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�صدوق
طولكرم  .......ورا�ضي ّ
بقلم� /إبراهيم العجلوين
كاتب و�صحفي �أردين

(يقف بي احللم على حدود طولكرم  .ثم ّة �سحب
مو�شح ًة بال�ضياء تطل على ما يغيب عن الأفق الغربي
للمدينة ال�ساجية  ،حيث ميكن خليايل الطفل ان يت�صور
طبيعة الظالم املمتد من �أطراف ذلك الغ�سق امل�ست�أين
�إىل ما انب�سط من �أر�ض فل�سطني حتى �ساحل املتو�سط.
(كنا طال َبني يف االبتدائية  ،لفتَنا عن زمالئنا يف رحلتنا املدر�سية
ب�ساط �أخ�ضر غربي املدينة  ،تناثر فيه َ
اجل َلبون الأخ�ضر ،
ف ُرحنا نلتقط ما ن�شا ُء من لبابه اللذيذ  ،ون�سينا الرحلة ومن
فيها  ،ومل ننتبه �إىل �أننا كنا على م�سافة �أمتار من « احلدود»
التي �س ّيجها الإ�سرائيليون ب�أ�سالك �شائكة  ،حتى �إذا �أو�شكت
هذه الأ�سالك �أن تن�شب بثيابنا � ،سمعنا من ينتهرنا بلغة جنهلها
ور�أينا خلف الأ�سالك رجلني على دراجتني هوائيتني يرمقاننا
�شزر ًا ويطلقان نحون ًا �سي ًال من الألفاظ احلادة التي ال نفهمها
 ،فجفلنا نبحث عن با�ص الرحلة ف�إذا هو غري بعيد  ،والتحقنا
بزمالئنا ويف قلبينا ّ
الغ�ضني ت�سا�ؤالت غام�ضة ما لبثت الأيام
وال�سنون ان ا�ستقرت بها على ما ي�شبه اجلمر من الو�ضوح.
تلك ذكرى تعود �إىل منت�صف خم�سينيات القرن املا�ضي.
وكلما ذكرت طولكرم جتددت يف خلدي بكل ما ي�صاحبها
من �ألوان احلرية والأمل  ،حتى �صارت طولكرم عندي مفتاح ًا
لت�سا�ؤالت م ّرة عن �أمة متلك �إن �صدقت منها العزائم ان
حترر طولكرم و�أر�ض فل�سطني كلها يف �سنوات معدودة ولكنها
ال ت�صدق عزائمها �إال يف ما ي�ؤول بها من �ضعف �إىل �ضعف ،
وال تكون لها ه ّمة �إال فيما يخدم م�آرب �أعدائها  ،وما ينحت
�أثلتها ،وما يرتد بها �إىل جاهلية دون اجلاهلية الأوىل....

ثم كان �أن تعرفت �إىل واحد
من �أبرز �أبناء طولكرم ،بل من
�أبرز �أبناء فل�سطني والعامل العربي .وذلكم هو الأ�ستاذ ال�شاعر
را�ضي �صدوق ،الذي كان �أول لقاء يل به �أثناء مهرجان املربد يف
بغداد املغدورة عام  ،1986حيث ن�ش�أت بيننا �صداقة وثيقة ومودة
متجددة الأ�سباب ،وحيث �أمكن يل �أن اط ّلع من خالل ذكريات �أبي
الرائد رحمه اهلل على جوانب م�شرقة من تاريخ طولكرم القريب
والبعيد ،و�أن �أكون مب�شهد من ف�ضائل �أهلها ومروءاتهم  ،ومما
ق ّدموه من ت�ضحيات يف �سبيل ق�ضية بالدهم  ،وما �أهدوه لأمتهم
من �شمو�س و�أقمار يف �شتى جماالت الفكر والأدب وال�سيا�سة.
كان را�ضي �صدوق �أمريا عربي ًا من طولكرم  ،وكانت
طولكرم جوهرة و�ضيئة يف العقد الفل�سطيني الفريد ،وكانت
فل�سطني  ،و�ستظل �أبد الدهر  ،هي امتحان �إميان امل�ؤمنني
يف الأر�ض و�إ�سالم امل�سلمني  ،وكل �أولئك جمتمع ًا هو بع�ض
ما يخطر يف البال من حديث طولكرم ومن ذكرها اجلميل .
وعلى اهلل ق�صد ال�سبيل ....

طولكرم
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قطار الفا�ضلية

قطار نادي الفا�ضلية  ،للمرة ثانية
بقلم � :سكرتري التحرير  /عبد القادر حطاب  /خريج 1955م

يطيب يل  ،ويثلج �صدري �،أن �أبد�أ كلمتي يف هذا العدد بتهنئة
نادي خريجي الفا�ضلية و�أبناء الفا�ضلية عامة بهذا االحتفال
الرائع  ،وهذا العر�س البهي الذي �أقامه نادي خريجي الفا�ضلية
يوم الثالث والع�شرين من �شهر متوز/يوليو املا�ضي .فقد كان
فرحنا يف هذا االحتفال غامر ًا ،و�سعادتنا بالغة وزهونا كبري ،وقد
جاء ذلك كله انعكا�س ًا لفرح و�سعادة وزهو جمع الذين ح�ضروا
احتفالنا بيوم الفا�ضلية الرابع.
كنت �أبديت ويف كلمتي يف العدد ال�سابق لهذا العدد تخويف
وتوج�سي على م�ستقبل نادينا ب�سبب قلة عدد الأع�ضاء املنت�سبني �إليه
قيا�س ًا ب�أعداد من تخرجوا يف الفا�ضلية الذين يبلغون الآفا عديدة.
كما و�أ�شرت �إىل ان معظم القائمني على النادي وامل�شرفني على
�إدارته واملتابعني لن�شاطاته وفعالياته هم ممن تقدم بهم العمر
وبلغوا ال�سن احلرجة ،ومع هذا ف�أن �أحد ًا منهم مل يبخل بجهد
او يق�صر يف عطاء او يتهرب من م�س�ؤولية  ،وما �شكا �أحدهم من
تعب او ن�صب  ،فكلهم يرى يف عمله التطوعي هذا باب ًا يلج منه �إىل
خدمة �أهله ووطنه و�إحدى و�سائل دعم من هم يف حاجة �إىل دعم.
و�إذا ما كنا نا�شدنا ال�شباب �أكرث من مرة وننا�شدهم الآن ،
و�إذا كنا �أهبنا بهم وال نزال وندعوهم ونناديهم لين�ضموا لناديهم
لي�أخذوا دورهم فيه ويتحملوا م�س�ؤولياتهم نحوه فما ذلك �إال
لإمياننا املطلق وت�سليمنا الكامل ب�أن العمر حمدود وان لكل اجل
كتاب  ،وان لكل �شيء �إذا ما مت نق�صان.
معلوم بداهة ان �إقامة �أي م�شروع اقت�صاديا كان �أو خريي ًا ال
بد لبقائه وا�ستمراره وجناحه من توافر عن�صرين �أ�سا�سيني له :
الأول هو العن�صر الب�شري الذي حتدثنا عنه وان بغري ا�ستفا�ضة
يف �أعداد �سابقة.
�أما العن�صر الثاين فهو العن�صر املادي الذي يتمثل يف املال او
التمويل يف حالة نادينا .
ان نادي خريجي املدر�سة الفا�ضلية مل مي�ض على ت�أ�سي�سه �سوى
�أربع �سنوات تقريب ًا  ،وقد اجتاز مرحلة الت�أ�سي�س  ،وهي مرحلة
�صعبة ومهمة  ،بكفاءة وجناح � ،إال ان املرحلة التالية للت�أ�سي�س

وهي مرحلة �أكرث �أهمية وا�شد
�صعوبة من �سابقتها وحتتاج منا
�إىل �صرب وجهد ومثابرة.
لقد بد�أ نادينا عمله عند
ت�أ�سي�سه وكما جاء يف نظامه
الداخلي بطموحات ب�سيطة و�أهداف متوا�ضعة ،وغايات �سهله
قريبة املنال ،ولكن ما �إن بد�أنا م�سرية النادي  ،وانطلق قطاره
ب�سرعة وت�سارع حتى اكت�شفنا رغم ق�صر املدة ،ان �إمكاناتنا يف
النادي وقدراتنا وطاقاتنا تفوق طموحاتنا ،وت�سبق �أهدافنا،
وتغلب �أمانينا ،نعم حققنا يف زمن ق�صري ما مل نكن نحلم به �أو
نطمح فيه -كما �سبق ان قلنا – فكان ال بد من ت�صحيح املعادلة
وتعديل كفتيها لت�صبح الإمكانات والقدرات متكاف�أه مع الطموحات
والأهداف والغايات.
وللتدليل على هذا فقد �شرعنا يف التفكري جدي ًا مب�شروعات
اكرب واهم من تلك التي �أجنزناها ومن هذه امل�شروعات على
�سبيل املثال ،بناء مدر�سة جديدة يف طولكرم على �أر�ض تربع بها
للنادي م�شكور ًا ابن الفا�ضلية وابن طولكرم الويف ال�صيدالين
رفيق ال�شيخ على ال�سفاريني ع ّلنا بهذه العملية ننجح يف ا�سرتداد
مبنى الفا�ضلية العتيق العريق ونعيد له ا�سم الفا�ضلية القدمي
الذي يرتبط عاطفي ًا ووجداني ًا ويف �أذهاننا بهذا املبنى الذي لنا
فيه ويف �ساحاته ذكريات وحكايات و�أ�سرار ونحن جيل الأربعينيات
واخلم�سينيات ال نرى معنى للفا�ضلية وا�سمها ما مل يكن مقرونا
ومرتبط ًا بهذا املبنى.
وهناك م�شروع �آخر ،رمبا يكون اقل �أهمية  ،ولكنة يحمل يف
طياته من املدلوالت املعنوية واملعاين الرمزية ال�شيء الكثري،
ويتمثل يف �أقامة االحتفال بيوم الفا�ضلية اخلام�س يف العام
القادم يف املدر�سة الفا�ضلية ذاتها يف طولكرم بني �أهلنا و�أحبتنا،
ومع �أ�صدقائنا وزمالئنا ،بالتعاون والتن�سيق مع من يعنيهم
الأمر يف ال�سلطة الفل�سطينية  ،وقد بد�أنا بالفعل باتخاذ بع�ض
اخلطوات العملية امليدانية فقد وجهنا خطاب ًا �إىل عطوفة حمافظ
يتبع �صفحة ( ) 13
1

وقفة على طلل
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بقلم د .يون�س �شناعة (خريج عام )1956
مل �أكن �أحمل معي غري العملة الأردنية عندما اعتذر يل �سائق
احلافلة ال�صغرية ال�صفراء فلج�أت �إىل احد املحال التجارية
املجاورة ا�ستبدل بها عملة العدو املحتل  ،عملة التداول اليومية،
ثم رجعت لأتخذ يل مقعد ًا يف تلك احلافلة التي �ستقلني وب�ضعة
ركاب �آخرين �إىل ( .....ق ّفني).
عندما قررنا زيارة (طولكرم ) يف العام املا�ضي  ،و�أعددنا
للزيارة ع ّدتها ،كنت حري�ص ًا على زيارة جهتني خ�صو�صيتني ،
وعلى وجد التحديد  ،يحفزين �إىل ذلك �شوق  ،وحنني و ف�ضول
!هما  :املدر�سة الفا�ضلية و(ق ّفني).
�أما الفا�ضلية  ،فلأنها معهدي الذي تربيت فيه �أربع �سنوات
تعرفت خاللها �إىل دنيا غري دنيا القرية  ،و�إىل �آفاق رحيبة من
املعارف والعلوم يف �أجواء �شديدة التناف�س بني الأقران من طلبة
جاءوها من الأقاليم التابعة للمدينة لينهلوا من علوم تلك املرحلة
الدرا�سية التي يتقرر يف نهايتها م�صريهم  ،بل م�صري العائالت
التي جاءوا منها !وك�أين بتلك الزيارة �أ�ؤدي جانب ًا من دين
م�ستحق ،و�أوكد وفا ًء ما ا�ضمحل على ك ّر ال�سنني � ،أو تعبري ًا عن
عاطفة و�شوق تنع�ش الزيارة كياين بتلبيتهما  ،على غرار (�إملامة
الطغرائي باجلزع):
ِيدب منها ن�سيم البرُ ء يف عللي!
باجلزع ثانية
لع ّل �إملامة ِ
.............و�أما (قفني) فتلك حكاية �أخرى هذه تفا�صيلها:
ولدت يف قرية من قرى منطقة (الروحة) التابعة لق�ضاء
(حيفا) ا�سمها (�أم ال�شوف) وفيها ق�ضيت اجلزء الأول من طفولتي
 ،وملا ا�شتدت حدة ال�صدام امل�سلح بني �أبناء فل�سطني ،وع�صابات
ال�صهاينة يف الأ�شهر الأوىل من عام  ، 1948ر�أى كبار العائلـ ــة
ترحيل (�صغـ ــار)الأ�سرة �إىل مكان �آمن  ،ريثما تنجلـ ــي املعركـ ــة
(فما هي االم�س�ألة �أ�سابيع!!)ثم يعود الراحل �إىل حيث �أتى.
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ويف يوم من �أيام الربيع
الأوىل وجدتني و�أخي الأ�صغر
على ظهر دابة تقلنا �إىل قرية
(قفني) حيث خالتي الكربى،
التي تزوجت فيها وا�ستقرت منذ زمن بعيد ...وكان ذلك �ش�أن الذي
(خرج ومل يعد!).
مل نكن وحدنا ...فما هي �إال �أ�سابيع حتى �أخذت املدن
الفل�سطينية تت�ساقط يف �أيدي ع�صابات �صهيون ،وبدعم �سافر من
االنتداب الربيطاين  ،وب�سقوط املدن فرتت عزائم القرى ،وانت�شر
الذعر بني �ساكنيها  ،وفر ّوا  ،كما فررنا (�أو هاجرنا) ،وانهارت
جبهات املقاومة  ،الواحدة تلو الأخرى ،و�أخليت القرى املحيطة
 ،وظلت خاوية ينعق فيها البوم وينعب الغراب � ،إال بع�ضها ممن
عاد �أهلها بعد لأي و�أ�صبحوا (من عرب الـ  ، )48فيما بعد ،و�إىل
يومنا هذا.
كان حظ ًا ح�سنا �أن (جل�أنا) �إىل (قفني) ،فبعد ان التحقت
بنا بقية الأ�سرة  ،و�سك ّنا ما �شاء اهلل لنا عند خالتي(يرحمها
اهلل) ،تكاثرت �أعداد الالجئني �إىل (قفني) من قريتنا ( التي
مل يجاوز تعدادها الف ن�سمه) ومن القرى املحيطة بقريتنا ،مثل
(ال�سنديانه) و (ق ّنري) و (خ ّبيزه) و (�ص ّبارين)  .....مما خفف
من ال�صدمة النف�سية عند النا�س � ،إذ كلهم يف النكبة �سواء  ،ويف
الأمل (الكاذب) يف العودة حينئذ �سواء  ،وكثرية هي العائالت
التي ترتبط بقربى او ن�سب بني القرى املذكورة  ،فهذا خاله
يف�0صبارين) ،وذلك عمته يف (خبيزه) ....وهكذا.
ذلك كان جانب ًا من ح�سن احلظ� ،أما اجلانب الآخر فهو حظ
ال�صغار(�أمثالنا)الذين هم يف �سن الدرا�سة  ،فلقد وجدنا يف
(قفني) مدر�سة (ر�سمية ) ابتدائية حتى م�ستوى ال�صف ال�ساد�س،
و�أربعة معلمني حكوميني ،فما �أن ا�ست�أنفت املدار�س يف الق�ضاء
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�أعمالها -بعد انقطاع فر�ضته ظروف احلرب �إياها-حتى ت�سنى يل
االلتحاق بال�صف الرابع االبتدائي مبا�شرة -والتحق باملدر�سة–
�صفوف متفاوتة �أطفال كثريون ممن جل�أوا �إىل (قفني) وكان يف
ذلك تقري ـ ــر م�صريه ـ ــم (رمبا)ط ـ ــول العمـ ــر! وبع ـ ــد :فهـ ــذه
لي�سـ ــت(�سريتي الذاتية)بال�ضرورة ،بل �سرية الآالف من �أمثايل
،ممن �شاركوين نف�س التقادير،وعا�شوا معاناة م�شابهة ،ا�ضطررت
�إىل �سردها ،لتكون مدخ ًال للآتي من زيارتي �إىل  .....قفني.
جل�ست يف مقعد قريب من ال�ساق يف احلافلة ال�صغرية ال�صفراء،
فبدا يل من مظهره ،ومالحمه �أنه من (اجليل الثالث!) ،فلقد
غادرت (قفني) يف �أواخر عام ( ، )1957فمعظم الذين عرفتهم
وع�شت بينهم من �أهلها ممن هم يف عمري ذهبوا �إىل الدار
الآخرة  ( ،وكل الذين كانوا �أكرب مني ذهبوا قبله ــم )  ،فلم
�أ�ش�أ �أن �أدير حديثا ( وال حتى درد�شة )مع ال�سائق�،إذ ال جدوى
من ذلك  ،وحتى تع ّريف على ا�سمه الكامل مل ينفعني يف �شيء!
جم ّمع ال�سيارات  ،الذاهبة من و�إىل منطقة ال�شعراويه (�شويكة ،
دير الغ�صون  ،عالر ،زيتا ،النزالت ،عتيل ،وقفني)منظم تنظيم ًا
جيدا ،فلكل قرية عدد ال ب�أ�س به من احلافالت ال�صغرية التي
ت�ستوعب ب�ضعة ركاب فقط ولها مواقفها املخ�ص�صة ،واملع ّرفة
بالفتات وا�ضحة  .فلقد �أ�صبح بالإمكان الذهاب �إىل (طولكرم)
�أو العودة منها يف معظم �ساعات النهار ،بعد �أن كان (لقفني) يف
�أوائل اخلم�سينيات من القرن املا�ضي (با�ص) واحد ينطلق غدوا
ويعود ع�شيا وكنا نركب (واقفني)ونحن يف طريقنا �إىل طولكرم ،
فاملقاعد حمجوزة ملن يدفع �أجرة الركوب (�إذ مل �أكن من ه�ؤالء)!!
انطلقت بنا احلافلة ال�صغرية ال�صفراء (وكل احلافالت �صغرية
�صفراء مت�شابهة) قبيل الظهر  ،خمرتقة (�شويكة) ف�أطراف دير
الغ�صون  ،فعتيل  ،فالنزالت  ،يف طريق معبد �سل�س ،ويف �أقل من
ن�صف �ساعة وجدتني �أترجل يف موقف احلافالت العام ،عند
مدخل القرية  ....لأبد�أ اجلزء الأ�صعب من الرحلة ....
بعد التئام �شمل عائلتنا بقليل  ،كان ال بد لنا من الرحيل من دار
خالتي �إىل بيت �آخر �أكرث ات�ساع ًا  ،وتوفر ذلك البيت يف جممع من
عدة بيوت قدمية تتحد يف مدخل رئي�س واحد ،ي�سمونه يف عرف

وقفة على طلل
البلدة(البوابة )  ،ف�إذا قلت البوابة عنيت تلك املجموعة من البيوت
القدمية املبنية بحجر �ضخم �إىل حجر �ضخم �آخر يلت�صق به بكثري
من الطني (كان اال�سمنت �شحيح ًا بل مفقود ًا �أو جمهو ًال �أيام بناء
تلك البيوت ،وكانت �سقوفها عالية جد ًا وم�ؤلفة من خ�شب غري
متجان�س احلجم او ال�شكل ،متال�صق بع�ضه ببع�ض  ،ومغطى من
اخلارج بطبقة �سميكة من الطني املطعم بالق�صل (التنب اخل�شن ،
والتنب (ملن ال يعرف) هو فتات �سيقان الق�ش من قمح �أو �شعري).
كانت تلك البيوت من الرداءة (الب�ساطة)بحيث �أنها مل تكن
تقي �ساكنيها من برد �أو حر  ،وال من مطر غزير اليلبث �أن ين�ساب
ما�ؤء من خالل تلك ال�سقوف يف �أكرث من ثغرة فيها  ،على �شكل
�سائل قطراين اللون(بفعل ذوبان روا�سب الدخان املت�صاعد نحو
ال�سقف مما احرتق من حطب املواقد يف ليايل ال�شتاء الباردة،
وهو ما ا�صطلح عليه (بالدلف).
املهم �أننا وجدنا م�أوى ن�أوي �إليه  ،وما علينا �إال �أن ن�ؤمن
امل�ؤونة والك�ساء ...وما كان �أ�صعبها و�أ�شقها من مهمة ! لقد جاع
النا�س يف تلك الأيام ،و�شحت العملة  ،واعتمد النا�س (على ما
تنبت الأر�ض من بقلها وقثائها وفومها وعد�سها وب�صلها) ،وح�سد
الذين �أكلوا خبز ال�شعري (و�أنا منهم) الذين �أكلوا خبز الذرة
(الكرادي�ش) وخبز القمح ....ولوال متر العراق ودب�سه ملات بع�ض
النا�س جوع ًا  ،فاملراحل االنتقالية يف حياة النا�س  ،بعيد احلروب ،
تخ ّلف الفقر والفاقه وامل�آ�سي بكل �أ�شكالها  ،فما ان و�ضعت احلرب
العاملية �أوزارها ( )1945حتى تلقفت النا�س ويالث حرب مرجتله
عام  1948كان ح�صادها املر هزمية عربية منكرة !....
ع�شنا يف (البوابة ) ت�سع �سنوات ،ن�شرتك مع بقية النا�س يف
�شظف العي�ش� ،إال من رحم ربك ،وبا�ستثناء معظم �أهايل (قفني)
الذين ميتلكون كروم ًا من الزيتون (وهم ي�سمونها عمائر)،
فقفني بلدة تعتمد كليا (تقريب ًا) على الزيت والزيتون ،غذا ًء
وبيع ًا واقت�صاد ًا،فكل حتركات �أهلها االقت�صادية املهمة ت� ّؤجل �إىل
املو�سم(ت�شارين ) ،وهي غنية بالزيت وم�شهورة به  ،و�أكاد �أجزم
(متحيز ًا) �أنها متتلك �أف�ضل زيت زيتون يف تلك املنطقة  ،كنا ننتفع
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وقفة على طلل
باملو�سم كل عام ،على هام�ش انتفاع ما لكي تلك العمائر  :نعمل معهم
بالأجرة (زيتون ًا) ،ونلتقط مما �ضاع حتت ال�شجر �أو حوله  ،بعد
انتهاء ح�صاده (وقد ا�صطلح على ذلك بالتبعر)؛ كان �أهل قفني يف
منتهى الألفة واللطف يف تعاملهم مع ا لقادمني اجلدد ،خال بع�ض
الهنات اللينات كالتعليق على بع�ض م�صطلحاتنا مناكفني (فهم
يدعون الفتاة يختي�-أي يا �أختي -ونحن ندعوها خيتَ  ،مث ًال)وفيما
عدا ذلك فلقد �شاركنا �أهل (قفني ) ال�سراء وال�ضراء  ،واختلطت
دماء القوم بالن�سب  ،وكل ذلك مرجعه طيبة متميزة  ،لعلها متوفرة
–حينئذ –يف كل قرى املنطقة  ،كما مل�ست فيما بعد.

العدد الثالث ع�شر

مواقف احلافالت  ،ف�أجاب ب�أنه ال يعرفها وبالتايل فهو ال يعرف
الطريق �إليها � .أدركت للتو �أنني مل ا�صب الهدف فال�شاب الذي
�س�ألته ينتمي �إىل اجليل الثالث الذي مل يعا�صر عهد (البوابة) !»
�أ�سال �صاحب البقالة هناك ،لعله يعرف» .
ميمت �شطر البقالة مرتدد ًا ف�صاحبها يف منت�صف العمر،
و�س�ألته نف�س ال�س�ؤال  « ...توجه يف هذا املنحنى  ،ثم �سر �إىل
الأمام (دغري) ف�أظنها هناك»  ...وفعلت..
�أعجوبتان ..................وال تف�سري عندي
وجدت نف�سي امام (البوابة) وجها لوجه  ،ومل �أجد للبوابة
باب ًا م�شرتكا فقد هدم املدخل الرئي�س ،وبينا �أنا �أمام طفولتي
الثانية �شاخ�صة �أمامي ك�أنها �أم�س  ،ترقرقت يف عيني دمعتان مل
يحجبهما (متنع الهدب)،ووجدتني �أردد:
هل بالطلول ل�سائل رد

�أم هل لها بتكلم عهد.

وتتداعى العواطف وتنثال الذكريات يحدوها:
يا دار غريك البلى وحماك
منظر لقفني عام 2005

�ألفنا (البوابة) و�ألفتنا وت�آلف �سكانها كما لو كانوا ينتمون �إىل
عائلة واحدة ولكن ظروف احلياة تغريت كثري ًا  ،فبعد تخرجي يف
مدر�سة قفني  ،وتخرجي يف(الفا�ضلية ) قذفت بي احلياة الدرا�سية
�إىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت وذلك عام ،1956فكان ال بد من
رحيل العائلة بكاملها يف العام الذي يليه �إىل ال�ضفة ال�شرقية حيث
عمل �أ�شقائي و�إقامت معظ ــم عائالت حمولتنا  ،يف �إربد  ....منذ
ترجلت من
ذلك التاري ـ ــخ مل �أعد �إىل ( البوابة )مطلقا � ،إىل ان ّ
احلافلة ال�صغرية ال�صفراء يف العام املا�ضي  ،باحث ًا عنها يحفزين
�شوق وحنني و  .....ف�ضول....
«هل تعرف (البوابة)والطريق �إليها  ،يابني ؟ «�س�ألت �شاب ًا عند
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يا ليت �شعري ما الذي �أبالك ؟

دلفت �إىل الداخل �أتلفت مينة وي�سرة حتى و�صلت نهاية
(الزاروب).
هنا �سكن بيت فالن  ....هنا كانت عائلة من بلدنا – �أم
ال�شوف–هنا  ...هنا ......ويف طريقي عائد ًا مذهو ًال من تغريات
ما وجدت  ،وان�أ ما زلت يف (زاروب) البوابة  ،اعرت�ضتني �سيدة
واقفة يف �شرفة بيتها القائم على �أنقا�ض بيت قدمي  ،قائلة « :ماذا
تريد يا �أخي ؟ر�أيتك تدخل احلي ثم تعود ك�أنك تبحث عن �شيء».
قلت «:كنت من �سكان هذا احلي منذ �أكرث من
خم�سني عام ًا ،وجئت اليوم �أتفقده بعد الغياب الطويل»
حدقت ال�سيدة يف وجهي مليا ثم �س�ألتني « :ما �صلتك
ب�أم خليل؟ فا�ضطرب كل كياين لل�س�ؤال و�أجبت مذهو ًال:
�أختي – وكانت عائلتها من �سكان احلي  ،حتى بعد رحيلنا �إىل ان

العدد الثالث ع�شر

توفيت منذ �سنوات – قالت ال�سيدة  :تف�ضل عندنا لفنجال قهوة–
ومل �أتردد يف الدخول بعد ال�صدمة املعجزة من �س�ؤالها املعجز!
كيف خطر لهذه ال�سيدة ان تتوقع عالقة القربى  ،وب�أية
(فرا�سة)او (�إلهام) وهي التي مل ترين مرة واحدة يف حياتها؟؟؟
بعد حلظات من دخويل ان�ضم �إلينا زوجها ،وبعد القهوة
والتعارف رجوته ان يدلني على دار خالتي(القدمية)بعد ان
�أخربين ان �أحد �أبنائها (حممد) ما زال ي�سكنها بعائلته ......
م�شى �أمامي وم�شينا ،وهو يع ّرفني على تغريات حي (البوابة)ثم
تغريات ال�شارع (الزقاق):هنا كان ي�سكن دار فالن.هنا �سكنت
�أختك ...وهنا كان بيت (ذيب الأحمد) ....ار�ض قفر كما مل يقم
عليها بناء من قبل ...و�سكنا فيه �سنني عدد ًا!! (فتلك بيوتهم مل
ت�سكن من بعدهم �إال قلي ًال ،وكنا نحن الوارثني)!
بع�ض البيوت هدمت وتال�شت ،وحل حمل بع�ضها بناء حديث
من طابق �أو �أكرث .و�صلنا �إىل دار خالتي ،فهي مل تكن تبعد كثري ًا
عن (البوابة) ،وما زال بابها الرئي�سي التقليدي هو املدخل �إىل
جوفها املكون من عدة مبان قدمية.....
ّ
دق مرافقي الباب  ،وقال يل  :ال تتكلم لنعرف �إن كان (حممد)
ما زال يذكرك  ،بعد كل تلك ال�سنني  .وفتح منت�صف البوابة بعد
لأي ليطل منه حممد ( وما كنت �س�أعرفه لو التقينا وحدنا) ف�س�أله
مرافقي وم�ضيفي �إن كان (يحزر )من الزائر الذي �أمامه .

وقفة على طلل
 ،ومياه ال�صخور املعطرة بالزعرت الربي  ،والأع�شاب التي ت�ؤكل
نيئة او بعد الطبخ كال ّلوف واحل ّمي�ض وال ّل�سينه والع ّكوب ،وال�صرب
والتني واخلروب و......
هجر القوم قلب قفني (ما �أق�سى قلب الإن�سان !)  ،ومتددوا
يف العمران احلديث �شرق ًا وجنوب ًا ،وعلى ح�ساب عمائر الزيتون
الكثيفة – ف�أ�صبح (قلبها)�أطال ًال حتكي ق�صتها ملن ين�صت .وهل
تركت احل�ضارة احلديثة وقت ًا للإن�صات؟).
كلما مرت الليايل عليه

ّ
يق�سي
رق ،والعهد بالليايل ّ

كانت قفني ت�ستقي من مياه الأمطار فقط ،جتمعها يف ال�شتاء
من على �سطوح املنازل يف �آبار داخلية طاملا توالد على �سطح مائها
البعو�ض  ،وطاملا �شربناه ممزوج ًا بريقاته م�ضمخا برائحة الكاز
الذي تقـوم ( ال�صحة ) ب�صبه ملكافحة البعو�ض الذي كان ينغ�ص
على النا�س نومهم و�صحوهم.
�أما اليوم فالنا�س ي�شربون من نبع فجروه تفجري ًا ما ًء منري ًا ،
و�أ�صبحت تلك الآبار جزء ًا من املا�ضي امل ّر :وتلألأت البيوت ب�أنوار
الكهرباء و�أ�صبحت قناديل الكاز حتف ًا تقتنى للطرافة والذكرى.
مل تطل زيارتي لقفني  ،فلقد كنت مرتبطا مبوعد م�سبق ع�صر
ذلك اليوم يف طولكرم فعدت مع (حممد)�إىل (كراج) احلافالت
ال�صغرية ال�صفراء مودعا ويف نف�سي بقية منها تلح علي بالعودة ،
ول�سوف �أعود  ،،،ول�سوف  ....نعود

ونظر (حممد ) ثم نظر ور�أيت عينية تغو�صان يف الزمن البعيد،
ثم ارجتف ك�أمنا �أفاق للتو من كابو�س ،مذعور ًا  ،ثم اندفع نحوي
يحت�ضنني و�أنا ا�سمع ن�شيجه فوق كتفي! �صائح ًا( :يون�س )!.....
كانت تلك الأعجوبة الثانية،وال تف�سري وال تعليق .
مت�شيت مع (حممد) يف الأزقة القدمية املحيطة بالدار ،حتى
�أطللنا على ( عمائر) الزيتون من بعيد  ،تلك العمائر التي ملتنا
يف طفولتنا وما مللناها – كانت مرابع الطفولة وال�صبا حيث كنا
�أل�صق ما نكون بالطبيعة البكر حيث الندى ،والطيور ،واحل�شرات

منظر �آخر لقفني عام 2010
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�شخ�صيات العدد

العدد الثالث ع�شر

التغري قانون  ،وهو قانون ثابت ال يتغري  ،يعمل تلقائيا وبعيد ًا
عن �أي تدخل ،ين�سحب على كل ما يف الوجود  ،ويطال جميع جوانب
احلياة ومناحيها ،وتخ�ضع له وتت�أثر به الظواهر واملظاهر كافة .
اما التغيري فهو عملية مدبرة ،مق�صودة ومدرو�سة ،وهي �ضرورية
ويبا�شرها الإن�سان عن عمد و�إ�صرار كي ي�ساعد وي�سارع يف �صنع
التقدم و�إحداث التطور فيما فيه خري الإن�سانية ونفع الب�شرية.
ونحن يف نادي الفا�ضلية ويف �صداها  ،ما زعمنا يوم ًا وال نزعم،
وما ادعينا مرة وال ندعي ب�أن ما نقوله �أو نكتبه مثايل ال ميكن
االتيان مبثله �أو جتاوزه � ،أو �أنه مقد�س ثابت ال يجوز امل�سا�س به �أو

االقرتاب منه � ،أو �أنه معجز خارق ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال
من خلفه  ،غري �أنه من حقنا ان نزعم وندعي ب�أننا نحاول وجنتهد
وجنرب  ،وهذا كله خا�ضع للنقد والتعديل والتبديل والتغيري.
وملا كان الأمر كذلك وهذا �ش�أننا واعتقادنا  ،فقد ر�أينا يف هذا العدد
�أن نغري ونبدل ونطور يف باب �شخ�صية العدد ،وهو الباب الثابت ،
فبد ًال من ان تكون �شخ�صية العدد فرد ًا واحد ًا ا�ستبدلناها بعدد من
الأ�شخا�ص  ،هذا من جهة  ،ومن جهة �أخرى فبعد ان كنا نلزم �أنف�سنا
ب�أن تكون ال�شخ�صية من بني �أبناء الفا�ضلية ،مدير ًا كان �أو معلم ًا �أو
متخرجا فيها مل جند ما مينع ان تكون تلك ال�شخ�صية من غري �أبناء

د .ح�سام ح�سني حمودة
من مواليد طولكرم  ،در�س جميع املراحل املدر�سية يف مدار�س
طولكرم .
تخرج يف الفا�ضلية عام  1973وكان ترتيبه الأول على املدر�سة
واللواء ،واخلام�س بني طلبة ال�ضفة الغربية.
تخرج يف كلية طب جامعة الإ�سكندرية عام .1979
عمل يف م�ست�شفى اجلامعة الأردنية ويف امل�ست�شفى الإ�سالمي
حتى عام .1984
يعمل حالي ًا يف وزارة ال�صحة بدولة الكويت ،وهو متخ�ص�ص يف
طب الأطفال وطب الأ�سرة.

عاد ليعمل يف �سلطة وادي الأردن مديرا للري ثم نائب ُا لرئي�س
ال�سلطة للري ،فنائب ًا �أول لرئي�س ال�سلطة.
ا�ستقال من اخلدمة احلكومية عام .1985
ويف عام  1986عمل مع منظمة الأغذية والزراعة يف الأمم
املتحدة خبري ُا فني ًا.
ثم عمل ما بني عامي 2000،1987م مع ال�صندوق العربي للإمناء
االقت�صادي.

د.فهد �صالح الناطور
ولد يف قرية قلن�سوة عام .1935
تخرج يف الفا�ضلية عام  1953وكان ترتيبه ال�ساد�س على م�ستوى
اململكة .
ذهب يف بعثة لدرا�سة العلوم الزراعية يف اجلامعة الأمريكية /
بريوت وح�صل على البكالوريو�س عام .1957
ح�صل على ماج�ستري يف الري من جامعة كاليفورنيا عام .1958
واعتبار ًا من عام  1958بد�أ العمل مهند�س ًا للري يف م�شروع قناة
الغور ال�شرقية.
ويف عام  1970ح�صل على منحة للدرا�سة يف جامعة يوتا يف
الواليات املتحدة لدرا�سة الهند�سة املدنية فح�صل على البكالوريو�س
عام  1976ثم الدكتوراه .
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الأ�ستاذ عبد الرحيم خ�ضر اجلالد
ولد يف قرية �أم خالد عام .1918
جاء �إىل مدينة طولكرم من خربة اجلالد ،ودر�س يف مدار�سها
االبتدائية.
ثم در�س يف مدر�سة طولكرم الثانوية «الفا�ضلية حالي ًا» حيث
ح�صل على �شهادة املرتك ثم الدبلوم يف الريا�ضيات بتفوق من
الكلية العربية بالقد�س عام .1937
عمل مدر�سا يف عدد من مدار�س فل�سطني ابتداء من مدر�سة
جبع ،طرية حيفا �،إىل مدر�سة ال�شيخ م�ؤن�س  ،فاملدر�سة العامرية يف
يافا  ،ومن ثم جاء �إىل منطقة طولكرم حيث عمل يف مدر�سة خالد
بن �سعيد  ،ثم يف مدر�سة عنبتا  ،ويف عام � 1956سافر �إىل ال�سعودية
حيث عمل فيها ملدة عامني فقط.
وبعد عودته من ال�سعودية عمل مدر�س ًا يف الفا�ضلية ويف وخ�ضوري
الزراعية حتى عام  1962حيث مت نقله مدير ًا ملدر�سة عتيل الثانوية.
ويف العام 1969ا�صبح مدير ًا للمدر�سة الفا�ضلية خلف ًا للمرحوم

العدد الثالث ع�شر

�شخ�صيات العدد

الفا�ضلية ،ومل نرتدد يف تنفيذ هذه الفكرة يف العدد ال�سابق حني
اخرتنا رئي�س بلدية طولكرم الأ�سبق املرحوم حلمي حنون �شخ�صية
ذلك العدد باعتباره احد ابرز �شخ�صيات طولكرم يف العقود الأخرية
الذين خدموا املدينة و�أهلها يف فرتات �صعبه وظروف ا�ستثنائية قا�سيه.
ومن جهة ثالثة فقد وجدنا ان من حق هذه ال�شخ�صيات علينا  ،ومن
واجبنا نحوهم ان ال نكتفي ب�سرد �أ�سمائهم ووظائفهم وك�أنهم جمرد
�أ�سماء �أو �أرقام  ،او من قبيل ت�أدية الواجب  ،ورفع العتب  ،فكل الذين
�سبق لنا تكرميهم والذين �سنقوم بتكرميهم م�ستقب ًال هم رجال
�أفذاذ ،وقادة كبار  ،و�شخ�صيات عظيمة  ،كانوا مثا ًال يف ال�صدق

والإخال�ص  ،ومنوذج ًا يف الت�ضحية  ،يجب ان نعرتف بف�ضلهم علينا
 ،واثرهم فينا ،وب�صماتهم التي تركوها على الأجيال التي تتلمذت
وتعلمت على �أيديهم ال ميكن ان متحي �أو تزول وان طال الزمن.
ومن اجل �أن يتحقق الغر�ض  ،وتعم الفائدة ،ولكي يعرف �أبنا�ؤنا
و�أحفادنا من هم ه�ؤالء الأ�شخا�ص  ،ومل نقوم بتكرميهم  ،ر�أينا ان
نقوم بالتعريف بكل واحد منهم  ،ونبني جانب ًا من �سريته وم�سريته،
ولو ب�أ�شد �أنواع االخت�صار  ،ونذكر نبذه عن حياته وم�شواره وعطائه
ولو جاء ذلك �ضمن �سطور قليله معدودة لأن ما ال يدرك كله  ،ال
يرتك جله .
التحرير

الأ�ستاذ احمد �سعيد الطيبي حتى العام  1977حيث متت احالته
على التقاعد.
انتقل �إىل رحمة اهلل تعايل يف 1984/4/13م.
كان املرحوم �أبو �أ�سامة رج ُال �شهما ،ومنا�ض ًال �شر�س ًا ،ووطنيا
�صادق ًا ،ومقاوم ًا عنيد ًا.

بت�سميد املزروعات املختلفة .
متيز املرحوم نظيم بالطيبة وال�سماحة ودمائه اخللق ،وح�سن
املع�شر  ،وكان رحمة اهلل �صديق ًا وفي ًا خمل�صا.
انتقل �إىل رحمه اهلل تعاىل هذا العام 2011م.

املهند�س نظيم �أبو الرب
ع�ضو الهيئة الإدارية للنادي الن�شط ،و �صاحب فكرة ت�أ�سي�س
النادي .ولد يف طولكرم عام . 1937
در�س يف مدار�سها االبتدائية ،وتخرج يف الفا�ضلية /مرتك عام
1955م.
ح�صل على البكالوريو�س يف العلوم الزراعية من كلية الزراعة /
جامعة عني �شم�س عام  .1960ثم درجة املاج�ستري يف علوم الرتبة
والري من اجلامعة الأردنية عام .1981
عمل مدر�س ًا للعلوم الزراعية يف وكالة الغوث يف الأغوار ملدة
عام  . 1961/1960م�ساعد �أبحاث يف دير عال .1965/1964
�أخ�صائي ت�سميد يف الأردن  .1974-1965رئي�س �شعبة �أبحاث
الرتبة ،ورئي�س ق�سم الدرا�سات والتخطيط فمدير برنامج الزراعة
املروية ابتداء من عام  1983وحتى عام  1997حيث �أحيل �إىل
التقاعد.
احد م�ؤ�س�سي املخترب الزراعي يف املركز العربي للدار�سات
الهند�سية.
ا�صدر اثناء عمله الر�سمي العديد من الن�شرات التي تخت�ص

«حممد علي» حممود �صيام
ولد عام  1926يف قرية ارتاح التي �أ�صبحت اليوم �ضاحية من
�ضواحي طولكرم او امتدادا لها .
در�س يف املدر�سة الفا�ضلية عام  ، 1940حني كان ا�سمها مدر�سة
طولكرم الثانوية.
عمل يف بداية حياته العملية وملدة «� »4أربع �سنوات يف
كانتني « »spenyيف قرية �أم خالد قرب م�ستعمرة نتانيا.
ويف عام  1950التحق بالعمل يف �شركة ارامكو بال�سعودية حتى عام
.1976
له من الأبناء خم�سة �أكربهم هاين ويحمل اجلن�سية ال�سعودية ،
وعبداهلل ويحمل اجلن�سية الكندية.
يقيم حالي ًا يف حي الكمالية وي�شرف بنف�سه على مزرعتني له يف
جر�ش ووادي ال�ضليل.
هو �أقدم من در�س يف الفا�ضلية من الأحياء ،نتمنى له ال�صحة
والعمر املديد.
املهند�س ر�أفت ق�شوع
ولد يف بلدة الطيبة عام  1925ودر�س يف الفا�ضلية حتى عام .1944
ويف عام  1947تخرج يف مدر�سة خ�ضوري الزراعية ،وح�صل يف
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�شخ�صيات العدد
العام نف�سه على �شهادة مرتك فل�سطني.
عمل بعد تخرجه يف العديد من املدار�س ومن بينها الفا�ضلية
يف الفرتة من  1954/52وكانت خامتة عهده بالتدري�س.
ويف الفرتة ما بني 1964،54عمل يف �شركة American friend
. service
ومن  1980-1964عمل مدير ًا ل�شركة املواد الزراعية «مقدادي»/
بغداد فمدير ًا لل�شركة ذاتها يف الأردن.
ح�صل على دكتوراه فخرية عام 1976من London
.Institute for business

�أ�س�س عام � 1980شركة طه وق�شوع التي يعمل مدير ًا لها الآن.
يتميز بالأدب اجلم واخللق الرفيع ،والتوا�ضع واالحرتام  ،و�أخالق
الريا�ضيني التي متيزه .كيف ال وهو ابرز ريا�ضيي عقد الأربعينيات
من القرن املا�ضي ،ندعو له اهلل ان مين عليه بال�صحة والعافية
وطول العمر.

الأ�ستاذ عبد الرحيم مرعب
ولد يف قرية �شويكة القريبة من
مدينة طولكرم عام 1908
تلقى تعليمة االبتدائي يف مدر�سة
القرية ،والإعدادي يف الفا�ضلية،
�أما الثانوي فتلقاه يف الكلية العلمية
الإ�سالمية يف القد�س وح�صل منها
على �شهادة املرتك عام 1929م.
بد�أ حياته العملية معلم ًا يف العبا�سية ق�ضاء يافا ،ثم يف حرم
�سيدنا علي �شمال مدينة يافا.
ح�صل على �شهادة ت�أهيل املعلمني من مدر�سة خ�ضوري الزراعية.
ثم عمل معلم ًا يف غزة،ويف املدر�سة العامرية يف يافا التي
كانت من �أ�شهر مدار�س فل�سطني حتى عام  .1948وعمل
كذلك معلم ًا يف الفا�ضلية ويف مدر�سة احل�سني بن علي يف
اخلليل  ،فمدير ًا ملدر�سة طولكرم الإعدادية عام .1957
ويف عام  1960عمل موجها لالجتماعيات يف الكرك ثم يف ق�سم
االمتحانات يف عمان فموجها لالجتماعيات يف اربد ثم يف عمان.
عني مدير ًا لدائرة الآثار العامة وبقى فيها �إىل ان تقاعد عام .1974
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العدد الثالث ع�شر

�أ ّلف العديد من كتب التاريخ واجلغرافيا.
انتقل �إىل جوار ربه يف  1996/10/12ودفن يف م�سقط ر�أ�سه
�شويكه تنفيذ ًا لو�صيته.
الأ�ستاذ ال�شيخ �أمني حطاب
ولد يف قرية �سفارين الواقعة �إىل اجلنوب ال�شرقي من طولكرم
عام .1915
التحق بالأزهر ال�شريف /رواق ال�شام عندما كان عمره « »11احد
ع�شر عام ًا فقط.
در�س علوم اللغة العربية والإ�سالمية يف كلية دار العلوم العليا
بالقاهرة وتخرج فيها عام .1936
عمل مدر�س ًا يف عدد من مدار�س فل�سطني قبل نكبه  ،1948وعمل
يف مدر�سة ال�صالحية بنابل�س ويف العائ�شية للبنات ،ويف مدر�سة
العروب باخلليل  ،وكذلك يف املدر�سة الفا�ضلية  .وعمل موجها للغة
العربية يف حمافظة نابل�س.
عني مدير ًا للرتبية والتعليم يف حمافظة الزرقاء ،فمدير ًا للتعليم
اخلا�ص يف وزارة الرتبية والتعليم.
وبعد احالته �إىل التقاعد عمل ملدة ق�صرية مفت�ش ًا للغة العربية
يف �إمارة دبي .
كان رحمه اهلل من �أ�شهر واخل�ص من قاموا بتدري�س اللغة العربية
لتالميذ املرحلة الثانوية .
وتويف رحمة اهلل يف مايو�/أيار 1990م.
الأ�ستاذ عمران « عمر» �أبو حجلة « عمر الديراوي»
ولد املرحوم عمران �أو عمر "كما
كنا نعرفه" عام  1928يف قرية دير
ا�ستيا القريبة من نابل�س عام .1928
در�س بداية يف قريته ثم انتقل
�إىل مدر�سة الفرندز يف رام اهلل
فال�صالحية يف نابل�س ثم �إىل الكلية
الر�شيدية يف القد�س .
ح�صل على املرتك �أوال ثم على منحة ملدة �سنتني لإكمال درا�سته.
عمل مرتجم ًا متطوع ًا يف اجلي�ش العراقي  ،ثم التحق باجلي�ش العربي .

العدد الثالث ع�شر

يف عام  1949عمل مدر�س ًا للغة االجنليزية يف الفا�ضلية التي غادرها
بعد �سنه واحدة ليعمل يف �شركة ارامكو بال�سعودية .
ا�ستقال "�أو اجرب على اال�ستقالة" ب�سبب �آرائه و�أفكاره وعاد
ليعمل مدر�س ًا للتاريخ يف قلقيلية الثانوية  ،ثم مت نقله ثانية للفا�ضلية
لتدري�س اللغة االجنليزية والتاريخ.
ويف عام  1956ا�ضطر �إىل مغادرة الأردن �إىل �سوريا التي بقي
فيها حتى عام  1958فغادرها مكره ًا �أي�ضا �إىل بريوت والتحق هناك
بجامعة بريوت العربية حيث اعد ر�سالة للدكتوراه مل يكملها.
عمل يف بريوت �سكرتري حترير لبع�ض املجالت وال�صحف.
عاد �إىل عمان  1976ب�سبب احلرب الأهلية اللبنانية وعمل حما�ضر ًا
يف اجلمعية العلمية امللكية ويف جامعة القد�س املفتوحة.
�أجنز خالل رحلته الطويلة ،وم�شواره ال�صعب الكثري الكثري من
الأعمال ت�أليفا وترجمه ونقد ًا �إ�ضافة �إىل العديد من الدرا�سات
واملقاالت ال�سيا�سية والنقدية والفكرية.
كان املرحوم ،وكما عرفته �شخ�صي ًا� ،صاحب ر�سالة ومبد�أ،
جريئ ًا يف قول احلق � ،شجاع ًا يف �إبداء الر�أي منا�ض ًال �صلبا ووطنيا
�صادق ًا خمل�ص ًا.
تويف الأ�ستاذ عمران  2007بعد حياة حافلة بكل اجلد والعطاء،
وعامرة بالت�ضحية والكفاح.
حلمي حنون /رئي�س بلدية طولكرم الأ�سبق
ولد يف مدينة يافا عرو�س البحر الأبي�ض املتو�سط .1913
ينتمي لعائلة عريقة معروفه  ،ويعود ب�أ�صوله القريبة �إىل قرية
�سفارين.
ن�ش�أ وترعرع يف مدينة يافا ودر�س يف مدار�سها  ،ويف عام 1934
ح�صل على البكالوريو�س من اجلامعة الأمريكية يف بريوت .
م ّثل فل�سطني يف عدد من امل�ؤمترات يف الدول الأوروبية ما بني
عامي .1946-1944
كان ع�ضو ًا يف الغرفة التجارية يف يافا ثم ع�ضو ًا يف �شركة
حم�ضيات فل�سطني.
�أ�س�س جريدة ال�شعب يف يافا.
تر�أ�س جلنة بلدية طولكرم عام .1961
�أعيد انتخابه رئي�سا للبلدية عام  ، 1972ور�أ�س جمل�س �إدارة

�شخ�صيات العدد
جريدة الفجر املقد�سية .
كان ع�ضو ًا بارز ًا يف جلنة التوجيه الوطني.
فر�ضت عليه �سلطات االحتالل الإقامة اجلربية من 1983-1981
وظل رئي�س ًا للبلدية حتى .1998
تويف يف  2001/7/29خملف ًا تاريخ ًا حاف ًال بالن�ضال والكفاح
وال�صمود والثبات ،زهد يف املنا�صب ،وهزء من املغريات  ،عا�ش
نظيف ًا  .ومات �شريف ًا.
ال�سيدة ندى ها�شم اجليو�سي
ولدت عام  1921يف قرية كور التابعة لطولكرم لعائلة حمافظة ،
ومن �أ�شهر العائالت و�أعرقها.
يف عام  1928انتقلت مع عائلتها �إىل مدينة طولكرم ،والتحقت
باملدر�سة االبتدائية حيث �أكملت ال�صف الرابع االبتدائي –�أعلى �صف
وقتئذ – ثم ال�صف اخلام�س بعد ا�ستحداثه « ،ولذلك ق�صه قد يطول
�شرحها».
يف عام  1933وبعد ان �أنهت ال�صف اخلام�س التحقت بدار املعلمات
يف القد�س علم ًا ب�أن الطالبات كن يلتحقن بالدار بعد �إنهاء ال�صف
ال�سابع.
تخرجت يف دار املعلمات عام  1937وعملت مدر�سة للغة العربية يف
مدر�سة طولكرم للبنات.
ويف عام � 1949أ�صبحت مديرة للمدر�سة وغريت ا�سمها �إىل العدوية،
والتي �أ�صبحت يف عهدها ثانوية كاملة بفرعيها الأدبي والعلمي.
�أن�ش�أت يف املدر�سة مكتبة حديثة لها مبنى م�ستقل ،و�أن�ش�أت كذلك
فرقة للمر�شدات و�شجعت احلركة الريا�ضية ،واهتمت بالعلوم املنزلية
وتدري�سها.
ويف عام  1965عينت م�شرفة تربوية يف العا�صمة عمان.
ويف عام  1974التحقت بجامعة كاليفورينا على نفقتها ملدة عام  ،وعند
عودتها عملت م�شرفة تربوية يف مدار�س البنات يف عمان.
�أحيلت �إىل التقاعد عام  1977ومنحت و�سام الرتبية من الدرجة
الثانية.
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل عام  2005بعد حياة زاخرة بالعطاء
املتميز ،وميكن القول ب�أنها كانت احدى �أبرز املربيات اللواتي �ساهمن
يف تدعيم التعليم يف الأردن وتقدمه وتطوره.

9

قالوا ....

العدد الثالث ع�شر

عبداهلل �أبو علم  ،قارئ نهم  ،كاتب و�أديب  ،و�أدبه جم ،من خريه
املثقفني  ،كثري التوا�ضع قليل االدعاء  ،اطالعه وا�سع � ،صاحب قلم
وفكرة ثاقب  ،فل�سطيني حتى النخاع ،وقومي عروبى �إىل ما هو ابعد .
�أحد �أبناء الفا�ضلية الأوفياء ،وواحد من �أبناء طولكرم
الربرة الذين ينتمون �إليها ب�صدق ويقدمون لها ب�سخاء
وعن طيب خاطر  ،يعمل ب�صمت ويعطي من غري �إعالن �أو
�ضجيج ،وين�أى بنف�سه عن الأ�ضواء واال�ستعرا�ض واملباهاة.
عودنا الأ�ستاذ عبداهلل على ان يزودنا يف كل عدد من اعداد �صدى
الفا�ضلية  ،ومنذ زمن مبجموعة من الأقوال التي �صدرت �أو ت�صدر عن
قادة و�سا�سة ومفكرين من عرب وعجم �أو �أعداء كذلك  ،وهذه الأقوال

تتعلق كلها او تدور حول ق�ضيتنا الأ�سا�سية واملحورية ،هي ق�ضية
فل�سطني ،و�أ�صبحت هذه الأقوال احد الأبواب الثابتة يف �صدى
الفا�ضلية وذلك لأن عبداهلل �أبن الق�ضية بها من�شغل ،ولها يعي�ش.
كما انه يختار لنا يف كل عدد احد املو�ضوعات التي يذكرنا فيها
بفل�سطني ،الأر�ض والوطن والتاريخ والأهل والذكريات ،وما حل
بها وب�شعبها ،وبحقنا وعزمنا على ا�ستعادتها وا�سرتدادها ان مل
يكن اليوم فغدا ،وان مل يكن ب�أيدينا فب�أيدي �أبنائنا و�أحفادنا.
وعبداهلل �أبو علم عندما يكتب يف ق�ضية �شعبنا �أو ق�ضية
امتنا ،على نحو ا�صح و�أدق� ،أو يكتب عنها لأبناء �شعبنا
وامتنا فهو ال يكتب كي مي ًال �أو يغطي �صفحتني �أو ثالثا

•قال (ديفيد بن غوريون � -أول رئي�س وزراء حكومة الكيان
ال�صهيوين):نحن �شعب �صغري  ،و�إمكانياتنا ومواردنا حمدودة
 ،وال بد من العمل على �سد هذه الثغرة يف تعاملنا مع �أعدائنا
من الدول العربية  ،من خالل معرفة وت�شخي�ص نقاط ال�ضعف
لديهم ،خا�صة العالقات القائمة بني اجلماعات العرقية ،
والأقليات الطائفية  ،بحيث ن�سهم يف تعظيمها  ،لتتحول يف النهاية
�إىل مع�ضالت ي�صعب حلها� ،أو احتوا�ؤها  ،وان اخلطر احلقيقي
الذي يهددنا مبا�شرة ،هو اخلطر الإ�سالمي  ،فامل�سلمون عامل
م�ستقل كل اال�ستقالل عن عاملنا الغربي ،فهم ميلكون تراثهم
الروحي اخلا�ص بهم  ،ويتمتعون بح�ضارة تاريخية ذات �أ�صالة
وهم جديرون ان يقيموا قواعد عامل جديد  ،دون حاجة �إىل �إذابة
�شخ�صيتهم احل�ضارية والروحية يف احل�ضارة الغربية  ،وان ا�شد
ما نخ�شاه هو ان يظهر يف العامل العربي (حممد) جديد.
•قالت (املنظمة ال�صهيونية العاملية ) عام � 1982إن �إ�سرتاتيجية
�إ�سرائيل تقوم على الرغبة يف تفتيت العراق ،وتق�سيم وف�صل
جنوب ال�سودان ،واللعب على وتر الطائفية يف لبنان والعامل
العربي.
•قال (�آيف دخرت -وزير الأمن الإ�سرائيلي)يف حما�ضرة �ألقاها
يف (2009/7/4م)  ،عن الإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية  ،جتاه كل
من  :لبنان ،و�سوريا  ،والعراق  ،و�إيران  ،وم�صر  ،وال�سودان� :إن

�إ�سرائيل �سبق �أن حددت وبلورت �سيا�ستها و�إ�سرتاتيجيتها جتاه
العامل العربي ،ب�صورة تتجاوز املدى احلايل ،واملدى املنظور،
ور�أى الإ�سرتاتيجيون وقتها� ،أن ال�سودان مبوارده الطبيعية
الكبرية  ،وم�ساحته الوا�سعة ،وعدد �سكانه الكبري� ،إذا ترك حلاله
�سوف ي�صبح قوة هائلة  ،ت�ضاف �إىل قوة العامل العربي ،لذلك
على اجلهات الإ�سرائيلية املخت�صة  ،ان حتا�صر ال�سودان يف
املركز ويف الأطراف  ،بنوع من الأزمات واملع�ضالت التي ي�صعب
حلها ،و�إن تدخلنا يف (دارفور)  ،وت�صعيد الأو�ضاع فيها كان
�أمر ًا حتمي ًا ،فنحن ن�ضع ن�صب �أعيننا دائم ًا ،خلق �سودان �ضعيف
جمز�أ  ،وان �صاحب فكرة تفجري الأو�ضاع يف (دارفور)كان يف
الأ�صل (�شارون رئي�س الوزراء الأ�سبق).
•قال مركز دايان للأبحاث التابع جلامعة تل �أبيب يف كتاب
�إ�سرائيل وجنوب ال�سودان ،من ت�أليف �ضابط املو�ساد العميد
(مو�سى فرجي) :ان الإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية �إزاء املنطقة،
تقوم على ت�شجيع وحث الأقليات يف املنطقة  ،للتعبري عن ذاتها،
للح�صول على حق تقرير امل�صري  ،واالنف�صال عن الدولة الأم،
وتتلخ�ص هذه الإ�سرتاتيجية يف نظرية �أمريكية  ،طبقها (الرئي�س
الأمريكي كلينتون) مع ال�سودان فيما بعد  ،وهي تقوم (على
�شد الأطراف ،ثم برتها)،مبعنى (مد اجل�سور مع الأقليات ،
وجذبها خارج النطاق الوطني ،ثم ت�شجيعها على االنف�صال).
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يف �صدى الفا�ضلية  ،فغر�ض كهذا ال ميكن ان يخطر له
ببال  ،كما انه ال يكتب كي ميار�س هوايته �أو رغبته يف الكتابة،
�أو من اجل الت�سلية والرتفيه عن نف�سه �أو قرائه  ،ويقينا ان
هدفه ال ميكن ان يذهب نحو مت�ضية الوقت �أو العبث واللهو.
ما يكتبه لنا عبداهلل �أبو علم قد ال ت�ستغرق قراءته دقائق معدودة
قد ال تزيد على خم�س ،ومنر نحن مبا يكتبه مرور الكرام دون توقف
او ت�أمل وتفكر  ،ولكن هل خطر او يخطر ببال احدنا او بع�ضنا
ونحن نقر�أ او بعد القراءة ان نوجه لأنف�سنا �س�ؤاال �أو ت�سا�ؤال فحواه.
ترى كم كتاب ًا �أو جملة �أو �صحيفة قر�أ عبداهلل �أو رجع �إليها ونقب
فيها وا�ستق�صى  ،وكم �ساعة انفق او يوم ًا ا�ستغرق  ،وكم هو
وت�ضمن الكتاب املذكور �أ�سماء الدول التي تغلغل فيها �ضباط
املو�ساد يف �إفريقيا  ،لكي يحيطوا بال�سودان ،كما ت�ضمن �أ�سماء
ال�صهاينة الذين �شاركوا يف اخلطة ،وكيف و�صل الأمر �إىل حد
ال�سيطرة على �أجهزة الأمن يف عدة دول افريقية ،مثل (اثيوبيا)
وغريها  ،ف�ض ًال عن ال�سعي لإقامة عدة قواعد ع�سكرية موجهه
�ضد الدول العربية  ،مثل القاعدة البحرية يف ميناء (م�صوع) عند
املدخل اجلنوبي للبحر الأحمر ،بالإ�ضافة �إىل القواعد اجلوية يف
(غينيا) ،ويف املنطقة املجاورة حلدود ال�سودان  ،وغريها الكثري.
كما ت�ضمن الكتاب تفا�صيل دقيقة عن كيفية التوا�صل مع قادة
حركة التمرد يف ال�سودان.
•قال (�شلوموزانت� -أ�ستاذ الدرا�سات التاريخية بجامعة تل �أبيب
)يف مقابلة مع �صحيفة �أملانية � :إن �إ�سرائيل طفل لقيط ،ولد
نتيجة عملية اغت�صاب حلقوق املواطنني العرب.
•قال (�أيهود باراك)بعد ان رف�ض (يا�سر عرفات) املقرتحات التي
عر�ضها (باراك) يف (كامب ديفيد) برعاية الرئي�س الأمريكي
(كلينتون)» �إ�سرائيل ال ترى �شريكا فل�سطيني ًا �أمامها.
•وتقول ال�سلطة الفل�سطينية يف رام اهلل  :اننا نتعامل مع من
ينتخبه ال�شعب الإ�سرائيلي( .مع ان كل من انتخبه ال�شعب
الإ�سرائيلي يوا�صل اال�ستيطان وتهويد القد�س ،وال يعرتف مبن
ينتخبه الفل�سطينيون)

قالوا ....
اجلهد الذي بذله  ،والتعب الذي امل به  ،واملعاناة التي كابدها
وهو يجمع هذه الأقوال وي�ستخل�صها  ،ويلمها من م�صادرها !!
انه يفعل هذا  ،ويعاين ما يعاين من �أجل ان نقر�أ بروية و�إمعان
كل ما يكتب  ،وان نقف قلي ًال عند كل قول من هذه الأقوال نتدبر
معانيه و�إبعاده ومغازيه علنا نفيد منه وننتفع به ،وعلينا ان نت�أمل
ملي ًا يف كل فقرة من فقراتها  ،وان نحلل كل كلمة من كلماتها ونعي
وندرك دالالتها ومراميها  ،ففي هذه الأقوال الكثري من احلكم
والعرب والعظات التي علينا ان نتعمق فيها  ،ونفيد منها ون�أخذ
ببع�ضها  ،ونبنى عليها  ،كي تظل عقولنا مفتوحة متيقظة وقلوبنا
واعية مدركة ؟
التحرير
•وقال (نتيناهو)»جئت للق�ضاء على اتفاق (�أو�سلو)  ،وان املدن
التي �أعيدت للفل�سطينيني يف (�أو�سلو) يجرى �إعادة احتاللها
،ا�ستكما ًال حلرب التحرير عام  ، 1948فاالتفاق والدة ثانية
لإ�سرائيل  ،وقد ولد املولود و�أ�صبح يافع ًا .
•وقال «ليربمان» وزير خارجية �إ�سرائيل� :سوف �ألغي جميع االتفاقات
املعقودة مع الفل�سطينيني  ،مبا فيها اتفاق �أو�سلو �إذا �أ�صرت ال�سلطة
على �إعالن دولة فل�سطني يف حدود عام ، 1967من جانب واحد.
(وك ًان �إ�سرائيل ملتزمة بهذه االتفاقات العديدة  ،مبا فيها اتفاق
�أو�سلو الذي مات فل�سطينيا قبل ان يولد).
•قال (يائري نتنياهو – ابن رئي�س وزراء �إ�سرائيل  ،واجلندي يف
اجلي�ش الإ�سرائيلي):ان الإرهاب له دين هو الإ�سالم ،ولي�س كل
امل�سلمني �إرهابيني  ،ولكن كل الإرهابيني م�سلمون ،والفل�سطينيون
لي�س لهم �أر�ض  ،هذه جزء من �إ�سرائيل ،ومل توجد دولة فل�سطينية
على الإطالق يف التاريخ.
•قال «�إ�سحاق �شامري» -رئي�س وزراء �إ�سرائيل  ،يف م�ؤمتر مدريد
لل�سالم  :)1991على الفل�سطينيني ان يعطونا القد�س  ،لأن لهم
�أكرث من ع�شرين عا�صمة عربية  ،ولي�س لليهود عا�صمة.
•قال (ابن غوريون) بعد ان �أعلن الكني�ست ال�صهيوين يف
( )1949/12/26ان القد�س عا�صمة �إ�سرائيل  :ال معنى
لإ�سرائيل بدون القد�س  ،ومال معنى للقد�س بدون الهيكل.
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قالوا ....
•قال (ليفى ا�شكول-رئي�س وزراء �إ�سرائيل الأ�سبق رد ًا على قرار
جمل�س الأمن رقم ( )252بتاريخ ( )1968/5/6ب�أن اال�ستيالء
على الأرا�ضي وبالغز الع�سكري �أمر غري مقبول و�أن جميع
الإجراءات الت�شريعية والإدارية التي قامت بها �إ�سرائيل ويف
مقدمتها ملكية الأرا�ضي واملمتلكات التي ت�ستهدف تغيري الو�ضع
القانوين ملدينة القد�س باطلة  ،فقال ا�شكول  :ان حكومته غري
ملزمة بتنفيذ هذا القرار وغريه ،و�أعلن يف (� )1968/5/28أن
حكومته قررت نقل القيادة املركزية للجي�ش وال�شرطة الإقليمية ،
ومكتب الربيد ،والعمل للقد�س ال�شرقية املحتلة.
•قال (ارن�ستوتاملان –ممثل ال�سكرتري العام للأمم املتحدة ب�ش�أن
�ضم القد�س ال�شرقية لدولة االحتالل  ،يف اغط�س � :1968إن
�سلطات االحتالل م�صرة على توحيد املدينة حتت االحتالل  ،وال
عودة عن �إجراءاتها  ،ولن ت�سمح بالتفاو�ض بخ�صو�صها.
•قال (احمد عطون  -النائب املقد�سي املهدد بالإبعاد  ،واملعت�صم
يف مقر ال�صليب الأحمر بال�شيخ جراح يف القد�س� :إن االحتالل ال
زال م�ستمر ًا يف خطته لتهويد القد�س ،وطم�س معاملها ،م�ستعين ًا
بالدعم الأمريكي والأوروبي ،وان الزائر للمدينة ي�ستطيع بالكاد
التعرف عليها  ،ب�سبب �شدة م�شاريع التهويد التي تتعر�ض لها
املدين ـ ــة ،فهناك حرب �ضد الأحيـ ــاء والأموات يف مدينـ ــة
القد�س ،ففي مقبـ ــرة (م�أمن اهلل)و (باب الرحمة) عند
احلائط اجلنوبي ال�شرقي للم�سجد الأق�صى املبارك  ،نب�شوا
عظام املوتى ،وجرفوا القبور� ،إ�ضافة �إىل هدم البيوت وم�صادرة
الأرا�ضي ،وفر�ض ال�ضرائب الباهظة ،واالعتداء على املقد�سات
 .ولكن امللف الأخطر الذي تتعر�ض له القد�س  ،هو الإبعاد ،
وطرد الإن�سان من �أر�ضه ،فهم �إن هدموا لنا بيت ًا  ،نبني بيتن ًا
فوق �أنقا�ض بيوتنا  ،و�إن �صادروا لنا �أر�ضا � ،سوف نبني خيمة
بالقرب من �أر�ضنا  ،وان قتلوا لنا �شابا � ،ستنجب ن�ساء فل�سطني
�شباب ًا �آخرين  ،وان اعتقلوا واحد ًا من �أبنائنا  ،فلدينا الع�شرات
واملئات من �أبنائنا امل�ستعدين للت�ضحية ،ولكن �إذا اقتلعوا الإن�سان
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من مدينة القد�س ،وهجروا �أهلها و�أفرغوها  ...من �سيدافع عن
بيوتنا ووجودنا وهوية مدينتنا املقد�سة ؟ �إن معركتنا مع االحتالل
لي�ست معركة وثائق وهويات � ،إمنا هي معركة وجود وتاريخ وحق
وعقيدة  ،وحقنا يف القد�س غري قابل للنزع وال للم�ساومة والنق�ض
من � ّأي كان.
•قال (نبيل �شعث – ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية ) :ان االتفاقات ال�سابقة مع �إ�سرائيل خلقت والية
لل�سلطة الفل�سطينية على ال�سكان  ،ولي�س �سيادة على الأر�ض
واليوم ترتاجع حتى الوالية نف�سها  ،فما بالك بال�سيادة؟؟
•قال رجل الدين الإجنيلي الأمريكي 0دونالد واجن):ان �إ�سرائيل
اليوم لي�ست �إ�سرائيل الأم�س �أو التوراة  ،و�إن الأر�ض والهيكل
والقد�س ،والوعود امل�ستقبلية يف (العهد اجلديد)ذات معنى
جمازي فقط ،ولي�س معنى مادي ًا  ،يعني �أر�ض فل�سطني والقد�س
والهيكل.
•قال امل�ؤرخ الربيطاين امل�شهور (ارنولد توينبي ):ان الوحدة
الإ�سالمية نائمة  ،ولكن يجب ان ن�ضع يف ح�سابنا ان النائم قد
ي�ستيقظ.
•قال (ال�سيد امل�سيح):من مل يكن لديه �سيف ،فليبع رداءه ل�شرائه.
قال (املهائما غاندي )خماطب ًا ون�ستون ت�شر�شل وزير امل�ستعمرات
الربيطاين ال�سابق :ال تقفوا يف وجه �شعب مل يعد لديه ما يخ�سره.
•قال (ظفر الإ�سالم خان):ان الأر�ض الواقعة جنوب �سوريا ،
و�شرق البحر املتو�سط ار�ض فل�سطني ،هي �أر�ض �صنعت التاريخ ،
و�صنع فيها التاريخ ،وميكن ان يقال عن الأر�ض ما قيل يوم ًا عن
(�أثينا)  :حيثما ن�ضع �أقدامنا فنحن �إمنا من�شي على التاريخ.
•قال الرئي�س الفرن�سي(�ساركوزي ) عن ال�سيد م�صطفى عبد
اجلليل (رئي�س املجل�س االنتقايل يف ليبيا) :هذه هي املرة
الأوىل التي يطلب فيها مني رئي�س دولة �،أن ن�أخذ فرتة ا�سرتاحة
اثناء االجتماع  ،لكي ي�ؤدي ال�صالة  ....ان هذا الرجل ي�ستحق
االحرتام فع ًال .
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قطار الفا�ضلية

تكملة املن�شور على �ص ()1
طولكرم بتاريخ 2011/9/5م بهذا ال�ش�أن ،ون�س�أل اهلل ان ننجح
يف م�سعانا هذا  ،وان يوفقنا يف حتقيق هذا الهدف.
�أما امل�شروع الثالث الذي يجب �أن نفكر فيه بجدية وان
ننجزه يف �أ�سرع واقرب وقت  ،ملا له من �أهمية وانعكا�سات
ايجابية على النادي وجناح خططه وم�شروعاته  ،وهو ال يقل
�أهمية عن امل�شروعني ال�سابقني ،فهو �ضرورة �إيجاد مقر دائم
للنادي اذ ال يجوز ب�أي حال  ،وال يليق بالنادي و�أع�ضائه و�أبناء
الفا�ضلية ومدينة طولكرم وما حولها ان يظل النادي ومنذ
ت�أ�سي�سه �ضيف ًا على املدار�س النموذجية العربية التي احت�ضنته
منذ قام وال تزال  ،رغم ان النادي يالقي كل دعم وترحيب من
املدار�س ومن مديرها العام  ،انه من غري املقبول وال امل�ست�ساغ
او الالئق ان ي�ستمر النادي �ضيف ًا على املدار�س �إىل ما ال نهاية .
انه ال يخفى على احد ان وجود مقر للنادي دائم وم�ستقل  ،وعنوان
ثابت وحمدد  ،ي�سهل عملية االت�صال والتوا�صل والتفاعل بني
الأع�ضاء  ،ويغريهم وي�شجعهم على االلتقاء وتبادل الأفكار والآراء،
ويزيد من فعاليات النادي ويرفع من �سوية ن�شاطاته ان من حيث
الكم او الكيف وينه�ض بالنادي  ،ويدفع به نحو التو�سع والتطور.
ان هذه امل�شروعات ذات النفع العام وغريها يحتاج تنفيذها
�إىل دعم و�أموال  ،وهذه الأموال ال ميكن جمعها وتوفريها �إال
بهمة �أبناء الفا�ضلية وعزمهم ومنهم  ،وكذلك �أبناء طولكرم
والق�ضاء امل�ؤمنني بر�سالة النادي ودوره و�أهدافه  ،و�أبناء
الفا�ضلية وطولكرم �أهل ف�ضل وكرم انعم اهلل عليهم باملال الذي
هم م�ستخلفون فيه  ،وبرثوات ن�س�أل اهلل ان يبارك لهم فيها،
�سيقدمون للنادي حتما ما يعينه على تنفيذ م�شروعاته وحتقيق
غاياته  ،وال عذر لأولئك القادرين ان هم ق�صروا او تقاع�سوا
او ترددوا او اعتذروا عن دعم ناديهم باجلهد والفكر واملال.
ان �أي قطار كي يوا�صل �سريه  ،ويبلغ غايته ال بد له من �سائق
ماهر حمرتف يقوده ويوجهه  ،ومن طاقة حتركه وتدفعه ،وقطار

نادي الفا�ضلية املنطلق كي نبقيه على ق�ضبانه ومي�ضى بنا ،
ومن�ضي به نحو هدفه دون تعرث �أو توقف ومن غري عطل �أو خلل
بحاجة ما�سة �إىل �أع�ضاء جدد ال�سيما من ال�شباب ليتولوا �أمره،
ويت�سلموا قيادته  ،يوجهوه وي�صلوا به �إىل حمطته املن�شودة.
كما �أنه بحاجة �أ�شد �إىل العن�صر الآخر وهو املال الذي نعتقد
ب�أنه متوافر ووفري بني �أيدي �أبناء الفا�ضلية  ،ونحن على
ثقة ويقني ب�أن �أبناء الفا�ضلية واخليرّ ين من �أبناء طولكرم
لن يبخلوا على ناديهم  ،ولن يرتددوا �أو يت�أخروا عن دعمه
باملال الالزم الذي بدونه ال يقوم م�شروع وال يكتمل بناء.
واننا نهيب به�ؤالء وبغريهم وندعوهم و�سواهم �إىل ان يبادروا ومن
تلقاء �أنف�سهم ملد يد العون لناديهم  ،والتربع ولو بالنزر الي�سري
مما �أفاء اهلل عليهم وان يت�صلوا لهذه الغاية بالنادي على العنوان
املثبت يف هذه الن�شرة �أو ب�سكرتري التحرير � /أمني ال�صندوق على
الرقم 0796091967/
واهلل وىل التوفيق.

مبنى الفا�ضلية العتيق
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الق�صيدة التي القاها املهند�س ال�شاعر جا�سر العموري
يف احتفال الفا�ضلية ال�سنوي
«يوم الفا�ضلية الرابع» يف 2011/7/23

�����د ٍن ...و َك����ـ����ـ����ـ ٍ ّ
����ف �أم��ـ�� َل��ـ��ـ��ـ ِ��د
���ام���ـ ٍ���ل ل�����ـُ�����ـ ْ
ب���ـ����أن���ـ ِ
�����ت يف ي����دي
�����ت -و�أل�����ق�����ـ ْ
ه����ـ����ذي ي��������دي -ق�����ال�����ـ ْ
�أو ك��ال��ـ��ع��ـ�����ص��اف��ـ��ي��ـ��ر ال�������ص���غ���ـ���ار ِ ال���ـ ُ
���خ���ـ���ـ��� َّر ِد
��رع��ـ��ه��ـ��ا
�����ر َن��������ـ ِ
َك����ـ����ب����ـ ِ
��������د ٍ ّي ف��ـ ُ
����م ُغ�����ـ�����ـ ٍ ّ
����راع����ـ ٍ
َ�������ص��� ْره���ا ْ
ُخ����ـ ْ
وا����ش���ـ���ـ��� ُد ِد
���ي الأخ��������رى ْاع���ـ���ت ِ
���ت وا ي���ـ���دي
ف���ع�������ص���ر ُت���ه���ا ب�����ي�����دي ف�������ص���اح���ـ ْ
����ذ ك���ف َ
����دتُ ِل��ـ�� َم��ـ��ق��ـ��ع��ـ��ـ��دي
����بَ ..و ُع����ـ����ـ ْ
� ِيّأن ب���ـ�ل�ا ق����ـ����ل����ـ����ـ ٍ
����دع����ى
����ت ل���ك���ي ال ُي����ـ َّ
ف���ـ��� َف���ع���ـ���ل���ـ���تُ م�����ا َر ِغ����ـ����ب����ـ ْ
َ
���ش���ان رع���ـ�������ش���ة ع���ـ���اب���ـ ٍ���د ُم��ـ��ت��ـ�� َه ِّ��ج��ـ��ـ ِ��د
ي���ـ���رت���ـ��� ِع���ـ���� ِ
������دي ع���ـ�������ص���ـ���ف���ـ���وري���ـ ِ���ن
ون�������س���ي���ـ���تُ ب���ـ���ي���ـ���نَ ي������ـ َّ
���ف ا���س��ت��ـ��ف َ
�������ص��� ْي ُ
���رع���ـ ِ���د !
��اق ع��ـ��ل��ى ���ش��ـ��ت��ـ��ا ٍء ُم ِ
���رج���ـ���ف���ـ���ي���ـ���ن ك������ َأنمّ�����ا
ال َ
وي������ـ���ل��ا ُه م����ـ����ا ِب������ـ ِ
������ك ت���ـ ِ
�������ص ٍ���د ف��اب��ـ�� َت��ـ�� َل��ـ�� ْع��ـ��تُ َت���ـ��� َن��� ُّه���ـ���دي
ف���ـ���ت���ـ���ن���ـ��� َّه���ـ���دَ ْت ف��ـ��ت��ـ�� ِب��ـ��ع��ـ��ت��ه��ا ُم���ـ��� َت���ـ��� َن���ـ ِ���ه���ـ���ـ���د ًا
م����ن غ��ـ��ي��ـ��ر َق���ـ ْ
َخ���ـ َ���ج��� ً
�����ص��دي
وخ���ـ�������ش��� َي���ـ��� َة �أن ُي�������ـ��������ؤَ َّو َل َم��ـ�� ْق��ـ ِ
ـ�ل�ا ِ
����تَ ..ف���ـ��� َل���ـ��� َق���ـ��� ْف���ـ��� ُت���ه���ـ���ا ُم����ـ���� َت����ـ����ر ِدّد ًا
وت����ـ���� َر َّن����ح����ـ ْ
ُ
و َي����ـ����دي تحُ���ـ���ي���ـ���ط ِب َ���خ���ـ����ْ���ص ِ���ره���ـ���ا ال���ـ��� ُم���ـ��� َت���ـ��� َم���ـ ِّ���ر ِد
�����ت ُم����ـ���� َت����ـ���� َه����ـ ٍ����د ٍّج
����ص����وت خ�����ا ِف�����ـ ٍ
هَ ���� َم����� َ����س ْ
����ت ِب����� ٍ
�����د
أجم�����ـ ِ
حت���ـ���ن���ـ���وَ ..ت�����ـ�����ذو ُد ع���ـ���ن ال�����ـ ِ
ال َت����ـ����ت����ـ���� ُر َك����ـ���� ِّن����ي ِل���ـ���ل���ـ َ
�����ذم�����ا ِر ال َ
�������ض���ـ��� َي���ـ���ا ِع ِب����ـ��ل�ا َي���ـ ٍ���د
�������اق َج��ـ��ل��ـْ�� َم��ـ��ـ��ـ��د
ف���ـ���ل���ـ���ي ف������ـ�������ؤا ٌد م����ـ����ن ِرق�������ـ ٍ
َف��ـ َ�����ش��ـ ِ��ه��ـ�� ْق��ـ��تُ �أب���ك���ي  ..ل�����س��تُ ِم��ـ�� َّم��ـ��ن ي�����ش�� َه��ـ��ق��ـ��ونَ
ُع���ـ���م���ـ���قَ �أرك�����ان�����ـ�����ي َوم����ـ����ر ِب����ـ����� َ����ض محَ ْ ���ـ���ت���ـِ���ـ���دي
ل��ـ��ك��ـ��ن��ـ��ن��ي ل���ـ���م �أح���ـ��� َت���ـ���مِ ���ـ ْ���ل ه��ـ��م��ـ�����س�� ًا ُي���ـ���زل���ـ ِ���ز ُل
ُ
و���ش�� ِغ��ـ�� ْف��ـ��تُ ف���ـ���ي���ه���ـ���اَ ..و ْه���ـ َ���ي ن��ـ��ب��ـ��� ُ��ض َت���ـ��� َو ُّق���ـ���دي
���ي َم����ـ����نْ َك���ـ��� ِل���ـ��� ْف���ـ���تُ ب��ـ ُ��ح��ـ�� ِّب��ـ��ه��ا م���ـُ��� َت���ـ��� َغ���ـ ِّ���ز ًال
ه���ـ َ
ـوب ِج َ
ـبال �أ�شجاينَ ،ومـنْ ِه َي يف دَمي َتغـليَ ،ومـنْ ِه َـي َمـ ْعـ َبـدي
هي َمنْ جت ُ
ُ
ُ
ُ
����راب ال��ـ�� َع��ـ��ـ�����س��ـ َ��ج��ـ��ـ��ـ��دي
ـ
����
ت
����
ـ
����
ـ
����
ل
وا
���رم
ـ
���
ك
���
ـ
���
ل
���و
ـ
���
ط
ُ
���ي م���ـ���وط���ن���ي وال���ف���ا����ض���ل���ـ���ي���ة واحل��ـ��ب��ـ��ي��ـ��ب��ـ��ة
ه���ـ َ
ٍ
ُ
ُ
�����اب ال��ـ�� َم��ـ��� ْ��س��ـ ِ��ج��ـ��ـ ِ��د
وال���ـ���ح���ـَ���م���ـ���ا ِئ���ـ ُ���م ف���ـ���ي ِرح�����ـ ِ
��������ي اجل������ـ������دا ِو ُل واخل���ـ���م���ا ِئ���ـ���ل وال�����س��ـ��ن��ـ��ا ِب��ـ��ل
َو ْه َ
ُ
����ك ُم��ـ�����س��ـ�� َت��ـ��مِ ��ـ��ـ�� ٌر ال �أح�������ـ�������ا ِو ُد َم���ـ��� ْو ِع���ـ���ـ���دي
ِب����ـ ِ
���وا����ص���ل���ي
وك����م����ا وع����ـ����دتُ ..ك����ـ����م����ا َع����ـ ِ
����ه����ـ ْ
����د ِت َت���ـ ُ
و َت���ـ��� َل���ـ��� ّه���ـُ���ـ���ف���ـ���ي وت���ـ��� َو ُج���ـ���ع���ـ���ي و َت���ـ��� ُّك���ـ���ـ��� ُّب���ـ���ـ���دي
�����س ت��ـ��ن��ـَ�� ُّف�����س��ي
رغ َ
����ر ه��ـ��م��ـ ِ
وح����ظ ِ
������م ال���ـ��� ُق���ـ���ي���ـ���و ِد َ
*********************************************
يف ك ِّ
�����ض��ـ ِ��ك � ِ���س���ـ���ـ ِّ���ر ن���ـ���ب���ـ��� ِع تجَ َ ����ـ����ـ���� ُدّدي
ل����ـ����ن����دا ِء ن��ـ��ب��ـ ِ
���ب ق���ـ�������ص���ا ِئ���ـ���دي
�����ام ت�������س���ت���ج���ـ���ي���ـ ُ
��������ل ع�����ـ ٍ
���اف �أ����ش���ـ���واق���ـ���ي ل��ـ�� َم�����س��ـ�� َق��ـ ِ��ط َم���ـ��� ْول���ـِ���دي
ب���ـِ���زف���ـ ِ
�����������ص����� ُر �أن مت�������ض���ي لحِ���ـ ْ
���ك ُح������ـ������ َّر ًة
�������ض���ن���ـ ِ
و ُت ِ
ت���خ���ـ���ت���ـ���ـ ُ
���ال ب���ـ���ي���ـ���نَ زه�����ـ�����ـ�����ورِه ِب���ـ��� َت���ـ��� َو ُّج���ـ���ـ ِ���د
ِل���ـ���ت���ـ���ه���ـ���ي���ـ َ���م ف���ـ���ي َج���ـ��� َن���ـ��� َب���ـ���ا ِت���ـ���ه ك��ـ��ف��ـ��را���ش��ـ�� ٍة
وب����ـ����را َءت����ـ����ـ����ي َ
و����ش���ـ���ق���ـ���اوت���ـ���ي و َت���ـ��� َف���ـ���ـ���ـ��� ُّردي
�����ات ط���ـ���ف���ـ���و َل���ـ���ت���ي
����وح ُت����ـ����ذك����ي ذك�����ري�����ـ ِ
و َت����ـ����ب����ـ َ
�����ذب َم����ـ����ـ���� ْو ِر ِد
َم����ـ����نْ �أوردت���ـ���ن���ـ���ي ال��ـ��ع��ـ��ل��ـ َ��م �أع�����ـ َ
���ا����ض��� ِل���ـ��� َّي���ـ��� ِة ..ع���ـ���ا����ش���ـ���ق���ـ���ـ��� ًا
وت����ـ����ق����ـ����ودين ل���ـ���ل���ـ���ف���ـ ِ
*********************************************
ي������ـ������و ٌم ك���ـ���ه���ـ���ـ���ذا ال ُي����ـ����ف����ـ ُ
ف����ي����ه �أع�����ـ�����ـ�����و ُد لأح���ـ���ـ���رف���ـ���ي و ِل���ـ���مِ ���ـ���ر َب���ـ���ـ���دي
����ارق خ��ـ��ا ِف��ـ��ق��ـ��ي
وب���ـ َ���ح���ـ���ف���ـ���ـ ِ���ل ت��ـ��ك��ـ��ري��ـ��ـ ٍ��م ل���ك���ـ ِّ���ل ُم��ـ�� َم��ـ َّ��ج��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��د
���������رم ����ص���ف���ـ���و ٍة
ب���ـ���ل���ـ���ق���ـ���ا ِء �أق��������ـ��������راين و�أك���������ـ ِ
َ
ّ
��ات ع��ـ��ل��ـ��ى ال��ـ��ن��ـ��ث��ـ��ي��ـ��ر ال��ـ�� ُم��ـ��ب��ـْ�� َع��ـ��ـ ِ��د
وال��ـ��ب��اك��ـِ��ي��ـ ِ
���ف و َب��ـ�� ْي��ـ��ت��ـ��ـ�� ِه
ب���ـ���ت���ـ َ���ذ ُّك���ـ ِ���ر ال���ـ���ق���ـ���د����س ال�������ش���ري���ـ ِ
َوم����ـ����نْ ق��ـ�����ض��ى يف ال��ـ�����س��ج��ـ ِ��ن ُح��ـ��ك��ـ َ��م ُم����ؤ َّب���ـ���ـ���ـ ِ���د
م�����ن الج���ـ���ئ���ـ���ي���ـ���نَ ون����ازح����ـ����ي����ـ����نَ ع���ـ���ن ال����ـ����دي����ا ِر
��ات ال��ـ�� ُه��ـ َّ��ج��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��د
���دات ال��ـ��ق��ـ��ا ِن��ـ��ت��ـ��ـ ِ
���اج���ـ���ـ ِ
ال���� َّ���س���ـ ِ
���رات
����رات ال�������ص���اب���ـ ِ
���ات ال����ـ����ح����ـ����ائ����ـ ِ
ال���ب���اك���ـ���ي���ـ ِ
ـا�ضـ َر ٍة و َك ـ ْفـ ٍـر ُك ِّـل َتـ ٍ ّـل � ْأج ـ ـ َر ِد
يـافـا وحـيـفـا والـجـلـيـ ِـل وك ِّـل ح ِ
والـ َبـحـ ِـر وال ّـ�شـُطـ� ِآن والـ�سه ِـل ا َ
ـال � ْأع ـ َقـ ِـد
خلـ�صـي ِـب و ُك ِّـل �ش ِـاكـ َيـ ٍة ِلـح ٍ
م������ا زال ي����ـ����ن����ـ ُ
����ن ك���ال���ـ��� َم���ـ���ق���ـ���ـ���رو ِر َق���ـ��� ْه���ـ���ر ًا َم�����س ِ��ج��ـ��دي
و َي����ـ���� ِئ����ـ ُّ
����زف م����وط����ن����ي ُم���ـ���ت���ـ���ر ِّن���ح���ـ��� ًا
ـ��ل��ام � َ��س��ـ�� ْر َم��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��د
���وج���ـ���ع���ـ��� ًا
���ح �أر��������ض�������ي ُح����ـ����رق����ـ���� ًة وت���ـ ُ
وت���ـ�������ص���ي ُ
م���ـ���م���ـ���ا ُت���ـ���ع���ـ���اين م���ـ���ن ظ����� ٍ
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ول������ـ������وا ُء حت���ـ���ري���ـ���ـ ٍ���ر ل���ـ���ه���ـ���ا ل���ـ���م ُي��ـ�� ْع��ـ�� َق��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��د
���د����س ُت���خ���ـ���ن���ـ���قُ ل���ـ���م َي���ـ��� ُع���ـ ْ���د م����ن َم��ـ��ن��ـ��ف��ـ ٍ��ذ
ال���ـ���ق���ـ ُ
���ج���ـ���دَ ُة ُم��ـ�� ْن��ـ ِ��ج��ـ��ـ ِ��د
���ح���ـ��� ْف���ـ��� َر ٍة
����م ُت����ـ ْ
َي���ه���ـ���وي َول����ـ ْ
وال��ـ��م��ـ�����س��ج��ـ�� ُد الأق���ـ�������ص���ى ي���ـ���ك���ـ���ا ُد ِب���ـ ُ
����د ِر ْك����ـ���� ُه َن���ـ ْ
*********************************************
�راط ُم �ـ� َ�ح �ـ � َّم �ـ �ـ �ـ� ِ�د
م�����ـ�����اذا ف��ـ�� َع��ـ��ل��ـ��ن��ـ��ا َّ � ..أم�������ـ������� ًة ع��ـ��رب��ـ��ـ��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ًة
�أو ُم �ـ �� �س �ـ � ِل �ـ �م �ـ �ي �ـ��نَ ع �ـ �ل��ى � � �ص� � ِ
وال��ـ��ق��ـ��ل��ـ�� ُة ال��ـ�� ُف��ـ ْ
�����ش ُم��ـ��ق��ـ�� َع��ـ��ـ��ـ ِ��د
ُك�����ـ����� ٌل ي���ـ���ب���ـ���ي���ـ��� ُع ٍخ���ـ���ط���ـ���ا َب���ـ���ـ��� ُه و ُدع�����ـ�����ـ�����ا َء ُه
�����ض��ـ��ل��ـ��ى َك َ��ج��ـ�� ْي��ـ��ـ��ـ ٍ
َف��ـ��م��ـَ��ن ال�����ذي ����س���ـ��� َي���ـ��� ُر ُد ك��ـ��ي��ـ��دَ ال��ـ�� ُم��ـ��ع��ـ��ـ��ت��ـ��ـ��دي؟
والآخ���������ـ���������رونَ ُي������ـ������را ِوح������ـ������ونَ م���ـ���ك���ـ���ا َن���ـ��� ُه���ـ ْ���م
�����ص��ـ�� َّف��ـ��ـ��ـ ِ��د؟
�أي�����ـ�����ن ال����ـ����ذي����ـ����ن ُي���ـ�������ص��� ِّف���ـ���ق���ـ���ون ل���ـِ���ق���ـ���ـ���اد ٍة
ل��ـ��م ي��ـ��ن��ـ��ف��ـِ��ـ��روا ي��ـ��وم��ـ�� ًا ِل��ـ��ـ�� َف��ـ��ـ ِّ��ك ُم��ـ َ
���رب ال��ـ��ت��ـ��ي ل��ـ��م ُت��ـ ْ
�����ش��ـ�� َه��ـ��ـ ِ��د ؟
������رام م���ـ���ت���ى ن��ـ��رى
ت��ـ��ر���س��ـ��ان��ـ��ـ�� ُة ال���ـ���ح���ـ ِ
�أي��������نَ ال���ـ���ك���ـ���رام���ـ��� ُة وال ِ
������ك������ـ ُ
�إال عـلى َمـنْ كان مـفـرو�ض ًا ِحـمـا َيـتُـهـم ِبـهـا مـن غـاد ٍر و ُمـ َع ـ ْر ِب ـ ِـد
*********************************************
ي����ا � َّأم����ـ����ت����ي �..أ َن َ
هَ �����ـ����� ْو ُل ال��ـ��ج��ـ��ري��ـ��م��ـ�� ِة ����ض���ـ َّ���د ���ش��ع��ـ ٍ��ب مجُ��ـ�� َه��ـ��ـ ِ��د
���ب ؟ ق���ـ���د ط��غ��ى
�����ظ�����ـ����� ُل َن���ع���ـ���ت���ـ ُ
���م ِب���ـ���ب���ـ���ـ���ـ�ل�اد ٍة ل���ـ���م ُت��ـ�� ْع��ـ�� َه��ـ��ـ��ـ ِ��د!؟
�أ َو م���ـ���ا ك���ـ���ف���اك ْ���م َت���ـ�������ش���ـ��� َه���ـ���دونَ ِح���ـ�������ص���ا َره���ـ ْ���م
ودم���ـ���ا َرهُ ���ـ���ـ ْ
���وق ك����ـ َّ
���اح ت���ـ�������س���ـ ُ
����ل ُم���ـ��� َب���ـ���ـ���ـ َّ���د ِد
����م َت�������ـ������� َر ْوا ب���ـ���ب���ـ���داهَ ���ـ���ـ��� ٍة وب��ـ�����س��اط�� ٍة
ك��ـ��ي��ـ��ف ال���ـ���ري���ـ ُ
�أ َو ل����ـ ْ
ـ�لاح��ـ��ـ ٍ��م و َت��ـ��ـ�� َو ُح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��د
وت����ـ����ن����ـ����و ُء ب���ال���ـ���ح���ـ���م���ـ ِ���ل ال���ـ��� َّث���ـ���ق���ـ���ي���ـ ِ���ل ل���ك���ـ���و ِن���ـ��� ِه
ُم��ـ�� َت��ـ��م��ـ��ا� ِ��س��ـ��ـ��ك��ـ�� ًا ب��ـ��ت��ـ�� ُ
ج����ـ��ل�ا ُد ُك����ـ����ـ����م وي����ـ���� ِف����ـ����ـ���� ُّر دون ت���ـ��� َر� ُّ���ص���ـ���ـ���ـ ِ���د
ف��ـ��ت��ـ��م��ا���س��ك��ـ��وا وتَ���ع���ـ���ا����ض���ـ���دوا ي��ـ�����ش��ق��ى ِب���ـ���ك ْ���م
ي��ـ��ـ��ت��ـ�����س��اب��ـ��ق��ـ��ـ��ونَ لحِ َ ���ـ���ـ��� ْو ِ����ض��� ُك���ـ ْ���م ِب��ـ��ـ�� َت��ـ��ـ��ـ��ـ�� َو ّد ِد
���رج���ـ���ف���ـ���ي���ـ���ن ج��ـ��م��ي�� َع��ـ�� ُه��ـ ْ��م
����س���ت���ـ���رون �أن ال���ـ��� ُم���ـ ِ
وع����ـ����ت����ـ����ا ِد ِه ����س���ـ���ي���ـ���ل���ـ ُ
���وذ دونَ َت��ـ��ـ�� َو ُّع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��د
������م ب��ـ��ع��ـ��دي��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��د ِه
وت�����ـ�����ـ�����رون �أن ع������ـ������ ُد َّو ُك������ـ ْ
*********************************************
َع���ـ���ـ���د َو ُك���ـ���ـ ْ���م ِب��ـ��ع��ـ��ـ��دا ِئ��ـ��ـ��ـ�� ِه ال��ـ��ـ�� ُم��ـ��ـ�� َت��ـ��ج��ـ��ـ��ـ��ـ ِّ��د ِد
ي��ـ��ك��ـ��ف��ي �����ص����راع����ـ���� ًا ب��ـ��ي��ـ��ن��ـ��ك��م �أ َو ال َت����ـ����رون
ل �ـ � َت �ـ �ظ �ـ� َّ�ل ف��ـ��ي ي� �ـ� �ـ ��د ِه خ��ـ��ي��ـ� ُ
�وط ال �ـ � َم �ـ �� �ش � َه �ـ �ـ �ـ� ِ�د
����م يف خ���ـ���ي���ـ ِ���ر ُك ْ���م
ي�����س��ع��ي ِل���ـ��� َي
ِ
�������ض���ر َب �����ش����ـ���� َّر ُك ْ
وت�����ـ َ
�����ظ�����ـ َ
َ����ص���ـ���د ِر ال��ـ��ج��ـ��م��ـ��ي��ـ�� ِع ِب���ـ��� ُك���ـ ِّ���ل ِح��ـ��ق��ـ��ـ ٍ��د �أ����س���ـ���ـ��� َو ِد
��������ن ع��ـ��ل��ى
�����ل �إ�������س������رائ������ي������ل يف �أ ْم��������ـ ٍ
و َت����ـ���� ُب����ـ ُّ
ال���ـ��� َب���غ���ـ�������ض���ا َء َب���ـ���ي���ـ���نَ ُم���ع���ـ���ار� ٍ���ض و ُم���ـ����ؤ ِّي���ـ���ـ���ـ���ـ���د
����ج ب��ـ��ي��ـ��ن��ـ��ن��ـ��ا
����ث َج���ـ��� ْم���ـ��� َرتَ���ه���ـ���ا ُت����ـ�����ؤِج����ـ َ
َ
� ُ��س��ـِ��ل��ـ�� َب��ـ ْ��ت ِب���ـ��� َوع���ـ���ـ ٍ���د �أل��ـ َ��ح��ـ��ق��ـ��ـ��و ُه ِب��ـ�� َم��ـ�� ْو ِع��ـ��ـ��ـ ِ��د
ِل���ـ��� َت���ـ���ظ���ـ���ل يف ي���ـ���ده���ا ف��ـ��ل��ـ�����س��ط��ـ��ي��ـ��نُ ال��ـ��ت��ي
�����ص��ـ�� ْي��ـ�� َه��ـ��ـ ِ��د
����م
ق���ـ���د ح������ان م ِ
و َن���ـ���د َُّع���ـ��� ُه���ـ ْ���م ن��ح��ـ�� َو ال��ـ��ح��ـ��ف��ـ��ي��ـ��ـ ِ��ر ال��ـ َّ
����وع����ـ���� ُد �أن ن���������س َ
����وم ُوج����ـ����وهَ ����ه ْ
�أ���ش��ـ��ب��ـ��ا َل��ـ��ن��ـ��ا ِف��ـ��ت��ـ��ي��ـ��ا َن��ـ��ن��ـ��ا ُا� ْ���س���ـ���ـ���ـ���دَ ال��ـ�� َغ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ِ��د
���ا����ص ُن��ـ ْ��ط��ـ�� َل��ـ��قْ �أ� ْ��س��ـ��دَ ن��ـ��ا
َف��ـ�� ْل��ـ�� َن��ـ�� ْف��ـ��ت َِ��ح الأق���ـ���ف���ـ َ
و����ش���ـ���ب���ـ���ا َب���ـ���ن���ـ���ا ُ
و����ش���ـ���ي���ـ َ
و����ص���غ���ـ���ـ���ا َرن���ـ���ا ح��ـ��ت��ى ال��ـ��ح��ـ��دي��ـ��ث��ي ال���ـ��� َم���ـ��� ْو ِل���ـ���ـ ِ���د
���وخ���ـ���ن���ـ���ا و ِن�������س���ـ���ا َءن���ـ���ا
ِ
ال���ـ���را ِب���ـ�������ض���ـ���ي���ـ���نَ َت���ـ��� َع���ـ ُّ
ِل���ـ��� َن���ج���ـ��� ْو َ����س �أَ ْوك������ـ������ا َر ال���ـ��� َع���ـ���ـ���د ِو ال��ـ�� ُم��ـ�� ْل��ـ ِ��ح��ـ��ـ ِ��د
���ح���ـ��� ُّف���ـ���ز ًا
���ط���ـ�������ش���ـ��� ًا و َت���ـ َ
*********************************************
�إن ال����ـ����ح����ـ����ي����ـ����ا َة م�����ـ�����واق�����ـ ٌ
درب ال��ـ�� ُع��ـ��ل��ـ��ى وال���ـ�������س���ـ���ـ����ؤ ُد ِد
�����ف ورج����ـ����ول����ـ���� ٌة
ف��ـ��ت��ـ َ��خ��ـ��ـ�� َّي��ـ��ـ��روا َ
وت�����ـ َ
��وم��ـ��ه��ـ��ا ك��ـ��ال��ـ�� َف��ـ��ـ�� ْر َق��ـ��ـ��ـ ِ��د
����ن ف��ـ��ي
�����ذ َّك�����ـ�����روا دوم�����ـ����� ًا
ِح��ـ ّ��ط��ـ��ي��ـ��ـ��نَ ب��ـ��ي��ـ��نَ ُن��ـ��ج��ـ ِ
َ
������ص��ل��اح ال����ـ����دي����ـ ِ
���ج���ـ���ـ���دار ٍة و َت��ـ��ـ�� َف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�� ُر ِد
وال��ـ��ف��ـ��ا���ض��ـ��ل��ـ��ي��ـ��ي��ـ��نَ ال���ـ���ذي���ـ���ن ت��ـ�� َن��ـ�� َّك��ـ��ـ��ب��ـ��ـ��ـ��وا
ِق���ـ���ـ��� َم���ـ َ���م ال��ـ�� ُع��ـ��ـ��ل��ـ��ى ِب���ـ َ
ع����ـ����ـ����ادوا ب���ـ����أن���ـ����َ���ص���ـ��� ِع ل���ـ���ـ����ؤ ُل���ـ���ـ����ؤٍ و ُز ُم���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ُر ِد
�������ح�������روا وتَ���� َو َّغ����ـ����ل����وا
َع����ـ���� َب����ـ����روا ال����ف���������ض����ا َء و�أب َ
وت�����ـ َ
�����ذ َّك�����ـ�����روا � َّأن ال���ـ ُ
ب��ـ��ال��ـ��خ��ـ��ا ِن��ـ��ع��ـ��ي��ـ��ـ��نَ �إل����ـ����ى م��ـ�����ص��ي��ـ��ـ��ـ ٍ��ر �أ� ْ���س���ـ���ـ���ـ��� َو ِد
���خ���ـ���ن���ـ���و َع ���س��ي��ـ��ن��ـ��تَ��ه��ـ��ي
*********************************************
ه���ـ َ���ي َم���ـ���نْ ُ���ش��ـ�� ِغ��ـ�� ْف��ـ��تُ ب��ه��ا وم����ا ه��ـ��و م��ق�����ص��دي
�أ َو ت�����ذك�����رون َت����ـ���� َغ����ـ���� ُزّيل يف ال����ـ����ب����ـ����د ِء َم���ـ���نْ
����راب ال��ـ�� َع��ـ��ـ�����س��ـ َ��ج��ـ��ـ��دي
����ي م���ـ���وط���ن���ي وال���ف���ا����ض���ل���ـ���ي���ة واحل��ـ��ب��ـ��ي��ـ��ب��ـ��ة
���رم وال����ـ����ت����ـ����ـ ُ
ه����ـ َ
ط���ـ���ول���ـ���ك���ـ���ـ ٍ
ُ
����اب ال��ـ��م��ـ�����س��ـ��ـ��ج��ـ��ـ ِ��د
�������داول واخل����م����ائ����ـ���� ُل وال�������س���ـ���ن���اب���ـ��� ُل
وه������ي اجل�������ـ
وال���ـ���ح���ـَ���ـ���م���ـ���ا ِئ���ـ ُ���م ف���ـ���ي رح����ـ ِ
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الهولوكو�ست

العدد الثالث ع�شر

بقلم عبد اهلل حممد �أبو علم
خريج الفا�ضلية عام 1956م.
ان كلمة (هولوكو�ست) م�شتقة من الكلمة اليونانية (هولوكو�ستون)،
وتعنى « احلرق الكامل للقرابني املقدمة خلالق الكون» ،فهي تعبري ديني
ي�ضحى به �إىل اخلالق ،فيحرق كام ًال غري
 ،ي�شري �إىل القربان الذي ّ
منقو�ص على املذبح ،فاملقطع ( )Holoيعنى (جميعه )Whole
 ،واملقطع (كو�ست  )Caustيعنى (القابل للحرق حي ًا).
وقد ا�ستغلت ال�صهيونية ،والكيان العربي هذه الكذبة املزعومة،
من حرق هتلر ملاليني اليهود  ،لتكميم الأفواه عن جرائم ال�صهيونية
 ،ولك�سب الكثري الكثري من مليارات الدوالرات من �أملانيا ،و�سوي�سرا،
وغريهما من دول العامل ،وللإيحاء ب�أن اليهود م�ضطهدون يف خارج
ار���ض امليعاد  ،وللتكفري عن ال��ذن��وب بحقهم ،ف�إنه يتوجب القيام
بتهجريهم �إىل فل�سطني،وتقدمي ما يلزم لتوطينهم  ،واحلفاظ على
كيانهم.
وقد ا�ستعملت هذه الكلمة عام  ،1942لو�صف طريقة معاملة هتلر
لليهود ،ولكنها مل تنت�شر ب�شكل وا�سع لأن اليهود ا�ستعملوا بد ًال منها
كلمة (�شواه)-مبعنى الكارثة-كما وردت يف التوراة ،غري ان تو�سع
انت�شار كلمة (هولوكو�ست) يف خم�سينيات القرن الع�شرين وما بعدها ،
لو�صف ما دعي بحمالت الإبادة النازية اجلماعية لليهود يف �أملانيا ،مع
العلم بان النازية مل تقت�صر يف حماربتها على اليهود فقط  ،بل �شملت
كل من كان من العرق غري الآري  ،ومن الغجر  ،وحتى من املعار�ضني
الأملان.
هذا ،وقامت منظمة اليون�سكو يف ( )2009/3/27ب�إطالق م�شروع
(ع�لاء ال��دي��ن) ال��ذي يهدف �إىل مكافحة �إن��ك��ار حمرقة اليهود يف
العامل الإ�سالمي � ،إذ �أطلقت م�ؤ�س�سة �إحياء ذك��رى حمرقة اليهود
من مقر اليون�سكو يف باري�س  ،بح�ضور �أكرث من مائتي �شخ�صية من
العامل الإ�سالمي ومن �أوروبا  ،هذا امل�شروع ،الذي يرتكز على �إن�شاء
موقع ال��ك�تروين متعدد اللغات :العربية ،والفار�سية ،والفرن�سية،
واالجنليزية ،ويقدم �شرح ًا مب�سطا لأح��داث املحرقة  ،ف�ض ًال عن
التعريف باليهود  ،وعالقتهم بامل�سلمني من خالل التاريخ  ،ون�شر
كتب عن ذلك بالعربية  ،والفار�سية  ،والرتكية  ،كما مت �إن�شاء مكتبة
( ع�لاء ال��دي��ن االل��ك�ترون��ي��ة) ،حتتوي كتب ًا وم��راج��ع ع��ن املحرقة .
وح�ضر احلفل الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق (جاك �شرياك) ،والرئي�س
ال�سنغايل عبداهلل واد ،وع��دد من ال�شخ�صيات الإ�سالمية ،وتدعو
اليون�سكو يف موقعها االلكرتوين ،لأن ت�صبح املحرقة اليهودية � ،إحدى
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املتطلبات التعليمية يف مدار�س
خمتلف الدول.
ان ه�������ذا حت����ي����ز وا�����ض����ح
لل�صهيونية  ،ب��ل �أن���ه ي��دل على
تنامي النفوذ اليهودي يف �أمريكا،وغريها من الدول امل�سيطرة على
م�صادر القرار يف املنظمات الدولية  ،واىل حماربة ما يزعمونه من
حرية ال��ر�أي،و دميقراطية القرار يف هذه ال��دول  ،ف�أ�صدرت الأمم
املتحدة يف اجتماعها يف  2005/11/1قرار ًا باعتبار يوم  27يناير من
كل عام  ،ذكرى �سنوية عاملية لتلك املحرقة املزعومة.
وتقوم وكالة غ��وث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ( االون��روا)
مبحاولة فر�ض تدري�س مادة جديدة يف مناهج مدار�س الوكالة  ،حتت
عنوان ( حقوق الإن�سان )  ،ولي�س هذا ما ميكن الطعن يف مو�ضوعه
،ولكن امل�شكلة تكمن يف ان �صانعي قرار منظمة الأمم املتحدة  ،يرون
اقت�صار مناذج انتهاكات حقوق الإن�سان على منوذج الهولوكو�ست ،
كنموذج فريد النتهاك حقوق الإن�سان  ،مع ان هناك مناذج عديدة
النتهاك حقوق الإن�سان  ،تبد�أ من موت الإع��داد الكبرية من زنوج
�إفريقيا على ال�سفن التي كانت تنقلهم �إىل �أمريكا و�ضياع حقوق
ال�سود يف �أمريكا  ،م��رور ًا مبجازر دير يا�سني وكفر قا�سم وجمازر
�صربا و�شاتيال والعدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة (2009/2008م)
وجمازر بحر البقر يف م�صر،وانتهاك حقوق الإن�سان يف العراق بعد
االحتالل الأمريكي عام،2003وانتهاك حقوق الإن�سان يف �أفغان�ستان
،وقبل ذلك الكثري من مذابح و�ضحايا القنابل الذرية الأمريكية على
هريو�شيما وجنازاكي ،وغري ذلك مما فات ،و مما قد يكون قادم ًا
و�آت.
و�إذا �صحت �إبادة �ستة ماليني يهودي يف �أوروبا ،فهذا يعني الق�ضاء
على كل اليهود يف �أوروبا  ،لأن اليهود قبل احلرب العاملية الثانية مل
يكونوا يزيدون على �ستة ماليني ون�صف املليون يف كل �أوروب��ا ،و�إذا
علمنا ان اليهود يف �أوروبا مل يكونوا جمعيهم يف �أملانيا  ،و�إذا ثبت من
دوائر الهجرة اليهودية بني عامي  1945،1932هجرة مليون ون�صف
املليون يهودي �إىل ال�سويد وبريطانيا و�أ�سبانيا وا�سرتاليا و�أمريكا
والهند وال�صني وفل�سطني ،بحلول عام  ،1939وانه هاجر من �أملانيا
�أربعمائة �ألف يهودي ،من �أ�صل �ستمائة �ألف يهودي ،وهاجر ()480
�ألف يهودي من النم�سا وت�شيكو �سلوفاكيا ،وذلك �ضمن خطة لتوطينهم
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يف (مدغ�شقر)،ولكنهم توجهوا �إىل بلدان �أخ��رى  ،وهجرة مليون
يهودي �إىل االحتاد ال�سوفياتي  ،ان كل ذلك يدل على انه مل يكن يعي�ش
يف دول �أوروبا  ،التي وقعت حتت نفوذ النازيني الأملان� ،سوى اقل من
مليوين يهودي  ،بل ان الوقائع وال�سجالت ت�ؤكد على ان اليهود املعتقلني
يف �سجون النازية مل يكونوا يزيدون على ع�شرين �ألف ًا ،وان ما دعي
مب�ستودعات الغاز الأملانية  ،مل تكن �سوى غرف لت�صنيع املبيدات
احل�شرية�.صحيح �أنه كانت هناك حمارق،ولكنها كانت لإحراق جثث
املوتى  ،الذين �سقطوا من داء التيفوئيد يف ال�سنوات الأخ�يرة من
احلرب نتيجة نق�ص اخلدمات الطبية ،ب�سبب انهيار البنية التحتية
الأملانية يف �سنوات احلرب،وبالتايل ف���إن �أملانيا كانت بحاجة �إىل
الوقود والطاقة لأغرا�ض احل��رب ،ولي�س لإح��راق جثث اليهود ،كما
ان اليهود مل يكونوا وحدهم يف �سجون �أملانيا النازية ولكنهم احتكروا
الهولوكو�ست �إعالميا ل�صاحلهم  ،وجعلوا الأكذوبة حقيقة � ،سخروا
لها كل الو�سائل التي ي�صعب على الآخرين نفيها وتكذيبها  ،و�صارت
�أداة ملعاقبة كل من يعار�ضهم  ،ويناق�ش حتى يف �أرقام وتفا�صيل �أعداد
ال�ضحايا  ،بل ان الكثري من دول �أوروب��ا �سنت يف قوانينها عقوبات
ملن ينكر الهولوكو�ست باحليثية التي تريدها وتزعمها ال�صهيونية
العاملية  ،ف�أ�صبحت الهولوكو�ست والال�سامية دروعا واقية  ،حتتمي بها
ال�صهيونية من كل ناقد وباحث � ،أمثال (روجيه جارودي ) وغريه من
متنوري الغرب ومفكريه .
وفيما يلي �آراء ومواقف بع�ض ك ّتاب ومفكري و�شخ�صيات العامل
حول هذه املحرقة املزعومة-:
•قال الكاتب الأمريكي اليهودي  ،املناه�ض لل�صهيونية (نورمان
فنكل�شتاين ):ان متحف ذكرى الإبادة النازية  ،املوجود يف وا�شنطن
ال يركز على املذابح اجلماعية  ،التي يقال ان النظام النازي
ارتكبها بحق الغجر ،وال�سالفيني ،واملعاقني واملعار�ضني ال�سيا�سيني
،وان مو�ضوع الإبادة النازية لليهود مل يكن مو�ضع االهتمام
الرئي�سي يف حياة يهود �أمريكا �إال بعد حرب يونيو حزيران 1967
يف ال�شرق الأو�سط � ،أما قبل ذلك  ،فكانت امل�ؤ�س�سات اليهودية ال
تعري اهتمام ًا لهذا املو�ضوع،مت�شي ًا وتن�سيق ًا مع �أولويات ال�سيا�سة
الأمريكية يف فرتة احلرب الباردة مع ال�سوفييت ،والتي كانت
تتطلب ت�أييد فكرة �إعادة ت�سليح �أملانيا  ،وجتنيد �أعداد كبرية
من اجلنود ال�سابقني  ،الذين عملوا مع قوات الأمن اخلا�صة
لنظام هتلر ،وذلك من باب التحدي لالحتاد ال�سوفياتي �آنذاك.
وقال يف كتابه (�صناعة الهولوكو�ست)  :رغم �أنني منحدر
من عائلة فقدت الكثري من �أفرادها يف املعتقل النازي � ،إال �أن

الهولوكو�ست
ال�صهاينة �شرهون وطماعون ،لدرجة املتاجرة بعذابات الب�شر
ومعاناتهم ،وان املتاحف واملعار�ض التي تقام مبنا�سبة املحرقة،
لي�ست �إال جمرد (�سريك)،مقابل جتاهل تام ملذابح هتلر �ضد
الغجر  ،وكذلك ل�ضحايا ال�شيوعية  ،الذين يفوقون كثري ًا �ضحايا
الهولوكو�ست من اليهود مبئات الأ�ضعاف ،وجتاهل املاليني
الذين ماتوا من جتارة الرقيق ،والهنود احلمر الذين �أبادهم
الأمريكيون ،والفل�سطينيني من �ضحايا الإرهاب الإ�سرائيلي
الر�سمي � ،إرهاب الدولة ،و قد ادعى بع�ض اليهود كذب ًا �أنهم
�ضحايا الهولوكو�ست  ،طمع ًا يف احل�صول على تعوي�ضات  ،خا�صة
لأن احلكومة الأملانية بعد احلرب الثانية  ،منحت تعوي�ضات لليهود
الذين �أ�ضريوا يف مع�سكرات االعتقال النازية ،وان رقم �ستة
ماليني يهودي �أحرقهم هتلر ،هو �أمر مبالغ فيه كثري ًا  ...وقد قالت
يل والدتي ذات يوم � :إذا كان كل يهودي يدعي ب�أنه من الناجني
من الهولوكو�ست  ،فمن هم يا ترى اليهود الذين �أحرقهم هتلر؟؟؟
�إن زعماء اليهود اخرتعوا هذه املحرقة املزعومة ،بهدف ال�سيطرة
على �أموال الآخرين لزيادة دعم �إ�سرائيل.
•قال(نوفيل بيرت) يف كتابه ( الهولوكو�ست يف احلياة الأمريكية) :ان
ا�ستغالل الهولوكو�ست لأكرث من ن�صف قرن ،هو حماولة ا�ستغالل
تعاطف غري اليهود ،و�شعورهم بالذنب ،لتجنيدهم للعمل ل�صالح
ال�صهيونية.
•قال الكاتب واملفكر اليهودي (رودلف مزبا)� :أو�ضحت حماكمة
(ايخمان ) ان هناك عالقة وثيقة بينه  ،وبني دكتور (كي�سترن –
املندوب الدائم للم�ؤمتر اليهودي العاملي ورئي�س فرع هنغاريا )،
وقد كان احدهم يثق بالآخر ،وكان همه الأكرب  ،هو متكني جماعة
خمتارة من يهود هنغاريا من الهجرة �إىل فل�سطني  ،وكان التفاهم
مع �أعداء ال�سامية هو طريقة ال�صهيونية لدفع اليهود للهجرة �إىل
فل�سطني بل ان هذا التفاهم و�صل �إىل حدود التحالف  ،كما ح�صل
عام  ، 1935يف لقـ ــاء بني (مو�سوليني) و (حاييم وايزمن) رئي�س
املنظمـ ــة ال�صهيونية �آنذاك ،حيث �أكد ( مو�سوليني ) دعمه لتهويد
فل�سطني  ،وكما كان قد ح�صل يوم  ، 1934/11/13يف لقاء بني
(مو�سوليني) وناحوم غولدمان)،حيث وافق (مو�سوليني) يف
ذلك اللقاء على فكرة ت�أ�سي�س امل�ؤمتر اليهودي العاملي ،كما ت�شري
وثائق عديدة �إىل وجود عالقة بني ال�صهيونية و (هتلر) قبل
ت�سلمه احلكم  ،و�إىل تلقي احلركة النازية تربعات من ال�صهيونية
العاملية  ،بل ان ال�سلطات النازية كانت ت�صادر كتب (اين�شتاين)
و(�سبينوزا)،و ت�سمح ب�إعادة طباعة كتاب(الدولة اليهودية) ت�أليف
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(تيودورهرتزل)،كما ان ال�سلطات النازية منحت الرثي ال�صهيوين
(مندل�سون) لقب (مواطن �آري مبرتبة ال�شرف) ،يف الوقت الذي
كان ي�ساق فيه فقراء اليهود �إىل املعتقل.
•قالت جملة (�شرتن) الأملانية  :ان �إ�سحاق �شامري  ،رئي�س منظمة
(الأرغون) الإرهابية �آنذاك (ورئي�س وزراء �إ�سرائيل فيما بعد ،
قام ب�إجراء ات�صاالت مع النازيني  ،عري امللحق البحري الأملاين
يف ال�سفارة الأملانية يف تركيا  ،وقدم عر�ض ًا يفيد ب�أن �أهداف
(الأرغون) تتفق مع �أهداف النازية  ،جلهة �إجالء اليهود من �أوروبا
 ،متهيد ًا لإقامة نظام �أوروبي جديد ،وال يكون ذلك �إال بتهجري
اليهود �إىل فل�سطني.
•ن�شر الكاتب الأملاين (غولي�س مادر) قائمة من (�ست ع�شرة)
�صفحة ،ت�ضم �أ�سماء الزعماء ال�صهاينة  ،الذين تعاونوا يف وقت
ما  ،مع جهاز اال�ستخبارات النازي (الغ�ستابو)  ،ومنهم  :حاييم
وايزمن  ،مو�شي �شاريت� ،إ�سحاق �شامري  ،وديفيد بن غوريون .....
وغريهم.
•قال الق�س االجنليكاين املت�شدد مدير كني�سة (جون هوجي منيرتي):
ان الهولوكو�ست كان نعمة من اهلل � ،أدى �إىل خلق دولة �إ�سرائيل !!
•ا�شرتط (�سيمون فيوزنتال) عند موافقته على �أن يحمل احد املراكز
اخلا�صة باملحرقة ا�سمه  ،ان ال ي�شمل املركز ال�ضحايا من اليهود
فقط  ،بل ي�شمل �أي�ضا جميع �أولئك الذين عانوا من نف�س امل�صري ،
بغ�ض النظر عن �أ�صولهم العرقية  ،وانتماءاتهم ال�سيا�سية والدينية
 ،وقد اعرت�ض كثري من اليهود على طلبه هذا ،موجهني له االتهام
بالتقليل من �أهمية حمرقة ال�شعب اليهودي  ،كما لو كانت املحرقة
نوع ًا من العالمات واملاركات التجارية .
•قال احد املعلقني ال�سيا�سيني � :إذا كان هرتزل هو (مارك�س)
اليهودية ( �أي منظرها)  ،ف�إن (هتلر) هو (لينينها ) �أي (هو من
حول النظرية �إىل واقع �سيا�سي)!!
•قال امل�ؤرخ الربيطاين (ديفي ايرفنج) :لقد �سعى اليهود �إىل و�ضع
قائمة ب�أ�سماء �ستة ماليني يهودي على الن�صب التذكاري (ياد
فا�شيم) ،للمحرقة املزعومة  ،فلم يتمكنوا من احل�صول على �أ�سماء
بهذا ال�صدد والعدد وهذا هو مدى الأ�سطورة  ،ب�أن �ستة ماليني
يهودي ماتوا يف املحرقة  ،ولكننا مل جند وثيقة واحدة تدل على �أن
هتلر �أ�صدر الأمر بذلك .
ً
•كما �أن رقم �ستة ماليني غري مقبول �إطالق ـ ـا لدى الباحث
الربيطانــي ( ريت�ش ــارد هارد) وامل�ؤرخ الفرن�سي (بول را�سيرن) ،
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وغريهما الكثري من امل�ؤرخني الواقعيني  ،والأكادمييني املتحررين من
ت�أثري النري ال�صهيوين  ،والذين ي�ؤكدون ان عدد اليهود يف �أوروبا،
وخا�صة يف غرب �أوروبا � ،أو يف املنطقة التي كانت حتت ال�سيطرة
الأملانية ،كانت اقل بكثري من ثالثة ماليني يهودي.وي�ضيف ه�ؤالء
امل�ؤرخون ان ال�صهيونية �أ�ضافت �أعداد اليهود الذين هاجروا من
�أوروبا �إىل الأمريكتني وفل�سطني وغريها من بالد العامل �إىل قائمة
�ضحايا الهولوكو�ست املزعومة  ،وما كانوا منها وال منهم ،و لكن
ال�صهيونية  ،يف �سبيل الهدف ولتحقيق الغاية وجلمع املال ،تكون
َّ
ميكافيلية حتى النخاع
،وحث الغرب كافة ال�شعوب على تقبل
ً
املحرقة دون نقا�ش  ،علما ب�أنه ي�سمح للجميع بالت�شكيك يف الأنبياء،
بل يف ذات اهلل تعاىل ،ولكن ال ي�سمح بطرح �أي ت�سا�ؤل حول املحرقة،
وال ي�سمح بفتح ( ال�صندوق الأ�سود) حول هذا احلادث ،و رمبا �أراد
اليهود مبا فعلوه مع امل�ؤرخ الربيطان ــي (ايرفنج )  ،ومن قبله املفك ــر
الفرن�سـ ــي (روجيه جاوري)� ،أن ي�ؤكدوا لكل من ت�سول نف�سه تكذيب
او انتقاد حملة الهولوكو�ست  ،او حتى جمرد التقليل من �أعداد
ال�ضحايا املزعومني �أنه �سيلقى م�صري ه�ؤالء املفكرين  ،باتهامهم
�أنهم من �أن�صار هتلر ،الذين ي�ضعون على عيونهم �أغطيه تعميهم
عن احلقائق  ،فقد جتر�أ (ارفنج) وقال :ان هتلر عامل اليهود يف
البداية معاملة �إن�سانية ،وانه ا�صدر �أوامره بعدم مهاجمتهم  ،بل
وحماية ممتلكاتهم كما ان (روجيه جارودي) قال  :ان ما القاه
اليهود على يد النازي ،القى مثله و�أكرث منه البولنديون والفرن�سيون
والت�شيك والغجر وغريهم ،فحوكم االثنان مبقت�ضى قوانني �أوروبية
 ،حترم الت�شكيك يف املحرقة � ،أو حتى جمرد حماولة درا�سة وتق�صي
حقائق وقائعها.
•قال املفكر الفل�سطيني (ادوارد �سعيد)  :ان الفكرة التي تذهب
�إىل ان املحرقة ما هي �إال �صناعة من اخرتاعات ال�صهيونية  ،هي
فكرة تروج هنا وهناك ب�صورة غري مقبولة  ،فكيف نتوقع من العامل
اجمع ان ي�شعر ب�آالمنا نحن العرب � ،إن كنا غري قادرين على ان
ن�شعر بالآم الآخرين  ،و�إن كان الأمر يتعلق مبن ي�ضطهدون �شعبنا
يف فل�سطني ؟ لكن القول ب�أخذ املحرقة بعني االعتبار ،ال يعنى �أبد ًا
�أنه يتحتم علينا القبول بفكرة املحرقة كذريعة مل�ساحمة ال�صهيونية
فيما تقرتفه من �شرور يف حق الفل�سطينيني.
•و�أخري ًا  .....قال (هتلر) يف �أواخر �أيام حياته  ،بعد ان تبني له
خيانة اليهود لأملانيا  :لقد �أبقيت على حياة الكثري والعديد والغالبية
من اليهود  ،ليدرك العامل ملاذا �أهلكت عدد ًا منهم !!
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الرهان

احمد �أبو �صالح  /خريج الفا�ضلية 1953م
كلنا يعلم �أن الكيان ال�صهيوين �أو ما ي�سمى « بدولة �إ�سرائيل «
قامت على �أر�ض فل�سطني تنفيذ ًا لوعد من وزير خارجية بريطانيا»
بلفور» حيث كانت فل�سطني بعد احلرب العاملية الأوىل احدى
م�ستعمرات بريطانيا العظمى «�آنذاك» فعملت ب�شكل مبا�شر وغري
مبا�شر على ان�شاء هذا الكيان بان �سمحت با�ستقدام ال�صهاينة
من انحاء العامل كافة ومنحتهم الأر�ض و�أمدتهم بال�سالح ووفرت
لهم احلماية فكان هذا الوليد اللقيط الذي حملت به بريطانيا
�سفاح ًا و�ألقت به يف �أر�ض فل�سطني التي بارك اهلل فيها وبارك
حولها ثم تبنته الواليات املتحدة الأمريكية لرت�ضعه لنب الأجرام
والقتل والتهجري.هذه احلقيقة يدركها معظم قادة العامل على مدى
العقود ال�ستة املا�ضية كما يدركها الكثري من ال�سا�سة وامل�ؤرخني
وعلى ر�أ�سهم الإجنليز الذين هم ال�سبب املبا�شر يف هذه امل�أ�ساة
وكل ما يدور يف منطقتنا من ويالت وم�شكالت و�آالم.
ولكن على ماذا يراهن هذا الكيان غري ال�شرعي للبقاء
واال�ستمرار يف احتالل �أر�ضنا وميار�س عليها وعلى �أهلنا كل هذه
الأنواع من القهر والإذالل.
.1الرهان الأول ان ال�شعب الفل�سطيني الذي �سرقت ال�صهاينة
�أر�ضه وطردته خارج البالد لي�صبح الجئا يف الدول العربية
املجاورة ويف دول �أخرى �شتى .ان هذا اجليل « جيل النكبة» �سوف
ميوت يف الغربة و�سين�سى �أبنا�ؤه و�أحفاده ق�ضيتهم لأنهم ال يعرفون
�أر�ضهم و�سيندجمون يف جمتمعات �أخرى تن�سيهم املطالبة بحقوق
الآباء والأجداد .ولكن الأيام واالحداث املتوالية تثبت لنا ولهم
عك�س هذه النظرية ،فاالبناء والأحفاد �أكرث مت�سك ًا بالأر�ض و�أ�شد
�إحلاح ًا باملطالبة بالعودة والتحرير وهم على ا�ستعداد للت�ضحية
بكل غال يف �سبيل ا�سرتداد حقهم يف �أر�ضهم ووطنهم.
.2الرهان الثاين هو ا�ستمرار اخلالفات العربية – العربية

وان�شغال دولها مب�شاكلها
الداخلية التي حالت دون
ر�ص ال�صفوف العربية ودون
االهتمام والدعم الكافيني لهذه
الق�ضية املقد�سة وقد ا�ستغل
الكيان ال�صهيوين هذه اخلالفات ليث ّبت اقدامه وي�ستبيح ما احتله
من �أرا�ض حتى يقيم عليها امل�ستوطنات للمهاجرين ال�صهاينة
القادمني من اخلارج.
�.3أما الرهان الثالث فهو اعتماد هذا الكيان على الدعم
الالحمدود �سيا�سي ًا وع�سكري ًا واقت�صادي ًا من �أمريكا ودول �أوروبا
والذي يبدو جليا يف كل مناحي احلياة بكل �صراحة وت�صميم من
تلك الدول حتى يكاد �أن يكون هذا الكيان هو الدولة ال�ساد�سة يف
جمل�س الأمن الذي له حق ا�ستعمال قرار النق�ض «الفيتو» وقد
ع ّلمنا التاريخ �أن مثل هذا الرهان لن يدوم طوي ًال فالأيام دول
و�سوف ي�أتي اليوم الذي يتال�شى فيه هذا الدعم ويت�آكل.
.4التفوق العلمي والتقني الذي يتمتع به الكيان ال�صهيوين
والذي �أو�صله �إىل م�صاف الدول الكبرية يف ت�صنيع و�إنتاج
الأ�سلحة املتطورة وذلك �أي�ضا بدعم �سخي من �أمريكا و�أوروبا
وبغياب العامل العربي عن مواكبة مثل هذا التطور والهائة بهمومه
وم�شكالته.
.5غياب �أهل الق�ضية «الفل�سطينيون» يف ال�شتات وعدم �إمكانية
جتميع وح�شد قواهم ال�سيا�سية والع�سكرية لأنهم ملتزمون
ب�أنظمة البالد التي يعي�شون فيها هذا من ناحية ومن ناحية �أخرى
اخلالفات الفل�سطينية – الفل�سطينية التي حتظى كلها �أو بع�ضها
بدعم �سيا�سي من هنا �أو من هناك لإلهائها و�إبعادها عن جوهر
ال�صراع و�إيجاد نظرية وحلول ال جمال لتحقيقها �إال بتنازالت
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الرهان
ُمهينة وظاملة كالتوطني واملفاو�ضات التي لن ت�ؤدي �إال لإطالة �أمد
ال�صراع.
�.6أما الرهان الأخري فهو اندماج الفل�سطينيني الذين بقوا
على الأر�ض منذ عام  48يف املجتمع ال�صهيوين والعمل على
�إجبارهم على بيع �أرا�ضيهم بو�سائل خمتلفة ،كما هو حا�صل من
هدم املنازل واال�ستيالء على الأرا�ضي واملعاملة العن�صرية التي
ميار�سها الكيان �ضدهم.

العدد الثالث ع�شر

العربي.
.4املقاومة ال�شعبية وامل�سلحة التي يجب ان ت�ستمر وتنمو بدعم
قوي "ان�شاء اهلل" من دول الربيع العربي والتي �ستعمل �أي�ضا على
�إعادة الوحدة واللحمة الوطنية الفل�سطينية ،وبدعم �أي�ضا من كل
�شرفاء و�أحرار العامل ولكن قبل كل �شيء يجب ان نعود هلل قو ًال
وعم ًال حتى نعود �إىل الديار.

ولكن باملقابل ما هو رهاننا نحن الفل�سطينيني �أو ًال ،واملخل�صني
من العرب وامل�سلمني و�أحرار العامل ثاني ًا على العودة �إىل الوطن
وحتريره من هذه الفئة الباغية و�إزالة هذا الكيان الدخيل.
�.1إمياننا القوى والرا�سخ باهلل الذي وعدنا بالن�صر ومن
�أ�صدق من اهلل قي ًال فقد ورد يف كتابه ع ّز وجل يف �سورة الإ�سراء
�آية ((« )104وقلنا من بعده لبني �إ�سرائيل ا�سكنوا الأر�ض ف�إذا
جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا) وتف�سري العلماء �أن جتمع اليهود
يف ار�ض فل�سطني من �شتى بقاع الأر�ض �سيكون فيه نهايتهـ ــم  .كما
قال �سبحان ــه وتعاىل ف ــي �سـ ــورة الن�سـ ــاء �آية (( )141ولن يجعل
اهلل للكفرين على امل�ؤمنني �سبي ًال).
.2هناك �صحوة عربية ا�سالمية عاملية على حقيقة ما تقوم به
«دولة �إ�سرائيل « من خمالفات واعتداءات وجرائم حرب وقتل
و�سلب وهدم �شهدها العامل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة مما
�أدى وي�ؤدي �إىل ك�شف كثري من احلقائق التي كانت خافية على
كثري من دول و�شعوب العامل الذي بد�أ يتعاطف مع ق�ضيتنا.
.3الربيع العربي الذي �سيعيد "مب�شيئة اهلل" الت�ضامن والقوة
للدول العربية والإ�سالمية وخا�صة املجاورة منها للكيان ال�صهيوين
والتي �ستعمل حتم ًا على �إزالة هذه الغدة ال�سرطانية من اجل�سم
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�سور القد�س

من كل ما تقدم علينا ان نعلم يقينا ان طريق العودة لي�س �سه ًال
وال ق�صري ًا وال مفرو�ش ًا بالورود بل الواجب علينا كفل�سطينيني �أو ًال
ان جنمع �شملنا ونوحد كلمتنا وان نعمل ليل نهار بجد واجتهاد مع
ال�شرفاء واالحرار من العرب وامل�سلمني «حيث ان حترير القد�س
وفل�سطني واجب ديني مقد�س على كل م�سلم وعربي « �إقليميا
ودوليا �سيا�سي ًا واقت�صاديا وع�سكري ًا لعزل هذا الكيان والعمل
مع دول الربيع العربي املجاورة للكيان على ت�شكيل وحدات قتالية
متخ�ص�صة على اجلبهات املجاورة للعدو وال�ستمرار املقاومة ليظل
هذا الكيان مذعور ًا ال يعرف اال�ستقرار وبذلك نكون قد عملنا على
تعبيد الطريق �إىل التحرير والن�صر .

العدد الثالث ع�شر

يوم الفا�ضلية الرابع 
يف الثالث والع�شرين من �شهر
مت���وز امل��ا���ض��ي 2011م ويف قاعة
جمال عبد النا�صر مبباين املدار�س
ال��ن��م��وذج��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ،م��ق��ر ن��ادي
خريجي املدر�سة الفا�ضلية امل�ؤقت،
وبرعاية معايل الأ�ستاذ عدنان �أبو ع��ودة ،احد معلمي املدر�سة
الفا�ضلية يف نهاية خم�سينيات القرن املا�ضي  ،يف ه��ذا اليوم
احتفل النادي بيوم الفا�ضلية الرابع  ،وقد فاق احتفال هذا العام
بجماله وروعته وبهائه كل ما عداه وما �سبقه من احتفاالت  ،اذ
متيز عليها جميعها وتفوق بعدد من ح�ضروا اذ �ضاقت القاعة
بهم على �سعتها ،وكذلك بنوعيه امل�شاركني وتنوعهم  ،وكان للمر�أة
ح�ضور الفت يف هذا االحتفال  ،كما ان عدد ًا ممن ح�ضروا جا�ؤوا
لهذه الغاية بالتحديد من خلف النهر  ،من مدينة طولكرم ك�آل
حنون تكرمي ًا للمرحوم حلمي حنون رئي�س بلدية طولكرم الأ�سبق
 ،و�آل احلطاب الذين قدموا من الإمارات العربية املتحدة تكرمي ًا
للمرحوم ال�شيخ �أم�ين حطاب �أ�ستاذ اللغة العربية ال�شهري يف
املدر�سة الفا�ضلية �أوا�سط عقد اخلم�سينيات من القرن املا�ضي.

وقد ت�ضمن برنامج االحتفال كما يف الأعوام التي خلت ،واالحتفاالت
ال�سابقة الفقرات التالية  :ال�سالم امللكي  ،تالوة �آي من الذكر

احلكيم  ،كلمة معايل راعي االحتفال ،كلمة رئي�س الهيئة الإدارية
للنادي ،ق�صيدة �شعر لل�شاعر املهند�س جا�سر العموري واملن�شورة على
�صفحتي  14و  15من هذا العدد  ،كلمة املك َّرمني �ألقاها نيابة عنهم
املهند�س الأ�ستاذ ر�أفت ق�شوع  ،ت�سليم الدروع للمك ّرمني �أو لذويهم
وك ــان عريـف االحتفال كمـا يف الأع ـ ــوام ال�سابقـ ـ ــة الدكتـ ـ ـ ــور
تي�سري �أب���و ع��رج��ه �أ���س��ت��اذ الإع��ل�ام يف جامعة ال��ب�تراء وعميد
كلية الآداب فيها  ،وع�ضو ن��ادي خريجي املدر�سة الفا�ضلية،
و�أق���د �أ�ضفى ب�صوته ال��ق��وى امل��ع�بر ،و�شعره ال�صادق الرقيق،
و�أ���س��ل��وب��ه ال���ع���ذب امل��ح��ب��ب يف ال��ت��ق��دمي ،ومت��ك��ن��ه م���ن اللغة
و�سالمتها � ،أ���ض��ف��ى ع��ل��ى ه���ذا االح��ت��ف��ال امل��زي��د م��ن البهجة
وال��رون��ق  ،ف��ك��ان عن�صر ًا م��ن عنا�صر جن��اح ه��ذا االح��ت��ف��ال.
�أم���ا راع���ي االح��ت��ف��ال م��ع��ايل الأ���س��ت��اذ ع��دن��ان �أب���و ع���ودة  ،وهو
غني ع��ن �أي تعريف �أو ثناء �أو �أ���ش��ادة �أو �إط���راء فقد ارجت��ل
كلمة حت���دث فيها ع��ن الفا�ضلية وط��ول��ك��رم وك���ان فيها من
البالغة واحلكمة والتوجيه وال��ذك��ري��ات ال�شيء الكثري رغم
ق�صر امل��دة التي ق�ضاها يف الفا�ضلية  ،وق��د �أعلن يف م�ستهل
كلمته ب�أنه يفخر ال��ي��وم ويعتز ب���أن يعلن ب�أنه قد �أ���ض��اف الآن
�إىل هويته الأ�صلية هوية فرعية �أخ��رى وهي هوية �أن��ه فا�ضلي.
وقد وجدنا ان من حق �أولئك الذين نقوم بتكرميهم علينا اعتبار ًا
من احتفال ه��ذا العام ان نع ّرف بهم ونذكر ملحة او نبذه ولو
ق�صرية عن كل منهم حتى يعرف من ي�أتون بعدنا ف�ضل ه�ؤالء وما
كان لهم من دور ومكانه وهذا ما قمنا به ابتدا ًء من هذا العدد.

21

العدد الثالث ع�شر

 تربعات للنادي 

يف نهاية احتفال الفا�ضلية بيومها ال��راب��ع �أب��ى بع�ض من
ح�ضروا االحتفال �إال ان يتربعوا للنادي دعم ًا له وت�شجيع ًا على
موا�صلة ن�شاطاته وتقدمي خدماته  .فقد تربعت ال�سيدة فدوى
�أم�ين حطاب التي �أ�صرت على القدوم من ام��ارة دب��ي حل�ضور
تكرمي ا�سم والدها املرحوم ال�شيخ �أمني حطاب مببلغ «� »1000ألف
دينار ،كما �أكدت رغبتها وا�ستعدادها لأن يتم طباعة احد �أعداد
�صدى الفا�ضلية القادمة على نفقتها ،فلها من ن��ادي خريجي
الفا�ضلية كل التحية والتقدير.
وت�برع ال�سيد «حممد علي» �صيام وه��و �أق���دم م��ن در���س يف
الفا�ضلية على قيد احلياة،تربع مببلغ قدره « »500خم�سمائة دينار.
كما تربع الأ�ستاذ ر�أفت ق�شوع مببلغ وقدره « »250مائتان وخم�سون
دينار .وتربع املهند�س حممد يو�سف جاداهلل مببلغ وقدره «»150
مائه وخم�سون دينار ًا فلهوالء جمعي ًا منا التحية وال�شكر والتقدير .

 لقاء عيد الفطر ال�سعيد 

التقى عدد من �أع�ضاء نادي خريجي املدر�سة الفا�ضلية يف اليوم
الثالث من �أيام عيد الفطر ال�سعيد يف املدار�س النموذجية العربية
حيث تبادلوا التهاين بالعيد  ،ودارت بينهم �أحاديث الذكريات،
وتناقلوا بع�ض �أخبارهم و�أخبار �أ�صدقائهم وعائالتهم.

� أقام نادي الر َّواد الكبار ورواق احلمامة يوم 2011/7/25
حفل ت�أبني للأديب ال�شاعر والإعالمي العلم الراحل را�ضي �صدوق
حت��دث فيه ك��ل م��ن الأ���س��ت��اذ حممد امل�شاريخ ون��اي��ف النواي�سه
وال�شاعران حممد �سمحان وجا�سر عموري  ،وال�سي ـ ــدة روال ابن ـ ــة
الراحــل الكبري  ،و�أدار هـ ــذا اللقاء الأدي��ب ال�شاعر عبداهلل
ر�ضوان.

�أخبار من املدر�سة الفا�ضلية 

فيما يلي جمموعة من الأخ��ب��ار والفعاليات التي زود مدير
املدر�سة الفا�ضلية الأ�ستاذ حممد ال�شيخ �صدى الفا�ضلية بها عن
املدر�سة:
 .1مت انتخاب وت�شكيل جمل�س الآب��اء واملعلمني للعام الدرا�سي
 2012/2011من ال�سادة التالية �أ�سمائهم وعلى النحو التايل :
�أ.حممد ال�شيخ /مدير املدر�سة

رئي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا.

�أ.ب�س ـ ـ ــام الأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج

نائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا للرئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س.

�أ.عق ـ ـ ـ ـ ــل جنيـ ـ ـ ـ ـ ــب

�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لل�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر.

م.را�س ـ ـ ـ ــم ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ــن
�أ.عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر جبيهـ ـ ـ ـ ــي

م�س�ؤوال البيئة وال�صحة
االجتماعية.

�أ�.سلط ـ ـ ـ ـ ــان يا�سيـ ـ ـ ـ ــن

م�س�ؤوال اللجنة االجتماعية
واالعـ ـ ــالم.

�أ.فر�سـ ـ ـ ـ ــان تايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

العالقـ ـ ــات العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

�أ�.صـــــــــادق القـــــــــاروط

اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

�أ.جم ـ ـ ـ ـ ــال حو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لل�صن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق

�أ.ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤاد �سري ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

 .2مت اعداد خطة لعمل جمل�س الآب��اء يف اللجان املختلفة وذلك
من خالل االجتماع الذي عقد م�ساء ال�سبت 2011/10/10م.
 .3مت ل��ق��اء م��ع طلبة التوجيهي يف ق��اع��ة امل��در���س��ة اخلمي�س
 2011/10/13حيث مت توجيه كلمات واال�ستماع لق�ضايا
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واح��ت��ي��اج��ات ال��ط�لاب و�إث����ارة ال��داف��ع��ي��ة لديهم وحتفيزهم
للح�صول على نتائج مميزه.
 .4قام مهند�سون من �سلطة الطاقة بزيارة للمدر�سة و�أقاموا
ور�شة عمل لطالب ال�صف العا�شر حول مو�ضوع م�صادر الطاقة
املتجددة ومت االتفاق على تزويد املدر�سة بخلية �شم�سيه لت�شغيل
الإنارة والأجندة واجلر�س يف غرفة الإدارة.
 .5ت�شكيالت املدر�سة يف العام :2012 / 2011
 -1بلغ جمموع العاملني يف املدر�سة هذا العام «« 35موظف ًا
موزعني بني الإدارة والتعليم واخلدمات.
 -2ال�صف الثاين الثانوي العلمي  136طالب ًا � 4شعب.
 -3ال�صف الأول الثانوي العلمي  195طالب ًا � 5شعب.
 -4ال�صف العا�شر الأ�سا�سي  265طالب ًا � 7شعب.
 .6تقاعد من املدر�سة املعلمان �أحمد ح��رز اهلل  /ريا�ضيات
وحممود بوريني /كيمياء  ،والآذن عزمي غامن.
 .7ونقل �إىل املدر�سة املعلمان م�أمون ع��ودة /ريا�ضيات وعالء
حمدان /فيزياء وعلوم ،والآذن خالد ح�سان.

 نتائج طالب املدر�سة الفا�ضلية يف امتحان الثانوية
لعام  2011
بلغ ع��دد الناجحني يف امتحان الثانوية العامة م��ن طالب
املدر�سة الفا�ضلية عام 2011م  146طالب ًا وك��ان توزيعهم على
النحو التايل :
• 48طالب ًا ح�صلوا على  %90ف�أكرث وكانت ن�سبتهم املئوية .%30.4
• 45طالب ًا ح�صلوا على  %90- %80وكانت ن�سبتهم املئوية
.%28.5
•40طالب ًا ح�صلوا على  %80- %70وكانت ن�سبتهم املئوية .%25.3
• 12طالب ًا ح�صلوا على  %70 - %60وكانت ن�سبتهم املئوية .%7.6
•1طالب واحد ح�صل على  %60 - %50وكانت الن�سبة املئوية
.%0.6
•�أما الرا�سبون فكان عددهم  12طالب ًا ي�شكلون  %7.6من جمموع
الطالب.

زار ال�سيـ ــد عبد ال��ق��ادر حط ــاب �/أم�ين �صنـ ــدوق
ال���ن���ادي ،و���س��ك��رت�ير حت��ري��ر ���ص��دى ال��ف��ا���ض��ل��ي��ة ال��وط��ن
املحتل ال��ذي مل ي��زره منذ زم��ن يف الفرتة من -10/11
 2011/10/24

و�أج��رى خالل زيارته هذه العديد من اللقاءات و�أجن��ز بع�ض
املهمات من �أهمها:
�أو ًال :راف��ق فرقة احلنونة بو�صفه �أم�ين �صندوق الفرقة –يف
زيارتها للوطن املحتل حيث �أق��ام��ت عر�ضني فنيني يف كل من
طولكرم ورام اهلل يومي  12و  2011/10/13كما زارت الفرقة
مدينتي اخلليل وبيت حلم يوم اجلمعة 2011/10/15م.

ثاني ًا :قام بزيارة للمدر�سة الفا�ضلية يف مبناها احلايل حيث
التقى مبديرها الأ�ستاذ حممد ال�شيخ وعدد من �أع�ضاء هيئة
التدري�س فيها  ،كما زار مبنى املدر�سة القدمي وجتول يف ارجائه
و�ساحاته وا�ستعاد فيه بع�ض ًا من ذكرياته.
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ثالث ًا :وق��ام يف اليوم التايل االثنني ب��زي��ارة ملديرية الرتبية
والتعليم حيث قام وبح�ضور مدير الرتبية والتعليم الأ�ستاذ ح�سن
�سالمة ومدير املدر�سة الفا�ضلية الأ�ستاذ حممد ال�شيخ وعدد من
موظفي املديرية بت�سليم خم�سة من الطالب خريجي املدر�سة
الفا�ضلية الذين يدر�سون يف جامعات الوطن املحتل املن ـ ــح التي
خ�ص�صهـ ـ ـ ــا النـ ــادي له�ؤالء الطـ ـ ــالب املتف ـ ـ ــوقني وهـ ـ ـ ـ ــم :
يو�سف الهم�شرى� ،ضياء عيا�ش � ،سامي �أبو غزالة ،عمر �أبو زينه،
وعلي بدر.
�صورة من كتاب عطوفة العميد حمافظ طولكرم رد ًا على ر�سالة الدكتور فتحي �أبو
عرجة رئي�س النادي بتاريخ 2011/9/5

�ساد�س ًا :ويف يوم اجلمعة ويف برنامج "�صباح اخلري طولكرم"
اجرى تلفزيون الفجر املحلي لقاء مع �سكرتري التحرير حتدث فيه
عن ن�ش�أة النادي ومراحل تطوره و�أهدافه وما يقوم به ويقدمه
للمدر�سة الفا�ضلية من دعم مادي وخدمات ،و�شاركه يف هذا اللقاء
املهند�س عبد الفتاح ال�صوي�ص ع�ضو الهيئة الإدارية للنادي.

راب��ع�� ًا :والتقى خ�لال زيارته بعطوفة حمافظ طولكرم العميد
طالل دويكات �أكرث من مرة وكان يرافقه يف هذه الزيارات ال�سيد
خالد الزغل مدير عام التخطيط والتطوير يف املحافظة وكان حمور
هذه اللقاءات احلديث عن نادي الفا�ضلية :ن�ش�أته و�أهدافه ودعمه
للمدر�سة الفا�ضلية وخططه امل�ستقبلية  .....وكان �أهم ما مت بحثه
يف هذه اللقاءات اقامة م�ؤمتر لتنمية حمافظة طولكرم يف �شهر متوز
من العام القادم يف طولكرم نف�سها  ،وقد رحب عطوفة املحافظ
بهذه الفكرة وحتم�س لها كثري ًا ووعد ببذل كل اجلهود وت�سخري كل
الإمكانيات لتحقيق هذا الغر�ض ،وقد دعم هذا التوجه بكتاب خطي
ر�سمي يت�ضمن موافقته وت�أييده لهذه اخلطوة.
خام�س ًا  :قام بزيارة �سـعـ ـ ــادة رئي�س بلدية طولك ـ ــرم ال�سيـ ــد
اياد اجلالد وبحث معه يف مو�ضوع ان�شاء مبنى مدر�سة جديد حتى
يتم نقل مدر�سة خالد بن �سعيد من مبنى الفا�ضلية العتيق ،لتعود
الفا�ضلية ا�سم ًا ومبنى �إىل عهدها القدمي  ،وقد القت هذه الفكرة
ا�ستجابة وت�شجيع ًا من �سعادة رئي�س البلدية ،ال بل انه ابدى ا�ستعداده
لإقامة هذه املدر�سة ومتويلها بالكامل اذا ما توافرت الأر�ض الالزمة
�ضمن حدود بلدية طولكرم.
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وب��ه��ذه املنا�سبة يتوجه ال�سيد عبد ال��ق��ادر ح��ط��اب بجزيل
ال�شكر والعرفان  ،وبالغ التقدير واالحرتام على نحو خا�ص لكل
من عطوفة حمافظ طولكرم العميد ط�لال دوي��ك��ات ،ول�سعادة
مدير الرتبية والتعليم الأ�ستاذ ح�سن �سالمة ،وملدير املدر�سة
الفا�ضلية الأ�ستاذ حممد ال�شيخ وملدير عام التخطيط والتطوير يف
املحافظة ال�سيد خالد الزغل وملديرة العالقات العامة يف مديرية
الرتبية والتعليم ال�سيدة �أ�سمهان العزوين على ح�سن ا�ستقبالهم
وحفاوتهم واهتمامهم به ،ولت�شجيعهم وم�ؤازرتهم لفكرة �إقامة
النادي والعمل معا على حتقيق �أهدافه وا�ستعدادهم لبذل اجلهد
والتعاون والتن�سيق لدعمه وتو�سيع ن�شاطاته للو�صول به �إىل غاياته.

العدد الثالث ع�شر

بعث �إلينا ال�سيد م�صطفى ال�سكران احد خريجي املدر�سة الفا�ضلية عام 1958من والية نيوجر�سي يف الواليات املتحدة بق�صيدة اهداها
�إىل مدر�سته الفا�ضلية التي و�صفها بالعظيمة مع مالحظة يقول فيها ب�أنه لي�س �شاعر ًا ولكن علمه بت�أ�سي�س نادي للفا�ضلية عاد به �إىل
ذكريات حمببة �إىل قلبه فخرجت منه هذه النفحات.
مهداة �إىل مدر�ستي العظيمة ( الفا�ضلية )
ع�����ل�����م وت����رب����ي����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ة ل�����ه�����ا �أرك����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ان
ي������ا ف���ا����ض���ل���ي���ة دوم����������ي  ،ه�����ك�����ذا ال���ب���ن���ي���ان
م��������ا �������ض������ ّره������ا غ����������زو وال ع����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����دوان
������س�����ارت م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دى الأي������������ام ث����اب����ت����ة اخل���ط���ى
ه������ي ل���ل���ث���ق���اف���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ة دائ�������م������� ًا ع���ن���ـ���ـ���ـ���وان
ه������ي ل���ل���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���دار����س وامل���ع���اه���ـ���ـ���ـ���ـ���د ق������دوة
ت�����������ؤوي �����ش����ب����اب���� ًا ك����ائ����ن���� ًا م�����ن ك��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��وا
ه������ي ل���ل���ع���ل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وم م������ن������ارة وم��ن��اب��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ع
وف�����������دوا �إل���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ك وك����ل����ه����م �إمي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ان
����د م������ن ع���ت���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ل م������ن ذئ����اب����ة
م������ن �����ص����ي َ
وب���دي���ن���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا وب�����رب�����ه�����ا ال���رح���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن
�أن ال���ب���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�اد ب����أه���ل���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا وب��ع��ل��م��ه��ا
ف���الأه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ل �أه�����ل�����ك ك���ل���ه���م ف���ر����س���ـ���ـ���ـ���ـ���ان
������س��ي��رى ع����ل����ى م������ر ال����ع���������ص����ور �إىل ال���ع�ل�ا
ع����ت����ي����ل ط�����ول�����ك�����رم ه���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا ب�������س���ت���ان
ي��������أ ُك�������� ّل ب���ل���دات���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ي �إل�����ي�����ك حت��ي��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
يف ك��������ل واق����ع����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ة ل�����ه�����م ب�����ره�����ان
ال ت���ن�������س ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ�ل�ار ًا و������ص�����ي�����دا �أخ���ت���ه���ا
�����ش����ع����ب �أب����������ي ك���ل���ن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا �إخ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وان
ب�����اق�����ا وق���ف���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن ودي����������ر غ�������ص���ون���ن���ا
الأر����������������ض ع������ر�������ض م�������ا ل�������ه اث���م���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ان
ف����أح���ف���ـ���ـ���ـ���ـ���ظ رع����������اك اهلل ت����ل����ك و����ص���ي���ت���ي
�أدب احل�������دي�������ث ،ف���������ص����اح����ة ول�������س���ـ���ـ���ـ���ـ���ان
�أم امل��������دار���������س �أن����������ت ق������د ع��ل��م��ت��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
حت�����م�����ى ال�������ب���ل���اد  ،وت�����رخ�����������ص الأب�������������دان
ع���ل���م���ت���ن���ا �أن ال�����������ش�����ه�����ادة واج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ب
ك����ل����م����ات����ه �أف���ع���ال���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه ب�����رك�����ان
ف����ال����ط����ف����ل ف����ي����ن����ا ف������ار�������س وم���ق���ات���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ل
خ���رج���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ت �أج��������ي��������ا ًال ل����ن����ا ق���ب���ط���ان
ال���ف���ا����ض���ل���ي���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ة دائ������م������ ًا ب��ق��ل��وب��ن��ـ��ـ��ـ��ا
مل ي����رت���������ض����وا ج���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ��� ً
ـ�ل�ا وم�������ا ق�����د ه����ان����وا
م�������ن ع���������امل وم�����ه�����ن�����د������س وم���ف���ك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ر

الوفيات
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل م�ؤخرا من �أبناء الفا�ضلية وطولكرم واملحافظة كل من  :املرحومني ب�أذن اهلل مع االحتفاظ ب�ألقابهم.
.1املهند�س نائل ر�أفت ق�شوع.
.2خالد عبد الفتاح الكرمي.
.3احمد كامل ال�صوي�ص ابن عم املهند�س عبد الفتاح وزوج �شقيقيه.
.4احمد ر�شيد حممد بدران خريج الفا�ضلية عام .1960
.5هتاف ها�شم اجليو�سي.
�.6إبراهيم عبد الرازق ال�سعيد �شقيق الدكتور عبداهلل.
� .7سليم عبد الفتاح اجلالد
 .8عفاف عبد اهلل الفيا�ض ،زوجة املرحوم املهند�س عدنان الفيا�ض ،و�شقيقة كل من الأ�ستاذ خالد والدكتور حممود واملرحوم توفيق "�أبو
في�صل" والدكتور العني م�صطفى الفيا�ض.
رحمهم اهلل جميعاً و�أ�سكنهم ف�سيح جناته و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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يف �شه ـ ـ ــر ت�شـرين الث ـ ــاين  /نوفمرب � ، 2010أي منـ ـ ـ ـ ــذ عـ ـ ــام بال�ضبط � ،أ�ص ـ ــدرنـ ـ ــا اجل ـ ـ ـ ــزء الأول م ـ ــن كت ـ ـ ــاب الـفـ ــا�ضلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
" نبع عذب �صاف  ،وجنى طيب مبارك " حوى بني دفتيه �أ�سماء مديري املدر�سة الفا�ضلية الذين تعاقبوا على �إدارتها منذ عام 1918
وحتى اليوم  ،و�أ�سماء معظم املعلمني الذين قاموا بالتدري�س فيها  ،وكذلك �أ�سماء الطالب الذين در�سوا فيها منذ عام 1944وحتى عام 1980
وقتئذ �أن ن�صدر اجلزء الثاين من هذا الكتاب يف وقت ن�أمل �أن ال يطول.
 ،ووعدناكم ٍ
ون�أمل كما نعمل على �أن ي�صدر اجلزء الثاين من هذا الكتاب الذي �سي�ضم �أ�سماء طالب الذين در�سوا يف الفا�ضلية يف الأعوام ما بني
 1981و  2011بعد �أن زودتنا املدر�سة الفا�ضلية م�ؤخر ًا م�شكورة بهذه الأ�سماء ويف وقت ن�أمل كذلك �أن ال يطول.
ملحوظة :منذ �أن �صدر اجلزء الأول من الكتاب ونحن ال نزال ننتظر مالحظاتكم على هذا اجلزء ونرجو �أن ال تبخلوا بها علينا و�شكر ًا
لتعاونكم.

ن�شرة دورية ي�صدرها نادي خريجي املدر�سة الفا�ضلية بطولكرم
املقر امل�ؤقت :املدار�س النموذجية العربية  -تالع العلي
هاتف - 5334458 :فاك�س � - 5357869 :ص.ب  342تالع العلي  11953عمان
E-mail arab_model_schools@hotmail.com

د .ف����ت����ح����ي �أب����������و ع���رج���ه
م�������������ن�������������ذر ح�����������م�����������ودة
م .ع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادل م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��رع��ي
ع�����ب�����د ال���������ق���������ادر ح����ط����اب
م .جــــا�ســـــــــــــــــــــــر عمـــــــــوري
د .حم��م��ـ��ـ��ـ��ـ��د ���س��ع��ي��د ح��م��دان
امل���ح���ام���ي ���س��م�ير ال�����ص��و���ص��ة
م .ن��ب��ي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ل ك��ت��خ��ـ��ـ��ـ��ـ��دا

رئ���������ي�������������������س ال�����������ن�����������ادي
ن�����������ائ�����������ب ال�������رئ�������ي���������������س
�أم���������������ي��������������ن ال�����������������س��������ر
�أم���������ي��������ن ال���������������ص�������ن�������دوق
ع�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ع�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ع�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ع�����������������ض��������و اح��������ت��������ي��������اط

هيئة التحرير
م .جا�سر العموري
د .فتحي �أبو عرجه
عبد اهلل �أبو علم
�سكرتري التحرير
عبد القادر حطاب
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