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خارطة فلسطين في ذهن القيادة السياسية طيلة العقود الثالثة
الماضية تختلف عنها في ذهن المواطن الفلسطيني
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رأي الحدث

نحن الالجئين
روال سرحان

سمى «الجئين» ،لكننا ،وبتلقائية تاريخية مفهومة
نحب أن ُن َّ
في المقام األول ،نحنُ ال ُّ
الستدراك ال ُمضيع ،نحب أن نحافظ على مصطلح «الالجئين» ،ال كـ «تسمية» ،بل كـ
«صفة» ،وكالزمة ُتغني عن توضيح الحال؛ و ُتغني عن شرح التاريخ ،وتتركه حيا ،ألنها
كانت لصيقة بالفلسطيني وحده ،قبل «الربيع العربي» الذي لم يكتمل ليحمل معه مسألة
لجوء من نوع آخر.
والالجئ الفلسطيني؛ ُدف َع دفع ًا إلى البحث عن ملجأ؛ كان خيمة ،ك ُب َر مخيم ًا ،فصار وطن ًا
ُ
وظل ،ما َّ
حمولة زائدة في الذاكرة ،وطن ًا أصلي ًا ،كان لهّ ،
ظل في
يحمل ،دون أية
قسري ًا،
ٍ
خيمته المخيم.
ُ
خارج الحيز األصلي للجغرافيا
نا
ر
ث
بتكا
ليستمر
معنا،
لجوءنا
نحمل
الالجئين،
نحن
ِ
َ
ً
َ
األصلية ما قبل تطهيرنا عرقيا .تشه ُد قرانا ومدننا أننا كنا هناك قبلها ،شيدناها ،فعمرناها،
ُ
يزول ،وإن َ
أزيل أو أزيح ،فقوانين الطبيعة ُتر ِب ُك
لتشه َد علينا ،ونشهد عليها .ال شيء منها
الفاعل إذ أوضحت له أن عملية اإلزاحة تلك ال تكتمل أبد ًا ألن خطوطها المرجعية ثاتبة،
وألنها ليست سوى تغيير في موضع الجسم من مكان إلى آخر وحسب ،وأن عملية الحركة
ُ
تنسف اكتمالها كفعل ثابت محقق ،ألن مجرد تعريفها يعني ،بالضرورة ،العودة إلى
تلك،
أصلِ المكانِ الذي بدأت فيه عملية اإلزاحة.
ً
ولسبب مغاير ،لم يكتمل تجانس اليهود شعبا أو قومية قادرة على تشكيل تناغم هوياتي
واحد ،فأنشأ كيان ًا عنصري ًا على بقايانا-دول ًة غريب ًة
نسيج عضوي
قابل لالندماج في
ٍ
ٍ
عن :المشهد ،والبيت ،والمنجل ،واليرغول والبئر العميقة ،والسنسلة ،والحجر الذي فيها.
زاوية ممكنة ،بذريعة أن ال مكان يمكنهم العيش فيه بسالم دون إبادة ،فرحلوا
أخذوا كل
ٍ

إلينا «مهاجرين» و»قادمين جددا» بدعوى عودتهم إلى أرضهم المسماةِ في دينهم لهم،
فوصلوا إليناُ ،أناس ًا توفرت كل سبل استمرارهم فقط عبر قتلنا.
أما نحن الالجئين ،وقبل أن نكون الجئين ،كنا أناس ًا عاديين ،متفائلين لطيبتنا ،وكنا طيبين
لعِ َظ ِم ثقتنا بحقنا فيما لنا فوق األرض وتحت السماء وما بينهما ،استقبلنا «القادمين»
أراض كانت لنا ،بنوا بيوت ًا
في سفن البحر ،وعشنا معهم مكرهين ،وعملنا معهم في
ٍ
فيها لتكون مستوطنات ،وأقاموا حراس ًا عليها فشكلوا جيش االحتالل ،طردونا من باقي
أرضنا ،وصادروها ،وقتلونا ،ووضعوا أيديهم على بيوتنا ،وغيروا مالمح المدن التي لنا
وأطلقوا عليها أسماء تنفي صلتنا بها ،لتربطهم هم.
نحن الالجئين ،الذين تمزقت حياتنا الخاصة ،بدأنا حياتنا الجديدة في الشتات تأسيس ًا
على قصص مروعة من حياتنا السابقة ،لم يكن الجدي ُد ،مدهش ًا ،بل كانت حياتنا السابق ُة
بأقوام آخرين ،وكأننا بش ٌر زائدون عن الحاجة ال مبرر
تفوقه دهشة ،الستسهال استبدالنا،
ٍ
لبقائنا أو استمرار وجودنا .حاولنا اتباع كل النصائح ،إلى أقصى حد ممكن ،كل النصائح
ُ
مكان هُ ِّجرنا إليه ،لكننا
الجيدة ،التي
تجعل من الالجئ «الجئ ًا فلسطيني ًا جيد ًا» ،في كل ٍ
بنصحية واحدة قدمها لنا منقذونا من التطهير
ر
األم
تعلق
عندما
مشؤومين»
كنا «الجئين
ٍ
ُ
ننس ،ولن ننسى.
العرقي بأن ننسى ما مضى ،فحاولنا ولم َ
َّ
نحنُ الالجئين حما ُة الماضي والمستقبل ،ألن ال حل دوننا ،وألننا ال يمكن أن نعطي لقضيتنا
شك ً
ال مرسوم ًا بحساب الصفقات المبنية على الخسارات؛ خسارة األرض والوطن والهوية.
نحن الالجئين ،ومنهم أنا ،الالجئ ُة من الرملة في فلسطين روال سامي إبراهيم سرحان
ُ
تحمل رقمها15513908 :
وبطاق ُة لجوئي
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ملف العدد

الفلسطينيون لم ينتصروا لكنهم لم يهزموا ..وبالمقابل تقدم المشروع الصهيوني لكنه لم ينتصر

الدولة عام  94كانت أقرب بكثير منها اآلن والمطلوب إعادة النظر في
شكل ودور ووظائف السلطة الفلسطينية لتصبح سلطة حركة تحرر

خارطة فلسطين في ذهن القيادة السياسية
طيلة العقود الثالثة الماضية تختلف عنها في
ذهن المواطن الفلسطيني
الفلسطينيون لم يفلحوا باستخدام المعارضة المسلحة في تقوية مسارات العمل السياسي
تعريف المشروع الوطني وهدفه لم يعد واضحا على مستوى القيادة السياسية
الفجوة ما بين المشروع الوطني الفلسطيني والسياسة الممارسة قزمت المشروع على نطاق أراضي 67
ومن ثم على العملية التفاوضية بتبادل األراضي
سياسة البقاء تحول وجود السلطة إلى هدف
السلطة أصبحت بشكلها الحالي عبئا على دور الحركة الوطنية
أخطاء فلسطينية جسيمة ارتكبها الفلسطينيون أثناء مسيرة التحرر الوطني غير
الناجزة ،تقف وراء فشلهم في تحقيق أهدافهم بالعودة وتقرير المصير والدولة
المستقلة ،وإن كنا ال نتجاهل اختالل موازين القوى العالمية وحتى اإلقليمية لصالح
دولة االحتالل اإلسرائيلي والتي قد يتحمل الفلسطينيون جزءا من مسؤولية هذا
االختالل بتراجع قوتهم المؤثرة في الساحة الدولية والمشهد السياسي منذ أن
فقدوا إجادة إدارة فن الصراع في الساحات المختلفة.
خاص الحدث

أخطاء فلسطينية واختالل موازين القوى
لصالح دولة االحتالل
جي الماجستير في
الدكتور جورج جقمان  -أستاذ في برنا َم ّ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والدراسات العربية المعاصرة ،يرى
أن ارتكاب األخطاء الفلسطينية في مراحل مختلفة من القضية

والثورة الفلسطينية ،تكون قد ساهمت في فشل الفلسطينيين بتحقيق
أهدافهم الوطنية ولكنه يحمل المسؤولية أكثر الختالل موازين القوى
لصالح دولة االحتالل.
وبرأي د .جقمان ،ال يمكن الحديث عن أخطاء عدة ارتكبت فهذا
ال يكفي ،حيث يجب تحديد هذه األخطاء ،إن كان مسار أوسلو أو
البقاء تحت االحتالل بشكل مباشر ،بعد أن أبعدت فصائل المقاومة
عن الحدود الفلسطينية المحتلة عام  48إلى عواصم عربية واتخاذ
منظمة التحرير الفلسطينية تونس مقرا لقيادتها ،مما أضعف دورها

وجعلها غير فاعلة وال مؤثرة سياسيا ،ألنه لم يعد لها أي حضور على
األرض تقاتل منها في سبيل فلسطين.
ويستدرك جقمان «ال أقول إنه لم تكن هناك أخطاء ،ولكن أرجح
اختالل موازين القوى لصالح دولة االحتالل ومن يقف خلفها هو
العامل الحاسم».

ثالثة أسباب لفشل الفلسطينيين في تحقيق
أهدافهم
ويرى أن هناك ثالثة أسباب لفشل الفلسطينيين بتحقيق أهدافهم
بالعودة وتقرير المصير ،بدءا من قوة الطرف اآلخر وحركته
الصهيونية التي لها جذورها وحضورها في دول خارجية ابتداء
من وعد بلفور وبريطانيا وانتهاء بالواليات المتحدة األمريكية وهو ما
يحدث فرقا في موازين القوى.
واألمر الثاني بالنسبة للدكتور جقمان أستاذ دائرة الفلسفة
والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت ،يتمثل في أن األنظمة العربية
لم تساعد كثيرا ،وأن العمق العربي الجماهيري والشعبي المساند لم
يفعل بسبب سياسات حكوماته.
ّ

الفلسطينيون لم ينتصروا إال أنهم لم يهزموا
ولكن خليل شاهين  -باحث وخبير إعالمي ومحلل سياسي وعضو
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هيئة مكتب مجلس األمناء ومدير البحوث والسياسات في المركز
الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلستراتيجية -مسارات،
يقول «إن الفلسطينيين لم ينتصروا إال أنهم لم يهزموا أيضا».
ويتفق شاهين مع د .جقمان ،في أن هذه الصيغة تدلل على أن ميزان
القوى العام لم يساعد الفلسطينيين على االنتصار منذ بدايات
هذا الصراع في العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي ،إال
أن مواجهة المشروع الصهيوني باألساس كانت مواجهة بريطانيا
التي كانت هي الجهة المكلفة باالنتداب على فلسطين والتي سهلت
وساعدت المشروع الصهيوني على القيام على معظم أراضي
فلسطين ،بمعنى أن ميزان القوى لم يكن متحققا منذ البداية.

وإنهاء المشروع الصهيوني على األرض الفلسطينية.
وفي كل األحوال فإن شاهين يؤكد أن المواطنين العاديين ما زالوا
يؤمنون بالرواية واألهداف التاريخية والحقوق الطبيعية لكل فلسطيني
في كل الوطن الفلسطيني ،فعندما يسأل الفلسطيني ما هي فلسطين
تبادر في ذهنه مباشرة خارطة فلسطين التاريخية ،بينما السياسيين
وخاصة في القيادة السياسية فإن تعريف فلسطين لديهم في الخطاب
السياسي أو اإلعالمي هي األراضي المحتلة عام  1967لذلك هنالك
خارطة فلسطين في ذهن القيادة السياسية طيلة العقود الثالثة
الماضية تختلف عن خارطة فلسطين في ذهن المواطن الفلسطيني.
لذلك بتقدير شاهين ،فإنه عندما يصبح هناك عدم وضوح في األهداف
وفي تراجع دور القوى التي ينبغي أن تحقق األهداف الوطنية ،يقول
“من الطبيعي أن نصل إلى تراجع شامل في دور منظمة التحرير
وفي دور السلطة وتراجع في دور القوى السياسية المكونة لمنظمة
التحرير ،وهذا األمر يعني في نهاية المطاف أن األمر أصبح ينطلق
من سياسة البقاء وسياسة البقاء من حيث الجوهر تحول وجود
السلطة بحد ذاته إلى هدف وليست اختيار السلطة ذاتها من أجل
تحقيق هدف ما ألن الهدف الوطني لم يعد واضحا على مستوى
القيادة السياسية.
السلطة أصبحت بشكلها الحالي عبئا على دور الحركة الوطنية
يقول شاهين« :جزء من وسائل النضال وأهدافه هي السلطة ،ولكن
السلطة أصبحت بشكلها الحالي عبئا على دور الحركة الوطنية،
فالسلطة يفترض أنها كانت الذراع أو إحدى وسائل الحركة الوطنية
لتحقيق األهداف الوطنية ،فهي وسيلة من وسائل منظمة التحرير بكل
مكوناتها من أجل تحقيق األهداف الوطنية ،ولكن المفهوم اآلن أصبح
أن كل الحركة الوطنية هدفها الرئيسي هو اإلبقاء على السلطة ،أي أن
السلطة باألساس تحولت إلى هدف».

إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني
من حيث جوهر أهدافه

تغول السلطة على كل المقدرات الفلسطينية
والمالية واالقتصادية

وشاهين من دعاة إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني من
حيث جوهر أهدافه ،وكان واضحا منذ انطالقة الثورة المعاصرة ،لكنه
اآلن أصبح موضع تساؤل ،فالوضع الفلسطيني مع نهاية الثمانينيات
والظروف التي تعرضت لها منظمة التحرير أدت إلى حدوث تغيرات
جوهرية في السياسة الفلسطينية.
وبرأي شاهين ،الفجوة ما بين المشروع الوطني الفلسطيني وأهدافه
كما يعرفها الفلسطينيون وما بين السياسة التي تطبق على أرض
الواقع منذ الدخول في العملية السياسية ما بعد مؤتمر مدريد عام 91
مرورا بتوقيع اتفاق أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية ،قزم المشروع
الوطني على نطاق األراضي المحتلة عام  ،67ثم قزم ليصبح على
المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية ،ثم قزم أكثر في
العملية التفاوضية بتبادل األراضي الذي يعني القبول بوجود
المستوطنات أو الكتل االستيطانية على األرض الفلسطينية 67
وأيضا القبول بوضع الفيتو على ممارسة حق الفلسطينيين لهدف
عودة الالجئين من خالل السماح لصيغة التوصل لحل توافقي فيما
يتعلق بقضية الالجئين وهكذا.
لذلك فإن شاهين ،يعتقد أن هناك خالفا اآلن وعدم وضوح بشأن
تعريف المشروع الوطني أي تعريف ألهداف الكفاح الفلسطيني.

ويقول شاهين «عندما أنشئت السلطة بموجب قرار من المجلس
المركزي باعتبار مرجعيتها الوطنية هي منظمة التحرير اليوم؛ هو
عكس ما يحدث ،تغولت السلطة على كل المقدرات الفلسطينية والمالية
واالقتصادية من أجل ليس تحقيق األهداف الوطنية ،وإنما لبقاء
السلطة «قضية الرواتب ،المقاصة» ،وهنا ليست دعوة لحل السلطة،
وإنما موقفي أن الشعب الفلسطيني كان دائما بحاجة إلى السلطة
المركزية وهو هدف عندما قامت الثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية
لتقاتل من أجل صالحياتها ودورها لتثميل الشعب الفلسطيني ،ولذلك
المطلوب هو التعامل مع السلطة الفلسطينية بطريقة مختلفة وبإعادة
النظر في شكلها ودورها ووظائفها لتصبح هذه السلطة هي أداة أو
سلطة حركة تحرر وأصبحت تمثل دور الدولة في وقت أصبحت فيه
الدولة هدفا أكثر بعدا».
الدولة بالنسبة للفلسطينيين أو بالنسبة للقيادة الفلسطينية عام
 94كانت أقرب بكثير من الدولة اآلن ،بمعنى أنه في عام  94كان
الجميع يعتقد أو واهما أن السلطة الفلسطينية أنشئت لمدة 5
سنوات ،وعام  99دخلنا مفاوضات قضايا الحل النهائي لتنتهي
بإقامة الدولة الفلسطينية ،هذا الوهم سقط اآلن ،هناك صعوبة في
قيام دولة فلسطينية بسبب تعمق االحتالل واالستيطان على األرض
الفلسطينية عام  ،67وتعمق هذا المشروع االستعماري االستيطاني
أكثر فأكثر يعني ضرب إمكانية قيام دولة فلسطينية على األراضي
المحتلة عام  67وقيام دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 67
هو جوهر البرنامج الوطني الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية
المرحلية منذ عام  1974حتى اليوم ،دون إدخال تغيير مع تغير
الوضع على األرض ،والبرنامج الوطني ال يوجد فيه تغيير ،وكأن
الفلسطينيين ينظرون إلى إقامة سلطة مرحلية على طريق هزيمة
المشروع الصهيوني ،واليوم انتهى هذا األمر ببرنامج الدولة في
أراضي  67وبات الهدف النهائي وتعريف فلسطين أصبح في نطاق
أراضي  67وفي مرحلة االنقسام ليصبح بقاء السلطة على 40%

اختالل ميزان القوى لصالح دولة االحتالل
ويعتقد شاهين أن ميزان القوى ال يزال مختال لصالح دولة االحتالل
منذ البداية وأن الفلسطينيين يمثلون الطرف األضعف في هذا
الصراع ،لكن هذا األمر ال يبرر لهم عدم اإلجابة على مدى تحقق
أهدافهم وإن كان سلوك مسارات أخرى أدى إلى إحداث تعديل في
ميزان القوى ،لذلك فإنه يرى بأن الموضوع الجوهري ما زال غائبا
حتى اليوم والمتعلق بكيف يمكن أن نحدث تغييرا بهذا الصراع؟،
يراكم على اإلنجازات السابقة وينقل الفلسطينيين من حالة عدم
االنتصار إلى حالة تحقيق االنتصار.
وجدد شاهين قوله« :إن الفلسطينيين لم ينتصروا لكنهم لم يهزموا،
وهذا األمر ينطبق على المشروع الصهيوني ،أي أنه صحيح أنه
حقق إنجازات ،إال أنه لم ينتصر بعد ،هذا المشروع الصهيوني على
األرض الفلسطينية ال يزال مفتوحا على مآالت ومسارات لم تحسم
بعد فيما يتعلق بمستقبل المشروع الصهيوني االستيطاني ،وفي
النطاق الفلسطيني ال أحد يقدم إجابات».

األهداف الوطنية بحاجة إلى نقاش
ويتساءل شاهين ،فلماذا ال يحقق الفلسطينيون أهدافهم! فاألهداف
بحد ذاتها باتت بحاجة إلى نقاش لنعرف ما هو الهدف الوطني هل
هو عام  1965أو  1970أم ال؟ هل تعريف الفلسطيني أو تعريف
القيادة السياسية لفلسطين اآلن هو ذاته تعريف م .ت .ف لفلسطين
منذ إنشاء منظمة التحرير؟.
وبرأي شاهين فإن هذا الموضوع أصبح إشكاليا ،ومع ذلك بالنسبة
للفلسطيني المواطن العادي فإن األهداف الوطنية لم تتغير ،فما زال
يعرف أنه ينتمي إلى فلسطين التاريخية وأنها هدفه النهائي تفكيك
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من الضفة الغربية في مناطق «ا» هو الهدف اليوم ،فهناك سلطة في
الضفة وسلطة أخرى في قطاع غزة ،هدف حكم حماس في قطاع غزة
هو الحفاظ على سلطة حركة حماس ولذلك تستهدف المقاومة اآلن
وتحويلها من وسيلة التحرير إلى وسيلة من أجل بقاء حكم حماس
أي بقاء السلطة القائمة في قطاع غزة ،من أجل احتكار األموال،
وموضوع المصالحة مرهون أكثر بتغليب المصالح الفئوية الحزبية
الضيقة على المشروع الوطني.

ما بين الهدف المرحلي واالستراتيجي زادت
المسافة بعدا عن التحرير والعودة
وبرأي شاهين ،فإن المشروع الوطني لم يتغير بالنسبة للفلسطينيين
كما عرفته منظمة التحرير ،فالميثاق الوطني لم يتغير وما تغير
هي البرامج السياسية ،ولكن البرنامج المرحلي الذي اعتمد بعد
 74تحول شيئا فشيئا وكأنه برنامج وطني ،وهنا تشكل لبس ما
بين تصورات الفلسطيني العادي وبقي المشروع الوطني بالنسبة
للفلسطيني في كل التجمعات بما في ذلك في  48لم يتنازل عن أهدافه
التاريخية ،ولكن جرى إسقاط البرنامج الوطني السياسي على إحالله
مكان المشروع الوطني ،وبالتالي أصبح اآلن الكل يتحدث عن إعادة
تعريف المشروع الوطني وما هو المشروع الوطني الذي نتفق عليه،
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف ،أي لنعيد االعتبار للبرنامج الوطني
للدولة والعودة ،وأنا ضد التراجع عن برنامج إقامة الدولة ولكن هذا
يتطلب استراتيجية ونظرة مختلفتين في سياق مختلف حتى ال نتحول
في النهاية إلى الوضع القائم.

السلطة تعبير عن التكيف مع النتائج التي
حققها المشروع الصهيوني على األرض
ويقول شاهين «منطق التكيف مع النتائج التي حققها المشروع
الصهيوني على األرض ،يوجد تكيف والسلطة تعبير عن هذا التكيف
بالقبول بمنطقة «أ» الذي هو عبارة عن التكيف مع النتائج التي
حققها المشروع الصهيوني ،ولكن حتى اآلن لم ينتصر الفلسطينيون
طيلة القرن ولم يهزموا حتى اآلن وما زالوا يتواجدون على أرضهم
وما زالوا يقاتلون ويدافعون عن أرضهم ويقاومون ،وهذا برأيي
أحد المكاسب المهمة ،الفلسطينيون لم ينتصروا لكنهم لم يهزموا
بمعنى أن عناصر االنتصار ما تزال قائمة بالصمود والوجود على
األرض الفلسطينية وهذا بحد ذاته مكسب ،وبالمقابل إن المشروع
الصهيوني صحيح أنه تقدم لكنه لم ينتصر ،والصراع على هذه
األرض ما زال قائما وسيبقى قائما لفترة طويلة ،وإذا تم بأهداف
ودوافع مختلفة وإعادة إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية يمكن
إحداث تغيير في ميزان القوى على المدى البعيد يمكن أن يساعد
الفلسطينيين بتحقيق أهدافهم وعلى األقل في بدء فرض التراجع على
المشروع االستعماري االستيطاني.

انقسامات الفلسطينيين أفشلت تحقيق
أهدافهم الوطنية
أما الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب ،فيرى أن السبب الرئيس
وراء فشل تحقيق الفلسطينيين ألهدافهم الوطنية يتعلق بعدم وحدتهم
على الهدف والبرنامج ،ففي الخمسينيات والستينيات من القرن
الماضي تفرقوا في أحزاب ونظم عربية تتبنى برامج مختلفة.
أما بعد الثورة يقول حرب «وإن مثلت منظمة التحرير إطارا جامعا
لكن بقيت الفصائل مختلفة في الهدف ،ومع نشأة حركة حماس في
بداية االنتفاضة األولى فقد أصبح االنقسام بين الفلسطينيين بأبعاد
ثالثية الهدف والبرنامج «الوسائل» واأليديولوجيا «المرجعية»
للمجتمع ،أي اختالف النظرة للمجتمع والبنى الثقافية له ،ناهيك عن
ضعف توظيف المسارات النضالية المختلفة في بوتقة العمل الوطني،
بمعنى أن الفلسطينيين لم يفلحوا باستخدام المعارضة المسلحة في
تقوية مسارت العمل السياسي وهكذا».
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عبد الرازق فايز الجئ فلسطيني من مخيم دير عمار لـ”الحدث”:
ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة

إن لم أتمكن من العودة اليوم فحتما غدا وإن لم نعد
نحن فحتما سيعود أبناؤنا أو أحفادنا
ولن نقبل بأي تعويض مقابل التخلي عن العودة
يستذكر الفلسطينيون في كل أصقاع األرض اليوم الذي شردوا فيه من وطنهم بمزيد من
اإلصرار والسعي للعودة التي لم تبددها سنوات التشرد والضياع الطويلة وما تعرضوا له
خاللها من مؤامرات داخلية وخارجية إلسقاط حقهم في العودة.
الحدث  -خاص
واحد وسبعون عاما على النكبة والالجئ الفلسطيني ما
يزال في حالة ترقب وانتظار للخروج من مخيمات اللجوء
والتشرد إلى طريق العودة المنتظرة لديارهم وبيوتهم التي
شردوا منها عام  ،48ولطالما طال انتظارهم فإن أوالدهم
وأحفادهم يتناقلون ما حملته ذاكرة أجدادهم لتحدثهم عن
قلوب متعلقة هناك بالسهل الساحلي الفلسطيني الممتد
من الناقورة شماال إلى رفح والنقب وأم الرشراش جنوبا
مرورا بيافا وحيفا وعكا وعسقالن والرملة واللد وبئر
السبع والقدس ،وفي كل زاوية من زوايا الوطن المنكوب.
يستذكرون النكبة وهم يستحضرون صور التهجير
والتشريد والتدمير وجثث الشهداء وأعمال الدهم
واالعتقال والقتل والبطش والمجازر الدموية واألعمال
اإلرهابية التي ارتكبتها عصابات المنظمات الصهيونية
بحقهم بدعم بريطاني وتواطؤ عربي.
قرية جماال محطة اللجوء األولى
عبد الرازق فايز ولد في بلدة دير طريف في فلسطين عام
 1933وعاش هناك حتى بلغ الثامنة عشر من عمره ،التقته
“الحدث” حيثما يقيم منذ النكبة وحتى اآلن في مخيم دير
عمار ،وهو واحد من بين ماليين الالجئين الفلسطينيين
الذين يتوقون إلى العودة ويترقبونها ،وإلى أن يتم ذلك
فإن ذاكرته زاخرة باألحداث ويستذكرها بتفاصيلها
وأسماء مواقعها وشخوصها ،إضافة إلى أعمال القتل
واإلرهاب التي تعرضت لها بلدته واضطراره للخروج

مع والديه وشقيقته ومعهم كل من تمكن من اإلفالت من
بطش تلك العصابات الصهيونية سيرا على األقدام إلى
القرى الجبلية القريبة من السهل الساحلي وصوال إلى
قرية جماال ليستقر به الحال في مخيم دير عمار لالجئين
ا لفلسطينيين .
الخيمة األولى لبداية تشرد مستمر في
مخيم ديرعمار
يستذكر عبد الرازق فايز ،الخيمة األولى في المخيم،
وقيام وكالة الغوث الدولية بفتح مطعم ومدرستين
أساسيتين واحدة للذكور وأخرى لإلناث وعيادة صحية
وتوفير فرص عمل ،لكنه ال يريد مثله مثل كل الالجئين أن
ينسى شيئا ،فالنسيان في شريعتهم خيانة للنكبة وخيانة
للخيمة ومعاناتها ،خيانة للمخيم وآهاته ،خيانة للشهداء
الذين قضوا على أيدي جالديهم بدم بارد ،خيانة للشهداء
الذين حملوا أكفهم على أرواحهم ،وقدموا أنفسهم قرابين
لوطنهم ومقدساتهم ،خيانة لكل من كتب سطرا أو قصيدة
أو كتابا ألجل فلسطين.
يقول عبد الرازق فايز“ :في مواجهة قتل وإرهاب المنظمات
الصهيونية المدعومة من اإلنجليز والذي وصل لبلدتنا مثل
غيرها من القرى والبلدات الفلسطينية؛ قررنا أنا ووالدي
وشقيقتي أن نهرب من فلسطين ،فغادرنا مصطحبين معنا
قطيعا من الماعز واألبقار سير ًا على األقدام – خوف ًا على
أرواحنا  -وأقمنا لفترة من الوقت في قرية جماال غرب رام
اهلل ومن ثم في خيم مخيم دير عمار الذي أقامته وكالة
الغوث الدولية على أراضي قريتي جماال ودير عمار”.

“أتمنى لو بقيت وقتلت في دير طريف
على أن أعيش حياة اللجوء”
ويتابع حديثه بتشوق ولكن بمرارة جعلته يبكي أحيانا،
قائال“ :أتمنى لو بقيت في قريتي دير طريف وقتلت فيها
على أن أعيش حياة اللجوء والتشرد ..فال تزال تتراءى
لي في مخيلتي ،صور دهم العصابات الصهيونية لبلدتنا
بوابل متواصل من القصف المدفعي وإطالق النار من
مختلف أنواع األسلحة التي يمتلكونها وقتلهم قائد الثورة
الشيخ حسن سالمة من قوليا وإعدام جميل سعيد حسن
درس من دير طريف بعد أن غطوا رأسه بكيس وتم خنقه
بربطة عنقه وأطلقوا عليه الرصاص وألقوا بجثته في
حفرة المجاري ألنه رفض أن يزودهم بمخلفات الجيش
البريطاني في (كامب) مخيم بيت نباال”.
ويضيف “أتذكر كيف أتوا إلينا وقتلوا  17شخصا من دير
طريف ،وبمساندة الطائرات قصف خزان الماء ،وخرجنا
تحت قصف الرصاص وإطالق النار وسط دعوات وصراخ
وأوامر بقتل النساء الحوامل قبل األطفال بال رحمة وال
شفقة ،شردونا ومن بقي في البلدة إما قتلوه أو احتجزوه
أسيرا ،كل ما كانوا يقومون به هو إطالق النار وقتل
النساء واألطفال وكبار السن”.
“أنا بقلهم إحنا لن نتنازل”
ويقول عبد الرازق فايز “من العار أن يضيع حقنا مع
الدول العربية التي تطبع مع إسرائيل وتتهايل من أجل
التطبيع معها ،ولو كنا نعرف أننا سنتعرض للذي ما زلنا
نتعرض له منذ  71عاما لفضلنا الموت على الخروج من
قرانا ،وإن وجد هناك من يريد التنازل عن أرض 48
((أنا بقلهم إحنا لن نتنازل)) ،طالبونا بتسليم كرت المؤن
مقابل أن يعطونا تعويضات وال يوجد بيننا من يرضى،
على استعداد أن أسكن في مغارة وأرفض أي مقابل أو
تعويض ألرضنا وبيوتنا في  48وليس لنا أي بديل إال
الوطن ،وأقول ألحفادي وأوالدي إال الوطن إال الوطن الذي
عاش فيه آباؤنا وأجدادنا”.
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ال يوجد منا من ينسى وطنه
يقول عبد الرازق فايز“ :كنا نتوقع الرجوع بعد يوم أو
يومين من التشرد ولكن لآلن وبعد  71عاما على نكبتنا
ما زلنا نريد العودة لديارنا التي شردنا ،منها وال يوجد
منا من ينسى وطنه ،ومن يبيع وطنه يبيع عرضه فال دين
له وال عرض(( ،واللي أخذ بالقوة ال يرجع بالساهل فال
يرد إال بالقوة ،وال يمكن أن ترجع فلسطين إال بالقوة
والوحدة))”
ويتابع بحسرة وألم حديثه فيقول “أتذكر أرضنا في
السلمونة والبوردة وجورة العدس واألباطن ووادي التين،
التي كنت أحرثها وأزرعها بالقمح والذرة والسمسم
والفول والشعير والكرسنة غير بساتين البرتقال والتفاح
وسوق االثنين في اللد ومقبرة البلدة التي تم تدميرها
ونبش قبورها والعبث بجثامين موتانا بعد أن تم طردنا،
وهدموا المسجد وأطلقوا على دير طريف اسم (شوعام)
في النصف األول من التسعينيات بعد حرب الخليج
مباشرة ،فلن ننسى ولن نقبل بأي تعويض مقابل تخلينا
عن عودتنا إلى أرضنا وممتلكاتنا وبيوتنا التي شردنا
منها ولن نقبل استبدالها بأي مكان ،فروحي ما زالت
هناك حتى هذه اللحظة”.
فلسطين لم تغادرنا فهي ال تزال تجري
في دمائنا

لكن قال بإصرار “وعلى الرغم من أننا أجبرنا على
مغادرة فلسطين إال أن فلسطين لم تغادرنا فهي ال تزال
تجري في دمائنا ،لقد مر واحد وسبعون عاما على النكبة
إال أن األمل بالعودة ما زال حيا”.
وبكثير من العزيمة واإلصرار ،عبر عبد الرازق فايز
ابن  86عاما عن التفاؤل بعودته في نهاية المطاف إلى
وطنه ..ويقول“ :إن لم أتمكن أنا من العودة إلى وطني
سيعود أبنائي وإن لم يتمكنوا سيعود أبناؤهم أو األجيال
المتعاقبة ،فإن لم يكن اليوم فحتم ًا غد ًا وإن لم نعد نحن
فحتم ًا سيعود أبناؤنا أو أحفادنا ولن ننسى”.
يدركون أن معركتهم مع عدوهم هي معركة وعي عميق
لقضيتهم ،ومعركة حق أقرت به الدنيا ،وإن كانت عاجزة
عن القيام بما تمليه عليها واجبات هذا الحق ،يدركون
أن حقهم في العودة والتعويض ،ال ينفصم عن حقهم في
المقاومة بكل أشكالها ،ولكن تأتي ذكرى النكبة اآلن في
زمن صعب يزيدها مرارة وقسوة ،فالبالد التي عاشت
تؤمل أن تستعيد فلسطين ،تحتاج هي اآلن إلى من
ّ
يعيدها إلى المشهد الواقعي بعد أن نهشتها الحروب
واالنقسامات الداخلية ،وتراجعت قضية فلسطين عندها
إلى مؤخرة االهتمامات.
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71

حق العودة ال يسقط بالتقادم وال بتعاقب األجيال ..ولن ننسى

فلسطينيون يحتفظون بمركبات نقلت أجدادهم وآباءهم
من قراهم ومدنهم ويأملون بالعودة بها يوما إلى ديارهم
المدمرة
ارتباطنا ببالدنا عقائدي ووجودهم عابر وسيرحلون منها
واحد وسبعون عاما من النكبة وأمل العودة لم يتزحزح قيد أنملة ،ويزداد تجذرا
في نفوس وإرادة وروح أبناء وأحفاد اآلباء واألجداد الفلسطينيين الذين هجروا من
بيوتهم اآلمنة في مدنهم وقراهم الفلسطينية عام  ،1948إثر المجازر التي ارتكبتها
عصابات المنظمات الصهيونية بدعم بريطاني وتواطؤ األنظمة العربية ،فمنهم من
يزال يحتفظ بمفتاح بيته وطابو أرضه ووثائق ممتلكاته ،وبعضهم يحتفظ بشاحنات
قديمة نقلت آباءهم وأجدادهم وأبناء بلداتهم وقراهم ومدنهم التي شردوا منها
على أمل استخدامها في نقل أبنائهم وعائالتهم وأقربائهم عند عودتهم يوما ما
إلى ديارهم التي هجروا منها ،وإلى أن يتحقق حلمهم فإنهم يحرصون على صيانتها
والحفاظ عليها ويستخدمونها في مسيرات العودة التي تشهدها سنويا شوارع
مخيمات وقرى ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة كلما حلت عليهم ذكرى النكبة ،والتي
تصادف ذكراها األليمة يوم غد األربعاء.

خاص الحدث
مركبة العودة ستنتصر على سيارة الهجرة
ورث الالجئ محمود الحاج حامد نمر شحادة اللفتاوي من بلدة
لفتا قضاء القدس ،مع أشقائه من والده سيارة من نوع دوج
 500كندي موديل  ،1936كان ينقل بها الحجارة والحصى
ألعمال البناء ،لكنه اضطر إلى استخدامها لنقل العائلة واألقارب
واهالي بلدته عند سقوط بلدة لفتا عام  48في أيدي العصابات
الصهيونية إلى رام اهلل وأريحا ،كما اضطر إلى استخدامها

مرة أخرى ونقلهم إلى األردن في النكسة عند احتالل «إسرائيل»
للضفة الغربية عام .1967
حكاية هجرة أهالي لفتا حصلت قبل ارتكاب مذبحة دير ياسين،
بارتكاب عصابات المنظمات الصهيونية مذبحة ضد أبناء البلدة
في «مقهى البلد» المقام في شارع يافا ،مما دفع األهالي
للخروج من بيوتهم ،جزء منهم لجأ لقرى مجاورة وجزء آخر
آثر البقاء في البلدة إلى ما بعد سقوطها بحوالي ثالثة أشهر.
ويؤكد شحادة ،أن الدعاية التي بثتها المنظمات اإلرهابية
الصهيونية قبل وبعد نكبة  48هي التي تسببت في نزوح وهجرة
العديد من أبناء البلدات والقرى الفلسطينية ،وتعمدت في بث

دعايات من نوع أن «الصهاينة سيقتلون أكبر عدد من هذه
القرية وسيرتكبون المذابح وغير ذلك» ،وإن كانت هذه األفعال
صحيحة وقد ارتكبت فعال ،لكن بث الرعب في قلوب الناس
اآلمنين في قراهم تسببت في هجرة أعداد كبيرة منهم.
«للسيارة ذكريات أليمة ونأمل باستخدامها في
عودتنا»
وللسيارة ذكريات أليمة لدى كل أفراد العائلة ،يقول شحادة:
«من بين هذه الذكريات األليمة اضطر األب واألبناء واألهل
واألقارب للهجرة إلى األردن في حرب  ،67بواسطة سيارة
الشحن هذه ،بعد أن تم تركيب ستار «شادر» على صندوقها،
حيث كانوا يفترشونه ألن ال وسائل نقل أخرى».
وبإصرار ،يقول شحادة اللفتاوي وقد اغرورقت عيناه بالدموع
«سنبقى نحافظ على هذه السيارة وهيكلها ولونها كما هو مثلما
كانت موجودة عليه ،فهي كالبناء التاريخي القديم والتراث
واآلثار القديمة ،وأصبحت هذه السيارة جزءا من عائلتنا
وتاريخنا وتراثنا الذي لن نفرط به ،وشعار العودة مكتوب عليها
«راجعلك يا دار بترك أبوي الختيار» ،ولهذه السيارة قصص
كثيرة لذلك فهي مرتبطة فينا ونحن ال نفرط فيها».
بعد ستة أشهر من النكسة عام  ،67يتابع شحادة قصة عائلته
مع سيارة العودة« ،سمحت قوات االحتالل لمن يرغب من
المهجرين والمشردين بالرجوع إلى الضفة الغربية ،واستغل
عدد كبيرة من أبناء شعبنا هذه الفرصة وعادوا ،والجزء الكبير
جدا منهم عاد بواسطة هذه السيارة التي وضعها والدي تحت
تصرفهم ،حيث أعاد بواسطتها نحو  3200الجئ ومشرد
بمعدل  35شخصا في النقلة الواحدة ،عن طريق جسر األردن
الخشبي».
ويتابع شحادة كالمه واأللم يعتصر قلبه« :للسيارة ذكريات
كبيرة بعد عمليات العبور التي حصلت ،ولكن قررت إسرائيل
إغالق الحدود وقامت بإحصاء السكان الذين يتواجدون داخل
األراضي الفلسطينية في كل القرى والمدن ،ولم يسمحوا بعد
ذلك ألي شخص بالعودة إال عن طريق عمليات لم الشمل التي
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كانت بطيئة وقليلة جدا .وحتى يتمكن والدي من نقل بعض
البضائع والسلع التجارية بين األردن والضفة الغربية ،طلب
منه اإلسرائيليون أن يقوم بتقليب «صاج» صندوق السيارة من
جانبيه ليتمكنوا من تفتيشه بسهولة وبقي يعمل على السيارة
بهذه الطريقة إلى أن تم توقيفها عام  ،1973وبقينا نحتفظ بها
إلى أن قمنا بإعادة ترميمها وتصليحها وصيانتها قبل حوالي
 3سنوات ،حيث يتم استخدامها في مسيرات العودة السنوية
كلما حلت علينا ذكرى النكبة عام  ،48لتصبح حلم عودة كل
الناس وتذكرهم أن شعبا كان هناك يعيش بأمن وأمان في بلده
ومتمسك بحلمه في العودة».

71

حلم متجدد بالعودة واالحتالل إلى زوال

ولم يفقد شحادة اللفتاوي وبقية أبناء الشعب الفلسطيني على
مر األجيال والعقود؛ األمل الدائم في العودة ،وقال« :حتى لو
طال الوقت باستخدام نفس السيارة التي نقلتنا من بالدنا في
عودتنا إليها ،وهو حلم كل أبناء شعبنا أينما شردوا وتواجدوا
سواء في المدن أو القرى أو مخيمات اللجوء أو دول الشتات
فكلهم يحلمون بالعودة».
ويتذكر شحادة اللفتاوي تعرفه سنة  1980عندما كان يدرس
في الجامعة األردنية على فلسطيني كبير في السن يقارب عمره
الـ  65سنة من يافا وهاجر إلى األردن إثر نكبة  ،48يعتاش من
وراء محل عصائر طبيعية في شارع السلط سابقا وهو شارع
الملك حسين اآلن ،وتواصل بعد تخرجه معه.
يقول شحادة اللفتاوي ،سألته إن كان يزور يافا بعد النكبة،
لكنه رد بحزن وأسى وحسرة بالنفي وقال« :لكنني أعرف عنها
كل شيء وال أنساها ،فإن منعتني اإلجراءات اإلسرائيلية من
زيارتها والعودة لها فإنها تعجز عن منع حلمي بالعودة إليها
والتفكير بها على مدار الساعة ونذر علي إن عادت فلسطين
سأرجع من عمان إلى يافا مشيا على األقدام وحافيا».
وإن كان هذا الرجل توفي قبل حوالي  12سنة ،يقول شحادة
اللفتاوي «فإن أوالده وأحفاده الذين ما زالوا في محل العصائر
يحلمون بتحقيق حلم جدهم بالعودة إلى بلدهم يافا مثلهم مثل
الماليين من أبناء الشعب الفلسطيني الالجئين في دول الشتات
يحلمون بالرجوع إلى فلسطين ،فحق العودة ال يسقط بالتقادم
وال بتعاقب األجيال ولن ننسى ،وهذه بلدنا فلسطين تعاقبت
عليها العديد من االحتالالت والجماعات الغازية وكلها ذهبت بال
رجعة ..ال أمل في أن ال يستمر االحتالل وحتى لو استمر فإنه
لن يسقط حقنا بالعودة ولن يسقط من ذاكرتنا أن نحلم بها».
ويتابع شحادة اللفتاوي« :صحيح نعيش في فلسطين ،لكن
كل يوم يمر نستحضر فيه بلدنا لفتا ونحلم بالعودة وكل
الفلسطينيين المشردين في العالم يحلمون بالعودة على الرغم
من أنهم يعيشون في الشتات ويعملون هناك لكن قلوبهم
وعقولهم مع بيوتهم وديارهم التي شردوا منها في فلسطين
المحتلة عام .»48
يقول شحادة اللفتاوي« :قمت بزيارة بلدنا لفتا المهجرة ،بعض
البيوت بقيت صالحة تسكنها عائالت المستوطنين من بينها
بيت عمي شحادة الذي ما يزال قائما على نفس شارع يافا لغاية
اليوم ،وزرته عدة مرات عندما كان والدي على قيد الحياة وبعد
وفاته ،والمستوطن اإلسرائيلي الذي يحتله يعرف من هو صاحب
البيت ،وفي أحد المرات قال لوالدي هذا البيت لشقيقك ،لكنهم
يقولون هذا البيت كان لكم منذ زمن أما اليوم فهو لنا ،فالبيت
لنا باألمس واليوم وغدا ووجودهم وجود عابر وسيرحلون في
يوم من األيام وسيخرجون من بالدنا ،واإلسرائيليون يعرفون أن
قيام دولة فلسطين أمر مؤكد وأن إسرائيل إلى زوال ،وارتباطنا
في بلدنا هو ارتباط عقائدي ومجذر في داخلنا».
«ليس لنا مكان غير أرضنا وبيوتنا التي هجرنا
منها وسنعود إليها يوما ولو بهذه السيارة»

وهو األمر نفسه الذي أبداه الالجئ عبدالسالم محمود (58
عاما) المقيم في مخيم عسكر بمدينة نابلس ،والذي أعلن تمسكه
بالعودة إلى مسقط رأس والده في مدينة يافا التي هجر منها عام
 1948مع إخوته وشقيقاته.
ويقول «نحتفظ بهذه السيارة كإرث له ذكريات ،ألننا سنعود فيها
يوما ما إلى ديارنا ،صحيح أنني لم أولد فيها ولكنها أرضنا

التي ليس لنا مكان غيرها وسنعود إليها يوما ما ولو بهذه
السيارة موديل  1941من عوائد الجيش العربي والتي كانت
تنقل المهاجرين بين فلسطين واألردن».
ويتابع محمود« :نعيش على أمل العودة في القريب العاجل ،فلم
يغب هذا الحلم عنا لحظة ،ونزرعه في أوالدنا ليبقوا متمسكين
بحلم العودة إلى بيوتنا وأرضنا في يافا».
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مقابلة

شركة سند تطرح إنتاجها في الربع األخير من العام  2020بقدرة إنتاجية تقارب
 1.3مليون طن سنويا

إنشاء مطحنة االسمنت قرار وطني واقتصادي
لتحقيق اإلنفكاك عن إسرائيل
ارتفاع تكلفة التمويل إلى  2.7مليون دوالر وتقلبات سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل كبد الشركة خسائر  3.7مليون دوالر
عالوة على اعتماد مخصصات على ديون زبائن الشركة ،حيث وصلت قيمة المخصصات إلى حوالي  5.1مليون دوالر.
تهرب بعض المنافسين من ضريبتي القيمة المضافة والدخل وضع سند في منافسة غير متكافئة وأدى إلى تراجع
مبيعاتها وأرباحها
وصوال إلى نموذج أكثر كفاءة في المبيعات والتوزيع
إعادة ترتيب العالقة مع السوق
ً
إعادة هيكلة العمليات ورفع كفاءتها ،وتقليص النفقات ،والخروج من بعض االستثمارت غير الجوهرية.
الشركة حصلت على كافة الموافقات والتراخيص الالزمة من كافة المؤسسات والجهات ذات العاقة إلنشاء المطحنة.

أكد غسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سند للموارد اإلنشائية ،أن إنشاء
مطحنة اإلسمنت قرار وطني وسيادي لتحقيق اإلنفكاك عن االحتالل اإلسرائيلي من
خاصة
ً
خالل توفير منتج وطني يعمل على إحالل المستورد من هذه المادة الحيوية؛
في ضوء فك ارتباطنا مع المورد اإلسرائيلي وإلغاء احتكاره للسوق الفلسطيني،
ً
متوقعا أن تبدأ منشأة مطحنة اإلسمنت بالعمل واالنتاج مع نهاية العام  ،2020وذلك
بعد أن حصلت سند على كافة الموافقات والتراخيص الالزمة من كافة المؤسسات
والجهات الوطنية الرسمية ذات العالقة .حيث ستكون المطحنة بقدرة إنتاجية تقارب
 1.3مليون طن سنويا ،مما سيوفر نصف الكمية المطلوبة في السوق الفلسطيني
الذي يستهلك  2.6مليون طن ،وباعتماد تكنولوجيا متطورة الستخدامها ،وبما
يتماشى مع آخر التطورات العلمية في هذا المجال ،حتى تمنع أية انبعاثات أو أغبرة
وتحد من آثارها.

خاص الحدث
وأعلن عنبتاوي في مقابلة حصرية مع (الحدث) بدء االعمال
المدنية وبناء المطحنة بكافة مراحلها التنفيذية منذ ايام في

منطقة صناعية نائية ،قرب محطة مصادر للطاقة الشمسية شمال
النويعمة بمحافظة أريحا واألغوار على مساحة  200دونم من
قطعة أرض صناعية تقع في منطقة صحراوية تبلغ مساحتها
اإلجمالية  2,000دونم .ويقدر الحجم االستثماري للمطحنة

بحوالي  80مليون دوالر أمريكي ستوفرها سند بالشراكة مع
شركاء استراتيجيين عرب ومستثمرين محليين ،وستوفر المنشأة
حوالي  70 - 50فرصة عمل مباشرة ،باإلضافة إلى مئات
فرص العمل غير المباشرة ،عالوة على تخفيض كمية اإلسمنت
المستورد من إسرائيل.
يقول عنبتاوي (:تم اختيار الموقع بعناية ودقة وتم الحصول على
كامل التراخيص والموافقات من كافة الجهات المعنية ،والتجربة
السابقة علمتنا كيف نتعاطى مع األمور بطريقة أفضل ،وعليه
نجحنا بشكل أسلس وأفضل في الموقع الصناعي الحالي).
ويرى عنبتاوي ،أن العنصر األهم في قضية إقامة المطحنة أنها
من أعمدة السيادة الوطنية ،مؤكد ًا أن سند تولي قضية حماية
البيئة المجاورة أولوية قصوى.

مطحنة اإلسمنت وتقييم األثر البيئي
واالجتماعي
يؤكد عنبتاوي ،أن سند استعانت بخبراء خارجيين ،ومعتمدين
دولي ًا إلجراء دراسة تقييم األثر البيئي واالجتماعي لمشروع
مطحنة اإلسمنت ،حسب تعليمات سلطة جودة البيئة ،ووزارة
الصحة ،ووزارة االقتصاد الوطني ،حيث تمت دراسة كل اآلثار
البيئية المتوقعة والمحتملة وفق منهجية تقييم علمية ومواصفات
عالية ،باإلضافة إلى توضيح اإلجراءات الواجب اتباعها حتى تكون
كافة اإلجراءات التشغيلية المتبعة في المطحنة حسب المعايير
الدولية واألوروبية والفلسطينية المعتمدة في هذا المجال ،والتي
تم تطبيقها وااللتزام بها بشكل كامل ،وبنا ًء على ذلك حصلت سند
على كافة الموافقات والتراخيص من كافة الجهات ذات العالقة.
ويضيف (:تم اعتماد تكنولوجيا متطورة الستخدامها في المنشأة،
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وبما يتماشى مع أحدث التطورات العلمية والمواصفات العالمية
في هذا المجال ،فاإلنتاج مغلق ،أي أن عملية الطحن تتم ضمن
منشأة مصنوعة من الحديد ومغلقة بالكامل وال تسمح بتسرب
الغبار للخارج ،ولن يكون هناك تحجير في الموقع حيث سيتم
استيراد مادة الكلينكر).
وحفز عنبتاوي رجال األعمال والمستثمرين للشراكة مع شركة سند
ال سيما الشركات العربية والمحلية االستراتيجية واالستثمارية
لمن يرغب في الدخول مع سند في هذا المشروع االستراتيجي
المجدي اقتصاديا ،وقال ( :نعتبر مشروع مطحنة اإلسمنت من
أهم عناصر السيادة ،مع العلم أننا أعددنا نشرة وتقييم لالستثمار
لتكونا أساس ًا لدخول المستثمرين معنا).
ويرى عنبتاوي ،أنه بالتوازي مع كميات اإلسمنت المستوردة
من الصعب أن يكون هناك أكثر من مصنع إسمنت في السوق
الفلسطيني ،وإن وجد فإن القرار يعود للمستثمر ذاته ،داعي ًا
لتضافر الجهود والتكامل إليجاد منتج وطني ينافس البضائع أسباب وعوامل التراجع المالي وانخفاض
المستوردة ،وبما يخدم أهداف االنفكاك االقتصادي.
حصة الشركة السوقية

األعلى للموظفين ،وإعادة دراسة سياسة التسعير والسياسة
االئتمانية المعمول بها مع السوق .متوقعا تلمس نتائج إعادة
الهيكلة العام القادم.
ويشير عنبتاوي إلى أن عمل الشركة سيكون ،كما كان دوم ًا،
محكوم ًا بمنظومة مالية وإدارية صارمة ،ويقوم مجلس اإلدارة
بتطبيقها دون أي تهاون وبما يضمن تصحيح أي ممارسة خاطئة
حال ظهورها مهما كان مصدرها .كما قال بأن سند ،في اجتماع
هيئتها العامة العادية الثالث الذي انعقد في نهاية نيسان من
العام الجاري ،قد التزمت بالمتطلبات والقوانين المعمول بها في
فلسطين ،باإلضافة إلى التزامها بالمعايير المحاسبية الدولية
بحسب تقرير شركة إرنست ويونغ ،مدقق الحسابات الخارجي
للشركة والتي أظهرت جميعها سالمة الوضع المالي والمحاسبي
للشركة..

رسالة إلى التجار( :سندُ ،وجدت لتبقى
ولتستمر)
ويؤكد عنبتاوي ،أن سند ستمضي بثبات نحو األمام ،مستمرة
بدورها الهادف إلى تطوير القطاع اإلنشائي في فلسطين ،مع
تركيزها على غايتها الرئيسية إلنتاج إسمنت فلسطيني كبديل
عن اإلسمنت المستورد من أجل ضمان استمرارية توفير هذه
المادة الحيوية في السوق الفلسطينية ،وكانت البداية بتشغيل
خط التعبئة والتغليف والصوامع االستراتيجية في مدينة أريحا.
ويتابع عنبتاوي( :نحن وجدنا لنستمر بالشراكة الحقيقية المبنية
على مصالح مشتركة ما بين سند والقطاع الخاص الذي هو
شريكنا في السوق المحلي ،كل ذلك بهدف المساهمة في بناء
فلسطين المنشودة ،لذا وجود سند مهم في السوق الفلسطيني
ومن عناصر الثبات فيه ،فلدينا منهجياتنا وادواتنا القادرة ان
تكون الضابط االمين والرقيب والحسيب على العمليات ونتائجها،
ولدينا المقدرة على مواجهة الخلل حال حصوله بكل جرأة
ووضوح).
ويضيف (:قدمت سند تسهيالت كبيرة للتجار الفلسطينيين خالل
المرحلة المالية الصعبة التي يمر بها الجميع ،وبالمقابل فإنها
تتوقع منهم الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل وحسب الجداول
الزمنية المتفق عليها ،وأضاف أن هذه التسهيالت استفاد منها
المواطن الفلسطيني واستمرت الحركة العمرانية بالرغم من
الظروف المحيطة).

إعادة تنظيم طريقة بيع اإلسمنت للقطاع
اإلنشائي
ويقول(:حرصا منا على تنظيم بيع اإلسمنت للقطاع اإلنشائي
في فلسطين ،باشرت سند بإعداد سياسات وإجراءات جديدة
وإعادة هيكلة العمليات بما سيعود بالنفع على الزبائن ومختلف
المتعاملين مع الشركة ضمن هذا القطاع).
وكخطوة أولى بعد إنشاء مطحنة اإلسمنت الفلسطينية ،يقول
عنبتاوي(:ستقوم الشركة بدراسة إعادة ترتيب العالقة مع السوق
والتجار ،بما يضمن الوصول إلى نموذج مبيعات وتوزيع أكثر
كفاءة ،ونعمل لمصلحة االقتصاد الوطني بشكل عام ،ومن يعمل
يخطئ وبالتالي ال نخجل أن نقول إننا بصدد دراسة سياسات
البيع الحالية ،وإعادة النظر فيها بما يضمن الكفاءة واالستمرارية
وضمان الوصول إلى كافة المناطق بفعالية).
ويؤكد عنبتاوي ،تبني سند حاليا سياسات وإجراءات في إطار
إعادة هيكلة الشركة ،ورفع كفاءة العمليات ،وتغيير سياسات البيع
والتحصيل ،هذا باإلضافة إلى الخروج من بعض االستثمارت غير
الجوهرية ،ونسج عالقات أقرب مع مكونات القطاع بهدف التكامل
نحو قطاع أكثر صحة وعافية ،كل ذلك بهدف رفع ربحية الشركة
وتقليص كلفة عملياتها.
ويقول عنبتاوي ( :حرصت سند على إعداد خطة عمل جديدة
ومدروسة ،بحيث تمكن الشركة من التكيف باستمرار مع التطور
ومواكبة المستجدات في القطاع اإلنشائي محلي ًا وإقليمي ًا ،وكانت
إعادة الهيكلة ضمن هذه الخطة ،وتطلبت مسارب متنوعة أهمها
خفض النفقات والتكاليف وبالتالي اعادة استنهاض الكفاءة
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وتعقيبا على اسباب التراجع المالي لشركة سند عن السنة
المالية المنتهية في  ،31/12/2018يقول عنبتاوي (:إن التزام
شركة سند بالمعايير المحاسبية الدولية في تدقيق حساباتها،
والتزامها بمسك الدفاتر المالية وفقا لألصول ،مقابل وجود
بعض حاالت التهرب الضريبي لدى بعض المنافسين في الضفة
الغربية وقطاع غزة خاصة موضوع سداد ضريبة القيمة المضافة
وضريبة الدخل المفروضة على الشركات والذي يؤدي بدوره إلى
خسارة مباشرة للخزينة وللشركات الملتزمة ،كل ذلك وضع سند
في منافسة غير متكافئة في قطاع تسويق اإلسمنت ،وأدى إلى
تراجع مبيعات وأرباح الشركة وخصوص ًا في العام  ،2018حيث
بلغت كمية اإلسمنت المباع من خالل الشركة حوالي  1.4مليون
طن ،فيما انخفضت حصة الشركة السوقية إلى  ،60%وتأثر
هامش ربح الشركة نتيجة لبعض اإلجراءات غير التنافسية التي
قام بها بعض التجار في أسواق الضفة الغربية مثل التوزيع غير
القانوني ،والتهرب الضريبي ،واللجوء إلى خفض األسعار).
ويستطرد قائال ( :كانت هناك عوامل إضافية أثرت سلبا على
أداء الشركة وأهمها :ارتفاع تكلفة التمويل ،والتي وصلت إلى
 2.7مليون دوالر ،والتقلبات الحادة في سعر صرف الدوالر مقابل
الشيكل ،مما كبد الشركة خسائر وصلت لحوالي  3.7مليون
دوالر ،عالوة على اعتماد مخصصات على ديون زبائن الشركة
حيث وصلت قيمة المخصصات إلى حوالي  5.1مليون دوالر،
لذلك فقد كان الفرق بين أرباح العام  2017والعام  2018في
األساس تكاليف ومخصصات تمويلية ال تشغيلية ،مع العلم أنه
تم اتخاذ إجراءات لتفاديها في المرحلة القادمة).
ويؤكد عنبتاوي على وضوحهم في االعالن عن مؤشراتهم
وبياناتهم المالية وفقا لمتطلبات ومعايير االفصاح التي تستدعي
االعالن عن نتائج الشركة المالية بكل شفافية.
ويقول عنبتاوي (:نتائجنا المالية للعام  2018لم تكن مرضية
وكانت عكس المأمول وفيها تراجع حاد في األرباح ألسباب
متعددة ،فاالنتقال من الحصرية إلى المنافسة يتطلب جهوزية
ومنهجية تفكير مختلفة تحتاجها الشركة ،وبالرغم من أن سند
كانت الالعب األساسي في المساهمة في كسر الحصرية مع
نيشر ،إال أنها دفعت ثمن كسر هذا االحتكار ألسباب موضوعية
وذاتية ،أحدها على سبيل المثال التزام سند الكامل بالمعايير
والقوانين واالجراءات والسياسات الضريبية خاص ًة موضوع
االلتزام الضريبي ،والفواتير والمقاصة ،وهو أم ٌر ال يلتزم به ق ّل ٌة
من المنافسين ،مما أحدث فرقا بين أسعار سند وهؤالء بنسبة
حوالي  30%دون أخذ المنافسة السعرية بعين االعتبار).

انفكاك عالقة سند مع شركة نيشر وإنهاء
التعاقد الحصري معها
ويؤكد عنبتاوي ،تمكنت شركة سند من إنهاء عقد توريد اإلسمنت
الحصري مع شركة نيشر االسرائيلية ،حيث يقول (:تم تقليص
نسبة اإلسمنت المستورد من نيشر إلى  ،40%والذي شكل بدوره
إنجاز ًا مفصليا لالقتصاد المحلي ،من حيث إنهاء االعتماد بشكل
كلي على السلع الحيوية القادمة من الجانب اإلسرائيلي ،حيث
أصبحت نسبة اإلسمنت المستورد من الجانبين األردني والتركي
تشكل نسبة أكبر من اإلسمنت المستورد من الجانب اإلسرائيلي).
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ويرى عنبتاوي ،أن كسر الحصرية مع نيشر بالرغم من تأثيرها
المالي على الشركة ،إال أنها إنجاز وطني وخطوة باالتجاه الصحيح
لتحرير السوق من االعتماد الكلي على الجانب االسرائيلي وفتح
قنوات ثانية لالستيراد من جهات خارجية وهذا ما تم حيث يوجد
اليوم  14مزود إسمنت في الوطن يتنافسون في سوق صغير
وفائدة التنافس كانت لصالح المواطن.

استراتيجيتها جديدة وجدية إلعادة هيكلة
عمليات وأنشطة الشركة
ويقول عنبتاوي( :تتبع سند حاليا خطة عمل جديدة وجدية
تتضمن استراتيجية مدروسة إلعادة هيكلة عملياتها وأنشطتها
على الصعيدين المالي والتشغيلي ،والتي من شأنها أن تسهم في
تحسين مستوى أدائها ككل ،حيث سيتم التركيز على األنشطة
الرئيسية ،بهدف الحفاظ على ريادة الشركة في السوق المحلية،
وزيادة اإليرادات وتحقيق الربحية خالل السنوات القادمة).
ويبدي عنبتاوي ،حرصهم في االدارتين العامة والتنفيذية على
االستمرار في بناء شراكات متينة وعالقات استراتيجية قائمة على
التعاون والتكامل مع كافة الشركاء في القطاع اإلنشائي ،سعيا
منهم إلى تحقيق التطوير والتنمية في هذا القطاع الذي يصفه
بالحيوي والهام.
وأشار إلى أن المحور الثاني في استراتيجية سند الجديدة ،اعداد
نظام تسهيل ائتماني منطقي ومعقول يحافظ على وجود واستقرار
واستمرار االعمال في هذا السوق بطريقة صحية ومنطقية.
والمحور الثالث في االستراتيجية احداث تغيير في التوجه نحو
السوق الفلسطيني بالعمل مع شركات الباطون والطوب ونقاط
البيع المختلفة ،اذ نتعامل حاليا مع مئات في هذه القطاعات
واكثر من  1000من الزبائن ،وندرس حالي ًا إعادة ترتيب هذه
السياسات وهذه العالقة ،بما يشمل التركيز على العمل مع شركاء
استراتيجيين لديهم القدرة والكفاءة والفاعلية والمالءة المالية
للتعامل مع السوق بشكل أفضل والمساعدة في اعادة ترتيبه
وتنظيمه.
أما المحور الرابع فانه يتمثل في ضبط النفقات الداخلية واعادة
هيكليتها ،واعادة دراسة الكفاءة في عمليات الشركة التجارية أو
الصناعية أو الشراكات االستثمارية ،بما في ذلك دراسة الحاجة
الى بعض االصول التي استحوذت عليها شركة سند وامتلكتها
والتي قد ال يكون لها حاجة ضمن استرتيجية الشركة الجديدة
في ضوء إعاد الهيكلة ،وبالتالي لدينا توجه لبيعها حسب االصول
او تغيير استخدامها بما يخدم استراتيجية الشركة ويقلل من
تكاليفها.
وطمأن عنبتاوي ،كافة األطراف التي تتعامل مع الشركة بانتهاء
عملية إعادة الهيكلة ،والتي يترتب عليها العمل بديناميكية وبذهنية
القطاع الخاص المنافسة وبالتالي سنكون أكثر كفاءة وأقل كلفة.
أما فيما يتعلق بشركاتنا ،فقال عنبتاوي« (:بنيان» ستبقى ،ونعيد
دراسة جزء من استثماراتنا التي قمنا بها في شركة بنيان ،والتي
تتمتع اآلن بإدارة مستقلة ،وذلك ضمن توجه استراتيجي واضح
يتناسب مع توجهات الشركة األم ،مع العلم أن عدد ًا من الشركات
المستثمر بها بدأت تحقق عوائد جيدة مما سينعكس إيجاب ًا على
أداء بنيان في المرحلة القادمة .وكذلك األمر بخصوص استمرارية
خط التعبئة والتغليف في اريحا ،حيث أننا نعمل بتناغم وتوافق ما
بين مكونات سند الثالثة تجارة وصناعة واستثمار بتوافق بينها،
بما يتواءم مع استراتيجيتنا الجديدة واالبقاء على استثمارات
أكثر صحة واستراتيجية والخروج من البعض اآلخر الذي ال
ينسجم واالستراتيجية الجديدة).
وفيما يتعلق بالحديد ،قال عنبتاوي  (:نعيد حاليا دراسة تدخلنا
في هذا المجال من حيث الشكل وطبيعة التدخل وحجمه وآليات
الشراكات مع مكوناته ،علم ًا أن سند ستركز في المرحلة القادمة
على عملياتها الجوهرية واالستراتيجية والسيادية .وبالتالي فإننا
نركز على المطحنة ،وخط التعبئة ،ومصانع الباطون ذات الحضور
في مناطق محددة استراتيجية ،ومكمالت خلطة الباطون ،عدا عن
ذلك فاننا اتخذنا قرارنا على االقل في السنوات القريبة المقبلة
بعدم الدخول في مجاالت جديدة إضافية ،وبالعكس سنتراجع
عن بعض االستثمارات التي ال نعتقد انها جوهرية وسنركز
على الجوهري ،وسنكون عنصر ًا مكم ً
ال لصناعة االنشاءات في
الوطن).
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أيبك تستثمر  % 8.7من أرباحها في العام  2018في المسؤولية االجتماعية وهي األعلى
نسبة بين نظيراتها في القطاع الخاص

ً
حصريا لـ “الحدث” :أيبك بصدد إطالق مبادرة تطوعية
هي األولى واألشمل من نوعها في فلسطين
في مجال المسؤولية االجتماعية

بعد اطالعنا على التقارير السنوية للعام  2018للشركات المدرجة في سوق
فلسطين لألوراق المالية؛ تبين لنا أن األعلى من حيث نسبة الدعم المقدم من
صافي األرباح في مجال المسؤولية االجتماعية كانت الشركة العربية الفلسطينية
لالستثمار  -أيبك ،والتي بلغت حوالي  8.7%من صافي أرباحها .وكان لمجموعة
االتصاالت الفلسطينية وبنك فلسطين مساهمة كبيرة كذلك ،حيث خصصت
مجموعة االتصاالت الفلسطينية حوالي  8.1%وبنك فلسطين  5%من صافي
أرباحهما للمسؤولية االجتماعية.
خاص الحدث
مفهوم المسؤولية االجتماعية لـ “أيبك” هو نهج ،فهو ال يقتصر
على الدعم المادي فحسب ،بل هو أعمق وأشمل ويمتد ألبعاد
اجتماعية وتنموية ووطنية عليا حتى باتت “أيبك” تطلق عليه
مصطلح “االستثمار” في المجتمعات التي تعمل بها.
وتعتبر مساهمات شركات القطاع الخاص عنصر ًا أساسي ًا
في المجتمع ،وهي ضرورة أكثر إلحاح ًا لمساعدة المؤسسات
التي تلعب دور ًا فاع ً
ال لتحقيق أهدافها ورسالتها في ظل
التحديات واألوضاع االقتصادية الصعبة التي نشهدها.
وتنبع أهمية المسؤولية االجتماعية بكونها نظرية أخالقية
وتقع على عاتق ليس فقط المؤسسات بل واألفراد على حد
سواء للعمل سوي ًا لمصلحة المجتمع ككل وللحفاظ على
التوازن ما بين االقتصاد والنظام البيئي.
وفي حديثنا مع السيد نادر حواري ،نائب الرئيس التنفيذي
لشؤون عمليات الشركة القابضة وتطوير األعمال في “أيبك”
والمسؤول عن متابعة ملف المسؤولية االجتماعية لشركات
المجموعة ،قال“ :نحن فخورون كوننا في طليعة الشركات،
حيث ننظر للمسؤولية االجتماعية كاستثمار في المجتمع
وواجب أخالقي ووطني وليس كمصروف أو تكلفة نتكبدها.
وقد حرصت أيبك منذ تأسيسها على لعب دور فاعل في

المجتمعات التي تعمل بها من خالل عقد شراكات استراتيجية
مع المؤسسات التي تلعب دور ًا فاع ً
ال في المجتمع من أجل
مساعدتها على أداء رسالتها في قطاعات التعليم والصحة
والمشاريع الريادية والشباب ،إضافة إلى دعم ومساندة
المؤسسات االجتماعية والخيرية واإلنسانية والثقافية .وفي
العام  ،2018تم استثمار  8.7%من صافي أرباح أيبك في
المسؤولية االجتماعية بقيمة بلغت حوالي  1.4مليون دوالر
أمريكي”.

وفي تصريح حصري لـ “الحدث” ،أعلنت “أيبك” أنها بصدد
إطالق مبادرة تطوعية هي األولى من نوعها في فلسطين،
حيث تتمحور هذه المبادرة في توفير أكثر من مئة متطوع
ومتطوعة من كبار كوادر مجموعة شركات “أيبك” من مدراء
عامين ومدراء دوائر لتقديم خدمات تطوعية مختلفة في كافة
الجمعيات والمؤسسات التي تقوم “أيبك” بدعمها ،من خالل
اتفاقيات متوسطة إلى طويلة األمد .حيث قامت “أيبك”
خالل الشهور األخيرة بعقد اجتماعات وجلسات حوارية
مكثفة مع كافة المؤسسات والجمعيات ذات العالقة لدراسة
احتياجاتهم ،ومن ثم وضع خطة شاملة لتنسيب كوادر
المجموعة في المؤسسات وفق ًا الحتياجات هذه المؤسسات
في المجاالت اإلدارية والمالية والتسويقية وتكنولوجيا
المعلومات والعالقات العامة واإلعالم والمجال اإلنساني من
حيث رعاية األيتام وكبار السن ،حيث سيخصص الموظفون
ساعات معينة خالل أوقات العمل الرسمية للتطوع وتقديم
خبراتهم للمؤسسات كل في مجال تخصصه وخبرته العملية.
ومن أبرز إنجازات “أيبك” في مجال المسؤولية االجتماعية؛
تقديم الدعم والتمويل لنشاطات ومشاريع لصالح األيتام
واألسر واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،مثل قرى
األطفال  SOSالتي دعمتها لمساندتها في أداء رسالتها
اإلنسانية الهادفة الحتضان ورعاية وتعليم األطفال الذين
فقدوا رعايتهم األسرية والمجتمعية .ومركز جبل النجمة
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للتأهيل بتقديم الدعم لثالث سنوات متتالية في مجال
تأهيل ذوي اإلعاقة الذهنية وتدريبهم ودمجهم في المجتمع
وتخصيص وظائف لذوي االحتياجات الخاصة في المجموعة،
وتقديم الدعم كذلك لجمعية إنعاش األسرة وجمعية عطاء
فلسطين الخيرية في قطاع غزة.
وبما يتعلق بقطاع التعليم والشباب؛ قدمت “أيبك” منحا
دراسية لنحو  20فتاة متميزة من دار الطفل العربي في
مدينة القدس ،وأكثر من  25منحة تعليمية لطلبة المدرسة
الصناعية الثانوية-القدس .وقدمت الشركة دعمها لبرنامج
الدراسات الثنائية التابع لجامعة القدس منذ عام  2016في
مجاالت الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة
األعمال ،وكذلك تقديم الدعم للطلبة الفلسطينيين المتميزين
للدراسة في “كينغر أكاديمي” في األردن منذ عام .2014
إضافة إلى تقديم المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين في
لبنان من خالل مؤسسة محمود عباس منذ عام،2015
إلى جانب تخصيص “أيبك” منحة كاملة ألبناء موظفيها
الحاصلين على أعلى المعدالت في الثانوية العامة في
الجامعات الفلسطينية أو األردنية.
وتساهم “أيبك” في تقديم الدعم المستمر لمؤسسة إنجاز
فلسطين على المستويين المادي والعيني من خالل عمل
كوادرها كمتطوعين في المؤسسة.
vوفي مجال الشباب والرياضة ،قامت “أيبك” بتقديم الرعاية
لمشاركة المنتخب األولمبي الفلسطيني في بطولة األلعاب
اآلسيوية في أندونيسيا عام .2018
أما بما يتعلق بالصحة والرعاية الطبية؛ وقعت “أيبك”
اتفاقية دعم استراتيجي لجمعية مرضى السرطان الخيرية
بالمساهمة في تمويل جهاز التصوير الشعاعي ثالثي األبعاد
للكشف المبكر عن سرطان الثدي ،وأطلقت الشركة دعما
استراتيجيا لجمعية برنامج العون واألمل لرعاية مرضى
السرطان.
وفي مجال الثقافة والتراث ،تقدم “أيبك” الدعم للقطاع الثقافي
للمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني
وتشجيع اإلبداع الثقافي والفني ومساعدة المؤسسات
العاملة في هذا المجال على أداء رسالتها الوطنية .وفي هذا
اإلطار ،قامت “أيبك” برعاية مهرجان البيرة السادس وهو
أحد أهم المهرجانات الفنية في فلسطين ،ودعمت كذلك فرقة
الفنون الشعبية الفلسطينية في إطار شراكة استراتيجية
لثالثة أعوام ،ومساندة مركز يابوس الثقافي في أداء رسالته
الهادفة إلى إحياء الحياة التراثية في القدس.
وهناك الكثير من المجاالت المختلفة التي عملت “أيبك” على
دعمها ،مثل دعم جامعة بيرزيت من خالل تركيب نظام توليد
الطاقة باستخدام الخاليا الشمسية بقدرة تشغيلية تصل
حتى  258واط لالستهالك الذاتي الخاص بالجامعة ،ورعاية
برنامج “عين على فلسطين” االقتصادي الذي أطلق على
فضائية  CNBCالعربية ،وكذلك خصصت الدعم لرعاية
حملة “بلدي أطيب” والذي يشرف عليها مركز التجارة
الفلسطيني “بال تريد” ويهدف إلى زيادة التوعية بجودة
المنتج الفلسطيني.
وتقدم “أيبك” الدعم المادي والعيني خالل العام المنصرم
 ،2018لعدد آخر من المؤسسات يذكر منها :اتحاد
الصناعات الفلسطينية ،بلدية بيتونيا ،مؤتمر أبناء رام اهلل،
جمعية كوبر للتنمية ،نقابة الصحفيين الفلسطينيين ،حفل
إطالق األلبوم الجديد للثالثي جبران ،االتحاد العام للمرأة
الفلسطينية ،مستشفى العودة في غزة ،مستشفى األهلي في
الخليل ،مراكز ونوادي رياضية وشبابية وثقافية مختلفة،
وعدد من المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية
والثقافية في فلسطين.
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71

حوار مع نبيل عمرو حول روايته الجديدة
“وزير إعالم الحرب”
لم ُيعرف عن نبيل عمرو أنه كاتب رواية تقليدية ،إال أنه في

الكتب التي أصدرها ،ذهب إلى األسلوب الروائي في سرد
الوقائع السياسية التي عاشها ،فهو كما قال في لقاءات
صحفية عديدة أجريت معه “ال أعرف الكتابة إال عن أمور عشتها
وكلها ال تحتمل اإلسقاط والتخيل”.
خاص الحدث

أصدرت دار الشروق للنشر والتوزيع مؤخرا ،رواية سياسية لعمرو بعنوان “وزير إعالم الحرب”،
عالج فيها المؤلف صدى حرب السادس من حزيران عام  ،1967من خالل سلوك الناس وانفعاالتهم
في قرية بطل الرواية التي هي رمز لكل القرى والمدن العربية واسمها “كفر عرب”.

ما هي خلفيات الرواية ومن هو وزير إعالم الحرب؟ هل هو أنت!
أبدا ليس أنا ،حين وقعت حرب حزيران  67لم أكن في السن الذي يسمح لي بتقلد وزارة ،كان
عمري آنذاك أقل من عشرين سنة ،وكنت طالبا في جامعة دمشق ،أما أثناء الحرب فقد كنت في
بلدتي دورا.

إذا من هو وزير إعالم الحرب؟
ّ
أفضل أن يتعرف عليه القارئ من خالل الرواية.

لماذا كتبت عن حرب وقعت قبل أكثر من خمسين سنة؟
نحن بحاجة أحيانا وربما غالبا إلى قراءة أحداث مهمة وقعت في الماضي ،ذلك بعد أن تنضج في
وعينا ونتخلص من تأثير اللحظة الذي ال يكون موضوعيا بل انفعاليا ،غير أن المحفز المباشر
لكتابتي لهذه الرواية؛ كان الربيع العربي وما اكتشفته من صلة بين تلك الحرب وهذا الربيع ،من
حيث المقدمات والخالصات.

هل لجأت إلى مصادر غير الذاكرة للكتابة حول هذا الحدث؟
سأحكي لك قصة شيقة حول تحضيراتي للكتابة النهائية ،لقد تحاورت مع من بقي على قيد الحياة
من الجيل الذي عاش أيام الحرب ،فتطابقت ذكرياتنا ،وبدا لي أن هذا الجيل يتمتع بذاكرة صافية
ومتينة لم تسقط منها أي واقعة ،كذلك استحضرت جميع األغنيات التي سبقت الحرب ورافقتها
خالل وقوعها واستمعت إليها وأنا مغمض العينين ،فنقلتني بشكل سحري إلى تلك األيام ،وحين
شرعت في الكتابة بدا لي أنني أعيش فترة الرابع من حزيران ،وأكتب ما أرى وليس ما أتذكر.

حكاية صديق جمال عبد الناصر هل هي حقيقية أم متخيلة؟
حقيقية مائة بالمائة ،وفي سياق عالقة عشاق عبد الناصر بقائد الحرب ،رصدت دور الراديو
والخطب واألغاني في تعميق العالقة حد الوالء األعمى.

هل في جعبتك ما يعد برواية أخرى أو روايات؟
لقد ندمت على أنني لم أغادر مستنقع السياسة إلى بحيرة الثقافة ،وسأواصل فيما بقي لي من
عمر ،وأنا ابن السبعين ،كتابة الرواية السياسية الواقعية وغير المتخيلة ،فذاكرتي تختزن الكثير
من الوقائع التي تستحق أن تكتب ،فمنذ دخولي مجال العمل السياسي وكان ذلك في أوائل
الستينات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا وأنا أسبح في بحر السياسة وأنتمي لمعتنقي
الواقعية والبراغماتية في التحليل والسلوك ،سأحاول تسجيل بعض من التاريخ الفلسطيني بلغتي
وأسلوبي وتحليلي الخاص لألحداث.
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راسم الدائرة

عاما على النكبة ،تبدو فلسطين أضيق من أي وقت مضى ،إذ َّ
ً
تقلصت
بعد أكثر من سبعين
األرض ،وزاد شتات الفلسطينيين ،وفقدت قيادة الحركة الوطنية بوصلتها السياسية بعد
ابتداء بكتب
عبثي لما سوف يأتي من خارج فلسطين،
أن وضعت نفسها في دائرة انتظار
ً
ٍّ

البريطانيين البيضاء والسوداء ،وانتهاء بصفقات األمريكيين وصفعاتهم .وقد كُتبت آالف

لوم ولوم مضاد ،كانت
تردي المشروع الوطني الفلسطيني ،بين ٍ
الصفحات في تفسير ِّ
قواسمها المشتركة ،منذ بدء المشروع االستعماري الصهيوني على فلسطين ،وحتى
اللحظة ،هي :وحشية العدو الصهيوني وحاضنته االستعمارية؛ وتخاذل الرسمية العربية
حد التواطؤ؛ وأزمة القيادة الفلسطينية التي أدمنت الواقعية السياسية حتى
ورجعتيها َّ
ً
«فنا
تحولت إلى «لعنة» أبرز سماتها إرجاء إعالن االنتحار السياسي ،بعد ممارسته ،بوصفه
َّ
جاذبية بوصفه «فلسفة الصبر» كما يفصح وثائقي ُّ
ً
تبثه
بعدا أكثر
لالنتظار» ،بل وإعطائه
َّ

فضائية فلسطين.
عبد الرحيم الشيخ

قد يكون من الصعب على المشتغلين بالتاريخ تفسير
سيرورته بمنطق «اللعنة» في المخيال الديني ،كفرع من
أن النصوص الدينية ،وإن لعبت دور ًا
فروع األدب ،ذلك َّ
ً
محوري ًا في تشكيل التاريخ ،إال إنها ُتقرأ ،غالبا ،كنصوص
لكن ذلك ال ينبغي أن يحول دون
أدبية لإلمتاع والمؤانسةَّ .
فهم حكايات العبث ،في بعض هذه النصوص ،كمؤشرات
على ماهية التاريخ ،أو على األقل ،كمحاوالت لفهمه على
نحو َّ
دموية ،إذ ال ينتهي االنتظار ،عاد ًةُّ ،
شخصي
بتدخل
أقل َّ
ٍّ
آللهة السماء ،بل يأتي الخالص على يد وكالء أرضيين
الدموية ما دامت الغاية هي
لآللهة ،ال يأبهون بالنهايات
َّ
ِ
إن تفسير التاريخ بما يمكن
تحقيق الخالص
للمنتظرينَّ .
بحد ذاته،
أن نطلق عليه «نظرية اللعنة» هو تفسير عبثي ِّ
َّ
ولكنه قد يكون تفسير ًا جمالي ًا لموضوع ال جمال فيه ،ذلك
خطية التاريخ ،وتحيله إلى مصفوفة
أن
َّ
دائرية العبث تكسر َّ
َّ
من الممكنات ،بأكثر مما هو دوران لعداد النصر والهزيمة.
في الحالة الفلسطينية ،ورغم وجود ميل دائم لوسم المشروع
السياسي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ،ومن بعدها

71

السلطة الفلسطينية ،بالعلمانية ،إال إن «الهوت االنتظار»
ِّ
ِ
مخلص ديني،
بمنتظري
يجعل من هذه القيادة أشبه
مشيح أو مسيح أو مهدي ...ال فرق .لقد َّ
شكل بقاء القيادة
الفلسطينية في دائرة االنتظار نموذج ًا فريد ًا في فشل إدراك
يعول
حقيقة أن الحلول اآلتية من خارج السياق الوطني ال َّ
عليها ،وغالب ًا ما تقود إلى طريق مسدود ،يسمىُّ ،
بتلطف
كبير« ،انتحار ًا سياسي ًا».
حين التقى العبث باللعنة ،في كثير من المجازات األدبية
الكبرى الدينية والعلمانية ،كان لإليرلندي صموئيل بكيت
«في انتظار غودو» ريادة لم يدركها بعده أحد .وقد َّ
وظف
الراحل إدوارد سعيد ،الذي حظر وزي ُر الثقافة الفلسطيني
األول كت َبه في مطلع أوسلو ،مسرحية «بكيت» حتى آخر
أيامه في نقد أداء القيادة الفلسطينية .استخدم سعيد
المجاز العام لـ»انتظار غودو» في نقد قيادة الرئيس الشهيد
ياسر عرفات رغم أنه ثبت ،تاريخي ًا ،أنه كان في جعبتها
خيارات أخرى غير المفاوضات ،ومنت ََظرين غير األمريكان،
تبين في انتفاضة األقصى في العام  .2000ليت
كما َّ
الراح َل ْين الكبيرين عاشا ليشهدا هذا التأزم غير المسبوق
لعقدة «االنتظار» في مسرحيتنا التي لم تكتمل.

لقد أثقلت القيادة الفلسطينية نفسها بـ»حذاء أوسلو»،
َّ
فشلها تمام ًا عن الحركة ،ولم تستطع نزعه حتى َّ
تعفنت
وكرست سياسات الصم والبكم
أقدامها ،وفسدت هياكلهاَّ ،
والعمى لدى المنتفعين منها ،واعتمدت ،بصورة كاملة ،على
الحلول الغيبية التي سيأتي بها «الراعي األمريكي لعملية
السالم» طيلة ربع قرن .لقد كانت مغامرة مملة لم يميزها
عن المقامرة ،حرفي ًا ،إال حرف واحد ...لكن شجرة أوسلو
العارية ،إال من األوراق المالية ربما ،لم تثمر ،و»غودو»
ِ
منتظ ِر ْيه حبل المشنقة ،ولم
األمريكي أتى بنفسه ليمنح
ِّ
يكلف نفسه عناء تسليمه لهم ،بل َّ
سلمه لعدوهم الصهيوني،
وللمفارقة التاريخية في مسقط رأس إدوارد سعيد :في
السفارة األمريكية في الطالبية ،في قدس الفلسطينيين الذين
لم تتمكن قيادتهم السياسية ،حتى اللحظة ،من اإلقرار بأنها
ارتكبت انتحار ًا سياسي ًا ،وبالدفع المسبق ،حين حصرت
نفسها في دائرة لم تشارك حتى في رسمها ...ولم تعد شجرة
أوسلو صالحة حتى النتحار رمزي ينهي حالة االنتظار.
ألص َلنَةِ «نظرية اللعنة»،
ثمة مجاز آخر يمكن اللجوء إليه
ْ
وهو مجاز تاريخي واقعي بمقدار ما يمكن لمجاز أن يكون
واقعي ًا ،وإن لم يكن تأريخه أكثر من نقل بهلواني لنص
أدبي ،وهو مجاز من فلسطين قبيل ميالد المسيح .إذ على
مدعو ُّ
النبوات ،ومن جرت على
شهوة من األنبياء ،كثر َّ
أيديهم الكرامات ،أو ما خاله الناس كذلك .وفي وقت الحق
وصف التلمود بشكل خاص ،وكتابات بعض المؤرخين غير
الثقاة (ومعظمهم كذلك على أية حال) كيوسف بن ميتتياهو
المعروف بـ»فالفيوس» ،هذه القصص بكثير من التفصيل
والتهويل.
ففي آخر الحقبة الحشمونية ،راجت قصة «حونيه»-راسم
الدائرة ،وكان عالم ًا يهودي ًا مستجاب الدعاء ،جلاَّ ب ًا للمطر،
إذ في أحد مواسم الجفاف ،الذي لم تستجب فيه أدعية
االستسقاء ،رسم «حونيه» بعصاه دائرة في التراب ،ووقف
الرب َّ
أنه لن يغادرها حتى ينزل المطر.
في مركزها ،منذر ًا َّ
وفور انتهائه من التهديد ،غير المعهود ،نزل المطر ،لكن
الرب المزيد ،وكان مطر ًا
«حونيه» لم يكن راضي ًا ،فطلب من َّ
الرب ألنه كان يريد مطر ًا غزير ًا
غزير ًا؛ فاشتاط غضب ًا على َّ
هادئ ًا ،فكان له ذلك .وفيما ُيروى ،أن هذه الحادثة أفضت إلى
زج «حونيه» في عزل ديني أشبه بالحرمان الكنسي ،كونه
ِّ
اجترأ على الرب في نظر البعض ،وإن كانت مكانته ،ومحنته،
تؤهالنه لمثل ذلك االجتراء.

23

I

I

I
I

 السنة الخامسة119  م العدد2019  م العدد القادم حزيران2019 أيار
May 2019 Next Issue June 2019 No. 119 Fifth Year

I

I

www.alhadath.ps

24

I

71

عاما ً على النكبة
I

I

أيار  2019م العدد القادم حزيران  2019م العدد  119السنة الخامسة
May 2019 Next Issue June 2019 No. 119 Fifth Year

I

لم تكن تلك الكرامة الوحيدة التي جرت على يدي «حونيه» ،مع
تصور نهايته.
أنها كانت األشهر ،بل ارتبطت به حكاية أخرى ِّ
مر «حونيه» برجل يزرع شجرة خروب ،فاستفسر من
فقد َّ
الرجل عن المدة التي تستغرقها الشجرة لتثمر ،وكان الرد
تعجب «حونيه» ،وسأل الزارع إن
أنها تحتاج سبعين عام ًاَّ .
ً
يؤمل أن يعيش سبعين عاما ليأكل منها ،فرد أنه إنما
كان ِّ
يزرعها لألجيال القادمة ،على مبدأ «غرسوا فأكلنا ونغرس
فيأكلون» .سخر «حونيه» من فلسفة الصبر لدى الرجل ،ثم
جلس ليأخذ قسط ًا من الراحة ،وإذا به يغط في نوم عميق
دام سبعين عام ًا .وفي غيبته تلكَّ ،
شكلت الصخور والحجارة
حوله ما يشبه الخيمة لحمايته .وحين استيقظ «حونيه»،
وجد شاب ًا يقطف ثمار الخروب ،فسأله إن كان هو زارع
جده ،الذي لم يعاصره،
الشجرة ،فأجاب الشاب بالنفي ،وأن َّ
أن الشجرة إنما زُرعت ألجله.
هو من زرعها ،وأنه أخبر والده َّ
تساءل «حونيه» ،العائد من غيبته األنطولوجية وغيبوبته
الروحية ،إن كان في ُحلم كأحالم «المزامير» في القدس بعد
العودة من السبي ،وكيف يمكن لسبعين عام ًا أن تمر كالحلم؟
أفصح «حونيه» للناس عن هويتهَّ ،
لكنهم لم يصدِّقوا أنه هو
ذاته «راسم الدائرة» ،فتمنى الموت ،وناله.
لقد عاش «حونيه» هذا ،في القرن األول قبل الميالد ،الحقبة
التي شهد انقسامات دينية وسياسية دامية بين اإلخوة-
األعداء في األسرة الحشمونية .وقد كان ذلك بعد أن تزعزع

I

I

حكمهم إثر انقالب األخ األصغر هيركانوس الثاني على أخيه
أرسطوبولوس الثاني ،والحقه وحاصره في القدس ،ومن
مالح َق ًا من قبل الرومان قبل أن يحتفظ ،تحت
ثم صار هو
َّ
َ
حكمهم ،بسلطة رمزية دون سيادة ،أو "سلطة بال سلطة" بلغة
اليوم .في تلك الحقبة ،أمسك أنصار األخ اإلنقالبي ،خالل
للرب أن
حصارهم للقدس براسم الدائرة ،وطلبوا منه الدعاء َّ
الرب ألاَّ
يتغلبوا على أعدائهم ،فما كان من حونيه إال أن دعا َّ
يستجيب لدعوات الشر من كال الفريقين ،ألنهما من شعبه
المختار .وحين علموا بفحوى دعائه ،رجموه حتى الموت،
وكان موت ًا أنطولوجي ًا بعد غيبته ،أكمل موته الروحي بعد
غيبوبته.
وسواء قضى "حونيه" بصدمة الواقع بعد سبعين عام ًا ،أم
بالرجم خالل صراع األخوة األعداء ،فإن مقامه (الموجود
َّ
للمفارقة في صفد ،وليس في القدس ،وبالتحديد في مستوطنة
"حتسور هاغليليت" المقامة على أنقاض قرية مغار الخيط
المطهرة عرقي ًا في  2أيار  ،)1948ال يزال شاهد ًا على
َّ
لعنة األعوام السبعين التي يمكن للمؤمنين بالحلول فوق
التاريخية ،واآلتية من خارج الدائرة ،أن ِّ
تشكل لهم مشروع ًا
للخالص .بعد أكثر من سبعين عام ًا على النكبة ،لم يعد
خروبنا حلو ًا ،وال "خبز ًا للقديسين" ،بل صار نهب ًا لغير
زارعيه .وبعد أكثر من سبعين عام ًا على النكبة ،كذلك ،قفز
كثيرون إلى الدائرة ،وخرج كثيرون منها ،ولكن التاريخ ،الذي

يرصد حركة الداخلين والخارجين ،لن يغفر لمن يعتقدون
بقدريتها ...ال عالج للعبث إال بوقفه ،وال شفاء من لعنة
َّ
االنتظار في الدائرة ،إال بالقفز خارجها.

الدائرةْ ،
أنا
راسم َّ
ُ

ص ِ
روب أبناءِ
شعبي
فوف
ِّ
في ُح ِ
َل ْم ُأقاتِ ْل في ُ
العدو ،وال ْ
َ
َ
بعض إخوتِ هم
ذبح خاتلوا
مِ َّـمن أراقوا دما َء القرابينِ على َم ٍ
عليهْ.
َّ
يجيب ُدعا َء الفريقينِ ،
للر ِّب ،إ ْذ كانَ مطواع ًا ،أال
صَّل ُ
ولكنني َ
َ
يت َّ
َ
َ
و ُيسعفنا بالمط ْر .ل ْم ينتص ْر أح ٌد،
وحصونِ نا إلاَّ قلي ً
العِ
قِ
ال
نا
يغرس ُبنا ُة
َل ْم يرح ْل األعدا ُءَ ،ل ْم ِ
ُ
ْ
َ
بي… كانوا ُمث َخنِ ِينَ ول ْم ُتحالفه ْم
روق
ِ
مِ نْ ُع ِ
اآلس َب ْع َد َّ
الس ْ
ٌ
ِ
عاةِ
َ
الغريب
ع
ر
ز
.
الص
باك
ش
وال
الر
ائدينْ
أنْ
وكانَ
َ َ
ُ
َّ
ُ
مقاليع ُّ
وسخ ْر ُت منهْ« :سبعونَ عام ًا»! َل ْم أنتب ْه ِّ
أن ْي أسي ُر
ُشجير ًةَ ،
الدائر ْة:
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َـج ْت،
ت
َا
ن
ت
الغريب
جلِ
الر
ة
وحمار
،
لتني
ل
وظ
ر
خو
الص
ت
م
َـ
ْ
ِ
ُّ
َ
ن َ
ُ
َّ
ْ
ُ
الرجلَ
ِّ
المعش ُ
َّ
والنحل
الجبلي،
والماع ُز
ش في ُّ
خروبةِ َّ
ُّ
ريب…
ال َغ ْ
ُ
رحل
دائرتي ،فَنِ ْم ُت.
رب
الغريب ،ابنُ
ُ
نـ َ َم ْت الحكاي ُة ُق َ
ْ
الغريب…
ْ
هنيَّ :
«لعل ُه ُحل ٌم،
نب
،
وابنُ
اإلبنْ
َّ ْ
َّ
لعل ْك في صف ْد».
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منسي أم على طريق الترميم؟
ّ
منسي ؟
ّ

ً
ً
حجرا لربما يبكي على من هجروه
أثرا أو صورة أو حتى
ُ
أحيانا كيف
قد تتساءل
نترك ً
يوم
خطوا في ٍ
َ
ورحلوا ،أو ربما قد
تغريك فكرة أن المباني القديمة تفقد أهلها الذين ّ
تقف هامتك
ودموعا ،واستنشقوا رائحة مسيل الدموع فيها ،وقد
رسوما
من األيام
ُ
ً
ً
عاجزة أمام عنفوان البناء الغريب ذا الحجارة والزخرفات المتناثرة على الجدران ،إنها اآلثار،
أو دعنا نسميها ً
أجيال وأجيال ،حتى فقد َ
تاريخيا تعاقبت عليه ٌ
أهله.
إرثا
ً

خاص الحدث

“حوش” وجدران عالية
ساحة واسعة أو
بيوت واسعة ومتراكمة ُتجمع حول
ٍ
عدة ٍ
“حوش” ،يتخللها “الليوان” ورواق قصير يصل كل بيت
باآلخر ،على الطراز المعماري العثماني ُبني بيت عبداهلل
عفانة على يد آل عبد الهادي تحدي ًدا”عبد الهادي القاسم”
في ذلك الوقت.
عندما ُسئِ َل عبدالقادر عفانة االبن األكبر للعائلة عن البيت
فقال” كان يجمع البيت عدة عائالت وليس عائلة واحدة،
وبيتنا هذا واح ٌد من أقدم البيوت ليس فقط في سلفيت
وإنما في فلسطين ك ّلها ،فطرازه العثماني وبناؤه جلب له
الزوار والكثير من السياح من فترة ألخرى ،لكنها فترات
متقطعة”.
نظر عبدالقادر حوله إلى البيت ويبدو أنّ الذكريات صفعته
قلي ً
ذكريات
ال فقال”:جمعتني مع أفراد عائلتي والجيران
ٌ
كثيرة ،فنحن ال ننسى اجتياحات االحتالل المتكررة للمدينة
واختباء المطاردين وبقية الشبان في أروقة المنزل ،فهذا
وأنين أطفال ،وصراخ مصابين،
جمع دموع أمهات،
المنزل
ِ
َ
ولوعةِ زوجات”.
بيوت
ست
ا
جامع
سلفيت
مدينة
وسط
عفانة
و يقع بيت
ً
ٍ
متراكمة تعو ُد ُّ
كلها لذات العائلة.تماضر عفانة التي قضت
طفولتها بين جدران هذا البيت وصفته بدقة أن ما يم ّي ُز هذا
البيت وبقية البيوت كما يتم ّيز غيرها من المباني القديمة،
ذات الحجارة الملساء البارزة ،والجدران العالية ،متخللة
َ
نظرك
فتحات واسعة أو خزائن ذاتية داخل الجدار ،وعند
َ
قوس
انتباهك سقف البيت
لألعلى سيلفت
ّ
المقعر على شكل ٍ
من الداخل ،وال تلبث أن تنظر إلى الشبابيك حتى تجدها
قوس من
على مستوى جسدك أو أقل بقليل؛ طويلة ذات ٍ
ومساحة صغيرة تتسع لجلوسك أمام هذا الشباك
األعلى
ٍ
تنظر للمارة تارة ،وتقذف حبات الليمون والتين التي تجلبها
من شجر الحوش تار ًة أخرى».
المسمى بـ «الس ّر» لصغر مساحته؛ فهو
إلاّ أن ذلك المكان
ّ
رو ٌاق طويل يفضي إلى الحوش ،ويعتبر المدخل الرئيسي
لهذه البيوت المتراكمة ،تج ُد فيه العديد من المساقي

درجات صغيرة،
المحفورة في الجدران ،تصع ُد إليها بعدة
ٍ
تتسع
فيخطر ببالك تساؤل! ما هذه؟ إنها أماكن ضيقة ال
ُ
ُ
إلاّ
يغسل فيها الشخص يديه بينما تغسل
لشخص واحد،
ٍ
فيها سيدة المنزل ما تري ُد على عجل.

بعد وفاة الحاجة مريم دغليس ،وعبد الحليم”أبو صبحي”
لم يبقَ في هذه البيوت حياة ،كانت الحاجة مريم آخر من
سكن بيوت عبداهلل عفانة وعبدالحليم عفانة آخر من سكن
بيته وهي ذاتها البيوت التي تعود لعائلة “عفانة” .فقد بكت
السيدة تماضر أمها قائلة »:أصبحت البيوت خالي َة من
الحياة ،يغمرها الغبار والحشائش الطويلة ،لم يعد بمقدور
من ورثها االعتناء بها ،فأصبحت ملجأ القطط الب ّرية وسواد
ليال طويلة من التسامر والنهارات الواسعة
الليل القاتم بعد ٍ
من الحياة اليومية لر ّبات البيوت في مواسم الحصاد
والزيتون واجتماعات العائالت الممتدة في الحوش”.

من يتحمل المسؤولية؟
ما زال ورث ُة هذا المنزل يت ّلقون وعو ًدا بشرائه وتولي الحكوم َة
به ،إلدخال الحياةِ بين أروقته ،لكن ماذا بعد؟ هل سيبقى
معماري
قائما؟ أم سيتم هدمه إلعالء عماراٍ ت ذات طراز
ً
ٍ
ساب ُق المجهول ،إذن؛ من يتحمل المسؤولية؟
ٍ
جديد هش؟ ُن ِ
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أزمة التجنيد اإلجبارية للدروز والفتيات
في جيش االحتالل

بقلم :زينة الحلواني
إذا كان قانون القومية قد استثنى العرب والدروز
في “إسرائيل” من درجة المواطنة األولى ،فإنه
ال يستثنيهم من التجنيد للخدمة العسكرية
اإلسرائيلية ،وكأن األمر أشبه بتقديم الخدمات
األمنية إلسرائيل مقابل الوجود فقط ،رغم أن مسألة
التجنيد اإلجباري وخاصة تجنيد الفتيات واحدة
من أكثر اإلشكاليات تصاعدا في إسرائيل.
لكن المرأة االسرائيلية بصورة عامة شريكة في
النشاطات األمنية والعسكرية منذ الفترة التي
سبقت لعام  ،1948من خالل انتسابها إلى ع ّدة
أطر بهذا الخصوص؛ إذ شاركت في منظمات “
الهاغاناه  ،وااليتسيل  ،والليحي “ في نشاطات
مختلفة ،وكذلك انخرطت في بعض الفرق والوحدات
العسكرية البريطانية في فلسطين كجزء من دعم
اليهود للمجهود الحربي البريطاني ضد المانيا
وحليفاتها خالل معارك الحرب العالمية الثانية.
وساهمت المرأة اإلسرائيلية في المجهود الحربي
والعسكري الصهيوني اإلسرائيلي خالل معارك
العام .1948
مباشرة بعد اإلعالن عن إقامة اسرائيل ،أعلن
دافيد بن غوريون في  26أيار  1948عن تأسيس
فرقة نساء في الجيش االسرائيلي ،وحددت مهام
هذه الفرقة لتقديم المساعدة والدعم وتبنت هيئة
األركان العامة في الجيش االسرائيلي فكرة إبعاد
المجندات عن الخطوط األمامية في جبهات القتال،
وتخصيص دورهن في كل عمل آخر ال توجد فيه
حاجة ملحة للرجال.
ُيلزم قانون الخدمة األمنية التجنيد اإللزامي على
مواطنات اسرائيليات يهوديات بلغن الثامنة عشرة
من عمرهن ،إال إذا كانت الفتاة متزوجة أو متدينة
أو مصابة بإعاقة في جسمها أو في عقلها.
أما إعفاء الفتيات المتدينات من الخدمة العسكرية
فيتم بقيام الفتاة ذاتها بالتصريح أمام لجنة خاصة
بأنها ملتزمة بإيمانها وعقيدتها الدينية ،ما يحول
دون انتسابها للجيش االسرائيلي .وتم التصريح
أن اإلطار العسكري للفتيات المتدينات قد يضر
كثيرا بنهج حياتهن ،إال أن القانون الخاص
بالخدمة العسكرية من عام  1953ألزم الفتيات
المعفيات من الخدمة اإللزامية بتقديم خدمة وطنية
عوضا عنها .إال أن هذا القانون أثار جد ًال واس ًعا
ونقاش ًا حا ًّدا ومعارضة قوية من طرف األحزاب
المتدينة والمتشددة(الحريدية).

أثمرت هذه المعارضة ،حيث ُسمح للفتيات
المتدينات بالتطوع إذا رغبن في ذلك .ولم يتجرأ أي
وزير في حكومات اسرائيل على طرح الموضوع
مجد ًدا وبالشكل ذاته.
أما بالنسبة للفتيات غير المتدينات ،فالخدمة
العسكرية قصيرة من حيث المدة الزمنية ،وفتحت
أمام الفتيات المجندات مجاالت كثيرة للخدمة في
صفوف الجيش االسرائيلي وليس في الصفوف
األمامية للجبهات القتالية؛ أما هذه المجاالت
فهي :إدارة مكاتب ودوائر األلوية القيادية في
الجيش ،موظفات ومرشدات ومعلمات وفي اإلعالم
والصحافة ،واإلذاعة العسكرية وغير ذلك.
ويدور نقاش عام في صفوف الحركات النسوية
في اسرائيل بفتح أبواب الجيش على وسعها أمام
الفتيات لينخرطن في كافة وحداته وقطاعاته ،بما
في ذلك سالح الجو ،وأال تقتصر خدمة الفتيات
على الجوانب المكتبية واإلدارية .إال أن تجاوب
المستويين السياسي والعسكري ما زال بعيدا عن
تحقيق هذه الرغبات.
وبالرغم من ذلك كله وفي إطار ذكر حالة تنامي
الوعي القومي الرافض إلسرائيل ككل ،وللخدمة
في جيشها المحتل ،وبرغم تصاعد التيار الوطني
القومي العروبي بين الدروز ،والبدو على حد سواء
 ،والذي شهد أفضل أطواره مع تنامي حجم
وتأثير التيارات واألحزاب القومية العروبية ،وكذلك
تأسيس “ميثاق المعروفيين األحرار”.
ما لعب دور ًا أساسي ًا في تغذية نضال الشباب
الرافضين للتجنيد في جيش االحتالل ،الذين يزداد
عددهم ،ويزداد معه عدد من يدفعون ثمن موقفهم
القومي الحر عبر مطاردتهم وزجهم في سجون
االحتالل ،فقط ألنهم يقفون في خندق شعبهم ضد
المشروع الصهيوني.
بعد أكثر من ستة عقود على إلزامهم بالخدمة
العسكرية اإلجبارية في صفوف جيش االحتالل
اإلسرائيلي ،وتبني قطاع ال يستهان بحجمه منهم
للهوية اإلسرائيلية واالنتماء لمؤسستها العسكرية،
ـس ِّـلـم أبناء الطائفة الدرزية في فلسطين باألمر
لم ُي ّ
ً
مناهضا للتجنيد اإلجباري
الواقع ،فأطلقوا حرا ًكا
قبل نحو  5اعوام ،عرف باسم حراك “ارفض
شعبك بـيحميك”.
من مختلف الطوائف في الداخل الفلسطيني
حراك
المحتل ،التف مئات الشباب العرب ،حول
ٍ
شعبي نظمه احد الشبان رفضا للتجنيد االجباري
في صفوف جيش االحتالل االسرائيلي.

انطلق الحراك في تاريخ  21.3.2014من خالل
مظاهرة على “جبل الرافضين” وهو سفح جبل
مقابل سجن عسكري  6المتواجد في عتليت.
استطاع وفي عامه األول مرافقة أكثر من 60
شاب درزي 7 ،منهم رافضين علنيين ،و يعكس
ما تحاول الدولة الصهيونية ترويجه من خالل ما
يسمى “بحلف الدم” المزعوم بين الدروز واليهود.
كما ويسعى الى رفع الوعي بخصوص األساليب
والطرق التي استخدمتها الدولة الصهيونية لتغييب
وتهميش هذه الرواية.
حراك هو األول من نوعه بهذا الحجم ،يتحدى
المؤسسة اإلسرائيلية محاو ًال ضرب ما تمكنت من
تحقيقه تراكم ًّيا على مر السنين من أسرلة ألبناء
الطائفة الدرزية وتفرقتهم عن باقي شعبهم العربي
الفلسطيني.
الدرزية طائفة دينية ،يعيش المنتمون لها في مناطق
مختلفة من بالد الشام ،ومن بينها فلسطين ،والتي
بلغ تعدادهم فيها عام  2014نحو  134أل ًفا ،يعيش
جميعهم داخل الخط األخضر ،أي في الـ 78%من
فلسطين التي أقيمت عليها دولة إسرائيل ونالت
االعتراف الدولي ،ويسكنون قراهم في قمم الجبال
في المناطق الشمالية لفلسطين االنتدابية.
لم تتعرض القرى والتجمعات الدرزية للتهجير
القسري اإلسرائيلي في نكبة  1948كما باقي القرى
العربية ،التي دمر منها  531قرية ،وهجر أكثر من
 800ألف من سكانها .كما لم يهجر أبناء الطائفة
الدرزية من ديارهم .وتسجل مراجع تاريخية عديدة
أن أعدا ًدا ال بأس بها من الدروز كانت قد انضمت
لوحدة األقليات في الجيش اإلسرائيلي تطوع ًّيا،
قبل أن يفرض التجنيد اإلجباري على أبناء الطائفة
عام  ،1956والذي جوبه بمعارضة البعض ،وتأييد
البعض اآلخر من أبناء الطائفة.
كما اعترفت السلطات اإلسرائيلية بالدرزية كـ”أقلية
قومية” عام  ،1957وأقرت مناهج تعليمية خاصة
بالطائفة الدرزية عام  ،1976وهي مختلفة تما ًما
عن المناهج الخاصة بباقي العرب الفلسطينيين في
الداخل ،وهو ما يراه بعض أبناء الطائفة جز ًءا من
سياسة “فرق تسد” ،كما يصفونها ،والتي تهدف
إلى عزلهم عن محيطهم العربي ،وتذويب “هويتهم
الفلسطينية”.
ما الذي أجج صراع الهوية ،عربي فلسطيني
درزي ،أم إسرائيلي درزي؟
ً
هو سؤال كان وما يزال يثير جدال بين أبناء الطائفة
باختالف والءاتهم ومشاربهم الفكرية.

كما يضم الحراك شبان ًا نشئوا في عائالت
اسرائيلية الوالء و كان احد ابائهم ضباط في
الشرطة االسرائيلية  ،عمل احدهم سجا ًنا في
سجن إسرائيلي يحتجز فيه أبناء المقاومة
الفلسطينية ،لكن احتكاكه باألسرى الفلسطينيين
مع مرور السنوات و ّلد لديه أسئلة عديدة عن حقيقة
هويته“ ،اكتشفت فلسطينيتي أثناء عملي كسجان!
وهناك انقلبت حياتي”.
ً
ناشطا ف ًذا في الحراك الرافض للتجنيد،
اليوم ،بات
ً
ومحام ًيا نشطا مداف ًعا عن قضايا األسرى
الفلسطينيين الرافضين الذين يزدادون مع مرور
الوقت.
بحسب القانون اإلسرائيلي ،فإن “كل من ال يكمل
فترة خدمته العسكرية المفروضة عليه قانون ًا ،يتوقع
سجنه مدة سنتين ،ومن يته ّرب من الخدمة قص ًدا،
يتوقع سجنه مدة خمس سنوات كحد أقصى”.
إال أن تلك العقوبة لم تمنع أعداد ًا جيدة من أبناء
الطائفة الدرزية من رفضهم للتجنيد ،بل وتمزيق
أوامر التجنيد علن ًا في الساحات العامة ،كالنشطاء
البارزين  ،الذين سجنوا مدة تجاوزت  150يوم ًا،
دون أن يرضخوا وغيرهم الكثيرون.
في حين ،تنخرط أعدا ٌد أخرى في صفوف الجيش
تجن ًبا لعقوبة السجن ،او بسبب الضغوطات
النفسية واالقتصادية التي تفرضها عليهم أحكام
الدولة الصهيونية ،إذ يسعى الرافضون منهم دائ ًما
إلى تأدية خدمتهم اإللزامية بعي ًدا عن المناطق
الفلسطينية ،تجن ًبا إليذاء “أبناء شعبهم” .في حين،
تؤدي فئة أخرى خدمتها سع ًيا للحصول على
االمتيازات والتسهيالت االجتماعية المختلفة التي
تروج لها السلطات اإلسرائيلية باستمرار.
ومما ال شك فيه ،أن أعداد ًا أخرى ما تزال تؤدي
الخدمة العسكرية عن رغبة وقناعة تامة ،بل وتفاخر
بذلك علنا دون أن تجد في ذلك أمر ًا خاطئ ًا.
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نحن والمرويات “القدس ليست أورشليم”

بقلم :ميسم العيسى -سوريا
إن الفكرة المعاصرة السائدة عن كتب التاريخ
أي كتب للتاريخ_ هي أنها دائم ًا تحمل بين
_ ّ
ط ّياتها الكثير من المرويات الكاذبة -وذلك بالطبع
صحيح  -لذلك فقد فقدنا القدرة على التصديق
البحت لكل ّ ما نقرأ ما لم يكن يقودنا منطق ّي ًا إلى
الحقيقة ( والتي من الصعب بدوها أن تكون بحتة
)  ..إنما حين تكون الرواية التاريخية مرتبطة
ارتباط ًا واضح ًا بالجغرافيا  -والتي من الصعب
تزويرها -وباللغة ما علينا إلاّ أن نص ّدق ..
وهذا م تقودنا إليه كتب المف ّكر والمؤرخ فاضل
الربيعي
إن ماحدث عبر الزمن من تضليل للعقول شاركنا
به  -كشعوب وحكومات  -حين أهملنا بشكل
كبير الدراسات الجد ّية والتنقيب الفعلي في تاريخ
المنطقة  ..وحين اعتمدنا على رواية اآلخر في
سرد تاريخنا (نحن )..
ما يطرحه األستاذ فاضل الربيعي في كتبه
عن قيام المخيال االستشراقي بتزييف شامل
طوال عدة قرون ماضية عن أسطورة أرض
الميعاد سيكون مألوف ًا للبعض لكنه سيكون
صادم ًا للوجدان الفلسطيني واليهودي والعربي
حد سواء ..
واإلسالمي على ٍّ
ما يق ّدمه فاضل_الربيعي في ُأطروحاته يحتاج
إلى قراءة ومتابعة دقيقة من أي فرد يشعر
باالنتماء إلى هذا التاريخ مهما كانت ثقافته ..
وفيما يلي وباختصار بعض النقاط التي ير ّكز
عليها المفكر والمؤ ّرخ فاضل الربيعي في كتبه
باعتماده على ترجمة النص ( العبري ) للتوراة
ومطابقته مع جغرافية اليمن
 .1القدس ليست أورشليم  :إن مدينة ال ُقدس
الفلسطينية لم ِ
تأت التوراة على ذكرها إنما جاءت
على ذكر ( َقدش – َق َدس ) بفتح القاف والدال
حيث ورد وصفها في التوراة كجبل في اليمن وهو
جبل يقع على بعد  8كم من مدينة تعز اليمنية ،،
في حين أن مدينة ال ُقدس الفلسطينية ليست جب ً
ال
وال تقع في جبل ..
 .2أورشليم هومس ّمى ديني و يعني (دار سالم )
كان يطلق على مدينة (بيت بوس) الموجودة في

محيط جبلي  ،لم تذكر التوراة إطالق ًا أي ارتباط
بينها وبين جبل َق َدش وإنما يؤكد النص العبري
وجودها قرب جبل صهيون وبالطبع فالقدس
الفلسطينية ال تقع قرب جبل صهيون ولم تكن
تدعى بيت بوس .
 .3اللهجة العبرية لهجة دينية مرتبطة بأسماء
األماكن التي تح ّدث بها سكان هذه األماكن
كالعبر ّية الصنعان ّية أو العبرية السبأية وال يوجد
أي ارتباط بين اللهجات العبر ّية وأسماء أماكن
في فلسطين.
 .4إسرائيل قبيلة عربية يمنية سبأ ّية قديمة وذلك ال
يعني أبد ًا أن من احتلوا األرض الفلسطينية اليوم
هم ذاتهم يهود اليمن أو من كانت اصولهم من
إسرائيل اليمنية وإنما هم جماعات متفرقة تدين
بدين واحد اجتمعوا على فكر سياسي موحد
يحقق مصالح الرأسمالية والحركة الصهيون ّية.
 .5إن التوراة لم تذكر اسم فلسطين قط ،وإنما
ذكرت فقط جماعة وثن ّية ُتدعى (الفلستيين) نسبة
إلى مكان يدعى َف َلس وكانوا يعبدون اإلله (فلس)
حيث دارت معارك بينهم وبين اإلسرائيليين في
جبل يدعى أبان الذي يعد من أشهر جبال العرب
في اليمن.
 .6إن القبائل التي تعرضت للسبي البابلي كانوا
من القبائل اليهود ّية في اليمن  ..وإن القائمة الكبيرة
باسماء هذه القبائل التي ُسجلت تشير بوضوح
ال مثيل له إلى أصولهم العربية اليمنية حيث يذكر
األستاذ فاضل الربيعي في كتابه القدس ليست
أورشليم حوالي  25اسم لهذه القبائل تصادف
وجودها في التوراة بينما ال تعرف فلسطين اسم ًا
واحد ًا مما ورد في القائمة ال من خالل بقايا لغوية
وال من خالل بقايا أنسابها.
 .7يستخدم النص العبري كلمة (مشحت) وهو
لقب تحقيري ُترج َم إلى (مخ ّربين) لتصبح
الترجمة ( مخربون فلسطينيون ) بدل ( آكلي
السحت الفلستيين )  ..إن هذا الوصف
المشبع بالكراهية ودمجه مع الصورة السيئة
للفلسسطيني المعاصر هو غاية أهداف الحركة
الصهيونية ومن قبلها المخيال اليهودي األوربي

واألمريكي.
إن ما ذكرته في هذه النقاط هو اختصار كبير لما
أورده األستاذ فاضل الربيعي من قلب للروايات
التاريخية التي تش ّربها أبناء المنطقة العربية
ك ّلها منذ الصغر  ،والتي تحتاج إلى أن ُتعنى

www.alhadath.ps

بها مؤسسات مهت ّمة بالتاريخ واآلثار لفضح هذا
التزييف والعبث االستشراقي وعقد مؤتمرات
ومراكز للبجث التاريخي والتنقيب الج ّدي فيه
نتوصل
وتغيير مناهجنا التعليمية بناء على ما
ّ
إليه نحن وليس بناء على ما ق ّدمه لنا اآلخر
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أنا الباقية

نص لـ فاطمة نزال
القميص حتى أرى
لي
َّ
َ
رد َ
ما عا َد يغشى العينَ نو ُر العابرينَ
السراج
وانطفأ
ُ
هي الحقيق ُة نسر ُدها
وال مصدقَ إ ْذ كث َر ال ُهرا ُء
ُ
ِ
العاتيات
الرياح
واللغط زوبع ُة
ِ
هشيم فرقتِنا
تشب النا ُر في
ُّ
ِ
ُ
ُ
الطبول
تدق
ِ
أضب
وقد
اآلتي
مشارف
على
ّ
لست عراف ًة
ُ
الغيب
أدعي
وال َّ
َ

ٌّ
ٌ
ذاهل إال عن نفس ِه
كل
هي األنا الطاغي ُة
انعتوني بما شئتم
علي
واسقطوا َّ
ما استعصى على اإلداركِ
انا التي حملت
ِ
المعلنات
وز َر الخطايا
وما توارى
وما توالى
وما ستنج ُب ُه السبايا

ِ
نسات
األفكار الم ّد
من
ِ
خذوا عني مناس َك ُكم
واستبيحوا ما ُأ ِح ّل
وما ُأ ِج ّل
وما لغيري قد أهلّ
أرض
وسيحوا بكل ٍ
أرض
لكل ٍ
أرض
على كل ٍ
أقيمو الصالة لرب اصلبوه

تحللوا مني كما تفعلون اآلن
نخب
واشربوا
َ
الجراح
في
َ
من أثخنوا ّ
قد صبأ ُتم
من ُ
قبل ومن بع ُد
جناح ما دمتم ما استحييتم
وال
َ
تلك األيا ُم تداولها الطبيع ُة
الما ُء ما ٌء
تراب
والتراب
ٌ
ُ
ُ
المجبول
طيني
أنتم
َ
وأنا  ..أنا الباقيةْ.

هو البيت

لـ الشاعر :محمد دله
هو البيت جدي
وج ُد ابي
وج ُد الجبالِ التي فردت ظلها اضلع َا وصهيال
البيت أكب ُر افرادِ عائلتي
هو
ُ
في حكايات ايل الحقول
يرتب آياتها رامة وجليال
المسيح
البيت مه ُد
هو
ُ
ِ
وصخرة ذاك الصعود
ارادته خيل السماء عليا طويال
الى سدرة المنتهى
حيث يخضر نص
وتولد كل الكنايات نافذة للعلى والمستحيل
ويا حبذا مستحيال يشد لوردته المستحيال
هو البيت
أدم ُعهم في الخيام
وأصبرهم في حواري الخليل خليال
البيت ذاكرتي في الدوالي
هو
ُ
وتاريخُ حرفي العليل
ّ
تقطر زقزقة وهديال
البيت
هو
ُ
عشبي ومائي
وحبل بقائي
ومشنقة للغزاة
ومقبرة تطارد ظالمة ودخيال
البيت بيتي وان هدموه
هو
ُ
فلن يهدموا شعلة الذكريات
ولن يممسحوا عنه شاي الببونج فجرا
تعده امي لنا
ألبي
للرعاة
وللذاهبين الى قبالت الندى والحقول
ولن يمسحو عنه صورة امي
تربي وتسقي جرار الزهور

وتبذل للطير حصته المبتغات من الحب والماء
فاالمهات خلود الصدى والمعجزات
وهن كخبزهن قمح االرادة
َّ
حلم البالد الذي يتحدى
ويأبى األفوال
ولن يمسحوا عنه وجه ابي
فأبي اودع الدفء والحرف
في حجر كمسالت النشيد صقيال
ولن يمسحوا عنه خشوع الصالة
فكل صالة تخبيء في نصها طعنة وصهيال
يغازل وجه فلسطين بالنصر
والنصر قام نبيا رسوال
هو البيت
أقالم ادوراد
حكمة درويش
ريشة غسان
دمع البتول اسى وذبوال
هو البيت
نخلة مريم
بيت ابي
وليس مغاور للقذا واللصوص
وبيت ابنها قام يكرز بالمطر الحر واالمنبات
ويحمل فوق الجراح صليب الخالص
ويشفى حجارة بيت
تهدم من رجسهم
يا حجارة قومي
فايمانك الثر يبني المالك
في االرض حينا وحينا يطرزها في سهوب السماء
بتوال
ليمنحها صبرها المشتهى والحياة
ويشحذ سيفها صارما وصقيال
هو البيت ،بيت ابي
وهم حمل وزر ثقيل واقبح قيال

برابرة يأكلون الحروف
وينتشرون محاقا يحيط بنا طعنة وذبوال
وهم معاول هدم
وغارات بدو
وبوق فناء
يجرجر موتا سليال
ونحن بناة السفائن
بناة المدائن
ونحن رساالت عشق جميل
تعانق مرج ابن عامر صبرا جميال
ونحن بناة الحضارة من الف جيل
وجيل يورث جيال
فيا حجرا في مهب الرياح
سنبنيك بيتا وبيتا وبيتا
فقط نحن نحتاج ملحا ووقتا
ونحتاج وحدتنا في النزيف
وتينا وزيتا
لنعمر دولة الحب قائمة بالرساالت
تهدم هذا الخراب
على رأس فاعله
ونعلى الزغاريت في ساحة البيت
في ساحة المهد
في صخرة القدس
بيت يقوم ويهزأ بالهادمين
ويحضن ابناءه العائدين
ويقرأ فاتحة للشهيد
ويعلن نجمته في الفصول فصوال.
هو البيت
متراس عائلتي
وبنادق جدي
كالمي الذي ال يزول
ولن لن يزوال
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أسئلة ونصوص أخرى ...

مصطفى بشارات

هل كانت وصية المهاجر التي كتب فيها أن
يدفن في بالده نتاج تجربة حقيقية اختبر فيها
تحس جثث أقرانه من المهاجرين صقيع
كيف ُّ
الغربة ،أم هي مجرد عارض من أعراض
الحنين إلى الماضي؟
أيهما يتغلب على اآلخر :توق المتوفي لتعجيل
المشيعين في إخراج جثمانه من ثالجة
الموتى ومواراته الثرى ،أم الشوق الذي
يطحن ما بقي فيه من روح بانتظار مجيء
أحبابه كي يطبعوا على جبهته ،الباردة ،قبلة
الوداع األخيرة؟
هل تحول شيطان الشعر الذي كانت تزهو
بأنه يسكنها إلى مالك ،أم القى حتفه في
حادث سير عرضي ،حين اصطدمت ملهمها
بأواني المطبخ؟
هل فكر ماركس ذات يوم أن ”الديماغوجيا“
و ”األرثوذكسية“ ليستا مرتبطتين بالدين
فحسب ،وأن إحدى أبرز مشاكل البشرية،
ربما ،هي اآليديولوجيات المغلقة ،على
إطالقها؟

أنور الخطيب

هل كنت ذات يوم شيطانا مثل الشياطين
الصغيرة :أسير في عرض الشارع ،وحين
يلجأ السائقون لتنبيهي ،أخرج لساني في
وجههم وأقول بابتهاج ”أنا أطرش“؟
هل الحفر ،األثالم ،واألخاديد التي تنشأ على
سيقان األشجار المعمرة ،هي ذاتها التي
نطالعها في جوه المسنين ،وهل تمثل االثنتان
خالصة ذات التجربة التي توصلت إليها كل
الكائنات على وجه المعمورة؟
ماذا سيقول ريجيس دوبريه لمواطنه
جان بودريار عن حيرة الصورة التي لم
تعد تعرف نفسها ،وهل سيراجع دوبريه
استخالصه حين قال بانتصار الميديولوجيا
على اآليديولوجيا أمام الحيرة التي تجاوزت
الصورة فأصبحت صورة للبشرية برمتها
وهي تطحن بعضها بعضا دون أي منتصر؟
بأي سحنة سمجة ،ومتهكمة ،سيطالعنا ابن
تيمية لو قدر له العيش مجددا ورأى كيف
أن فتاواه لم تبل جدتها بعد  690عاما على
وفاته ،وأن مصير المعارضين لم يختلف بين
ماضيه وحاضرنا سوى بتطور آالت التعذيب
التي تستخدم في قمعهم؟
ما وقع كلمة ”رفيق“ على أذن جيفارا لو
دبت الحياة بجسده وسمع قادة ”الثورات
البرتقالية“ يرددونها وهم يتناولون وجبة
سريعة في أحد مطاعم ماكدونالدز؟ ..أية
مرارة سيستشعر بها تكوي حلقه لو حاول
تجربة استعادة كلمة ”رفيق“؟؟
ما شعور السجين الذي ما انفك طوال سني

أسره األخيرة يخطط على أي شرفة ببيته
سيجلس ،يحتسي فنجان قهوة ،ويعانق
شمس الصباح ..وعندما خرج وجد البنايات
العالية وقد التهمت المدينة بأكملها ،حتى أنها
سدت عليه األفق؟
أال تزال القبلة مصدر إثارة لذلك الشاب بعد
أن امتهن طب األسنان ومرت على أنفه كل تلك
الروائح من أفواه المراجعين؟
لماذا يسابق ذلك السفرجي األبله الوقت
معي ،ما أكاد أجلس حتى يداهمني بسؤاله
الغبي عن طلبي :أوال يعرف أنه يلزمني الكثير
من الوقت للتفكير كي أستطيع تقرير ما هو
نوع وجبته؛ وحتى أتمكن من ابتالع لقمها؟..
من فضلكم :دلوني على مطعم يمنح مرتاديه
وقتا كافيا للتأمل قبل طلب طبقهم المفضل!
أية إطفائية قادرة على إخماد الحرائق التي
تلتهم المعمورة ..كم من بحر يكفي لتبديد
الجفاف الذي حل بها ..وأية مسكنات سيكون
باستطاعتها إنهاء أرق البشرية؟
ما شعور المطلق في أول ليلة يستلقي فيها
وحيدا على السرير بعد انفصاله وحين يمد
ذراعه ليوسد بها رأس الشريك اآلخر يكتشف
أن ال شيء هناك فيتركها معلقة في الفراغ أو
يتحسس خاتم الزواج على أمل أن يجده ،لكن
دون جدوى؟!
كيف أستعيدني إذا لم تأخذي بيدي ..تربتي
على كتفي ..تهدهديني ..فأعود طفال بريئا،
صافيا ،نقيا ،مقبال على الحياة غير مدبر ،ال
ألتفت ألحد ،أطلق ساقاي للريح ،أستنشق

الهواء ملىء رئتي ،أجري خلف الفراشات،
وأنقب أعشاش الطيور علي أعثر على كنزي
األثير؟
***
أدرك فرق التوقيت البيولوجي بيننا ..كما أدرك
البون الشاسع بين كوكبينا..؛ لذا ال أطلب منك أن
تدقي على وقع ساعتي :كوني كما أنت ..ال أنا ظل،
وال أنت جدار.
ال تبتئسي إذا ما داهمني الحزن ،وال أطلب منك
أن ال تحزني.
أن نحزن ،يا عزيزتي ،معناه أن نبقى على قيد
اإلنسانية ،وإذا كان واجبا علينا أن نتفاءل :فمن
أجلها ..وأجلك.
شخصيا اختبرت هذه الحالة :لم يذهب الحزن
الذي ادعوا أنه يتبدد مع الزمن!
لقد شعرت على الدوام أنه يترسب عميقا تحت
مسام جلدي ،وربما اختفى في ذلك المعطف الذي
اشتريته ذات شتاء بعيد من محالت ”ملك السترة“؛
أو ال زال هنا ،يستلقي معنا ،على نفس السرير،
يتمدد بيننا بكل وقاحة؛ وكلما داهمني الخوف
بسببه ،كنت ألجأ لتحريك يدي ،وعندما أتأكد بأنها
تمسك بيدك ،أبتسم كطفل صغير ،وأتنفس من
أعماق صدري؛ ألني ال أزال على قيد الحياة.
***
كل شيء سيتحول إلى تراب..
األجل يداهمنا أسرع من قطار فقد إحدى سكتيه..
إما أن نعيش اللحظة بكل جوارحنا ،أو هاتوا
معاولكم نلهو سوية بالحفر استعدادا للنهاية
المحتمة!

أوهام اللوز والشرفة والبحر
توهمني زهرة اللوز بانعدام منفاي
وتج ّمل لي في الخيال امرأة من فضة النهار مثلها
ومثلها خدودها مضمخة بشهقة الجوري
وأني لعاشقها
توهمني الشرفة بامتالكي مداي
وما خلفي من أس ّرةٍ ومرايا وناي
وأني  ،سأح ّدث الطير عما قليل
وعما قليل ،ستحضر بلقيس تسلمني عرشها
وأني لعاشقها
توهمني لهجة جارنا

والدبكة التي ينصبها بعد الظهيرة
والبندقية التي يطلق منها إحدى وعشرين طلقة
كلما أراح زوجته من توترها
أنني في بيئة شبيهة حد التماهي
وأن حوارا سينشأ بيني وبين امرأة األرجوان
توهمني فيه أنني س ُأ ِ
لص ُق العجين َة فوق باب البحر
وأطلق إحدى وعشرين قبلة لالزوردها
وأني لعاشقها
يوهمني البحر أن حوري َة الجزيرةِ القريب ِة من بحر
الناقورة

قد تظهر بعد موجتين معطرتين بزهر برتقال يافا
َ
صكوك ملكيتها
وبعد م ّدين تمنحني
وأني لعاشقها
أوهمني أنا ..
ُ
الشعر أكث َر
ر
عم
أنني قد
ِ
أطيل َ
لو كتبته على حافة الطريق
حيث النازحون يوهمون أقدامهم بأنس المكان
وهم نائمون
خيمة لست أعش ُقها
في
ٍ
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بالسميد
كعك
ّ

قصة لـ جمعة شنب
«تلك حكاي ُة كعك ِة
السميد يا أ ّم
ّ
سعيد!«
حيم
عب ُد
ال ّر ِ
ٌ
ناحل
ال ّنبراوي،
ُ
يبول
أسم ُر ،كان
سروالِه
في
الخاكي ،بمع ّدلِ
ثالث م ّر ٍات ّ
ِ
كل
الكرسي،
جلسه على
أسبوع .وكان األستاذ عبد ُي ُ
ّ
ٍ
ويطلب إليه أن يخل َع بق ّي َة حذائِه ،ثم يطلب م ّني
ُ
ومن أديب ،زميلنا الثالث في المقعد ،أن نقوم
بإمساك يديه ،خشي َة تم ّل ِصه ،ث ّم يهوي بالعصا
على رجلي ِه الصغيرتين العاريتين .وكان األستاذ
عدم بكائِه ،مثلنا نحن ،إذا ما
عبد يغتاظ من ِ

I

I

71

صفعات
قوصصنا بـ( َف َل َقة) على أرجلِنا ،أو
ٍ
خفيفة على ّ
مؤخراتِنا الصغيرة...
ٍ
يجلس إلى جانبي على
عب ُد ال ّرحيم ال ّنبراوي كان
ُ
سبع وأربعين سنةً،
َ
المقعدِ
ّ
المدرسي ذاتِه ،قبل ٍ
ّ
الصف األولِ االبتدائي (ب).
وك ّنا في
ك ّنا ُّ
كلنا فقرا َء ،لكن من قال« :إ ّنه ال طبق ّي َة في
المتوسطة،
أحسني من الطبق ِة
كنت
الفقر»؟ لقد ُ
ّ
ّ
وأرى عنان وبنان ،األخوين التوأمين األبيضين
ّ
البضين ،من طبق ِة ال ّنبالء ،لكنّ أح ًدا م ّنا ال يقدر
على مجاراةِ عبدِ ال ّرحيم في ِ
بحكم
بؤسه :ر ّبما
ِ
بحكم بنيتِه ال ّناحل ِة ج ًّدا،
ُسمرةِ بشرتِه ،ور ّبما
ِ
ُ
األرجح أنّ األم َر عائ ٌد إلى كونِه يعيش جوا َر
ولكنّ
َ
سور المقبرة ،في ِ
طرف المخ ّيم...
ِ
األسبوع ،في
دراسة في
يوم
ٍ
ِ
يو َم السبت ،أ ّو َل ِ
َ
الحص ِة األولى ،ولم يكن قد بال في سروالِه
ّ

كيس
القصير بعد ،سأله األستاذ ما يضع في ِ
ِ
الورق الكبير ،فأجاب على استحياء« :كعك
ِ
سميد».
كنت مستمت ًعا
وبحكم الجيرة،
أنا من طرفي،
ُ
ِ
برائحة التّمر واليانسون التي تفوح من الكيس
منذ جلس عبدالرحيم على المقعد..كان شعو ًرا
مغاي ًرا لرائح ِة بولِه المعتادة ،ال س ّيما صبيحة
دسهما
السبت ،وقد استبقى عبد الرحيم ح ّبتينّ ،
في حقيبتي ،وناول األستا َذ الكيس َّ
كله.
جئت ِّ
بكل هذا الكعكِ يا عب َد ال ّرحيم»؟
«من أين
َ
سأله.
«من المقبرة يا أستاذ» أجاب عبد الرحيم ،ثم
وقرأت
تاب َع« :لقد جاء ز ّوا ٌر كث ٌر هناك يوم أمس،
ُ
كثي ًرا من القرآنِ على موتاهم».
بحة صوتِه ،إذ طلب األستاذ منه
ال ُ
زلت أذكر ّ

ّ
الصف..
تيسر على
قراء َة ما ّ
ٌ
وصوت عبد ال ّرحيم ،مر ًة واحدة..
كعك بالسميد،
ُ
َ
ليس هذا فحسب ،بل ورضا األستاذ طيلة ذلك
اليوم!
ْ
لكعكِ
السميدِ قبل سب َع عشر َة سن ًة،
ت
ق
لقد ت
ُ
ّ
ورحت أفتّش عن
كما اليوم ،فقحمني ال ّنبراوي،
ُ
الشوارع
بيتِه ،فالمقبر ُة ما زالت صامد ًة ،برغم
ِ
اإلسفلت ّية ،والعمارات العالية التي ط ّوقتها..ولقد
يجلس ق ّدام
عجوز ،بدا لي أعمى،
اهتديت إلى
ُ
ُ
ٍ
ِ
البيوت القديمة ،هو أبوه ،وسألته عن عبد
أحد
لاً
علي..قال
الرحيم ،فأمسك بيدي ،ووقف متحام
ّ
لي« :عبد الرحيم غرق في الغور ،أثناء خدمتِه
خمس عشر َة سنة».
العسكر ّية ،قبل
َ
يمت عب ُد ال ّرحيم ،كنت زر ُته أنا وأنت اليوم،
«لو لم ْ
ً
لكن اصنعي لي كعكا بالسميد»

إطاللة على رواية رقعة الهدهد للروائي ياسر
المصري قراءة أسماء ناصر أبو عياش
لعل اختيار الروائي الفلسطيني ياسر المصري لرمزية الهدهد في
ثالثيته رقعة الهدهد والتي صدر منها الجزء األول بعنوان الضحايا
له مدلول ُيدخل القارئ في إشكاالت عدة .فأول ما خطر في ذهني لدى
قراءتي للعنوان هدهد سليمان الذي أتاه من سبأ بخبر يقين ليبرر
غيابه عن مجلس الملك .في هذا إشارة لهدهد ياسر والذي اتسم
بثاقب بصره ويقين بصيرته ليعرض مآل الحال الذي وصلنا إليه.
رواية ياسر المصري وإذ تندرج ضمن األدب السياسي إن صحت
التسمية تدخلنا في الوصف والتحليل وهو أي الكاتب العارف ببواطن
األمور بحكم موقعه وقربه من ص ًناع القرار يوظف الهدهد إليصال
رسالته ..رسالة الفاعل والمتورط في صناعة الحدث ورسالة المراقب.
من خالل حوار أجراه أو لنقل سمعه الهدهد بين جنديين ينتميان
ّ
يقض تفكيره بل وتفكير
لألمن الوطني يعبر عن التناقض الذي
الكثيرين ،ويدخل القارئ في معترك مدلول المصطلح ،فتراه يتناول
المفردة وعلى لسان أكثر من طرف ،كل يحكي حسب قناعته؛ أهو
عدو أم نقيض! كما ويسلط الضوء على جدلية التفاؤل والتشاؤم في
مسار األحداث كذلك جدلية الواقع والوهم من خالل توظيف المرآة
في إنعكاس المشهد.
لست هنا بصدد تحليل الرواية بقدر عرضها ضمن سياقها الزمني
والتخبط الذي يعاني منه المواطن وحتى المسؤول وغبش الرؤية
وتوهان الرؤيا.

تتسارع األحداث من خالل ثالثة طيور اختارها الكاتب بذكاء
معان؛ الهدهد الحكيم والصقر المتسم بالقوة
لما لرمزيتها من
ٍ
واالستقاللية والجنوح نحو الذاتية فيما الديك يرمز لألمل والحياة.
ما لفتني في بعض جوانب الرواية تركيز الكاتب على التناقض
الثانوي الذي طغى وبفعل ما يشوب الحال والمشهد الفلسطيني من
انقسام يكاد يضرب المشروع الوطني في مقتل ،طغى على التناقض
الرئيس مع اإلحتالل .ثم يعرج على اتفاق أوسلو وحرف البوصلة عن
مشروعية المقاومة ونقل الصراع مع االحتالل من الخندق والطلقة
إلى طاولة المفاوضات.
لم يعمد الكاتب في رقعة هدهده إلى إيجاد الحلول بل ترك األسئلة
مفتوحة على االحتماالت ،أسئلة ما زالت مشرعة تنتظر ..يدخل القارئ
في محطة انتظار الالشيء ،على األقل مرحلي ًا وربما عمد من خالل
هذا الطرح إلى إشراك القارئ في البحث والتقصي إليجاد الحلول.
رواية رقعة الهدهد بعنوانها الجانبي الضحايا تستحوذ على عناية
قارئها ..ياسر المصري كتب ورسخ نهج ًا في الرواية الفلسطينية
ربما لم يلجه وبمثل ما تناول من أدوات ،كاتب قبله.
ساعتان ونصف أو تزيد وثالثة حواجز احتاللية وطرق التفافية
فرضها االحتالل لم يعبأ بها الصقر والهدهد كانت رواية ياسر
المصري هي السلوى في طريقي من رام اهلل المحتلة إلى الخليل
المحتلة.
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مبادرة مرشدي فلسطين تنظم فلسطين المسير
من أجل اإلرشاد في عالم العمل واألعمال

رام اهلل – شهدت الطريق الواصلة بين تمثال
نيلسون مانديال في رام اهلل ومؤسسة عبد
َّ
القطان لفيف من السيدات اللواتي
المحسن
سرن مع ًا في الرابع من َّأيار/مايو 2019
في المسير من أجل اإلرشاد في عالم العمل
واألعمال الذي أطلقته مبادرة مرشدي فلسطين
بنا ًء على دعوة عالمية من منظمة أصوات حيو ّية.
تجمع ما يزيد عن  50سيدة من عدة مدن فلسطينية
وعدة قطاعات في ميدان نِيلسون َمانديال في رام
اهلل؛ لتكن أفياء تمثال المناضل األممي نقطة
التقاء المشاركات وتشكيل الثنائيات لتجاذب
أطراف النقاش في مواضيع التنمية الشخصية،
واألعمال ،واإلرشاد واالسترشاد خالل مسيرهن
باتجاه مؤسسة عبد المحسن َّ
القطان.
أطلقت الفعالية السيدة نسرين مصلح ،حاملة راية
المسير ،بالترحيب بالمشاركات الالئي يساهمن
في تعزيز مفهومي اإلرشاد واالسترشاد كإحدى
سبل تبادل الخبرات والمعارف قائلة« :بالرغم

من الظروف الصعبة التي تواجهها النساء في
سوق العمل الفلسطينية وفي مجاالت العمل
المختلفة إال أن التجارب الحية والواقعية التي
تشاركننا بها غنية بروح التجربة التي ال نجدها
في الكتب ولكنها تفتح األبواب لتبادل المعارف
شفويا لتستفيد كل مشاركة على طريقتها».
وبعد مسير مليء بالنقاشات البناءة ،حطت رحال
المشاركات في مؤسسة عبد المحسن القطان،
حيث شارك ُكل ثنائي ما دار بينهن من نقاش
أثناء المسير وما استقينه من بصائر وأفكار
تستحق المشاركة مع المجموعة لتعميم التجربة
واستقاء الدروس.

دعمهنّ لبعضهن البعض.
هذا المسير هو الفعالية الثانية لمبدارة مرشدي
فلسطين هذا العام حيث سبق هذا النشاط ،الذي
كان برعاية الممثلية السويسرية في رام اهلل،
إطالق فعالية «منكِ نستفيد» بهدف إعداد دليل
إرشادي إلكتروني بعنوان « 101سؤال وجواب
عن مشهد سوق العمل واألعمال الفلسطيني في

عيون مرشدات أعمال وشابات فلسطينيات»
بغية تحقيق استدامة نتائج و ُمخرجات المسير
على األمد البعيد.
يمكن التعرف أكثر على مرشدي فلسطين من
خالل الموقع االلكتروني
www.palestinementors.ps

كرس هذا الحدث ضرورة تسليط الضوء على
إنجازات المرأة ونشر مساهمتها الفاعلة في
تطوير قطاع األعمال الفلسطيني إلثبات وإظهار
مدى قوة الدور القيادي للمرأة ،فض ً
ال عن
التأكيد على ضرورة مضافرة جهود النساء في

يا غريبة،،،
قلبك الذي يملك وال أملك ،موطن رأسي الذي ما
ولدت من
فتأت أبحثُ عنه  /فيه عن إنتماء ،ألقول
ُ
خرجت من زبد أصابعها بعد
رحم قلب .سأقول:
ُ
لقحتها الحروف فأخصبت ،وأجأها المخاض
أن ّ
ً
“ أنا “ ،وضيعتّني .تركتني هناك طفال عند شجرة
الميالد وأسقطتني.
أتحسس صورتي في المرآة فأجدني ناقص ًا كون ًا،
فكيف مرآتك اآلن!
يا غريبة،،
ليس كمثلك شيء ،بعدك شيء ،حين ُ
أطل من وادي
غربتي السحيق أراكِ  ،ممعن ًة في الجمال ،شاهقة
االمتناع وأنا ّ
المطل عليكِ من علياء منفاي وال أصل.
يوم أرسم فيه وجهك على الجدار
يا غريبة ،،كل ٍ
عي الحلم الوصول ألتفت
ي
وحين
المقابل لحلمي
ُ ّ
ألراك هناك ،وحيدة وغريبة كظلي الساقط عليكِ !
ُ
أخبرتك كيف كان اقترابي من الشيك الذي
هل
يفصلنا ،كيف أتخ ّير أولى ساعات النهار حيث ظلي
أقترب حد انصهاري بالشيك،
أبعد ما يكون وأقترب،
ُ

علي ظلك وأحتمي داخل
حد انصهاري بكِ ليسقط ّ
تداخلنا الحميم!
يا غريبة،،
ّ
ً
ُ
أريدك « أذنا « لقلبي ،وجسر
تعالي نتفق اآلن،
عبور لهذا العالم « المنكود» ،مشكاتي ونور «
ٍ
حقيقتي» حتى أقول :ليس كمثلكِ شيء ،بعدكِ
أقمت وأع ّلق روحي على باب
شيء ،هيكلي الذي
ُ
عينيك فاحفظيني.
أنا الغر الذي “ بذل “ حياته “ للشارع  /للناس
وكنت معكِ أصع ُد إلى علي ّين .أقول :هؤالء الذين
“
ُ
“ أسكنتهم “ عظامي يستحقون الحب والخبز
والضوء .كانت أحالمي بسيطة ،أعرضها أن اسمع
تكسر “ قلبي “ حين تتناثر ضحكتك فأثمل،
صوت ّ
أن آخذك إلى حيث “ قمتنا العالية “ وتمتد البالد
تحت ظل عيوننا وتنام ملء جفوننا.
يا غريبة،،
كيف صار الليل منفى ،وافترستنا البالد!!
يا غريبة،،

قد جئتُكِ سعي ًا على القدمين ألطوف حولك ،أنا
ِ
اخترت منفاه
عنت من الخلف حين
العاشق الذي ُط ُ
ليكون قبره ،ليصير قبرك .لم يمكث بي هواكِ  ،خالطه
إثم اآلخريات وما وقر في الروح من “ ماءٍ ” أجنبي.
لم ُ
أك مخلص ًا ليكون لي حبك “ خالص ًا «.
أتعرفين شهوة أن أكون “ لغيرك “! شهوة “
اإلشراك “  /النفي  /بؤس إبليس  /الضد  /اإلثنينة
 /إغراء “ غيرك»!.
يا غريبة،،
لم أحتل على الحب ،غير أنه احتلني واحتلك،
وطردت حين
عانقت “ بره ًة “
أنت فردوسي الذي
ُ
ُ
ِ
همست:
 أسج ْد لغيرك!يا غريبة،،
ألبست هواكِ غيرك
أنا لعنة الشيطان حين
ُ
يا غريبة،،
هل أخبرتك أنني أخفيكِ تحت طيات جلدي ولحمي
ِ
صرت عظامي التي أكسو ،هيكلي الذي
حتى

علي حتى
يساندني بوقوف وأخشى زحف التراب ّ
في!
الأورث عظامك رمادي وتظلين شامخ ًة ّ
حلمت أني آتيكِ صباح ًا ،بفنجانين من
يا غريبة،
ُ
قهوةٍ فتفوح أردانك برائحة الهيل والشمس ،على
شباك غربتنا القديم ،هناك حين كنتِ عصية الفقد،
حمام يتبختر في موسم حب.
وكنت عاشق ًا كذكر
ُ
ٍ
يا غريبة،،،
ضعي ركوتنا على النار ،وسآجيء
وكان أن رأي ظلها في المرايا ،حيثما تسير سال
الضوء ،وكان يلملم ما تناثر:
ص ّيرتني في الوجدِ
صوفي
ٌّ
يبحث في معناك
عن معناه
وكأنني ذرة الماء
اقتباسات
إذ جاءت
ٌ
وكأني لظلك
المرآه
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معنى التفكير بالنسبة لألهالي والمدارس
بقلم :ناجح شاهين
أحد المعلمين يهتم أن يعلم األطفال التفكير مثال يقول
لهم“ :إذا ما رميتوا ورق على األرض ،بصير ما في ورق
على األرض”.
وزير التعليم الجديد يريد بطبيعة الحال ،مثلما أراد
أسالفه أن يطور التفكير واإلبداع وتنمية “كل ما يلزم”
من أجل “فعل كل ما يجب” مما يودي إلى أن “تنحل
المشاكل كلها” ثم نقلع عن قريب جدا باتجاه سنغافورة،
وتايوان ،والصين ،ونجتاز اليابان في الطريق إلى عوالم
مجهولة لذيذة وسحرية بطقوسها التي تمزج العلم بالتقنية
باألسطورة.
عموما ،لم يكن المجتمع الفلسطيني في حاجة إلى أي اتجاهات إبداعية جديدة من أجل
أن يعمق معرفته “العميقة” أصال بأصول لعبة التفكير ،وشروط الممارسة العلمية.
في هذه العجالة نعرض معنى “التفكير” كما يراه أهل بالدنا ،ونعتمد في ذلك على
دراسة صغيرة كنا قد قمنا بها لهذه الغاية عن طريق التواصل مع مجموعات من أهالي
الطلبة في عدد من مدارس رام اهلل ،الوكالة والحكومة والخاصة.
حاولنا في هذا السياق أن نستطلع معنى كلمة التفكير بالنسبة للمشاركات والمشاركين،
ومن ثم سؤالهم عن رأيهم في مدى حضور ممارسات تعليم مهارات التفكير في
المدارس .وقد الحظنا إجما ًال نقص ًا واضح ًا في فهم المصطلح ،ومن ثم جاءت اإلجابات
في غالبيتها تنفي وجود تفكير في المدارس ،ولكن دون أن يكون نفيها معبر ًا بالفعل عن
نفي وجود ظاهرة التفكير ذاتها .وفي حاالت معينة عبرت وجهات النظر عن نفي شيء
آخر من قبيل الفهم ،أو حتى الحفظ ،بينما في حاالت أخرى كانت نفي ًا خالص ًا للكلمة
دون أية إشارة تسمح لنا بتقدير ماهية الشيء المنفي .وقد عبرت مجمل المشاركات عن
عدم وضوح مفهوم التفكير والتباسه بأنشطة ذهنية أخرى من قبل الحفظ أو االستيعاب.
يرى العديد من األهالي حايا أن الفيس بوك والتكنولوجيا يتحمالن قسطا وافرا من
اللوم ،لكن ذلك يمتزج بوصف مثل هذا“ :ما في تفكير .هناك صعوبة في الكتابة ،ألننا
تعودنا التلقين .ال يمارس األطفال القراءة .كل األطفال قاعدين على اإلنترنت يرسلون
الرسائل .التكنولوجيا تعيق تطوير التفكير .عندما يصل الطفل الصف السابع يتجه
نحو الملهيات .ابني يدرس من أجل العالمة فقط .والمشكلة انو كله حفظ”.
حاولنا مساعدة اآلباء واألمهات على االقتراب من مفهوم عمليات التفكير بسؤالهم“ :ما
الذي يمكن أن يأخذه الطفل وال ينساه ،بل يتحول إلى جزء من بنيته المعرفية الدائمة؟”
على أمل أن يقودهم ذلك إلى طرح موضوع مهارات التفكير ،ولكنهم واصلوا الحديث
في سياق تعقيباتهم على السؤال حول طرق ترسيخ المعلومات ،وتسهيل مهمة حفظها.
عندما تم طرح السؤال مباشرة حول ماهية التفكير جاءت اإلجابات عموم ًا متعثرة وغير
قادرة على اإلشارة بوضوح إلى المفهوم .مث ً
ال قالت إحدى المشاركات“ :التفكير شي ما
حدا بعرف شو هو ”.وقال مشارك آخر”:ربنا أعطانا حسنات على التفكير .الزم نشغل
مخنا ،مث ً
ال هذي قنية من ايش مصنوعة؟ من بالستيك ”.وقد ركزت مساهمة مشارك
ثالث على المعلومة“ :الزم أعطي الفرصة للطفل أن يفكر ويتوصل إلى اإلجابة ،وال بد
من البحث عن أساس المعلومة ”.وقد لفت نظرنا أن إحدى المشاركات قد ذهبت باتجاه
أن التفكير “إلهام أو مشاعر” وربما يحيل هذا إلى االستخدام العامي الفلسطيني لكلمة
“الفكر” بمعنى انشغال الذهن في أمور محزنة ،من قبيل“ :هدها الفكر من يوم موت
ابنها ”.أما أفضل المشاركات فقد ذهبت إلى تعريف التفكير بأنه “قدرات عقلية وذهنية
موجودة ،ولكن الزم ننميها .بدي أحاول أخترع ،الزم نفكر”.
أما سؤال كيف يظهر التفكير في سياق عملية التعليم ،فكانت اإلجابات عليه ال تقل
حيرة .إحدى المشاركات قدمت فكرة تناقض المفهوم تماما“ :التفكير هو تسخير الجهد
في تلقين العلم .يعني توصيل المعلومة .بعد االمتحان تذهب المعلومات .فال بد من

طريقة لترسيخ المعلومات .بنتي في أميركا تدرس وحدها في مساق ،يعني هي الطالبة
الوحيدة ،فاتحين صف الها لحالها ،عندنا الزم يكون الصف مليان ”.وفي السياق ذاته
قال مشارك آخر إن التفكير ممنوع ،لكن دون أن يقول لنا ما هو “التفكير” الممنوع:
“احنا عندنا التفكير ممنوع .ال نسمح به .أنت تعرف أن المدرسة فيها قيود .ابنك في
البيت ممنوع عليه التفكير .فهي تبدأ من البيت ”.ليس من الصعب بطبيعة الحال تقدير
أن الكالم يدور هنا على منع أفكار معينة أكثر مما هو يدور على مهارات التفكير ذاتها.
وذلك ألن المشارك ذاته قدم مثا ًال على التفكير “رؤية البراميسيوم بد ًال من القراءة
الجافة عنه” أو “إحضار حبة تفاح ليراها الطفل *،هذا هو التفكير ”.وقد ختم المشارك
حديثه بالقول “إن التفكير موجود بنسبة خمسين في المائة في هذه المدرسة ”.لكننا لم
نتبين ما هو المقصود بهذه النسبة :إنفاق نصف الوقت في تعليم عمليات التفكير ،أو
أن نصف عمليات التفكير يتم تغطيتها ،أو أن الطلبة يستوعبون التفكير بنسبة النصف
...الخ
بعض اآلراء ذهبت إلى أن التفكير هو “محاولة الولد إجابة أي سؤال يسأله المدرس”.
وفي االتجاه ذاته ربطت آراء أخرى التفكير بتفاعل الطالب مع المدرس ،فهو عندما
“يتفاعل مع المدرس بصير يفكر .والزم يكون في لجنة في المدرسة تسجل إن األهل
بتابعوا وال ما بتابعوا .الزم يشوفوا الولد تفكيره نقص ،ويبلغوا األهل ”.في هذا الرأي
هناك فكرتان إحداهما تحيل إلى التزام الطالب بواجباته وتعد ذلك انخراط ًا في عمليات
التفكير ،والثانية تقصد بالتفكير ،تفكير الطفل في المدرسة والدراسة ،اهتمام الطفل
والتزامه بما يطلب منه ،وعدم انشغاله بأمور أخرى من قبيل اللهو ،واللعب مع األقران.
وقد علق مشارك آخر على هذا الكالم بالقول إن ابنه كان في مدرسة خاصة في حال
أفضل ،تدهور وضعه منذ التحاقه بمدرسة الوكالة ،في أثناء وجودة في المدرسة
الخاصة“ ،كان الولد يعود من المدرسة حافظ وفاهم”.
من الواضح أن األهالي يفتقرون إلى المعرفة الدقيقة والواضحة بمعنى كلمة تفكير،
ناهيك عن أنواع مهارات التفكير ،وفروعها المختلفة .وعلى الرغم من أننا ال نريد هنا
مناقشة أية مهارات أو معارف لدى المعلمات والمعلمين والجهاز التربوي عموما ،إال أنه
تصادف في أكثر من حالة وجود عدد من المعلمين بين الحضور ،وأحيان ًا مدير المدرسة.
أحد مدراء المدارس قدم وجهة نظر عن التفكير ال تختلف كثير ًا من حيث ابتعادها عن
المفهوم المؤسس في الفكر التربوي عن وجهات نظر األهالي“ :التكنولوجيا تساعد على
التفكير ،البلدية عاملة مشروع تنظيف من أجل المحافظة على البيئة ،الطالب ببحشوا
وبزرعوا وكمان في أنشطة رياضية ،وهذا كله عبارة عن تفكير”.
أحد المعلمين أدلى بدلوه في الموضوع ،وقدم مثا ًال على تعليم التفكير في المدرسة
فقال“ :دخلنا على األطفال اللي كانوا يضربوا بعض ،وقلنا لهم عيب .شايف :علمناهم
التفكير .كان الطالب يرمي الورق على األرض ،حكيت معهم عن الورق قلت لهم فكروا في
الورق اللي على األرض ،إذا ما رميتوا ورق على األرض بصير ما في ورق على األرض.
صرت أراقب الولد وين برمي الورقة ،وهكذا تعلم التفكير ”.وأضاف مدير المدرسة:
“قلت الزم نلم األشياء التي تقع على األرض ،وهكذا أعطيت الطالب فرصة للتفكير.
وصرنا نشجع الصفوف التي تفكيرها ممتاز ،وتتصف بالنظافة بأخذها رحالت”.
لعل من المناسب في هذه األيام أن نختم بأن وزارة التعليم الحالية مثل سابقتها مهتمة
دون شك بتطوير مهارات الطلبة والمعلمين في مجاالت التفكير المختلفة ،وهي بالتأكيد
واعية بالغياب شبه التام ألية معرفة تخص مفهوم التفكير وطرق تدريس المهارات
المتصلة به .وال نستطيع مثل المعتاد الذي نتوقع أن يظل هكذا ،إال أن نعطيها
فرصة كي تستكمل وضع اللمسات االيديولوجية الضرورية سياسيا ،ثم تتفرغ بعد ذلك
لمواجهة هموم التعليم األصعب ومنها معضالت التفكير .لكن يظل السؤال قائما :ترى
كم من الوقت ستحتاج الوزارة والوزير من أجل إتمام المهام االيديولوجية كيما تجد
الوقت والموارد لقضايا أخرى في حقل التعليم؟
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العثور على الذات  ...اغتيال الدونية
بقلم :عدنان الصباح
()1
استمعت ومعي ماليين العرب لالهانات البشعة التي أطلقها
البذيء ترامب ضد ملك آل سعود ومن لف لفه ولفت انتباهي
التصفيق والضحك المتواصل من قبل جمهور الحاضرين
وكأنني أمام مسرحية كوميدية كنت شخصيا موضوعها
كما كان الملك ومع أنني لست من أنصار الملك المذكور
إال أنني شعرت بألم اللطمة يجتاحني شخصيا وبأبشع ما
شعرت من اهانة في حياتي ودفعني ذلك الستعادة تاريخ
االهانات ضد العرب وكيفية التعاطي معنا في قضايانا وثرواتنا ومستقبلنا وحتى
أرضنا وفهمت كيف جرؤ ترامب على منح القدس والجوالن إلسرائيل علنا وبال خجل
وال تردد وبثقة تامة أن ال احد من العرب والمسلمين سيفعل شيئا وان فعلوا فسيفعلون
ببعضهم ال بأعدائهم وإال لما كان ثوار العراق وقوى المعارضة إبان حكم صدام حسين
قد اعتبروا احتالل بالدهم تحريرا وقد اضحك ترامب جمهور مستمعيه علينا بشكل كان
واضحا منه ان الجميع يفهمون النكتة مما أشعرني ان جميع من كانوا هناك يعرفون
مسبقا أننا حالة تستحق الضحك لمجرد ذكرنا وهو ما جعلني في سلة واحدة مع ملك
آل سعود الذي قال عنه احد كتبة البالط انه قرأ  120ألف كتاب ووصفه بأنه رمز للثقافة
والمثقفين وما كتبه هذا المثقف البائس جعلني على قناعة ان ال مثقفين في بالدنا على
اإلطالق ما دام رمز الثقافة صاحب اللسان الفصيح هذا وما دام لدينا كتاب بالط بهذه
السخافة والصفاقة والكذب فدور المثقف يقوم على النقد والتأسيس للتغيير ال في
التصفيق للحاكم زورا وبهتانا وما دام بيننا كاتب كذاك الذي أحصى كتب ملكه فسنظل
أضحوكة األرض وناسها إلى ما شاء اهلل فكاتبنا اإلحصائي العظيم لم يعرف ان في
أمريكا كتاب وصحفيين أحصوا لزعيم بالدهم عشرة آالف كذبه من تسلمه الحكم.
أكثر من مرة وجه ترامب اهانات علنية آلل سعود وحتى في لقائه مع ولي عهد ملك
السعودية وهو يتبجح بالخرائط واألرقام عن ما ستدفعه السعودية من أموال ولم يخفي
زعيم االمبريالية المستغولة أبدا انه يبيع آل سعود السالح المنتهي الصالحية أو
الخارج من الخدمة وهو قطعا لن يخفي ان هذا السالح لن يستخدم إال بإرادته وإرادة
وزارة دفاعه وأجهزة استخباراته وبالشكل الذي يريد ورغم ان جميع زعماء أمريكا
فعلوا نفس الشيء بالسر وبدون اهانات علنية تذكر إال ان الحقيقة المطلقة والجلية
جاءت على لسان المعتوه ترامب وكأن األمر يراد له ان يكون كذلك وليس من باب السهو
او خالفه ولم يعتذر ترامب عن كلمة قالها عن آل سعود وكل العرب والمسلين بل كان
واضحا كل الوضوح وكأنه يقول لكل العالم ان هؤالء الرعاع ال يستحقون أكثر من ذلك
أحد لم يرد على خطوات ترامب وقراراته واهاناته وإعالنه الوقح برغبته بإجبار آل
سعود على دفع ثمن حمايته لهم واحد لم يمارس أي احتجاج عملي ضد ترامب وإدارته
منذ قرار منح القدس إلسرائيل ومباركة احتاللها وشطب كلمة احتالل من اإلعالم
األمريكي وفيما عدا المهاترات اللفظية ضد ترامب من البعض إال ان األمور ظلت على
حالها بما في ذلك مواصلة التزاور مع ترامب واستقبال أركان إدارته وتعميق العالقة
به وبإدارته وشراء األسلحة منه من قبل الجميع بال استثناء وتجيير الخالفات العربية
العربية لصالحه فقد اختلت بعض دول الخليج مع بعضها إال ان كال الطرفين واصال
شراء األسلحة من ترامب ففعلت قطر ما فعلته مملكة آل سعود وكذا اإلمارات وسواها
واستقبلت دول الخليج الوفود من دولة االحتالل وزارت وفودهم علنا فلسطين المحتلة
من خالل دولة االحتالل.
الرد العملي الوحيد جاء من قبل داعش وعلى لسان البغدادي نفسه في معرض تبريره

لتفجيرات سيريالنكا على اعتبار أنها جاءت ضد صفقة القرن وضد إسرائيل مما يجعل
السؤال الذي ال ينتهي ما هي حكاية ضرب كل العالم ما عدا أمريكا وإسرائيل واعتبار
كل فعل أيا كان وفي أي مكان في العالم موجه ضد أمريكا وإسرائيل واالمتناع الواضح
والعلني عن ضربهما بالذات.
حركة القاعدة وطالبان وداعش ومن لف لفها تمارس كل أشكال العنف ضد الجميع
باعتبار هذا العنف موجه ضد االمبريالية والصهيونية وتمتنع علنا عن مواجهتهما في
عقر ديارهم فاحد من هؤالء الغيورين لم يقم بأي رد عملي على ديار الكفر في واشنطن
وتل أبيب بل كانت العراق وسوريا وليبيا واليمن ومصر وغيرها هي مسرح أحداث
الموت والقتل العملي وتصوير كل ذلك زورا على انه حرب على الكفر فهل السوريين
والليبيين والمصريين هم الكفار وهل الحرب العراقية اإليرانية التي أضعفت البلدين
هي حرب ضد الكفر وهل احتالل أمريكا للعراق هي حرب ضد الكفر أيضا وهل الحرب
على الكويت هي حرب ضد الكفر وكذا الحرب على اليمن والتي ال زالت دائرة حتى
يومنا هذا وكذا الحرب األهلية في ليبيا وما يجري في الجزائر والسودان والتفجيرات
التي ال تتوقف في مصر وحالة االنقسام والخصام في فلسطين.
أين نقف نحن اليوم إذن وما هو الحال الحقيقي الذي نعيش وكيف يظهر من بين
ظهرانينا من يدافع اليوم عن أمريكا وإسرائيل ويقيم امتن العالقات معهم ومن يقتلنا
علنا لمحاربة أمريكا وإسرائيل هذه كذا فعل الرئيس الراحل صدام حسين وهو يقاتل
إيران فقد أعلن أكثر من مرة ان الطريق إلى القدس تمر عبر “ المحمرة “ وكذا كان
احتالل الكويت أيضا طريقا إلى القدس من جديد وكان كل طرق األرض توصل إلى
القدس إال طريق القدس نفسها.
كل العرب تقريبا وقفوا إلى جانب صدام حسين وهو يحارب إيران واعتبروه حارسا
للبوابة الشرقية للعالم العربي ولم يكن احد على اإلطالق معنيا بالبوابة الخلفية التي
تتسلل منها إسرائيل بكل قواها ومعها كل قوى االستعمار واالمبريالية وحين ارتد
صدام عن إيران إلى الكويت معتبرا الحرب العراقية اإليرانية لثماني سنوات عجاف
فتنة وقفوا جميعا صفا واحدا مع أمريكا وليس مع أنفسهم ليحاربوا في جبهتها بما
في ذلك قوى المعارضة العراقية بكل ألوانها والذين قبلوا ألنفسهم ان يدخلوا إلى بلدهم
على ظهر دبابة االحتالل األمريكي واصطف معا اليساري واليميني والعلماني والمتدين
تحت علم أمريكا االمبريالي وصفقوا الحتالل بلدهم باعتباره تحريرا وبكل صفاقة وبال
أدنى خجل.
المصيبة األلعن في تاريخنا الحديث ان كل أشكال العار التي نمارسها تجد من يدافع
عنها ويقدم لها رؤى فكرية وفلسفية وأدب وفن وقد ظهر ذك جليا في الحرب على إيران
والحرب على العراق والحرب على الكويت والحرب على سوريا وليبيا واليمن ووجدنا
مثقفين او أشباه مثقفين عرب يدافعون عن التطبيع مع الصهيونية ولم نسمع مثقف
عربي واحد يطالب بقطع العالقة مع واشنطن بعد إعالن القدس عاصمة للصهيونية
ودولة االحتالل وال بعد منح الجوالن لدولة االحتالل دون اعتبار لدولة عربية بحجم
سوريا وعلى العكس من ذلك فلم يخرج صوت عربي واحد يذكر بشيء تلك الفعلة
الترامبية الشنيعة.
القدس التي كانت وال زالت وتبقى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عند العرب
المسلمين وقبلة العرب المسيحيين تسرق علنا وال يفعل احد شيئا على اإلطالق سوى
تصريح هنا وتصريح هناك واجتماع هنا واجتماع هناك دون تطال تلك التصريحات
واالجتماعات ولو بالقول أمريكا على اإلطالق اللهم إال بلغة العتاب والعتب وال شيء أكثر
وبدل من ذلك وجدنا بين ظهرانينا من يذبح ويدعو يذبح اآليزيدين والمسيحيين والشيعة
تارة والسنة تارة وتبقى أمريكا وإسرائيل بمنأى عن أي خطر وكذا وجدنا الشعب الذي
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يقبع تحت االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة منشغل ببعضه تاركا لالحتالل حق
التصرف بالبالد والعباد دون ان يندى جبين احد على اإلطالق من سائر األطراف.
ما هي أسباب حالة البؤس التي نعيش ولماذا تتغلغل فينا حالة الهوان وقبول االهانة
حد االستهانة بذواتنا ومشاركة اآلخرين الهجوم علينا وجلد ذاتنا قابلين أوال بجلد
اآلخرين واهانتهم العلنية لنا بكل وقاحة وبدل مواجهتهم نسارع لالرتماء بأحضانهم
فيتسلل من بين ظهرانينا كل مبدع وعالم ومهني ناجح بل وحتى كل عامل نشيط
لينتمي إلى عالم اللصوص واالحتماء بجنسياتهم ونقف في طوابير االنتظار للحصول
على جنسيات اآلخرين وننفذ بأيدينا ودمنا أجنداتهم في كل أرجاء الوطن العربي ففي
فلسطين بات العمل في المستوطنات ومؤسسات االحتالل مخرجا حياتيا للغالبية من
عامة الناس وبعض الموظفين يحصلون على إجازات ليبحثوا عن عمل في مؤسسات
العدو ونعلن عن مقاطعة منتجات المستوطنات وال نتحدث أبدا عن العمل في إنتاج تلك
المنتجات في نفس المستوطنات.
يعيش العرب بؤس سياسي ال يفوقه بؤس على األرض حتى في أكثر البلدان فقرا
وتخلفا فقد نكون األمة الوحيدة على األرض التي تمالئ المحتلين واألعداء وتكون عونا
لهم على ذاتها ,وبؤس او تخلف اجتماعي يطال نصف مجتمعنا باعتبار المرأة ضلع
قاصر وعورة ال يجوز إظهارها للعلن ال شكال وال عمال وال صوت ,وبؤس ثقافي فنحن
نستخدم لغات الغير لنثبت أننا عصريين ومتحضرين فقد ال تجد اسما لشركة او محل
إال واللغات الالتينية أساسا لها وان لم يكن باالسم فباالختصار او بالشعار وأحيانا
نستخدم أسماء وشعارات معادية لنا دون إدراك ومعرفة لنثبت للقاصي والداني بان
الجهل يسيطر علينا بالمطلق ,وبؤس اقتصادي ال مثيل له فنحن أكثر األمم استهالكا
لمنتجات غيرنا وبعدا عن أي إبداع او إنتاج او مشاركة في صناعة خيرات البشرية
وال نقدم أي تميز حتى في صنوف األكل فال يوجد ماركة طعام عربية واحدة مكتفين
بدور الفم الملتهم للطعام والفاقد ألي دور آخر وإذا استثنيا المطبخ التركي من قائمة
طعامنا فقد ال نجد ما نمأل به أمعاءنا سوى الخبز واللبن فالرز ليس من زادنا أبدا
وحتى المالبس فال دار أزياء عربية تشارك في صناعة األزياء في العالم وحتى اللباس
العربي التقليدي فان أشهر دور لصناعته في باريس وروما والصين والهند ,وبؤس في
العلم فنحن اقل األمم بحثا وسعيا للعلم والمعرفة فال نقرا وال نكتب وان فعلنا فال نفعل
ما هو ضروري ال فيما نقرأ وال فيما نكتب وال نعرف دورا للمختبرات إال لفحص البول
فكل العرب فبينما تنفق أمريكا على البحث العلمي عن الفرد الواحد  1441دوالر وتنفق
إسرائيل  1361دوالر تنفق كل من مصر والمغرب وتونس والسودان والجزائر وعمان
والبحرين مجتمعين  295دوالر.
وكثيرين أولئك الذين تحدثوا عن أسباب تخلفنا وهواننا وضعفنا وقد حاول البعض
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وضع أسباب واضحة ومحددة لذلك وقد تشابه البعض ويمكن اختزال األسباب التي
يعتقدها الجميع تقريبا بما يلي:
«ألما ورائية» أي العيش في جلباب الماضي والتاريخ مع تصويره كما نشتهي احتماء
به من الحاضر المزري.
غياب التخطيط واالبتكار والقدرة على توجيه االستثمار.
غياب العقل النقدي وتقييد العقل بما هو مقبول ومنعه عن البحث والتحليل للوصول
إلى ما هو ضروري
سوء استخدام اإلعالم وسائر وسائل االتصال او عدم وجود رسالة لنقلها إلى العالم.
التعليم التلقيني المغيب كليا للفكر المبدع وللفضاء الحر للتفكير
الشخصنة التامة لكل شيء وتغييب المأسسة كليا عن حياتنا
االرتهان إلى المقدس التاريخي البعيد وغير المثبت باعتباره مسلما وال يجوز مناقشته
من باب تقديس القديم
االنغالق على الذات ورفض قبول اآلخر خوفا ال تعففا وال غنى
التمسك بالعادات والتقاليد القديمة واالنغالق كليا عن حضارات البشر وايجابياتها.
الدين والغيبيات والفقه المتحجر وكان اآلخرين ال دين لهم وال غيبيات وال عصور ظالمية
كانت أبشع مما مر علينا
غياب الثورة الثقافية كليا فلم يظهر حتى اليوم في أوساطنا فالسفة ثوار كفولتير
وروسو وديدرو وغيرهم
غياب الثورة االجتماعية واالقتصادية فال مجددين وال ثائرين وبالتالي غابت الثورة
السياسية وانحصرت في جملة من انقالبات الستبدال الحاكم ال لتغيير الحكم.
حق القيادة للعجائز على قاعدة األكبر سنا أكثر وعيا وبالتالي تغييب دور الشباب ومنع
حماسهم من الفعل والقبول بعقلية العجوز المتعب الرافض للتجديد والتغيير.
زيادة عدد السكان – مصر نموذجا
سلبية المثقفين وتقاعسهم
الهزائم المتواصلة
االستعمار واالحتالل وسيطرة األجنبي.
هذه األسباب وغيرها هي التي يجب علينا مناقشتها واالنتهاء من فحصها سعيا
لإلجابة على السؤال األهم كيف يمكننا ان نبحث عن ذاتنا لنجدها مقدمة لرفض الدونية
والنهوض من تحت ركامها باغتيالها ودفنها تحت ركامها ذاته ليصبح قبرها شاهدا
على انتصارنا وخروجنا من قمقم التخلف واقعا حقيقيا لنا وصورة يراها اآلخرين
حين نكون جزء فاعل وحقيقي ومشارك في صياغة حضارة البشر وفعلهم المثمر على
األرض.
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نكبة ثقيلة إلى زوال

بقلم :سامي سرحان
واحد وسبعون عام ًا مرت ثقيلة على نكبة شعبنا الفلسطيني على
أيدي العصابات الصهيونية وإنشاء كيان عنصري استيطاني
إحاللي على أرض فلسطين وطن الشعب الفلسطيني التاريخي
والطبيعي والقانوني.
احتلت العصابات الصهيونية فلسطين عام  ،1948ودمرت
دفعة واحدة نحو  450قرية ومدينة وشردت أهلها في أربعة
أركان األرض بتواطؤ دولي قل نظيره في التاريخ الحديث ،وما
يزال شعب فلسطين يعاني من آثاره حتى اليوم حام ً
ال صليب
نكبته بانتظار قيامته واستعادة حقوقه في أرض وطنه وبيته
ومزارعه وبناء دولته المستقلة ليعيش فيها بكرامة وعزة أسوة
بغيره من شعوب األرض.
ما يجب التأكيد عليه في هذه المناسبة األليمة ،هو أن شعب
فلسطين اليوم يبلغ تعداده أكثر من  13مليون إنسان نصفهم
تقريب ًا يعيش على أرض فلسطين التاريخية ويتعرض ألبشع
أنواع التمييز العنصري ،ولم تتوقف دولة االحتالل منذ النكبة
وحتى اليوم عن التنكيل بشعب فلسطين من قتل واعتقال
وسرقة أرض وتهويد وتقطيع أوصال الجزء المتاح من األرض
الفلسطينية التي كان يؤمل أن تقام فوقها دولة فلسطين
مستقلة عاصمتها القدس ،وفق ما يسمى حل الدولتين
المجحف بالحق الفلسطيني التاريخي في فلسطين ومع ذلك
ترفض دولة االحتالل وقياداتها المتطرفة أي تسوية تعترف
بجزء من حقوق الشعب الفلسطيني.
األمر اآلخر الذي يجب التذكير به أيض ًا ،أن الشعب الفلسطيني
في الشتات ويمثل نصف الشعب الفلسطيني ،يتوق إلى العودة

إلى وطنه والعيش في ظل دولة فلسطين مستقلة ،رافض ًا كل
أشكال التوطين والوطن البديل.
واألمر الثالث الذي نذكر به أن لشخصيته الوطنية للشعب
الفلسطيني تتعزز في ذاكرة الفلسطيني في مواجهة حملة
اإللغاء والقوانين العنصرية التي تنتهجها دولة االحتالل.
واألمر الرابع الذي يجب التذكير به ،أن الشعب الفلسطيني
وقيادته الذي يتعرض اليوم إلى مؤامرات صفقة القرن التي
يروج لها الرئيس األمريكي دونالد ترامب وهي عن بنات أفكار
مستشارية الصهاينة ومرجعيتهم بنيامين نتنياهو أن الشعب
الفلسطيني وقيادته هم من سيفشلون هذه المؤامرات التي
يقال إنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
إن شعبنا يناضل منذ نحو قرن ،من أجل حقوقه الوطنية ال
يمكن إلغاؤها أو تجاوزها مهما تكالبت عليه قوى العنصرية
والتطرف واالستعمار ،وال بد لهذا الشعب أن ينتصر ويصل
إلى حقوقه الوطنية.
و األمر الخامس الذي يجب أن نذكر به ،أن نكبة شعب
فلسطين ارتكبها وما زال يكمل فصول هذه النكبة شعب
تعرض لإلبادة والمحرقة على أيدي النازي الغربي وهو يبرر
استيطانه لفلسطين وإنشاء كيانه العنصري وطرد شعب
فلسطين من مدنه وقراه ومصادرة أرضه “بحقوق توراتية” ال
تستند إلى منطق وال إلى عقل وهو على قناعة في قرارة نفسه
أنه مغتصب للحق الفلسطيني ومجحف بحقوق شعب فلسطين
ويسلك سياسة عنصرية ضد أصحاب األرض والوطن ،وكأنه
يتخلى عن كل قيمة إنسانية.

لقد بات العالم يدرك الظلم التاريخي الذي لحق بشعب
فلسطين وهو يساند نضال هذا الشعب ،وال يمر شهر أو عام
إال وتصدر قرارات عن الشرعية الدولية تؤكد حقوق الشعب
الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف وترفض االستيطان
واالحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية.
إن صمود شعبنا وتجذره في أرضه كفيل بإفشال كل
المؤامرات التي تحاول إدانة االحتالل وذيول نكبة فلسطين.
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