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لقرية صندلة نكبتان، واحدة مع ضياع فلسطين في عام 1948، والثانية في عام 1957، عندما فقدت القرية 15 طالبًا من أبنائها، 
جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات جيش االحتالل اإلسرائيلي

مجزرة صندلة
تمر ذكراها الستون وإسرائيل تتهرب من المحاسبة

صندلة ـ ناهد درباس

الداخل مهرجان  فلسطينيو  أحيا 
الــــذكــــرى الــســتــن ملــذبــحــة صــنــدلــة 
فـــي ســـاحـــة املــســجــد عــلــى أراضــــي 
قــريــة. وهـــي الفعالية الــوطــنــيــة الــتــي تقام  الــ
سنويا في سبتمبر/أيلول، تخليدًا لذكرى 
 جميعهم من 

ً
استشهاد خمسة عشر طــفــا

طــلــبــة املـــــــدارس جـــــراء انـــفـــجـــار لــغــم أرضـــي 
فـــي أحـــد الــحــقــول املـــجـــاورة فـــي عـــام 1957. 
ولقد بــادر إلقامة مهرجان هــذا العام لجنة 
إحــيــاء املــجــزرة مــن صندلة ولجنة املتابعة 
ولجنة الحريات املنبثقة عنها. كما شــارك 
حشد كبير من الحضور بمشاركة األحزاب 
ــي الـــقـــريـــة فــي  ــالــ والــــحــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة وأهــ

املهرجان.
وتــــرى لــجــنــة املــتــابــعــة لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة 
ــزرة مــــن أهـــالـــي  ــجــ ــرى املــ ــ ولـــجـــنـــة إحــــيــــاء ذكــ
صـــنـــدلـــة، فـــي إعــــــادة فــتــح مــلــف اســتــشــهــاد 
األطــفــال، مهمة أخاقية من الدرجة األولــى، 
إذ إن مــا حــدث يستحق التحقيق والكشف 
ــة الفلسطينية  ــرواي عنه كجزء من توثيق ال
لــفــتــرة تــاريــخــيــة مــهــمــة مـــن تـــاريـــخ الــشــعــب 
ــم الــــعــــســــكــــري  ــ ــكـ ــ ــــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إبـــــــــــان الـ
اإلسرائيلي الــذي استمر مــن 1949 ولغاية 
1966. تقع قــريــة صندلة فــي مــرج بــن عامر 
بالطرف الجنوبي  ملدينة جــنــن. وأنتجت 
فــرقــة ســــرب الــحــمــام أغــنــيــة خــاصــة لــذكــرى 

شهداء صندلة قدمتها خال املهرجان. 
وال يزال يتذكر األحياء من أبناء القرية يوم 
السابع عشر من سبتمبر/ أيلول عام 1957 
والذي كان يوم الثاثاء، وفي الساعة الثانية 
من بعد الظهر، قرع جرس مدرسة معزولة 
في مرج بن عامر، معلنا إنهاء الدوام بتلك 
املدرسة، ومعلنا أيضا إنهاء حياة خمسة 
ــي تــلــك  ــ ــن طــــــاب صـــنـــدلـــة فـ ــ عـــشـــر طـــفـــا مـ
املدرسة، فما أن لفظهم أول منعطف خارج 
حــدود املــدرســة، لطريق ينساب بــن حقول 
مرج بن عامر، وهو الطريق الذين اعتادوا 
السير فيه كل يــوم، ذهابا وإيــابــا من وإلى 
املدرسة بن قريتي صندلة واملقيبلة، حتى 
كمن لهم جسم غــريــب شــّدهــم بــغــريــزة حب 
االستطاع، لتفحصه والعبث فيه، فأقبلوا 
عـــلـــيـــه ضــــربــــا بـــالـــحـــجـــارة يـــبـــغـــون إثــــارتــــه 
وتحديه، فأضمر لهم الغدر واالنتقام، فما 
أن تــحــلــقــوا حــولــه حــتــى ثـــار مــحــدثــا دويـــا 
هائا زلزل األرض تحت األقدام وصّم اآلذان، 
مخلفا غيمة من الغبار سدت األفق، وحفرة 
واسعة بلغ قطرها ما ال يقل عن ستة أمتار. 
ونتيجة لانفجار سقط خمسة عشر شهيدا 

جميعهم من األطفال وهم:  
آمنة عبد الحليم عمري 10 سنوات 

طالب عبد الحليم عمري 13 سنة
غالب عبد الحليم عمري 8 سنوات

محمد عبد اللـه عبد العزيز عمري 13 سنة
اعتدال عبد القادر عمري 9 سنوات

رهيجة عبد اللطيف عمري 8 سنوات
سهام زكريا عمري 8 سنوات

صفية محمود عمري 8 سنوات
عبد الرؤوف عبد الرحمن عمري 8 سنوات

فاطمة أحمد يوسف عمري  10 سنوات
فهيمة مصطفى أحمد عبد الرحمن عمري 

8 سنوات

هوامش

يا مرج قل لي هل ترابك سامع؟ )فرانس برس(

محيي الدين سعد عمري 9 سنوات
يوسف أحمد محمد عمري 8 سنوات

يحيى أحمد حسن عمري 9 سنوات
فـــؤاد عــبــدالــلــه محمد عــبــد الــعــزيــز عــمــري 8 

سنوات
عــــدا عـــن إصـــابـــة ثـــاثـــة جـــرحـــى، نـــجـــوا من 
ــم مــيــســر مـــحـــمـــود عـــبـــد الــعــزيــز  ــ املـــــــوت، وهـ
الــعــمــري )9 ســنــوات(، والــتــي بــتــرت ساقها، 
وخليل أحمد عبد الرحمن عمري )13 سنة( 
أصـــيـــب فـــي قـــدمـــه، وفــتــحــي أحـــمـــد يــوســف 
إســـمـــاعـــيـــل عـــمـــري )14 ســـنـــة( أصـــيـــب فــي 

شظايا في أنحاء متفرقة من جسده.
وقــال وائــل عمري مــن لجنة إحــيــاء املذبحة 
مــن صــنــدلــة: »الــيــوم إحــيــاء الــذكــرى الستن 
لشهداء صندلة الذين استشهدوا يوم 17/ 
1957 استشهد خمسة عشر طالبا  9 سنة 
إثر عودتهم من املدرسة، ويأتي اليوم بعد 
ستن سنة، نعم متأخرا، ونعم هناك تغييب 
للحدث، ولكن هناك وجــود أدلــة دامــغــة عن 
ــة قــبــل ســنــتــن تــديــن  ــدالـ طـــريـــق مــؤســســة عـ
الــوكــالــة اليهودية ودولـــة إســرائــيــل بإخفاء 
املعلومات والحقائق الــدامــغــة وهــي قذيفة 

حربية قديمة وضع بشكل مقصود«.
أما امطانس شحادة، نائب أمن عام حزب 
التجمع الوطني، فقد قال »واضــح أن مهما 
حــاولــت املــؤســســة اإلســرائــيــلــيــة إســكــات أو 

تغيير التاريخ لم تنجح في ذلك. ما دام هناك 
بــشــر وروح وإنـــســـان ومــؤســســات وأحــــزاب 
ــاء الــــذكــــرى واملـــنـــاســـبـــات  ــيــ تــعــمــل عـــلـــى إحــ
التاريخية حتى لو كانت صعبة في تاريخ 
الشعب الفلسطيني. ومــجــزرة صندلة هي 

من املجازر الصعبة«.
كـــمـــا تـــحـــدث الـــشـــيـــخ كـــمـــال خــطــيــب قـــائـــا: 
ــلـــف قـــضـــيـــة صــنــدلــة  ــل مـ ــيــ ــرائــ ــلــــقــــت إســ »أغــ
باعتبارها  قضاء وقدرا، وقبله بسنة أغلق 
ملف مجزرة كفر قاسم بقرش، إذا كان هذا 
امللف قد أغلق بجملة قضاء وقــدر، أقول إن 

كنس االحتال هو قضاء وقدر«. 
وقال رشاد عمري من لجنة إحياء املجزرة: 
ــرد(،  ــ ــنـ ــ ــرة )العــــــــب الـ ــ ــيــ ــ »فــــــي قـــصـــيـــدتـــه األخــ
دهم، 

ّ
تذّكرهم الشاعر محمود درويش، وخل

قــبــل وفـــاتـــه، وكــتــب أيــضــا الــشــاعــر الــراحــل 
دت ذكراهم، 

ّ
راشد حسن قصيدته التي خل

حن لم تتذّكرهم سوى قلوب اعتصرت أملا، 
عندما كتب:

مــرج ابــن عامر هل لديك سنابل أم فيك من 
زرع الحروب قنابل؟

ــــنــــبــــات صـــنـــعـــت مــــن لــحــم  أم حــيــنــمــا عــــز ال
الطفولة غلة تتمايل

ـإذا الصغار األبــريــاء سنابل وإذا القنابل  فـ
للحصاد مناجل

يا مرج قل لي هل ترابك سامع؟

وجـــاء فــي بــيــان لجنة إحــيــاء ذكـــرى مجزرة 
ــيــــوم ومــــن خــــال لــجــنــة إحــيــاء  صـــنـــدلـــة: »الــ
الــذكــرى نطالب بفتح التحقيق مــن جديد، 
خصوصا بعد أن قام مركز عدالة بالكشف 
عـــن مــعــلــومــات ووثـــائـــق جـــديـــدة كـــان مــركــز 
عــــــدالــــــة قــــــد حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــــــن أرشــــيــــف 
 الـــدولـــة، مـــن خـــال املــحــامــيــتــن آرنــــا كــوهــن 
ــن تــحــمــل  ــ وراويـــــــــــة حـــنـــدقـــلـــو، واإلعـــــــــــان عـ
 إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة مـــا حــــدث فـــي صــنــدلــة 

عام 1957«. 
وأضاف البيان »أوال، الحكومة اإلسرائيلية 
هي املسؤول املباشر عن املنطقة الحدودية 
)منطقة الخط األخضر حينها( التي كانت 

مزروعة باأللغام ومخلفات الحرب. 
ــا، الـــشـــرطـــة الـــتـــي أغــلــقــت املـــلـــف بعد  ــيـ ــانـ وثـ
ــة قــاطــعــة حسب  ــعــدم وجـــود أدلـ التحقيق، ل
ــتــــقــــديــــم املــــســــؤولــــن  ادعــــــائــــــهــــــا، لــــــم تــــقــــم بــ
املباشرين املتسببن عن وضع القذيفة في 
طريق الترابي الذي يسير عليه الطاب في 

أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى املدرسة. 
وثــالــثــا، وزارة املــعــارف مسؤولة عما حدث 
لكونها املسؤول األول واألخير، عن سامة 
وتــوعــيــة طــاب املــــدارس لــخــطــورة األجــســام 
املــشــبــوهــة، خــصــوصــا أن صــنــدلــة فـــي تلك 
األيـــام كانت تقع  ضمن املنطقة العسكرية 

الحدودية«.

ال يزال يتذكر األحياء 
من قرية صندلة واقعة 
الثالثاء 17 سبتمبر 
1957، عندما انفجر 
لغم أرضي موديًا 

 من 
ً
بحياة 15 طفال
أبنائها. 

■ ■ ■
رفضت إسرائيل إجراء 

تحقيق في املجزرة 
معتبرة إياها قضاء 
وقدرًا، وكانت قبلها 
بعام قد أغلقت ملف 
كفر قاسم بقرش 

تعويضًا.

■ ■ ■
د الشاعر الراحل 

ّ
خل

راشد حسني ذكرى 
األطفال كما أخذوا 

حيزًا مهمًا في قصيدة 
العب النرد األخيرة 

لدرويش.

باختصار

أمجد ناصر

)في الذكرى الرابعة عشرة لرحيل إدوارد سعيد(
كيف يحدث الوعي؟ ال بدَّ أن للمعرفة الدور األكبر في 
ن وعيًا قد  ــك. هــذا ممكن. أن تعرف يعني أنــك تكوُّ ذل
متقابلة،  أبــوابــًا  تفتح  املعرفة  ألن  تعرف،  ما  وز  تجا ي
ــداخــلــة، لــم تفكر فيها مــن قــبــل. كــم بــابــًا تفتح لنا  ت ــ م
الـــقـــراءة، وهـــي واحــــدة مــن أدوات الـــوعـــي، فــيــمــا نحن 
ن العاطفة؟ هذا ما  بصدد باٍب واحد؟ لكن كيف تتكوَّ

يصعب حصره في باٍب أو وجهة. 
قد يكون لـ »الصدمة« دورهــا في حــدوث »طفرة« في 
الوعي والعاطفة. وهذا ما سيحدث لسعيد، طالب النقد 
ــاذ الجامعي الحــقــًا، حيث سيختفي  األدبــــي، واألســت
اسم فلسطني من حياته نحو أحد عشر عامًا ، على 
ــجــري فيها مــن بــنــاٍء حثيث لكيان  الــرغــم مما كــان ي

صهيوني، كما يخبرنا سعيد نفسه. 
ــه فلسطيني.. أو  كــان إدوارد سعيد الطفل يعرف أن
ى  ر مــن تــلــك الــبــالد الــتــي تسمَّ ــل، يــتــحــدَّ أنـــه، عــلــى األقــ
 في طور 

ً
ت قضية

َّ
فلسطني. كانت فلسطني قد شكل

التنامي واالنتقال من طوٍر مأساوي إلى آخر. ولكن 
تلك القضية لم تدخل الحّيز العائلي إلدوارد سعيد. 
ــيــه مــعــرفــة بــمــا يــجــري فــي بـــالد أهله  فــــإذا تسللت إل
فهي، على األغــلــب، ذات مصدر خــارجــي، إذ لــم تكن 

ــذي يهتم بالقضايا العامة، ال تلك  عائلته من النوع ال
التي تخّص بالدهم األولى، وال التي تخص البالد التي 
يعيشيون فيها، ويــراكــمــون ثــروتــهــم: مصر. هــذا ما 
تبّينه لنا مذكراته »خــارج املــكــان«، وحــواراتــه وبعض 
 للشكِّ 

ً
مقاالته، خصوصًا مذكراته التي لم تترك مجاال

فــي غــربــة عائلته عــّمــا يــجــري فــي بــالدهــا ورفضها، 
القاطع، االنــخــراط في الحياة املصرية. قد يكون هذا 
ــذي  االغــتــراب، الــشــاذ، املمعن فــي غيبوبته، السبب ال
جعله يتساءل عن هذا »السّر« االغترابي. كان والده 
ــره دائــمــًا، بأنه أميركي. أنــت أميركي! كيف ذلك، 

ّ
يــذك

وهــو ال يلحظ شيئًا مــن هــذه األميركية على سحن 
محيطه العائلي املباشر، وال في خلفيته »الثقافية«. 
كيف تكون أميركيًا، وأنــت تنتمي إلــى عائلة تدعى: 
سعيد، حتى لو وضع األهل »نيرًا«، بحسب تصريحه، 
على اسمه العائلي. لقد اعتبر إدوارد اسمه، الغريب، 
هـــذا، نــيــرًا عــلــى عــاتــق )رقـــبـــة( لقبه الــعــائــلــي. الــشــيء 
ــوحــيــد الــــذي تملكه الــعــائــلــة جــــواز سفر  األمــيــركــي ال
والـــده الــذي حصل عليه مــن خــالل التحاقه بالجيش 
األميركي في الحرب العاملية األولـــى. هــذه هي حدود 
أميركية العائلة. لولد ذكــي، ذي فضول معرفي، مثل 
ــكــّوة. هذا  إدوارد يسهل تسلل الــشــّك إليه مــن هــذه ال
اإلمــعــان فــي االغــتــراب شــاذ، ويــدعــو إلــى التفكير في 
ــذا الــجــذر الــغــائــر لتشكل وعيه  »ســـــّره«. قــد يــكــون هـ

بفلسطينيته، وزياراته القليلة إلى القدس، وأكثر إلى 
س لعاطفٍة راحت تنمو ببطء في أعماقه.  بيروت، أسَّ

ــمــة يــونــيــو/ حـــزيـــران 67  يـــحـــّدد إدوارد ســعــيــد هــزي
بــاعــتــبــارهــا حـــدثـــا فـــاصـــال فـــي وعـــيـــه الــفــلــســطــيــنــي، 
ــى وعيه  ــبــاب الكئيب، إل ــك ال ودخـــول السياسة، مــن ذل
العام وحياته اليومية. كــان سقوط فلسطني عــام 48 
 في حياة الناس في العالم العربي، 

ً
حدثًا دراميًا هائال

غير أن هذا الحدث لم ُيحدث الوقع املدوي املتوقع في 
عائلٍة فلسطينيٍة سقطت مدينتها، واحتل بيتها، ولم 

يعد ممكنا لها أن تعود إليه.
قــلــت، مــن قــبــل، إن والـــد إدوارد سعيد لــم يكن يذكر 
اســم فلسطني فــي البيت، أمــا أمــه فكانت تنزعج من 

 لفلسطني والسياسة 
ً
رت كراهية ذكر فلسطني، بل طوَّ

ــا،  ــ ــاذا كـــانـــت تــلــك »الـــكـــراهـــيـــة« تــخــبــئ وراءهــ ــ مـــعـــًا. مـ
ر عــلــي فــهــم ســبــب واحــــد لـــذلـــك. لكن 

ّ
ـــــرى؟ تـــعـــذ

ُ
يـــا ت

مذكرات سعيد ترينا جانبًا طبقيًا ومذهبيًا للعائلة، 
 تمام االنفصال عن الواقع العربي املحيط 

ً
منفصال

في أي مكاٍن أقامت فيه، سواء كان في القدس أم في 
مصر أم في لبنان التي تعود إليه جــذور عائلة األم. 
كانت الهويات، في تلك الفترة، قد بدأت تتفّجر على 
غير صعيد: عروبية، ماركسية، انطوائية مسيحية 
ــجــت عائلتها  )فـــي لــبــنــان خــصــوصــا(. لــكــنَّ األم ســيَّ
)إدوارد تحديدًا( بسور صيني حيال تلك الهويات. 
الهوية الــوحــيــدة الــتــي حــرصــت عليها كــانــت عائلية. 
 عن العالم الخارجي. كأنها 

ً
كأن العائلة كانت بديال

ــــخــــارج، بــمــا فـــي ذلــــك شـــرور  الــحــصــن مـــن شــــرور ال
السياسة. وإن ملح املرء نوعًا ملتويًا من »الهوية« في 
سلوك أم إدوارد سعيد فقد تكون »أقــلــويــة«: انتماء 
إلى »أقلية« ممكن أن يهّددها طوفان األكثرية العربية 
– املسلمة. هل كان هذا سبب »كراهيتها« فلسطني، 
وقضيتها التي اكتسحت العالم العربي من مشرقه 

إلى مغربه؟ ممكن.
ويا للمفارقة أن يتحّول سعيد إلى ما صرنا نعرفه. 
ــط بــفــلــســطــني، خـــصـــوصـــا، لـــدى  ــبــ ــ االســــــم الــــــذي ارت

األميركيني أكثر من أي مثقف فلسطيني آخر.

فلسطين إدوارد سعيد

وأخيرًا

والد إدوارد سعيد 
لم يكن يذكر اسم فلسطين 

في البيت، أما أمه فكانت 
تنزعج من ذكر فلسطين
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