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يف جلسة حوارية استضافتها املؤسسة التي حتمل اسمه وأوصى بربع تركته لها

ان: أرفض أن أعود إىل فلسطني تاجرًا عبد احملسن القطَّ
.. وأسعى إىل تأسيس معهد دراسات إسرتاتيجية مستقل

السكاكيني شخصية ال تتكرر أثَّر يف أجيال بأكملها
وعلَّمني عشق الشعر والفنون

كتب يو�صف ال�صايب:

�حلديث مع عبد �ملح�شن �لقطان بالتاأكيد ياأخذنا �إىل مناطق خمتلفة، 

و�أوًل  و�ل�شيا�شة،  و�لثقافة،  و�لأعمال،  �لذكريات،  حديث  بني  ما 

و�أخري�ً فل�شطني .. يبدو �أن حو�ري »�لإن�شاين« معه يف �لعام 2009، 

�إىل  تعرفه  وحكاية  �لنكبة،  قبل  وفل�شطني  طفولته  عن  فيه  وحتدث 

نهمي  ي�شبع  مل  �خلا�شة،  �لتفا�شيل  من  ذلك  وغري  و�لعائلة  زوجته 

ل�شماع �ملزيد منه، فكانت هذه �جلل�شة �حلو�رية �لتي جمعتني و�إياه، 

�لقطان، جنله، يف  و�ملخرج عمر  م�شلم،  و�أكرم  زقطان،   غ�شان 
ّ

وزميلي

مقر موؤ�ش�شة عبد �ملح�شن �لقطان، مبدينة ر�م �هلل، يوم �جلمعة �ملا�شي، 

تلك �ملوؤ�ش�شة �لتي �أو�شى موؤخر�ً بربع تركته ل�شاحلها.

نقطة االنطالق

دعم  نحو  �جتاهه  حول  �شوؤ�يل  على  رد  يف  كانت  �حلديث  بد�ية 

يف  ��شمه،  حتمل  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  خالل  من  و�لتعليم  و�لفنون  �لثقافة 

�لتوجه،  هذ�  عن  �لفل�شطينيني  �لأعمال  رجال  غالبية  يغيب  وقت 

للفل�شطينيني ممن لديهم »فائ�س  فاأجاب: بالن�سبة يل، ل �أجد عذر�ً 
يف �لأمو�ل«، بالتن�شل من دعم »�أهلهم« يف جميع �ملجالت .. �لفرق 

�ملايل  �لتوجه  هذ�  �لغرب  يف  �ملثال،  �شبيل  على  �لغرب،  وبني  بيننا 

عمل تر�كمي، وبخا�شة يف ع�شر �لنه�شة باأوروبا، حيث كانت روؤو�س 

يف  وبخا�شة  كنا،  لكننا  و�لفنانني،  �ملثقفني  برعاية  تفتخر  �لأمو�ل 

ما   ... و�لأدباء  �ل�شعر�ء  برعاية  ن�ستهر  والعبا�سي،  الأموي  الع�سرين 

ثرو�تهم  كّونو�  جمملهم  يف  �لأعمال  رجال  �أن  فل�شطني،  يف  ح�شل 

�ملثقفني،  غري  من  منهم  عالية  ن�شبة  كانت  ولالأ�شف  �لوطن،  خارج 

حيث �أن �لعديد منهم باتو� �أغنياء لأنهم كانو� يعي�شون يف بالد بعينها، 

�أ�شباب عدم  �أن هذ� �شبب من بني  ولي�س ب�شبب كفاءتهم، و�أعتقد 

متعلمة  تليهم  �لتي  �لأجيال   .. �لقطاعات  هذه  مثل  لدعم  توجههم 

ومثقفة، وبالتايل �ل�شورة بال�شرورة �شتختلف، لكني �أوؤكد �أن هذ� ل 

يربر �لتق�شري يف هذ� �ملجال، ول باأ�س من حملة توعية بامل�شوؤوليات 

�ملجتمع  موؤ�ش�شات  فيها  ت�شارك  �لأعمال،  رجال  عاتق  على  �مللقاة 

�ملدين، وغريها.

القطان: ل �أحب �حلديث عن نف�شي، لكن لرمبا ما دفعني  و�أ�شاف 

�لتعليم،  من  جيد�ً  ن�شيباً  نلت  �أنني  وغريها،  �لقطاعات  هذه  لدعم 

و�هتممت بتعليم �أبنائي تعليماً جيد�ً، ولدينا تر�كم جيد يف �حلياة .. 
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ثم بر�أيي �أن �أعظم متعة يف �حلياة بعد �أن يحقق �لإن�شان ويلبي مطالب 

�لعطاء،  متعة  ت�شاهي  فرح  ول  متعة  يوجد  ل   .. �لعطاء  هي  عائلته، 

وهذه ثقافة ل بد من تعميمها.

ل القطان: �لثقافة هي �لتي متيز جمتمعاً عن �آخر، وهنا �أحتدث  وف�شّ

عن �إدر�ك �لتاريخ، و�حل�شارة، و�ملتميزين يف جمتمعهم .. �أي جمتمع 

على  يزيد  لن  وبالتايل  لديه،  جذور  ل  ح�شارة  �أو  ثقافة  لديه  لي�س 

كونه »جمموعة من �لب�شر ياأكلون وي�شربون وينامون« .. بالدنا جمبولة 

نعانيها  �لتي  �لتحديات  �لرغم من  باحل�شارة وبثقافات متعددة، على 

�أعود   ... �حتاللت  من  �شبقه  وما  �لإ�شر�ئيلي  �لحتالل  ب�شبب 

و�أكرر �أنه ل بد من حملة لدفع رجال �لأعمال و�أ�شحاب �لأمو�ل من 

بقريته  بد�أ كل  و�إن  فل�شطني،  تنموية يف  �لفل�شطينيني لدعم م�شاريع 

�أو حميطها، �أو دعم خريجي �لثانوية �لعامة يف منطقته باحل�شول على 

تعليم عاٍل جيد .. هذه خطوة �أوىل يف غاية �لأهمية.

جرس اجللسة يقرع

غ�صان قطان: نحن متفقون على �أن ر�أ�س �ملال �لفل�شطيني مق�شر يف 
�شاأن عمله �ملدين �لعام، وكاأنك تربط جزء�ً من هذ� �لتفكري بامل�شتوى 

�لثقايف لعدد من �أ�شحاب روؤو�س �لأمو�ل.

بايل  على  تخطر   .. ما  حد  �إىل  �شحيح  هذ�  القطان:  املح�صن  عبد 
فكرة قد يبادر �إليها رجال �لفكر و�لثقافة بدعم من موؤ�ش�شات �ملجتمع 

�لأعمال  رجال  من  لع�شر�ت  موؤمتر  تنظيم  حول  تتمحور  �ملدين، 

�ملقيمني خارج �لوطن، وبخا�شة �أننا ل نريد منهم تقدمي كل �أمو�لهم، 

بل جزء مما هو فائ�س منها.

بت�شكيل  �ملتنورين  من  �لأعمال  رجال  يقوم  ل  ملاذ�  قطان:  غ�صان 
على  �أقدر  �أنكم  وبخا�شة  كهذ�،  موؤمتر  �إىل  �لدعوة  �أو  ما،  �ئتالف 

�لو�شول �إليهم منا؟

�أي  ��شتقطاب  مع  نحن   ... مانع  لدينا  لي�س  القطان:  املح�صن  عبد 
رجل �أعمال لدعم �أهله يف فل�شطني .. من يريد �أن يقوم با�شتثمار�ت 

جتارية �شفافة مرحب به بكل تاأكيد ... بالن�شبة يل قطعت على نف�شي 

من  مب�شلحة  �أطمع  �أن  ميكن  »ل  مفاده  م�شبقاً  قر�ر�ً  و�تخذت  عهد�ً، 

�أعود  »ل  �أنني  و�أكررها  قلتها   ... متاماً  حم�شوم  �أمر  وهذ�  فل�شطني«، 

�إىل فل�شطني تاجر�ً« .. هذ� ل يعني �أنني �شد من ياأتون �إىل �لتجارة، 

لكني �شد �قتنا�س �لفر�س على ح�شاب �لنا�س ... �أعتقد �أن موؤ�ش�شة 

�أحتدث  و�أنا  �لقبيل،  هذ�  من  مببادرة  �لقيام  على  �لأقدر  هي  التعاون 

عنها كوين �أحد موؤ�ش�شيها و�أعرفها جيد�ً.

يلعبه  �لذي  بالدور  تتعلق  يل  بالن�شبة  �ملهمة  �مل�شاألة  القطان:  عمر 

�لكافية  �لأبعاد  ميلك  ل  �لآن  حتى  �أنه  �أعتقد  �لذي  �لثقافة،  قطاع 

من  ولعل  عنه،  �لدفاع  ب�شرورة  �ملجتمع  من  كبرية  قطاعات  لإقناع 

بعملية  �لفل�شطيني  �لثقايف  �لإنتاج  من  �لكثري  �رتباط  ذلك  �أ�شباب 

�شيا�شية حمدودة، هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى �لبتعاد عن �لبعد 

�لعربي يف تعاطينا مع �لثقافة ... بالن�شبة يل غريب وم�شتهجن �لرتكيز 

على �لتمايز �لثقايف �لفل�شطيني ... هذ� يدفعنا للحديث عن عالقة 

�لأ�شف  ومع  �لعام،  مبفهومها  بال�شلطة  �لفل�شطيني  �لثقايف  �لإنتاج 

عالقة حميمية  على  كان  �ملجال  هذ�  �لفل�شطيني يف  �لإنتاج  معظم 

مبعناها  لل�شلطة  �لد�خلي  باملعنى  �لناقد  �لدور  يلعب  ومل  بال�شلطة، 

�ل�شيا�شي �أو �ملجتمعي.

�لوطنية  �حلركة  �رتكبتها  �لتي  �لأخطاء  من  القطان:  املح�صن  عبد 
فل�شطيني  »قر�ر  �لفل�شطيني  �لقر�ر  �أن يكون  بر�أيي هو �لإ�شر�ر على 

م�شوؤوليات،  �أية  من  �لعربية  �لأنظمة  جميع  �أعفى  هذ�   ... بحت« 

�أريد �أن  وجعل مهمتهم تقت�شر على �لدعم �ملادي لي�س �أكرث ... ما 

�أقوله و�أعتقد �أن هذ� ما يعنيه عمر �أي�شاً، هو �أننا ل ميكن �أن ننت�شر دون 

بعدنا �لعربي، وبخا�شة �أن ميز�ن �لقوى لي�س يف �شاحلنا.

ما بني الدعم والصناعة

عمر القطان: لنعد قلياًل لنتحدث عن �لثقافة .. باعتقادي �ملهم هو 
�أو  �لثقايف  �ملجال  بدعم  يرغب  من  كل  لدى  ر��شخة  فكرة  �إي�شال 

�لفني باأنه �إذ� قام بذلك، فاإنه يدعم قطاعاً حيوياً يوؤثر ويغري، وحينها 

�لتي  �لنجاحات  ولعل  �إز�ء ذلك،  �حلما�شة  هناك حالة من  �شتكون 

حتدث عنها يو�شف يف �ل�شينما و�لدر�ما و�لأدب وغريها بد�أنا نلم�س 

فل�شطني   .. �أحياناً  �ل�شيء  بع�س  نرج�شية  كانت  و�إن  رمزية،  حما�شة 

�لتي �أعرفها هي �أو�شع بكثري من جمرد كونها رمز�ً وطنياً ... �لثقافة يف 

�لنهاية قطاع �قت�شادي مهني، ومن يريد �ل�شتثمار فيه عليه �أن يدرك 

�نفتاح  يف  و�مل�شاهمة  عمل،  فر�س  خلق  على  قادر  حيوي  قطاع  �أنه 

فل�شطني على �لعامل، و�أن �لق�شية لي�س �إنتاج فيلم هنا، و�إ�شد�ر كتاب 

هناك، و�نتهى ... هذ� �لقطاع مينح فر�شاً لالإبد�ع �لتقني ويخلق فر�شاً 

�لأزياء  على  تعتمد  �لتي  �إيطاليا  �شمال  يف  �حلال  هو  كما  لالإبد�ع، 

ك�شناعة، وهي حالة فنية بالأ�شا�س.

يو�صف ال�صايب: هذ� ما �أعنيه متاماً .. �ل�شناعة �لثقافية .. �أنتم يف حالة 
موؤ�ش�شة عبد �ملح�شن �لقطان تدعمون قطاعات ثقافية وفنية وتربوية، 

وهذ� يختلف عن فكرة �ل�شناعة .. ما �أريده، حتى ممن ل يرغبون يف 

دعم هذه �لقطاعات، هو �لتفكري فيها كقطاعات ميكن �ل�شتثمار فيها، 

وحتويلها مع �لوقت �إىل قطاعات �شناعية جتارية ر��شخة، وباعتقادي هذ� 

ممكن، ل�شيما �أننا �أ�شعنا �لكثري من �لفر�س يف هذ� �ملجال.

�لتي  �ملوؤ�ش�شات  �أهم  �إحدى  بر�أيي  كموؤ�ش�شة  �لقطان  غ�صان قطان: 
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تر�كم عماًل، ول تقدم �أن�شطة فح�شب، لكنها مل تتجاوز فكرة �لدعم 

.. و�لدعم مهما كان يبقى م�شتتاً .. وثانياً كان هذ� �لدعم موجهاً باجتاه 

�سريحة دون غريها، و�أعني �ل�شباب، مع �أنني �أرى �أنه �نحياز �شائب 

بطبيعة �حلال، لكن هناك �لكثريين بحاجة �إىل دعم من خارج قطاع 

�ل�شباب.

عبد املح�صن القطان: �أوًل نحن يف �لنهاية لدينا مو�رد حمدودة ... 
يكن  مل   ... �ل�شباب  على  �إل  يكون  لن  بر�أيي  �لناجح  �لرهان  ثانياً 

هناك من يرعى �ملو�هب �ل�شابة، ومع �لوقت حتولت موؤ�ش�شة �لقطان 

�إىل ما ي�شبه بيتاً لل�شباب �ملبدع .. �أي جمتمع بحاجة �إىل تطوير ودعم 

�ملتمثل  �مل�شتقبل  �إىل  يلتفت  �أن  بد  ل  فل�شطني،  يف  �حلال  هو  كما 

بال�شباب، وبخا�شة �أولئك من غري �ملي�شورين .. ثم علينا �أن نلتفت �إىل 

باإمكاناتها، ورمبا بطريقة تفكريها على جمع �شمل  �أن �ل�شلطة عاجزة 

موؤ�ش�شات  فل�شطني ع�شر  لو كان يف  باعتقادي   .. ورعايتهم  �ل�شباب 

كالقطان و�لتعاون لتغري �ملجتمع باأ�شره، وبخا�شة من �لناحية �لفكرية 

... نحن قمنا بخطو�ت، ول ندعى �أننا حللنا كل م�شاكل �ل�شباب .. 

باتت  تاأ�شي�شها، حتى  �أثبتو� جناحات كبرية منذ  �لقطان  �لعاملون يف 

يعود  وهذ�  وغزة،  �ل�شفة  يف  موظفاً  ثمانني  من  �أكرث  ت�شم  موؤ�ش�شة 

�لكبرية  وحمبتهم  �ل�شديد  �نتماوؤهم  و�لأهم  ومهنيتهم،  لكفاءتهم 

للموؤ�ش�شة.

نقطة حتول

لو مل حتدث �لنكبة يف �لعام  �أنا �شخ�شياً  عبد املح�صن القطان: 
1948، لكنت �أعمل يف �ل�شاأن �لعام، ولي�س يف »�لبزن�س«، لأنني 

بالأ�شا�س ل�شت رجل �أعمال .. حني كنت يف �ل�شنة �لثانية من 

�ل�شيا�شة  در��شة  من  �خت�شا�شي  تغيري  قررت  �جلامعية  در��شتي 

�إىل در��شة �إد�رة �لأعمال و�ل�شوؤون �ملالية، وهذ� جاء لإدر�كي باأن 

دخل  ورمبا  �أ�شهل،  عمل  فر�س  يل  �شتوفر  �حلقل  لهذ�  در��شتي 

 ... و�لدي  وفاة  بعد  وبخا�شة  �أ�شرتي،  �إعالة  من  ميكنني  �أف�شل 

حني كنت طالباً جامعياً يف بريوت كان جل وقتي يذهب للعمل 

يف �ل�شاأن �لعام ... كانت �لدر��شة مبثابة »و�جب ��شطر�ري«.. بعد 

وزوجتي  لدّي  بات  �لتي  �للحظة  ويف  و�لعمل،  و�لزو�ج  �لتخرج 

بع�س �لفائ�س من �ملال �شببنا �هتمامنا بالتعليم .. »بكل تو��شع« 

يقدرون  �ملختلفة  �لعامل  جامعات  يف  ليتعلمو�  �أر�شلناهم  من 

باملئات.

عبد �ملح�شن �لقطان رئي�س جمل�س �لأمناء، وعمر �لقطان �أمني �ل�شر، خالل زيارتهما مركز �ملعلمني يف نعلني.
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�لقد�س  عن  ليتحدث  �لقطان  ينقلنا  �لذ�كرة،  لنب�س  ��شتمر�ر  ويف 

�شن  يف  �لقد�س  �إىل  جئت  فيقول:   .. �ملحاور  من  وغريها  و�لثقافة 

�لرجل  وهذ�  �ل�شكاكيني،  خليل  يد  على  وتتلمذت  ع�شرة،  �لر�بعة 

�أثر يّف تاأثري�ً بالغاً ... .

اأكرم م�صلم: ويبدو �أنه كان متاأثر�ً بك �أي�شاً .. وقر�أ �شيئاً من مذكر�ت 
�ل�شكاكيني �لتي �أ�شرف على حترير �أجز�ئها، ويتحدث فيها عن عبد 

عن  هنا  و�حلديث  �لقد�س،  يف  طالبه  �أبرز  كاأحد  �لقطان  �ملح�شن 

�خلام�س من متوز �لعام 1947، يف حفل �لتخريج باملدر�شة.

�ل�شعر  �أع�شق  جعلني  �ل�شكاكيني  خليل  القطان:  املح�صن  عبد 
للمتنبي،  �ل�شعر  من  �أبياتاً  �أحفظ  و�أنا  �للحظة  تلك  منذ   .. و�لفنون 

و�ملعري، و�لبحرتي، وغريهم .. كانت لل�شكاكيني �شفات ل تتكرر 

�لقر�آن  �آيات  بع�س  �إياها  يعلمنا  كان  �لتي  �لأ�شياء  من   .. عند غريه 

�أنه م�شيحي .. �شاهم �ل�شكاكيني يف تفتيح عقول �أجيال  �لكرمي مع 

باأكملها .. �أتذكر �أنه حني كان يدخل حجرة �ل�شف كان يكتب ع�شرة 

�أمتيز بقدرتي على  �ل�شعر، وميحوها بعد ربع �شاعة، وكنت  �أبيات من 

�حلفظ، وهذ� لرمبا ما دفعه لالهتمام بي �شخ�شياً .. �ل�شكاكيني علمني 

�ل�شكاكيني  �إياه  علمني  ما  حملت   .. دونه  لأعرفها  �أكن  مل  �أ�شياء 

�إىل �جلامعة، فقررت در��شة �ل�شيا�شة و�لتاريخ، قبل قر�ر �لتحول نحو 

در��شة �إد�رة �لأعمال ... غريت �لتخ�ش�س ومل �أغرّي �لجتاه.

مقدادي والكويت

عبد املح�صن القطان: ل �أنكر �أن لزوجتي وو�لدها �ملنا�شل دروي�س 
 وعلى طريقة تفكريي.

ّ
مقد�دي، تاأثري�ً �إيجابياً كبري�ً علي

اأكرم م�صلم: دروي�س مقد�دي �أي�شاً ورد يف يوميات خليل �ل�شكاكيني 
.. يبدو �أن عالقتك فيه قدمية؟

�إىل  لحقة  مرحلة  يف  جاء  مقد�دي  دروي�س  القطان:  املح�صن  عبد 
�لقد�س ... مقد�دي كان يف �لعر�ق، و��شرتك يف ثورة ر�شيد كيالين 

مطلع �لأربعينيات، وقدم �إىل �لقد�س بعد �أن �أطلق �شر�حه من �شجون 

�لثورة،  هذه  يف  ��شرت�كه  �إثر  �لعر�قية  �ل�شلطات  �شجنته   .. بغد�د 

و�إخو�نها  زوجتي  بينهم  ومن  �لعر�ق،  هجرة  على  �أ�شرته  و�أجربت 

وو�لدتها �لتي توفيت وهم �شغار .. بعد رحيلهم هاجرو� �إىل طولكرم، 

بعد �سحب جن�شيتهم �لعر�قية، مع �أنهم فل�شطينيو �لأ�شل .. مقد�دي 

من �أ�شدقاء خليل �ل�شكاكيني، وحني بات مدير�ً للتعليم يف �لقد�س 

مار�شت �لتدري�س هناك لعام، وتعرفت بال�شدفة �إىل �بنته �لتي باتت 

للتعليم،  مدير�ً  �لكويت  يف  عمل  �لقد�س  يف  عمله  بعد   .. زوجتي 

 ب�شدقه و�أمانته وتو��شعه وب�شاطته، و�هتمامه 
ّ

وتويف هناك ... �أثر علي

بالتعليم، وهو ما �نعك�س علينا وعلى �أبنائنا بالإيجاب.

عمر القطان: لكنك ترددت يف �لتوجه �إىل �لكويت؟

�لإ�شالمية  �لعلمية  �لكلية  يف  �أدر�س  كنت  القطان:  املح�صن  عبد 
يف عّمان، ويف نهاية �لأ�شبوع كنت �آتي �إىل ر�م �هلل و�لقد�س لتعليم 

�لبع�س �إد�رة �لأعمال و�ل�شوؤون �ملالية، من باب حت�شني و�شعي �ملادي 

 ... عّمان  �إىل  �لعودة  قبل  �لكويت،  يف  لعام  دّر�شت  قبلها  كنت   ..

يف تلك �لفرتة جاءتني برقية من �شديق كان على عالقة طيبة بوزير 

الكهرباء الكويتي، ير�شحني فيها لعمل �إد�ري ذي �شلة .. يف �لبد�ية 

كنت مرتدد�ً، حتى �إنني طالبت مبنزل و�شيارة ور�تب مرتفع ن�شبياً من 

�لكويت،  �إىل  فتوجهت  طلبته،  ما  على  و�فقو�  لكنهم  �لتعجيز،  باب 

�أمار�س  زلت  ما  �للحظة  وحتى  �حلكومة  يف  �أعو�م  لع�شرة  وعملت 

عملي �خلا�س و�أعي�س يف �لكويت.

حرب اخلليج

�لعر�قي  �لغزو  .. كان  �لكويت  نتحدث عن  �أننا  مبا  ال�صايب:  يو�صف 
وحرب �خلليج نقطة حتول يف �لعالقات �لفل�شطينية �لكويتية .. ومثار 

�ل�شيا�شية  �لنخب  وبع�س  و�لقيادة  بينها،  فيما  �لقيادة  بني  خالفات 

و�لثقافية و�لفكرية وحتى رجال �لأعمال .. ماذ� عنك؟

عبد املح�صن القطان: �ملو�شوع باخت�شار �أن قر�ر �لقيادة �لفل�شطينية 
يف ذلك �لوقت كان يف غاية �ل�شوء، ول يز�ل �ل�شعب �لفل�شطيني 

�إىل جانب  عمار  �أبو  وقوف  بر�أيي   .. �لأيام  هذه  �لثمن حتى  يدفع 

�لكربى  �لأخطاء  �أحد  كان  �لكويت  �حتالله  بعد  ح�شني  �شد�م 

مليون  ن�شف  قر�بة  �أن  وبخا�شة  �ملعا�شر،  �لفل�شطيني  �لتاريخ  يف 

�لكويت  يف  ن�شاأ  نف�شه  وهو  �لكويت،  يف  يعي�شون  كانو�  فل�شطيني 

و�لكويتيون  �لكويت،  يزورين كثري�ً يف منزيل يف  �أنه كان  �أتذكر   ..

قدمو� �لدعم �لكبري لعرفات ومنظمة �لتحرير .. حتدثت معه ب�شر�حة 

يف ذلك، و�شددت حينها على �أننا بلد حمتل، ويجب �أل نقف مع 

الوطني  �مليثاق  يف  �أن  و�لأهم  �لظروف،  كانت  مهما  �حتالل  قوة 

�لفل�شطيني ن�شاً و��شحاً و�شريحاً يتحدث عن �أننا ل�شنا فريقاً يف �أية 

خالفات عربية، وبكل فخر �أقول �أنني كنت رئي�س �ملجل�س �لوطني 

حني و�شع هذ� �لن�س ... قال يل �إنه مل يقف مع �لحتالل، لكني 

�أن  باإمكانه  وكان  �أخطاأ،  �هلل  عرفات رحمه  �أن  �أرى  �أز�ل  ول  كنت 

�لتكتيك  يف  بارعاً  كان  عمار  �أبو   .. حقيقي  ب�شكل  حمايد�ً  يكون 

ولي�س يف �شياغة �لإ�شرت�تيجيات، و�أعتقد �أن موقفه هذ� من حرب 

 .. �شيكون  �حتالل  ول  �شتندلع،  حرب  ل  باأن  نابعاً  كان  �خلليج 

باعتقادي موقف �لقيادة �لفل�شطينية من حرب �خلليج هو ما دفعنا 

�إىل »�أو�شلو« �لذي بر�أيي هو �تفاق مهني ... على �ل�شعيد �لعاطفي 
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�أ�شدقاء عمري، و�لختالف  بيني وبني عرفات، وهو من  هناك ود 

بيننا مل يف�شد للود ق�شية.

يو�صف ال�صايب: ملاذ� هذ� �ملوقف من »�أو�شلو«؟

ل  »�أو�شلو«  لأن   .. �هلل  رحمه  لعرفات  قلتها  القطان:  املح�صن  عبد 
�إن  وثم  »للفل�شطينيني حق وطني«،  �إىل  ت�شري  �أية جملة  حتتوي على 

�لنهائية، لكن  للمرحلة  تاأجيلها  و�إن مت �لتفاق على  �لقد�س،  ق�شية 

مل يرد ن�س يف �أو�شلو ي�شرتط على »�أن ل يتم تغيري معاملها باملطلق«، 

�إىل  �لقيادة  ��شتندت  حيث  بال�شتيطان،  يتعلق  ما  �لثالثة  و�لنقطة 

وعود�ت �شفهية �إ�شر�ئيلية يف هذ� �ملجال.

اأكرم م�صلم: لنعد لنتحدث عن حرب �خلليج .. �ملوقف �لفل�شطيني 
يف  عاماً  �شعبياً  توجهاً  كان  بل  فح�شب،  �لقيادة  موقف  يكن  مل 

فل�شطني.

�جلماهري  موقف  باأن  قناعة  ولدي  قائد�ً  كنت  لو  �لقطان:  �ملح�شن  عبد 

خاطئاً لن �أر�شخ للجماهري، حتى لو تنحيت .. ثم �إن �لقيادة مل تكن كلها 

�ملثال  بينهم على �شبيل  �ملوقف �لذي �تخذ من حرب �خلليج، ومن  مع 

ل �حل�شر، �أبو �إياد، و�أبو مازن، وغريهما.. �لقائد يجب �أن يقود ول ينقاد.

القطان والسياسة

�لعمل  ممار�شة  يف  �ل�شتمر�ر  ب�شدد  كنت  ما  فرتة  القطان: يف  عمر 
للمجل�س  رئي�شاً  وكنت  عنه  لالبتعاد  دفعك  �لذي  ما   .. �ل�شيا�شي 

�لوطني �أو مر�شحاً للرئا�شة ذ�ت يوم؟

عبد املح�صن القطان: مل �أبتعد عن �ل�شيا�شة مبعنى �لعمل �لعام يوماً 
.. كان هناك فرتة لو مت تلبية توجهاتي وما طلبته لرمبا �شحيت مب�شتقبل 

 ،1968 �لعام  يف  ذلك  كان   ... �ل�شيا�شي  �لعمل  وو��شلت  عائلتي 

�ل�شقريي،  عهد  لإنهاء  �لتحرير  منظمة  د�خل  توجهات  ثمة  وكانت 

�ل�شباغ  بح�شيب  و�جتمعت  متينة،  عالقات  و�إياه  تربطني  وكانت 

وعبد �ملجيد �شومان و�شغنا له ر�شالة نتمنى عليه فيها �أن يرتك من�شبه، 

قام  �ل�شقريي  ��شتقالة  بعد   .. �ل�شباغ، وو�فق على ذلك  �إليه  ونقلها 

عّمان،  يف  جديد  وطني  جمل�س  لنتخاب  جلنة  بتاأ�شي�س  �مل�شتقلون 

�ملجل�س  �إىل  �لع�شكريني  �ن�شمام  بعدم  نطالب  �شومان  وكنت ومعي 

�لوطني، وتو�شلنا �إىل حل و�شط قبل �أن نتوجه �إىل �لقاهرة لعقد �أول 

برفقة �شومان و�ملرحوم كمال  �أنني كنت  و�أتذكر  للمجل�س،  �جتماع 

�لقاهرة،  مطار  يف  �لطائرة  حطت  حني  �أنه  �لطرفة،  باب  ومن  نا�سر، 

جاء العتالون �إىل كمال نا�شر للح�شول على �أجرتهم، فا�شتهجن �أنهم 

يرتكون �لقطان و�شومان ويتجهون �إليه »هو �ملفل�س«.

جانب من زيارة مركز �ملعلمني يف نعلني.
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ويو��شل �لقّطان حديثه: يف م�شاء ذ�ت �ليوم �جتمعت بـ«�أبو �إياد«، 

�نتخابي  بقر�رهم  ليخربوين  بكر،  و�إبر�هيم  و�شومان،  �حل�شن،  وخالد 

لكنهم  �شناً،  �أ�شغرهم  كوين  ��شتغربت   .. �لوطني  للمجل�س  رئي�شاً 

رف�شت،   .. معمقة  م�شاور�ت  بعد  جاء  �لرت�شيح  هذ�  �أن  �أكدو� 

باأن  �أخربوين  �أن  بعد  ذلك،  على  �أ�شرو�  لكنهم  �آخرين،  ور�شحت 

�نتخابات د�خلية هي من �أفرزت تر�شيحي لهذ� �ملن�شب .. هنا كانت 

باب  من  وقبلت  �ل�شيا�شي،  �لعمل  مع  تاريخي  يف  �ملف�شلية  �للحظة 

حتمل �مل�شوؤولية، وعّينا �للجان، و�أجنزنا �مليثاق �لوطني �لفل�شطيني .. 

�أذكر  ما  وعلى  �إياد،  و�أبو  �حل�شن،  بخالد  �جتمعت  �مليثاق  �إجناز  بعد 

تنفيذية يف  �نتخاب جلنة  �شرورة  على  و�شددت  وغريهم،  �أبو جهاد، 

�ليوم �لتايل، و�أ�شرت �إىل �أنه ل باأ�س �أن تكون �للجنة �لتنفيذية ممثلة 

من �أع�شاء ف�شائل �ملنظمة، لكني ��شرتطت �أن يكون �ملال بيد جهة 

و�حدة، و�ل�شالح بيد جهة و�حدة .. وعدوين مبناق�شة �لقرت�ح، �إل 

�أن خالد �حل�شن �أخربين برف�س هذ� �لتوجه، وحني وجهت خطابي 

�لفل�شطيني«  �ل�شعب  متثيل  ت�شتحقون  ل  »�أنتم  لهم  وقلت  �لأخري، 

�ل�شيا�شي  �لعمل  �عتزلت  يومها  ومن  ورّوحت«،  و«حملت حايل   ..

على  رغبت-  -لو  قادر�ً  �أكن  مل  �أنني  وبخا�شة  �لتقليدي،  باملفهوم 

مل  لكنني  حزب،  �أو  حركة  من  مدعوماً  �أكن  مل  كونني  �ملو�جهة 

�أرغب.

و��شتكماًل حلديثه يف �ل�شيا�شة، ورف�س �قرت�حاته باأن يكون �ملال بيد 

رف�س  ب�شبب  رمبا  �لقطان:  ي�شيف  �ل�شالح،  وكذلك  و�حدة،  جهة 

 .. و«فتح«  »حما�س«  بني  فرقاً  �ليوم  جند  ل   ،1968 به يف  طالبت  ما 

�لأمر بات يتلخ�س باأنه �شر�ع على �ل�شلطة، وبخا�شة �أن �لطرفني باتا 

يجمعان على �لدولة بحدود �لعام 1967، وما �أوؤكده �أنه مل يعد هناك 

فرق يف �لتوجهات �لن�شالية بني �لفريقني.

احلريات االجتماعية

من  جديد  ع�شر  ببزوغ  و�لأمل  �لثور�ت  وقت  يف  ال�صايب:  يو�صف 
�حلريات �ل�شيا�شية، ل نز�ل ن�شهد ومنذ عقود تر�جعات كبرية على 

�شعيد �حلريات �لجتماعية، �لتي يتم تربيرها باأ�شباب دينية �أحياناً، 

�إذ�  وما  تز�ل حتيط مب�شري هذه �حلريات،  كثرية ل  �أن �شكوكاً  و�أ�شعر 

كانت �شت�شهد حتولت هي �لأخرى يف ع�شر ما بعد �لثور�ت �لعربية 

.. ما ر�أيك؟

�لعام،  و�لإحباط  �لأمل،  فقد�ن  �أن  �أعتقد  القطان:  املح�صن  عبد 
والعديد  فل�شطني  يف  �لجتماعية  �حلريات  يف  �لرت�جع  هذ�  ور�ء  هو 

من �لدول �لعربية، وهذ� يجعلهم »يلجاأون« �إىل �لدين، و�لدين لي�ش 

مبفهومه �ملت�شامح يف �لكثري من �لأحيان .. علينا �أن نزرع �لأمل بني 

وحده  هو  �لذي  �ملجتمع  يف  �حلياة جمدد�ً  لتدب  وغريهم،  �ل�شباب 

العامة  �حلريات  م�شتوى  على  �ملطلوب  �لتغيري  �إحد�ث  على  �لقادر 

و�جتماعي،  �شيا�شي،  �إحباط  من  �ليوم  يعانون  �لفل�شطينيون   ..

بالنكفاء  �إما  �شينعك�س  بالتاأكيد  للحل، وهذ�  �آفاق  واقت�سادي، ول 

على �لذ�ت، �أو بالنفجار، وهي ردود فعل متطرفة يف �حلالتني.

�ملثقف  على   .. و�لإميان  �لدين  بني  كبري  فرق  هناك  القطان:  عمر 
اأن يكافح من �أجل عدم �إقحام �لدين يف �شوؤون �لنا�س �لجتماعية 

و�ل�شخ�شية، �أما �لإميان فهو مو�شوع �شخ�شي .. �إذ� مل نف�شل �لدين 

ولي�س  �لو�قع،  عبقرية  وهذه   .. نتقدم  لن  و�إد�رتها  �لدولة  �أمور  عن 

عبقرية �لغرب، وهذ� ل يلغي �أن �أكون موؤمناً، ورمبا متطرفاً يف �إمياين، ما 

د�م يف �إطار عالقة �لإن�شان مبن يعبد.

فكرة املؤسسة

وحول فكرة تاأ�شي�س موؤ�ش�شة عبد �ملح�شن �لقطان .. قال: قبل حو�يل 

15 �شنة، وجدت وزوجتي وعمر �بني، وكان تخرج من �جلامعة، اأن 

�ملطاف،  نهاية  يف  حمدود�ً  يبقى  نقدمها  �لتي  �لفردية  �ملعونات  تاأثري 

هذه  لبلورة  و�أجانب  بفل�شطينيني  و��شتعنت  �ملوؤ�ش�شة،  ببناء  ففكرنا 

�لروؤية يف �أطر و��شحة .. كان �هتمامنا من�شباً على �لعمل با�شتقاللية 

و�سفافية تامة يف جمالت عدة على ر�أ�شها �لثقافة و�لتعليم و�لتنمية 

و�لطفل، ولذلك بنينا يف غزة مركز�ً للطفل �أعتقد �أنه �لأول من نوعه، 

ورمبا �لوحيد من نوعه يف فل�شطني .. ومع �لوقت، وبوجود �لكفاء�ت 

�لتي تعمل يف �ملوؤ�ش�شة، تطور عملها، وباتت حتقق نف�شها بو�شوح.

عمر القطان: �لعملية تر�كمية بالأ�شا�س .. لي�س هناك منا من يت�شلح 
بوهم �أننا منلك ع�شى �شحرية حلل جميع م�شاكل �لعامل، مع �ملعنى 

قارنا  ما  �إذ�   .. �لرت�كم  �أهمية  عن  نتحدث  نحن   .. �أقوله  ملا  �ملجازي 

جممل �حلقول �لثقافية و�لفنية يف فل�شطني مبا كانت عليه قبل ع�شرين 

عاماً، نالحظ �أن ثمة تقدماً كبري�ً يف هذه �ملجالت .. نحن ل نختلق 

�أو نبحث عن مو�هب، بل نبحث عن �أطر لإبر�ز هذه �ملو�هب، و�إتاحة 

�ملجال �أمامها لتحقيق نف�شها .. فيما يتعلق مبو�شوع �لدعم، �نتهجنا يف 

بد�ية عملنا �شيا�شة �جلو�ئز، ومع �لوقت طورنا نف�شنا، �شو�ء فيما يتعلق 

�لطفل،  مركز  �أو  و�لتطوير،  �لبحث  مركز  �أو  و�لفنون،  �لثقافة  بربنامج 

حتى باتت �لتدخالت �خلا�شة بهم كبرية و�أكرث عمقاً من جمرد منح 

�جلو�ئز، ويكفي �أن نتحدث عن مدر�شة �لدر�ما يف فل�شطني، ومدر�شة 

�لدر�ما يف �لتعليم �لتي تنظم كل �شيف يف �لأردن، حتى بتنا مثاًل 

�لإقليم  م�شتوى  على  بل  فح�شب،  فل�شطني  يف  لي�س  به  يحتذى 

و�لعامل �أي�شاً.

املؤسسة والضمانات

يو�صف ال�صايب: ل�شمان ��شتمر�ر �ملوؤ�ش�شة يف بر�جمها، �أل يوجد �أي 
تخطيط لال�شتثمار مبفهومه �لتجاري يف �حلقل �لثقايف و�لفني، بحيث 
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�ملوؤ�ش�شة  �أرباح ي�شب لدعم م�شاريع  تدره هذه �ل�شتثمار�ت من  ما 

�لإ�شفاف  عن  �أحتدث  ل  »�لتجاري«  عن  �أحتدث  .. وحني  وتطويرها 

بطبيعة �حلال؟

حل�شابات  �لعملية  �شنخ�شع  �حلالة  هذه  يف  القطان:  املح�صن  عبد 
�لربح و�خل�شارة، وهذ� غري مقبول بالن�شبة لنا، لأننا ل نرغب يف حتويل 

�ملوؤ�ش�شة �إىل موؤ�ش�شة جتارية .. نحن ندعم م�شاريع ثقافية وفنية وغريها، 

ول ن�شارك يف �إنتاجها �أو �شناعتها �أو مردودها، مبعنى �أن �لدعم �لذي 

فَهم 
ُ
اأ اأن  �أريد  و�إن كنت ل  �أقوله،  �أن  �أحب  ما   .. جتارياً  لي�س  نقدمه 

وكاأنني �أحتدث من باب �ل�شتعر��س، هو �أننا كعائلة و�شعنا �شمانات 

ل�شتمر�ر هذه �ملوؤ�ش�شة لع�شر�ت �ل�شنني، �شو�ء كنت على قيد �حلياة 

يجعلنا  وهذ�  �ملوؤ�ش�شة،  ��شتمر�رية  على  خوف  ل  بالتايل   .. ل  �أم 

�أكرث �إ�شر�ر�ً على �لرف�س �ملطلق للدخول يف ح�شابات جتارية تتعلق 

مبفاهيم �لربح و�خل�شارة .. من �ل�شفات �ملهمة للموؤ�ش�شة �أنها من بني 

�ملوؤ�ش�شات �لقليلة يف �لوطن �لتي ل تعتمد على �أحد يف متويل ذ�تها 

وم�شاريعها .. قد نكون نفذنا م�شاريع م�شرتكة، وهي قليلة على �لعموم، 

لكن حتت �إ�شر�فنا وقيادتنا .. نحن ل نقبل ماًل م�شروطاً من �أحد .. ل 

ميكن �أن نقبل �أي تدخل يف �شيا�شات �ملوؤ�ش�شة من �أية جهة كانت.

باأنك خ�ش�شت  علمته  ما  �ل�شمانات  بني  من  هل  ال�صايب:  يو�صف 
من   25% عن  هنا  و�حلديث   .. �ملوؤ�ش�شة  ل�شالح  تركتك  من  جزء�ً 

ثروتك؟

�أكن �أحب �حلديث عن ذلك، لكن هذ�  عبد املح�صن القطان: مل 
�أمر حدث بالفعل .. هناك و�شية وموثقة ب�شكل قانوين تتعلق بهذ� 

 .. عمر  وبخا�شة  و�أبنائي،  زوجتي  تنفيذها  عن  و�مل�شوؤولون  �جلانب، 

�إجماع  فثمة  بالأ�شا�س،  موجودة  �لو�شية  هذه  تكن  مل  لو  وحتى 

�ملوؤ�ش�شة وتطويرها من بعدي  و�أبنائي حلماية  مطلق من قبل زوجتي 

تركتي  �أكرب من  ن�شبة  بتخ�شي�س  بع�شهم طالب  �أن  ت�شتغرب  .. قد 

للموؤ�ش�شة .. �أنا �أ�شتغرب �أن �لبع�س ي�شتغرب خطوتي هذه .. �أنا ل 

�أرى فيها �أية غر�بة .. هي قناعة، ول �أنتظر مدحاً ول �شكور�ً .. بالن�شبة 

ولي�س  عملي،  من  �لباقي  �أنها  على  �ملوؤ�ش�شة  هذه  �إىل  �أنظر  �أنا  يل 

باإمكاين �أن �أتركها يتيمة.

مستقبل املؤسسة

يو�صف ال�صايب: هناك توجه لبناء مقر جديد للموؤ�ش�شة .. هل هذه 
�خلطوة تاأتي من باب �لروؤية �مل�شتقبلية ملوؤ�ش�شة عبد �ملح�شن �لقطان؟

ثقافية،  موؤ�ش�شة  ليكون  �شمم  �جلديد  �ملبنى  القطان:  املح�صن  عبد 
لي�ش كاملبنى �حلايل للموؤ�ش�شة، وهو يف �لأ�شا�س غري م�شمم لذلك، 

ومت ��شتئجار �أجز�ء منه .. نحن بحاجة �إىل م�شاحات ت�شتطيع ��شتيعاب 

كل طموحات �ملوؤ�ش�شة، على �لأقل يف �لع�شرين عاماً �ملقبلة.

�لقطان  �ملح�شن  عبد  موؤ�ش�شة  ترى  كيف  هو  �ل�شوؤ�ل  قطان:  غ�صان 
بعد ع�شرة �أعو�م؟

 .. �لآن  عليه  هي  مما  �شعفاً«  »خم�شني  �أر�ها  القطان:  املح�صن  عبد 
و�شت�شم  �إطاره،  يف  تعمل  حقل  كل  يف  م�شاعف  تاأثري  لها  �شيكون 

ع�شر�ت ورمبا مئات �ل�شباب لي�س فقط �ملتعلم، بل �ملتلزم و�ملنتمي، 

جانب من زيارة مركز �ملعلمني يف نعلني.
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�ملطلوب  �ملجتمعي  �لتغيري  �إحد�ث  يف  كبري  دور  له  �شيكون  و�لذي 

.. على �لأغلب �أنني �شاأكون فارقت �حلياة، لكنني متفائل جد�ً من 

م�شتقبل هذه �ملوؤ�ش�شة، �لتي �أرى �أنها �شتكون �متد�د�ً يل بعد رحيلي.

�حليز  من  �إخر�جها  على  تقوم  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  فكرة  القطان:  عمر 
�لذي  �ليوم   .. �إليه  ن�شعى  ما  �لكلمة، وهذ�  �لعام مبعنى  �إىل  �خلا�س 

تتحول فيه �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �إىل �إد�رة م�شتقلة عن �لعائلة، ويقوم عليها 

�ل�شعيد  على  ح�شورهم  وميلكون  �ملجتمع،  بهم  يعرتف  �أ�شخا�س 

موؤ�ش�شة  تاأ�شي�س  �أهد�فنا يف  نكون حققنا  و�ملهني،  و�لثقايف  �لفكري 

عامة، �لتي هي �لفكرة �لتي تقوم عليها �ملوؤ�ش�شات �خلريية يف �لغرب، 

وتقوم عليها فكرة �لوقف �لإ�شالمي.

ل  �لعطاء،  يف  وت�شتمر  �ملوؤ�ش�شة  تتطور  حتى  القطان:  املح�صن  عبد 
بد اأن تخرج عن �لإطار �لعائلي لها .. قد يكون هناك ممثل للعائلة يف 

�إد�رتها، لكن ل بد من ��شتقالل هذه �لإد�رة عن �لعائلة ذ�ت يوم، 

باأنه �شريك يف  ي�شعر �ملجتمع  �أن  بد  .. ل  وهو ما نعمل على حتقيقه 

�إد�رة هذه �ملوؤ�ش�شة، كي يد�فع عنها، وتو��شل عملها مبزيد من �لتاألق.

معهد دراسات إسرتاتيجية

يف نهاية �جلل�شة �حلو�رية، ك�شف عبد �ملح�شن �لقطان عن فكرة يعود 

در��شات  معهد  تاأ�شي�س  حول  وتتمحور  عاماً،  ع�شرين  �إىل  عمرها 

�إ�شرت�تيجية م�شتقل، وكان من �ل�شعب تنفيذها لغياب حرية �لر�أي 

�ملقبلة  �لأيام  و�شنبحث يف  تتغري،  �لظروف  �لآن  ويقول:   .. والتعبري 

�لفكرة   .. م�شتقل  �إ�شرت�تيجية  در��شات  معهد  تاأ�شي�س  �إمكانية 

تكون  �أن  هو  �لو��شح  و�لتوجه  �لروؤية،  يف  و�شوح  وهناك  متبلورة، 

 .. �ملجال  هذ�  يف  �لتميز  على  �لقادرين  من  �جلديد  للجيل  �لإد�رة 

نحن ندعم �لفكرة معنوياً ومادياً، لكننا يجب �أل نتدخل يف �لإد�رة، 

�لوزر�ء،  رئي�س  فيا�س  �شالم  وبالدكتور  مازن،  �أبو  بالرئي�س  و�شاألتقي 

وهم �أ�شدقاء، و�شاأطرح عليهم فكرة �ملعهد غري �ملنحاز لأحد، �لذي 

�لفل�شطينية،  بالق�شية  زو�يا متعددة ذ�ت عالقة  �شيقدم در��شات يف 

من بينها عالقتنا مع �لعدو، ومع �لوليات �ملتحدة، وغريهما، ويقدم 

 .. جمامالت  دون  �جلمهور،  ولعامة  �لقر�ر،  ل�شاحب  وبد�ئل  حلوًل 

موؤ�ش�شة  تامة، وهو م�شتقل عن  با�شتقاللية  نحو ذلك  نحن متجهون 

عبد �ملح�شن �لقطان متاماً.

ن�شر ن�س هذه �جلل�شة �حلو�رية يف �شحيفة �لأيام �لفل�شطينية بتاريخ 2011/3/29.

عبد �ملح�شن �لقطان رئي�س جمل�س �لأمناء، وعمر �لقطان �أمني �ل�شر، وزياد خلف �ملدير �لتنفيذي خالل ح�شورهم ور�شة عمل نظمها مركز �لقطان للبحث و�لتطوير �لرتبوي حول 

توظيف �لر�شوم �ملتحركة يف �لتعليم.
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