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هوامش

مهجرة خاضت معركة طاحنة في صيف عام النكبة ،على ركامها تستقر مستعمرة كفار ترومان ،كتذكير
قرية فلسطينية
ّ
للعرب والفلسطينيين بمدى االنحياز األميركي الدائم والتاريخي للكيان الصهيوني

اللد ـ رامي صايغ

ٍّ
ك ــان ــت الـ ـق ــري ــة ،ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ت ــل
صـ ـخ ــري ي ـن ـح ــدر ن ـح ــو ال ـج ـن ــوب
ّ
الغربي ،تشرف على السهل املحيط
باللد إلــى الـشــرق مــن مـطــارهــا .وكــانــت تقع
شرقي طريق عــام ُيفضي إلــى الرملة ويافا
ّ
وإل ــى غيرهما مــن امل ــدن .ومـ ّـمــا ع ــزز صالت
ّ
املدينية خط فرعي لسكة
بيت نباال باملراكز
الحديد الـتــي ُبنيت زمــن الحكم العثمانيّ،
ك ــان يصلها بـخــط سـكــة حــديــد رفــح-حـيـفــا.
ّ
فرعية أخرى تربطها بالقرى
وكانت طريق
املجاورة لها في الشرق والجنوب الشرقي.
فــي سـنــة  ،1596كــانــت بـيــت ن ـبــاال قــريــة في
ناحية الرملة (لواء غزة) ،وعدد سكانها 297
نـسـمــة ف ـقــط .وكــانــت تـ ـ ّ
ـؤدي ال ـضــرائــب على
عدد من الغالل كالقمح والشعير والزيتون
والفاكهة ،باإلضافة إلى عناصر أخــرى من
ّ
املستغلت كاملاعز وخاليا النحل ومعصرة
كانت تستعمل ملعالجة الزيتون.
في أواخــر القرن التاسع عشر ،كانت القرية
م ـتــوس ـطــة ال ـح ـجــم وت ـق ــع ف ــي طـ ــرف سـهــل.
وف ـ ــي فـ ـت ــرة االن ـ ـت ـ ــداب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،أن ـشــأ
الـبــريـطــانـيــون مـعـسـكـ ًـرا ف ــي الـ ـج ــوار .وك ــان
ل ـل ـقــريــة ،ف ــي ت ـلــك األثـ ـن ــاء ،شـبـكــة مـتـعــامــدة
الـ ـخـ ـط ــوط م ـس ـت ـط ـي ـلــة الـ ـشـ ـك ــل؛ إذ ك ــان ــت
ّ
الفرعية تمتد في موازاة شارعني
شوارعها
رئيسيني يتقاطعان وسطها .وكانت بضعة
ّ
تتجمهر
دكاكني ومسجد ومدرسة ابتدائية ُ
سست
عند ذلك التقاطع .وكانت املدرسة قد أ
ً
ف ــي سـنــة  ،1921وك ــان يــؤمـهــا  230تـلـمـيــذا
فــي عــام  .1947/ 1946وك ــان سـكــان القرية،
ومـعـظـمـهــم مــن املـسـلـمــن ،يـبـنــون منازلهم
بالحجارة والطني ،ويعتاشون من الزراعة،
فيزرعون الحبوب والزيتون والتني والعنب
وال ـح ـم ـضـ ّـيــات .وك ــان ــت ال ــزراع ــة بـعـلـ ّـيــة في
معظمها ،لـكــن بـســاتــن الـحـمـضـ ّـيــات كانت
ّ
ارتوازية.
تروى من آبار
ف ــي  ،1945/ 1944كـ ــان م ــا م ـج ـمــوعــه 226
دون ـ ـمـ ــا م ـخ ـ ّـص ـص ــا ل ـل ـح ـم ـض ـ ّـي ــات وامل ـ ـ ــوز،
و 10197دون ـم ــا ل ـل ـح ـبــوب ،و 1733دون ـمــا
مــرويــا أو مستخدمًا للبساتني .وك ــان ثمة
خربتان جنوبي القرية.
احتالل القرية

ّ
العمالنية
ورد ذكــر بـيــت نـبــاال فــي األوام ــر
لعملية «دانـ ــي» الـصـهـيــونـ ّـيــة ال ـتــي شملت
احـ ـت ــال ق ـض ــاء ال ـل ــد وال ــرم ـل ــة ب ــرم ـت ــه .فقد
ّ
اإلسرائيلية ،وفق
صدرت األوامر إلى القوات
امل ـصــادر الـتــاريـخـ ّـيــة ،بمهاجمة بـيــت نباال
ال ـتــي كــانــت تــرابــط فـيـهــا  -كـخــط دف ــاع ثــان
 ســريــة مــن جـيــش الــدفــاع الـعــربــي (عــددهــا 150-120جنديًا) ،بعد االستيالء على اللد
والــرم ـلــة .وف ــي  13يــولـيــو/تـمــوز ع ــام 1948
ُ
طرد سكان اللد من مدينتهم ،وأكره الجنود
اإلسرائيليون كثيرين منهم على التوجه إلى
بيت نباال (التي كانت ال تزال في يد العرب).
واملرجح أن تكون القرية سقطت بعد بضعة
ّ
عملية «داني» في  18تموز.
أيام ،قبل نهاية
وذك ــرت صحيفة نيويورك تايمز أن وحــدة
م ــن قـ ــوات امل ـغــاويــر اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة اقتحمت
م ـشــارف الـقــريــة ،فــي  11يــولـيــو /ت ـمــوز ،من
أج ـ ــل إحـ ـب ــاط م ـح ــاول ــة ع ــرب ـ ّـي ــة الس ـت ـع ــادة

بيت نبـاال
خلّف اإلسرائيليون وراءهم ركام قرية (العربي الجديد)

شاهدة على التهجير القسري

باختصار
أنشأ البريطانيون
بجوار قرية بيت نباال
ً
معسكرا للجيش ،وفي
العام  1921شيدت
فيها أول مدرسة
ويعتاش أهلها على
الزراعة.
■■■
بحسب خطة داني،
خاضت القرية
معارك مع املليشيات
الصهيونية وتحملت
عبء تهجير سكان
اللد والرملة ،قبل أن يتم
تدميرها بقرار من بن
غوريون.
■■■
لم يتبق من القرية
سوى مبنى املدرسة
ّ
االبتدائية التي ّ
تحولت
إلى مشتل وبعض
القبور وبئر القرية
وركام ملنازل مهدومة.

«ويلهلما» املجاورة لقرية طيرة دندن؛ وهي
ّ
زراعية أسسها رهبان «التمبالر»
مستعمرة
( /Templarالهيكليون) األمل ــان قبل الحرب
ّ
العاملية األولى .لكن جاء في نبأ عاجل ،عقب
ّ
ّ
ّ
ذلك ،أن القوات العربية استردت القرية في
ّ
مدفعية
 12يوليو ،مــن أجــل إقــامــة مــرابــض
ّ
ّ
اإلسرائيلية ّعلى اللد .وجاء
لصد الهجمات
فــي روايــة الصحيفة أن مصف ّحات الجيش
ّ
ال ـع ـ ّـرب ـ ّـي دخ ـل ــت ال ـق ــري ــة ،إل أنـ ـه ــا وصـلــت
متأخرة جدًا وكانت عاجزة عن نجدة اللد.
ّ
البرقيات أن اإلسرائيليني استولوا
وذكرت
عـلــى بـيــت ن ـبــاال ف ــي  13يــول ـيــو ،بـعــد ّ قـتــال
شديد اصطدمت فيه ّ
الدبابات واملصفحات
ّ
اإلســرائـيـلـ ّـيــة بمصفحات الجيش األردن ــي.
وفــي اليوم التالي ،ت ــواردت أنباء تفيد بأن
ال ـق ــري ــة غ ــدت أرض ـ ــا م ـح ــاي ــدة ،ال تـمـثــل أي
خـطــر عـلــى الـلــد والــرم ـلــة الـلـتــن أمـسـتــا في
ي ــد اإلســرائ ـي ـل ـيــن .وب ـعــد ّأيـ ــام قـلـيـلــة قــالــت
ُ
صحيفة «نيويورك تايمز» إن القرية احتلت
ّ
قبل توقيع الهدنة الثانية في  18يوليو .أما
الـقــريــة نفسها فـقــد ت ـقــدم رئ ـيــس الحكومة
اإلسرائيلية آنذاك دافيد بن غوريون ،في 13
ّ
ـوزاريــة
سبتمبر/أيلول  ،1948من اللجنة الـ
اإلســرائـيـلـ ّـيــة الـخـ ّ
ـاصــة بــاألمــاك املـهـجــورة،
ّ
بطلب اإلذن في تدميرها ،مثل أغلبية القرى
ّ
ّ
املهجرة.
الفلسطينية
أطالل قرية ُ
ف ــي س ـنــة  ،1949أن ـش ـئ ــت مـسـتـعـمــرة كـفــار
تــرومــان (تكريمًا للرئيس األمـيــركــي هــاري

غربي القريةّ .أما مستعمرة «بيت
ترومان)،
ُ
نحميا» ،التي أسست في سنة  ،1950فتقع
جنوبي املوقع .وكلتا املستعمرتني قائمتان
على أراضي القرية.
غـلـبــت عـلــى امل ــوق ــع الـحـشــائــش والـنـبــاتــات
ال ـش ــائ ـك ــة امل ـل ـت ـفــة وشـ ـج ــر الـ ـس ــرو والـ ـت ــن.
وي ـق ــع امل ــوق ــع ن ـف ـســه ف ــي ال ـج ــان ــب ال ـشــرقــي
م ــن مـسـتـعـمــرة «ب ـي ــت ن ـح ـم ـيــا» ،ع ـلــى خط
مستقيم شــرقــي الـطــريــق امل ـ ّ
ـؤدي إلــى مطار
اللد .وتقع على تخومه بقايا مقالع حجارة،
وبـعــض امل ـنــازل املـتـهــاويــة .وال ي ــزال بعض
األج ــزاء مــن حيطان تلك امل ـنــازل قــائـمــاّ .أمــا
األراضــي املحيطة ،فيزرعها اإلسرائيليون.
وم ــن ال ـجــديــر بــالــذكــر أن مـقـبــرة ال ـقــريــة ما
زالــت قائمة رغــم الظروف ومــرور ما يقارب
السبعني سنة مــن التهجير ،ولــربـمــا تبقى
آخــر معلم وإثـبــات على وجــود وموقع هذه
ال ـق ــري ــة ال ـت ــي تـ ـش ـ ّـرد أه ــال ـي ـه ــا إلـ ــى شــرقــي
فلسطني واألردن.
وف ــي ح ــدي ــث م ـ ّـع ال ـن ــاش ــط امل ـق ــدس ــي ط ــارق
ّ
الفلسطينية ،قال لـ
بكري ،الذي يوثق القرى ّ
«العربي الجديد» إن ما تبقى من قرية بيت
ّ
ّ
االبتدائية
املهجرة هو مبنى املدرسة
نباال
ّ
ال ـتــي ت ـحــولــت إل ــى مـشـتــل وب ـعــض الـقـبــور
وبئر القرية وبعض ركــام املنازل املهدومة،
ّ
الصبار الــذي تمت زراعته
وبالطبع هنالك
ّ
من قبل أهالي القرى الفلسطينية في كافة
أنـحــاء فلسطني ،وهــو األث ــر األب ــرز فــي بيت
ً
شخصيا أصـ ّـور
نـبــاال .وأض ــاف بـكــري :أنــا
الفلسطينية بجودة ّ
ّ
عالية وذلــك من
القرى

أجل استفادة الالجئني الفلسطينيني الذين
يطبعون ه ــذه ال ـصــور لـلـتــذكــار واملحافظة
ّ
املهجرة ،كما وأقــوم بهذا
على ذاكــرة قراهم
ّ
بتطوع كامل وال أنــوي الــربــح من
املـشــروع
ذلك.
مــن الـنــاحـيــة التقنية ،أفـضــل ال ـصــور كانت
ف ـ ّقــط خ ــال ال ـت ـصــويــر وق ــت ف ـصــل الــرب ـيــع،
ألنـهــا تكون بـجــودة عالية بسبب الظروف
ّ
الطبيعية املالئمة للتصوير ،على العكس
مــن فصل الصيف على سبيل امل ـثــال .لذلك
ج ـم ـيــع الـ ـص ــور ع ـن ــد ال ــاج ـئ ــن م ـت ــواج ــدة
بجودة عالية.
وي ـت ــاب ــع بـ ـك ــري :أذك ـ ــر الـ ـح ــدث األه ـ ــم وهــو
مــرافـقــة الـحــاجــة نعمة شـقــديــح مــن مواليد
ال ـقــريــة ،وال ـت ــي ت ـهـ ّـجــرت م ــع أهـلـهــا حينما
كــانــت فــي ال ـســادســة مــن الـعـمــر ع ــام ،1948
ّ
وحينما وصلنا إلــى مــوقــع الـقــريــة تــذكــرت
ال ـعــديــد م ــن الـتـفــاصـيــل مـثــل مـعــالــم الـقــريــة
والبئر والبيوت املهدومة وغيرها ،وحينما
صــادفــت شـ ّجــرة الـ ــدوم ،قطفت مــن ثمارها
ّ
محلية ...وكلماتها ما
وابتدأت تغني أغنية
يلي:
عالدوم خيا عالدوم  ..شو جاب امبارح لليوم
امبارح باقت شاريد  ..واليوم مطر وغيوم
عــالــدوم خيا عــالــدوم  ..عــالــدوم دمــي ودمــك يجمع
شملي مع شملك
تمنيت عمري وعمرك قصر ّ
علي دايم دوم
ّ
مغرب ّ ..ميل ّ
خيال وين ّ
وإتريح عندي
لعملك كاسه شراب  ..سكر مع تمر هندي
عالدوم خيا عالدوم  ..شو جاب إمبارح لليوم

وأخيرًا
تعالوا نع ّرف اإلرهاب
أمجد ناصر

كالعادة ،عربيًا ،ال تنسيق إال في قضايا األمن ،حتى
ً
قـيــل م ــرة إن االجـتـمــاعــات الـعــربـيــة الــوحـيــدة الـتــي لم
تنقطع ،على الرغم من القطائع املستمرة بني دولة عربية
وأخرى ،هي اجتماعات وزراء الداخلية العرب .ممكن
للقطيعة أن تطاول كل شــيء ،إال قضايا األمــن التي
تخص مصائر األنظمة ،وليس مصالح الشعوب .ومما
يشكل ظاهرة ،جيدة /سيئة ،في الوقت نفسه ،ويرسم
ص ــورة لـ ـ «ال ـع ـمــل ال ـعــربــي» غـيــر امل ـش ـتــرك :مـعــارض
الـكـتــاب .الجيد أنـهــا تتكاثر .صــارت هــذه املناسبات
(وهـ ــذا س ـي ــىء!) فــرصــة ال ـق ــارىء لـلـقــاء مــع الـكـتــاب.
فبسبب األزمــات االقتصادية الدورية (السمة املميزة
لــاقـتـصــاد الــرأسـمــالــي بحسب الـنـظــرة االشـتــراكـيــة،
وهــذا ،بالطبع ،ال ّ
يخصنا ،ألننا لسنا منتجني سوى
لسلعة واحدة غير مستدامة هي النفط) تتقلص قدرة
الناس الشرائية ،ويقتصر اإلنفاق على «الضروري»،
وليس الكتاب ،فــي حالتنا العربية ،مــن بينها .هناك
فرصة ،إذن ،لشراء الكتاب بأسعار «مدروسة» .وهذه
الفرصة سنوية ،ما يعني أن العربية /العربي ال يقبل
على شراءالكتاب ،تقريبًا ،إال في معارض الكتب التي
تـجـمــع ،إلــى األس ـعــار «امل ــدروس ــة» ،دور نـشـ ٍـر عــديــدة

تحت سقف واح ــد .ومهما يكن رأيـنــا فــي معارض
الكتاب العربي ،والفرصة املزدوجة للقارئة  /القارئ،
لكي يقتني كتابًا ،وللناشر لكي يبيع أكبر عــدد من
الـنـســخ (وال ـت ـضــارب قــائــم ،ال مـحــالــة ،بــن املسعيني)
فإنها ظاهرة جيدة تستحق التشجيع ،فنحن نريد
للكتاب مسربًا إلــى قــارئــه فــي أي ص ــورة ك ــان .غير
أن ال ـس ـي ــىء ض ـعــف الـتـنـسـيــق ب ــن هـ ــذه املـ ـع ــارض،
على الرغم من وجــود اتحاد عربي للناشرين ،يضم
ٌ
صحيح أن مرتادي هذه
ممثلني لقوى النشر املحلية.
املعارض ليسوا هم أنفسهم ،ونــادرًا ما يذهب قارئ
معرض في بلد عربي مجاور،
من بلد عربي ما إلى
ٍ
إال فــي الـحــالــة الـسـعــوديــة قــديـمــا ،عـنــدمــا لــم تـكــن في
اململكة مـعــارض كتب ،وإن كانت فقائمة املمنوعات
طويلة عريضة ،فكنت ترى املواطنني السعوديني في
معارض الكتب في البحرين ،أو في اإلم ــارات ..أقول
عـلــى الــرغــم مــن أن م ـعــارض الـكـتــب محلية ،وتخص
القارىء املحلي الذي قد ال يعنيه وجود تضارب بني
ومعرض يقام ،في الوقت نفسه ،في بلد
معرض بالده
ٍ
آخر ،إال أن هذا يشكل إرباكًا للناشرين الذين نراهم
ّ
يتراكضون من عاصمة عربية إلى أخرى ،ويفضلون،
ُ
أحيانًا ،املشاركة في هــذا املعرض «املــربــح» على ذلك
ُ ْ
امل ـعــرض «املــخـ ِـســر» ،مــا يـحــرم ال ـقــراء فــي ه ــذا البلد،

أو ذاك ،الفرصة شبه الوحيدة القتناء الكتاب .على
أن هــذا قــد يـكــون أقــل هـمــوم مـعــارض الكتب العربية
ً
ودور النشر املشاركة فيها .السيىء فعال هو قوائم
املمنوعات املتغيرة بحسب املزاج السياسي لهذا البلد
العربي أو ذاك .فما كــان مسموحًا بــه مــن قبل ليس
مسموحًا به اآلن .حتى إن قائمة املمنوعات قد تشمل
كتبًا مــوجــودة ،فعليًا ،في األس ــواق ،أي يفترض أنها
ّ
مرت بالرقابة وأجازتها.
كـثـيـرًا مــا يـتـحــدث ال ـنــاشــرون ال ـعــرب عــن الـضــرائــب
على الكتب وارتفاع أجــور األجنحة ،فضال عن كلفة
الشحن (وهي قضايا حقيقية ال جدال فيها) ،غير أن

اليوم يرتفع سيف رقابة
جديد ،هو الحرب على
اإلرهاب ،يُضاف إلى تابوهات
عربية خالدة :الجنس والدين

األهم من ذلك رفع الصوت في مواجهة املزاج املتقلب
مسلط على
كسيف
للرقيب العربي ،بل ضد الرقابة،
ٍ
ٍ
األفكار وحريات التعبير التي هي فردية بالضرورة.
وقد يكون هناك عذر للناشر العربي الذي ّ
يتردد في
الـخــوض فــي قضية الــرقــابــة ،ألن ال مدخل لــه إلــى أي
ســوق عربية ،إال مــن خــال ح ــدود الــدولــة الـتــي قــد ال
ّ
تمكنه من املشاركة في معارض الكتب التي تقام على
رقابات عربية مبتكرة على هذا
أرضها .وقد شهدنا
ٍ
الصعيد ،مثل :إعاقة شحنة الكتب من الــوصــول في
الوقت املحدد ،أو عرقلتها في الجمارك حتى تنتهي
أيام املعرض ،أو قبل ذلك بقليل.
والـيــوم يرتفع سيف رقــابــة جــديــد ،يمشي فــي ركــاب
السياسات املحلية والدولية ،هو الحرب على اإلرهاب،
ُيـضــاف إلــى تابوهات عربية خــالــدة :الجنس والــديــن.
ك ـيــف تـ ـح ـ ّـدد ال ــرق ــاب ــات ال ـعــرب ـيــة اإلرهـ ـ ـ ــاب؟ م ــا هي
معاييرها؟ يصعب ضبط ذلــك ،ألن مــا كــان مطلوبا
ترويجه من قبل صار يقع اليوم تحت طائلة اإلرهاب.
ه ــل ن ـح ـتــاج ،ملـنــاسـبــة ال ـحــديــث ع ــن م ـع ــارض الـكـتــب
الـعــربـيــة وق ـضــايــاهــا ،إل ــى م ــدون ـ ٍة فـكــريـ ٍة وحـقــوقـيـ ٍة،
تـعـ ّـرف مــا هــو اإلره ــاب فــي ظــل اخـتــاط املفاهيم ،بل
لغايات تخدم سياسات اللحظة الراهنة؟
خلط املفاهيم
ٍ
أظن ذلك.
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