
1آذار 2006

				آذار				 	 											 	 	 																											تصدر	عن:	بديل/املركز	الفلسطيني	ملصادر	حقوق	املواطنة	والالجئني		 	 		العدد		)16(				
2006																					 	 	 	 	 	 							عضو	االئتالف	الفلسطيني	حلق	العودة	 																	 	 	 	 	السنة	الرابعة			

ساهم في هذا العدد

إسرائيل وحق العــــودة

 30 عامًا على يـوم األرض اخلالـد

هنـــــا باقـــــون .

ملــــــف العـــــدد:

آدم هــنــيــة وحـــــازم جــمــجــوم ورفـــيـــف زيــــادة
ـــــت حلــــم(  ـــــي أبــــــــو احلـــــســـــن الـــــــراضـــــــي )ب
أمــــــــــــــيــــــــــــــر مــــــــــــــخــــــــــــــول )حـــــــــيـــــــــفـــــــــا( 
إلـــــــيـــــــزابـــــــيـــــــث نــــــــصــــــــار )الــــــــنــــــــاصــــــــرة( 
ـــــيـــــب(  ـــــشـــــتـــــايـــــن )تــــــــــل أب ـــــرون إيـــــــتـــــــان ب
)حـــــــيـــــــفـــــــا(  بــــــــابــــــــيــــــــه  ــــــــــــــــــــان  إي د. 
الــــفــــحــــم(  )أم  حـــــســـــن  أبــــــــــو  حـــــســـــن 
ــنــاصــرة( د. راســــم خــمــايــســي )كــفــر كــنــا، ال
زهــــــــــــيــــــــــــرة صــــــــــبــــــــــاغ )الــــــــــنــــــــــاصــــــــــرة( 
ـــــــــمـــــــــان نــــــــــــــاطــــــــــــــور )حــــــــيــــــــفــــــــا(  ســـــــــل
املتحدة(  العربية  )اإلمـــــارات  البيك  سليم 
عــــــيــــــســــــى قـــــــــــراقـــــــــــع )بـــــــــيـــــــــت حلــــــــم( 
مـــحـــمـــد عــــلــــي طـــــه )كـــــــابـــــــول، اجلـــلـــيـــل(
)شــــــــفــــــــاعــــــــمــــــــرو(  دالل  مـــــــــــــــــــــــروان 
نــــــــــبــــــــــيــــــــــه بــــــــــشــــــــــيــــــــــر )حــــــــــيــــــــــفــــــــــا( 
ــــــــــطــــــــــحــــــــــان )الـــــــــــــقـــــــــــــدس(  هـــــــــبـــــــــة ال
)الـــــــــــقـــــــــــدس(  كـــــــــوهـــــــــن  ــــــل  هــــــيــــــل د. 
)قـــــلـــــقـــــيـــــلـــــيـــــة(  جـــــــبـــــــر  يــــــحــــــيــــــى  د. 
يـــــوســـــف مـــحـــمـــد خـــلـــيـــفـــة )بـــــيـــــت حلــــم( 
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االفتتـاحيــة

خاص بـ "حق العودة"

يتحسر عثمان منصور من قرية بلعني، على أراضي جده اخلضراء املزينة بأشجار الزيتون 
البركة" كما يطلق عليه، عندما كان يلهو مع إخوته في  العنب، مستذكرا "زمن  والتني وكروم 
القمح  وحقول  والبازيالء  والسبانخ  الفول  بحقول  عام  بعد  عاماً  املزروعة  الواسعة  األراض��ي 
الغرس  في  العائلة  أف��راد  مبساعدة  يستمتعون  وه��م  األطفال  أص��وات  تتعالى  فيما  والشعير، 
والقطف في جو مليء بالدفء واألمان، حيث ارتبطت األرض بالهوية والوطن في األذهان منذ 
العيش  الفلسطيني  األج��داد وكرامتهم، فال يستطيع  األرض أصالة  لنا  الطفولة.  وأردف: متثل 
دون أرضه، وهي أعز ما منلك، ليس فقط من اجلانب املادي وإمنا من القيمة املعنوية التي متثلها 
نهب  واق��ع  على  احللم  هذا  من  صحونا  لكننا  قائالً:  واستدرك  والوجود.  لالستمرار  األرض  لنا 

العالم  م��رأى  على  عليها،  واالستيالء  األراض���ي 
عندما مت االستيالء على 292 دومنا من أراضي 
وحتى  الثمانينات  بداية  منذ  منصور  علي  جده 
اآلن، فيما تبقى 8 دومنات ل� 17 وريثا في قريتي 

بلعني وخربثا.
     وفي السياق ذاته، قال خليل التفكجي مدير 
العربية:  الدراسات  جمعية  في  اخلرائط  دائ��رة 
 97% الفلسطينيون  ميلك  كان   1948 العام  في 
من األراض��ي، بينما ميلكون حالياً  %3 فقط من 
أراضي فلسطني التاريخية، متسائالً: أين ستقام 
إسرائيل  استولت  حال  في  الفلسطينية  الدولة 
على املزيد من األراض��ي؟  وأوض��ح أن االحتالل 
اإلسرائيلي يسيطر على %58 من أراضي الضفة 

إغالق  مت  بينما  للمصادرة،  طريقه  ففي  اآلخر  اجلزء  أما  منها،  جزء  مصادرة  مت  حيث  الغربية، 
يتبقى  فيما  األردن،  كغور  عنه  التنازل  اإلسرائيلي  االحتالل  رغبة  عدم  بسبب  املتبقي،  اجل��زء 

للفلسطينيني %42 فقط من املساحة الكلية للضفة الغربية.
للعيش  م��ص��دراً  باعتبارها  األس��اس��ي،  ال��ص��راع  مجال  متثل   " األرض  أن  التفكجي  وي��رى   
منها،  مساحة  أكبر  الم��ت��الك  جانب  ك��ل  يسعى  لذلك  جوهرية،  قيمة  تشكل  أنها  كما  واحل��ي��اة، 
من  الرغم  على  مستخدمني،  ج��د،  عن  أب��اً  توارثوها  التي  بأرضهم  الفلسطينيون  يتمسك  حيث 
األرض،  وزراع���ة  البيوت  كبناء  اإلسرائيلي،  االستيطان  لوقف  شتى  أساليب  إمكاناتهم،  قلة 

ف��ي��م��ا مت��ك��ن االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��ل��ي امل��دع��وم 
من  املادية  واإلمكانات  القاهرة،  الدولة  بقوة 
حتقيق أهدافه وإحراز السيطرة على املزيد من 
األراض��ي". وفي معرض حديثة عن املشاريع 
متتياهو  تصريح  إل��ى  ت��ط��رق  االستيطانية، 
دروب���ل���س - أح���د أق��ط��اب دائ����رة االس��ت��ي��ط��ان 
"جميع   - العاملية  الصهيونية  املنظمة  ف��ي 
والسامرة  يهودا  من  املستغلة  غير  األراض���ي 
والتي  وحولها،  السكن  م��راك��ز  ب��ني  تقع  التي 
حتتلها األقليات، يجب أن تصادر فوراً بغرض 
إقامة  خطر  تخفيض  وبالتالي  استيطانها، 
دولة عربية في هذه املنطقة إلى احلد األدنى، 

البعض،  بعضها  عن  ومعزولة  اليهودية  باملستوطنات  محاطة  نفسها  األقليات  ت��رى  وعندما 
ستجد أن استمراريتها اإلقليمية والسياسية ستكون معدومة". وأوضح التفكجي أن دروبلس 
التي  املترابطة اجلديدة  املهام املضاعفة املنوطة باملستوطنات  يعبر من خالل تصريحاته، على 
ومصادرة  الفلسطينيني،  غالبية  بها  يتواجد  والتي  املهمة،  الفلسطينية  املدن  خنق  إلى  ستؤدي 

مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

أساليب مصادرة األراضي
أشار التفكجي إلى قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بصياغة قوانني تؤدي نهاية إلى حتقيق 
الذي  الغائبني  أراض��ي  قانون  منها  األساليب،  شتى  مستخدمني  األرض  على  بالسيطرة  حلمهم 
ُهّجروا بعد عام 1967 بسبب احلرب،  الذين  الغربية  أراضي وممتلكات مواطني الضفة  يشمل 
حيث وضعتها حتت سيطرة حارس أمالك الغائبني، وتبلغ مساحة هذه األراضي قرابة 450000 
دومنا. وتطرق إلى جلوء إسرائيل إلى نقل جميع األراضي التي كانت مسجلة باسم خزينة اململكة 
األردنية أو باسم امللك إلى حيازة احلكم العسكري الذي اعتبرها أراض ل�"دولة إسرائيل"، والتي 
بلغت مساحتها 2.15 مليون دومن.  كما متت مصادرة أراضي، وإغالق مساحات واسعة من قبل 
بدواعي  أو  العسكرية  واملناورات  التدريبات  في  الستخدامها  اإلسرائيلية"  العسكرية  "اإلدارة 

األمن ومنع "أعمال عدائية".
ونوه التفكجي إلى استغالل قوات االحتالل لألراضي التي ال ميلكها أحدا، ملصادرة  150000 
الرعي  كأراضي  القانونية،  ملكيتها  إثبات  من  الفلسطينيون  يتمكن  لم  أراض  وهي  منها،  دومنا 
ذاته،  الصعيد  على  املستوطنات.  لبناء  "الدولة"  أراضي  ضمن  فأصبحت  سكنهم،  عن  البعيدة 
أوامر  خالل  من  طبيعية،  محميات  أو  عامة  حدائق  إعالنها  بحجة  األراض��ي  مصادرة  إلى  أش��ار 

عسكرية إسرائيلية.

اجلدار ومصادرة األراضي
أنه  كما  بنائه،  م��ن  االنتهاء  عند  ك��م  سيبلغ681  اجل���دار  ط��ول  أن  إل��ى  اإلح��ص��اءات  وتشير 
حيث  إسرائيل،  إل��ى  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  األراض���ي  من   10% يقارب  ما  "سيضم" 
يخترق اجلدار الضفة الغربية بعمق يصل إلى 23 كم، ويعزلها عن جهاتها الشمالية والغربية 
الدومنات في مناطق تقع في 76 جتمعا سكانيا، يزيد  واجلنوبية، ويتسبب في مصادرة اآلف 
والتهام  الغربية  الضفة  أراض��ي  من   16% حصر  إل��ى  إضافة  م��واط��ن،  أل��ف   70 عن  سكانها  ع��دد 
حوالي 565 ألف دومن منها. ويذكر أن معظم األراضي املصادرة مزروعة بالزيتون واحلمضيات 
واحملاصيل احلقلية، ومنها ما يستخدم كمراع، كما تفيد املعلومات األولية أنه سيتم فصل مئة 
قرية عن أراضيها الزراعية، وعزل ما يزيد عن 150 ألف دومن من األراضي الزراعية خلف اجلدار.  

وتقدر الطاقة اإلنتاجية لألراضي التي  صادرها اجلدار بحوالي 100 ألف طن من اخلضروات، 
و50 ألف طن من الفواكه، كما عزل اجلدار 31 بئرا ارتوازيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 مليون 

م3 من املياه سنويا.
وفي السياق ذاته، أكد ماهر عنقاوي منسق اللجنة الشعبية في قرية بيت سيرا، أن مجموع 
األراضي التي صودرت بسبب اجلدار بلغ حوالي 2000 دومن من أراضي القرية، وأسفر عن قطع 
العام  القرية منذ  إلى مصادرة حوالي 70 % من أراضي  ما يقارب 5000 شجرة زيتون، مشيراً 
1948 وحتى اآلن، حيث كانت تبلغ مساحة القرية حوالي 6150 دومنا، بقي منها 1150 دومنا. 
وأشار إلى وقوع اجلدار من اجلهة الغربية للقرية، حيث تبعد مستوطنتي )مكابيم( و)ريعوت( 
املرج  منطقة  على  اإلسرائيلي  االحتالل  ق��وات  سيطرة  إل��ى  منوها  القرية،  عن  متر  ح��وال��ي300 
العام  في  القرية  من  اجلنوبية  اجلهة  في  الواقعة 
مساحات  اق��ت��ط��اع  مت  ان���ه  ع��ن��ق��اوي  وذك���ر    .2003
القرية إلنشاء شارع رقم 443،  أراضي  واسعة من 
متر   150 حوالي  يبعد  آمن  سياج  حوله  أقيم  ال��ذي 
القرية،  من  الشرقية  اجلهة  في  يقع  وأض��اف:  عنه. 
دومنا،   50 تبلغ  مساحة  على  يسيطر  مراقبة  برج 

كما يحظر االقتراب منها.
مقاومة  جت��رب��ة  متكنت  ذات���ه،  الصعيد  وع��ل��ى 
اجل���دار ف��ي بلعني م��ن فتح ملف اجل���دار وم��ص��ادرة 
األراض�������ي م���ن ج���دي���د ف���ي م��ح��ك��م��ة ال���ع���دل ال��ع��ل��ي��ا 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وال����وص����ول إل����ى احمل���اف���ل ال��دول��ي��ة 
واع��ت��ب��اره��ا ق��ض��ي��ة رأي ع���ام ف���ي اإلع�����الم ال��دول��ي 
واحمللي من خالل تناول النشاطات املتواصلة أسبوعيا لالحتجاج، وابتكار العديد من أساليب 
املقاومة السلمية واملؤثرة في ظل مشاركة املتضامنني األجانب وحركات التضامن اإلسرائيلية 

وجهود اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار، ومقاومة أهالي القرية.
وفيما يتعلق بآخر تطورات مقاومة اجلدار في قرية بلعني، أشار عبد الله أبو رحمة منسق 
اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار أنه مت إيقاف العمل في مستوطنة ميتاتياهو الشرقية التي أقيمت 
على أراضي القرية، حيث مت إثبات تزوير وثائق األراضي، مضيفاً: نسعى إلى إثبات أحقية أهالي 
بلدة بلعني وعدم مشروعية اجلدار، حيث قام أهالي القرية ببناء غرفتني منفصلتني خلف اجلدار، 
حرية  على  للحفاظ  ب��اس��ت��م��رار  بهما  ال��ت��واج��د  وي��ت��م 
إلى  إضافة  الساعة،  م��دار  على  اجل��دار  خلف  احلركة 
رحمة  أبو  ولفت  وزراعتها.  ألراضيهم  األهالي  إحياء 
إلى دور اللجنة الشعبية في تصوير املستوطنني، في 
للمحامي  املستوطنة وتسليمها  حال تواجد عمال في 
من أجل تقدميها للمحكمة التي أصدرت قرارا بتجميد 
القرار. وقال: استولى اجلدار في  العمل حلني صدور 
 4000 أص���ل  م��ن  دومن����ا،   2300 ح��وال��ي  ع��ل��ى  بلعني 
القرية  ليخترق  للقرية،  الكلية  املساحة  ه��ي  دومن��ا 

بطول 2 كم، وعرض 30 م.
على  جديدتني  استيطانيتني  بؤرتني  لبناء  اإلسرائيلي  املخطط  تنفيذ  مت  حال  في  وأض��اف: 
أرض القرية، سيكون هناك خمسة جتمعات استيطانية على أراضي قرية بلعني، منها مستوطنة 
"ميتاتياهو" وامتداد مستوطنة "مودعني عليت"، ومستوطنة "كريات سيفر"، و"مستوطنة 
ميتاتياهو الشرقية". وأوضح أبو رحمة أنه متت مصادرة أراضي القرية منذ عام 1978 إلقامة 

مستوطنة ميتاتياهو، وبعد ذلك في عام1991 لبناء مستوطنة كريات سيفر.
لن  حيث  اجل����دار،  خلف  تقع  ال��زي��ت��ون  بشجر  امل��زروع��ة  ال��ق��ري��ة  أراض���ي  معظم  أن  وأش���ار 
تصبح  أن  بعد  باقتالعها  ستقوم  االحتالل  ق��وات  أن  منوهاً  إليها،  الوصول  من  مالكيها  يتمكن 
خرابا بذريعة عدم وجود مالكني لهذه األراضي لتعتبرها بعد ذلك أراض تابعة للدولة وتقوم 
إلى 20.000 شجرة زيتون،  أن عدد األشجار خلف اجلدار يصل  أبو رحمة  مبصادرتها. ولفت 
مشيراً أن الزراعة تعتبر مصدر العمل األساسي للعديد من أهالي القرية. وفيما يتعلق مبستقبل 
القرية، يقول: لن يكون هناك أي إمكانية للتوسع والبناء أفقيا أو عموديا في القرية، مبعنى انه 
سيضطر األهالي لالنتقال إلى املدينة أو الهجرة خارج الوطن، معتبراً أن ذلك يهدف إلى تهجير 

السكان، أي تتعرض قرية بلعني لنكبة ثالثة.

املصادرة واالستيطان في القدس
وحول وضع مدينة القدس، يقول التفكجي: بعد عمليات املصادرة التي طالت ما نسبته 35% 
من مساحة القدس الشرقية، بات يسيطر الفلسطينيون على %14 فقط من هذه األراضي، حيث مت 
استخدام أسلوب عصري في تهويد املدينة، بحجة استناده لقانون التنظيم والتخطيط الذي أنتج 
سلسلة قوانني أدت إلى حتويل ما يزيد عن %40 من مساحة القدس إلى مناطق خضراء، مينع 
البناء عليها من قبل الفلسطينيني. وأضاف: وتستخدم كاحتياط لبناء مستوطنات في املستقبل 
كما حدث في جبل أبو غنيم، ما أدى إلى هجرة املقدسيني من املدينة إلى األحياء احمليطة بسبب 

سهولة البناء وقلة التكاليف.
وأكد التفكجي أن العام 1993 شهد بداية مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم احلدود، 
ملا يسمى بالقدس الكبرى )املتروبوليتان(، حيث شملت أراضي تبلغ مساحتها 600 كم2 أو ما 
إقامة املستوطنات خارج حدود  لتبدأ حلقة أخرى من  الغربية،  يعادل %10 من مساحة الضفة 
الغربية  الضفة  في  املستوطنات  بني  واجلغرافي  اإلقليمي  التواصل  حتقيق  إلى  تهدف  البلدية 
وخارج حدود البلدية، إضافة إلى إقامة شبكة من الطرق بينها، منوها إلى أن خارطة احلكومة 
اإلسرائيلية لالستيطان في القدس تشمل مستوطنات غوش عتصيون وإفرات ومعاليه أدوميم 
الكتل  ب��أن   " ش��ارون  أعلن  كما  متسارعة،  بصورة  فيها  والبناء  العمل  ويتم  زئيف،  وجفعات 

االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية ستبقى في أيدي إسرائيل وستحاط باجلدار".

أرض أكثــر.. وعــرب أقــــل
تقريــر: هبــة الطحـّــان و طارق سعادة

يوم االرض اخلالد

هنا باقون
وأحد  األسبق  إسرائيل  دولة  رئيس  تصريح  يكون  قد 
قياديي حزب العمل إسحاق نافون في العام 1984 في أن 
العمل  حلزب  الصهيوني  البرنامج  في  األساسية  “النقطة 
هي احلصول على أكبر قدر ممكن من األرض وأقل عدد ممكن 
وتعبيرا  إي��ج��ازا  التصريحات  أكثر  يكون  قد  العرب”  من 
الشعب  مع  برمته  الصهيوني  املشروع  تعامل  مجمل  عن 
الفلسطيني  وظل  فلسطني.  أرضه،  في  املتجذر  الفلسطيني 
التي  العريض  العنوان  باختالفاتها  وأرض��ه  باختالفاته 
سياساتها،  مجمل  أساسه  على  الصهيونية  احلركة  تبني 

واحلجر األساس خلطواتها املستقبلية الالحقة. 

املدلوالت  فإن  األرب��ع،  اجلهات  إلى  سريعة  نظرة  وفي 
ك��ل��ه��ا ت��ش��ي��ر إل����ى أن ق���واع���د ال��ل��ع��ب��ة ال ت�����زال ه���ي ذات���ه���ا.  
املشروع  مالمح  أب��رز  أح��د  هي  أرضه”  على  “الفلسطيني 
التي  املقدمة  هذه  شكلت  لقد  املعاصر.  الفلسطيني  الوطني 
تعبر عن أبسط حقوق االنسان التحدي الفلسطيني األكبر 
في مواجهة حملة منهجية ال تقوم على “الفلسطيني بدون 

أرضه” فحسب، بل “أرضه بدونه” أيضا. 
 

اجلغرافية  احل���دود  متخطيا  املسلسل،  ه��ذا  ويستمر 
واسعة  اسرائيلية  حملة  ال��ي��وم،  النقب  يشهد  إذ  للنكبة. 
الفلسطيني، وذلك  العربي  النطاق من اجل تصفية طابعه 
غيتوات  داخ���ل  الفلسطينيني  سكانه  محاصرة  خ��الل  م��ن 
محدودة املساحة، في عملية انتاج شبيهة بتلك التي تقوم 
ببناءها  احملتلة  الغربية  الضفة  ف��ي  نفسها  إسرائيل  بها 
محاصرة  في  بها  قامت  وأخ��رى  العنصري،  الفصل  جل��دار 
أن  القول  نافلة  الى سجن كبير. ومن  قطاع غزة وحتويله 
ممارسات إسرائيل أحادية اجلانب، لم تقتصر على األرض 
أو حلصارها لتطور املشروع السياسي في فلسطني، ولكن 
أيضا من خالل منعها لالجئني الفلسطينيني الذين هجرتهم 
ديارهم  ال��ى  ال��ع��ودة  من  تالها  وم��ا   1948 العام  في  أص��ال 
الدولي  القانون  مبواثيق  التزام  أي  ب��دون  وذل��ك  األصلية، 

وقرارات االمم املتحدة ذات العالقة. 

تنبع أهمية هذا العدد اخلاص الذي نصدره في الذكرى 
الثالثني ليوم االرض اخلالد، ليس من قيمة مناسبة فحسب، 
وإمنا ألنه يطرح مركبي “الفلسطيني على أرضه” كمحاور 
اخلاصة  التغطية  وت��ط��رح  املختلفة.  بجوانبها  أساسية 
امل��ش��اري��ع  ل��ي��وم األرض اخل��ال��د جملة  ال��ث��الث��ني  ب��ال��ذك��رى 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ه��ادف��ة إل���ى م���ص���ادرة امل��زي��د م��ن األراض����ي 
وال���دروس  األرض  ي��وم  جتربة  ال��ى  إض��اف��ة  الفلسطينية، 

املستفادة فلسطينيا من هذه التجربة. 

فيما يطرح ملف العدد “إسرائيل وحق العودة” آليات 
وحقهم  عموما  الفلسطينيني  الالجئني  مع  إسرائيل  تعامل 
دي��اره��م وأرض��ه��م خصوصا، على قاعدة  ال��ي  ال��ع��ودة  ف��ي 
جدير  إلسرائيل  تهديد  كمشروع  الفلسطيني،  مع  التعامل 

بالعالج ومنها كمشروع تهجير وطرد. 

وفي احملصلة النهائية، فإن هذا العدد يحاول أن يوسع 
السالم  أن  وه��و  والتجارب  التاريخ  أثبته  ألم��ر  اآلف��اق  من 
تهجير،  مشروع  الفلسطيني  ظل  طاملا  اخليال  رهن  سيظل 
وظلت أرضه مشروع مصادرة، وأنه ال مصير للتوصل الى 
أرضه،  الى  الفلسطيني  إع��ادة  بدون  األرض  على  التسوية 

وإعادة أرضه إليه. 

“هيئة التحرير”

الصهيونية  املنظمة  ف��ي  االستيطان  دائ���رة  أق��ط��اب  أح��د  دروب��ل��س،  متتياهو 
العاملية، صرح بأن "جميع األراضي غير املستغلة من يهودا والسامرة التي تقع 
بني مراكز السكن وحولها، والتي حتتلها األقليات، يجب أن تصادر فوراً بغرض 
استيطانها، وبالتالي تخفيض خطر إقامة دولة عربية في هذه املنطقة إلى احلد 
األدنى، وعندما ترى األقليات نفسها محاطة باملستوطنات اليهودية ومعزولة عن 
بعضها البعض، ستجد أن استمراريتها اإلقليمية والسياسية ستكون معدومة".

بعد عمليات املصادرة التي طالت ما نسبته %35 من مساحة القدس الشرقية، 
استخدام  مت  حيث  األراض��ي،  هذه  من  فقط   14% على  الفلسطينيون  يسيطر  بات 
أسلوب عصري في تهويد املدينة، بحجة االستناد إلى قانون التنظيم والتخطيط 
الذي أنتج سلسلة قوانني أدت إلى حتويل ما يزيد عن %40 من مساحة القدس إلى 

مناطق خضراء، مينع البناء عليها من قبل الفلسطينيني.
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املستويات  أعلى  على  اجتماعات  عقدت   ،1975 ع��ام  من  األي���ام،  تلك  في 
ق��ررت  ال���ذي  امل��ش��روع  ذل���ك  اجلليل”،  ت��ه��وي��د  “مشروع  لتنفيذ  احل��ك��وم��ي��ة 
“إعادة  مشروع  تدعوه  أن  العرب،  املواطنني  مبشاعر  للمس  منعاً  احلكومة، 
للتعمية  الشامل”،  التطوير  “برنامج  اسم  عليه  أطلقوا  ثم  السكان”  توزيع 
األراضي  عن  للدفاع  القطري  للمؤمتر  العام  البيان  في  جاء  وكما  والتضليل. 
العربية في إسرائيل، املنعقد في 18 تشرين األول في مدينة الناصرة “سواء 
فاملضمون واحد، وهو مصادرة  أو تطويراً  أو توزيعاً  سمي املشروع تهويداً 

املزيد من أراضي الفالحني العرب والقضاء على البقية الباقية من أراضيهم”.
“أنه ملن املستغرب حقاً أن نعقد  يعترف املبادرون إلقامة املؤمتر املذكور 
على  لالحتجاج  ال��دول��ة،  قيام  على  ع��ام��اً  وعشرين  سبعٍة  بعد  امل��ؤمت��ر  ه��ذا 
مصادرة أراٍض جديدة واستنكار مخططات حكومية لالستيالء على مساحات 
كانت  العربية  األراض���ي  م��ص��ادرة  فعمليات  العرب”.  الفالحني  أراض���ي  م��ن 
مستمرة منذ العام 1948 لتحقيق الهدف الصهيوني الذي حدده بن غوريون 
“االستيطان نفسه هو الذي يقرر إذا كان علينا أن ندافع عن اجلليل أم ال. هذا 

يتعلق بالناس الذين يشعرون بالواجب ويريدون الدفاع عنه”. 
املخصصة  األقسام  فيه  مبا   1948 العام  في  اجلليل  إسرائيل  احتلت  لقد 
سكانية  أغلبية  ذات  املناطق  هذه  وكانت  إليها،  وضمتها  الفلسطينية  للدولة 
مشروع  إس��رائ��ي��ل  حكام  ط��رح  ال��وض��ع  ه��ذا  ولتغيير  ك��ذل��ك.  وبقيت  عربية، 
الشعور  ك��ان  السكان”.  “توزيع  أو  اجلليل”  “تطوير  أو  اجلليل”  “تهويد 
السائد تلك األيام أن حكومة إسرائيل قررت أن تستولي على جميع األراضي 
امل��دن والقرى  إل��ى خنق  ال��ط��رق. وه��ذا س��ي��ؤدي  و  ال��وس��ائ��ل  العربية بشتى 
العربية وحتويل األقلية العربية الفلسطينية إلى أقلية بال وطن وبال أرض، 

بحجة التطوير والتصنيع واإلسكان.
امل��ل التي  كانت مخططات امل��ص��ادرة ت��دور ح��ول )املنطقة 9 ( أي أراض��ي 
ميلكها أهال سخنني وعرابة و دير حنا،  كذلك أراضي التوفانية وأراضي يركا 
واملكر وجديدة ومعليا وكفر ياسيف في اجلليل الغربي، وأراضي الرينة وكفر 
كنا وعني ماهل واملشهد ويافة الناصرة ومدينة الناصرة في اجلليل اجلنوبي 
واألوسط، وأراضي باقة الغربية وأم الفحم والطيبة في املثلث باإلضافة إلى 

جتريد أهل النقب من أراضيهم ومراعيهم.
ف��ي 29 متوز  ف��ي حيفا  ت��ش��اوري  اجتماع  الشعبي  امل��ؤمت��ر  ق��د سبق  ك��ان 
مجالس  وأع��ض��اء  احمللية  السلطات  رؤس��اء  من  ع��دداً  ضم   ،1975 العام  من 
ومحامني وأطباء ومثقفني ومالكني، تاله اجتماع موسع في فندق غراند نيو 
في الناصرة في 15 آب من العام 1975 حيث تألفت جلنة الدفاع عن األراضي 
التي ضمت 121 شخصية اجتماعية ووطنية. ضربت حكومة إسرائيل عرض 
احلائط قرارات املؤمتر الشعبي ومطالب املواطنني العرب واستمرت في تنفيذ 

مشروع تهويد اجلليل ومصادرة األراضي العربية.
في  الناصرة  في  موسع  اجتماع  إلى  األراض��ي  عن  الدفاع  جلنة  دعت  لقد 
احمللية  املجالس  لرؤساء  القطرية  اللجنة  إليه  دعت   1976 العام  من  آذار   6
التاريخي  القرار  اتخذ  االجتماع  ه��ذا  رئيساً.  عشرون  االجتماع  وحضر   –

باإلضراب العام في 30 آذار 1976 استنكاراً لسياسة مصادرة األراضي.

إضراب عام ...
هذا األمر يحدث ألول مرة.

إضراب عام ضد سياسة احلكومة ..
بعد سنوات طويلة قاسية من احلكم العسكري.

وبعد سنوات طويلة مرة من االضطهاد القومي.
وبعد سنوات من محاوالت االقتالع و التهجير.

وبعد 27 عاماً من اخلوف والرعب من احلكم الظالم.
وبعد 27 عام من النكبة 

و بعد .. و بعد .. و بعد..

وباشرت حكومة إسرائيل حملة التخويف إلفشال القرار وإلغائه. اللجنة 
التوجيهية في حزب العمل – التي تضم رئيس احلكومة إسحاق رابني وبعض 
وسكرتير  مئير  وغولدا  اليهودية  الوكالة  رئيس  أملوغي،  ويوسف  ال��وزراء 
حزب العمل – عقدت اجتماعاً دام أربع ساعات يوم اجلمعة 19 آذار وقررت 
اتخاذ أشد اإلجراءات ضد اإلضراب واملظاهرات املتوقعة . وزعم هؤالء – وفق 
 “ ال��ذي��ن ق���رروا اإلض���راب ه��م م��ن مدينة الناصرة  – أن  م��ا ج��اء ف��ي الصحف 
املعادية للدولة “. من املضحك أن رئيس احلكومة دعا اللجنة القطرية لرؤساء 

السلطات احمللية لالجتماع معه في 10 نيسان القادم لبحث اإلضراب. 
قد استدعى على دفعات رؤساء  الشمال يسرائيل كينغ  لواء  وكان حاكم 
السلطات احمللية في منطقة نفوذه للضغط عليهم و تهديدهم حتى يعارضوا 
اإلض��راب. وي��زور مدير شرطة لواء الشمال مجلس أم الفحم احمللي و يحذر 

رئيس املجلس احمللي واألعضاء من اإلضراب ويهددهم. وتهدد 
أن��ه��ا ل��ن ت��داف��ع عنهم إذا م��ا أض��رب��وا  ال��ع��رب  ال��ه��س��ت��دروت العمال  ق��ي��ادة 
أال  العرب  العمال  وتناشد  العمل.  أصحاب  قبل  من  فصلهم  ومت  آذار   30 في 
احمللية  السلطات  رؤس��اء  امل��ع��ارف  ل���وزارة  العام  املدير  يهدد  كما  يضربوا. 
ومديري املدارس واملعلمني ويدعوهم إلى عدم االجنرار وراء اإلضراب وعمل 
لوزارة  العام  واملدير  كاملعتاد.  التعليم  سير  ليضمنوا  استطاعتهم  في  ما  كل 
الداخلية يهدد السلطات احمللية إذا ما أضربت.  ويناشد وزير الصحة العرب 
في إسرائيل بعدم االجنرار وراء حملة التحريض التي تشن حاليا لالنضمام 
العرب  "والء  بزعزعة  معنية  عناصر  هناك  أن  يؤكد  و  العام،  اإلض��راب  إلى 

اإلسرائيليني لدولتهم".
شتى  وم��ن  ال����وزارات  جميع  م��ن  والتخويف  التحريض  حملة  استمرت 
الدوائر واملسؤولني احلكوميني ونشرت جريدة " هارتس " في 2 آذار اخلبر 
الشيوعية  )القائمة  "راك��ح"  حركة  نشيطي  من  جماعات  "ستعمل  التالي: 
اخلروج  بعدم  السكان  إقناع  على  القرى  في  قوميني  مع  باشتراك  اجلديدة( 
اإلض��راب  في  يشاركون  ال  الذين  بأسماء  قوائم  بإرسال  وستهدد  العمل  إلى 
إلى العاملني في منظمة التحرير الفلسطينية لتسجيلهم في القائمة السوداء، 
رئيس  مستشار  طوليدانو،  شموئيل  ودع��ا  إسرائيل".  في  املتعاونني  قائمة 
احلكومة، رؤساء السلطات احمللية والبلدية إلى اجتماع في شفاعمرو في 25 

آذار لبحث اإلضراب، بعد إرهاب سلطوي عنيف.
ال��رؤس��اء أن يجري تصويت س��ري ح��ول ق��رار اإلض��راب،  طالب ع��دد من 
ق��رار اإلض��راب  كما علمهم املستشار. وقد ع��ارض عدد من الرؤساء ذل��ك، ألن 
ال��دف��اع عن األراض���ي. على الرغم من  ال��رؤس��اء بل هو ق��رار جلنة  ق��رار  ليس 
ذلك جرت عملية تصويت أشبة مبسرحية أعدها و أخرجها مستشار رئيس 
احلكومة وقررت األغلبية الساحقة من رؤساء املجالس احمللية العربية إلغاء 

اإلضراب.
أيد اإلض��راب مجموعة قليلة من الرؤساء ما زلت اذكر منهم: توفيق  وقد 
زياد رئيس بلدية الناصرة، جمال طربية رئيس مجلس محلي سخنني، محمود 
سعيد نعنامنة رئيس مجلس محلي عرابة، يونس نصار رئيس مجلس محلي 

طرعان، محمد مصطفى محاميد رئيس مجلس محلي أم الفحم، أحمد مصاحلة 
رئيس مجلس محلي دبورية، محمد زيدان رئيس مجلس محلي كفر مندا، حنا 
مويس رئيس مجلس محلي الرامة، علي صنع الله رئيس مجلس محلي دير 
األسد، مسعد قسيس رئيس مجلس محلي معليا، أسعد يوسف رئيس مجلس 
إلغاء  ع��ن  احمللية  وصحفها  إسرائيل  إذاع���ة  وأعلنت  ال��ن��اص��رة.  يافة  محلي 
اإلض��راب. في املقابل أعلنت جلنة الدفاع عن األراض��ي العربية اإلص��رار على 

اإلضراب، وأستطيع القول أن قرار اإلضراب تقرر تنفيذه  في 25 آذار.
بقرار  شفاعمرو  بلدية  بناية  ح��ول  احمل��ت��ش��دة  اجلماهير  علمت  حينما 
اجلماهير  ه��ذه  هاجمت  واالب��ت��زاز،  للتهديد  وخضوعهم  االنهزامي  ال��رؤس��اء 
الغاضبة الرؤساء ورجمتهم باحلجارة والشتائم. تدخلت الشرطة بالعصي 
وقنابل الغاز واعتقلت عدداً من الشبان، وصمدت اجلماهير، خاصة اجلماهير 

الشابة، في وجه هراوات الشرطة والغاز.
كل  في  الناشطون  وحت��رك  واملثلث..  اجلليل  في  سريعا  اخلبر  وانتشر 
بلدة وكل حي .. بلدية الناصرة اجلبهوية برئاسة الشاعر توفيق زياد تقرر 
اإلضراب و تدعو املواطنني إلى املشاركة التامة به. الهيئات الشعبية و جلان 

الدفاع عن األراضي في كل بلدة وبلدة تتجند إلجناح اإلضراب.

وج���اء ي��وم ال��ث��الث��اء، ال��ث��الث��ون م��ن آذار. ق���وات اجل��ي��ش ت��دخ��ل ق��رى دير 
من  ع��دد  وج��رح  استشهاد  بعد  التجول  منع  وتفرض  وسخنني  وعرابة  حنا 

املواطنني؟ 
- استشهاد شاب من كفر كنا وشاب من نور شمس.

- إضراب شامل في الناصرة.
البلدية وتعتدي على  النائب توفيق زياد، رئيس  - الشرطة تداهم منزل 

عائلته.
- اإلضراب يشمل املدن والقرى في اجلليل واملثلث.

- مظاهرات غاضبة في املدن والقرى العربية.
و جنح اإلضراب

و سقط جدار اخلوف
و تنفس الناس الصعداء.

خلع الكثيرون رداء اخلوف و خرجوا إلى الشمس والهواء الطلق.
تلك أيام ال تنسى ...
أيام حبلى بالتاريخ

عشناها..
و كنا قلقني متوترين ...وكان املخاض صعباً.

و لكن شعبنا أثبت أنه على قدر املسؤولية
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

و صنعت جماهيرنا يوماً مجيداً من أيام تاريخها..
صنعت يوم األرض..

يوم له ما بعده..
وما بعده..
وما بعده..

*	محمد	علي	طه	هو	كاتب	قصة	قصيرة	من	مواليد	قرية	ميعار	املهجرة	في	اجلليل.	له	
إصدارات	عدة	منها	"لكي	تشرق	الشس"،	"سالما	وحتية"،	"جسر	على	النهر	احلزين"،	عائد	

امليعاري	يبيع	املناقيش	في	تل	الزعتر"،	يكون	في	الزمن	اآلتي"،	و	"النخلة	املائلة".		

أيــام املخــاض: جنــح اإلضــراب.. وسقــط جــدار اخلــوف
بقلــم: محمــد علــي طـــه*

يوم االرض اخلالد
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

تسويتها  األراض����ي،  نظام  ف��ي  ال��ت��ح��والت  دراس���ة  تؤكد 
تسرب  إل��ى  أدى  منظم  شبه  مسلسل  هنالك  أن  وإدارت���ه���ا، 
وانتقال األرض في فلسطني من يد الفلسطينيني العرب إلى 
األراض��ي  قانون  ص��دور  ف��إن  الصهيونية.  احلركة  سيطرة 
 1861 العام  في  الطابو  وقانون   1858 العام  في  العثماني 

اللذان أكدا على وجوب تسجيل األرض اخلاصة 
على اسم مستعملها ومالكها، قد مًكن من تسرب 
تسرب،  وأن  الغرباء.  إلى  العرب  يد  من  األرض 
املركبات  أح��د  ك��ان  األرض  ملكية  وانتقال  ن��زع 
مبا  جيوسياسية  حت���والت  ل��غ��رض  األس��اس��ي��ة 
الفلسطينيني من  في ذلك تقسيم فلسطني وطرد 
قراهم ومدنهم خالل حرب 1948، وحتول معظم 
أرض فلسطني من السيطرة العربية الفلسطينية 
إلى السيطرة الصهيونية. حالياً، ما زال الصراع 
ع��ل��ى األرض ي��ش��ك��ل ل���ب ال���ص���راع ب���ني ال��ع��رب 
في  مبا  الصهيونية  احلركة  وبني  الفلسطينيني 
حقوقهم  الفلسطينيني  الالجئني  منح  منع  ذل��ك 

في ديارهم. وهناك من ينظر إلى األرض بحدود تقنية مثل 
امللكية، اإلدارة واحليازة. هذه النظرة امليكانيكية واحملدودة 
انتقال  كيفية  وت��ب��ع��ات  إس��ق��اط��ات  لفهم  تكفي  ال  ل��وح��ده��ا 
الصهيونية،  اليد  إلى  الفلسطينية  العربية  اليد  من  األرض 
وانتقال  نزع  أن  تؤكد  األرض  إلى  وماهية  شاملة  نظرة  بل 
ملكية وحيازة األرض والسيطرة عليها ما زال يهدد الوجود 
حقوقهم  وتوفير  الالجئني  ذلك  في  مبا  الفلسطيني  العربي 

الطبيعية واملشروعة في وطنهم.
م��ن اإلج��ح��اف أن ن��ّدع��ي أننا ف��ي ه��ذه املقالة 
انتقال  نتناول موضوع كيفية  أن  املوجزة ميكن 
األرض من اليد العربية الفلسطينية إلى احلركة 
بعض  نعرض  سوف  بل  وأذرع��ه��ا؛  الصهيونية 
املركبات آلليات انتقال األرض وحجمها واإلشارة 
زال  ما  املوضوع  ه��ذا  أن  شك  ال  إسقاطاتها.  إل��ى 
عن  للكشف  كثيرة  أكادميية  أبحاث  إلى  بحاجة 
هذه  في  أول��ي  شامل  بعرض  ونكتفي  احلقائق. 
املقالة املوجزة، والتي ندعي بها أن اآلليات التي 
استخدمت في إدارة حيازة األراضي في فلسطني 
الوصاية  وخالل  العثمانية،  الفترة  نهاية  خالل 

التي  اإلسرائيلية  السياسة  والح��ق��اً  البريطاني  واالن��ت��داب 
سعت إلى تهويد احليز ومصادرته كانت مركب رئيسي في 
نقل األرض من اليد العربية الفلسطينية إلى اليد والسيطرة 

الصهيونية عليها.
بدأت عملية تسريب األراض��ي في فلسطني إلى األجانب 
في  مب��ا  العثمانية،  ال��دول��ة  ف��ي  األوروب����ي  النفوذ  وتغلغل 
باسم  عرفت  وتنظيمات  إصالحات  إقرار  بعد  فلسطني،  ذلك 
ه��ذه  مب��وج��ب   .1856 ال��ع��ام  ف��ي  اخليرية”  “التنظيمات 
التنظيمات أصدرت الدولة العثمانية قانون األراضي 1858 
الالحقة،  القوانني  من  العديد  إص��دار  ذلك  تبع  ثم  “املجلة” 

ثم   ،1859 الطابو  سندات  بحق  تعليمات  الئحة  فأصدرت 
إعالن قانون الطابو 1861، ونظام متلك األجانب 1869. إن 
فتح إمكانية متلك األجانب وتسجيل أراضي كأمالك خاصة، 
والسماح لألجانب بشراء األراض��ي وما تبع ذلك من عملية 
مختلفة  أنحاء  في  والصهيونية  األملانية  املستعمرات  بناء 

وفق  األراض���ي  إدارة  نظام  إل��غ��اء  بعد  خاصة  فلسطني،  م��ن 
األراض��ي  قانون  إق��رار  قبل  س��اد  ال��ذي  اإلسالمية  الشريعة 
العثمانية، كانت احملرك للمرحلة األولى من تسرب وانتقال 
ذلك  في  مبا  غيرهم  إل��ى  الفلسطينيني  العرب  من  األراض���ي 

مندوبي احلركة الصهيونية.
قّسم قانون األراضي العثمانية األرض إلى خمسة أنواع: 
األراض����ي امل����وات، األراض����ي األم��ي��ري��ة، األراض����ي امل��ت��روك��ة، 

القانون  لهذا  وف��ق��اً  اململوكة.  األراض���ي  امل��وق��وف��ة،  األراض���ي 
هنالك ثالثة أنواع من األراضي تبقى حتت السيطرة العامة 
شبه  دينية  ألغراض  تستعمل  املوقوفة  األراض��ي  )الدولة(: 
عامة، وقد قدرت مساحتها في فلسطني بني 750-1000 ألف 
دومن، تشمل أمالك األوقاف الصحيحة وغير الصحيحة. أما 
فترة  في  خاصة  م��ح��دود،  فكان  اململوكة  األراض���ي  تسجيل 
سيادة نظام امللكية املشاعية. حيث استهدف قانون األراضي 
العثماني لعام 1858 تفتيت امللكية املشاعية مبا في ذلك في 
األراض��ي  من   70% نسبة  كانت   1918 عام  فحتى  فلسطني. 
الفلسطينية أراضي مشاع، ثم أخذت هذه النسبة بالتقلص 

تدريجيا لتصل إلى %56 من مجمل األراضي الفلسطينية عام 
إل��ى حوالي 40%  ع��ام 1929 ووصلت  إل��ى 46%  ثم   ،1923
سلبيات  املشاع  لنظام  أن  بالذكر  اجلدير  من  1940م.  ع��ام 
إذ عمل على عدم تفتيت األراضي املشاع لفترة  وايجابيات، 
قانون  البريطاني  االن��ت��داب  إق��رار  حتى  استمرت  الزمن  من 
بعملية  وال��ش��روع   1928 ع��ام  األراض���ي  تسوية 
نظام  ف��إن  هكذا  الفلسطينية.  األراض���ي  تسوية 
امل��ش��اع ش��ك��ل ع��ائ��ق��اً أم���ام ب��ي��ع األراض����ي امل��ش��اع 
لألجانب وخاصة للحركة الصهيونية. لذا ليس 
األراض���ي  ت��س��وي��ة  عملية  أن  ال��ص��دف��ة  قبيل  م��ن 
في  رك��زت  املشاع  نظام  وإلغاء  امللكية  وتسجيل 
احلولة  م��ن  ب���دءاً  فلسطني  ف��ي  السهلية  املناطق 
والسهل  عامر  بن  م��رج  بيسان،  غ��ور  في  م���روراً 
ال��ت��ي متكنت احلركة  امل��ن��اط��ق  ال��س��اح��ل��ي، وه��ي 
بها  األراض���ي  وش���راء  السيطرة  م��ن  الصهيونية 
بإسم  تعرف  والتي  عليها  املستوطنات  وإق��ام��ة 
الصهيونية،  للحركة  االستيطاني   “  N“  – ال 
وعد  إق���رار  بعد  فلسطني  لتقسيم  األس���اس  شكلت  والح��ق��اً 
بلفور وإجنازه خالل فترة االنتداب، خاصة من خالل تسوية 
األراضي وتسجيل امللكية ومتكني األجانب من متلك األراضي 

مبوجب قانون األراضي العثماني.
من اجلدير بالذكر، أن جزء كبيرا من الفالحني واملالكني 
بتسجيل  يقوموا  لم  الفلسطينيني  من  لألراضي  املستعملني 
ودفع  العسكرية  اخلدمة  من  تهرباً  أسمائهم  على  األراض��ي 
الضرائب. مما يعني أن اعتماد سجالت األراضي 
ملكية  ل��ت��ق��دي��ر  أو  ل��ت��ح��دي��د  ك���أس���اس  ال��رس��م��ي��ة 
األراضي اخلاصة للفلسطينيني هو أمر خاطئ وال 
ميثل حقيقة ملكية وحيازة األراضي اخلاصة في 
ملكية  حجم  لتحديد  اعتماده  ميكن  وال  فلسطني. 
من  عرضه  يتم  ما  حسب  الفلسطينيني  الالجئني 
إلنكار  واإلسرائيلية  الصهيونية  املؤسسات  قبل 
مضاربهم،  ف��ي  األراض���ي  ف��ي  الفلسطينيني  ح��ق 

قراهم ومدنهم.
ب��امل��ق��اب��ل ف���إن إدع����اء ب��ي��ع األراض�����ي م��ن قبل 
الفلسطينيني كأساس إلقامة دولة إسرائيل يجب 
نهاية  وح��ت��ى   1878 ع��ام  فمنذ  فحصه،  يتم  أن 
احلرب العاملية األولى كانت األراضي تشترى من قبل اليهود 

الصهاينة بواسطة :
واألف���راد  صهيون”  “عشاق  أسسها  ال��ت��ي  اجلمعيات   1-

اليهود.
البارون روتشيلد وبعد عام 1900 شركة ال – أ.س.أ.  2-

القومي  وال��ص��ن��دوق  فلسطني  أراض����ي  ت��ط��وي��ر  ش��رك��ة   3-
اليهودي. 

وحتى عام 1918 كان بحيازة اليهود الصهاينة أراضي 
أن  يؤكد  ما  وه��ذا  دومن.  أل��ف   418 بحوالي  مساحتها  تقدر 
إدع���اء  ه��و  أراض��ي��ه��م  لبيع  الفلسطينيني  ال��ف��الح��ني  ت��ه��اف��ت 
البريطانية وانتدابها على  الوصاية  باطل وغير دقيق. لكن 
األراض���ي  ش���راء  الصهيونية  احل��رك��ة  على  سهل  فلسطني، 
وتعزيز الهجرة اليهودية وإقامة املستوطنات، وذلك كجزء 
من حتقيق وعد بلفور 1917، مبنح وطن قومي لليهود في 
إداري  نظام  نقل  البريطاني  االنتداب  مهمة  كانت  فلسطني. 
غربي، تطور بعد الثورة الصناعية، وفرضه على الواقع في 
فلسطني وذلك شمل نظام إدارة، تخطيط، تسوية وتسجيل 
األراضي، مطبقاً قانون األراضي العثماني ومعدالً له خلدمة 
األهداف االنتدابية والصهيونية الحقاً. في سيل ذلك صدرت 
عدة أوامر وقوانني حددت نظام تسجيل األراضي تخطيطها 
األراض���ي  ال��ض��رائ��ب على  ف��رض  ذل��ك  ف��ي  واستعمالها، مب��ا 
بل  تردد  في  ساهمت  املرتفعة  الضرائب  هذه  تخمينها.  بعد 
رفض جزء من مالكي األراضي العرب الفلسطينيني تسجيل 
األراضي على أسمائهم، محاولني التهرب من عبء الضرائب 
 ،1928 امل��دن  في  املسقفات  ضريبة  الويركو،  العشر،  مثل  
ال��ق��رى 1935، وال���ذي صنف األراض��ي  ف��ي  األم���الك  ضريبة 
صنف.  كل  على  املفروضة  الضرائب  وح��دد  صنف   16 إل��ى 
الباهظة.  بالضرائب  املالك  مطالبة  متت  املخمنني  وحسب 
باملقابل، نشأت عملية تسجيل األراضي على أسماء العائالت 
الذين شغلّوا الفالحني في األراض��ي. هؤالء  الكبار  واملالكني 
املالكني الكبار والذين جزء منهم ليسوا بفلسطينيني، قاموا 
سماسرتها  أو  الصهيونية  للحركة  أراضيهم  من  جزء  ببيع 

هـكــــــــذا تســــــربــــــت ونــــــزعـــــــــــــــت األرض فـــــــــي فـلـــــــسـطيــــن
بقلـــم: د. راســم خمايســــي *

امللكية وإلغاء  ليس من قبيل الصدفة أن عملية تسوية األراضي وتسجيل 
احلولة  م��ن  ب���دءًا  فلسطني  ف��ي  السهلية  املناطق  ف��ي  رك��زت  امل��ش��اع  نظام 
املناطق  وهي  الساحلي،  والسهل  عامر  بن  مرج  بيسان،  غور  في  م��رورًا 
التي متكنت احلركة الصهيونية من السيطرة وشراء األراضي بها وإقامة 
للحركة  االستيطاني   “  N“  – ال  بإسم  تعرف  وال��ت��ي  عليها  املستوطنات 
الصهيونية، والحقًا شكلت األساس لتقسيم فلسطني بعد إقرار وعد بلفور

إن فتح إمكانية متلك األجانب وتسجيل أراضي كأمالك خاصة، والسماح 
لألجانب بشراء األراضي وما تبع ذلك من عملية بناء املستعمرات األملانية 
والصهيونية في أنحاء مختلفة من فلسطني، خاصة بعد إلغاء نظام إدارة 
إق��رار قانون األراض��ي  ال��ذي س��اد قبل  الشريعة اإلسالمية  األراض��ي وف��ق 
العثمانية، كانت احملرك للمرحلة األولى من تسرب وانتقال األراضي من 
العرب الفلسطينيني إلى غيرهم مبا في ذلك مندوبي احلركة الصهيونية.

بقلــم: د. يحيــى عبــد الرؤوف جبــر*

يد	 إليها	 امتدت	 التي	 فلسطني؛	 في	 اجلغرافية	 املواقع	 البحث	 هذا	 يستعرض	
ر	اسمه،	أو	ُترجم	للعبرية،	أو	ُطِمست	معامله	ليصبح	أثرا	بعد	 االحتالل،	مما	ُغيِّ
عني،	ونهدف	من	ورائه	إلى	تأجيج	الذاكرة،	وتنبيه	الغافلني	إلى	حقوق	تعاقبت	
عليها	عقود	من	الزمن	لم	جتد	من	يرّدها	إلى	أهلها،	ال	سيما	أن	الوقت	بات	مناسبا	

الستردادها،	فقد	تبدلت	دورة	الرياح،	واستدار	الزمن.
املألوف،	في	كل	زمان	ومكان،	أن	يحيا	اإلنسان	بني	معالم	حتمل	أسماء	من	لغته،	
وتعكس	فلسفة	قومه	في	تسمية	أعالمهم.	وقد	بادر	اليهود	إلى	تغيير	أسماء	
كثير	من	املواقع	والبلدان	الفلسطينية	منذ	وقت	مبكر،	واستبدلوها	بأسماء	
عبرية	غالبا	ما	تكون	توراتية	أو	لعالقة	بالتوراة	والتلمود،	إمعانا	منهم	في	التشبث	
بحق	يدعونه	في	فلسطني،	وان	كنا	ال	ننكر	أن	اليهود	استوطنوا	أجزاء	من	
بالد	العرب	في	بعض	أحقاب	التاريخ.	أننا	ال	ننكر	حقهم	في	اإلقامة	على	نحو	
ما	كان	من	ذلك	في	العصور	املختلفة	في	اجلزيرة	العربية	واألندلس	وغيرها	

من	بلدان	املشرق.
غير	أن	ما	نستنكره	هو	سلخ	فلسطني	عن	شقيقاتها،	وتشريد	أهلها،	وإحالل	
اليهود	من	كل	أصقاع	العالم	بدال	منهم،	والستكمال	حلقات	التزوير	التاريخي	
اجلغرافية،	 واملواقع	 البشرية	 التجمعات	 معالم	 يغيرون	 راح��وا	 فقد	 للحقيقة	
ويستخرجون	من	التوراة	والتلمود	أسماء	يطلقونها	عليها.	وميكن	إجمال	أوجه	
التحريف	والتزوير	التي	طرأت	على	البلدان	واألماكن	الفلسطينية	في	مايلي:	

1.	ترجمة	االسم	العربي	إلى	العبرية	)العبرنة(.	ومن	هذا	القبيل	ترجمة	«باب	
الواد»	إلى	شاعر	هاجاي،	وهي	ترجمة	حرفية	اذ	تعني	كلمة	شاعر:		باب،	
بوابة،	وها	:		ال،	و	جاي:		واد،	ويناظرها	في	العربية	اجلواء	واجلو.	وباب	الواد	
غرب	القدس	معروف.	وترجمة	«دار	اجلمرك»	إلى	«بيت	ها	ميخس»	واملعنى	
بيت	املكس.	وهي	محطة	حدودية	كانت	بني	فلسطني	وسورية	على	اجلانب	
الشرقي	من	جسر	بنات	يعقوب.	وترجمة	«الضفة	الغربية»	إلى	جداه	معر	بيت،	
وجبل	الزيتون	في	القدس	إلى	هار	هزيتيم،	وجبل	اخلروف	في	النقب	إلى	هار	
هاحاريف،	وخان	التجار	إلى	حانوت	جتارمي،	وهو	أيضاً	سوق	اخلان،	ويقع	في	

اجلليل	السفلي.
2.	حتريف	االسم	العربي	ليالئم	اسماً	عبريا،	أو	صرفه	عن	جهته	وحسب.	وأمثلة	
التحريف	بني	استبدال	حرف	بآخر	سواء	كان	 ذلك	كثيرة	جداً،	ويتراوح	
نظيراً	له	أم	لم	يكن،	كتغيير	القصرين	إلى	كتسرين،	وهي	خربة	تقع	إلى	
الشمال	الغربي	من	القرية	العربية	املهجرة	«أم	خشبة»،	إذن	نالحظ	هنا	أن	التسمية	
متت	باستبدال	الصاد	مبا	يناظرها	صوتيا	في	العبرية	وهو»تس».	واسدود	إلى	
اشدود،	وبيت	األثل	إلى	بيت	ايشيل،	واألثل	من	شجر	الصحراء	معروف،	وعبلني	
إلى	ابلني...	إذ	املعروف	أن	السني	والثاء	يناظرهما	الشني	والعني	أخت	الهمزة.	ورمبا	
كان	التحريف	في	غير	حرف	واحد،	وإضافة	أو	حذفاً،	على	نحو	ما	جنده	في	
«يالو»	إذ	أصبح	اسمها	أيالون،	وتقع	إلى	الشمال	الغربي	من	باب	الواد	غربي	جبل	
القدس،	و»الدميث»	الواقعة	في	اجلليل	الغربي،	إذ	أصبح	اسمها	أداميت،	واكسال	
أصبحت	كسيلوت	)جمعا(،	وبيت	عنات	بعد	أن	كان	اسمها	البعنة،	وبقعات	
عيرون	سهل	عارة،	ورجم	العطاونة	الذي	أصبح	اسمه	جباعوت	ايتون،	وبلدة	
قطرة	التي	غدا	اسمها	جديرة،	وخربة	أم	دومانة	التي	غدت	دميونة،	وقرية	
التي	صار	اسمها	حيبل	تيفن،	وقاقون	اذ	صارت	«يكون»	وغيرها	 الطوفانية	
كثير.	ونود	أن	نشير	هنا	إلى	أن	ثمة	أصواتا	عربية	)حروفا(	لها	نظائر	في	
العبرية	كالتي	ذكرتها	قبل	قليل،	وأخرى	تناظر	حرفي	أ	و	v	في	االجنليزية،	

وقد	عبرنا	عنهما	بالباء	والفاء	من	مثل	جفعات	ويبنه	ونحوهما.
3.	ومن	املس��تعمرات	اإلسرائيلية	ما	أقيم	قريباً	من	بلدة	عربية	هجر	أهلها	عنها.	
سواء	عام		1948	أم	1967	وأعطي	اسمها	صريحاً	أو	محرفاً.	ومن	أوضح	األمثلة	على	
ذلك	بلدتي	التي	ولدت	بها	كفر	سابا،	وقد	دمرها	اليهود	في	أعقاب	عام	1948	
وأسس	في	موقعها	مستعمرة	كبلن	بينما	أسس	على	بعد	2كم	مستعمرة	
أخرى	إلى	الغرب	منها	باسم	كفار	سابا	ومن	ذلك	بيت	هاشيطة	املقامة	في	
العربية،	 املجيدل	 أراض��ي	 املقامة	في	 أراض��ي	قرية	شطة،	ومجدال	ها	عيمك	
ومجداليم	املقامة	في	أراضي	مجدل	بني	فاضل	وكريات	مالخي	التي	أقيمت	

في	أراضي	قسطينة	وغيرها	كثير.
4.	ورمبا	غير	االسم	العربي	كليا،	أو	وضع	إلى	جانبه	اس��م	عبراني	لعالق�ة	
مرجتل�ة،	فاس��م	وادي	أم	سدرة	أصبح	قنيون	هاكتوبوت،	أي	أخدود	الكتابات،	
وموقعه	إلى	الغرب	من	ايالت،	على	بعد	12	كم،	ودير	احملرقة	غدا	اسمه	قيرن	
كرميل،	واخلالصة	كريات	شمونا،	وقلعة	القرين	أصبح	اسمها	مونفور.	ونورد	
التي	ما	تزال	محافظة	على	 يل����������ي	أسماء	جميع	األعالم	اجلغرافية	 فيم��ا	
عروبتها	?	والتي	تغير	وجهها	باالستيطان	اليهودي	?	التي	اعتراها	تغيير	في	
مواقعها	أو	حتريف	في	أسمائها	مما	انتهى	إليه	علمنا،	سواء	كان	ذلك	بعبرنتها	
)ترجمتها	للعبرية(	أم	كان	بتغيير	بعض	أحرفها.	وهي	مرتبة	ألفبائياً،	وقد	

قرّناها	مبا	يعّرف	بها	ويوضح	موقعها	بايجاز.

أ
أبو	حمام:		خربة،	أطلق	عليها	اإلسرائيليون	اسم	تل	زيف.

أبو	ديس:		حي	على	بعد	3	كم	شرق	القدس،	قرب	العيزرية	أطلق	عليه	اليهود	
اسم	بحورمي.

أبو	سالم:		موقع	في	النقب	الشمالي	الغربي	إلى	اجلنوب	الشرقي	من	رفح،	على	
مسافة	7كم.	أقيم	فيه	كيبوتس	كيرم	شلوم	1956.

أبو	سمارة:	خربة،	أسموها	اآلن	شمرياه.
أبو	شوشة:	أقاموا	فيه	مستعمرة	جيرز،	وهو	على	مسافة	7،5	كم	جنوب	شرق	

الرملة،	على	طريق	اللطرون.
أبو	صنديح:	مرتفع	في	جبال	القدس	حيث	تلتقي	غربا	مع	السهل،	أقاموا	فيه	

مستوطنة	جفعات	سيليد.
أبو	فرح:		تل	في	غور	بيسان،	أسموه	تل	كفار	كرنامي.

أبو	القحوف:		خربة،	أقاموا	في	محيطها	مستوطنة	كفار	مناحم.
األثل:		موقع	أقاموا	فيه	مستوطنة	باسم	بيت	ايشل،	وهي	اآلن	مهجورة،	وتقع	

على	بعد	2كم	جنوب	بئر	السبع.
اجزم:	قرية	عربية	مدمرة،	أقام	اليهود	مكانها	مستوطنة	كيرم	مهرال	سنة	

1949
اجليل:		مقابل	قلقيلية	على	شاطىء	البحر،	أقيم	في	محيطها	مستعمرة	جليل	

مي	سنة	1943.
اخزيب:		قرية	عربية	على	شاطىء	اجلليل،	أقيمت	على	أراضيها	مستوطنة	

يوم االرض اخلالد

أراضي	عرب	الشبلي/منطقة	اجلليل.	ويظهر	فيها	موقع	مستوطنة	إسرائيلية.		تصوير:	زها	حسن،	بديل.	
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القومي اليهودي. حتى قبل تأسيس سلطة التطوير بشكل رسمي قررت حكومة 
للصندوق  )الالجئني(  للغائبني  التابعة  الريفية  األراض��ي  غالبية  بيع  إسرائيل 
 1949 الثاني  كانون  في  املوقعة  األول��ى  االتفاقية  مبوجب  اليهودي.  القومي 
بيع 1.101.942 دومنا للصندوق القومي اليهودي، %98.5 منها كانت أراضي 
ريفية. وفي تشرين األول 1950 عقدت اتفاقية ثانية مبوجبها بيع 1.271.734 
دومنا إضافية للصندوق القومي اليهودي. هكذا مت نقل حوالي 2.4 مليون دومن 
من أراضي الالجئني العرب الفلسطينيني إلى الصندوق القومي اليهودي. بعد أن 
ألف  إقامة دولة إسرائيل، ما ال يزيد عن 936  الصندوق، حتى  كان كل ما ميلك 
إقامة دولة إسرائيل. ومن  دومن. هكذا فإن عملية تهويد األراض��ي استمرت بعد 
أجل إحكام السيطرة على إدارة األراضي قامت إسرائيل بسن قانون أساسي عام 
1960 والذي يعرف باسم “قانون دائرة إسرائيل 1960”، هذه الدائرة تدير كل 
األراضي العامة – غير اخلاصة في إسرائيل والتي تشمل حوالي %93 من مساحة 
أراضي  األراض��ي تشمل  إسرائيل. هذه 
ال��الج��ئ��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني وت��ل��ك ال��ت��ي 
الفلسطينيني  ال���ع���رب  م���ن  ص�����ودرت 
م��وات،  مصنفة  ك��أراض��ي  نقلت  وال��ت��ي 
أم���ي���ري���ة، وم���ت���روك���ة، وف����ق ال��ق��ان��ون 
ال��ع��ث��م��ان��ي، إل���ى ال��س��ل��ط��ة االن��ت��داب��ي��ة 
وم��ن��ه��ا إل����ى ال��س��ل��ط��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة. 
األراضي  قانون  بسن  إسرائيل  وقامت 
1969 وال���ذي ي��ع��دل ق��ان��ون األراض���ي 
إس��رائ��ي��ل  ���ن  ���كِّ ومُيَ  ،1858 العثمانية 
م���ن إح���ك���ام س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى األرض 
للعرب  أراض  ب��ع��ودة  ال��س��م��اح  وع���دم 
الفلسطينيني، فمثال مت إلغاء بند متليك 
وال��ذي  ال��ت��ق��ادم،  اع��ت��م��ادا على  األرض 
أجازه القانون العثماني. وبذلك حرم العرب في منطقة النقب من تسجيل أراضي 

بحوزتهم على أسمائهم. 
باإلضافة إلى قوانني األراضي املتعلقة بامللكية والتي أدت إلى مصادرة أراضي 
عربية وتهويدها رسمياً من خالل تسجيلها على اسم الصندوق القومي اليهودي 

الذين بدورهم سربوها لها. فمثالً عام 1924 كان في فلسطني 144 مالكاً كبيراً، 
عهد  أوائ��ل  وف��ي  دومن.  مليون   3.130 بحوالي  األراض��ي  من  بحوزتهم  ما  يقدر 
االنتداب البريطاني كان حوالي 250 مالكاً كبيراً ميلكون حوالي 4.142 مليون 
الذين  بني  من  كانوا  الفلسطينيني  غير  من  خاصة  الكبار،  املالكني  ه��ؤالء  دومن. 
باعوا أراضي للحركة الصهيونية خالل فترة االنتداب. ومن أجل تسهيل عملية 
تسريب األراضي وتنظيم امللكية مبا في ذلك فصل األراضي اخلاصة من أراضي 

الدولة )األميرية(، املوات واملتروكة، 
كان ال بد من تسوية األراضي ملعرفة 
احلقيقيني  ومالكيها  بدقة،  موقعها 
وت��س��ج��ي��ل��ه��م ب��ص��ف��ة رس���م���ي���ة ف��ي 
ال  أرض  قطعة  وك��ل  ال��ط��اب��و.  سجل 
على  تسجل  لها  ملكية  ادع��اء  يوجد 
اس���م ال���دول���ة. خ��اص��ة أن االن���ت���داب 
للسلطة  “الوريث”  كان  البريطاني 
البالد  على  س���ادت  ال��ت��ي  العثمانية 
األولى.  العاملية  احلرب  نهاية  حتى 
االنتدابية  السلطة  أق��رت  ذل��ك  ألج��ل 
وتسجيلها  األراض�����ي  ت��س��وي��ة  أم���ر 
عملية  ب���دأ  مب��وج��ب��ه   ،1928 ل��ع��ام 
مسح األراض��ي وتسويتها من خالل 

طرح جداول ادعاءات وحقوق. حسب هذا األمر بدأت عملية التسوية في األراضي 
السهلية، وبذلك سهلت من عملية فك املشاع وتسجيل األراضي مما سهل من عملية 
بيعها بعد حتديد مالكها وموقعها. خالل فترة االنتداب سادت البالد مناوشات 
االنتدابي  الصهيوني والدور  املشروع  بأهداف  الفلسطيني  الوعي  وقالقل، وزاد 
في حتقيقه، وكان لذلك أثر على تسرب األراضي إلى احلركة الصهيونية. ورغم 
أن سلطات االنتداب أصدرت الكتاب األبيض الذي حدد املواقع التي يجوز للحركة 
الصهيونية شراء األراضي بها وحجم الهجرة اليهودية إلى البالد لكن تطبيق هذا 

الكتاب كان محدوداً.
خالل فترة االنتداب استمرت عملية تسرب األراضي للحركة الصهيونية، إن 
كان ذلك بواسطة اإلغ��راءات، املضايقات، بيع األراضي من قبل العائالت املالكة 
لألراضي. من أجل شراء األراضي من الفلسطينيني بذلت احلركة الصهيونية موارد 
مالية كبيرة وجهد عظيم إضافًة للضغوط على سلطة االنتداب والفلسطينيني.
على الرغم من هذا الضغط فإن حجم األراضي التي متكنت احلركة الصهيونية من 
حيازتها والسيطرة عليها ال تتجاوز  %6.4 من مساحة فلسطني االنتدابية. وهذا 
يعني أنه في عام 1947 وصلت األمالك اليهودية في فلسطني )اخلاصة والعامة( 
إلى حوالي 1.850 مليون دومن. وقد حصل املالكون اليهود على 180 ألف دومن 
البحر  وامتياز  احلولة  امتيازات  مثل  امتيازات،  شكل  على  االنتداب  حكومة  من 
الكنائس  من  دومن  ألف   120 شراء  ومت  الرملية.  قيسارية  كثبان  وامتياز  امليت 
مالكني  من  معظمها  ش��راء  مت  العرب،  املالكني  من  دومن  مليون   1.550 املختلفة، 

كبار وحوالي 500 ألف دومن من الفالحني ذوي املوارد املتوسطة واحملدودة.
هكذا فإن عملية انتقال حيازة وملكية األراضي من اليد العربية الفلسطينية 
إلى اليد الصهيونية خالل حوالي 100 عام لم تتجاوز %6.4 من مساحة فلسطني 
رغم التسهيالت القانونية، اإلدارية والسلطوية، خاصة في فترة االنتداب ورغم 
الضريبية  واألعباء  والضغوطات  الصهيونية  احلركة  مارستها  التي  اإلغ��راءات 
التي فرضت على املالكني خالل الفترة العثمانية واالنتدابية، والتي دفعت جزء 

منهم إلى إرجاء تسجيل األرض، ولكن ال ميكن االدعاء أنهم تنازلوا عنها.
ولكن التحول الكبير في السيطرة على األرض كان بعد حرب 1948 وحدوث 
النكبة. بعد النكبة أقيمت دولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية على كل املناطق 
ويهودية،  عربية  دولتني  إلى  فلسطني  لتقسيم   181 التقسيم  ق��رار  حددها  التي 
إضافة إلى ذلك احتلت أراضي إضافية خالل احلرب وضمت إليها أراضي حسب 

اتفاقات الهدنة 1949.
الذي  إقامة دولة إسرائيل وامتالكها السيادة إلدارة األراضي في احليز  بعد 
تأمني  إلى  تهدف  قوانني  بسن  قامت  عليه،  اإلسرائيلي  القانون  إحالة  عن  أعلن 
احلركة  إل��ى  الفلسطينية  العربية  اليد  من  وحتويلها  األراض���ي  على  سيطرتها 
الصهيونية. وكذلك استمرت بعملية شراء األراضي تهويدها ومصادرتها، رغم 
أنها بسطت سيادتها اجليوسياسية عليها. ميكن إيجاز هذه القوانني مثل قانون 
مصادرة األراضي العام والذي اعتمد أمر األرض )حيازتها لتحقيق أغراض عامة 
1943( والذي مكن مصادرة أراضي عربية بحجة املصلحة العامة، قانون أمالك 
الدولة 1951 والذي ينص على أن جميع أراضي احلكومة البريطانية ستسجل 
القانون  ه��ذا  مبوجب   ،1950 الغائبني  أم��الك  قانون  )إس��رائ��ي��ل(.  ال��دول��ة  باسم 
اإلسالمي  الوقف  أراض��ي  ذلك  في  مبا  الفلسطينيني  الالجئني  أراض  كل  وضعت 
امل��س��ج��ل��ة ع��ل��ى اس���م امل��ج��ل��س اإلس���الم���ي األع��ل��ى حت��ت س��ي��ط��رة “حارس أم��الك 
وهو  قاطع؛  واح��د  استثناء  ع��دا  الغائبني،  أم��الك  بيع  مينع  القانون  الغائبني”. 
األمالك(  )نقل  التطوير  سلطة  قانون  مبوجب  التطوير.  سلطة  إلى  ملكيتها  نقل 
على  والقائم  التطوير  سلطة  بني  اتفاقية  وقعت   1953 أيلول   29 وفي   ،1950
تصرف  حتت  املوضوعة  الغائبني  أم��الك  كافة  نقلت  ومبوجبها  الغائبني  أم��الك 
بيع  قامت  هذه  التطوير  سلطة  التطوير.  سلطة  إلى  الغائبني  أم��الك  على  القائم 
الصندوق  إلى  الغائبني  أمالك  القائم على  لها من  التي منحت  األراض��ي  جزء من 

أو دولة إسرائيل، استخدمت السلطات اإلسرائيلية سلطتها بإدارة احليز بواسطة 
تقليص مناطق نفوذ البلدات العربية الفلسطينية، واستخدام التخطيط احلّيزي 
الضابط واحملدد كآلية إلحكام السيطرة على العرب الفلسطينيني وتقليص مجال 

حياتهم وحيزهم.
هكذا فإن عملية نزع وانتقال األرض من ملكية وحيازة عربية فلسطينية إلى 
يهودية صهيونية بدأت بوادرها في نهاية الفترة العثمانية، رغم أنها لم تهدف 
لذلك، وخالل الفترة االنتدابية وضعت األسس لنزع امللكية العربية الفلسطينية 
وحتويلها للمؤسسات الصهيونية. وكان التحول الفصل والرئيسي بعد النكبة 
عام 1948، حني أصبح مبقدور السلطات اإلسرائيلية رسمياً، قانونياً وعسكرياً 
انتزاع امللكية، مصادرتها، شرائها وإغالقها، مبا في ذلك إغالق مناطق عسكرية، 
فرض أوامر طوارئ ومنع عودة الالجئني الفلسطينيني إلى أراضيهم. وهنا ال بد 
من اإلشارة إلى أن احلديث هو ليس عن األراضي اململوكة فقط، بل يشمل مجمل 
احليز الطبيعي للعرب الفلسطينيني والذين حرموا منه بعد إقامة دولة إسرائيل. 
وما زال الصراع قائما المتالك هذا احليز والسيطرة عليه، رغم محاوالت البحث 
وامتالك  السيطرة  في  التحول  بيان  وألج��ل  اآلن.  حتى  عادلة  غير  تسويات  عن 

احليز سوف نلخص هذا التحول في اجلدول التالي.

هـكــــــــذا تســــــربــــــت ونــــــزعـــــــــــــــت األرض فـــــــــي فـلـــــــسـطيــــن
بقلـــم: د. راســم خمايســــي *

إن ج����زء ك��ب��ي��ر م���ن ال���ف���الح���ني وامل���ال���ك���ني امل��س��ت��ع��م��ل��ني ل����ألراض����ي من 
الفلسطينيني لم يقوموا بتسجيل األراضي على أسمائهم تهربًا من اخلدمة 
األراض���ي  س��ج��الت  اع��ت��م��اد  أن  يعني  مم��ا  ال��ض��رائ��ب.  ودف���ع  العسكرية 
للفلسطينيني  لتقدير ملكية األراضي اخلاصة  أو  الرسمية كأساس لتحديد 
في  اخل��اص��ة  األراض���ي  وح��ي��ازة  ملكية  حقيقة  ميثل  وال  خاطئ  أم��ر  ه��و 
الفلسطينيني  الالجئني  فلسطني. وال ميكن اعتماده لتحديد حجم ملكية 
ح��س��ب م��ا ي��ت��م ع��رض��ه م��ن ق��ب��ل امل��ؤس��س��ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
ومدنهم. ق��راه��م  مضاربهم،  ف��ي  األراض���ي  ف��ي  الفلسطينيني  ح��ق  إلن��ك��ار 

حتول من سيطرة وحيازة عربية إلى سيطرة إسرائيلية صهيونية

دومننسبة مئويةالبند

10026.323.000مساحة فلسطن االنتدابية

حسب قرار التقسيم 1947، رقم 181

41.3510.885.848دولة عربية

57.9915.261.648دولة يهودية

0.66175.504القدس )وضع خاص(

7720.325.000مساحة إسرائيل بعد 1949

235.998.000باقي مساحة األراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة

6.41.681.586مساحة األراضي التي امتلكها اليهود قبل 1948 

1.465.414مساحة األراضي التي بقيت بحوزة/ملكية العرب الفلسطينين داخل اخلط األخضر

5.178.000مساحة األراضي مبلكية وبحوزة الاجئن الفلسطينين واألوقاف
أراضي موات في النقب مبا في ذلك تلك املوجودة بنزاع بن دولة إسرائيل واملواطنن العرب البدو 

12.000.000في النقب

1.681.586مساحة األراضي التي كانت بحوزة اليهود قبل 1948

100020.325.000مجمل مساحة إسرائيل

توزيع األرض في إسرائيل
74.815.205.000- أراضي دولة وحتت سلطة التطوير

18.43.570.000- األراضي املسجلة على الصندوق القومي اليهودي

6.81.480.000- األراضي املسجلة ملك خاص )يهود وعرب فلسطينين(

مما تقدم يتضح أن عملية نزع ملكية األراضي من الفلسطينيني جرت خالل القرن األخير وأنشأت مسألة الالجئني الفلسطينيني الذين ما زال حقهم بالعودة 
محفوظ وحقهم في أمالكهم يجب أن يؤمن ويستعاد.

وهنا ال بد من اإلشارة إلى وجوب إجراء دراسات تفحص كيف تسربت ونزعت األرض من األيدي العربية الفلسطينية، وحتليل مسبباتها ودوافعها ألجل 
فهم ماذا حدث وكيفية التعامل مع احلقوق في األراضي مستقبال.
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يــوم األرض، يــوم الوطـــن
بقلــم : يوســف عيـسى خليفــة*

من  الثالثني  في  تفجرت  التي  العارمة  الوطنية  االنتفاضة  ي��وم  هو  األرض  ي��وم 
القرى  إض��راب شامل ومظاهرات شعبية في معظم  العام 1976، على شكل  آذار من 
واملدن والتجمعات الفلسطينية داخل اخلط األخضر، احتجاجاً على سياسة التمييز 
أبناء  بحق  االسرائيلية  السلطات  متارسها  التي  األراض���ي  وم��ص��ادرة  العنصري، 
األرض  ي��وم  انتفاضة  في  ش��ارك  كما  أرض��ه��م.  على  الصامدين  الفلسطيني،  الشعب 
فلسطينيا  حدثا  بذلك  ليشكل   ،1967 عام  احملتلة  األراض��ي  في  الفلسطيني  الشعب 

وطنيا جامعا، ورمزا لوحدة هذا الشعب وحلمته ومتسكه بأرض آبائه. 
ك���ان ال��س��ب��ب امل��ب��اش��ر ل��ي��وم األرض إق����دام ال��س��ل��ط��ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة ي���وم التاسع 
والعشرين من شباط من هذا العام، على مصادرة نحو21 ألف دومن من أراضي عدد 
من القرى العربية في اجلليل ومنها عرابة، سخنني، دير حنا وعرب السواعد وغيرها 
لتخصيصها إلقامة املزيد من املستعمرات الصهيونية في نطاق خطة تهويد اجلليل 
وتفريغه من سكانه العرب. وهو ما أدى الى إعالن الفلسطينيني الداخل وخصوصا 
آذار. وفي هذا  الثالثني من  يوم  العام في  اإلض��راب  إع��الن  املباشرين عن  املتضررين 
اليوم أضربت مدن وقرى اجلليل واملثلث إضراباً عاماً، وحاولت السلطات اإلسرائيلية 
اإلسرائيلية،  وال��ق��وات  املواطنني  إل��ى ص��دام بني  ذل��ك  ف��أدى  بالقوة،  اإلض���راب   كسر 

وكانت أعنف الصدامات في قرى سخنني وعرابة وديرحنا.  
الذين رووا بدمائهم  األب��رار  الشهداء  أح��داث يوم األرض ستة من  بلغت حصيلة 
الطاهرة ثرى أرض اآلباء واألجداد وسقطوا دفاعاً عن حقهم وأرضهم، ألنهم يحبون 
ابتعد  ما  إذا  دائماً  إليه  ويحن  وطنه  يحب  الفلسطيني  اإلنسان  إن  وأرضهم.  وطنهم 
عنه، فالوطن ليس مكان للعيش فقط، بل هو العنوان واملالذ واملستقر، هو جزء من 
حياة املواطن الفلسطيني، امتزج حبه بعقله وقلبه حتى أصبح الفلسطيني يضحي 
بالغالي والنفيس في سبيل حتريره وإحقاق حقوقه. إن حب الوطن غريزة في النفس 

وهذا اإلمام الشافعي رحمه الله يذكر موطنه غزة ويشتاق إليها:                                 
واني ملشتاق إلى أرض غزة                وإن خانني بعد التفرق كتماني 

سقى الله أرضاً لو ظفرت بها             كحلت بها من شدة الشوق أجفاني
إن حب الوطن واألرض عند الفلسطيني واجب، وذلك ملا لفلسطني من مزايا كثيرة، 
الله  صلى   ( محمد  برسولنا  أس��رى  واليها  الرساالت،  ومنطلق  احلضارات  مهد  فهي 
عليه وسلم( ومنها عرج به إلى السماوات العلى، وفيها املسجد األقصى املبارك أولى 
أبي  عن  الرحال.  إليها  تشد  التي  املساجد  وأح��د  الشريفني،  احلرمني  وثالث  القبلتني 
هريرة )رضي الله عنه( قال: قال رسول الله : "ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد، 

املسجد احلرام، ومسجدي هذا واملسجد األقصى" )رواه البخاري(. 
وكذلك أرض فلسطني أرض مقدسة عند املسيحيني ففيها كنيسة القيامة في القدس 
أرض  وجل  عز  الله  ب��ارك  وقد  الناصرة.   في  والبشارة  حلم   بيت  في  املهد  وكنيسة 
فلسطني في القران الكرمي فقال : "سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام 
اإلسالم  وجعل  الدين،  من  الوطن  حب  إن  حوله".  باركنا  ال��ذي  األقصى  املسجد  إلى 
الدفاع عن الوطن فرضاً على كل مسلم إذا ما أغتصب شبَر من أرضه، وهذا سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم، يعز عليه ترك مكة حينما هاجر منها بدينه فنظر إليها نظرة 
احملب املشتاق وقال مودعاً : "والله إنك خلير أرض الله، وأحُب أرض الله إلي ولوال 
أني أُخرجُت منك ما خرجت" )رواه الترمذي(.  وعن ابن عباس قال: "قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ملكة: "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولوال أن قومي أخرجوني 

منك ما سكنت غيرك" )رواه الترمذي(. 

كذلك ال بد من اإلشارة إلى إن املخيم الذي أجبر الفلسطيني على إن يسكنه ال يعتبر 
أن  الفلسطيني على  الالجئ، وإمنا هو مكان مؤقت اضطر  للفلسطيني  موطنا اصلياً 
يسكن فيه ويعيش فيه، حتى يأتي يوم العودة إلى الوطن األصلي إلى املدينة والقرية 
الفلسطينية، فكل فلسطيني طرد من أرضه وبيته ما زال يحتفظ مبفتاح البيت، فأهلنا 
الالجئون ينتظرون العودة إلى ديارهم بفارغ الصبر، ويعيشون على أمل اإللتحام 

مرة أخرى مع أرضهم. 
______________________

* يوسف عيسى خليفة: من مواليد عام العبيدية – بيت حلم.حاصل على دبلوم 
في الدراسات اإلسالمية، له عدة مؤلفات ودراسات منشورة وأخرى مخطوطة، يعمل 

إماماً وخطيباً في وزارة األوقاف الفلسطينية.  

األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

ليمان،	وذلك	عام	1949.
أدمة:	خربة	تقع	بني	غور	األردن	واجلليل	السفلي،	وتسمى	اليوم	جفعات	أدموت.
أرسوف:	موقع	استيطان	قدمي،	مذكور	في	املصادر	العربية	يقع	إلى	الشمال	من	

يافا،	وأسماه	اليهود	تل	أرشاف.
أريحا:	املدينة	املعروفة،	حرف	اسمها	إلى	يريحو.

األشرفية:		قرية	عربية	هّجر	أهلها	عام	1948،	تقع	إلى	اجلنوب	الغربي	من	بيسان	
على	بعد	2كم،وقد	أقيم	مكانها	كيبوتس	«رشافيم»	واسمه	كما	ترى	مقارب	

السم	القرية	العربية	وحتريف	له.
أشوع:		قرية	في	ضواحي	القدس،	وقد	أقيم	في	محيطها	مستوطنة	اشتاؤل	

سنة	1949.
اقباال:		عني	تقع	على	مسافة	7كم	غرب	القدس،	وغير	اسمها	إلى	عني	حيمد.
اقرت:		يوكرات،	ومشكلتها	ما	تزال	قائمة،	هجر	أهلها	عام	1948،	وموقعها	في	

اجلليل	الغربي،	وأهلها	ما	زالوا	يطالبون	بالعودة	اليها.
اعبلني:		قرية	عربية	في	اجلليل	اجلنوبي	الغربي.	أقيمت	في	محيطها	مستوطنة	

ابليم.
اكسال:		بلدة	عربية	كبيرة	في	اجلليل	السفلي،	حرف	اسمها	إلى	كسيلوت.
أم	جونة:		قرية	عربية	أسس	ت	في	أراضيها	سنة	1909	مزرعة،	ثم	مستوطنة	

دجانيا	أ،	ب.
أم	خالد:		خربة	قدمية	أسس	ت	في	مكانها	ومن	حولها	مستعمرة	نتانيا	سنة	

1928،	وتقع	إلى	الشمال	من	يافا	مسافة	28كم	تقريبا.
أم	دومانة:		قرية	تقع	على	بعد	35	كيلو	شرق	بئر	السبع.	وفي	موقعها	أسس	ت	

مدينة	دميونة،	وهنا	نالحظ	تقارب	التسمية.
أم	زغل:		قلعة	على	شاطئ	البحر	امليت،	وقد	اسماها	اليهود	باسم	مقارب	لالسم	

العربي	هو	متساد	جوزال.
أم	سرحان:		خربة	بني	الغور	وجبل	نابلس	على	بعد	10	كم	جنوب	بيسان.	

وقد	اسماها	اليهود	«نير»
أم	الشقف:		خربة	إلى	اجلنوب	من	القدس،	وقد	أقيمت	في	موقعها	مستوطنة	

شيقف	سنة	1981.
أم	العدس:	جنوب	غرب	القدس	وأقيم	في	محيطها	مستوطنة	جبعات	يشعياهو	

سنة	1958.
أم	العمد:		خربة	في	اجلليل	السفلي،	وقد	أقام	اليهود	في	محيطها	مستوطنة	

ألوني	أبا.
أم	الفرج:		قرية	عربية	هّجر	أهلها	سنة	1948،	وتقع	في	اجلليل	الغربي،	وأسس		

اليهود	فيها	مستعمرة	بن	عمي	سنة	1949.
أم	هجرين:		كركرة.

أندور:		قرية	على	بعد	4كم	شرق	جبل	طابور،	وقد	أقيمت	فيها	مستعمرة	
عني	دور	سنة	1948.

ب
باب	الواد:		املوقع	املعروف	إلى	الغرب	من	القدس،	ترجم	إلى	العبرية،	وصار	اسمه	

شاعر	هاجاي.
بئر	أيوب:		نبع	في	وادي	النار	شرق	القدس		أسموه	عني	روجيل	

بئر	الزميلي:		تل	اثري	على	بعد	13	كم	شمال	غرب	بئر	السبع،	وغير	اليهود	
اسمه	إلى	بئر	هلموت،	وأسموا	املكان	وادي	هلموت.

بئر	الشقوم:		موقع	في	هضبة	اجلوالن	على	بعد	5كم	شمال	شرق	عني	جيب،	
وقد	أطلق	عليه	اليهود	اسم	بنى	يهودا.

السبع،	 بئر	 ويقع	على	مسافة	6كم	غرب	 الصوفى،	 أو	خربة	 	 بئر	صوفة:	
الرعاة	 املوقع	كيبوتس	حتسيرمي	1946،	وهو	مبعنى	مسكن	 أقيم	في	 وقد	

ويناظرالكلمة	في	العربية	حظائر.
بئر	الطابية:		ويقع	في	أراضى	قرية	القسطينة،	وقد	أقيمت	في	دائرته	مستعمرة	

بئر	طوبيا.
بئر	ظل	املوت:		ويقع	على	بعد	20	كم	شمال	ايلة،	وقد	أسس	ت	فيه	اليوم	

مزرعة	باسم	بئر	أوروا.
بئر	عسلوج:		وهو	لقبيلة	العزازمة	ويقع	في	النقب،	وقد	حّرف	اسمه	ليصبح	

بئر	مشآفيم.
بئر	املكسور:		غدا	اسمه	بونشبار.

بئر	املليحة:		ويقع	في	وادي	عربة،	غّير	اسمه	ليصبح	بئر	منوحاه.
بئر	بورين:		ويقع	إلى	الغرب	من	طولكرم،	في	السهل،	وقد	أقيمت	في	محيطه	

مستعمرة	بئيروتامي.
بئر	يعقوب:		على	مسافة	2كم	شمال	غرب	الرملة،	وتقوم	مكانها	اليوم	مستوطنة	
تلمي	مناشيه،	التي	أسس	ت	سنة	1995،	وقد	غدت	اليوم	ضاحية	ملدينة	الرملة،	

ورمبا	أسميت	في	بعض	األحيان	حوطر.
بتير:		البلدة	العربية	املعروفة	وقد	هّجر	أهلها	سنة	1948،	وأقيم	في	محيطها	

مستعمرة	بيتار،	أوبيت	تار.
البحر	االبيض	املتوسط:		مي	هاتيخون.

البحر	االحمر:		مي	سوف.
البحر	امليت:		مي	هاميلح.

بحيرة	احلولة:		ميات	حولة.
بحيرة	طبرية:		مي	هاجليل،	مي	طبريا،	مي	كنيرت.

بربرة:		قرية	عربية	هّجر	أهلها	عام	1948،	وتقع	على	مسافة	5كم	جنوب	
عسقالن،وقد	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	مبكيعيم	سنة	1948.

البرج:	1(	قرية	قرب	طولكرم،	وقد	أقيم	في	موقعها	مستعمرة	بورجتا.
2	(	وقرية	اخرى	قرب	الكرمل،	وقد	أقيم	في	محيطها	مستوطنة	بنيامينا،	باسم	

البارون	بنيامني	روتشلد.
برعم:		قرية	عربية	هّجر	أهلها	عنوة	عام	1948،	وما	يزال	أهلها	يطالبون	بالعودة	

إليها،	وقد	أقيمت	فيها	مستعمرة	برعام	عام	1949.	
بستان	اجلليل:		كفار	فيالدلفيا.

الساحلي	 السهل	 أهلها	عنوة	عام	1948،	وتقع	في	 بشيت:		قرية	عربية	هّجر	
األوسط،	وقد	أقام	اليهود	في	أراضيها	ثالث	مستوطنات	هي:	1(	ميشار	سنة	1950

2(	كفار	أبيب	سنة	1951
3(سدمية	سنة	1954

اجلليل	 أعمال	 بيتست،	وهي	من	 باسم	 أقيم	في	موقعها	مستعمرة	 	 البصة:	
الغربي.

البطيمات:		قرية	هّجر	أهلها	عام	1948،	وتقع	إلى	اجلنوب	الشرقي	من	جسر	
الزرقاء،	وقد	أقيم	على	أنقاضها	كيبوتس	رحابيم،	الذي	انتقل	لالستيطان	

يوم االرض اخلالد

تصوير:	نايف	الهشلمون 	 مواجهة..	في	بلدة	يطا/اخلليل		

30 عاما على يوم األرض اخلالد )نشاطات وفعاليات(
سخنني 

الفنان  كاريكاتير  ثقافي، معرض  فني  برنامج  آذار، )15:00(:  اإلربعاء، 29 
الشهيد ناجي العلي، ندوة بعنوان "يوم االرض، جتربة وحتديات" املكان: مبنى 

احتاد جودة البيئة، بجانب استاد الدوحة.   

الشهداء  شارع  من  تنطلق  جماهيرية  مسيرة   :)15:30( آذار،   30 اخلميس، 
مرورا بالشارع الرئيسي وتنتهي عند النصب التذكاري لشهداء يوم األرض.  

كفر كنا، اجلليل 
الشهداء  ضريح  من  جماهيرية  مسيرة  صباحا(:   11:00( آذار   30 اخلميس، 

حتى ضريح الشهيد محسن طه في مركز القرية، مرورا بالشارع الرئيسي. 

عرابة، البطوف 
احمللي  املجلس  من  تنطلق  جماهيرية  مسيرة   :)11:00( آذار   30 اخلميس، 

وتنتهي عند النصب التذكاري للشهداء. 

اللد )املسيرة املركزية( 
اخلميس، 30 آذار )15:30(: تنطلق من ساحة املسجد الكبير بجانب محطة 

الباصات املركزية وتختتم مبهرجان خطابي احتجاجي يعقد امام بلدية اللد. 
بيت سيرا، رام الله )املسيرة املركزية(

اخلميس، 30 آذار، )12:00(. االنطالق من دوار املنارة في رام الله، الساعة 
10:30 صباحا باجتاه بيت سيرا. 

عابود، رام الله
املجروفة  املناطق  إل��ى  القرية  مركز  من  تنطلق  مظاهرة  آذار.   30 اخلميس، 

لغرض بناء جدار الفصل العنصري. 

بدرس، رام الله
بناء  لغرض  املجروفة  األراض��ي  باجتاه  تنطلق  مظاهرة  آذار.   30 اخلميس، 

اجلدار، وسيتم غرس شجر الزيتون.
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جاء اخلامس والعشرون من شباط 2006، وحان موعد السفر الى اجلنوب، 
للوقوف وقفة رجل واحد مع أهلنا في النقب. هذا املوعد الذي دعا اليه املجلس 
اإلقليمي للقرى غير املعترف بها، بالتنسيق مع جمعيات اهلية عربية وأطلق 
عليه إسم "يوم النقب".انطلقت الباصات من اجلليل واملثلث واملدن الساحلية 
العربية، أطفاالً، شيوخاً، نساء وشبيبة، باجتاه مفرق السقاطي، شمال النقب، 
الصرخة  وكانت  العربية  األرض  واستالب  والقهر  الغنب  ضد  صرخة  إلطالق 
غير  بحضور  املشهد  واكتمل  الفلسطيني.  بالعرس  أشبه  اللقاء  وكان  مدوية، 

منقوص ملمثلي وقيادات األحزاب العربية. 
املناطق  م��ن  م��ش��ارك   16000 نحو  النقب  ب��ي��وم  امل��ش��ارك��ني  ع��دد  ق��در  وق��د 
املختلفة مبا فيها اهالي النقب. وقد أثرى املكان وفد عن املنتدى الطالبي حلقوق 
اإلنسان، الذين استعدوا للحدث مبجموعة من األهازيج فأنشدوها وردد الناس 
وراءهم بحماس:" هونا ضاعت فلسطني، هونا بدنا نالقيها"، " يا ابن النقب ال 
تهكل هم، حتماً راجع عليها"، " بالروح بالدم نفديك يا فلسطني"،"النقب أرض 
أن متر مظاهرة تضامنية ووقفة  املمكن  عربية مش ناقصها هوية". وهل من 
زي��اد؟!  توفيق  الشاعر  كتبها  التي  اخلالدة  القصيدة  الى  اللجوء  دون  وطنية 
أياديكم  على  وأشد  "أناديكم  مجلجلة  صادقة  قوية  األف��واه  من  تخرج  هي  فها 
الشباب  من  أخ��رى  ومجموعة  أفديكم".  وأق��ول  نعالكم  حتت  األرض  وأب��وس 
حتمل الفتات بأسماء القرى اخلمس واألربعني غير املعترف بها، فالحت أسماء 
كثيرة منها الزعرورة وغزة واملذبح وتل امللح وعمره واملكيمس ودريجات وتل 
عراد وأم رتام وعوجات والطويل والعرة.. أسماء غالية على أصحابها منقوشة 

في الذاكرة.
كانت مظاهرة شعبية مدوية ومكتملة باملشهد احلزبي. وعقد مؤمتر صحافي 
للمجلس  اإلع��الم��ي  النشاط  عن  امل��س��ؤول  صعلوك  أب��و  صقر  الصحافي  أداره 
اإلقليمي للقرى غير املعترف بها.  وألقى حسني الرفايعة، رئيس املجلس، كلمة 
ترحيبية باألهل، وأعلن عن إقامة الصندوق العربي لتنمية القرى غير املعترف 
بها، مؤكداً على ضرورة تكاتف األحزاب العربية املختلفة حول موضوع النقب 
قضية  واعتبار  مباشرة  االنتخابات  بعد  الكنيست  داخل  ضاغط  لوبي  وإقامة 
القرى غير املعترف بها قضية كل الفلسطينيني داخل إسرائيل. من جهته، أثنى 
املهندس شوقي خطيب، رئيس جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية، على هذا 
الضرورية إلجناح  للوحدة اجلماهيرية  أنه جناح  وأكد على  املكثف  احلضور 
أن يحصل كل طفل عربي فلسطيني  إلى  النضال  الى مواصلة  أي كفاح، ودعا 
املطاف  ذل��ك  بعد  ولينتهي  ال��ك��رمي��ة.  احل��ي��اة  ف��ي  الكامل  حقه  على  النقب  ف��ي 
لهدفني  بها،  املعترف  غير  القرى  من   17 على  للتوزع  احلافالت  الى  بالصعود 

يواجهها  التي  القاهرة  احلياة  ظروف  على  كثب  عن  واالط��الع  التعرف  أولهما 
وهو  األهل.  لتثبيت  الزيتون  اشتال  زراعة  وثانيهما  وصبر.  بشجاعة  السكان 
تقليد سنوي يعود الى أربعة أعوام إلى الوراء، بريادة ومبادرة جمعية األهالي 
في الناصرة وبدعم من مؤسسة التعاون الفلسطيني. وقد مت التبرع لهذا اليوم 
ب�  2600 شتلة زيتون وزعت على 130 دومنا، بغرض حماية هذه األراضي من 

خطر املصادرة املتربص بها.
الزمن.  مغارة  عبر  الرحلة  لتبدأ  صواوين،  قرية  نحو  بنا  احلافلة  توجهت 
منذ اللحظة التي تنّحت فيها احلافلة نحو طريق ترابي ، تشعر أنه لن ينتهي، 
أمامك وخلفك أرض صحراوية، تبدو بكراً، لم تلمسها يد احلضارة وال قبضة 
وكأنها  غ���رف.  شكل  على  مبنية  ال��ت��ن��ك،  م��ن  صفائح  تلمح  ث��م  التكنولوجيا. 
بيوت! متناثرة هنا وهناك. تقطع بنا احلافلة نحو 15 كم، معظم القاطنني هنا 
يقطعونها يومياً سيرا على األقدام، وعلى رأسهم طالب املدارس، أول وأكثر من 
الثمن باهظا  املأساة، من جهدهم اخل��اص، وغالبا ما يكون هذا  يدفع ثمن هذه 
وذا أبعاد مصيرية، فهطول األمطار يزيد الطني بلة، ومينعهم من مغادرة البيت 
السنة  م��دار  على  الغياب  أي��ام  مجموع  ليصل  م��رة،  كل  األق��ل،  على  اي��ام  ثالثة 
ثالثني يوماً ورمبا أكثر، فيتراجع حتصيلهم الدراسي وينتهي األمر مبعظمهم 

إلى الرسوب والتسرب من املدارس مبراحل متفاوتة.   
ك��ان��ت محطتنا ف��ي م��ض��اف��ة ع��ش��ي��رة ال��ن��ب��اري، وك���ان االس��ت��ق��ب��ال ح���اراً 
عنها  سمعنا  كما  مت��ام��اً  وك��رم  ج��ود  أه��ل  ضيافة  الضيافة  وك��ان��ت  وم��ؤث��راً. 
الدولة!  من  م��اء  قطرة  نر  ول��م   ، عاما   75 منذ  هنا  الكتب."نحن  في  وق��رأن��ا 
متواصل  ضيافي  زخم  وفي  الترحاب،  بعد  الكرمي،  املضيف  جنل  أخبرنا   ."
املضيف كالمه: " ال توجد هنا عيادة، وال  من قهوة وشاي وعصير، واصل 
حتى ماسورة ماء، نضطر جلراملاء سبعة كيلومترات مبساعدة جرار.اذا ما 
أوالد  خمسة  كل  بني  أن  ستجدون  السبع  بئر  في  سوروكا  مستشفى  زرمت 
نعيشها،  التي  املزرية  الظروف  نتيجة  الظن  أغلب  البدو،  العرب  من  أربعة 
فاملاء قليل وإن وجد فهو غير نظيف. والعواصف الرملية التي ال جتد حتى 
على  فيثقل  األحيان،  أغلب  مغبراً،  املناخ  جتعل  وطأتها  من  لتخفف  شجرة 
للتعليم  اإللزامي  القانون  أن  إلى  أضف  األطفال.  لهؤالء  التنفسية  األجهزة 
يفشل  ملاذا  كاملشككني  بخبث  ويتساءلون  به!  نسمع  ولم  يصلنا  لم  املجاني 
يريد  العلم. نحن شعب  اذكياء ونحب  املدرسة. واطمئنهم نحن  البدوي في 
بدو يعيش؟". ويقول  لكن شعب تنقصه كل مقومات احلياة كيف  العيش، 
لنا مازحاً ومنبهاً في آن :"قد حتتجزون هنا إن أمطرت". ويواصل تساؤله 
ستصل  كيف  فجراً،  ال��والدة  بألم  النساء  إحدى  شعرت  :"وإن  باأللم  املفجع 
الى مستشفى سوروكا؟"." العيادات تأتي الينا شرط ان نضمن لهم عشرين 
ثالثني منتسبا إلى حزب الليكود وأنا ال أستطيع أن اضمن هذا األمر وال أريده. 

أنا لن أرحل عن أرض��ي، ولن أحقق لهم حلمهم، حتى لو بدي أشرب مي مع 
املقترحة  املدن  أترك سبعني دومن هنا وأروح أشتري دومن هناك )في  طني! 
وّصاني  القرفصاء(  اجلالس  وال��ده  إلى  هذا،)مشيراً  الزملة  البدو(،  لتوطني 
،هذي األرض أعطيتك إياها، أعطيها ألبنك! وهذا ما سأفعل". باملناسبة، الرد 
هدمت  فقد  مهروالً.  جاء  النقب  في  أهلنا  مع  التواصل  هذا  جتاه  اإلسرائيلي 
بها.  املعترف  أم متنان غير  قرية  اجلرافات بعدها بيومني خمسة بيوت في 

ليكون الرد الشعبي إعادة البناء خالل أقل من أسبوع. 
فهذا  الوطنية،  التظاهرة  العرس-  هذا  راع��ي  كان  خطيب  شوقي  املهندس 
العودة"  "حق  ملراسلة  وكان  املتابعة،  جلنة  مظلة  حتت  احداثه  جتري  اليوم 

معه هذا اللقاء التالي: 
كيف تتوقع أن يكون صدى هذه الفعالية على الشارع اليهودي ؟

“في هذا اليوم، نحن أوقدنا شعلة بعنوان حق أهل النقب في العيش بكرامة 
املقابل  في  العربي.  الشارع  خالل  من  مشتعلة  تبقى  أن  وأتوقع  أرضهم.  على 
أوجدتها  التي  اإلنسانية  احلالة  ه��ذه  عند  اإلسرائيلي  اإلع��الم  يقف  أن  أتوقع 
البدوي. دون  الشتات  الدولة بتجمعات  الدولة والتي طاملا عرفها كما تعّرفها 

أن يكلف نفسه عناء كشف احلقيقة".
اجتمعنا هنا هذا اليوم الى جانب اخواننا في النقب. ولكن، ماذا بعد؟

“وقفة اخلامس والعشرين من شباط هذه، ليست بداية نشاطاتنا من أجل 
النقب.انا شخصيا، منذ تسلمي رئاسة جلنة املتابعة واللجنة القطرية لرؤساء 
العنوان  ان  والتنسي  اجل��دي��ر.  األه��ت��م��ام  النقب  اول��ي  وان��ا  احمللية  السلطات 
العنوان  النقب  سيكون  كذلك  النقب.  كان  الفائت،  العام  األرض،  ليوم  املركزي 

املركزي ليوم األرض القادم". 
العربي  اجلسد  مبتورعن  وكأنه  عزلة  في  يعيش  البدوي  العربي  املجتمع 
دور في ذلك(، كيف نعّزز  املتعمد أصالً  الشمال واملثلث)وللبتر اجلغرافي  في 

التواصل بيننا؟
“هذا احلضور املكثف من جانبنا له دور تعزيزي. مبا في ذلك التزام أعضاء 
جلنة املتابعة. واجبنا أن نستثمر حضورنا عبر إدراكنا حلجم ووطأة املأساة 
إلى  صرختنا  ونطلق  مجتمعنا  بداخل  فنعكسها  النقب  في  أهلنا  يعيشها  التي 
جانبهم. وهو ما حصل اليوم تعبيراً عن التضامن واإللتحام مع أبناء شعبنا في 
اجلنوب. وجودنا هنا بكل أطيافنا السياسية والعمرية هو إحياء لهذه الرسالة 

الهامة".
مع ذلك، هل سنشهد "يوم النقب" اكثر من يوم في السنة؟

عمل  في  فنحن  املجال،  هذا  في  األول��ى  اخلطوة  ليست  هذه  وأك��رر،  “قلت 
احلقوق  تنتزع  أن  إلى  بيدنا  مرفوعة  ستبقى  الشعلة  الواقع.  لتغيير  دؤوب 

ويتم اإلعتراف بالقرى كاملة".

يـوم النقــب: الدعــوة الــى اعتبــار القــرى غيــر املعتــرف بهــا
فــــي النــقـــــــب قــضيـــــة كــــل الفلســـــــطينيـيـــن داخــــــل إســـــــرائيـــــل

تقريـــر: إليزابيـــث نصــار*

يوم االرض اخلالد

30 عاما على يوم األرض اخلالد )نشاطات وفعاليات(
جّيوس، قلقيلية

اخلميس، 30 آذار، )10:00(. مظاهرة نسوية تنطلق من القرية في 
مظاهرة باجتاه البوابة الرئيسية جلدار الفصل.

جنني
املجروفة  األراض��ي  باجتاه  املدينة  وسط  من  تنطلق  مسيرة  آذار.   30 اخلميس، 

واملهددة باجلرف، وستغرس أشجار الزيتون. تسبقها مسيرة تنطلق من الزبابدة. 

أريحا
باجتاه  طالبية  مسيرة  اجل��م��ع��ة(.  ص��الة  )ب��ع��د  آذار   31 اجل��م��ع��ة، 

األراضي املهددة باملصادرة.

كفل حارس، سلفيت
جلدار  الرئيسية  البوابة  باجتاه  تنطلق  مسيرة  آذار.   30 اخلميس، 

الفصل العنصري. 

بعلني، رام الله 
وبناء  التجريف  موقع  باجتاه  تنطلق  مظاهرة  آذار.   31 اجلمعة، 

اجلدار.

بيت حلم
املدينة  البلدية في  أمام مقر  آذار. مظاهرة تنطلق من  اخلميس، 30 

باجتاه جدار الفصل العنصري. 

اخلليل
أسبوع نشاطات )27 حتى 31 أذار(. تشمل معرضاً للصور، ورش 
عمل، عرض أفالم وثائقية، وتوزيع مواد إعالمية خاصة بيوم األرض.

قلقيلية
امل��ج��روف��ة وامل��ه��ددة  أم���ام األراض����ي  اخل��م��ي��س، 30 آذار. اع��ت��ص��ام 

باملصادرة. 

مردا، سلفيت
اخلميس، 30 آذار. مظاهرة احتجاجية تنطلق من مركز القرية 

رافات، سلفيت
اخلميس، 30 آذار. عدد من املسيرات تلتقي في مركز القرية لتنطلق 

باجتاه موقع بناء جدار الفصل العنصري. 

طولكرم
اخلميس، 30 آذار )12:00(. مسيرة تنطلق من أمام البلدية باجتاه 

حاجز جبارة.

الناصرة 
املركز  تنظيم  م��ن  مؤمتر   .)15:00-0900( نيسان،   10 اإلث��ن��ني، 
العربي للتخطيط البديل بعنوان "الدميغرافيا وتاثيرها على سياسة 
)للحجز:  س��ي��ن��ات��را.  ف��ران��ك  ق��اع��ة  امل��ك��ان:  إس��رائ��ي��ل".  ف��ي  التخطيط 

 .) acap@ac-ap.org
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

خاص بـ "حق العودة" 

األصليني،  السكان  عيون  هي  وأل��م،  وحنني  بشوق  البيت  إلى  النقب،  إلى  ترنو  عيون 
أصحاب البيت وأصحاب األراضي تتشبث مباضيها وحاضرها ومستقبلها. وعيون سلطوية 
طامعة تريد االستيالء على النقب ودحر أهله وحصرهم في جيتوات – مدن محدودة العدد 
النكبة. باتوا  البدو ومتدينهم. تاريخ مأساتهم من تاريخ  واملساحة سلفاً، بحجة تطوير 
الجئني ومهجرين. هم جزء اليتجزأ من الشعب الفلسطيني، لكنهم ذاك اجلزء املنسي منه. 
من  الفلسطينيون  فاملواطنون  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  يدق  اخلطر  ناقوس  بينما 
اجلليل إلى املثلث والنقب، يواجهون فترة هي من أحلك الفترات وأخطرها. يضطرون فيها 
ملواجهة قوانني تهدد الفلسطيني في شخصه وفي أرضه.. من قانون لم الشمل، إلى قوانني 

خطط  وحتى  ال��ه��دم،  وق���رارات  والبناء  التنظيم 
النقب  في  الوضع  أن  بيد  الطوعي.  الترانسفير 

أعمق خطراً وأبلغ مأساوية.
ي���ش���ك���ل ال���ن���ق���ب ث���ل���ث���ي م���س���اح���ة ف��ل��س��ط��ني 
مليون   13 مساحة  على  ميتد  فهو  التاريخية، 
الفالوجة شماالً، التي حاصرتها  دومن. من قرية 
بعد  دمرتها  ثم   1948 ع��ام  الصهيونية  ال��ق��وات 
ب���ات يعرف  اح��ت��الل��ه��ا، ح��ت��ى أم رش���رش أي م��ا 
مب��دي��ن��ة اي����الت ال���واق���ع���ة ع��ل��ى خ��ل��ي��ج ال��ع��ق��ب��ة. 
كمدينة  ذهبية  فترة  السبع  بئر  مدينة  وعرفت 
لواء أساسية جتتذب إليها أهل املنطقة بأسواقها 
ومتاجرها ومساجدها قبل أن تسقط عام 1948، 
ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  ال��ن��ق��ب  أه���ل  ي��ت��ش��رد  وبسقوطها 

حينها حوالي 110،000 نسمة. ويتفرق شملهم مكرهني على الرحيل نحو مصر وسيناء 
واألردن واخلليل وغزة. هكذا تشرد %90 من عرب النقب، وانهارت البنى اإلجتماعية التي 
كانت قائمة قبل عام 1948. وفرض عليهم احلكم العسكري ) كما فرض على باقي القرى 

واملدن العربية ( ومنعوا من العمل والتعليم مما أدى إلى جتهيلهم وإفقارهم وعزلهم.
مت جتميع معظم السكان البدو بالقوة في مناطق نائية وغير خصبة لئال يشكلوا عقبة 
أمام االنتشار السريع لالستيطان اليهودي في النقب. فوجدوا أنفسهم في منطقة محددة 
من  الشرقي  الشمالي  اجلزء  في  تقع  مغلقة(  )منطقة  السياج"  "منطقة  اسم  عليها  اطلق 
من  فقط   10% حوالي  وتشكل  وع��راد،  ودميونا  السبع  بئر  بني  محصور  مثلث  في  النقب 
اليوم  النقب  . ليعيش عرب  العام 1948  البدو قبل  التي كانت بحيازة السكان  املساحات 
على اقل من %2 من النقب رغم انهم يشكلون %27 من السكان. ليتسنى لها وضع اليد على 
التخطيط والبناء عام 1965، وأصبحت منطقة  قانون  الدولة اإلسرائيلية  األرض، سنت 
غير  فيها  واملباني  البيوت  كل  لتصبح  البناء  فيها  مينع  زراعية  منطقة  مبوجبه  السياج 

قانونية ولتعمل فيها آلة الهدم على كل ما هو مبني وما سيبنى! 

مخططات توطني السكان البدو
وط��ورت  احلكومة  رس��م��ت  العشرين،  ال��ق��رن  سبعينات  ومطلع  الستينات  نهاية  ف��ي 
مخططات لتوطني السكان البدو من جديد في سبع بلدات هي تل السبع، رهط، عرعرة النقب، 
حياة  أسلوب  تأخذ  ان  دون  بذلك  احلكومة  وقامت  واللقية.  ح��ورة  السالم،  شقيب  كسيفة، 
البدو التقليدية بعني األعتبار، ودون إشراكهم في اختيار شكل السكن الذي يالئمهم. ظاهرياً، 
األساسية  اخلدمات  توفير  من  متكن  التي  الظروف  خلق  أج��ل  من  املخططات  ه��ذه  وضعت 
للجمهور البدوي، لكن الغرض احلقيقي كان جتميعهم في بلدات التوطني الثابتة ومنعهم من 
فالحة أراضيهم التي صودرت من قبل الدولة، أو السكن فيها أو املطالبة بحقوق امللكية عليها. 

مما يعني حرمان البدو من ممتلكاتهم وفصلهم عن 
األرض التي شكلت مصدر معيشتهم.

منذ البداية ، حكم بالفشل على البلدات السبع . 
فميزانيات البلديات املقدمة من قبل احلكومة كانت، 
اخل��دم��ات  ومستوى  للغاية،  شحيحة  ت���زال  وال 
فيها متدٍن والبطالة مستفحلة وكتحصيل حاصل 
الرغم  فإن نسب اجلرمية بتصاعد خطير. وعلى 
من الهدف املعلن، يقبع اجلمهور البدوي في أسفل 
االجتماعية  االقتصادية  املكانة  حيث  من  السلم 
على مستوى مواطني الدولة. وفي املقابل تتصدر 
ال��س��ل��ط��ات ال��ي��ه��ودي��ة امل���ج���اورة مل��ع��ظ��م ال��ب��ل��دات 
األماكن  ولهابيم(  وميتار  عومير  )مثل  البدوية 

األكثر علواً في الدولة. هذا ما بينه البروفسور إسماعيل أبو سعد، ابن النقب، في دراسة له، 
قدمها قبل عامني في مؤمتر بعنوان "التخطيط والسيطرة والقانون في النقب" الذي نظمه 

مركز عدالة القانوني واملجلس اإلقليمي للقرى غير املعترف بها.
الثابتة من رياض  البلدات  التي عرضتها  املتاحة  الوسائل احلديثة  الرغم من كل  على 
األطفال ومدارس وشبكات مياه وعيادات، لتصبح نقاط جذب، إال إنها لم تنجح باستقطاب 
نسمة.   160،000 إل��ى  تعدادهم  يصل  الذين  النقب،  في  البدو  السكان  من   50% من  أكثر 
العيش في 45 قرية غير معترف بها، وعليه حترمها  واختار ما يزيد عن 86،000 منهم 
والعيادات  والشوارع  والكهرباء  املاء  مثل  األساسية  احلياة  مقومات  أبسط  من  السلطات 
منح  السلطات  وترفض  االبتدائية.  وف��وق  االبتدائية  وامل��دارس  األطفال  وري��اض  الطبية 
السكان رخصاً إلقامة مبان ثابتة. وتعتبر جميع أشكال السكن، ما عدى اخليام أو مباني 

– غير  إلى ما يزيد عن 45 درجة مئوية  – التي تصل فيها درجة احل��رارة صيفاً  الصفيح 
قانونية ويفرض على أصحابها غرامات باهظة، وتعمل فيها إجراءات الهدم. وقد مت هدم 
حوالي 1298 مبنى في الفترة الواقعة بني 1992-1998. في العامني األخيرين هدم اكثر 

من 200 منزالً، ومت رش حوالي 29،700 دومن من احلنطة بواسطة املبيدات الكيماوية. 
كيف  غوريون،  بن  جامعة  في  محاضر  وهو  سعد،  أبو  إسماعيل  البروفسور  يوضح 
املعترف  غير  القرى  من  للطرد  ك��أداة  التعليم  تسخير  على  والتعليم  التربية  جهاز  يعمل 
بها. من خالل اعتماد حل املدارس املؤقتة. يجري احلديث عن 19  مدرسة ابتدائية تخدم 
التنك  من  بنايات  عن  عبارة  وهي  بها.  معترف  غير  قرية   45 في  يعيشون  الذين  السكان 
العديد  مختبرات.  أو  تدريسية  غ��رف  م��ن  يكفي  م��ا  ي��وج��د  وال  اإلس��م��ن��ت،  أو  اخل��ش��ب  أو 
تنقص  االبتدائية  وج��دت  إذا   ( امل��دارس  في  نقص  من  تعاني  بها  املعترف  غير  القرى  من 
إلى قطع مسافة  األخرى( ويضطر 6000 طفل 
القرية  في  املدرسة  إلى  للذهاب  يوميا  طويلة، 
ل���ألرق���ام وج��وه��ا  امل����ج����اورة. واذا م���ا وض��ع��ن��ا 
واس���م���اء، ف���إن ي��اس��ر اب���ن ال��ث��ام��ن��ة وس��ال��م اب��ن 
 HUMAN( ال��ع��زازم��ة  عشيرة  م��ن  التاسعة 
RIGHTS WATCH( يضطران لإلستيقاظ 
في اخلامسة صباحا، وقطع مسافة كيلومترين 
الصفيح  م��ن  املبني  بيتهما  م��ن  اقدامهما،  على 
ينتظرهما  هناك  الرئيسي.  الشارع  إلى  ليصال 
الباص ، ليقطع بهما مسافة 100 كيلومتر نحو 
سيغف شالوم. وبانتهاء الدوام يعاودان الكرة 
واألم��ر  يوميا.  كلم   200 يقطعان  بيتهما.  نحو 
العتمة  ف��ي  توقظنا  أم��ي   " الشتاء،  ف��ي  اصعب 
الباص". وكان  يفوتنا  تأخرنا  أوتينا من قوة، وإن  ما  بكل  املطر،  للركض حتت  ونضطر 

ملراسلة "حق العودة" احلوار التالي مع البروفسور اسماعيل ابو سعد:

س: لفت انتباهي تبني اخلطاب احلكومي املتعلق باملواطنني العرب في النقب، من قبل جامعة 
بن غوريون، على موقع اإلنترنت اخلاص مبركز دراسات املجتمع البدوي وتطوره؟

ج: صحيح. مركز األبحاث أسس عام 2001 ، وكنت أنا من تولى رئاسته. لكن ولألسف 
مت تسييسه، بعد ذلك. وعليه ال تربطني به أي عالقة منذ سنوات. وبخالف ما خطط، أصبح 
افيشاي  السابق  اجلامعة  رئيس  والية  فترة  في  خصوصاً  الدولة  سياسات  يخدم  املركز 
كذخيرة  بيرتس  عمير  جانب  إلى  ليقف  مؤخرا  العمل  حزب  إلى  انتسب  )ال��ذي  برفرمان 

انتخابية(، ولم يعد املركز فعالً ميثل أهل النقب. 

س: ولتوضيح الفكرة، جاء في املوقع، على سبيل املثال: املشاكل تتزايد، نسبة األطفال تزيد 
عن 65 % من مجموع السكان، وهم يتزايدون بنسبة 4،8 % كل سنة، وهو أحد أعلى معدالت النمو 

في العالم. ما القصد من هذا برأيك؟ 
قروي  مجتمع  هو  البدوي  املجتمع  أن  حقيقة  إغفال  يتم  الضحية.  يلومون  طبعا،  ج: 
ومحافظ وتقليدي. وأن قوة اإلنتاج في هذه املجتمعات مربوطة فعلياً بعدد األفراد لتعمل 
مباغت  بشكل  التقليدي  االقتصاد  منهم  وأخ��ذت  إسرائيل  ج��اءت  امل��راع��ي.  وف��ي  ب��األرض 

وفوري بينما التغيير، في سياق التمدين، هو عملية مستمرة وتأخذ وقتا.

س: ما هو دور العمل األهلي، برأيك، وخصوصا املبادرات الذاتية، لتقليص الغنب الواقع؟
إسرائيل  في  بلدات  سبع  أفقر  مستضعفة،  شريحة  عن  ي��دور  احلديث  ان  تنسي  ال  ج: 
هي البلدات الثابتة التي أقامتها إسرائيل لتوطني املهجرين املقتلعني الذين فقدوا كل شيء! 
الناحية  أيضاً. ومن  فهو محدود  الفلسطينيني  العرب من  األثرياء  أما عدد  ناحية،  هذا من 
تعمل  ال  األه��ل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  أغلبية  األخ����رى، 
م��اذا فعلت هذه  اس��أل  وأن��ا  املطلوب.  ب��اإلجت��اه 
اجل��ذري؟  التغيير  حتقيق  ب��اجت��اه  اجلمعيات 
تراهم يشددون على قضية "متكني املرأة"، هذا 
جيد. ولكن املهم هو كيف نحقق ذلك. في الغالب 
تنظم اجلمعيات دورات تدريبية قصيرة للمرأة 
لكنها في املقابل ال توفر لها فرص عمل، وبدون 
هل  استقالليتها.  من  شيئاً  املرأة  حتقق  لن  عمل 
في  ن��ح��ن،  جنحنا  بينما  م��ج��د؟!  متكني  إذاً  ه��ذا 
في  تعليم  كأجر  اخل��ارج  من  منحة   200 توفير 
هو  هذا   ،)1997 من  )ابتداءاً  للفتيات  اجلامعة 
املرأة  تتعلم  عندما  واجلذري.  احلقيقي  التمكني 
بل  أمراً حتمياً  األسرة  أجل حريتها وستصبح مسألة تنظيم  وتضمن عمالً، ستحارب من 
ستبقى  والتعليم  التربية  مبجال  واإلستثمار  الصفوف  لتوحيد  جدي  عمل  بدون  طبيعياً. 
كلمة التمكني خاوية وسنبقى محتجزين في دوامة صعبة جداً، خصوصا أن أكثر الطالب 
العرب باملجمل الينهون الدراسة الثانوية، والثلثني ال يتوجهون إلى اجلامعات. وهنا تكمن 
معنية  السلطة  عليه.  السيطرة  سهلت  كلما  أكثر  جاهالً  الشعب  كان  كلما  ألنه  اخلطورة، 

بالوضع القائم ومهمة اجلمعيات في هذه احلالة ان تقنع الناس باملطالبة بحقوقها.

س: لكن، أال يولد القهر اإلنفجار؟ 
العكسي،  باالجتاه  أصبح  االنفجار  أن  املشكلة  لكن  آج��ال،  أم  عاجال  سيحصل  ه��ذا  ج: 
تتحد  عندما  يتحقق  اإليجابي  اإلنفجار  وامل��خ��درات.  اإلج��رام  نحو  اجته  فالشباب  داخلياً. 

يعيش أكثر من %50 من السكان البدو في النقب، الذين يصل تعدادهم إلى 
160،000 نسمة في 45 قرية غير معترف بها، حترمها السلطات من أبسط 
مقومات احلياة األساسية مثل املاء والكهرباء والشوارع والعيادات الطبية 
ورياض األطفال واملدارس. وترفض السلطات منح السكان رخصًا إلقامة 
مبان ثابتة. وتعتبر جميع أشكال السكن، ما عدى اخليام أو مباني الصفيح – 
التي تصل فيها درجة احلرارة صيفًا إلى ما يزيد عن 45 درجة مئوية – غير 
قانونية ويفرض على أصحابها غرامات باهظة، وتعمل فيها إجراءات الهدم.

املجتمع  لطبيعة  ج��ي��دًا،  وم��دروس��ة  متعمدة  مبنهجية  التنكر،  يتم  مل��اذا 
منتجات  من  واالستفادة  وال��زراع��ة  املواشي  تربية  على  القائمة  البدوي 
اليهود،  ملواطنيها  هذا  القروي  احلياة  بنمط  الدولة  تسمح  وملاذا  احلليب؟! 
ناهيك عن  الدومنات،  املمتدة على آالف  الفردية  املزارع  فتراهم يقيمون 
القوانني  مع  األم��ر  ه��ذا  ينسجم  وكيف  والكيبوتسات،  التعاونية  القرى 
األس����اس ف��ي ال���دول���ة وع��ل��ى رأس��ه��ا ق��ان��ون ك��رام��ة اإلن���س���ان وح��ري��ت��ه!!!

النـقـــــب تـحـــــــت املجــهـــــــــر: اجلـــــــذور، الــواقــــــع واملصـــيــر 
تقرير: إليزابيث نصار *

الدائم	في	أراضي	قنير.
البعنة:		قرية	عربية	في	اجلليل	الغربي،	أقيم	في	أراضيها	مستوطنة	بيت	عنات.
البقيعة:		غورة	في	صحراء	القدس	غرب	البحر	امليت،	أطلقوا	عليها	اسم	

بقعات	هوركانيه.
بني	شعت:		قرية	على	بعد	10	كم	شمال	شرق	خانيونس،	أقيم	في	أراضيها	

كيبوتس	كسوفيم	سنة1951.
بيت	جبرين:		قرية	عربية	هجر	أهلها	عنوة	عام	1948	وقد	أقيم	في	محيطها	
وعلى	أراضيها	مستعمرة	بيت	نير،	إلى	الشمال،	وكيبوتس	بيت	جوبرين.

بيت	جيز:		قرية	عربية	إلى	الشمال	من	القدس،	وقد	أقيم	على	أراضيها	عام	
1948	كيبوتس	هارئيل.

بيت	دجن:		إلى	الشرق	من	يافا	على	الطريق	إلى	الرملة،	وقد	أقيمت	فيها	
مستوطنة	بيت	داجان.

بيت	دراس:		إلى	الشرق	من	طريق	اسدود	عسقالن،	وقد	أقيم	في	موقعها	
مستعمرة	جبعاتي	أو	مسيالت	عوز،	كما	تعرف	باسم	جن	جبعاتي.

بيت	سوسني:		قرية	عربية	هّجر	أهلها	عام	1948،	وتقع	في	املروج،	وقد	أقيمت	
على	أراضيها	مستعمرة	تاعوز.

بيت	عسفة:		أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	يدنتال	سنة	1953.	وتقع	قرب	
عسقالن.

بيت	عور	)التحتا	والفوقا(:		غرب	رام	الله،	وحرف	اسماهما	إلى	بيت	حورون	
حتتون،	عليون.

بيت	ليد	)السهل(:		أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	شبوت	سنة	1950.
بيت	محسير:		قرية	عربية	هّجر	أهلها	عام	1948،	وتقع	على	بعد	3كم	

جنوب	شرق	باب	الواد،	وقد	أقيم	في	موقعها	مستعمرة	بيت	مئير.
بيت	نباال:		قرية	عربية	في	سهل	اللد،	وقد	أقيم	في	موقعها	مستوطنة	بيت	
نحمياه	التي	كانت	مستهدفة	في	اخلمسينات	من	قبل	الفدائيني	املصريني	

والفلسطينيني،	وتعرف	باسم	كفار	ترومان.
بيت	نقوبا:		قرية	عربية	هّجر	أهلها	عام	1948،	وتقع	غرب	القدس،	وأقيم	

مكانها	مستوطنة	بيت	نكوفا.
بيدر	الكوكب:		قرية	على	بعد	13	كم	جنوب	شرق	نابلس،	وقد	غدا	

اسمها	اليوم	جوريس.
بيرين:		موقع	بني	سيناء	والنقب،	وقد	أقيم	فيه	كيبوتس	عام	1956	باسم	

بئيروتيم	ثم	اسمي	من	بعد	«عزوز».
بيسان	:	بيت	شآن.

ت
تربيحا:		بلدة	في	اجلليل	األعلى	قرب	احلدود	اللبنانية،	أقيمت	في	حدودها	

مستعمرة	سوميرة	سنة	1949.
التل:		قرية	بجانب	رام	الله،	هاعاي.

تل	األدهم:	أصبح	في	محيط	مستعمرة	كريات	آتا.	)انظر	كفر	عطا)
إلى	تل	 األعلى،	وقد	ترجم	اسمه	مفردا	 بابني:	ويقع	في	اجلليل	 أبو	 تل	

شاعر.
تل	أبو	اجلمال:	انظر	تل	السوق.

تل	أبو	اخلنزير:	ويقع	في	اجلوالن،	وحّول	اسمه	إلى	هارشيفون.
تل	أبو	خنزبرة:	شمال	غرب	بحيرة	احلولة	)	مردومة	اآلن(	وحّول	اسمه	

إلى	جفعات	هاام.
تل	أبو	سلطان:	ويقع	في	السهل	الساحلي	األوسط،	وقد	أسماه	اليهود	تل	

ماحوز.
تل	أبو	فرج:	وقد	حّول	اسمه	إلى	تل	كفار	كرنامي.

تل	أبو	هريرة:	في	النقب	الشمالي	الغربي،	وقد	حّرف	اسمه	إلى	تل	هرور.
تل	أبو	النداء:		في	اجلوالن،	وهو	مسمى	باسم	ولي	مدفون	فيه،	حول	اسمه	

إلى	هارابيتال،	أو	أبيطال.
التل	األخضر:	ويقع	إلى	الشمال	الشرقي	من	احلولة،	وقد	حول	اسمه	إلى	

تل	آنفا.
التل	األحمر:	ويقع	شمال	اجلوالن،	وقد	ترجم	اسمه	هار	أدوم.

تل	أم	كلخة:	تل	كيلخ،	حتريف.
تل	البارون:	في	اجلوالن،	حّرف	اسمه	إلى	جفعات	بزاك.

تل	الباشا:		ويقع	على	مسافة	6	كم	جنوب	شرق	بيسان،	وحّول	اسمه	
إلى	تال	بيحا.

تل	البدوية:	ويقع	في	الطرف	اجلنوبي	الغربي	من	مرج	البّطوف	على	بعد	8	
كم	جنوب	شرق	شفاعمرو،	وقد	حول	اسمه	إلى	تل	حناتون.

تل	البرتة:	ويقع	على	مسافة	4	كم	شمال	شرق	بيسان،	وقد	حّول	اسمه	
إلى	تل	هوجه.

تل	البير	الغربي:	تل	بيرة،	جهة	البروة	)	انظر	خربة	تل	البير	الغربي(
تل	بيت	مرسم:	ويقع	على	مسافة20	كم	جنوب	غرب	اخلليل	على	حد	

السهل،	وقد	حّرف	اسمه	ليغدو	تال	بيت	مراش.
تل	الترمس:	ويقع	قريبا	من	القسطينة،	وقد	أقيمت	في	محيطهما	مستعمرة	

عروجوت	1949	بعد	تهجيرأهلها.
تل	التماسيح:	ويقع	على	مسافة	كيلو	متر	غرب	قرية	جسر	الزرقاء،	وقد	

ترجم	اسمه	إلى	تال	تنينيم.
تل	اجلديدة:	تل	قرب	بيت	جبرين،	فيه	قناة	كانت	تنقل	املاء	اليها،	وحرف	

اسمها	إلى	تل	جوديد.
تل	جريسة:	جفعات	نابليون	)انظر	تل	الفخار(.

تل	جمة:		ويقع	في	النقب	الشمالي	الغربي	قرب	قطاع	غزة،	وقد	أقيمت	فيه	
مستعمرة	ريعيم	سنة	1949.

تل	حصاص:		في	اجلليل	األعلى	شرقا،	وقد	حّرف	اسمه	إلى	حيتساتس،	
وهي	حتريف	القصاص،	اسم	آخر	له.

تل	احليدر:	إلى	الشمال	من	أسدود،	وحّول	اسمه	إلى	تل	مور.
تل	خويلفة:	واد	أقيم	في	أراضيه	كيبوتس	«لهب»	سنة	1966.	ويقع	على	

مسافة	15	كم	شمال	شرق	بئر	السبع.	وحول	اسم	املوقع	إلى	تل	حاليف.
تلة	الدوير:	تقع	على	مسافة	5كم	جنوب	شرق	مثلث	سمخ،	في	الغور،	

وحرف	اسمها	إلى	تال	دوبير.
تلة	الرادار:	قرب	القدس،	وقد	كان	فيها	موقع	للجيش	االردني	عام	1967،	

ترجم	اسمها	إلى	جفعات	هارادار.
تل	الردغة:	تل	كبير	في	غور	بيسان،	والردغة	في	العربية	تعني	التراب	

الرابي	غير	املتماسك،	وقد	حّول	اسمه	إلى	تل	شاليم.

يوم االرض اخلالد
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نسبة إلى إحدى العشائر رغم املعارضة من جانب اآلخرين.
الشاب  أكثر مأساوية، كما يؤكد  فأبعاده  الثاني  التغيير  أما 
غير  للقرى  اإلقليمي  للمجلس  العام  فريح،املدير  أبو  عطرة 
هذه  النضمام  األول��ى  اللحظة  النقب."فمنذ  في  بها  املعترف 
القرى إلى مجلس أبو بسمة أصبحت أراضيها تابعة للدولة، 
وأصبحت لها حدود جديدة غير حدودها التاريخية، لتنتقل 
وليدخل  إسرائيل!  أراض��ي  دائ��رة  إلى  أصحابها  من  احلقوق 
الناس بعد ذلك في دوام��ة ش��راء األرض ألغ��راض البناء من 
اآلخر  اجلانب  عن  احلديث  وعند  باهظة".  وبأسعار  الدولة 
األوص��ال  متقطع  غ��ري��ب،  جسم  ت��ك��ّون  ان��ه  ن��رى  للموضوع، 
جغرافيا، بخالف ما هو متبع عند إقامة مجالس إقليمية في 
اجل��دار".  "خلف  لصاحله....هناك  واملميز  احملظي  الطرف 
وقرى  بلدات  وسط  تنشأ  "الطبيعية"  اإلقليمية  فاملجالس 
متجاورة ومتالصقة لتستفيد جميعها من املشاريع التنموية 
بينها  فيما  ثمارها  ت��وزع  التي  الصناعية  املناطق  وخاصة 
بالتساوي. وهكذا جند أن القرى التي انضمت إلى مجلس أبو 
بسمة معظمها موجود على خط طولي، ميتد من الشرق إلى 
الغرب، وبعيد متاماً عن الشوارع العامة. وللمثال ال احلصر، 
مكانها  م��ن  الترابني  قبيلة  أف���راد  معظم  انتقال  آيلند  يعتبر 
السبع،  بئر  شمال  اجلديد  مكانها  إلى  عومر  مستوطنة  قرب 

"إجنازاً كبيراً" أما القرى اجلاري العمل إلقامتها فهي:
1. قصر السر، وتقع بالقرب من دميونا.

2.  أبو قرينات/أم متنان، وتقع بالقرب من مفرق عرعرة.
بئر  ش��ارع  األعسم،  م��دارس  منطقة  في  وتقع  تلول،  أبو   .3

السبع-دميونا.
4. بير هداج، بالقرب من منطقة عسلوج.)وادي النعم ُيرحل 

لبير هداج(.
5. دريجات، على سفوح جبال اخلليل.

6. أم بطني، بالقرب من مستوطنة عومر.
7. الفرعة، شرقي قرية كسيفة، قرب عراد.

8. عمرة، جنوبي رهط.
9. مكحول/كحلة، شمال غرب قرية كسيفة.

من  )بالقرب  ع��راد  السبع  بئر  العام  الشارع  10.األط���رش، 
مدارس األطرش(.

11. السيد )وهي قسم من القرين( مقابل قرية حورة
يذكر ان ابو تلول والفرعة ال تزاالن مبراحل التخطيط ولم 
حتصالن بعد على الصيغة النهائية لوجودهما كقرى. 

"أخلوهم كما أخليتم املستوطنني"
حتاول السلطات اإلسرائيلية بكافة أذرعها وضع يدها 
إلى  وتلجأ  العربية.  األرض  من  ممكنة  مساحة  أكبر  على 
البلطجية  وأحيانا  والقضائية  القانونية  الوسائل  كافة 
املعتق،  القانوني  باحلبر  إجراءاتها  ولصبغ  ذلك.  لتحقيق 
فهي تستند إلى قوانني وفرمانات عثمانية وحتى بريطانية. 
وفي حني تتبنى إسرائيل خطابا ينزع الشرعية عن البدو، 
تتعاظم في املقابل أهمية القانون الدولي وضرورة تسوية 
األراضي في النقب في سياقه، كما في حاالت أخرى مشابهة 
املتعلقة  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  معايير  أن  صحيح  ال��ع��ال��م.  ف��ي 
البدو في األرض ال تشكل جميعها معايير قضائية  مبكانة 
إسرائيل،  في  بالكم  فما  الدولي،  املستوى  على  حتى  ملزمة 
مع ذلك، بوسع القضاء اإلسرائيلي تطبيق املعايير الدولية 
عن طريق االرتكاز إلى مبادئ مثل كرامة اإلنسان واملساواة 

والعدل في التوزيع. 
مؤمتر  في  عرضها  التي  الدراسة  في  ايلند  غيورا  يقول 
هرتسليا األخير:"أقيمت بني السنوات 1969-1990 سبع 
البدوي فيها على أساس  الشتات  ليتم تركيز  بلدات بدوية 
لم   1990 منذ  مصاعب.  يواجه  االنتقال  ثابتة...هذا  مراكز 
عملية  نشوء  النتيجة  وكانت  للنقب.  شاملة  سياسة  حتدد 
في  أثبتت  ال��دول��ة  واس��ع��ة.  أراض  على  مرخصة  غير  بناء 
التعاطي مع حتديات مركبة تنظيمياً  املاضي مقدرتها على 
االن��ف��ص��ال.  خطة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  وق��ض��ائ��ي��اً،  وم��ادي��اً 
ونوصي بتبني مبدءاً مشابهاً فيما يتعلق بالبدو: أن نعرض 
زمني  بجدول  نربطه  الشتات،  جتمعات  على  م��ح��دداً  ح��الً 
ومببلغ مالي ملجموعة سكانية كاملة على أن تكون معنية 
دام���ت احلكومة  م��ا  أخ���رى،  إل��ى ح��ل. وبكلمات  ب��ال��وص��ول 
متكنت من إخالء 8000 مواطن يعيشون في مباٍن قانونية، 
في  يعيشون  الذين  املواطنني  آالف  إخ��الء  أيضاً  فبوسعها 

مبان غير قانونية.. ".
اليوم  هي  دومن   650،000 يضيف:"   آخ��ر  مكان  وف��ي 
يعتبرون  فهم  البدو.  والسكان  الدولة  بني  اخل��الف  أس��اس 
وامل��رع��ى  للسكن  ال��س��اب��ق  ف��ي  استعملوها  ال��ت��ي  األراض����ي 
والفالحة، أنها أراضيهم حتى وإن لم تسجل قط في الطابو. 
القانون  إل��ى  مستندة  "م���وات"  أرض  ت��راه��ا  ال��دول��ة  بينما 

العثماني، وهذا ما حكمت به احملاكم أيضاً".

الناس. وضع العرب في اسرائيل عامة صعب. لكنه أصعب 
في النقب حيث يعيش مجتمع معزول ومتارس علينا ككل، 
سياسة فرق تسد. فنحن مقسمني من منظور الدولة إلى بدو 
وعرب ومسيحيني ودروز. األمر الذي ضاعف أوضاع النقب 
سوءاً. أضف إلى وجود قيادة تخضع للمغريات السلطوية.. 
نفعية؟!  وقيادة  ُجّهل  شعب  من  نتوقع  م��اذا  نفعيني.  ناس 
للتعامل  ج��دي��دة  رؤي��ة  ووض��ع  النفعية  ع��ن  االبتعاد  يجب 
مع مشاكلنا. نصف العالم اليعرف شيئا عن األوضاع التي 

نعيشها.. اين التوثيق؟؟

املخطط الرهيب: تصورات للخروج 
من األزمة عبر مجلس أبو بسمة

إلى  تطرق  آيلند،  غ��ي��ورا  ال��ق��وم��ي،  األم��ن  مجلس  رئيس 
عدد  أكبر  ج��ذب  ف��ي  السبع  ال��ب��ل��دات  فشل  أس��ب��اب  م��ن  جملة 
ممكن من الناس إليها. مشيراً إلى الشح في امليزانيات وسوء 
اخلدمات وانعدام فرص التشغيل وازدياد البطالة. مؤكداً أن 
الذين ال أرض لهم.  القرى استوعبت، أساساً، املهجرين  هذه 
نفر  البلدات مم��ا  إق��ام��ة  ف��ي  العشائرية  ات��ب��اع  إل��ى  أش��ار  كما 
بعض العشائر، وحال دون انضمامهم إليها. وال مفر، بنظره، 
للخروج من هذه األزمة ، أي التقدم مجددا مبوضوع تخليص 
األمر  وه��و  اجل��ن��وب،  في  العرب  يد  من  ممكنة  مساحة  أكبر 
بلدات  بضع  إقامة  عبر  إال  النقب،  تطوير  دون  يحول  ال��ذي 
حديثة تدار شؤونها من قبل مجلس أبو بسمة املعني. ومرة 
أخرى، يدور احلديث عن بلدات تركيز ليس إال. وإال ملاذا يتم 
املجتمع  لطبيعة  جيداً،  ومدروسة  متعمدة  مبنهجية  التنكر، 
واالستفادة  وال��زراع��ة  املواشي  تربية  على  القائمة  البدوي 
احلياة  بنمط  ال��دول��ة  تسمح  ومل���اذا  احل��ل��ي��ب؟!  منتجات  م��ن 
القروي هذا ملواطنيها اليهود، فتراهم يقيمون املزارع الفردية 
التعاونية  ال��ق��رى  ع��ن  ناهيك  ال��دومن��ات،  آالف  على  املمتدة 
والكيبوتسات، وكيف ينسجم هذا األمر مع القوانني األساس 

في الدولة وعلى رأسها قانون كرامة اإلنسان وحريته!!! 
املشكلة ال تنتهي عند هذا احلد. فالدولة، متمثلة مبجلس 
أبو بسمة، ال تعترف بالقرى غير املعترف بها، هذا من جانب. 
اثنان  أو  واح���د  وبتغيير  ال��ق��رى  ه��ذه  إق��ام��ة  ع��ن  تعلن  فهي 
أساسيان. أولهما، يجري في الغالب حتريف لالسم بحيث ال 
يحمل اسم القرية األصلي، وإمنا اسم عشيرة دون غيرها. وأم 
متنان، هي أحد األمثلة، حيث حتول اسمها إلى أبو قرينات، 

ن��ش��وء امل��ج��ل��س اإلق��ل��ي��م��ي ل��ل��ق��رى غ��ي��ر امل��ع��ت��رف ب��ه��ا، 
حتمية  كنتيجة   1997 ع��ام  أخ��ي��راً  نشأ  حتمياً.  أم���را  ك��ان 
والهادفة  أشكالها،  على  واملخططات  اخلطط  إلره��اص��ات 
كبديل  نفسه  يطرح  فهو  أصحابها.  من  األرض  انتزاع  إلى 
التي  وامل��ب��ت��ورة  املهجنة  احل��ل��ول  أم���ام  وأص��الن��ي  طبيعي 
تقترحها السلطة. ويسير على مبدأ االعتراف بالقرى كاملة 
القروي والتقليدي لسكانها كحق غير قابل  وضمان املسار 
للمساومة. ولالستزادة مبوضوع التخطيط البديل حتدثت 
عن  املسئول  سمور  أبو  سعيد  إلى  العودة"  "حق  مراسلة 

ملف التخطيط في املجلس اإلقليمي:

س: ما هو أسوأ أمر بخطة آيلند؟
وهي  احلقائق.  تزييف  إلى  باألساس  ترتكز  اخلطة  ج: 
ل��ي أن أستهل  م��ق��ب��والً. واس��م��ح��ي  أب��ع��د ع��ن أن حتمل ح��الً 
العودة  يجب  النقب  عن  نتكلم  عندما  عامة.  بلمحة  إجابتي 
إل���ى ال��ن��ق��ب م��ا ق��ب��ل ال��ن��ك��ب��ة، ح��ني ك��ان��ت ح����دوده مم��ت��دة من 
تعداد  ووص��ل  جنوباً،  العقبة  خليج  حتى  شماالً  الفالوجة 
لم  احل��رب،  – 90،000. بعد  السكان وقتها بني 110،000 
يبق في البالد إال عشرة آالف شخص. جمعوا بأرض السياج 
مركب:  وضع  نتج  وهكذا  أرضها.  على  قبائل  عاشت  حيث 
مجموعة مهجرة وأخرى أصلية تعيش على أرضها. األولى 
صمدت  واألخ��رى  "التحديثية"،  التوطني  حللول  رضخت 
في أرضها. ومسألة هامة أخرى يجدر التوقف عندها، وهي 
مسألة اعتبارنا بدو رحل )أي ال عالقة لنا بأرض محددة(، 
ويجب تثبيتنا، ولذا أنشأت الدولة ما سمته بلدات التثبيت! 
في  متجانسة  مجموعة  النقب  ع��رب  أن  يعتقد  م��ن  يخطئ 
وبينهم  النقب،  شمال  في  وعاشوا  حضر  فبينهم  صفاتها، 
أكثر بداوة كلما رحنا جنوبا. حتى عشيرة  البدو وجندهم 
العزازمة على سبيل املثال، والتي متيل أكثر للبداوة، لها آبار 
مياه وأرض مبلكية. يعتاشون على تربية املواشي وزراعة 
األرض زراعة موسمية. وتهجير النقب الشمالي حتديداً لم 

يأت  صدفة، فهناك األراضي خصبة وزراعية أكثر.
 

س: لهم القرى ولكم "املدن"؟
أقيمت  يهودية  زراعية  قرية  ثمانون  هناك  بالضبط،  ج: 
على أنقاض قرى املهجرين في النقب الشمالي وحده منذ قيام 

يتبع صفحة 10
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

س: املجلس اإلقليمي كان الرد على اخلطط املتعاقبة لالستيالء على األرض؟
ج: سنة 1997 أقيم املجلس اإلقليمي للقرى غير املعترف بها في أعقاب خطة النقب 
20-20. طاملا ادعت الدولة عدم وجود قيادة للبدو وأنهم ال يعرفون ما يريدون حقاً. 
قامت كل قرية باختيار جلنة محلية تنتخب بدورها عضوا في الهيئة العامة للمجلس 
اخلمس  للقرى  مفصلة  خطة  املجلس  وأع��د  سنوات.  أرب��ع  كل  لها  رئيسا  تنتخب  التي 
إلى  فيها  أش��رن��ا  بها  املعترف  غير  واألرب��ع��ني 
أه��ل��ي��ة واس��ت��ح��ق��اق ه����ذه ال���ق���رى ب��االع��ت��راف 
التخطيطية  امل��ط��ال��ب  ع��ل��ى  الس��ت��ج��اب��ت��ه��ا  ب��ه��ا 
 500 بني  السكان  عدد  يتراوح  إذ  اإلسرائيلية 
في   5000 لغاية  ويصل  قرية  أصغر  في  ف��رد 
الكبيرة منها. أضف إلى أنها معروفة وحتتفظ 
التماسا  ق��دم��ن��ا  وك��ن��ا  ال��ت��اري��خ��ي��ة.  ب��أس��م��ائ��ه��ا 
اجلمعية  طريق  ع��ن  احملكمة  إل��ى  السابق  ف��ي 
امل��واط��ن طالبنا م��ن خ��الل��ه ف��ي احل��ق  حل��ق��وق 
بتنويع أشكال املعيشة متاماً كما يحق لغيرنا 
مجتمع  أننا  خصوصاً  ال��ي��ه��ود،  امل��واط��ن��ني  م��ن 

قروي بثقافته ومنط معيشته!

س: وبقي مهجرو الداخل بدون قيادة؟
ج: فعالً مهجرو الداخل ال قيادة متثل مصاحلهم إال بإطار املجلس البلدي. لكن من 
املواءمة  من  ليتمكنوا  أيضا.  الداخل  ملهجري  بامللكية  باالعتراف  املطالبة  الضروري 
والتوفيق بني ماضيهم وحاضرهم. فهم اليوم يعيشون في املدن وهم ليسوا مدنيني ال 
روحا وال ثقافة. ونتيجة لهذا الصراع الباطن والظاهر، يعانون األمّرين وسط ظروف 

صعبة من ارتفاع في نسب البطالة والفقر والتسرب من املدارس واجلرمية". 
النكبة  يعيشون  زال���وا  م��ا  النقب  فلسطينيو 
باقي  يعيشها  ك��م��ا  مت��ام��اً  وأب��ع��اده��ا،  بقسوتها 
مهجرين  واخل�����ارج،  ال���داخ���ل  ف��ي  الفلسطينيني 
حوصرنا  ما  أضعاف  حوصروا  لكنهم  والجئني. 
عنا  بفصلهم  ب����دوره  اجل��غ��راف��ي  ال��ع��زل  وس��اه��م 
ستكون  النهاية  لكن  الصحراء.  بيننا  ما  ون��اءت 
محطات  السنوات  مر  على  يواجهون  فهم  مختلفة 
انفجارات صغيرة هنا وهناك تتجلى باملواجهات 
البيوت  ه���دم  خلفية  ع��ل��ى  ال��ش��رط��ة  وب���ني  بينهم 
وإبادة املزروعات وستندلع حتما ثورة املقهورين. 
كتاب  التقرير  ل��ه��ذا  النهاية  إع���داد  أث��ن��اء  ت��ذك��رت 
منيف.  الرحمن  عبد  للكاتب  امللح  وم��دن  البادية 
..فالصحراء..  هاملتون:"  لسان  على  فيه  يقول 
له  وتوحي  والتأمل  التفكير  على  اإلنسان  حتمل 
بالكثير، لكنها، مع ذلك، تضع بينه وبني اآلخرين سداً.  وهي مبقدار ما ميكن أن تكون حماية 
ضد الغزاة والطامعني، فإنها أيضا سجن للقاطنني فيها، فهي تعزلهم عن اآلخرين، وجتعلهم 
يولدون ويعيشون ثم ميوتون وحيدين وبعيدين..إال في حاالت قليلة ونادرة حني يتوافر 
وينطلق  السجن،  هذا  قضبان  تكسر  أن  ميكن  عندها  املواتية.  والظروف  الشجعان،  الرجال 

السجناء إلى اخلارج". 

* اليزابيث سهيل نصار من الناصرة، صحافية تعمل في عدد من الصحف العربية 
في داخل اخلط االخضر، وقد شاركت ايضا في تقدمي عدد من البرامج اإلذاعية.

الدولة. ويجري احلديث عن إقامة أربعة وثالثني مستوطنة جديدة، ناهيك عن ستني مستوطنة 
فردية،  بإشارة صارخة إلى التمييز واإلقصاء. وفي املقابل للعرب سبع مدن تركيز باإلضافة 
التخطيط  موضوع  انتهى  وبهذا  تركيز،  م��دن  تكون  ألن  املعدة  التسع،  بسمة  أب��و  بلدات  إل��ى 
وسكانيا  السبع،  بئر  خارطة  من  باملائة  الواحد  نفوذهم  منطقة  تتعدى  للعرب.ال  بالنسبة 
يشكلون %28 من سكان لواء بئر السبع وليس لواء اجلنوب. لكن النمو الدميغرافي يخيفهم. 

خمسة  عددهم  ضاعفوا  النقب  عرب  أن  خصوصاً 
ع��ش��ر م���رة ف��ي س��ب��ع وخ��م��س��ني س��ن��ة، وسيناهز 
ما  إذا  سنة  خمسني  بعد  شخص  املليون  ع��دده��م 

حافظوا على الوتيرة ذاتها. 

س: حتى اتفاقية السالم مع مصر جاءت على 
حسابكم!

ج: ك��ان الب��د من إخ��الء امل��ط��ارات العسكرية 
اختيارهم  فوقع  الداخل،  إلى  ونقلها  سيناء  في 
أهلها  ترحيل  ومت  امل��ل��ح.  ت��ل  قرية  أراض���ي  على 
وهكذا  وع��رع��رة.  كسيفة  بلدتي  في  وتركيزهم 
هؤالء  امللح.  تل  أنقاض  على  نفاطيم  مطار  أقيم 
في  وللمضي  ال��داخ��ل.  مهجري  أعتبرهم  أي��ض��اً 

فكرة عزل اإلنسان العربي عن األرض، اعتمدت السلطات البند السادس في سجل السكان. 
إليها الفرد. وللموضوع  القبيلة التي ينتمي  البلدة )أم بطني مثال( باسم  واستبدلت مكان 
أبعاد خطيرة، على رأسها دثر وطمس هوية البلدات األصلية وتعزيز االنتماء العشائري 
القبلي لضمان استمرارية عزلهم عن إخوتهم العرب من جهة وتيسير مهمة السيطرة عليهم 
كف   أبو  ابن  وذاك  الهواشلة  ابن  هذا  وب��ات  فريق،  من  أكثر  صرنا  وهكذا  أخ��رى.  جهة  من 
وذاك ابن األعسم. حتى املدارس أطلقوا عليها أسماء العشائر. فهذه مدرسة الهواشلة وتلك 

يوماً  تكن  لم  قبلية  اعتبارات  األط��رش.  مدرسة 
واضحة ومستخدمة بهذا الشكل. عملية تزييف 

منهجية للوعي اجلماعي بضوء النهار.

س: ماذا حصل في قضية تسوية األراضي؟
إلى  املواطنني   1973 سنة  ال��دول��ة  دع��ت  ج: 
ت��ق��دمي ادع�����اءات م��ل��ك��ي��ة، م��ب��ررة ذل���ك برغبتها 
ف��ي إي��ج��اد تسوية واالع��ت��راف ب��األراض��ي. لكن 
األهداف اخلفية متثلت بتحديد أراضي الغائبني 
ليتم وض���ع ال��ي��د ع��ل��ي��ه��ا، ث��م ي��ش��ت��رون أراض���ي 
الشخص  يحصل  أن  اق��ت��رح��وا  وف��ع��الً  ال��ب��اق��ني. 
والباقي  أرضه  باملائة من   20 بقيمة  أرض  على 
لها  يكتب  لم  اخلطة  ه��ذه  أن  إال  مالي.  تعويض 

بقانون  التزامها  تدعي  إسرائيل  شراكها.  في  الكثيرين  وق��وع  رغ��م  توقعوا،  كما  النجاح 
فالقانون  روح��ه.  من  القانون  جترد  هي  حقاً.  ذلك  تفعل  كانت  لو  حبذا  العثماني،  امل��وات 
يجيز األرض أرض دولة إذا بعدت كيلو مترين ونصف عن القرية، وإذا كانت غير مفلوحة. 
أرادوا  ما  السطوة. وإذا  الناس على فالحتها وليس مجرد  القانون هي حض  والغاية من 
تشرتشيل  ونستون  ألن  لصاحلنا.  سيكون  فذلك  البريطانية  األحكام  إلى  االرتكاز  فعالً 
أوعز إلى احملاكم أن تستند إلى قانون العرف والعادة في النقب، وهنالك إسناد مأخوذ من 

سجل التقارير البريطانية احملفوظة.

املعدة  التسع،  بسمة  أب��و  ب��ل��دات  إل��ى  باإلضافة  تركيز  م��دن  سبع  للعرب 
بالنسبة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  م���وض���وع  ان��ت��ه��ى  وب���ه���ذا  ت��رك��ي��ز،  م����دن  ت��ك��ون  ألن 
السبع،  بئر  خارطة  من  باملائة  الواحد  نفوذهم  منطقة  تتعدى  ال  للعرب. 
اجلنوب.  ل��واء  وليس  السبع  بئر  ل��واء  سكان  م��ن   28% يشكلون  وسكانيا 
ضاعفوا  النقب  ع��رب  أن  خ��ص��وص��ًا  يخيفهم.  ال��دمي��غ��راف��ي  النمو  لكن 
عددهم  وسيناهز  سنة،  وخمسني  سبع  في  م��رة  عشر  خمسة  عددهم 
ذات��ه��ا.  ال��وت��ي��رة  على  حافظوا  م��ا  إذا  سنة  خمسني  بعد  شخص  املليون 

يقول غيورا ايلند في الدراسة التي عرضها في مؤمتر هرتسليا األخير:" 
مركبة  حت��دي��ات  م��ع  التعاطي  على  مقدرتها  امل��اض��ي  ف��ي  أثبتت  ال��دول��ة 
تنظيميًا وماديًا وقضائيًا، فيما يتعلق بتنفيذ خطة االنفصال. ونوصي بتبني 
جتمعات  على  محددًا  حاًل  نعرض  أن  بالبدو:  يتعلق  فيما  مشابهًا  مبدءًا 
الشتات، نربطه بجدول زمني ومببلغ مالي ملجموعة سكانية كاملة على 
أخ��رى، ما دامت احلكومة  إلى حل. وبكلمات  بالوصول  أن تكون معنية 
فبوسعها  قانونية،  مباٍن  في  يعيشون  مواطن   8000 إخ��الء  من  متكنت 
." قانونية..  غير  مبان  في  يعيشون  الذين  املواطنني  آالف  إخ��الء  أيضًا 

تل	الرسم:	يقع	في	السهل	الساحلي	اجلنوبي،	وقد	حّول	اسمه	إلى	تل	مفالسيم.
تل	الرويسي:	خربة	في	اجلليل	األعلى،	ترجم	اسمها	إلى	تل	روش.

تل	الريح:		وتبعد	مسافة	7كم	شمال	شرق	صفد،	وحّول	اسمه	إلى	تل	مشاف.
تل	الريش:	إلى	اجلنوب	من	يافا،	وقد	أقيمت	في	محيطه	مستعمرة	حولون.

تل	السرور:	قرية	هّجر	أهلها،	تقع	على	4كم	شرق	اخلضيرة،	وحّول	اسمها	
إلى	تال	زرور.

تل	السقاتي:	تل	يقع	على	مسافة	12	كم	شمال	شرق	بئر	السبع،	حّرف	اسمه	
إلى	تل	شوقت.

تل	السمدين:	في	غور	األردن	قرب	بيسان،	حّول	اسمه	إلى	تل	شافط.	وسمي	
جانب	منه	باسم	تل	شوقيق.

تل	السوق:	في	الغور،	ويعرف	بتل	أبي	اجلمال	أيضاً،	وقد	حول	اسمه	إلى	تل	زان	
هامزراحي،	أي	تل	الزنبقة	الشرقية.

تل	السومرية:	على	شاطئ	اجلليل...	جفعات	يوسيف.
جبعات	 إل��ى	 اسمه	 اإلسرائيليون	 غّير	 ال��ق��دس،	 جنوب	 ح��ي	 ش��اه��ني:	 تلة	

هابورتسيم.
تل	الشريعة:	في	النقب	الشمالي،	غّير	اسمه	إلى	تل	شيرع.

الفالوجة،	 تل	الشقف:	ويقع	على	مسافة	10كم	جنوب	شرق	تقاطع	طريق	
وحّول	اسمه	إلى	تل	شيقف،	وهو	حتريف	لالسم	العربي.

وفي	غور	بيسان	تل	آخر	باالسم	نفسه	حّرف	اسمه	إلى	تل	شقافيم.
تل	الشيخة:	جبل	في	اجلوالن،	ترجم	اسمه	إلى	هار	حرمونيت.

تل	الشيخ	داود:	يقع	على	مسافة	7كلم	جنوب	شرق	بيسان.	حّول	اسمه	إلى	
تل	عرطال.

تل	الشيخ	صماد:	في	غور	بيسان،	حّرف	اسمه	إلى	تل	تسيمد.
تل	الشيخ	العرياني:		يقع	في	السهل	األوسط،	حّرف	اسمه	إلى	تل	عيراني.

تل	الشيخ	محمد:		حّول	اسمه	إلى	تل	سهرون،	وموقعه	على	مسافة	7كم	جنوب	
شرق	بيسان.

تل	صندحنة:	يقع	على	مسافة	2،5	كم	جنوب	بيت	جبرين،	وحّول	اسمه	
إلى	تل	مارياشه.

تل	عاشور:		جبل	على	مسافة	10كم	شمال	شرق	رام	الله،	حّرف	اسمه	إلى	
بعل	حتسور.

تل	العبيدية:	في	الغور،	أقيمت	في	محيطه	مستعمرة	كفار	نتان،	ثم	غّير	
اسمها	إلى	بيت	زيرع.

تل	 إل��ى	 اسمه	 ترجم	 وق��د	 العفولة،	 شمال	 5ك��م	 مسافة	 على	 العدس:	 تل	
عدشيم.

تل	العزازيات:	يقع	في	اجلوالن	مشرفاً	على	احلولة،	وهو	مسمى	باسم	قبيلة	
عربية،	وقد	حّرف	اسمه	إلى	جبعات	عزاز.

تل	عكا:		انظر	تل	الفخار.
تل	الغرام:	جبل	بركاني	في	اجلوالن،	حّول	اسمه	إلى	هار	نبتل.

تل	الفخار:	ويعرف	بتل	عكا،	ويقع	إلى	الشرق	منها،	ويسمى	اآلن	هو	وتل	اجلريسة	
باسم	جفعات	نابليون.

تل	الفر:		في	مرج	ابن	عامر،	حّول	اسمه	إلى	تل	سالفيم.
تل	الفراني:	يقع	على	5كم	شمال	شرق	عسقالن،	وحّرف	اسمه	إلى	تل	بوران.

تل	الفرس:	جبل	في	اجلوالن،ترجم	اسمه	إلى	هار	بيرس.
التلة	الفرنسية:	من	أحياء	القدس،	حّول	اسمها	إلى	جبعات	شبيرا.

إلى	جفعات	 اسمه	 حّول	 القدس،	 شمال	 مسافة	4كم	 على	 يقع	 الفول:	 التل	
شاؤول.

تل	القاعة:	يقع	في	النقب	الشمالي	الغربي،	وقد	حّول	اسمه	إلى	تال	شاروحني.
تل	قرعة:		على	مسافة	2كم	شمال	عتليت،	غّير	اسمه	إلى	تل	مجادمي.

تل	القصب:	في	اجلليل	األعلى،	حّول	اسمه	إلى	تل	ياعف.
تل	قصقص:	ألونيم.

تل	القطيفة:	في	قطاع	غزة،	وقد	أقيمت	فيه	مستوطنة	قطيف	سنة	1973.
تل	 إلى	 اسمه	 وقد	حّول	 البحر،	 يافا	على	 الشمال	من	 إلى	 يقع	 القنطور:	 تل	

ميخال.
تل	القنيطرة:	قرب	بئر	السبع،	غدا	اسمه	تل	قيشت.

تل	الكدادي:		أنقاض	قلعة	إسالمية	حّول	اسمها	إلى	متساديركون،	وهي	قلعة	
نهر	العوجا.

تل	كفر	قرنني:	ويقع	على	مسافة	3كم	جنوب	بيسان،	وقد	أقيم	في	محيطه	
كيبوتس	طيرات	تسفي	سنة	1937.

تل	املاحلة:	في	غور	بيسان،	حّول	اسمه	إلى	تل	اشتوري.
تل	مبروك:	في	السهل	الساحلي،	وقد	أقيمت	قريبا	منه	مستعمرة	بيت	حنانيا.

تل	املبروم:	في	اجلليل	األعلى	الشرقي.	حرف	اسمه	إلى	تل	باروم.
تل	مسيل	الغزل:	كفار	روبني.

تل	املشنقة:	في	السهل	اجلنوبي،	وبات	يسمى	تل	برور.
تل	املالت:	وقد	حّول	اسمه	إلى	تل	جبتورن.

تل	امللح:		في	النقب	الشمالي	الشرقي،	وقد	ترجم	اسمه	إلى	تل	ملحته.
تل	املليحة:	قرب	بئر	السبع،	وقد	حّرف	اسمه	إلى	تل	ملحاة.

تل	املنشية:	على	مسافة	2كم	جنوب	شرق	بيسان.	حّرف	اسمه	إلى	تل	نيشا.
تل	موسى:	على	بعد	12	كم	شمال	شرق	بيسان،	ويسمى	اآلن	تل	كتان،	أي	

التل	الصغير.
تل	ميماس:	في	اجلليل	األعلى	الغربي،	وحّول	اسمه	إلى	تل	بيت	هاعيمك.

تل	الناشف:	حّول	اسمه	إلى	حنيئل.
تل	النصبة:	حّول	اسمه	إلى	تل	متسباه،	وهو	حتريف.

تل	هوح:		حّول	اسمه	إلى	دوروت.
تل	وادي	الزيت:		وهو	يقع	في	السهل	الساحلي	اجلنوبي،	وقد	حّول	اسمه	إلى	

تل	عيريت.
تل	وقية:		جفعات	هامشوريان.	وهو	يقع	في	اجلليل	الغربي.

تلول	الشيخ	صالح:		يقع	على	مسافة	6	كم	شمال	شرق	بيسان،	ويعرف	أيضاً	
باسم	خربة	زبعه،	وقد	حول	اسمه	إلى	تل	يسخار.

تل	يوسف	:	حّول	اسمه	إلى	تل	هار	يوسيفون.
تنورية:	قرية	جنوب	اجلوالن،	وقد	أقيم	في	أراضيها	كيبوتس	جيشور	سنة	

.1968

ج
اجلاعونة:	قرية	عربية	هّجر	أهلها	عام	1948،	تقع	على	4	كم	شرق	صفد	في	
اجلليل	األعلى.	أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	جي	أوني	عام	1920	ثم	غدا	اسمها	

يوم االرض اخلالد

تصوير:	إليزابث	نصار 		 	 منظر	عام	ألحد	مساكن	البدو	في	النقب،	شباط	2006	
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مؤمتر "حق العودة والسالم العادل" الذي عقد في حيفا 
آذار 2004 وشارك فيه يهود إسرائيليون  بني 26 إلى 28 
)م��ح��اض��ري��ن وج��م��ه��وراً واس���ع���اً( ف��ك��ك ع��ق��دة ال��رب��ط في 
أذهانهم بني النكبة وحق العودة وبني السالم العادل، بني 
ماض أسود هم يتحملون مسؤوليته وبني مستقبل مشرق 
توما  إميل  معهد  امل��ؤمت��ر  )نظم  منه.  املستفيدين  أكثر  ه��م 
عن  الدفاع  وجمعية  واإلسرائيلية  الفلسطينية  للدراسات 
حقوق املهجرين واجتاه – احتاد جمعيات عربية ومنظمة 
زوخروت التي تعنى بالنكبة ومعظم أعضائها من اليهود، 
التي  اليهودية  اإلسرائيلية  األط��ر  كثرت  املؤمتر  ه��ذا  بعد 

تريد أن تعرف عن النكبة(.
أنهم ال يستطيعون  يوماً بعد يوم يدرك اإلسرائيليون 
احلديث عن سالم دون احلديث عن النكبة وحق العودة. في 
املاضي كان هذا املوضوع من احملرمات، أما اليوم فقد بدئوا 
الثقافية واجلامعات،  يتناولونه في الصحف واملؤسسات 
الذي  الفلسطيني  إلى  أحياناً،  باضطراب  رمبا  ويصغون، 
يحدثهم عما فعلوه في عام 1948، استقاللهم )إذا كان حقا 

استقالال( ونكبة الشعب الفلسطيني.
احملاضرات  من  كبير  ع��دد  إل��ى  دعيت  املؤمتر  عقد  منذ 
والندوات للحديث عن النكبة، إضافة إلى عروض مسرحية 
"ذاك������رة" امل��ت��رج��م��ة إل���ى ال��ع��ب��ري��ة، وي��ح��ض��ره��ا جمهور 
يهودي ال يقل عن اجلمهور العربي، كانت ندوات في حيفا 
املوضوع  ه��ذا  ع��رض  سهالً  يكن  ول��م  أبيب،  وت��ل  واجلليل 
العبرية  بلغتهم  إليهم  تتحدث  عندما  لكن  أسماعهم،  على 
ومبنطق وبراهني، وتنحاز إلى األخالق، فإن النقاش يأخذ 
بعداً أعمق من مجرد طرح موقف سياسي ورؤية معاكسة.

ام��رأة  إل��ي  تأتي  محاضرة  أو  مسرحي  ع��رض  ك��ل  بعد 
وال��دم��وع ف��ي عينيها وه��ي ت��س��أل: ه��ل حقاً ه��ذا م��ا فعلناه 

بكم؟
قلت الم���رأة م��ن ت��ل أبيب وجهت إل��ي ه��ذا ال��س��ؤال: هل 

اإلسرائيلي في رفح وغزة، إطالق  ماذا فعل اجليش  رأيت 
صواريخ وقذائف على مظاهرة سلمية وقتل أطفال؟

قالت: نعم، انه جرمية بشعة.
قلت: بعد خمسني عاماً قد يسأل حفيدك حفيدي: هل هذا 

ما فعلناه في غزة؟
انتفضت وقالت: لن نترك ألحفادنا ما تركه لنا آباؤنا، 

لو عرفنا ما حدث باألمس ملنعنا ما يحدث اليوم.
ه���������������������������ذه 
امل�������رأة رأي��ت��ه��ا 
م����������رة أخ��������رى 
ف��������ي ال����ث����ان����ي 
م�����ن ح�����زي�����ران 
ف�����ي م���ظ���اه���رة 
واج��������ت��������م��������اع 
ش���ع���ب���ي ج���رى 
ف��ي ج��ام��ع��ة تل 
أبيب في ذكرى 
ح��رب ح��زي��ران 

ف��ي خطابي عن  االح��ت��الل، حتدثت  على  ع��ام��اً  وم���رور 37 
اإلبادة الثقافية التي تنفذها الصهيونية منذ النكبة وحتى 
اليوم، لم تأت هذه املرأة إلي تذرف دموعها، خرجت من بني 
الصهيونية  الفتة:  ورفعت  املنصة  من  واقتربت  اجلمهور 

تساوي العنصرية، وظلت واقفة إلى أن انتهت املظاهرة. 

عن األحالم واحلاملني 
كبير  حشد  أمام  النقب  كلية  في  محاضرة  إللقاء  دعيت 
وما  املنطقة،  م��ن  وم��دع��وي��ن  وط��الب��ه��ا  الكلية  أس��ات��ذة  م��ن 
احملاضرة  امتدت  وق��د  قلته  ما  ألنقل  عنها  بالكتابة  فكرت 
إلى ساعتني ونصف، بل ألن ما يلفت االنتباه؛ أوال عنوانها، 
ضمن  احملاضرة  هذه  جاءت  لقد  واحلضور.  املوقع  وثانيا 

عنوان:  حتت  وه��ي  الكلية  أعدتها  احمل��اض��رات  من  سلسلة 
"عن األحالم واحلاملني وما هو موجود"، تتضمن مواضيع 
واحللم  الكيبوتس  وحلم  الصهيوني  احللم  مثل  مختلفة 
واألدب��اء  املفكرين  من  عدد  ألقاها  وغيرها،  السلفي  الديني 
املجتمع  ه��م��وم  ع��ل��ى  مختلفة  زواي����ا  م��ن  ال��ض��وء  لتسليط 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى عتبة ق���رن ج��دي��د ول��ف��ت��ح ن��اف��ذة حل��وار 

مفتوح حول مجمل هذه الهموم. 
ق���������������ال ل����ي 
معدو البرنامج، 
ع������������ن������������دم������������ا 
اس���ت���ق���ب���ل���ون���ي، 
ب���������ش���������يء م����ن 
االع��������������ت��������������ذار 
أن  امل������س������ب������ق: 
احمل�����������اض�����������رة 
م�������ف�������ت�������وح�������ة 
ل�����ل�����ج�����م�����ه�����ور 
وآراء  ال���واس���ع 
الناس متضاربة ومواقفهم متنوعة وبينهم من ينتمون إلى 
اليمني وآخرون معتدلون أو يساريون، وقد يكون النقاش 
تسخينه.  على  وسأعمل  أري��ده،  ما  ه��ذا  لهم:  قلت  ساخناً. 
القرن، هذا احللم  الفلسطيني منذ مطلع  حتدثت عن احللم 
الوطن  إقامة  في  القومي  العربي  احللم  من  جزء  كان  الذي 
عندما  ولكن  العثماني  املستعمر  طرد  بعد  الكبير  العربي 
تكالبت الدول االستعمارية لالنقضاض على الشرق متزق 
هذا احللم الكبير وأصبح أحالماً عربية، وعندما استعمرت 
بريطانيا هذه البالد واشتد اخلطر الصهيوني االستيطاني 
واقع  في  انغمسوا  بل  للحلم،  وق��ت  للفلسطينيني  يعد  لم 
ي��وم��ي ق���اس إلب��ع��اد ه��ذي��ن اخل��ط��ري��ن وك���ل األح����الم التي 
تبلورت حتى عام 1948 مزقتها النكبة وكان علينا بعد ذلك 
أن نطرز حلمنا من جديد في واقع أشد مرارة وقسوة. إن ما 

حديــث عـن الســالم بلغــة احلــرب
بقلــم: سلمــان ناطـــور*

إنهم يخافون من السالم، ويتحدثون عن السالم مبفاهيم احلرب، يريدون 
إنذار  محطات  ويريدون  السالم"  أجل  "من  النووي  بالسالح  االحتفاظ 
جيوشهم  على  اإلب��ق��اء  وي��ري��دون  ال��س��الم  أج��ل  م��ن  السورية  األرض  على 
هذا  ك��ل  إل��ى  يحتاج  ال��س��الم  ك��ان  إذا  ال��س��الم،  أج��ل  م��ن  األردن  نهر  على 
وإذا  األمنية،  الترتيبات  ه��ذه  ك��ل  يلغي  ال��س��الم  ه��ذا؟  س��الم  ف��أي  التسلح، 
منه. ش��يء  يتحقق  فلن  املنطق  ه��ذا  أس��اس  على  بالسالم  تفكرون  كنتم 

واملوت  واملنفى  واالحتالل  التشرد  واقع  هو  احللم  هذا  تال 
اليومي وأنتم تتحملون تبعته األخالقية.

ب��ني احل���ني واآلخ����ر ك��ان��ت ه��ن��اك م��ح��اوالت للمقاطعة 
واملعارضة والتحفظ لكنها أخرست من املنظمني واجلمهور 
واألسئلة.  للمالحظات  الثاني  القسم  بتخصيص  ووع��دوا 
كان اجلو مهيئا النفجار، خاصة عندما حتدثت عن النكبة 
وتدمير أكثر من أربعمائة قرية وتشريد حوالي سبعمائة 
وأن  مخيمات،  في  مشتتني  معظمهم  زال  ما  فلسطيني  ألف 
حق هؤالء في العودة ال يستطيع أن ميحوه أحد وال واقع 
وال أي مفاوضات، لهؤالء املشردين من بيوتهم وأراضيهم، 
ل��ه��م وح��ده��م، ك��ل احل���ق ف��ي مم��ارس��ة ح��ق��ه��م  ب��ال��ع��ودة أو 

التنازل عنه أو االستعاضة عنه. 

اخلوف من السالم
ي��داً  عشرين  م��ن  أكثر  كانت  األسئلة  وق��ت  ح��ان  عندما 
أنفسهم مثيراً  بينهم وبني  دار  الذي  مرفوعة، وكان اجلدل 
جداً، وفي أحيان كنت أقف متفرجاً أتأمل في عمق الصراع 
األخ���الق���ي ال����ذي ي����دور ف���ي أوس�����اط ش��ع��ب س��ج��ل لنفسه 
املسألة  ولكن  وسياسية،  واقتصادية  عسكرية  انتصارات 
األخالقية تظل كالصخرة الرابضة على صدره. هذا املشهد 
تكون  إسرائيلياً  ج��م��ه��وراً  التقي  م��رة  ك��ل  ففي  ل��ي  م��أل��وف 
أخالق  املجتمع،  هذا  أخالقيات  اللقاء  في  املركزية  محطتنا 
املعتدي واملعتدى عليه، القاتل والضحية. لم يكن مصادفة 
أن السؤال األول الذي طرح كان: من الضحية؟ العرب هم 

الذين اعتدوا علينا.
م��ن عمرها  الثالثينات  ف��ي  ف��ت��اة  ال��س��ؤال  ه��ذا  وج��ه��ت 
املعلومات  ألن  التاريخ  إل��ى  ثانية  نعود  أن  يجب  وك��ان 
التي تعرفها هذه الفتاة عن هذا التاريخ جتعل من املعتدي 

التتمة ص25

اسرائيل وحق العودة

ملــــــف العـــــدد  إسرائيل وحق العــــودة
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

روش	بينه	من	بعد.
جبات	الزيت:	قرية	عربية	هجرها	أهلها	عام	1967،	على	8	كم	شرق	بانياس،	

أقيمت	فيها	مستعمرة	رامات	شلوم	عام	1969	ثم	حّول	اسمها	إلى	نقيه	اطيف.
جباتا	:	قرية	عربية	في	مرج	ابن	عامر،	هّجر	أهلها	ليقام	في	محيطها	كيبوتس	

جبات.	وهو	حتريف	لالسم	العربي	املأخوذ	من	االرامي	جبعة.
جب	يوسف	أو	خان	جب	يوسف:	ويقع	في	اجلليل	األعلى.	أقيم	فيه	كيبوتس	

عميعاد	سنة	1946.
جبال	الشراة	/السراة:		حول	اسمها	إلى	جبال	«	آدوم».

جبال	نابلس:	حول	اسمها	إلى	هاري	شومرون،	ورمبا	أسموها	أيضاً	هاري	افرامي.
جبال	الناصرة	ترجم	اسمها	إلى	هاري	نتسرات،	كما	أسموها	هار	كدوميم،	أي	

جبل	القدماء،	وهارها	كفيتساه.	
جبع:	قرية	عربية	تقع	في	جبال	القدس،	حّول	اسمها	إلى	جبعات	يعارمي.	وقرية	
عربية	أخرى	تقع	على	ساحل	الكرمل،	على	مسافة	3	كم	جنوب	عتليت.	حول	

اسمها	إلى	جبع	كرميل.
جبل	اجلرمق:	قرب	صفد،	حّول	اسمه	إلى	هارميرون.

جبل	حيدر:	هار	هآ	ري.
جبل	اخلروف:	يقع	في	النقب،	حّرف	اسمه	إلى	هار	هاحاريف.

جبل	الذكرى:	هار	هازكرون.
جبل	الريح:	في	جبال	القدس،	هار	هارواح.
جبل	الزيتون:	في	القدس،	هار	هازيتيم.

جبل	سماق:	قرب	احلدود	اللبنانية،	حول	اسمه	إلى	هار	أجاص.
جبل	شجرة	البكر:		يقع	على	مسافة	4	كم	جنوب	بئر	السبع،	وقد	أقيمت	فيه	

مستعمرة	سدية	بوكر	سنة1953.
جبل	شعاب	سويده:		هار	يوريش.

جبل	الشيخ:		هار	حرمون.
جبل	الشيخ	مرزوق:		هار	جيوراه.

جبل	الضاحي:	ويقع	شرق	العفولة،	في	مرج	ابن	عامر،	وقد	حّول	اسمه	إلى	جبل	
هاموريه،	أي	جبل	املعلم.

جبل	الطور	:	في	نابلس،	اجلبل	اجلنوبي،	وقد	أسموه	هار	جريزمي.
جبل	فقوعة:	يقع	شمال	شرق	جنني،	وقد	أسموه	هار	هاجلبوع،	ورمبا	أسموه	

هار	شاؤول.
جبل	القسطل:	ويقع	على	مسافة	5	كم	غرب	القدس،	وقد	غّير	اسمه	إلى	هار	
عفرون،	وأقاموا	عليه	مستشفى	«ارزاه».	وجدير	بالذكر	أن	معركة	ضارية	

دارت	على	سفوحه	عام	1948	بني	العرب	واليهود.
جبل	كمون:	في	اجلليل	السفلي،	هاركمون.

جبل	عديد:	في	النقب،	حّول	اسمه	إلى	هاكركوم.
جبل	عسكر:	شمال	نابلس،	هار	عيبال.

جبل	العني:	تل	شمال	غرب	الناصرة،	على	مسافة	5	كم،	أسموه	جفعات	رابي.
جبل	محوية:	هار	محيا،	حتريف.

جبل	املسرة:	هار	«نحوم»	أو	هار	«أوشر».
جبل	املكبر:	هار	تسوفيم،	وهو	في	القدس.

جبل	املويلح:	هار	تسني.	وهو	أيضاً	جبل	هارون.
جتا:	بلدة	على	بعد	9	كم	شمال	طولكرم،	أقيم	في	محيطها	مستعمرة	جات	

كرميل.
اجلوخدار:	قرية	بدوية	هجرها	أهلها	في	أعقاب	حرب	1967،	تقع	في	اجلوالن.	

حّول	اسمها	إلى	جفعات	أورحة.
اجلرف	األحمر:		ويقع	على	مسافة	15	كم	شمال	غرب	ايلة،	في	أقصى	اجلنوب.	

ترجم	اسمه	إلى	ها	كنيون
اجلش:	جوش	حالف.

جسر:	زبديئيل.	
جسر	أسدود:	جيشر	عدهلوم.

جسر	األمير	محمد:		انظر	جسر	دامية.
جسر	بيبرس:	جيشر	لود،	ويعرف	أيضاً	باسم	جسر	جنداس.

جسر	دامية:		جيشر	أدام،	وهو	جسر	األمير	محمد،	على	النهر	في	طريق	نابلس	
السلط.

جسر	الشيخ	حسني:		جيشر	ماعوز.
جسر	املجامع:		جيشر	نهارمي.

جسر	امللك	حسني:		جيشر	ألنبي.
اجلسير:	موقع	في	السهل	األوسط	حّرف	اسمه	إلى	جشرون.

جعارة:	غّير	اسمها	إلى	جفعات	نوح.
اجلمامة:		موقع	في	شمال	غرب	النقب،	أقيم	فيه	كيبوتس	روحامة	سنة	
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جنيسر	:		واد	يصب	في	البحر	امليت.	غّير	اسمه	إلى	ناحل	أربيل.

جوعرة	:		خربة	غّير	اسمها	إلى	جفعات	نوح.
جولس:		قرية	عربية	هّجر	أهلها،	تقع	على	مسافة	4كم	شرق	عسقالن،	وقد	
أقيمت	على	أراضيها	مستعمرة	هودياه	سنة	1949،	كما	أقيم	في	محيط	القرية	

مستعمرة	أخرى	هي	بير	يخياه.	
جيب	الفالوجة:	قرية	على	مسافة	20كم	جنوب	شرق	عسقالن.	وقد	أقيمت	
في	موقعها	مستعمرة	قريات	جات	سنة	1954،	وفي	محيطها	أقيمت	مستعمرة	

عوزة	سنة	1950.
جيدا:		موقع	بني	حيفا	والناصرة،	أقيمت	فيه	مستعمرة	جيدا	سنة	1925	ثم	

حّول	اسمها	إلى	رامات	يشاي.
اجلد:	وتقع	على	مسافة	5كم	جنوب	عسقالن.	وقد	حّرف	اسمها	اسما	ملستعمرة	

جيتاه	التي	أقيمت	على	أراضيها.

ح
حارس:		قرية	عربية	إلى	اجلنوب	الغربي	من	نابلس،	على	بعد	15كم.	حّرف	

اسمها	إلى	أروس.
احلديثة:		قرية	عربية	هّجر	أهلها	عام	1948،	تقع	على	بعد	5	كم	شمال	شرق	

اللد،	وقد	أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	باسم	حديد	1949.
حرش	األربعني:		غابة	في	جبل	الكرمل	على	طريق	حيفا	عسفيا،	سميت	بعدد	
شهداء	مسلمني	سقطوا	فيها،	وقد	ترجم	اإلسرائيليون	اسمها	ليغدو	حورشات	

هاأربعيم.
حرش	العشرة:		أو	غابة	العشرة،	وهم	عشرة	يقال	أنهم	من	صحابة	رسول	الله	
عليه	وعلى	آله	وسلم،	وهي	من	أشجار	البلوط،	وتقع	في	اجلليل	األعلى،	وقد	غّير	

صرحت وزيرة اخلارجية والعدل اإلسرائيلية تسيبي ليفني، في سياق مقابلتها  
مع ممثلي الصحافة احمللية واألجنبية في إطار االستعدادات لالنتخابات املقبلة، 
أن إسرائيل غير مسئولة بتاتاً عن قضية الالجئني الفلسطينيني، وأنه يترتب على 
اإلسرائيلي  املوقف  هذا  القضية.  هذه  حل  في  مسؤوليتها  حتمل  العربية  ال��دول 
ليس جديداً بل أصبح مبثابة أحد املسلمات التاريخية اإلسرائيلية، جُتمع عليها 
كافة ألوان الطيف السياسي الصهيوني منذ إقامة إسرائيل وحتى اآلن. مع ذلك، 
فإن قضية الالجئني كانت وما زالت حجر األساس للقضية الفلسطينية ال ميكن 

جتاوزها أو القفز عنها في أي مداولة حول 
إيجاد حلول لهذه القضية الشائكة. في هذه 
األيام، حيث تقوم القوى السياسية الفاعلة 
على الساحة اللبنانية، بإجراء حوار وطني 
ل��ب��ن��ان��ي، ت��ط��ل ق��ض��ي��ة ال��الج��ئ��ني وت��ط��رح 
نفسها كقضية أساس، ملا لهذه القضية من 
الداخلي،  السياسي  الوضع  إسقاطات على 
تسعيان  وأمريكا  إسرائيل  أن  س��راً  وليس 
إعفاء  إل��ى  اللبنانيني  حلفائهما  خ��الل  م��ن 
إيجاد  عن  تترتب  تبعات  أي  من  إسرائيل 
في  الفلسطيني  ال��ت��واج��د  لقضية  ح��ل��ول 

لبنان، إما من خالل توطني جزء من الفلسطينيني في لبنان أو من خالل مشاريع 
تهجير إلى مناٍف جديدة كالعراق مثالً.  

في الواقع إن طرح أي مناقشة ملسؤولية إسرائيل في خلق قضية الالجئني قد 
يوحي بشكوك وتردد حول مسؤولياتها مع أنها مبثابة ُمّسلّمه تاريخية، سيما 
واإلثبات  االتهام  بأصابع  وتشير  نفسها  عن  تتكلم  وضوح  هكذا  في  قضية  وأن 
واللجوء  التشرد  حلالة  واالخالقية  والقانونية  السياسية  إسرائيل  ملسئولية 
والتمزق االجتماعي الذي حلق بالغالبية العظمى لشعب فلسطني إبان حرب 48 

وعلى مدار 58 عام مضت.
واح����داً  فلسطينياً  ي��ج��د  ال  امل����رء  ي��ك��اد 
أو  منكوب  غير  املعمورة  أرج���اء  شتى  ف��ي 
الفلسطيني  الشعب  تشريد  ج��راء  متضرر 
ع�����ام 48 واق���ت���الع���ه م����ن أرض������ه وب�����الده 
ومحيطه االجتماعي وإقامة كيان مجتمعي 
وس��ي��اس��ي ج��دي��د على أن��ق��اض��ه. ل��م تكتف 
إس��رائ��ي��ل ب��إب��ع��اد ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من 
الفلسطيني خارج وطنه واحتالل  الشعب 
بل  التاريخية  فلسطني  مساحة  م��ن   78%

بادرت الى حروب جديدة خالل سنني كيانها، وجنحت في كثيٍر من األحيان، في 
إيجاد مناخ تشريد وجلوء سواًء كان ذلك في حرب 56 واحتاللها لقطاع غزة أو 
في حرب 67 حيث أدت  إلى جلوء زهاء 162،500 من الالجئني في الضفة الغربية 

ونحو 15،000 من قطاع غزة الى األردن إضافة 
الغربية  الضفة  فلسطينيي  م��ن   240،000 إل��ى 
وقطاع غزة، غير الالجئني حيث كان هذا جلوئهم 
زهاء  جل��وء  إل��ى  اإلحصائيات  وتفيد  كما  األول. 
16000 فلسطيني من أصل 132،000 الجئ من 
سكان هضبة اجلوالن عند احتاللها خالل حرب 
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ان��دالع احل��رب األهلية أدى  أما في لبنان فإن 
الى نزوح جماعي ألعداد كبيرة من الفلسطينيني 
املنطقة  لبنان واآلخر خارج  بعضهم هّجر داخل 
الى أوروب��ا. أما في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ضد  املستمرة  حربها  خالل  إسرائيل،  بادرت  فقد 
وتشريد  ه��دم  عمليات  إل��ى  الفلسطيني،  الشعب 
الغربية  الضفة  في  اللجوء  مخيمات  من  للكثير 
مما  الفلسطينية  واألح��ي��اء  وال��ق��رى  غ��زة  وقطاع 
اآلالف  لعشرات  داخلية  جل��وء  عمليات  ال��ى  أدى 
الفلسطينية،  والقرى  واملدن  املخيمات  سكان  من 
وأخيراً يأتي جدار الفصل العنصري ليهجر آالف 

الفلسطينيني داخل وطنهم. 
ال��س��ؤال ح���ول مسؤولية  أن  ذل���ك، ومب���ا  م��ع 
إس��رائ��ي��ل ع��ن خ��ل��ق قضية ال��الج��ئ��ني م��ط��روح��اً، 
بوضوح  عليه  اإلج��اب��ة  ن��ح��اول  أن  إال  علينا  فما 
وضمن عملية ترسيم لبعض العناصر املفصلية 
في فهم قضية الالجئني وإسقاطاتها على القضية 

الفلسطينية. علينا أن نسأل: من هم الالجئون؟ وعلى من يسري هذا التعريف؟ 
احلصول  في  أحقيتهم  هي  وما  بالالجئني؟  املتعلقة  الصلة  ذات  احلقوق  هي  ما 
عليها؟ وما هي دفوع إسرائيل حول مسؤوليتها عن نشوء قضية الالجئني؟ وما 

هو املطلوب منا كفلسطينيني؟

من هم الالجئون وعلى من يسري التعريف؟ 
الغوث  وكالة  مدير  تاكنبرغ،  ليكس  الهولندي  القانوني  الباحث  انتبه  لقد 
ف��ي كتابه "وضعية  ف��ي س��وري��ا،  ال��دول��ي��ة 
الالجئني الفلسطينيني في القانون الدولي" 

على حقيقتني في غاية األهمية: 
التي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ات  ن���درة  أوالً: 
ت��ع��ن��ى ب��ش��ك��ل خ���اص مب��وض��وع ال��الج��ئ��ني 

الفلسطينيني. 
الفلسطينيني  الالجئني  استثناء  ثانياً: 
ال���ذي���ن ي��ت��ل��ق��ون م���س���اع���دات االون�������روا من 
الالجئني،  بوضع  اخلاصة   ،1951 اتفاقية 
وكما  يقول تاكنبرج: "لهذا السبب ولكون 
التي تعمل فيها االون��روا ليست من  ال��دول 
إسرائيل(  ع��دا  )م��ا   1951 اتفاقية  موقعي 
منطقة  في  والقاطنون  االون��روا  لدى  املسجلون  الفلسطينيون،  الالجئون  ُح��ِرم 
الدولية  واحلماية  االتفاقية  في  عليها  املنصوص  اخلاصة  احلماية  عملياتها، 

املوسعة التي توفرها املفوضية العليا لشؤون الالجئني في األمم ملتحدة.
من  ه��ج��روا  ال��ذي��ن  الالجئني  ع��دد  أن  إل��ى  الفلسطينية  اإلحصائيات  وتشير 
فلسطني عام 48 يتراوح ما بني ال 900،000 واملليون الجئ، أما سجالت االونروا 
االقتصادي  املسح  تفيد بعثة  بينما  لديها،  فقد شملت 960،000 الجئ مسجلني 
التابعة لألم املتحدة الى 726،000 الجئ. أما إسرائيل فتشير في العلن إلى نحو 
520،000 الجئ. بحلول العام 1995 ارتفع 
إلى  االون��روا،  لدى  املسجلني  الالجئني  عدد 
3.2 مليون نسمة من مجموع الفلسطينيني 

في العالم والبالغ 6.9 مليون نسمة. 

تّدعي إسرائيل أنها غير مسؤولة قانونياً 
ألن  الالجئني،  قضية  نشوء  عن  وتاريخياً 
وإلى  قادتهم  إل��ى  استجابوا  الفلسطينيني 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ض��رورة  أوام����ر بثتها اإلذاع�����ات 

الرحيل عن فلسطني، فيما كان بعض املسؤولني اليهود يلحون عليهم في البقاء. 
إن ادعاء إسرائيل، بوجود قرار عربي بالرحيل، عاٍر عن الصحة وقد مت تفنيده 
الزعماء  افترى  لقد  شايلدرز.  ارسكابن.ب.  االيرلندي  امل��ؤرخ  قبل  من  ودحضه 

مســــؤولـيــة إســرائيــــــل تـجـــــــاه قضيـــــة الـــــالجــئيـــــن
ومسؤوليــــــة الفلســطينييـــــــن فـــــــي استـدامـــــة املــــطالبــــــة بالعـــــــودة

ـ
بقلــم: حسيـن أبــو حسيــن*

الالجئني  قضية  "والدة  كتابه  في  موريس  بيني  اإلسرائيلي  امل��ؤرخ  أشار 
إلى حقائق  الصهيوني،  األرشيف  إلى  استنادًا  الفلسطينيني -1947 1949" 
دامغة حول التهجير وعمليات الطرد اجلماعية ابتداًء من شهر كانون أول 
1948، واخلطط التي وضعت للحيلولة دون عودة الالجئني كهدم القرى 
املهجرة واإلعالن عن املناطق العسكرية املغلقة، وإقامة املستوطنات اجلديدة 
على أنقاض القرى املهجرة واستيعاب عشرات آالف من املهاجرين اجلدد.

يشير العالم القانوني فيليب مارشال إلى: "إن االحتالل العسكري بذاته ال 
يعطي صك متلك شرعي وال يطفئ أمًة وما دام الشعب ال يقبل الغزو العسكري 
باستعادة  الثابتة  إرادت��ه  عن  بآخر  أو  بشكل  التعبير  ويستطيع  ويعترض 
حني".  إلى  ُغمطت  أو  منها  انتقص  إذا  حتى  تستمر  سيادته  فان  حقه 

اسرائيل وحق العودة
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من  إسرائيل  إعفاء  أج��ل  من  العام  ال��رأي  لتضليل  الفرية  ه��ذه  الصهاينة 
قضية  ونشوء  للفلسطينيني  اجلماعي  الطرد  قضية  حيال  مسؤولياتها 
له،  أس��اس  ال  الصهيوني  الزعم  أن  الباحث،  ه��ذا  اكتشف  لقد  الالجئني. 
إذ  الفترة.  تلك  في  العربية  اإلذاع���ات  برامج  لكافة  مراجعته  بعد  وذل��ك 
قامت إذاعتي هيئة اإلذاعة البريطانية ) )BBC ووكالة األنباء املركزية 
ال��ع��رب��ي��ة والعبرية  ال��ل��غ��ات  ف��ي  أذي���ع  م��ا  األم��ري��ك��ي��ة اخل��اص��ة بتسجيل 
وقد  و1948   1947 عامي  في  املجاورة  والبالد  فلسطني  من  واالنكليزية 

سجلت هذه االذاعات يومياً في قبرص. 
"ط��رد  كتابه  ف��ي  مصاحلة  ال��دي��ن  ن��ور  الفلسطيني  امل���ؤرخ  ويخلص 
إص���رار  وب��س��ب��ق  ع��م��داً  ُخ��لِ��ق��ت  ال��الج��ئ��ني  مشكلة  أن  إل���ى  الفلسطينيني" 
وتصميم، ويبني من خالل بحثه أن زعامة اليشوف خططت ِل "الترحيل" 
وانتهجت سياسة ترحيل غير معلنة بني السنوات 1937 - 1948 والتي 
دخلت حيز التنفيذ إبان حرب 1948. كما يشير إلى حقيقة تأليف جلان 
ترحيل خالل حرب 1948 من جانب املجموعات اليهودية للمساعدة على 

تسهيل الهجرة اجلماعية.
وإلى جانب ذلك نشر بيني موريس في كتابة "ميالد قضية الالجئني 
إلى األرشيف الصهيوني، حقائق  الفلسطينيني -1947 1949" استناداً 
دامغة حول التهجير وعمليات الطرد اجلماعية ابتداًء من شهر كانون أول 
1948، واخلطط التي وضعت للحيلولة دون عودة الالجئني كهدم القرى 
املستوطنات  وإق��ام��ة  املغلقة،  العسكرية  املناطق  عن  واإلع���الن  املهجرة 
اجلديدة على أنقاض القرى املهجرة واستيعاب عشرات آالف من املهاجرين 

اجلدد.
اللد  مدينتي  على  اإلسرائيلية  ال��ق��وات  استولت   1948 نيسان  ففي 
التقسيم  ق��رار  مبوجب  العربية  ال��دول��ة  سلطة  حتت  الواقعتني  والرملة 
وبعد مذبحة في اللد أجلي ما يقارب ال� 70،000 من سكان املدينتني بأمٍر 

عسكري موقع من إسحاق رابني. 
واجليش  الهاغاناه  انتهجتها  التي  والترحيل  ال��ط��رد  سياسة  كانت 
اإلسرائيلي عام 1948، مبنية على مفاهيم ومخططات تعود جذورها إلى 
مشاريع الترحيل القسري التي وضعتها القيادة الصهيونية في الثالثينات 
أن ترحيل معظم سكان القرى الفلسطينية ابان  واألربعينات. ليس سراً 
احلرب قد أولي أهمية أكبر من ترحيل سكان املدن، والسبب في ذلك يعود 
األرض  على  لالستيالء  الصهيونية  احلملة  م��ع  ال��ه��دف  ه��ذا  متشي  إل��ى 

وتوزيعها الحقاً على املستوطنات اليهودية واملهاجرين اجلدد. 
إمكانية  جعل  إلى  قيامها  إعالن  بعد  مباشرة  إسرائيل  ب��ادرت  وفعالً، 
إحداث تغييرات واضحة  إلى  بادرت  املنال، حيث  الالجئني صعبة  عودة 
في معالم فلسطني الطبيعية والسكانية. فقد شملت هذه التغييرات تدمير 
القرى العربية املهّجرة بالتدريج بحيث شمل هذا التدمير املباني واملزارع 
أو  احملاذية  اليهودية  املستوطنات  على  األراض��ي  توزيع  ومت  واحلقول 
اجلديدة وتوطني املهاجرين اليهود في البيوت العربية اخلالية في القرى 

واملدن. 
أرضهم وقراهم كما يتصرف  املبعدون عن  الفلسطينيون  لقد تصرف 
كل بني البشر الذين يجبرون قسراً على ترك منازلهم حتت وطأة احلرب، 
املطالبة   1948 سنة  ربيع  في  اللجوء  أماكن  شتى  في  الالجئون  ب��دأ  إذ 
تعرضت   1948 سنة  صيف  مطلع  ومنذ  وق��راه��م  منازلهم  ال��ى  بالعودة 
إسرائيل لضغط دولي، يقوده الكونت برنادوت، وسيط األمم املتحدة إلى 
فلسطني، من أجل عودة جماعية لالجئني إلى ديارهم، مما حدا باملجموعات 
اليهودية إلى اغتياله غداة يوم تقدمي توصياته. وقام دافيد بن غوريون، 
أول رئيس حكومة في إسرائيل في الفاحت من آب من العام 1948، بوضع 
سياسة حكومة إسرائيل الرافضة ملنح حق العودة لالجئني، إستناداً إلى 

مصالح السكان اليهود على املدى الطويل واستقرار الدولة. 
حول  إسرائيل  ب��ادع��اءات  النقاش،  ولغايات  فرضياً،  قبلنا  لو  حتى 
ن��داء  لبوا  بأنهم  وطنهم  خ��ارج  الفلسطينيني  الالجئني  جل��وء  مسببات 
وطنه  إل��ى  ال��ع��ودة  من  الفلسطيني  ذل��ك  يحرم  فهل  السياسية  قياداتهم 

وممارسة حياته الطبيعية كما كانت قبل اندالع احلرب؟ 
إال  ليس  والعنف  ال��ق��وة  إل��ى  ترتكز  إسرائيل  ادع���اءات  إن  ال��واق��ع  ف��ي 
وأفضل دليل على ذلك مئات املستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الضفة 
العنصري.  الفصل  ج��دار  وبناء   1967 ح��رب  بعد  غ��زة  وقطاع  الغربية 
السؤال الذي يطرح نفسه هل ميكن حلكم القوة أو حلكم قائٍم على القوة 

والبطش أن يعطل حقاً؟ 

مارشال  فيليب  القانوني  العالم  أج��اب 
ع��ل��ى ه���ذا ال���س���ؤال مب��ا ي��ل��ي: "إن االح��ت��الل 
بذاته ال يعطي صك متلك شرعي  العسكري 
وال يطفئ أمًة، وما دام الشعب ال يقبل الغزو 
التعبير  ويستطيع  وي��ع��ت��رض  ال��ع��س��ك��ري 
بشكل أو بآخر عن إرادته الثابتة باستعادة 
انتقص  إذا  حتى  تستمر  سيادته  ف��ان  حقه 

منها أو ُغمطت إلى حني". 
إسرائيل  فرضته  ال���ذي  ال��واق��ع  األم���ر  إن 
شرعنت  التي  الوضعية  القوانني  وسلسلة 
الشعب  ألم���الك  التاريخية  ال��س��رق��ة  عملية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال ت��ل��غ��ي ه����ذه احل���ق���وق، ألن 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع����ارض وب��ك��ل ش��دة 
املجتمع  ذل��ك  ف��ي  ون��اص��ره  حقوقه،  انتهاك 
الدولي ممثالً باألمم املتحدة التي أكدت طوال 
أك��ث��ر م��ن خمسني ع��ام ح��ق��وق ال��الج��ئ��ني في 
على  يترتب  ما  كل  مع  والتعويض  ال��ع��ودة 

ذلك من اجراءات في القانون والواقع.    
تشكل  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  ق��ض��ي��ة 
واح���دة م��ن أب��ش��ع قضايا ال��ت��آم��ر ال��دول��ي اذ 
قضية  حصر  مت  كيف  يفهم  أن  للمرء  كيف 
ال���الج���ئ���ني ف���ي خ���ان���ة اخل����دم����ات واإلغ���اث���ة 
في  ال��دائ��م  والعجز  واالجتماعية  الصحية 
املوازنة مع أنها اكبر عملية سطٍو في تاريخ 
البشرية، حيث أخرج شعب كامل من وطنه 

الطبيعية  ومعامله  أرضه  على  االستيالء  ومت  واإلره��اب  والقتل  بالقوة 
والثقافية والدينية وجتييرها ملصلحة شعب آخر. 

للمؤامرات  حاصل  حتصيل  الفلسطينيني  الالجئني  قضية  تعتبر 
تقسيم  ق��رار  ص��دور  حتى  بلفور  وع��د  منذ  والصهيونية  االستعمارية 
البريطاني  االنتداب  املتحدة وإنهاء  العامة لألمم  فلسطني في اجلمعية 

على فلسطني. 

الفلسطينيني  ل��الج��ئ��ني  إن 
وال  للتصرف  قابلة  غير  حقوقاً 

ميكن التنازل عنها وهي تشمل: 
1. حق السيادة الوطنية على 

فلسطني ككيان سياسي. 
جنسية  ن��ي��ل  ف���ي  احل����ق   .2

دولة املنشأ. 
الفردية  امللكية  في  احل��ق   .3
ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات امل��ن��ق��ول��ة وغير 
امل��ن��ق��ول��ة ك����األراض����ي وامل�����زارع 

والعقارات. 
 194 القرار  من   11 الفقرة  الى  استناداً  والتعويض  العودة  حق   .4

والذي ينص على: 
"تقرر أن الالجئني الذين يرغبون في العودة الى منازلهم أن يعيشوا 
أق��رب فرصة ممكنة  في  بذلك  لهم  ان يسمح  بسالم مع جيرانهم. يجب 
ويجب أن يدفع تعويض ألولئك الذين ال يختارون العودة، كما يجب أن 
يعوض عن اخلسائر أو األضرار واملمتلكات وفقاً ملبادئ القانون الدولي 

أو العدالة من قبل السلطات أو احلكومات املعنية". 
5. احلقوق املدنية أو الدينية. 

6. حق السيادة على املوارد الطبيعية. 
من  بها  وامل��س��اس  نقضها  مت  واجلماعية  الفردية  احل��ق��وق  ه��ذه  إن 
واملعالم  السكانية  الطبيعة  تغيير  خالل  من  سياسي  ككيان  إسرائيل 
سلسلة  بسن  تأسيسها  ومنذ  إسرائيل  قامت  لقد  لفلسطني.  اجلغرافية 
من القوانني امللتوية والتي ال تتحدث عن الفلسطينيني إطالقاً، مع أنها 
تصب كلها في هدف مقدس - من وجهة نظرها-  أال وهو إضفاء الهوية 
اجلديدة على املكان من خالل تشريعات عنصرية. لقد أصدرت اسرائيل 
يوم 5 متوز 1950 "قانون العودة" وأصبح ساري املفعول في اليوم 

التالي حيث فتح أبواب الهجرة واجلنسية أمام جميع يهود العالم حيث 
وجدوا. 

من جهة أخرى، ورغم أن إسرائيل حصلت على مليارات الدوالرات 
تعويضاً من أملانيا االحتادية، جند املشرع اإلسرائيلي يقضي مبصادرة 
األراض�����ي واألم�����الك ال��ع��رب��ي��ة ب��ح��ج��ج م��زع��وم��ة وت��ل��ف��ي��ق��ات قضائية، 
ومبوجب قانون أمالك الغائبني أجازت إسرائيل لنفسها االستيالء على 
أمالك الالجئني املنقولة وغير املنقولة، متجاهلًة مبادئ وأعراف قانونية 

متعارف عليها في القانون الدولي والقانون الطبيعي. 
االعتراف  يتم  لم  ما  وكاملة  عادلة  تكون  أن  ميكن  ال  تسوية  أية  إن 
مبسؤوليتها  إس��رائ��ي��ل  ق��ب��ل  م���ن 
نشوء  عن  والسياسية  القانونية 
ق��ض��ي��ة ال��الج��ئ��ني ب��ك��ل ج��وان��ب��ه��ا، 
وب����ح����ق ال���الج���ئ���ني ف����ي ال����ع����ودة 
إل���ى م��ن��ازل��ه��م ال��ت��ي ط����ردوا منها 
وممتلكاتهم  أم��وال��ه��م  واس��ت��ع��ادة 
وتعويضهم عن خسائرهم املادية 
وامل��ع��ن��وي��ة. ل��ق��د ش��ك��ل ال��الج��ئ��ون 
من  جل��ئ��وا  ال��ذي��ن  الفلسطينيون، 
التقسيم  ل��ق��رار  وف��ق��اً  تقع  مناطق 
ف���ي ال���دول���ة ال���ي���ه���ودي���ة، ال���س���واد 

األعظم من الالجئني. 
الفلسطيني  على  ُينكر  أن  العدالة  مبادئ  ألبسط  فاضح  خلرق  إنه 
العودة إلى وطنه بينما يتدفق املاليني من املهاجرين اليهود على فلسطني 

الستبدال سكانها وتغيير معاملها اإلنسانية. 
الالجئني  قضية  ح��ي��ال  إس��رائ��ي��ل  م��س��ؤول��ي��ة  أثبتنا  أن  وب��ع��د  اآلن 
ودحضنا ادعاءاتها بعدم مسؤوليتها يطرح سؤال شرعي ما هي جدوى 
البحث في هذا املوضوع سيما وأن اسرائيل تتنكر لهذه احلقوق جمعاء 
الفصل  ف��ي سياستها بالضم واالح��ت��الل وب��ن��اء ج��دار  ت��زال متعن  وم��ا 

العنصري ضاربة عرض احلائط كل الشرائع واملقررات الدولية. 
إن مهمة الفلسطينيني والالجئني خاصة استدامة املطالبة بحقوقهم 
يتناقلوا  وأن  حلوا  انى  معهم  وطنهم  يحملوا  وأن  فيها  التفريط  وع��دم 
ويشكل  شكل  وحلم  حمل   – أجيالهم  عبر  بالعودة  واحللم  احلمل  ه��ذا 

الضمانة الوحيدة لعودتهم. 

املؤلفات  له عدد من  أبو حسني هو محام وخبير قانوني.  * حسني 
القانونية حول احلقوق الفلسطينية. 

مســــؤولـيــة إســرائيــــــل تـجـــــــاه قضيـــــة الـــــالجــئيـــــن
ومسؤوليــــــة الفلســطينييـــــــن فـــــــي استـدامـــــة املــــطالبــــــة بالعـــــــودة

ـ
بقلــم: حسيـن أبــو حسيــن*

التآمر  قضايا  أب��ش��ع  م��ن  واح���دة  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  قضية  تشكل 
في  ال��الج��ئ��ني  قضية  حصر  مت  كيف  يفهم  أن  للمرء  كيف  إذ  ال��دول��ي. 
املوازنة  في  الدائم  والعجز  واالجتماعية  الصحية  واإلغاثة  اخلدمات  خانة 
م��ع أن��ه��ا اك��ب��ر عملية س��ط��ٍو ف��ي ت��اري��خ ال��ب��ش��ري��ة، ح��ي��ث أخ���رج شعب 
ك��ام��ل م��ن وط��ن��ه ب��ال��ق��وة وال��ق��ت��ل واإلره�����اب ومت االس��ت��ي��الء ع��ل��ى أرض��ه 
آخ��ر.  شعب  ملصلحة  وجتييرها  والدينية  والثقافية  الطبيعية  وم��ع��امل��ه 

اسرائيل وحق العودة

تصوير:	مركز	بديل  	 جانب	من	نشاطات	وفعاليات	الالجئني،	مخيم	الدهيشة/بيت	حلم،	2004	
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بيــن الطمــس والتحريــف

اسمها	إلى	حورشات	طل.
حرش	الكلية:		بقايا	غابة	في	اجلليل	األسفل،	حّول	اسمها	إلى	حورشاه	يعاله.	

حزما:		غابة	أسماها	اإلسرائيليون	بيت	عزمافيت.
احلصب:		مركز	شرطة	في	واحة	صحراوية	تقع	في	وادي	عربة،	قرب	خربة	

في	شماله	حتمل	االسم	نفسه،	وقد	حّرف	اسمه	إلى	حتسيبه.	
حطني	:		شمال	غرب	طبرية،	وموقع	املعركة	املشهورة	في	التاريخ	اإلسالمي،	

أقيم	في	محيطها	مستعمرة	كفار	حيطيم	سنة	1914.
حلقيات:	قرية	عربية	أقيمت	في	أراضيها	حيليتس	سنة	1950.	وهذا	االسم	

محرف	من	االسم	العربي.
إلى	 اسمها	 بعد	8ك��م،	حرف	 على	 نابلس	 من	 اجلنوب	 إلى	 قرية	 	 ح���وارة:	

حورون.
أراضيها	كيبوتس	 في	 أقيم	 احلولة،	 قرية	عربية	في	شرق	غور	 	 حورية:	

جونني.
احلولة:		البحيرة	املردومة	في	شمال	فلسطني،	وإزاءها	سهل	يعرف	باسمها	أقام	

فيه	اليهود	كيبوتس	حوالته	سنه	1936.
حي	البقعة:	حي	يقع	جنوب	مدينة	القدس،	غير	اسمه	إلى	جؤليم.
حي	القطمون:	حي	يقع	في	مدينة	القدس،	غّير	اسمه	إلى	جونني.

حي	املصرارة:	من	أحياء	القدس،	غّير	اسمه	إلى	موراشاه.	
حي	اليمنية:	من	أحياء	القدس	أيضاً،	وقد	غّير	اسمه	إلى	نحالت.

خ
اخلالصة:	قرية	تقع	شمال	غرب	احلولة،	قرب	احلدود	اللبنانية،	وقد	أسس	ت	
حولها	مستعمرة	سميت	في	البداية	«	خلساه»	ثم	كريات	يوسف،	وغّير	اسمها	

أخيرا	إلى	كريات	شمونه.
اخلان	األحمر:		موقع	قرب	اريحا،	أقيمت	فيه	سنة	1975	قرية	صناعية	باسم	
ميشور	أدوميم،	وعلى	مقربة	منها	أقيمت	مستعمرة	كفار	أدوميم	سنة	1979.

خان	التجار:	موقع	أثري	في	اجلليل	السفلي	كانت	تقام	فيه	سوق،	غّير	اسمه	إلى	
حانوت	جتارمي	ترجمة	لالسم	العربي.

خان	اجلوخدار:	جهة	بئر	السبع،	وقد	غّير	اسمه	إلى	حانوت	أورحا.
خبيزة:	في	السهل	اجلنوبي،	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	ابن	يتسماق

خراب	اخللصة:		غير	أسمه	إلى	حلوتسه.
خربة	ابو	احلقوف:	أقيم	في	أراضيها	كيبوتس	كفارمناحم	سنه	1937

خربة	خزيف:	في	وادي	خزيف،	تقع	على	شاطىء	اجلليل	قرب	الناقورة،	أقيم	
في	محيطها

خربة	االعمدة:	تقع	في	اجلليل	السفلي،	وقد	غّير	اسمها	إلى	عوزيئيل.
خربة	أم	جبيل:	وتقع	على	مسافة	3	كم	شمال	جبل	طابور،وقد	غّير	اسمها	

إلى	تل	أزنون	تبور.
خربة	أم	كلخة:		قرب	كفر	سابا،	وقد	أسس		في	أراضيها	مستعمرة	يسودوت	

سنة	1946.
خربة	تل	البريج:		غّير	اسمها	إلى	تل	بورجا.

خربة	تل	البير	الغربي:		وتقع	على	مسافة	10كم	شرق	عكا،	وقد	أسس		في	
محيطها	كيبوتس	يسعور

تل	 إلى	 اسمها	 غير	 وقد	 جبرين،	 بيت	 من	 قريبا	 وتقع	 زكريا:	 تل	 خربة	
عزيقة.

خربة	تل	الروبي:	غير	اسمها	إلى	تل	روش.
خربة	خرسني:		في	شمال	الضّفة،	وقد	أسست	في	أراضيها	مستعمرة	حرمش.

خربة	التليل:		تقع	في	اجلليل	األعلى،	وقد	غّير	اسمها	إلى	تال	حراشيم.
خربة	حورية:		خربة	كفاردون.

خربة	الطيبة:		غير	اسمها	إلى	خربه	عفران.
خربة	حوشة:		جنوب	بحيرة	طبرية	وقد	غّير	اسمها	إلى	خربه	كوش.

خربة	أم	كشرم:		في	السهل	الساحلي،	وقد	غّير	اسمها	إلى	خربة	كيشور.
خربة	 إلى	 اسمها	 غّير	 وقد	 الشرقي،	 الشمإلى	 النقب	 في	 	 خربة	كسيفة:	

كاسيف.
خربة	دير	شبيب:		شوفاف.

خربة	أم	الشقف	:		في	جبل	الكرمل،	غّير	اسمها	إلى	خربة	شوكيف.
خربة	الشاللة:		يعروت	هاكرميل.

خربة	ابو	سمارة:		في	النقب	الغربي،	نسبه	إلى	الشيخ	سمارة	املدفون	فيها	غّير	
اسمها	إلى	شمرياه.

خربة	الشرقية:		في	الكرمل،	حّرف	اسمها	إلى	شاراك.
خربة	 إلى	 اسمها	 غير	 وقد	 الشمال،	 في	 	 صويوين:	 وخربة	 بريكة	 خربة	

صورمي.
خربة	بيوض:		في	النقب	الشمإلى	الشرقي	غير	اسمها	إلى	تسّيا.

خربة	السالمة:		وتقع	في	اجلليل	السفلي،	غّير	اسمها	إلى	صلمون.
خربة	العني:		وتقع	على	بعد2كم	شرق	طيرة	الكرمل،	غّير	اسمها	إلى	كيدم.

خربة	كمال:		في	اجلليل	االسفل،	غّير	اسمها	إلى	قومل.
خربة	القريتني:		غير	اسمها	إلى	تل	كرايوت.

خربة	قرتة:		تل	مجادمي.
خربة	راس	ابو	مرة:	حّرف	اسمها	إلى	ابحيود.

خربة	أم	الرحامني:		في	النقب	الشمالي	الغربي،	حّرف	اسمها	إلى	رامون.
خربة	رحبة:		في	النقب،	غّير	اسمها	إلى	ارديحه.

خربة	العرمية:		تل	كفروت.
خربة	عرعرة:		في	النقب،	حّرف	اسمها	إلى	عروعر.

خربة	فطيس:		في	النقب	الشمالي	الغربي،	حّرف	اسمها	إلى	باطيش.
خربة	الفالح:		على	مسافة	3	كم	شرق	بيت	جبريل،	حرف	اسمها	إلى	بيلح.

خربة	بقيقعة:		في	جبل	فقوعة	حّرف	اسمها	إلى	بقوعيت.
خربة	فرير:	حرف	اسمها	إلى	تل	بارود.
خربة	صبيح	:	غير	اسمها	إلى	تنوبوت	

خربة	الصوانة:		في	اجلليل	األعلى	حرف	اسمها	إلى	صونام.	
خربة	صوفني	:		وهي	جزء	من	مدينة	قلقيلية	اآلن	أسست	على	بعد	3كم	إلى	

الشمال	الشرقي	منها	مستعمرة	تسوفيم	بتحريف	اسمها.
خربة	الصورة:		وتقع	على	مسافة	3كم	من	بيت	جبريل،	حرف	اسمها	إلى	

تسوره.
خربة	العجلية	:		خربة	كوخيم.

خربة	العباسية	في	اجلليل	الشمالي	الغربي،	حرف	اسمها	إلى	عوبش.
خربة	غزة	:		في	النقب	الشمالي	حرف	اسمها	إلى	عوزة.

فكر  على  تقوم  ال  احلديثة  ال��دول��ة  ف��إن  العربّيني،  وال��ش��ارع  العالم  في  للسائد  خالًفا 
أو على توّجهاته، فحسب،  للوزراء،  أم رئيًسا  أم رئيًسا  ملًكا كان  شخص احلاكم بعينه، 
وإمنا، وبشكل أساس ومركزي، على منظومة من العقائد واملفاهيم تقوم في صلب مؤّسسات 
الدولة. فهي التي تضع اخلطوط العريضة ومتنحها ُجمل من املعاني، وحتّرك صّناع القرار 
السياسي واالستراتيجي في جهاز الدولة. وتعتبر األحزاب إحدى هذه املؤّسسات ولكنها 
ليست الوحيدة، حيث يشاركها بصنع القرار واتخاذه مؤّسسات عّدة أخرى، مثل املؤّسسة 
هذا  يبقى  لكن،  ذلك.  إلى  وما  والدينية  واالجتماعية،  واالقتصادية،  والسياسية،  األمنية، 
الفصل صحيًحا على املستوى النظري السطحي فقط، حيث تتغّذى كٌل من هذه املؤّسسات 
الواحدة من األخرى، حيث أن العالقة اجلدلية بينها تتملكها وقائمة في أرومتها. فاملؤّسسة 
في  القائمة  االقتصادية  واأليديولوجيات  النظر  وجهات  من  متأثرة  غير  ليست  األمنية 
املجتمع والدولة، والعكس صحيح، بحيث أن الواحدة تؤّثر في األخرى بدرجات متفاوتة.

يصح ه��ذا ال��وص��ف إل��ى ح��ّد كبير ج���ًدا ف��ي احل��ال��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ل، ورمًب���ا ي��ت��ع��ّداه، 
– أال وهي  أم  أيديولوجية  املركزية حتت كنف  اإلسرائيلية  األح��زاب  لوقوع جميع  وذل��ك 
الصهيونية. فعلى الرغم من تنّوع أطيافها، بات من الواضح أن األحزاب اإلسرائيلية، وإن 
كانت عديدة وتعود جذورها الفكرية واأليديولوجية إلى ما قبل قيام الدولة، تتغّذى من 
لدن الصهيونية، بوصفها النافذة واملنبع األساسّيني لتفسير الواقع والتاريخ واملستقبل. 
وككل أيديولوجية أخرى، فإن الصهيونية أكبر من أن تكون مجرد برنامج سياسي ثقافي 
للتاريخ  مستمر  تأويل  من  تتغّذى  عقدّية  فكرية  منظومة  هي  بل  وثابت،  املعالم  واض��ح 
في  األمل��ان  الفالسفة  عليه  اصطلح  فيما  أشبه  فهي  املستقبل.  وص��ور  الواقع  وس��ي��رورات 
العصر الرومانسي )القرن التاسع عشر( اسم "منظار إلى العالم"، فللصهيونية مواقف 

من جميع مجاالت احلياة.
املنطقة  ف��ي  التغّيرات  ف��ان  آخ��ر،  جانب  م��ن 
متسارعة بشكل كبير جًدا وعميق. فمن معركة 
املوضوعية  الشروط  تتبّدل  ألخ��رى،  انتخابية 
احمللية  اإلسرائيلية  جديدة،  متغيرات  وتدخل 
ال��ش��رق األوس���ط بشكل ع��ام وف��ي منطقة  وف��ي 
السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل خاص، إلى 
للواقع  العريضة  اخلطوط  تشّكل  التي  املعادلة 
هذه  تترك  ذل��ك.  قبل  تصّورها  باإلمكان  يكن  لم 
على  بالًغا  ا  آث��رً اجلديدة  واملتغيرات  التغّيرات 
وبشكل  ولكن،  اإلسرائيلية.  احلزبية  اخلارطة 
أساس، تبقى مفاهيم أساسية ومرتكزات عقدية 

ثابتة أو شبه ثابتة، فظواهر األمور تتبّدل ولكنها بجوهرها تقوم على الثبات أو ما يقارب 
ذلك.

العمل  رئيسني،  لسببني  ج��اءت  إمن��ا  "السلمية"  اإلسرائيلية  العملية  ف��إن  وأخ��ي��ًرا، 
الهوية  يهّددون  األوائ��ل  ألن  بينهما،  والفصل  اليهود  وبني  الفلسطينّيني  بني  العزل  على 
اإلسرائيلي،  للجانب  ومخّسًرا  ثقيالً  أصبح  االح��ت��الل  وألن  جهة،  من  للدولة،  اليهودية 
وهذا   .)1987( األول��ى  االنتفاضة  قبل  كان  كما  ومعنوًيا،  اقتصاديا  مربًحا  يكون  أن  بدل 
احلديث ينطبق على جميع األحزاب اإلسرائيلية من أقصى يسارها وحّتى أقصى ميينها. 
حّتى أن توم سيغف، أحد املؤرخني الصحفّيني اإلسرائيلّيني، وصف هذا األمر بأنه "تركة 
شارون" )هآرتس 13 كانون الثاني 2006(. ويعلّق أنطوان شلحت، أحد املراقبني للثقافة 
والسياسة في إسرائيل، بقوله: "واآلن عشية املعركة االنتخابية القريبة ليس من املبالغة 
القول إن هناك إجماًعا صهيونًيا يتماشى مع املبدأ الشاروني األساسي: أرض أكثر وعرب 
أقل. ويكاد هذا اإلجماع يشكل أّس البرامج االنتخابية لألحزاب الكبيرة كافتها، املنطلق من 
القناعة بوجوب االنفصال دميوغرافًيا عن الفلسطينيني دون احلاجة إلى حتقيق حل عادل 
ودائم، أي دون احلاجة لالنسحاب إلى حدود العام 1967 ودون حق العودة ودون القدس. 
)شلحت  إسرائيل"  في  الفلسطينيني  فيه،  املرغوب  االنفصال،  هذا  يشمل  احلال  وبطبيعة 

.)2006
الطابع  هناك إجماع إسرائيلي ويهودي في إسرائيل والعالم بخصوص احلفاظ على 
املناطق  إل��ى  الالجئني  ل��ع��ودة  السماح  ع��دم  وح��ول  سابًقا،  ذك��رن��ا  كما  للدولة،  اليهودي 
السيادية إلسرائيل. فقد سّن الكنيست في اليوم األول من عام 2002 قانون "ضمان إسقاط 
حق العودة – 2001"، والذي نّص على عدم إعادة الجئني فلسطينّيني إلى املناطق اخلاضعة 
للسيادة اإلسرائيلية إال مبصادقة مسبقة ألغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست . وقد صّوت 

)العمل  الصهيونية  األح��زاب  جميع  من  كنيست  عضو   56 هذا  القرار  مشروع  جانب  إلى 
والليكود واألحزاب الدينية واحلزب القومي الديني(، واعترض عليه 12 )بغالبيتهم نواب 
القانون، والذي اقترحه عضو  عرب( وثالثة امتنعوا عن التصويت. جاء في تسويغ هذا 
إسرائيل في مرحلة مفاوضات حول  يلي: "دخلت حكومة  ما  الكنيست يسرائيل كاتس،  
احلل الدائم مع الفلسطينّيني، وسيتم من خاللها طرح موضوع الجئي العام 48 والعام 67 
القانون إلى تفادي إمكانية اتخاذ احلكومة ألي قرار  على طاولة املفاوضات. ويهدف هذا 
بدون مصادقة الكنيست، أو اتخاذ قرار في االكنيست بأغلبية عادية حول إعادة الجئني إلى 
داخل حدود دولة إسرائيل". وجاء في معرض القراءة التمهيدية )17 أيار 2000( ملشروع 
القانون ما يلي: "يشّكل مشروع القانون هذا إجماًعا صهيونًيا، بعدم السماح لعودة الجئي 
العام 1948 والعام 1967 إلى داخل احلدود السيادية لدولة إسرائيل.. مشروع القانون 
وع��ادل  وأخالقي  وإسرائيلي،  وي��ه��ودي،  وصهيوني،  األح���زاب،  ف��وق  مشروع  هو   ... ه��ذا 
من الناحية التاريخية. حق العودة هو شعار الكثير من النواب العرب في هذه الكنيست 
الذين يرغبون بإبادة دولة إسرائيل كدولة يهودية دميقراطية وبإبادة العلم اإلسرائيلي 
مبساواة  العيش  يريد  ملن  بيننا  مكان  هناك  للدولة..  اليهودي  والطابع  الوطني  والنشيد 
ودميقراطية، أما من يريد هوية قومية أخرى – فليذهب إلى مكان آخر. حق العودة ودولة 

كل مواطنيها هي مصطلحات مرادفة للرغبة في القضاء على إسرائيل".

وتشير استطالعات الرأي في إسرائيل منذ مطلع التسعينّيات وحّتى اليوم إلى وجود 
سيادة  ح��دود  م��ن  ال��ع��رب  ال��س��ّك��ان  ترحيل  يشّجع  ال��ذي  اإلسرائيلي  ال��ش��ارع  ف��ي  أغلبية 
إسرائيل أو تشجيعهم على الرحيل. إضافة إلى ذلك فإن هناك أحزاًبا إسرائيلية عديدة ترفع 
شعار الترحيل صراحة كشعار انتخابي، منهم حزب "حيروت )كالينر(، و"تسوميت"، 
م��ارزل(  )ب���اروخ  القومية"  اليهودية  واجلبهة 
تضم  التي  القومية-املفدال"،  "الوحدة  وقائمة 
العديد من األحزاب الصغيرة املنتمية إلى التيار 

القومي الديني )مثل "موليدت"(. 

حزب العمل
ه���ن���اك إج���م���اع ب���ني اجل���م���ه���ور اإلس��رائ��ي��ل��ي 
وب���ني ج��م��ي��ع األح�����زاب ال��رئ��ي��س��ة ف���ي إس��رائ��ي��ل 
يهودية  ك��دول��ة  إس��رائ��ي��ل  دول���ة  تعريف  ب��ش��أن 
كونه  ال��ت��ع��ري��ف  ه���ذا  إل���ى  ينظر  ودمي��ق��راط��ي��ة. 
املعيار األخالقي والدميقراطي األمثل، إلى جانب 
فرأي  بينها.  الفصل احلكم  األخ��رى، وهو  األم��ور  تقاس  أساسه  آخ��ر، على  أخالقي  معيار 
"كدميا"،  حزب  من  ليبني  تسيبي  ل��رأي  مطابق  حالًيا،  العمل  حزب  قائد  بيرتس،  عمير 
توّجه  ويتسم   .)2006 )ورجفط  سابًقا  الليكود  حزب  من  واخلارجية  القضاء  ووزي��رة 
بيرتس خاصة، وحزب العمل عموًما، نحو السّكان العرب في إسرائيل بالتوّجه الليبرالي 
أفراد  كونهم  قانونًيا  احلقوق  متساوي  بهم  يرى  الذي  التوّجه  ذلك  به  ونقصد  املنقوص، 
ال كونهم جماعة، لكن مساواتهم تنبع من تعريف الدولة لذاتها بأنها أوالً وقبل كل شيء 
يهودية بطابعها، مّما يخلق شروًطا وأحكاًما حتّدد مدى هذه املساواة وحجمها ومعانيها. 
العمل وعمير بيرتس بتوّجه نظري يقوم جزئًيا على  وإلى جانب ذلك، يتسم رأي حزب 
لإلنسان  امل��ادي  الواقع  شروط  حتسني  شأن  من  إن  يقول  الذي  املاركسي،  الفكري  الطرح 
فعلًيا  ولكن،  األخ��رى.  واملثالية  القومية  والتمّيزات  اخلالفات  ومكانة  شأن  من  يخّفف  أن 
حملة  احل��االت،  أحسن  في  أو،  الكالمية  تعابيره  وتبقى  الواقع  أرض  على  التوّجه  يختفي 
بسيطة. فعندما يواجه عمير بيرتس وغيره من حزب العمل بحقيقة أن علم وشعار ورموز 
الدولة غير مقبولة على السّكان العرب، مما يشير إلى عدم املساواة، أحياًنا، يجيبون بأن 
أمور كهذه، وعدم قبولهم لها، ستنتهي حني يتم حتسني شروط واقعهم املادي)1(. أما املعيار 
األخالقي اآلخر، فهو املعيار األمني. عندما يقف اجلمهور اإلسرائيلي أمام فرصة الختيار 
اعتباراته لبلورة سلوكه االنتخابي، فإن نصفه يختار املقياس األمني، بالدرجة األولى، على 

العمل  رئيسني،  لسببني  ج��اءت  إمن��ا  "السلمية"  اإلسرائيلية  العملية  إن 
األوائ��ل  ألن  بينهما،  والفصل  اليهود  وب��ني  الفلسطينّيني  بني  العزل  على 
ثقياًل  أصبح  االحتالل  وألن  جهة،  من  للدولة،  اليهودية  الهوية  ي��ه��ّددون 
ومعنوًيا،  اقتصاديا  مربًحا  يكون  أن  بدل  اإلسرائيلي،  للجانب  ومخّسًرا 
على  ينطبق  احل��دي��ث  وه���ذا   .)1987( األول����ى  االن��ت��ف��اض��ة  ق��ب��ل  ك���ان  ك��م��ا 
ميينها.  أقصى  وحّتى  يسارها  أقصى  من  اإلسرائيلية  األح���زاب  جميع 

اسرائيل وحق العودة

نظـــرة سريعــة علــى األحــزاب اإلسرائيليــة:

مشــاربـها الفـكريــة وااليـديولوجيـــــــــــــــــــــــــــــة وتـوّجـــــهاتـهـــا للصــــراع
بقلــم: نبيــه بشيـــر*

تصوير:	إليزابث	نصار منظر	عام	ألحد	مساكن	البدو	املهجرون،	شباط	2006				
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فاالعتبار  الهائلة إلسرائيل.  العسكرية  الترسانة  الرغم من 
األمني ال زال يحتل عندهم املكانة املرموقة واألعلى من بني 
جميع االعتبارات األخرى )االقتصادية، الدينية، األخالقية، 
االجتماعية والثقافية( )هآرتس، 9 آذار 2006(. وقد أشار 
م��دة 30 عاًما منصب  ت��رأس  ال��ذي  م��ؤخ��ًرا شمعون بيرس، 
العمل  حزب  بأن  العاملي،  االشتراكي  املنتدى  لرئيس  نائًبا 
أو  اشتراكًيا  أن يكون ح��زًب��ا  أي وق��ت  ف��ي  ول��م يشأ  ل��م يكن 
اشتراكيا دميقراطًيا. بل، "ال حاجة لنا بلينني، أو ماركس أو 

تتشرب  إجنلز. 
م����واق����ف����ن����ا م��ن 
ال��ع��ه��د ال���ق���دمي: 
ال����وص����اي����ا  إن 
أهم  ه��ي  العشر 
ما في احلضارة 
اإلن������س������ان������ي������ة 
وه����ي األس����اس 
األخالقي لنا. إن 
ال��ن��ب��ي ع��ام��وس 
ه��������و ط����رح����ن����ا 
االج�����ت�����م�����اع�����ي 

وأوضح  السياسية".  طموحاتنا  أساس  هو  إشعيا  والنبي 
مستشاريه، الحًقاً، بأن بيرس ال يرغب في استعمال كلمات 
ليست عبرية وغريبة، ففي اللغة العبرية واجلذور اليهودية 
واملرادفات  النظريات  عن  االستغناء  ميكن  بحيث  يكفي  ما 

غير اليهودية والعبرية )هآرتس، 13 آذار 2006(.
للخطوط  ال��ب��ن��ود  أح���د  ف��ي  ن��ل��م��س  أن  إًذا،  غ���راب���ة،  ف��ال 
ل�  املخّصص  العمل،  حلزب  االنتخابي  للبرنامج  العريضة 
)"سالمة  األخ��ي��ر  البند  قبل  ال��ع��رب"،  إسرائيل  "مواطني 
البيئة"(، التوّجه املادي فقط في تطرقه للسّكان العرب في 
إحداث  أجل  من  العمل  حزب  "سيعمل  يقول:  حيث  الدولة، 
تغيير جوهري في سياسة احلكومة جتاه مواطني إسرائيل 
الفجوات  وردم  التامة  املساواة  على  التأكيد  وسط  العرب، 
التعليم  ميادين  ف��ي  وال��ي��ه��ود  ال��ع��رب  ال��دول��ة  مواطني  ب��ني 
التحتية  والبنى  متقدمة،  صناعية  مناطق  وبناء  والتشغيل 

والصحة والرفاه واخلدمات االجتماعية".
يهودية  ك��دول��ة  إس��رائ��ي��ل  دول���ة  نعني  امل��ع��ي��اري��ن،  إن 

ودمي���ق���راط���ي���ة 
وال������ه������اج������س 
األم������ن������ي، ه��م��ا 
مبثابة األساس 
للوعي  الذهني 
ال�����س�����ي�����اس�����ي 
اإلس���رائ���ي���ل���ي، 
على  ال��ق��ائ��م��ان 
األيديولوجية 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، 
يبلوران وجهة 
ن���ظ���ر غ��ال��ب��ي��ة 

األرضية  يؤّسسان  وبالتالي  ال��دول��ة،  ف��ي  اليهود  السّكان 
الفكرية واأليديولوجية لكافة األحزاب املركزية في إسرائيل. 
وتشير كافة استطالعات الرأي إلى حقيقة صالبة ومركزية 

هذين املعيارين.
في  األول  ال��ب��ن��د  أن  ن��ك��ت��ش��ف  أن  امل��س��ت��ه��ج��ن  غ��ي��ر  ف��م��ن 
اخل��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة ل��ل��ب��رن��ام��ج االن��ت��خ��اب��ي حل���زب العمل 
دميقراطية"،  يهودية  "دول���ة  ال��دول��ة  هوية  ع��ن��وان  يحمل 
حيث يقول: "دولة إسرائيل هي دولة يهودية، وهي البيت 
القومي لكل اليهود أينما تواجدوا. إننا إذ أخذنا على عاتقنا 
حتقيق الصهيونية، نرى أنفسنا ورثة راية الثقافة اليهودية 
والثقافة العبرية املجيدة وحامليها. هناك طريق يربط بني 
جذور تراثنا الديني والثقافي وبني مستقبل دولة إسرائيل. 
إن احلل املالئم لعالقات الدين والدولة يجب أن يتبلور من 
إل��ى حتقيق  خ��الل احل��وار بني كل تيارات اجلمهور وص��والً 
الوفاق والتفاهم. إن احملافظة على الهوية اليهودية وتنميتها 
يهود  م��ع  الصلة  على  احل��ف��اظ  ف��ي  ي��س��اع��دا  أن  شأنهما  م��ن 
الشتات. في الوقت ذاته ستتعزز دعائم النظام الدميقراطي 

جنًبا إلى جنب مع تكريس وتدعيم سلطة القانون".

أم���ا ال��ب��ن��د ال��ث��ال��ث، وه���و امل��خ��ّص��ص ل��ل��ق��ض��اي��ا األم��ن��ي��ة 
مصلحة  ه��ي  السياسية  "التسوية  فيقول:  واخل��ارج��ي��ة، 
التسوية  ب��ني  وثيقة  صلة  ه��ن��اك  إس��رائ��ي��ل.  ل��دول��ة  قومية 
االجتماعي.   واإلص��الح  االقتصادي  النمو  وب��ني  السياسية 
احلكومة برئاسة حزب "العمل" ستعمل من أجل استئناف 
املفاوضات السياسية التي ستجري وفي الوقت ذاته العمل 
احلازم واجلاد ضد العنف واإلرهاب، واستكمال بناء اجلدار 
األمني في غضون سنة واحملافظة على تفوق إسرائيل.  إذا 
س����������ادت ح���ال���ة 
ج��م��ود س��ي��اس��ي 
إسرائيل  ستلجأ 
إل�������������ى ات�������خ�������اذ 
خطوات مستقلة 
تضمن مصاحلها 
األم������������ن������������ي������������ة 

والسياسية.
امل���ف���اوض���ات 
س���ت���س���ت���ن���د إل����ى 
التالية:  امل��ب��ادئ 
لشعبني  دولتان 
ُت��ع��نينَّ ح��دوده��م��ا ف��ي م��ف��اوض��ات ب��ني ال��ط��رف��ني؛ ض��م كتل 
االستيطان الكبيرة في يهودا والسامرة إلى دولة إسرائيل، 
أما املستوطنات املعزولة التي ال تقع ضمن كتل االستيطان 
أحيائها  بكل  القدس  إخالؤها؛  فسيتم  إلسرائيل  املضمومة 
ال��ي��ه��ودي��ة س��ت��ك��ون ال��ع��اص��م��ة األب���دي���ة ل���دول���ة إس��رائ��ي��ل، 
السيطرة  حتت  تبقى  اليهودية  للديانة  املقدسة  واألم��اك��ن 
وُتطبنَّق  احملتلة  املناطق  في  االستثمار  وق��ف  اإلسرائيلية؛ 
إزال��ة  ذل��ك  في  مبا  ساسون  تقرير  استنتاجات  الفور  على 

املواقع االستيطانية غير القانونية".
وف���ي م��ع��رض مقابلة أج��ري��ت م��ع آف���ي دخ��ت��ر )ك��دمي��ا، 
ورئيس جهاز املخابرات العامة – الشاباك، سابًقا(، ويوبال 
الكنيست(  ف��ي  األم��ن  جلنة  وعضو  )الليكود،  شتاينيتس 
وعامي أيالون )حزب العمل، ورئيس جهاز املوساد، سابًقا( 
الثالثة تصّوراتهم  الهاجس األمني اخلارجي، عرض  حول 
باملقابلة  قاما  اللذين  الصحفّيني  أن  حّتى  ج��ًدا،  املتشابهة 
معهم اختارا عنواًنا يقول "هل عثرت على فرق" )هآرتس، 
ش�������ب�������اط   27
ف��ق��د   .)2006
ثالثتهم  اس��ت��ق��ى 
آرائ������������ه������������م م����ن 
األمنية  ال��ع��ق��ي��دة 
التي  العسكرية 
تفترض "وجوب 
احل�������ف�������اظ ع���ل���ى 
ت���ف���ّوق إس��رائ��ي��ل 
ال���ع���س���ك���ري ف��ي 
ال��ش��رق األوس���ط 
ب��������أس��������ال��������ي��������ب 
ع��دي��دة". ول��ن جن��د أي ف��رق مم��ك��ن، ول��و ف��رق بسيط، بني 
ترتبط  بسيطة  ف��روق��ات  ع��دا  اإلسرائيلية،  األح���زاب  كافة 
باألسلوب والتكتيك، رمبا، ولكن بالطبع ليس باجلوهر أو 

بشأن العقيدة العسكرية األمنية القائمة، حالًيا.

حزب كدميا
ق��ام ح��زب "كدميا" كحزب رج��ل واح��د،  فقد  كما نعلم، 
هو أرئيل شارون، وسيكون من اجلور خوض الكالم حول 
تراثه وفكره وفعله، املليئة بالدماء واملجازر، فهو أكبر من 
أن نوجز الكالم عنه ببضع سطور. لكنه ترك إلى غير رجعة. 
لكن ما هي مالمح هذا احلزب اجلديد، الذي يضم أشخاص 
مثل شمعون بيرس، أيهود أوملرت، تساحي هنغبي، شاؤول 
موفاز وآفي ديختر وغيرهم. فجميعهم طاحلني، لكن، وعلى 
أن  ال��ذي يجمع بينهم. ال ش��ك  م��ا  ذل��ك، نتساءل  م��ن  ال��رغ��م 
الهاجس واالعتبار األمني واليميني املتطّرف يهيمن. ولكن 
لهذا  االنتخابي  للبرنامج  العريضة  اخل��ط��وط  إل��ى  لننظر 
التساؤل. لكن قبل  إل��ى ج��واب على ه��ذا  احل��زب علنا نصل 

ذلك لننظر بداية إلى العقيدة السياسية لقائد هذا احلزب. 

اإلسرائيلية  للحكومة  رئيًسا  بصفته  أومل���رت،  ص��ّرح 
ب��ال��وك��ال��ة، ف���ي ن��ه��اي��ة ش��ب��اط م���ن ه���ذا ال���ع���ام أن���ه يعتزم 
الثالث  االستيطانية  والكتل  احملتلة،  بالقدس  االح��ت��ف��اظ 
السيادة  حتت  األردن  وغ��ور  الغربية،  الضفة  في  الكبرى 
أحادي اجلانب،  انسحاب  تنفيذ  اإلسرائيلية، وبأنه يعتزم 
مساحة  م��ن  باملائة   60 بنحو  إس��رائ��ي��ل  احتفاظ  يعني  م��ا 
ذاته، أضاف شاؤول موفاز،  السياق  الغربية. وفي  الضفة 
بصفته وزيًرا لألمن اإلسرائيلي، أن حزب "كدميا" يسعى 
إلى ترسيم احلدود النهائية إلسرائيل، مع الفلسطينّيني أو 
من دونهم، في غضون عامني في حال فوزه في االنتخابات 
العامة املقرر إجراؤها في 28 آذار املقبل. كما وصّرح أوملرت 
الثانية  القناة  )في  معه  التلفزيونية  املقابلة  معرض  – في 
وهي  اجل���اري(  شباط   7 ي��وم  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  التلفزيون  ف��ي 
يلي:  –  مب��ا  اجل��دي��د  منصبه  توليه  منذ  ل��ه  األول���ى  املقابلة 
التخلي  املمكن  غير  من  أنه  حيث  األردن.  بغور  "سنحتفظ 
أن  وأض��اف  الشرقية".  إسرائيل  ح��دود  على  السيطرة  عن 
»هدفنا واضح. فنحن نتجه إلى فصل مع الفلسطينّيني )في 
الضفة الغربية( وإلى إقامة حدود نهائية لدولة إسرائيل". 
وتابع، "سننفصل عن غالبية السكان الفلسطينّيني املقيمني 
أراض  ترك  على  سيرغمنا  ذلك  إن   ... والسامرة  يهودا  في 
الوقت  تسيطر عليها دولة إسرائيل حالًيا. لكنه، وفي ذات 
النهائية من  إسرائيل  الترسيم حل��دود  إل��ى  اإلش��ارة  رف��ض 
ليست  بها  نفكر  التي  "احل��دود  إن  وق��ال،  الشرقية.  اجلهة 
احلدود التي تتواجد عليها دولة إسرائيل حالًيا". وأضاف، 
القدس موّحدة وسنحتفظ  كما هو متوّقع، "سنحافظ على 
أدوم��ي��م  معاليه  وب��خ��اص��ة  ال��ك��ب��رى،  االستيطانية  بالكتل 
اجلنوب  )إل��ى  وأرييل  الشرقية(  القدس  شرق  )مستوطنة 
استيطانية  )كتلة  عتصيون  وغ���وش  نابلس(  مدينة  م��ن 
ت��ق��ع ب��ني ال��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة واخل��ل��ي��ل(، ال��ت��ي ه��ي ج���زء من 
غياب  "في  إنه  ويقول،  أومل��رت،  ويضيف  إسرائيل".  دولة 
تتخذ  أن  إلسرائيل  ميكن  الفلسطينّيني،  مع  للسالم  اتفاق 
خطوات أحادية اجلانب". وأضاف موفاز، خالل جولة في 
الضفة: "ستتعامل احلكومة مع احلدود النهائية فورا عقب 
احلدود  ترسيم  هو  املفضل  "خيارنا  مضيًفا  االنتخابات". 
باالتفاق مع الفلسطينّيني. وفي حالة استحالة االتفاق على 
احلدود النهائية، سنعمل بصورة أخرى، ليس من املناسب 
أن نفصلها اآلن". وتابع "ال نريد أن ننتظر لكي يحّدد لنا 
طرف آخر مصيرنا"، مضيًفا أنه "في السنوات املقبلة، وأنا 
النهائية  احل��دود  حتديد  سيتم  قليلة،  سنوات  عن  أحت��دث 
يهودا  في  املستوطنات  غالبية  ومستقبل  إسرائيل،  لدولة 

والسامرة وغور األردن سيتحّدد في هذه السنتني". 
في  نقرأ  للحزب،  العريضة  اخلطوط  صعيد  على  أما 

مستهلها ما يلي:
للحكومة برئاسة حزب كدميا هي  العليا  األه��داف  "إن 
احلفاظ على وجود دولة إسرائيل كبيت قومي آمن للشعب 
على  قومي  مضمون  وإضفاء  إسرائيل،  أرض  في  اليهودي 
طابع دولة إسرائيل وسط منح مساواة كاملة في احلقوق 
ك��دول��ة  قيمها  ت��ك��ون  بحيث  ف��ي��ه��ا،  تعيش  ال��ت��ي  ل��ألق��ل��ي��ات 

يهودية ودميقراطية متوازنة ومنضفرة ببعضها البعض.
في هذا السياق يرى حزب كدميا في دفع عملية السالم 
السبل  بكل  احل��زب  سيعمل  مركزًيا  هدًفا  الفلسطينّيني  مع 
على دفعه قدًما بغية وضع األسس لرسم وبلورة احلدود 
والسلم  الهدوء  حتقيق  إلى  وصوالً  إسرائيل  لدولة  الدائمة 
دون  اإلره��اب  ومحاربة  إسرائيل  أمن  على  احملافظة  وسط 
لدولة  واألم��ن��ي��ة  القومية  امل��ص��ال��ح  على  واحل��ف��اظ  ه���وادة 
إلى  أش��ار احل��زب  فقد  املقدمة  ه��ذه  إل��ى جانب  إس��رائ��ي��ل". 

فرضياته األساسية، والتي هي  كالتالي:

لشعب إس��رائ��ي��ل ح��ق ق��وم��ي ت��اري��خ��ي ع��ل��ى أرض   
إسرائيل بأكملها. 

ب��غ��ي��ة حت��ق��ي��ق ال��ه��دف األع���ل���ى، امل��ت��م��ّث��ل ب��ال��س��ي��ادة   
اليهودية في دولة دميقراطية تشكل بيًتا قومًيا آمًنا 
لوجود  وض���رورة  حاجة  هناك  ال��ي��ه��ودي،  للشعب 

أغلبية يهودية في دولة إسرائيل. 
ال��رغ��ب��ة ف��ي متكني كل  إن االخ��ت��ي��ار أو احل��س��م ب��ني   
يهودي من السكن في كل أنحاء أرض إسرائيل وبني 
احلفاظ على وجود وبقاء دولة إسرائيل كبيت قومي 
يهودي يتطلب التنازل عن جزء من أرض إسرائيل. 

التنازل عن جزء من أرض إسرائيل ليس تنازالً  إن   
ع���ن أي��دي��ول��وج��ي��ة وإمن����ا جت��س��ي��د ل��ألي��دي��ول��وج��ي��ة 
الهادفة إلى ضمان وجود دولة يهودية ودميقراطية 

في أرض إسرائيل". 
"إن رسم احلدود الدائمة لدولة إسرائيل في نطاق   
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ظ���ل���ت دول������ة إس����رائ����ي����ل ك����دول����ة ي���ه���ودي���ة ودمي���ق���راط���ي���ة وال���ه���اج���س 
األم����ن����ي، مب���ث���اب���ة األس�������اس ال���ذه���ن���ي ل���ل���وع���ي ال���س���ي���اس���ي اإلس���رائ���ي���ل���ي، 
غالبية  نظر  وج��ه��ة  ي��ب��ل��وران  الصهيونية،  األي��دي��ول��وج��ي��ة  على  ال��ق��ائ��م��ان 
ال���س���ّك���ان ال��ي��ه��ود ف���ي ال����دول����ة، وب��ال��ت��ال��ي ي���ؤّس���س���ان األرض���ي���ة ال��ف��ك��ري��ة 
واألي��دي��ول��وج��ي��ة ل��ك��اف��ة األح����زاب امل��رك��زي��ة ف��ي إس��رائ��ي��ل. وت��ش��ي��ر كافة 
اس��ت��ط��الع��ات ال����رأي إل���ى حقيقة ص��الب��ة وم��رك��زي��ة ه��ذي��ن امل��ع��ي��اري��ن.

ف��ي م��ع��رض م��ق��اب��ل��ة أج��ري��ت م��ع آف���ي دخ��ت��ر )ك���دمي���ا، ورئ��ي��س جهاز 
)ال��ل��ي��ك��ود،  وي���وب���ال شتاينيتس  – ال��ش��اب��اك، س��اب��ًق��ا(،  ال��ع��ام��ة  امل��خ��اب��رات 
وع��ض��و جل��ن��ة األم����ن ف���ي ال��ك��ن��ي��س��ت( وع���ام���ي أي���ال���ون )ح����زب ال��ع��م��ل، 
ورئ���ي���س ج���ه���از امل����وس����اد، س���اب���ًق���ا( ح����ول ال��ه��اج��س األم���ن���ي اخل���ارج���ي، 
اللذين  الصحفّيني  أن  ح��ّت��ى  ج���ًدا،  املتشابهة  ت��ص��ّورات��ه��م  ال��ث��الث��ة  ع��رض 
ق��ام��ا ب��امل��ق��اب��ل��ة م��ع��ه��م اخ���ت���ارا ع��ن��واًن��ا ي��ق��ول "ه���ل ع��ث��رت ع��ل��ى ف���رق" 

اسرائيل وحق العودة

نظـــرة سريعــة علــى األحــزاب اإلسرائيليــة:

مشــاربـها الفـكريــة وااليـديولوجيـــــــــــــــــــــــــــــة وتـوّجـــــهاتـهـــا للصــــراع
بقلــم: نبيــه بشيـــر*

"خطة تبادل
 السكان واملناطق"

حزب يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا( 
برئاسة أفيغدور ليبرمان

ترسيم  شانها  من  عملية  ال��ى  ستبادر  إسرائيل   )1
حدودها مع الفلسطينيني 

الغالبية  ت��ك��ون  اجل��دي��دة س��ت��ؤدي ألن  احل���دود   )2
لسنوات  وأك��ي��دة  مستقرة  ال��دول��ة  في  اليهودية 

طويلة 
3( التعامل مع احلدود تأخذ مركبني: مكان احلدود، 

ونسب احلدود 
على  مناطق  ي��ب��ادل��ون  والفلسطينيني  إس��رائ��ي��ل  أ( 
ل��ذل��ك دميغرافية.  االع��ت��ب��ارات  ت��ك��ون  أن  ق��اع��دة 
مع  عليه  متفق  خ��ط  ال���ى  ال��ت��وص��ل  ال���ى  نطمح 

الفلسطينيني واملجتمع الدولي واألمم املتحدة. 
واملثلث  ع���ارة  وادي  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  التجمعات  ب( 

ينتقلون الى السلطة الوطنية. 
ج( االستيطان االسرائيلي في "جتمعات االستيطان 
الكبرى" احملاذية الى اخلط األخضر تنتقل الى 
أدوميم  ومعاليه  )كاريئيل،  اسرائيلية  سيادة 

وغوش عتصيون وغيرها(. 

قانون تشجيع للهجرة والوالء
 كشرط أساس للجنسية

حيروت-احلركة القومية 
برئاسة ميخائيل كالينر

تعمل احلركة على رفع مستوى الوعي للمشكلة 
لغالبية  املضاعف  الوالء  من  تنبع  التي  الدميغرافية 
الغالبية  عرب إسرائيل. إن احلركة ترى خطرا على 
أن ج��زء  ع��ل��ى ض���وء حقيقة  ال���دول���ة  ف��ي  ال��ي��ه��ودي��ة 
اجلنسية  حاملي  م��ن  ه��م  إس��رائ��ي��ل  ع��رب  م��ن  كبيرا 
اإلسرائيلية وبطاقة الهوية الزرقاء والذين يعتبرون 
النضال  مع  ويتضامنون  متاما  فلسطينيني  أنفسهم 

الفلسطيني. 

تشجيع الهجرة الى الدول العربية 
الهجرة  لتشجيع  قانون  سن  على  احلركة  تعمل 
الى الدول العربية. وحسب هذا القانون يقدم صفقة 
وأن  العربية  ال���دول  ال��ى  يهاجر  م��واط��ن  لكل  مالية 
في  حقه  أو  جنسيته  على  للتنازل  مستعدا  ي��ك��ون 

اإلقامة مقابل مساعدة مالية. 

الوالء كشرط للجنسية 
ق��اع��دة أس��اس��ي��ة ان ي��ك��ون ال���والء ل��ل��دول��ة شرطا 
قانون  اق��ت��راح  ح��ي��روت  حركة  وستقدم  للجنسية. 
الكنيست  ال����ى  ال��ت��رش��ح واالن���ت���خ���اب  ي��ش��رط ح���ق 
كدولة  اسرائيل  لدولة  للوالء  اع��الن  على  بالتوقيع 
ي��ه��ودي��ة. ف��ي ح���ال رف���ض م��واط��ن��ون اس��رائ��ي��ل��ي��ون 
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى اع���الن ال����والء ي��ن��زع منهم احل���ق في 

الترشح واالنتخاب الى الكنيست. 

 

طرد العدو كعمل أخالقي
حازيت يهوديت لئوميت 

برئاسة باروخ مارزل
حازيت يهوديت لئوميت تقرر أن احتالل األرض 
وط���رد ال��ع��دو ه��و أخ��الق��ي. إن ت����وراة إس��رائ��ي��ل هي 
وتقرر  االن��س��ان��ي��ة،  األخ���الق  قيم  لكل  االول  امل��ص��در 
اجلبهة أن اخالء االع��داء من األرض يحل من األصل 
كل مشاكل اسرائيل اخلطيرة حيث يقلع االرهاب من 

جذوره، ويبعد احلرب مكانا وزمانا. 



آذار 2006 16

األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

خربة	العيادية	:		على	بعد	3كم	شرق	عكا	حرف	اسمها	إلى	عوتساه.
خربة	عني	احلية	:		في	الغور	غير	اسمها	إلى	عكني.	

خربة	دير	عالء	:		على	مسافة	10كم	شرق	مطار	اللد	حرف	اسمها	إلى	عل.
خربة	الطيبة	:		على	بعد	3كم	جنوب	اللد	غير	اسمها	إلى	عفردات.
خربة	الغرة	:		إلى	الشرق	من	شفا	عمرو	حرف	اسمها	إلى	تل	عيرا.	

خربة	حوران	:		في	السهل	غرب	القدس	غير	اسمها	إلى	متساد	مخليل.
خربة	زيتون	الراحة:		غير	اسمها	إلى	خربة	جول.	

خربة	ذكر	:		حرف	اسمها	إلى	زخرى.	
خربة	اخلاسن:		حرف	اسمها	إلى	حاشيف.	
خربة	عداسة	:		حرف	اسمها	إلى	حدشا.	

خربة	العزيز	:		على	بعد	10كم	جنوب	اخلليل	حرف	اسمها	إلى	كفار	عزيز.
خربة	كفر	عانة	:		حرف	اسمها	إلى	كفار	عانوت.

خربة	أم	اللبد	:		حرف	اسمها	إلى	ليبد	وموقعها	إلى	اجلنوب	الغربي	من	سلفيت.
خربة	لوبيا	:		على	بعد	8كم	جنوب	حيفا	حرف	اسمها	إلى	لوبيم.

خربة	أم	بطيح:		بوتاه	حتريف.
خربة	أم	جرار	:		جراديت.

خربة	البيرة	في	سهل	اللد:		غير	اسمها	إلى	باركيت.
خربة	احلمام	:		غير	اسمها	إلى	نرباتا.

خربة	اخلالدية	:		غير	اسمها	إلى	خربة	يرحع.
خربة	اليرموك:		غير	اسمها	إلى	تل	يرموت.

خربة	عتير	:		غير	اسمها	إلى	ياتير.
خربة	دردر:		أو	خربة	املدمدرة،	تقع	إلى	الشمال	من	قلقيلية	وأقيمت	في	أراضيها	

مستعمرة	تسورنتان.
خربة	بوديدة:		وقد	أقيم	فيها	مستعمرة	هاعير	ها	أبوداه	

خربة	زايد:		في	مرج	ابن	عامر،	وقد	أقيمت	فيها	مستعمرة	رام	أون.
خربة	الزوبلة:		قرب	بئر	السبع،	وقد	أقيم	فيها	كيبوتس	شوفال	وهو	كما	

ترى	حتريف	للكلمة	العربية.
خربة	السيتري:		2كم	غرب	مطار	اللد،	غير	اسمها	إلى	جبعات	داني.

خربة	شركس:		وهي	اآلن	جزء	من	مستعمرة	كرلور	التي	تسمي	محمية	
ألون.

خربة	الشيخ	رحاب:		وتقع	على	مسافة	3كم	جنوب	بيسان	وقد	أقيمت	فيها	
مستعمرة	رحوب	سنة	1951.

خربة	الشيخ	مدكور	:		وتقع	على	مسافة	10كم	شمال	شرق	بيت	جبريل	وقد	
غّير	اسمها	إلى	عدو	لم.

خربة	صبيح:		وتقع	في	السهل	الساحلي	إلى	الغرب	من	طولكرم	وقد	أقيمت	فيها	
مستعمرة	تنوفوت	سنة	1952.

خربة	طلحة:		في	اجلليل	األعلى	وقد	أقيم	فيها	نصب	تذكاري	باسم	تال	
حاي.

خربة	عني	حور	:		في	اجلليل	األعلى	غير	اسمها	إلى	تل	ايدر.
خربة	عبيد:		على	بعد	8كم	جنوب	غرب	بيت	حلم	وقد	أقيمت	في	أراضيها	

مستعمرة	روش	تسورمي	سنة	1969.
خربة	العرميه:	على	الشاطئ	الشمالي	الغربي	لبحيرة	طبرية	وقد	غير	اسمها	

إلى	تل	كنيروت.
خربة	العنب	:		على	مسافة	10كم	غرب	القدس	وقد	غير	اسمها	إلى	كريات	

عنبيم	وقد	أقيم	فيها	مستعمرة	بهذا	االسم	سنة	1920.
خربة	غازية:		قرب	جنني	أقيمت	فيها	مستعمرة	سديه	يتسحاك	سنة	1952.

خربة	قوس	:		في	اجلليل	األعلى	وقد	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	فقعني	
سنة	1955.

خربة	املشيرفة:		وهي	حصن	قدمي	في	النقب	وقد	غير	اسمها	إلى	متسبيه	
شبطا.

خربة	النبرتني	:	خربة	نبورايه.
خربة	الشيخ	سند	حاوي:		تقع	على	مسافة	1كم	شمال	مثلث	عارة،	وقد	غير	

اسمها	إلى	سدان.
خربة	سوفة:		حصيرمي.	
خربة	سيريا	:		سيرمي.

خربة	سعيدة	:		سعادمي.	
خربة	صروح	الفوقا:		سيرح	عيليت	)	العالية(	وتقع	في	اجلليل	األعلى.

خربة	رأس	عياد:		عيبد	في	اجلليل	األعلى.
خربة	براتا	:	مأرابيم	)	في	النقب	الشمالي(.

خربة	مجدل	باع:	مجدال	بعه	)	11كم	جنوب	اخلليل(.
خربة	املينا:	جنوب	الضفة	الغربية،	غير	اسمها	إلى	مينم.

خربة	املغير:	تل	زئيبيم	)	10	كم	شرق	اخلضيرة(.
خربة	معصوب:		متسوبه.

خربة	املقخر:	مشالط	مأحاز.
خربة	املقنع	:	تل	مقنيه.

خربة	موسى	:	أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	جلؤن	سنة	1946.
خربة	وادي	احلمام)	الوريدات(:		فرادمي	

خربة	الوريدات	:	خربة	وادي	احلمام،	فرادمي.
اخلضيرة	:	حرف	اسمها	إلى	حديرة،	وقد	أسست	عام	1890.

خلدة:		وقد	حرف	اسمها	إلى	حولدا،	اسما	ملستعمرة	أقيمت	سنة	1907.
خليج	حيفا:		ترجم	إلى	العبرية	مفراتس	حيفا)	خليج	حيفا(.

اخلليل:		ايشل	ابرهام،	حبرون.
اخليرية:		وتقع	على	مسافة	6كم	جنوب	شرق	يافا،	وقد	أقيمت	في	محيطها	

مستوطنة	مسوفيم	بعد	أن	هجر	أهلها	عام	1948.

د
دار	اجلمرك:	محطة	حدودية	بني	سورية	وفلسطني،	على	اجلانب	الشرقي	من	

جسر	بنات	يعقوب	وقد	ترجم	اسمها	إلى	بيت	هاميخس	)	بيت	املكس(.
دار	احلكومة	)السرايا(:		بيت	احلاكم	التركي	في	صفد،	وقد	غير	اسمها	اآلن	

«	مركاز	ولفنسون».
دانيل:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وتقع	على	بعد	4	كم	جنوب	شرق	اللد،	

وقد	حرف	اسمها	إلى	دانيئل.
دردرة:	موقع	في	شرقي	اجلليل	على	حدود	اجلوالن،	وقد	أقيمت	فية	مستعمرة	

شمورة.
دمدم:	خربة	غير	اسمها	إلى	دمدوميت،	وتقع	في	محيطها	مستعمرة	كفار	

القومية  املصالح  يضمن  أن  يجب  سلمية  تسوية 
واألمنية لدولة إسرائيل.

أما في باب "مبادئ إلدارة عملية السالم"، يشير احلزب 
إلى ما يلي: إن املصلحة ببقاء إسرائيل كدولة قومية يهودية 
ال��ص��راع يتمّثل في  إن��ه��اء  ب��أن  ال��ق��ائ��ل  امل��ب��دأ  ق��ب��ول  تتطلب 
الدميوغرافي،  الواقع  أساس  على  قوميتني،  دولتني  وجود 

تتعايشان بسالم وأمن جنًبا إلى جنب.

التالي مبادئه األساسية ألية عملية  النحو  ويورد على 
سياسية:

إقامة  على  إسرائيل  موافقة  قوميتان":  "دول��ت��ان   
دول�����ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م��ن��وط��ة ب��ش��ك��ل م��ط��ل��ق ف���ي أن 
ه��ذه ال��دول��ة ه��ي احل��ل ال��ق��وم��ي املطلق وال��ت��ام لكل 
الفلسطينّيني بال استثناء وحيثما كانوا، مبا في ذلك 
تسوية  أي��ة  في  ُيسمح  لن  عليه  وبناء  ال��الج��ئ��ون.  

بدخول الجئني فلسطينّيني إلى إسرائيل.
"العيش بسالم وأمن": الدولة الفلسطينية العتيدة   
تتعايش  وأن  اإلره���اب،  م��ن  خالية  تكون  أن  يجب 
ب��س��الم وج��ي��رة ح��س��ن��ة م��ع إس��رائ��ي��ل، وأن تكون 
ملهاجمة  قاعدة  تشكل  ال  بحيث  )السالح(  منزوعة 
التجّرد  الفلسطينّيني  على  يتعني  ولذلك  إسرائيل، 
هذه  قيام  قبل  ومطلقة  كاملة  بصورة  اإلره��اب  من 

الدولة.
التسوية  ن��ط��اق  ف��ي  سيتم  إس��رائ��ي��ل  ح���دود  تعيني   

الدائمة وعلى أساس املبادئ التالية:
1. ضم مناطق يتطلبها أمن إسرائيل. 

كرمز  ومهمة  اليهودية  للديانة  مقدسة  أماكن  ضم   .2
عاصمة  امل��وح��دة  ال��ق��دس  مقدمتها  وف��ي  ق��وم��ي 

إسرائيل. 
مع  فعلًيا  اليهود  املستوطنني  من  ع��دد  أقصى  ضم   .3

التأكيد على كتل االستيطان.

وبعد أن مّجد خّطة االنفصال، جاء في بند خاص حمل 
عنوان "خطة عمل لتقدم فوري"، ما يلي:

هناك توافق قومي وإقليمي ودولي على أن خارطة   
الطريق هي اخلطة الوحيدة التي تتيح إحراز تقدم 
شاملة  سلمية  تسوية  إل��ى  ال��ت��وص��ل  نحو  حقيقي 

ونهائية.
احل��ك��وم��ة ب��رئ��اس��ة ك��دمي��ا ستعمل ب��ح��زم م��ن أج��ل   
ت��ط��ب��ي��ق خ��ري��ط��ة ال��ط��ري��ق ك��ي��ف��م��ا أق��رت��ه��ا حكومة 
بغية  أي��ًض��ا،  وتصميم،  بحزم  وستعمل  إس��رائ��ي��ل، 
املرحلة  إط��ار  في  والتزاماتها  تعهداتها  بكل  الوفاء 
األولى من خريطة الطريق، مبا في ذلك تفكيك مواقع 

االستيطان غير القانونية.
حكومة إسرائيل سوف تتحقق وتشجع بكل طريقة   
ممكنة اجلانب الفلسطيني على احترام كل تعهداته 
التعهد  مقدمتها  وفي  الدولي  وللمجتمع  إلسرائيل 
بحلِّ منظمات اإلرهاب وجمع السالح غير الشرعي، 
وإجراء إصالحات أمنية وسلطوية ومالية حقيقية، 

ومنع التحريض والتثقيف للسالم مع إسرائيل.
تعهداتهم  ك��ل  بتنفيذ  الفلسطينيون  يفي  أن  بعد   
خريطة  )م��ن  األول���ى  املرحلة  ف��ي  عليها  املنصوص 
املرحلة  ن��ط��اق  ف��ي  مب��ق��دوره��م  سيكون  ال��ط��ري��ق(، 
ح��دود  ف��ي  مستقلة  فلسطينية  دول��ة  إق��ام��ة  الثانية 

مؤقتة.
الفلسطينية  والدولة  إسرائيل  باستطاعة  سيكون   
دائمة  تسوية  إق��ام��ة  ح��ول  مفاوضات  ف��ي  ال��ش��روع 
م���ن أج���ل ح���ل ك���ل امل��س��ائ��ل ال��ع��ال��ق��ة ب���ني إس��رائ��ي��ل 
وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي��ني وذل����ك ب��غ��ي��ة ال���وص���ول إل���ى س��الم 
الشعب  ودول��ة  اليهودي  الشعب  دول��ة  بني  حقيقي 

الفلسطيني.

إض��اف��ة إل��ى ذل���ك، فقد ج��اء ف��ي بند "م��ح��ارب��ة اإلره���اب 
وبناء جدار األمن"، ما يلي:

ستعمل إسرائيل بحزم من أجل ضمان أمن سكانها   
في مواجهة منظمات اإلرهاب التي تهّدد باملس بهم.

كل  ف��ي  فعالة  ب��ص��ورة  العمل  إس��رائ��ي��ل  س��ت��واص��ل   
مكان ودون توقف من أجل إحباط وتشويش ومنع 

اعتداءات إرهابية ضد سكانها.
اجل���دار  إق��ام��ة  ال��غ��رض  ل��ه��ذا  إس��رائ��ي��ل  ستستكمل   
أقصى  حت��ّق��ق  وب��ص��ورة  املمكنة  بالسرعة  األم��ن��ي 
السكان  احتياجات  م��راع��اة  وس��ط  ملواطنيها  األم��ن 
املدنّيني الفلسطينّيني في محاولة لتجنيبهم معاناة 

ال مبّرر لها.

نشرت  اإلسرائيلية  الصحافة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  وجت��در 
خلارطة  أومل���رت  ت��وّج��ه  بشأن  خ��ب��ًرا   )2006 آذار   5 )ي��وم 
يفّضل  وب��أن��ه  ل��ه��ا،  جتاهله  ف��ي  تتلخص  وال��ت��ي  ال��ط��ري��ق، 
االنتخابات  في  أحادي اجلانب في حال جناحه  االنسحاب 
وأخ��ي��ًرا،   .)2006 آذار   5 أح��رون��وت،  ويديعوت  )ه��آرت��س 
توّجهه  إلى  للتطرق  أهمية  أية  اجلديد  احل��زب  هذا  يجد  لم 
للسّكان العرب في الدولة، فقد غاب في برنامجه أية إشارة 
سّكان  من   20% نحو  تشّكل  التي  السّكانية  الفئة  ه��ذه  إل��ى 

الدولة.   

الليكود
س��ّدة  اع��ت��ل��ى  نتنياهو  بنيامني  أن  أح���د  ع��ل��ى  يخفي  ال 
القيادة في حزب الليكود بعد متزيقه على يدي شارون قبيل 
خروجه منه في أعقاب ذلك. ومن املهم اإلش��ارة هنا إلى أن 
اليمينية  "النزعة  بفعل  ج��اء  الليكود  م��ن  ش���ارون  خ��روج 
في  جاء  ش��ارون!  ملنهج  قياًسا  احل��زب،  ألعضاء  املتطّرفة" 
ما  الليكود،  حلزب  االنتخابي  البرنامج  في  "احلقوق"  بند 

يلي:
اليهودي على أرض إسرائيل هو حّق  الشعب  "إن حّق 
أبدّي غير قابل لالعتراض. ينخرط هذا احلّق األساس ضمن 
بالسالم  اليهودي  الشعب  ح��ّق  مثل  أخ��رى،  أس��اس  حقوق 
في  ورف���اه  بحرية  العيش  ال��دول��ة  مواطني  وح��ّق  واألم���ن، 
اإلنسان  حقوق  على  باحلفاظ  يتعهد  دميقراطي،  نظام  ظل 
امل��س��اواة، وم��ن ضمنها حقوق  ق��اع��دة م��ب��دأ  وامل��واط��ن على 
أبناء األقليات أن يعيشوا وفق تراثهم، ودياناتهم، ولغاتهم 

وثقافاتهم وذلك حتت رعاية الدولة".
وجود  استمرار  "إن  يلي:  ما  األم��ن،  بند  في  وج��اء  كما 
األوسط  الشرق  في  مستقلة  يهودية  كدولة  إسرائيل  دولة 
مشروط، بداية، بقدرتها في احلفاظ على قّوتها العسكرية 
ل��ه��ذا، ف��إن االع��ت��ب��ارات، األم��ن��ي��ة والسياسة  وال��س��ي��اس��ي��ة. 
اخلارجية، املختلفة حتتل مكانة مرموقة في دولة إسرائيل. 
وفًقا لذلك، فإن من واجب دولة إسرائيل احلفاظ على إرثها 
عن  الدفاع  في  قدرتها  ولتأمني  ع��دو،  أي  ردع  بغية  األمني 
ذاتها في أوقات األزمة كقاعدة ضرورية، والعنصر األهم في 

أي تسوية سياسية.

أما البند التالي، فيتطرق إلى مسألة "السالم"، وقد جاء 
فيه ما يلي:

إسرائيل.  لدولة  املركزية  األه��داف  من  هو  السالم  "إن 
اتفاقيات  إل��ى  ال��وص��ول  ب��ه��دف  العمل  إس��رائ��ي��ل  ستواصل 
إل���ى ع��الق��ات ج��ي��رة طيبة  س���الم مستقرة ودائ��م��ة إض��اف��ة 
رؤية  خ��الل  من  وذل��ك  العربية،  وال���دول  الفلسطينّيني  مع 
أس��اس وض��روري ولن  األم��ن في جميع مستوياته كشرط 
يتحقق أي سالم قابل للحياة في الشرق األوسط دون هذا 

الشرط".
وقد ورد حتت مادة "الدستور" بند فرعي يحمل عنوان 
عن  الدستور  "سيعّبر  يلي:  ما  فيه  جاء  يهودية"،  "دول��ة 
مبدأ ك��ون دول��ة إس��رائ��ي��ل ه��ي دول��ة ي��ه��ودي��ة". وبعد ذلك 
يظهر بند فرعي آخر يحمل عنوان "دول دميقراطية"، جاء 
على  إسرائيل  في  السياسي  النظام  "سيقوم  يلي:  ما  فيه 

مبادئ الدميقراطية.
أهمية  ي��ول��ي  أن  عليه  واج��ًب��ا  الليكود  ح��زب  وج��د  وق��د 
مل��وض��وع "أب���ن���اء األق��ل��ي��ات" ف��وض��ع م����ادًة حت��م��ل ع��ن��وان 
"حقوق األقليات"، جاء فيها إشارة إلى تشكيك بوجود أي 
نوع من التمييز ضد السّكان العرب أو "أبناء األقليات"، إذ 
يقول بأن "إن صحت اآلراء التي تدعي بوجود متييز، فإن 
املتفشي  الفساد  وهما  أال  اثنني،  لسببني  قائم  التمييز  ه��ذا 
وأن  السليمة؛  غير  واإلدارة  العربية  احمللية  السلطات  في 
القانون  سلطة  ت��ف��رض  ال  ال��دول��ة  ف��ي  التنفيذية  السلطة 

واملراقبة وال تعمل شيء في سبيل إصالح العطب.
وأخيًرا، يتوّجه احلزب إلى "أبناء األقليات" ويطلعهم 
القائم والوصول  الواقع  أنه "مؤمن بأنه ميكن تغيير  على 
إلى تقليص على صعيد اغتراب أبناء األقليات ودمجهم في 

املجتمع والدولة لرفاهية اجلميع".

شاس
ط��رأ على ح��زب ش��اس حت��ّوالت عميقة في السنوات 
األخيرة، بحيث حتّولت إلى حزباً سياسًيا ميينًيا بشكل 
ت��رّدد سنوات طويلة وراوغ بني  أن  للعيان بعد  واض��ح 
فإن  السابق،  في  عهدنا  كما  وليس  اليسار.  وبني  اليمني 
األساسية،  االنتخابية  خطوطه  امل��ّرة  ه��ذه  نشر  احل��زب 

أن��ه "ي��ؤم��ن بكون دول��ة إسرائيل  ف��ي مطلعها  وق��د ج��اء 
اليهودي تقوم على مبادئ دميقراطية مبا  الشعب  دولة 
يتفق مع توراة شعب إسرائيل". كما ويطمح احلزب إلى 
بغية  األرض  بقاع  كل  من  اليهودية  اجلاليات  "جتميع 
في  وقوية  كبيرة  يهودية  دولة  في  اليهودي  البيت  بناء 
إسرائيل". وتطلعنا خطوط احلزب  أرض  أرجاء  جميع 
على أنه يحترم الشواذ في املجتمع ويدعو إلى التسامح 
معهم، بحيث أن السالم يبدأ من الداخل، من خالل احملبة 
بني املجموعات املختلفة في املجتمع، وفي عالقة ندّية مع 
األخرى واحترام حقوقهم. وتضيف هذه  الديانات  أبناء 
إل��ى العيش  ب��أن ح��زب ش��اس يسعى ويطمح  اخل��ط��وط 
إلى  اس��ت��ن��اداً  العربية  ال���دول  جيرانها  م��ع  وأم��ن  بسالم 
أرك��ان أمنية تهدف إلى احلفاظ على كل نفس في شعب 

إسرائيل. 
إضافة إل��ى ذل��ك ف��إن ح��زب ش��اس يشّجع تطوير كل 
أطراف أرض إسرائيل: يهودا والسامرة، النقب واجلليل. 
التالية:  املسائل  يرعى  أن  عليه  لزاًما  احل��زب  ي��رى  لهذا 
االستمرار في تطوير االستيطان في يهودا والسامرة مبا 
اجلليل  وتطوير  واحلكومة؛  الكنيست  ق��رارات  مع  يتفق 

والنقب بغية تدعيم سّكان األطراف.
يالحظ املّد اليميني الذي طال حزب شاس. فهو يشّدد 
على أنه ال يعترف بالشعب الفلسطيني وال بوجوده في 
الضفة والقطاع، كما وال يعترف بوجود أقلية فلسطينية 
أقليات  بهم  ي��رى  وإمن��ا  ال��دول��ة،  ظهراني  ب��ني  عربية  أو 
فقد ربط سالم مع  التسامح معهم. كذلك  دينية يتوجب 
أن هذا  أال وهو  العربية بشرط يستحيل تطبيقه  الدولة 
هذا  بأن  ويالحظ  يهودي.  أي  قتل  بعدم  مرهون  السالم 
أطلقها عوفاديا يوسيف  التي  الفتوة  الشرط يتغّذى من 
ع��ام 1978، وأع���اد نشرها الح��ًق��ا واش��ت��ه��رت باسم  ف��ي 
بها  تغّنى  طاملا  وال��ت��ي  ال��س��الم"،  مقابل  "األرض  فتوة 
اليسار اإلسرائيلي وحّتى أشخاص من السلطة الوطنية 
الفلسطينية من دون قراءتها. ولكن هذه الفتوة ترهن هذا 
اإلسرائيلي،  العسكري  والتفوق  باألمن  بداية،  السالم، 
في  ولكن  العالم،  مواجهة  إسرائيل  ق��درة  بعدم  وثانًيا، 
اليهودي  للشعب  أو  إلسرائيل  كهذه  ق��وة  حصول  ح��ال 
يهودية  غير  نفس  ك��ل  "قتل  ال��دول��ة  على  يتوجب  فإنه 
ح��دود  م��ن  للخروج  ودفعها  ومعابدها  أنصابها  وه��دم 

أرض إسرائيل".

ولكن حزب شاس يعمل في ثالث جهات في توّجهاته 
وخطابه السياسي الديني واالجتماعي. فهو يتوّجه إلى 
والطبقة  والفقراء  الشرقيني  من  والتقليدّيني  العلمانّيني 
اجتماعي  خ��ط��اب  عبر  اإلس��رائ��ي��ل��ي  املجتمع  ف��ي  ال��دن��ي��ا 
اجتماعي  رف��اه  مكاسب  حتقيق  بواجب  يقول  اقتصادي 
للطبقات الدنيا في املجتمع. كما أنه يتوّجه إلى الشريحة 
املتدّينة في املجتمع اإلسرائيلي، من خالل خطاب "عودة 
م��رم��وق��ة للشريعة  م��ك��ان��ة  إع����ادة  أي  ال��ت��ل��ي��د"،  امل��اض��ي 
اليهودية بحيث تعود إلى سابق عهدها كاحلاكم الفصل 
في أمور الدنيا والدين. وأخيًرا، فهي تتوّجه إلى الشريحة 
اليمينية في املجتمع اإلسرائيلي، وبخاصة إلى الشرقّيني 
منهم. ولكن باملجمل، فقد أضحى أن مجد احلزب لن يعود 
كسابق عهده، حيث تراجعت قوته في املعركة االنتخابية 

األخيرة من 17 مقعًدا إلى 11 فقط.   

املصادر
حكومتي  في  "سيكون   .)2006( نوريت  ورج��ف��ط، 
13-3- )ه��آرت��س،  تنفيذية"،  صالحيات  حامل  وزي���ًرا 

.)2006
ش���ارون"  ت��رك��ة  "ح���ول   .)2006( أن��ط��وان  شلحت، 

)املشهد اإلسرائيلي، 28 كانون الثاني 2006(. 

هوامش   
1  ظهر جواب عمير بيرتس في معرض مقابلة مع الصحفي 

اإلسرائيلي توم سيغف. مقتبس عند ورجفط 2006.
2  م��ق��ي��اس ال��س��الم ف��ي إس��رائ��ي��ل ال��ش��ه��ري )م��ن��ذ 1994(، 
أبيب  الذي يعّده مركز تامي شتامييتس في جامعة تل 
كذلك   .)/http://www.tau.ac.il/peace )راجع: 
إع��داده  على  يقوم  وأش��م��ل  آخ��ر  دوري  استطالع  هناك 
معهد اإلسرائيلي للدميقراطية ويطلق عليه أسم مقياس 

.)http://www.idi.org.il ،الدميقراطية )راجع
_______________

ال��ش��ؤون  ف��ي  متخصص  ب��اح��ث  ه��و  بشير  نبيه   *
تهويد  “حول  ومنها،  املؤلفات  من  عدد  له  اإلسرائيلية. 
املكان”، “عودة الى التاريخ املقدس-احلريدية والصهيونية”، 

اسرائيل وحق العودة
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األول  مكر  رغم  املنطق،  مثل  مثله  التاريخ،  يفكك  إذ  أكثر.  ال 
واستقامة الثاني، هذه االدعاءات بجدارة. وهم يعلمون ذلك، 
أنهم، كما قال  إال  أي اإلسرائيليون وأكثر منهم األوروبيون، 
الشاعر الذي سأقتبسه بعد قليل، رغم سأمه من استحضاره 
في هذا السياق فقط، ورمبا بحق، يخبئون معرفتهم املنتفضة 
ض��د ادع��ائ��ه��م ف��ي س��ع��ال س��ري��ع وخ��ط��اب ليبرالي مبتور ال 

يعرف احلضور إال بعد اقتراف اجلرمية.  
وهناك نخب اسرائيلية تسكن في أماكن تعود أصال الى 
ال  وإال  ال��ع��ودة،  حق  عن  بالتنازل  وتطالبهم  الفلسطينيني، 
حل سياسي. هذه احلالة الصلفية، من صلف، يندر وجودها 
واألخالقية  الثقافية  م��ص��ادره��ا  استكشاف  ومي��ك��ن  ع��امل��ي��اً، 
مفخرة  ب��ال��ع��ب��ري��ة(،  )وق���اح���ة  "احل��وت��س��ب��ا"  مصطلح  ف��ي 
ال  أن��ه��ا  إال  الصهيوني.  امل��ش��روع  جن��اح  بعد  اجل���دد  ال��ي��ه��ود 
الفلسطينيه  الشخصية  هناك  وأن  خاصة  بوقاحتها،  تأبه 
"املعتدله"، و"العقالنيه"، و"الدمثه"، وغير "املتهجمه"، 
و"األكادمييه"، و"اللطيفة" على املستوى الشخصي، والتي 
املرجوة بطالقة، والتي تعبت وانهكت كما  تردد االجنليزية 
يبدو، إال أن وضعيتها األخيره ال تذكر إسرائيلياً وأوروبياً، 

والتي تقبل بامالءات املنتصر مسلمة باألمر الواقع.   
العمل  ح��زب  مرشح  هو  اإلسرائيلية  النخب  ه��ذه  إح��دى 
املخابرات  جهاز  رئيس  أي��ال��ون،  عامي  اجل��ن��رال  للكنيست 
أم��ام  ال��رج��ل  ويفاخر  سابقا.  )ال��ش��اب��اك(  ال��ع��ام  االسرائيلي 
اإلسرائيليني بإجنازين ال ثالث لهما: انتزاع تنازل شخصية 
عن  بالطبع(  التنازل  بعد  مهمة  )أصبحت  مهمة  فلسطينيه 

حق العودة، وقتل العرب. 

ونختم مبا قاله الشاعر: 
"في كوخنا يستريح العدو من البندقية،

يتركها فوق كرسي جدي. ويأكل من خبزنا
مثلما يفعل الضيف. يغفو قليالً على

مقعد اخليزران. ويحنو على فرو
قطتنا. ويقول لنا دائماً:

ال تلوموا الضحية!
نسأله: من هي؟

فيقول: دم ال يجففه الليل..." 
 

*	مروان	دالل	هو	محام	وخبير	قانوني،	يعمل	في	عدالة-املركز	
إهتمامات	 وله	 إسرائيل،	 في	 العربية	 األقلية	 حلقوق	 القانوني	
في	 الفلسطينيني	 االسرى	 تعذيب	 قضايا	 في	 منها	 عدة	 قانونية	

السجون	اإلسرائيلية،	وقضية	النقب.	

حــق وعــودة وإنكـــار
بقلــم: مــروان دالل*

ميكن اعتبار حق العوده لالجئني الفلسطينيني كأول وأهم 
حق متت املطالبة به من قبل حركة التحرر الوطني الفلسطيني 
لالجئني  الدولي  االع��ت��راف  بعد  عاماً  عشر  ستة  أنشئت  التي 
م��رك��ز دائ���رة  ال��ع��ودة  ب��ه��ذا احل���ق. وش��ك��ل ح��ق  الفلسطينيني 
مخيمات  وشكلت  وتثقيفياً.  نضالياً  التحرر  حلركة  العمل 
اللجوء املورد البشري األساسي للنشاط الفلسطيني امليداني 
والتعبوي. ومن سمات أهمية هذا احلق ليست عدالته فحسب، 
التنازل عنه من قبل من يضمرون  وامنا صعوبة اإلعالن عن 

ذلك في نفوسهم. 
ق���ب���ل ح��ق 
املصير  تقرير 
وامل�����ط�����ال�����ب�����ة 
ب��اق��ام��ة دول���ة 
ت���واص���ل  ذات 
ج�������غ�������راف�������ي 
وق���������اب���������ل���������ة 
ل��ل��ح��ي��اة، ك��ان 
ح���ق ال���ع���ودة. 
وازده����������������رت 
التحرر  حركة 
ال��������وط��������ن��������ي 

الثالث  ال��ع��ال��م  ش��ع��وب  ل��دى  شعبيتها  وش��اع��ت  الفلسطيني 
القرن  من  الثاني  النصف  في  االستعمار  مناهضة  مرحلة  في 
العشرين. ووصلت الشعبية الدوليه لهذه احلركة بأن تكون 
العالم أكثر من سفارات إسرائيل هناك.  لها ممثليات في دول 
وباتت حركة التحرر الوطني الفلسطيني منوذجا يحتذى به 
من  قبل  من  وليس  فعلياً،  االستعمار  ناهض  من  كل  قبل  من 
متيزت  احلركة  ه��ذه  أن  إال  فحسب،  النضال  ه��ذا  مع  تضامن 
عن كل حركات التحرر الوطني بأنها كانت خارج أرضها، كماً 

وتنظيماً، مما كان من أهم نقاط ضعفها.
االوروب��ي��ة  اليهودية  باملسألة  فلسطني  مسألة  اشتبكت 
إسقاطات  رغ��م  الثانية،  األول���ى  وجتاهلت  والتشكل.  املنشأ 
األخيرة عليها أوروبياً، واستثمارها سياسياً من قبل إسرائيل. 
احلدث  أهمية  الفلسطيني  التحرر  حركة  استدركت  وعندما 
األوروبي، كانت أقرب إلى ركامها منها إلى التحرر. فأصبحت 
املكاسب  إح���راز  ودون  اق��ت��ن��اع،  دومن���ا  منها،  يطلب  م��ا  ت���ردد 

السياسية املوعودة واملرجوة. 
ول��م ت��ت��ردد اس��رائ��ي��ل ف��ي اس��ت��غ��الل م��أس��اة ي��ه��ود أوروب���ا 
انتهازياً، عطفاً على نظرتها إلى ضحايا احملرقة باستعالء وصل 
الى درجة االزدراء. كما أن وصول ناجني يهود من احملرقة إلى 
فلسطني - أو حتى إلى جنوب أفريقيا - لم مينعهم من تبني 

أي���دي���ول���وج���ي���ة 
ع�������ن�������ص�������ري�������ه 
أره��������ق��������ت اب������ن 
بتزويرها  البلد 
وخرق  للتاريخ 
ح���ق���وق���ه ي���وم���اً 
ب��ع��د آخ����ر، وف��ق��اً 
أو  ل�������ق�������ان�������ون 
من��ط  أو  ق���������رار 
إداري  ت���ع���ام���ل 
ل��ل��س��ل��ط��ات. مما 

يؤكد أن جتربة البشر، بحد ذاتها، ليست املصدر الوحيد وال 
لتبني  بوصلته  هي  وال  أخالقيه،  ممارسات  النتهاج  الرئيس 

مواقف على هذا األساس على األقل.     
رف��ع��ت إس��رائ��ي��ل ب��وج��ه ال��ع��رب رف��ض��ه��م ق����رار التقسيم 
األمم  ع��ن  ص���ادر  ق���رار  أي  ه��ي  حت��ت��رم  ول��م  بحقهم،  املجحف 
أو  العامة  اجلمعية  أو  مصدره  ك��ان  األم��ن  مجلس   - املتحدة 
سياسة  قيامها  بعد  إسرائيل  وتابعت  الدولية.  العدل  محكمة 
ف���رض احل��ق��ائ��ق ع��ل��ى األرض - ال��ت��ي م��ارس��ت��ه��ا ق��ب��ل ال��ع��ام 
طلق  ناطق  يرأسها  خارجية  وزارة  امتالكها  بفارق   ،1948
لتغطية  الدبلوماسية  الصيغ  ابتكار  وظيفته  باالجنليزية 
الواقع واألرض وما بينهما من عالقة وثيقة. وأصبحت هناك 
الدبلوماسية،  في  وليس  "التبرير"  في  إسرائيلية  مدرسة 

وهي مدرسة الكذب على الصديق والعدو. 
قامت اسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني، ومت نهب 
وطن هذا الشعب من قبل اإلسرائيليني -خالل وبعد حرب عام 
1948. وأشار موفد األمم املتحدة إلى فلسطني "برنادوت" إلى 
أعمال النهب الصهيونية في تقاريره ، إلى أن اغتيل من قبل إحدى 
العصابات - التي يحكم أبنائها إسرائيل منذ نهاية سبعينيات 
قوانني  لسن  دؤوب���ة  مبسيرة  النهب  وتكلل  امل��اض��ي.  ال��ق��رن 
هدفها بسط سيطرة إسرائيل على ممتلكات املغيبني. وأورثت 
املستعمر  عليها  سيطر  التي  األمالك  كل  ذاتها  العبرية  الدولة 
دون  ال��ب��ري��ط��ان��ي، 
أح������دا  ت�����س�����أل  أن 
تتسائل  أن  وبغير 
ح�����������ول ش����رع����ي����ة 
املستعمر  سيطرة 
ال�������س�������اب�������ق ع���ل���ى 
ه������ذه امل���م���ت���ل���ك���ات. 
ل�����م ت���ق���ت���ص���ر ه���ذه 
األم�������������������الك ع����ل����ى 
واملباني  األراض���ي 
شملت  بل  فحسب، 
أي����ض����ا ح���س���اب���ات 
املؤسسة  ه��ذه  في  يحفظ  مما  وغيرها  وتوفيرات  البنوك  في 
احلديثة. وتعاملت إسرائيل مع ما ليس لها وكأنها سائل لزج 
ميأل الفراغ الناشئ حسب قانون فيزيائي ال ميكن تفنيده في 

ظروف البلد وال حتى في شروط املختبر.    
يفهم االسرائيليون اليوم مسألة حق العودة مبصطلحات 
تسميته  اتبع  م��ا  إل��ى  أو  التاريخ  إل��ى  بصلة  مت��ت  ال  كارثية، 
عامالً  أو  يذكر  تهديداً  األخيرة  تشكل  وال  الدولية.  بالشرعية 
الذي  السوط  عكس  اإلسرائيلية،  السياسة  على  يؤثر  جدياً 
توجهه هذه الشرعية باجتاه سائر دول وشعوب املنطقه. أما 
اإلسرائيلي النموذجي، فهو يعرف العالم من خالل الفندق الذي 
يزوره مسافراً. وتعمم الصحافة اإلسرائيلية املركزية لقرائها 
أنه باإلمكان اختزال العالم إلى بيت ابيض - بيت يقطنه من ال 

تفوق معرفته بالعالم معرفة زائر الفندق اإلسرائيلي.   
امل��ص��ط��ل��ح��ات ال��ك��ارث��ي��ة ال��ت��ي مت��ن��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني من 
العوده، متنع حتى تطبيق حق عودة  استيعاب مسألة حق 
"إسرائيلي املصدر". احملكمة العليا اإلسرائيلية العليا أبطلت 
ال��ذي  العسكري  األم��ر  امل��اض��ي  ال��ق��رن  ب��داي��ة خمسينيات  ف��ي 
أرغم أهالي قرية إقرث على مغادرة منازلهم. ومت إبطال األمر 
العسكري لسبب تقني وهو عدم نشر األمر كما يجب. وشكل 
دمرت  التي   - القرية  ألهالي  استنتاج  مصدر  احملكمة  ق��رار 
ف��ي ه���ذه األث��ن��اء 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات 
اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة 
ح��ق��ه��م  ب�������أن   -
ب����������ال����������ع����������ودة 
م�������ف�������روغ م���ن���ه 
إسرائيلياً  ومقر 
وناضلوا  أيضاً. 
م��ن أج��ل��ه، ليس 
ك���ح���رك���ة حت���رر 
بالطبع،  وط��ن��ي 
 2003 العام  في  اليهودية.  الدولة  في  ملواطنني  كحق  وإمن��ا 
هذا  ف��ي  لهم  التماس  آخ��ر  االسرائيلية  العليا  احملكمة  ردت 
لرئيس  بالقسم  املشفوعة  اإلف��ادة  احملكمة  واعتمدت  الصدد. 
أهالي  إرجاع  أن:  ادعى  الذي  احلكومه االسرائيلية ش��ارون، 
إقرث إلى بلدهم سيشكل سابقة خطيرة، من شأنها أن تؤثر 
على مسألة حق العودة الذي يدعيه الفلسطينيني. كالسجناء 
القرية  أه��ل  اكتشف   ،48 ال-  مناطق  داخ��ل  من  السياسيني 
وتعتبر  حقوقية،  راف��ع��ة  تشكل  ال  مواطنتهم  ب��أن  امل��ه��دم��ة 
هويتهم الوطنية عقبة سياسية ترفع في وجه رغبة التحرر 

ومن أجل استمرار السيطرة.   
اإلسرائيلية  النخب  لدى  العودة  حق  مسألة  شكلت  لقد 
يثيرها  التي  الوجودية  املعضله  حتويل  ومت  مقلقاً.  هاجساً 

هذا احلق لديهم إلى تهديد وجودي، األمر الذي يسهل إنكار 
العليا  احملكمة  ومنعت  التاريخية.  احلق  هذا  تشكل  ظروف 
من  األرض،  حركة  عروبية،  حقوقية  مجموعة  اإلسرائيلية 
أحد  ألن   ،1965 سنة  البرملانية  االنتخابات  ف��ي  امل��ش��ارك��ة 
الفلسطينيني.  لالجئني  ال��ع��ودة  ح��ق  تطبيق  ك��ان  مطالبها 
القضية - حركة  تلك  األغلبية في احملكمة - في  وشّبه رأي 
ال  اليهودي  الشعب  لسحق  سعوا  الذين  بالنازيني  األرض 
لشئ إال لدينهم، وجتاهل حقيقة احلكم العسكري املفروض 

على العرب في إسرائيل حينها. 
وساهم العرب في الداخل، عن دون قصد أو رغبة، ببناء 
اختزالهم  عبر  ليس  اإلسرائيلية،  اليهودية  األم��ة  وتشكل 
موضوعاً  كونهم  عبر  أي��ض��اً  وإمن���ا  فحسب،  ال��ع��دو  ب��االخ��ر 
املتعلقه  احمل��اك��م  ق���رارات  سيما  ال  ع��دي��دة،  محاكم  ل��ق��رارات 
ب��ال��ق��ض��اي��ا اجل��ن��ائ��ي��ة. وال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف��ي إس��رائ��ي��ل، 
في  وأساسيا  مهماً  دوراً  تلعب  آخ��ر،  بلد  أي  ف��ي  كمثيالتها 
بلورة الرواية التاريخية لشعبها وتشكيلها. وكانت محاكمة 
التي  امل��اض��ي،  القرن  خمسينيات  نهاية  في  آيخمان  ال��ن��ازي 
انتقدتها "ح��ان��ه ارن���دت" ب��ش��دة، إح��دى أه��م احمل��ط��ات التي 
االسرائيلي  ال��ع��ام  احل��ي��ز  ف��ي  احمل��رق��ة  إدراج  خاللها  م��ن  مت 
املشروع  للب  حتديها  إثر  احليز  هذا  من  جتاهلها  مت  أن  بعد 
نقيض   - جديدة  يهودية  شخصية  إنتاج  وه��و  الصهيوني 
ال  ال��ب��ن��ي��ة  ق��وي��ة  شخصية  امل��ن��ف��ى.  ف��ي  ال��ي��ه��ودي  شخصية 
تتركز بالروحاني بل بامللموس. ال تدير ظهرها للمخاطر بل 
تواجهها بأعتى قوة وجدت لديها. شخصية األرض بدالً عن 

شخصية الكتاب.     
باالعتراف  للبعض  يسمح  إسرائيلياً  احملرقة  وع��ي  إن 
ب��ال��س��ط��و امل��س��ل��ح ال����ذي ق��ام��ت ب���ه إس���رائ���ي���ل ع��ل��ى ح��س��اب 
احملرقة  أن  مثالً،  يهوشواع،  الكاتب  ويقول  الفلسطينيني. 
أرض  قطعة  تنتزع  أن  إلسرائيل  األساسية  الشرعية  شكلت 
 - الرجل  حق  مثل  مثلها  النجاة،  أج��ل  من  الفلسطينيني  من 
أن يؤذي  العلوي في بناية حتترق -  الطابق  الذي يقفز من 
الفلسفة  أما احملاضر في قسم  البناية.  عابر سبيل من حتت 
في جامعة تل ابيب، والذي يقدم املشورة األخالقية ملمارسات 
جيش االحتالل، فيدعي بأن حق العوده املقصور على اليهود 
امل��ع��ان��اة  ب��ع��د س��ن��وات  أن���ه متييز مصحح  إذ  ف��ق��ط، ش��رع��ي 

األوروبية التي واجهها اليهود.   
بأثر رجعي، إليجاد مرجع  املكونة  مثل هذه احمل��اوالت، 
تقنع  الفلسطينني  حق  في  الكبرى  إسرائيل  جلرمية  أخالقي 
لضمائرهم،  ال��راح��ة  لتقدمي  يسعون  وأوروب��ي��ني  أصحابها 

اسرائيل وحق العودة

www.assoc40.org	:تصوير		2004	النقب،	في	املهجرون	البدو	مساكن	أحد	تهدم	االحتالل	جليش	التابعة	الكاتربلير	شرافات	إحدى

ال��ن��خ��ب اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ه��اج��س��ًا مقلقًا.  ل���دى  ال���ع���ودة  شكلت م��س��أل��ة ح��ق 
ومت حت���وي���ل امل��ع��ض��ل��ة ال���وج���ودي���ة ال���ت���ي ي��ث��ي��ره��ا ه����ذا احل����ق ل��دي��ه��م إل��ى 
ت��ه��دي��د وج�����ودي، األم����ر ال����ذي ي��س��ه��ل إن���ك���ار ظ����روف ت��ش��ك��ل ه���ذا احل��ق 
ال��ت��اري��خ��ي��ة. وم��ن��ع��ت احمل��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ج��م��وع��ة حقوقية 
سنة  البرملانية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  م��ن  األرض،  ح��رك��ة  ع��روب��ي��ة، 
الفلسطينيني لالجئني  ال��ع��ودة  حق  تطبيق  ك��ان  مطالبها  أح��د  ألن   ،1965

إن وعي احملرقة إسرائيليًا يسمح للبعض باالعتراف بالسطو املسلح الذي 
يهوشواع،  الكاتب  الفلسطينيني. ويقول  إسرائيل على حساب  به  قامت 
قطعة  تنتزع  أن  إلسرائيل  األساسية  الشرعية  شكلت  احملرقة  أن  مثاًل، 
أرض من الفلسطينيني من أجل النجاة، متاما كحق الرجل - الذي يقفز 
من الطابق العلوي في بناية حتترق - بأن يؤذي عابر سبيل من حتت البناية.
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

مناحم.
الدميث:	خربة	تقع	في	اجلليل	الغربي،	أقيم	حولها	كيبوتس	أداميت.	بتحريف	

اسمها.
دورا:		بلدة	عربية	معروفة،	وقد	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	أدورا،	ومستعمرة	

أدورامي	بتحريف	اسمها.
ديرأبان:		بلدة	عربية	تقع	على	السفوح	الغربية	جلبال	القدس،	هجر	أهلها	عام	

1948،	وقد	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	محسيا	سنة	1950.
دير	ابن	عبيد:	انظر	العبيدية.

دير	طريف:	وتقع	على	مسافة	4	كم	شرقي	مطار	اللد،	وأقيمت	فيها	مستعمرة	
بيت	عوريف	سنة1949	ليهود	من	بلغاريا.

محيطها	 في	 أقيمت	 وقد	 القدس،	 من	 الغرب	 إلى	 تقع	 قرية	 	 احمليسن:	 دير	
مستعمرة	بيقوع	ليهود	من	اليمن.

دير	عالء:	خربة	حرف	اسمها	إلى	عل.
العربية،	وتقع	على	8	كم	غرب	القدس،	وقد	 الزراعية	 دير	عمرو:	املدرسة	

حولت	إلى	مستشفى	باسم	ايتانيم.
دير	القاضي:	قرية	تقع	مع	مسافة	18	كم	غرب	مفترق	طريق	سعسع	في	

اجلليل	األعلى.	وقد	أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	كوش.
دير	احملرقة:	وهي	القمة	اجلنوبية	جلبل	الكرمل،	وقد	غير	اسمها	إلى	قيرن	

كرميل	)قرن	الكرمل).
دير	نحاس:	وهي	على	مسافة	5	كم	شرق	بيت	جبرين،	وقد	أقيمت	فيها	

مستعمرة	نحوشا	سنة	1955.
فيها	 وأقيمت	 أهلها	 باسمه	هجر	 قرية	 وفيه	 القدس	 الهوى:	جبل	قرب	 دير	

مستعمرة	يعاله	)هار	يعاله(	سنة	1955.

ر
رأس	أبو	حميد:		ويقع	على	بعد	3	كم	جنوب	شرق	الرملة،	وقد	غير	اسمه	

إلى	تل	جتيم.
رأس	أبو	مره:		قرية	حرف	اسمها	إلى	أبيمور.

الرأس	االحمر	:		ويقع	على	بعد	8	كم	شمال	غرب	صفد،	وقد	أقيمت	فيه	
مستعمرة	سنة	1949	باسم	كيرم	بني	زمراه.

رأس	اسكندر:	جبل	يقع	شرق	مرج	عارة	قرب	أم	الفحم،	ترجم	اسمه	إلى	هار	
الكسندر.

راس	حبلني:	حرف	اسمه	إلى	حبالنيم.
رأس	بيت	جاال:	ويقع	قرب	بيت	جاال،	أقيمت	فيه	مستعمرة	باسم	هار	جيله.

رأس	الزويرة:	ويقع	عند	ملتقى	صحراء	القدس	مع	جبل	النقب،	وقد	حرف	
اسمه	إلى	روش	زوهر.

رأس	الشع�ف:		سلسلة	جبلية	على	بعد	3كم	شرق	عني	الزوان،	غير	اسمها	إلى	
ريخس	بشانيت.

رأس	العني:	جنوب	قلقيلية،	أقيمت	فيها	مستعمرة	روش	هاعني	1950،	وهي	
عبرنه	لالسم	العربي.

راس	املشارف:		يقع	في	القدس،	وقد	غير	اسمه	إلى	هارها	تسوفيم،	ويعرف	
باسم	سكوبس.	

رأس	الناقورة:	على	احلدود	الس���احلية	مع	لبنان،	وقد	أقيمت	فيه	مس���تعمرة	
كف�ار	روش	

هانكراه	1949	بعبرنة	اسمه.
رأس	النقب:	)عقبة	العقرب	)	حرف	اسمها	إلى	معاليه	عقربيم.

رجم	البحر:	شبه	جزيرة	صغيرة	شمال	البحر	امليت،	غير	اسمها	إلى	معجانيت	
هاميلح.

رجم	بيت	جيز:	هارئيل.
رجم	شعب	الثور:		انظر	رجم	قندول.

رجم	العطاونة:	موقع	أثري	في	شمال	النقب،	حرف	اسمه	إلى	جبعات	ايتون.
رجم	قندول:	)ويعرف	باسم	رجم	شعب	الثور(	غير	اسمه	إلى	متساد	افالل.

رجم	الهوى:	في	اجلوالن،	وقد	غير	اسمها	إلى	جلجال	رفائيم،	أو	هيري.
الرجوم:	بيت	شيمش.

الرسم:	خربة	على	بعد	3كم	شمال	شرق	بيت	جبرين.	غير	اسمها	إلى	أحلي.
السهل	األوس��ط،	هجر	أهلها	عام	1948	وأقيمت	فيها	 رناتية:	قرية	عربية	في	

مستعمرة	ريناتيا	سنة	1949.
رنتية:		قرية	عربية	في	السهل	الداخلي	قرب	اللد،	هجر	أهلها	عام	1948،	وأقيمت	

فيها	مستعمرة	نوفيخ	عام	1949.
الروحبية:		خربة	في	النقب	الشمالي،	حرف	اسمها	إلى	رحوبوت.

ز
زبعة:	خربة	-	أنظر	تلول	الشيخ	صالح.

زرعني:		قرية	عربية	على	بعد	6كم	جنوب	شرق	العفولة-	هجر	أهلها	عام	1948	
وأقيمت	فيها	مستعمرة	يزراعيل.

زرين:		قرية	عربية	جنوب	جبل	الكرمل.	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	زخرون	
يعقوب.

الزقاقة:		ألوني	تل	بتوح.
زكريا:		قرية	عربية	أقيمت	في	أرضيها	مستعمرة	زخاريا	سنة	1950	ليهود	

من	العراق.
زلفة:		قرية	عربية	على	مسافة	3كم	جنوب	اخلضيرة،	أقيمت	فيها	مستعمرة	

الياخني.
مستعمرة	 أراضيها	 في	 أقيمت	 األعلى.	 اجلليل	 في	 عربية	 قرية	 	 الزجنرية:	

ايليفيلت.
زنوع:		خربة	قرب	دير	أبان	في	جبل	القدس،	أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	

زانوح	بتحريف	اسمها.
زوليقة:		جبل	على	بعد	7كم	جنوب	شرق	دومانة،	غير	اسمه	إلى	هار	روتيم.

س
السافرية:		قرية	عربية	تقع	على	مسافة	4كم	غرب	مطار	اللد،	هّجر	أهلها	
عام	1948	وأقيمت	فيها	مستعمرة	تسفريه	عام	1949،	كما	أقيمت	في	أراضيها	

مستعمرة	أخرى	في	السنة	نفسها	تعرف	باسم	كفار	حباد.
ساقية:		انظر	كفر	عانة	)أقيمت	فيها	مستعمرة	باسم	أور	يهودا(.

سبيل	أبو	نبوت:		منشأة	مائية	قرب	اسدود	تقدم	املاء	مجانا	لعابري	السبيل،	
بناها	احلاكم	التركي	للمنطقة	في	العصر	العثماني	)أبو	نبوت(.	وأقيمت	فيها	

احتاللها  مع   1948 متوز  في  اإلسرائيلية  القوات  الحظت 
الالجئني  آالف  وجود  اجلليل  قلب  في  الواقعة  الناصرة  مدينة 
من القرى املجاورة الذين جلئوا الى املدينة، وأقاموا في األديرة 
وامل����دارس وامل��ب��ان��ي ال��ع��ام��ة األخ����رى. ك��ان��ت أوض��اع��ه��م سيئة 
للغاية، حيث أنفقوا خالل أسابيع املبالغ الصغيرة التي كانت 
معهم وعاشوا على الصدقات. فيما ذهبت ظروفهم الصحية من 
سيء إلى أسوأ، وطاف أبنائهم في الشوارع بحثاً عن الطعام أو 
أي عمل مقابل ما يسد الرمق. وهي نفس الصورة، – رمبا على 
– رأتها القوات اإلسرائيلية بعد أربعة أشهر عند  نطاق أضيق 
احتاللها لقرى اجلليل األعلى ومنطقة املجدل – عسقالن. العديد 
م��ن ال��ق��رى وامل���دن جتمع ال��الج��ئ��ني ب��أع��داد كبيرة ف��ي ظ��روف 
جلوئهم،  أماكن  مغادرة  رفضوا  املرة  وهذه  مأساوية  معيشية 
في  منها.   هجروا  التي  وديارهم  بيوتهم  إلى  العودة  أمل  على 
إلى ما  حاالت عديدة، قامت قوات اجليش اإلسرائيلي بطردهم 
وراء احلدود، فيما إستطاع آخرون البقاء في الدولة وأصبحوا 

مواطنني فيها وكان على مؤسسات الدولة أن تقرر 
كيف ستتعامل معهم.

اللجنة اخلاصة  ف��ي  ات��خ��ذ  ال���ذي  ال��ق��رار  ك��ان 
إسرائيل  حكومة  أقامتها  التي  العربية  للشؤون 
ال��س��م��اح ب��ص��ورة  ال���ع���ام 1948، ه���و  ف���ي ن��ه��اي��ة 
فيها  بقي  التي  التجمعات  م��ن  لالجئني  م��ح��دودة 
قراهم  إلى  بالعودة  العرب  من  كبيرة  مجموعات 
وم��دن��ه��م. وه��ك��ذا اس��ت��ط��اع اآلالف م��ن ال��الج��ئ��ني 
م��ن م��دي��ن��ة ح��ي��ف��ا – ال��ذي��ن جل��ئ��وا إل���ى ال��ن��اص��رة 
وق����رى ال��ش��م��ال – ال���ع���ودة إل���ى م��دي��ن��ت��ه��م، كذلك 
أحياناً  لكنهم  ع��ك��ا،  م��ن  لالجئني  بالنسبة  األم���ر 
كانت  فأحيانا  حت��دي��دا،  بيوتهم  إل��ى  ي��ع��ودوا  ل��م 

ي��ه��ود أو جنود  ق��ادم��ني ج��دد  ق��د سكنت م��ن قبل  ال��ب��ي��وت  ه��ذه 
في  لكنهم  أخ����رى،  ب��ي��وت  إل���ى  توجيههم  مت  ح��ي��ث  م��س��رح��ني، 
من  لالجئني  بالنسبة  أم��ا  ق��راه��م.  أو  مدنهم  إل��ى  ع��ادوا  النهاية 
التجمعات التي مت تهجير سكانها بالكامل أو بغالبيتها العظمى 
إلى  بالعودة  لهم  يسمح  ل��م  إذ  مت��ام��ا:  عكسياً  ك��ان  ال��ق��رار  ف��إن 
التي  التجمعات  في  اإلقامة  على  إسرائيل  وشجعتهم  بيوتهم، 
أراضيهم  على  يدها  ال��دول��ة  وضعت  املقابل  وف��ي  إليها،  جلئوا 
الغائبني  أمالك  قانون  في  خاص  لبنٍد  وفقاً  املهجرة،  القرى  في 
صفورية،  الجئي  ع��ودة  منعت  وه��ك��ذا  الكنيست.  سنته  ال��ذي 
الرويس،  ال��دام��ون،  الشيخ،  بلد  الكويكات،  معلول،  املجيدل، 
إسرائيل  ص���ادرت  حيث  ال��ق��رى  م��ن  والكثير  البصة  سحماتا 
 أراضيهم منهم وكان عليهم أن يباشروا حياتهم من جديد ك� "

الجئني في وطنهم".
منع  ق��رروا  ال��ذي  اإلسرائيليني  واملوظفني  للسياسيني  كان 
امل��ه��ج��ري��ن م��ن ال��ع��ودة إل���ى ق��راه��م ث��الث��ة إع��ت��ب��ارات أس��اس��ي��ة: 
األول: حاجة الدولة ألراضي املهجرين من أجل بناء التجمعات 
السكانية الستيعاب القادمني اليهود اجلدد من أوروبا والدول 
الفتية.  ال��دول��ة  إل��ى  قدومهم  املتوقع  م��ن  ك��ان  ال��ذي��ن  العربية، 
إستراتيجية.  م��واق��ع  ف��ي  تقع  كانت  ال��ق��رى  بعض  أن  ال��ث��ان��ي: 
وخوفاً من حرب ثانية مع الدول العربية )مبساعدة فلسطينية( 
تقرر أنه من غير املمكن ترك السيطرة عليها بأيدي العرب. أما 
هم  العرب  و"تأديبي":  انتقامي  بعد  كان  فقد  الثالق  لإلعتبار 
ل��ذا كان  الذين أشعلوا احل��رب،  التقسيم وه��م  ق��رار  من رفضوا 
عليهم أن يتحملوا نتائج أفعالهم لكي ال يكرروا ما قاموا به في 

املستقبل. 
م��ق��اب��ل م��ن��ع امل��ه��ج��ري��ن م��ن ال��ع��ودة إل���ى ق��راه��م، ك���ان على 
االقتصادي  ال��وض��ع  قضية  تعالج  أن  اإلسرائيلية  السلطات 
املتردي واملجاعة املتفشية بني أوساط املهجرين. هكذا، وخوفاً 
من الضغوطات الدولية، وألنهم اعتبروا أنفسهم  "متنورين" 
وبسبب رغبة حقيقية في تخفيف معاناة الالجئني الفلسطينيني 
طريقة  عن  بالبحث  اإلسرائيلية  السلطات  قامت  إسرائيل،  في 
في  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  ل���دى  االق��ت��ص��ادي��ة  امل��ش��ك��ل��ة  حل��ل 
في  لالجئني  أراض  تأجير  كانت  األول���ى  والطريقة  إس��رائ��ي��ل. 
القرى التي جلئوا إليها، في الغالب كانت هذه األراضي لسكان 
من تلك القرى الذي هجروا منها إلى خارج البالد. هذا ما حصل 
العائالت  آالف  إستأجرت  حيث  األول���ى،  األرب���ع  السنوات  ف��ي 
أراٍض من وزارة الزراعة وقامت بفالحتها، ومكنتهم مداخيلهم 
من الزراعة واملعونات التي حصلوا عليها من األونروا وجهات 
أخرى، من البقاء على قيد احلياة. العديد منهم عاشوا في خيام 
وبيوت من الصفيح على أطراف القرى التي جلئوا إليها، لكن مع 

هذا استطاعوا االستمرار.

ف��ي س��ن��ة 1952 ت��غ��ي��رت ال��س��ي��اس��ة. ف��ق��د ق���ررت إس��رائ��ي��ل 
السماح  هنا  املقصود  ليس  طبعا  داخلها،  الالجئني  قضية  حل 
الروح  مع  يتناقض  الذي  األمر  قراهم،  إلى  بالعودة  للمهجرين 
حال  إسرائيل  ابتدعت  فقد  اإلسرائيلية.  والسياسة  الصهيونية 
في  العربي  املجتمع  في  االندماج  إلى  املهجرين  دفع  على  يقوم 
إسرائيل  أملت  وبهذا  بهم.  اخلاصة  املميزات  ومحو  إسرائيل 
عملت  هكذا  ق��راه��م.  إل��ى  بالعودة  مطالبتهم  دون  احل���ؤول  ف��ي 
إسرائيل، على العكس من معظم الدول العربية والفلسطينيني 
– الذين كانوا يريدون اإلبقاء  – رمبا ألسباب مختلفة  أنفسهم 
برسم  إسرائيل  قامت  الهدف  لهذا  قائمًة،  الالجئني  قضية  على 
س��ي��اس��ة م��ن ث���الث م��رك��ب��ات: م��ن��ح ال��الج��ئ��ني ف��رص��ة لتحصيل 
العيش بكرامة، قطع العالقة بينهم وبني أرضهم في القرى التي 

هجروا منها وإلغاء وضعهم الرسمي كالجئني.
في إطار هذه اخلطة مت التوصل التفاق مع األونروا مبوجبه 
للمهجرين،  الغذائية  امل��س��اع��دات  ت��ق��دمي   ع��ن  األون���روا  تتوقف 

من  إس��رائ��ي��ل  داخ����ل  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  ب��ش��ط��ب  وت��ق��وم 
على  إس��رائ��ي��ل  ت��أخ��ذ  باملقابل  الفلسطينيني.  ال��الج��ئ��ني  قائمة 
كانت  األون��روا  اعتبارات  الالجئني.  ه��ؤالء  غوث  قضية  عاتقها 
اقتصادية، حيث توزع الالجئني الفلسطينيني الذي تعمل على 
دائماً  لها  تتوفر  ول��م  األوس���ط  ال��ش��رق  دول  كافة  ف��ي  إغاثتهم 
امليزانيات الكافية، لذا أرادت أن تساهم الدول املضيفة في تأهيل 
ألسباب  ذل��ك  رفضت  األخ���رى  ال���دول  الفلسطينيني.  الالجئني 
توقفت  التي  اللحظة  في  هكذا  واقتصادية.  وسياسية  وطنية 
فيها األونروا عن تقدمي الغوث لالجئني داخل إسرائيل، أعلنت 
داخل  الجئني  مشكلة  بعد  توجد  "ال  أنه  اإلسرائيلية  السلطات 
إسرائيل". منذ ذلك احلني اهتمت إسرائيل باحتياجات مواطنيها 
– يهوداً وعرباً الجئني وغير الجئني – وفق مبدأ احلاجة، من لم 
أو استمارات متوين،  يستطع إعالة نفسه تلقى مساعدة مالية 
ومن كان يستطيع إعالة نفسه لم يتلق مساعدة حتى ولو كان 
الالجئون  لم يخسر  األون��روا  العالقة مع  فك  الجئاً. وهكذا مع 
الجئني  بكونهم  الدولي  الرسمي  االعتراف  فقط  الفلسطينيون 
ذلك.  وضعهم  على  املترتبة  االقتصادية  املساعدة  أيضاً  وإمن��ا 
هدفت إسرائيل من وراء هذه اخلطوة إلى أن يكف الالجئون عن 

تعريف أنفسهم كالجئني.
إذا كانت إسرائيل في البداية قد منعت الالجئني من استئجار 
اآلن وضمن اخلطوة  فإنها  التي هجروا منها،  قراهم  أراٍض في 
الثانية لقطع العالقة بني الالجئني وأراضيهم التي سلبت منهم. 
اتخذت خطوة أوسع إذ عرضت عليهم احلصول على تعويضات 
مالية عن أراضيهم تلك، مع إمكانية احلصول على قطعة أرض 
الدولة  قدمت  األحيان  بعض  وف��ي  جديد،  مسكن  بناء  اج��ل  من 
أيضاً أرض زراعية. في املقابل طلب من املهجرين التوقيع على 
وثائق يتنازلون مبوجبها عن أي ادعاء مستقبلي حول أراضيهم 
وبيوتهم في القرى املهجرة. في البداية رفضت األغلبية الساحقة 
م��رور  م��ع  لكن  الوثيقة،  ه��ذه  مثل  على  التوقيع  املهجرين  م��ن 
الوقت وبسبب الضغوطات االقتصادية والضغوطات األخرى 
التي مارستها إسرائيل وّقع عدد غير معروف من املهجرين على 
مثل هذه الوثائق. وعملية جمع تواقيع الالجئني على مثل هذه 
الوثيقة مستمرة لآلن، باألساس داخل إسرائيل ولكن خارجها 
أيضاً، لكن ال تتوفر معطيات حول نسبة الالجئني الذين وقعوا 

على مثل هذه الوثائق وحصلوا على تعويضات.
إتخذت إسرائيل خطوات أخرى لقطع العالقة بني الالجئني 
عسكرية  كمناطق  املهجرة  القرى  عن  اإلع��الن  مثل  وأراضيهم، 
مغلقة. هذه اخلطوة هدفت ملنع املهجرين من زيارة أنقاض قراهم 
واخذ أوالدهم لهناك وتربيتهم على املطالبة بالعودة. إسرائيل، 
ومنذ سنوات اخلمسني، امتنعت عن إج��راء أي حوار مع جلان 
املهجرين حول أي  قضيٍة كانت، وأج��رت أي ح��وار مع األف��راد 

للمهجرين،  قيادة  أج��ل احل��ؤول دون نشوء  ك��أف��راد، وذل��ك من 
عن  للتعبير  كذلك  للمهجرين  الذاكرة"  "مجموعة  استمرار  أو 
عدم االعتراف بأي تنظيم لالجئني في البالد. في مجال التعليم 
أيضاً امتنعت إسرائيل عن ذكر قضية املهجرين داخل إسرائيل 
أو الالجئني بشكل عام. وحتى السنوات األخيرة فإن املوضوع 
– عربية  بقي محرماًً ولم يذكر تقريبا في املدارس اإلسرائيلية 

كانت أم يهودية.
لقد جنحت إسرائيل نوعاً ما في اخلطة التي رسمتها لنفسها: 
القرى  ف��ي  استقرت  ال��داخ��ل  ف��ي  للمهجرين  العظمى  الغالبية 
واملدن التي جلئت إليها داخل إسرائيل، ومن ناحية املنظر العام 
ال ميكن التمييز بوجود الجئني )على العكس من الضفة الغربية 
غزة لبنان واألردن.. حيث مخيمات الالجئني جزء ال يتجزأ من 
الستينات  سنوات  ومنذ  فإنه  ذل��ك،  ال��ى  إضافة  ال��ع��ام(.  املنظر 
إلى نهاية الثمانينات لم يسمع أي طلب من املهجرين بالعودة 
في  متثل  اإلسرائيلية  السياسة  سجلته  آخر  جناح  قراهم،  إلى 
أنه،  وبشكل شاذ عن باقي جتمعات الالجئني، فإن 
التسعينات  بداية  حتى   – إسرائيل  داخ��ل  الالجئني 
ومنظمات  ون���واد  جل��ان  ف��ي  منظمني  يكونوا  ل��م   –

حملت اسم قراهم ومعه املطالبة بالعودة.
ول���ك���ن، م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ت��س��ع��ي��ن��ات مي��ك��ن متييز 
طرح  جديد  وم��ن  املهجرين  نشاطات  ف��ي  "ط��ف��رة" 
مطلب العودة إلى قراهم، وأحد مظاهر هذه الصحوة 
نشوء عشرات اللجان للقرى التي متثل املهجرين من 
النشاطات  من  بالعديد  تقوم  والتي  القرى.  عشرات 
جمع  وحت��اول  لقراهم  واجل���والت  العمل  كمخيمات 
هو  آخ��ر  مظهر  ال��ع��ودة.  مطلب  ح��ول  املهجرين  ك��ل 
السياسية  البرامج  في  العودة  بحق  املطالبة  إدراج 
املتابعة  جلنة  قبل  من  النكبة  ذكرى  وإحياء  العربية  لألحزاب 

العليا للجماهير العربية في إحدى القرى املهجرة.
إن ان��ب��ع��اث ق��ض��ي��ة ط���رح ال���ع���ودة ل��ل��م��ه��ج��ري��ن م���ن ج��دي��د 
مدريد  في  انطلقت  التي  السياسية  للعملية  ما  ح��ٍد  إل��ى  يرجع 
التحرير  منظمة  خاللها  تقم  لم  والتي  أوس��ل��و،  في  واستمرت 
قناعة  إلى  ه��ؤالء  فوصل  املهجرين،  قضية  بطرح  الفلسطينية 
حكومة  فترة  في  بأنفسهم.  أنفسهم  ميثلوا  أن  عليهم  يجب  أنه 
رابني )1992-1995( سجلوا حتى بعض النجاحات الرمزية، 
بعض   – ترميم  ورمب��ا   – في  الصالة  بإقامة  لهم  السماح  مثل 
ل��م يدم  امل��ه��ج��رة. ول��ك��ن ج��و التصالح ه��ذا  ال��ق��رى  ف��ي  املساجد 
احلكومة.  سياسات  في  حقيقي  تغيير  إل��ى  ي��ؤدي  ول��م  طويالً 
ذلك  أكتوبر  وأح��داث   2000 سنة  ديفيد  كامب  مباحثات  فشل 
العام في القرى واملدن العربية، طبعت في الذاكرة اإلسرائيلية 
مطالبة الالجئني الفلسطينيني بالعودة كتهديد حقيقي لوجود 
فأغلبية  ذل��ك،  فهم  ميكن  إسرائيلية  نظر  وجهة  ومن  إسرائيل. 
اليهود اإلسرائيليني يطمحون للعيش في دولة يهودية أو على 
األقل ذات أغلبية يهودية بارزة. عودة الالجئني ستحول اليهود 
من أغلبية إلى أقلية، أو على األقل ألكثرية بفارق صغير، وهذا 

مرفوض بالنسبة لهم.
عند احلديث عن عودة املهجرين داخل إسرائيل إلى قراهم، ال 
يوجد هنالك أي خوف من اإلخالل بالتوازن الدميوغرافي داخل 
الداخل هم على أي حال مواطنني  إن املهجرين في  إذ  إسرائيل، 
إسرائيليني. لكن هنالك تهديد من نوع آخر، التهديد اجلغرافي: 
القرى  توزيع  في  التغيير  من  تخشى  اإلسرائيلية  فالسلطات 
العربي  ال��وج��ود  يجعل  أن  شأنه  من  ما  العربية  والتجمعات 
حق  إع��ط��اء  أن  ه��و  أهمية  أكثر  رمب��ا  آخ��ر  سبب  أك��ث��ر.  ملموساً 
إس��رائ��ي��ل��ي  ك��اع��ت��راف  اع��ت��ب��اره  ي��ت��م  ق��د  للمهجرين  ب��ال��ع��ودة 
مبسؤولية إسرائيل عن نشوء قضية اللجوء وعن مسؤوليتها 
في حلها. ومثل هذا الوضع مناقض للموقف اإلسرائيلي القائل 
بان الفلسطينيني والدول العربية هم املسئولني عن نشوء قضية 
اللجوء ألنهم هم من ابتدئوا احلرب عام 1948. هذا املوقف كان 
وعلى مر الستني سنة املاضية  املوقف السائد وتقريباً الوحيد 
هنالك  اخل��ي��رة  ال��س��ن��وات  ف��ي  لكن  اإلسرائيلية،  الساحة  على 
أصوات على هوامش السياسة اإلسرائيلية تقول بان إسرائيل 
تتحمل مسؤولية جزئية في نشوء قضية الالجئني ويطالبون 
في  الرسمية،  إسرائيل  ق��ررت  ما  إذا  بذلك.  باالعتراف  ال��دول��ة 
أطار املفاوضات، االعتراف بقسم من مسؤوليتها فرمبا سيتغير 

تعاملها أيضاً مع مطلب العودة للمهجرين في الداخل. 

للجامعة	 التابع	 ترومان	 معهد	 في	 باحث	 هو	 كوهني	 هيلل	 د.	 	*
احل��اض��رون:	 "الغائبون	 كتاب	 مؤلف	 وه��و	 ال��ق��دس.	 في	 العبرية	

الالجئون	الفلسطينيون	في	اسرائيل	منذ	العام	1948".	

كيـف تعاملـت إسرائيـل مع امُلهجرين الفلسطينيني في الداخل؟
بقلـم: د. هيلل كوهيــن*

مت ال��ت��وص��ل الت��ف��اق م��ع األون�����روا مب��وج��ب��ه ت��ت��وق��ف األون�����روا ع��ن تقدمي  
الفلسطينيني  الالجئني  بشطب  وتقوم  للمهجرين،  الغذائية  املساعدات 
داخ����ل إس���رائ���ي���ل م���ن ق��ائ��م��ة ال��الج��ئ��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني. ب��امل��ق��اب��ل ت��أخ��ذ 
التي  اللحظة  وف��ي  الالجئني.  ه��ؤالء  غ��وث  قضية  عاتقها  على  إسرائيل 
أعلنت  إسرائيل،  داخ��ل  لالجئني  العون  تقدمي  عن  األون��روا  فيها  توقفت 
إسرائيل" داخل  الجئني  مشكلة  بعد  توجد  "ال  أنه  اإلسرائيلية  السلطات 
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لصالح  االستراتيجي  القوى  لتوازن  ونتيجة  العربي  السياسي  اخلطاب  في 
الفلسطيني، فقد انعكس األمر  العربي والشعب  العالم  اسرائيل وفي غير صالح 
في تضخيم وفائض اعتبار للرأي العام اإلسرائيلي، لدرجة الركون الى هذا الرأي 
العام اإلسرائيلي أكثر منه إلى مخطط عربي إقليمي أو فلسطيني. ولدرجة اعتبار 

الرأي العام اإلسرائيلي مصدر الفرج املنتظر. 
فائض االعتبار للرأي العام اإلسرائيلي ال ينحصر في السلوك الرسمي للعالم 
العربي وإلى حد كبير لسلوك النخب العربية بشكٍل عام، بل أصبح سلوكاً عاملياً. 
ولذلك مينح املستوى االوروبي الرسمي مثالً الرأي العام اإلسرائيلي وكل صوت 
إسرائيلي مؤيد لتسوية، مينحه وزناً أكبر بكثير من وزنه الفعلي حتى إسرائيلياً. 
وهذا التضخيم هو تعبير عن عجز في التأثير وقرار جوهري بعدم اتخاذ إجراءات 
عقابية ضد إسرائيل بل اتباع “استراتيجية التفاوض” التي لم تثبت ذاتها بتاتاً. 
وقد جتلى املوقف األوروبي الرسمي مثالً في الدعم املالي والسياسي شبه املطلق 

ملبادرة جنيف ووثيقة جنيف التي قادها يوسي بيلني وياسر عبد ربه.
العام  ال���رأي  العربية  األنظمة  اعتماد  ف��ي  أي��ض��اً  رسمياً  عربياً  انعكس  كما 
اإلسرائيلي أكثر من اعتمادها الرأي العام العربي اإلقليمي أو الرأي العام في بالدها 

وال�����ذي ت��ق��م��ع��ه وت��س��ع��ى ب��اس��ت��م��رار 
إلخ���م���اد ص���وت���ه، وب��ع��ض��ه��ا ي��خ��م��ده، 
أو  إلسرائيل  مناهضاً  كان  إذا  بالذات 
العربي  ال��ع��ام  ال���رأي  التطبيع.  ض��د 
بسبب  أي��ض��اً  مستغل  غير  أو  غ��ائ��ب 
ض���ع���ف ب��ن��ي��ة احل����رك����ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
املنظمة والناظمة للشعوب العربية.

الرأي  على  التأثير  أجاد  من  أكثر 
العام اإلسرائيلي، دون مخاطبته بل 
بفعل فرض واقع، هو حزب الله ضمن 
قيادته املقاومة الوطنية اللبنانية في 

اإلسرائيلي  العام  ال��رأي  على  التأثير  ومعادلة  اللبناني.  اجلنوب  حترير  معركة 
على  يفرض  واق��ع  خلق  بل  اإلسرائيلي،  التغيير  وانتظار  اإلقناع  ليس  أساسها 
اإلسرائيلية  وال��دول��ة  اإلس��رائ��ي��ل��ي  املجتمع  يجعل  أو  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��ام  ال���رأي 
سبقت  التي  أمهات  أرب��ع  حركة  فتأثير  املختلفة.  تبعاته  حتمل  على  قادرين  غير 
لوال  بسعة  ليحظى  يكن  لم  لبنان  جنوب  من  االضطراري  االسرائيلي  االنسحاب 
خلق  في  الله  حزب  جناح  ولوال  اإلسرائيلية،  القومي  األمن  حسابات  مع  توافقه 
توازن استراتيجي معني، ال حاجة به أن يعادل قوة إسرائيل العسكرية بل يكفي 
أن يجعل إسرائيل تدفع ثمناً ال تستطيع املضي به. والذي كانت إحدى جتلياته 
مثالً أنه في كل مرة قبل االنسحاب قصفت فيه اسرائيل مواقع حلزب الله واعتدت 
على لبنان هجر سكان احلدود الشمالية االسرائيليون تلقائياً بلداتهم باجتاه مركز 
البالد وتل ابيب.  واملؤشر اآلخر لهذا الوضع هو الدرس كما استوعبته إسرائيل 
أم��ام مركز  خالل خطة فك االرتباط واالنسحاب من داخ��ل قطاع غ��زة، حيث مثل 
اتخاذ القرار اإلسرائيلي الداخلي منع تكرار درس جنوب لبنان وعدم إتاحة املجال 
للمقاومة الفلسطينية لالستفادة من قصف بلدات اجلنوب بصواريخ القسام التي 

فاق فعلها السياسي أضعاف فعلها التفجيري.  
مشروع  ومقومات  فلسطينية  واستراتيجية  عربية  استراتيجية  غياب  في 
على  يتركز  س��وف  االع��ت��م��اد  ف��ان  وش��ام��ل��ة،  متكاملة  رؤي���ة  على  مبني  سياسي 
وللشعب  لذاته  املخلص  كان  لو  كما  غيبي  شبه  بشكٍل  اإلسرائيلي،  العام  ال��رأي 
السلطة  رئيس  يسميها  التي  واالستراتيجية  العربية.  ولألنظمة  الفلسطيني 
له إسقاطات  التفاوض مع إسرائيل، هي نهج قد تكون  الفلسطينية استراتيجية 
مأساوية على القضية الفلسطينية وبالذات على احلق الفلسطيني. التفاوض قد 
يكون نتاج استراتيجية أو مركباً ضمنها لكن ليس بحد ذاته، خاصة أن التفاوض 
يعتمد صميمياً على توازن القوى بني أطراف الصراع املتفاوضني ويحّيد إلى مدى 
أمر وكل حق خاضعاً آللية  املركب األخالقي ومفهوم احلق، ألنه يجعل كل  كبير 
التفاوض وتوازن القوى وخاضعاً ملفهوم املساومة أو البدائل، بالذات في قضايا ال 
يريد صاحب احلق فيها بدائل مثل تقرير املصير وحق العودة لالجئني إل ديارهم 
الفلسطينية،  االستراتيجية  حال  وفي  االستيطاني.  املشروع  وإنهاء  وممتلكاتهم 
حول  هو  املختلفة  اإلسرائيلية  التيارات  بني  التفاوت  يصبح  عملياً  التفاوض، 
األداء في التفاوض ضمن معادلة اإلجماع اإلسرائيلي املتبلور “األمن والتفاوض” 
األمن  ومبفهوم  املباشر  مبفهومه  األم��ن  يبقى  الفلسطيني  الشريك  “غياب”  ومع 
القومي احملور األهم لصنع السياسة اإلسرائيلية وحملاولة تطبيق اإلستراتيجية 
اإلسرائيلية التي عبر عنها شارون واآلن حزب “كدميا” وهي مخترقة للمعسكرات 

الصهيونية التقليدية أال وهي فرض احلل الدائم من طرف واحد. .
ضعف  وكلما  ال��ع��رب��ي.  وال��ض��ع��ف  الفلسطيني  الضعف  ع��ن  تعبير  ه��ذا  إن 
للحق  داعم  يساري  إسرائيلي  صوت  كل  وزن  ازداد  والعربي  الفلسطيني  الفعل 
الفلسطيني والعربي ولو جزئياً. لكن هذا الوزن يزداد ضمن اعتبارات فلسطينية 
الساحة  على  هامشية  ي��زداد  بل  االسرائيلية  االع��ت��ب��ارات  ضمن  وليس  وعربية 
االسرائيلية. فهو ال يؤثر إسرائيلياً داخلياً وال يعمق األزمة اإلسرائيلية البنيوية 
الداخلية، ألن مقومات األزمة اإلسرائيلية بدل أن تتفاعل داخلياً جتد لها املخرج 
العربي والفلسطيني، وهذا املخرج هو الفرج العربي السرائيل الناجت عن الضعف 

العربي.

ازداد  كلما  أنه  تؤكد  وهي  املعاكس،  باالجتاه  هامة  دروس  هناك  املقابل  في 
اإلسرائيلية  األزم��ة  ذلك  عمق  كلما  والهادف،  املقاوم  والعربي  الفلسطيني  الفعل 
الداخلية وكلما أثر على الرأي العام اإلسرائيلي وزاد وزن قوى السالم اإلسرائيلية 

إسرائيليا وليس فلسطينيا وعربيا.
تأثيره  متغير،  هي  اإلسرائيلي  العام  ما أود تأكيده هنا أن “أسطورة” الرأي 
الفعل  ق��وة  ب��زي��ادة  مرتبط  إسرائيلياً  وتأثيره  العربي  بالضعف  مرتبط  عربياً 
العربي أو الفلسطيني. باستثناء قضايا تعتبر ثوابت إسرائيلية أو عليها إجماع 
قومي صهيوني، ألن احلديث هنا – إسرائيلياً وفلسطينياً رسمياً - يدور باألساس 

حول إدارة الصراع وليس حله.
وفي هذه املعادلة يندرج موضوع حق العود لالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم 
وممتلكاتهم. وحق العودة لالجئني هو أكثر القضايا رفضاً ضمن اإلجماع القومي 

الصهيوني بكل تيارته بدون استثناء وال خالف صهيوني جتاه رفضه.
حق العودة يختلف عن االعتراف بالنكبة واألمران ليسا سّيان. وحق العودة 
الالجئني،  مشكلة  خلق  عن  اإلسرائيلية  باملسؤولية  االعتراف  عن  أيضا  يختلف 
“حلوالً  وليس  بالعودة  الالجئني  مشكلة  وح��ل  ال��ع��ودة  حق  عن  نتحدث  ونحن 
عليها”  م��ت��ف��ق  “حلوالً  أو  عادلة”، 
ألن  عليه”،  م��ت��ف��ق  “حالً  ح��ت��ى  وال 
ال��ع��ودة  الصيغ تخضع ح��ق  ه��ذه  ك��ل 
ل��ل��م��ف��اوض��ات امل��س��ت��ن��دة إل����ى ت����وازن 
القوى لصالح املعتدي وفي غير صالح 

صاحب احلق – الشعب الفلسطيني.
تياراته  بكل  اإلس��رائ��ي��ل��ي  امل��وق��ف 
حلق  وم��ن��اه��ض  واض���ح  الصهيونية 
ال���ع���ودة ل��الج��ئ��ني، س����واء م���ن ه���م في 
امل��ن��اف��ي أم داخ���ل ال��وط��ن. وك��ذل��ك فإن 
الدولة وأجهزتها واملؤسسات القومية 
افتراضي  العودة وكل تراجع سياسي  بنيوياً حق  اليهودية صممت بشكل مينع 
العالم  يهود  مع  وارتباطاتها  ومؤسساتها  الدولة  بقوة  يصطدم  س��وف  بشأنه 
االراض��ي  وقوانني  املواطنة  وقانون  العودة  قانون  بالذات  قوانينها،  مع  وكذلك 

والتملك وأنظمتها وإجراءاتها.
لم  ل��الح��ت��الل  املناهضة  ال��ق��وى  أو  ال��س��الم  ق��وى  وك��ذل��ك  الصهيوني  ال��ي��س��ار 
اليهودي  النقاش  باب  من  إال  املواطنة  وقانون  العودة  قانون  إلى  يوماً  يتطرقوا 
العاملي واإلسرائيلي الداخلي حول: “من هو اليهودي؟” أي الصراع بني التعريف 
املتدين اإلصالحي أم املتزمت. لكن اليسار لم يناقش قانون املواطنة أو العودة من 
القانونني  كون  اإلنسان  حقوق  باب  من  حتى  وال  الفلسطيني  الالجيء  حق  باب 

عنصريني.
“ما بعد  ت��ي��ارات  االس��رائ��ي��ل��ي��ة وب���ال���ذات  االك��ادمي��ي��ا  أوس����اط معينة ض��م��ن 
إنها  ب��ل  ال���ع���ودة،  ح��ق  لتطبيق  ت��دع��و  ال   POST ZIONIZM الهصيونية” 
 1948 عام  العرقي  والتطهير  إسرائيل  ارتكبتها  التي  اجلرائم  حول  تنشر  أخذت 
ومسؤولية إسرائيل. لكن هذا ليس بالضرورة موقفاً أخالقياً، وخير مثال على ذلك 
الكثير من جرائم إسرائيل،  هو تصريحات بيني موريس، الذي عرف عنه كشف 
لكنه في العام الفائت، وألول مرة، يعبر عن موقفه الشخصي، عملياً دعم ممارسات 
التطهير العرقي التي نفذها بن غوريون كاستراتيجية وشرط لقيام دولة اليهود 
عام 1948. الطرف الوحيد الذي تعامل مع موريس وأبحاثه التاريخية كما لو أنها 
مرجعية أخالقية كان الطرف الفلسطيني. لكن الطرف الفلسطيني والعربي أيضا 
تعامل مع بيني موريس كحالة أخالقية واعتمد “احلقيقة” التي أتى بها موريس 
كانت  وإن  حتى  عربي  أو  فلسطيني  مؤرخ  بها  أتى  التي  احلقيقة  اعتمد  مما  أكثر 

احلقيقة )املجزرة( هي ذاتها.
العودة  بحق  لالعتراف  مؤهل  ك��ان  لو  كما  الصهيوني  اليسار  على  ال��ره��ان 
وتطبيقه هو وهم كبير. اليسار الصهيوني وحركة العمل التاريخية هي املسؤولة 
عن نكبة وتهجير الشعب الفلسطيني وسلب الوطن عام 1948. وهي التي قادت 
احتالل الوطن الفلسطيني وتدميره وتشتيت أهله. وهي املسئولة عن محاولة إخفاء 
كل آثار جرميتها تاريخياً، وهي املسئولة عن احتالل العام 1967 أي ما تبقى من 
فلسطني التاريخية. وهي صاحبة االستراتيجية الدمغرافية بتداعياتها منذ نكبة 
العام 1948 ولغاية خطة “تطوير النقب واجلليل” العنصرية االستيطانية العام 
2006. فهل اليسار مستعد للتنازل عن االمتيازات املادية واملعنوية والسياسية 
التي قامت على أنقاض  اليهود  التي حصل عليها كونه يهودياً ووفرتها له دولة 
اليهود  خلدمة  ومصادرتها  خيراته  ونهب  تهجيره  مت  ال��ذي  الفلسطيني  الشعب 

ودولة اليهود؟!
املراهنة على اليسار اإلسرائيلي هي وهم في سياق حق العودة. واالستراتيجية 
الفلسطينية يجب أن تنطلق في مرجعيتها من القانون الدولي والشرعية الدولية 
وحق تقرير املصير، هذا من جهة، وفي املقابل من قدرة وحق الشعب الفلسطيني 
أن يقول “ال” ألي بديل عن حق العودة أو أية تسوية تتجاهله وال تضمن حقوقه. 
تفاهم  س��وء  ليس  وامل��وض��وع  ال��ش��أن  ه��ذا  ف��ي  احلليف  ليس  الصهيوني  اليسار 

وبحاجة إلى تفاهم أو إقناع. املوضوع هو لب الصراع القومي في فلسطني.
امل��ف��اوض  أداء  كيفية  ليست  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��ام  ال����رأي  م��ع  امل��س��أل��ة  أن  ك��م��ا 
الفلسطيني بل مضمون أداء الشعب الفلسطيني وحتديد طبيعة املرحلة وطبيعة 

عملية  ضمن  تندرج  ال  إلحقاقه  واملعركة  ال��ع��ودة  حق  طبيعة  ف��إن  ال��ع��ودة.  حق 
بناء الدولة على أساس حل الدولتني بل ضمن عملية التحرر الوطني الفلسطيني 

وإعادة بناء الشعب الفلسطيني.
 وعليه فالنضال من أجل حق العودة هو باألساس رسالة فلسطينية داخلية 
ورسالة للعالم وحتميله املسؤولية ورسالة للعالم العربي ورسالة إلى إسرائيل 
وحل  الفلسطيني.  اإلسرائيلي  للصراع  إنهاء  وال  ال��ع��ودة  حق  عن  تراجع  ال  أن 

الدولتني ال يوفر الضمانة ملركب الصراع اجلوهري – حق العودة.
الفلسطينيني  انه ليس في مصلحة  العاملي منبعه  العام  الرأي  في  االستثمار 
الدائرة  ضمن  وفلسطينيي48  الالجئني  فيه  مبا  منه  مركب  أي  أو  الصراع  حصر 
احمللية االسرائيلية الفلسطينية، وعدم القبول بتجزيء القضية الفلسطينية كما 
مثل  القدر  ب��ذات  الصهيوني  اليسار  يرفضه  وه��ذا  متصلة،  غير  قضايا  كانت  لو 

اليمني.
الرهان األساسي هو على الشعب الفلسطيني بكل أجزائه، وفقط قوة الشعب 
إمكانية  توفر  التي  ه��ي  وعاملياً  عربياً  مدعوماً  التحرري  ونضاله  الفلسطيني 
ال��ع��ام احمل��ل��ي ضمنه. ودون تبني رؤي��ة  امل��وق��ف اإلس��رائ��ي��ل��ي وال����رأي  زح��زح��ة 
العام  ال���رأي  ف��إن  لتحقيقها  التقدم  تضمن  واستراتيجيات  متكاملة  فلسطينية 
حني  في  العربية  بالعني  أسطورياً  سيكون  ضمنه  اليسار  وموقف  اإلسرائيلي 
سيكون عقيماً على أرض الواقع إسرائيلياً. فالرهان الفعلي ليس على إقناع الرأي 
العام اإلسرائيلي بل من خالل فرض أمر واقع معتمد على إرادة الشعب الفلسطيني 
ومحوالً حق العودة إلى مركب جوهري في صلب املشروع التحرري الفلسطيني 

الذي ال بد من إعادة صياغته على أساس احلق الفلسطيني املسلوب.

* امير	مخول	هو	املدير	العام	الحتاد	اجلمعيات	االهلية	العربية	)اجتاه(	– حيفا/	فلسطني	

حــــــــق العــــــــــودة: 

ضرورة الرهان علـى اإلرادة الفلسطينية ووهـم الرهـان على اليسار الصهيـــوني
بقلم: أميــر مخـــول*

في غياب إستراتيجية عربية وإستراتيجية فلسطينية ومقومات مشروع 
سياسي مبني على رؤية متكاملة وشاملة، فان االعتماد سوف يتركز على 
الرأي العام اإلسرائيلي، بشكٍل شبه غيبي كما لو كان املخلص لذاته وللشعب 
الفلسطيني ولألنظمة العربية. واإلستراتيجية التي يسميها رئيس السلطة 
له  تكون  قد  نهج  هي  إسرائيل،  مع  التفاوض  إستراتيجية  الفلسطينية 
إسقاطات مأساوية على القضية الفلسطينية وبالذات على احلق الفلسطيني.

اسرائيل وحق العودة

تصوير:	مركز	بديل جانب	من	فعاليات	إحياء	ذكرى	النكبة،	املهرجان	املركزي،	رام	الله،	2005		
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

مؤسسة	تربوية	يهودية	باسم	عيانوت	1930.
سجور:		قرية	في	اجلليل	السفلي	على	طريق	عكا	صفد،	وهي	عربية،	وأقيمت	

في	محيطها	مستعمرة	شزور	سنة	1952،	وهي	بتحريف	اسمها	كما	تالحظ.
سخنة:		بركة،	غير	اسمها	إلى	عمال.

سدرة	البستان:		أثر	قدمي	في	طبرية،	غير	اسمه	إلى	عني	كوتسر.
السرايا:		بلومجومت.

سريس:		قرية	تقع	على	طريق	باب	الواد	املقدس	هجر	أهلها	عام	1948،	حرف	
اسمها	إلى	شورش،	وسميت	به	مستوطنة	أسست	عام	1949،	وفي	عام	1950أقيمت	

في	أراضيها	مستعمرة	أخرى	هي	شوئيبه.
السطرية:		قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	وتقع	في	السهل	الساحلي	األوسط.	

وفي	عام	1949	أقيمت	فيها	مستوطنة	ستريا	بتحريف	اسمها.
سعسع:		قرية	عربية	في	اجلليل	األعلى،	هّجر	أهلها	عام	1948	وأقيمت	على	

أراضيها	مستعمرة	ساسا	عام	1949.
سفسف:		قرية	في	اجلليل	األعلى.	وقد	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	سفسوفة	

سنة	1949.
سقوفية:		قرية	عربية	قرب	السموع	من	أعمال	اخلليل.	أقيمت	في	أراضيها	

مستعمرة	جفعات	يؤاب.
سلبيت:	قرية	عربية	هجر	أهلها	1948	وتقع	في	اللطرون.	وأقيم	في	محيطها	

كيبوتس	شعلبيم	سنة	1951.
سلمة:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وتقع	غرب	يافا.	وقد	أقيم	في	موقعها	

مستعمرة	كفار	شاليم.
سلوان:	جنوب	القدس	القدمية،	غير	اسمها	اآلن	إلى	كفار	هاسيلوح.

سمح:		قرية	عربية	هجر	أهلها	1948	وتقع	جنوب	بحيرة	طبرية.	وقد	أقيمت	في	
محيطها	مجمعات	صناعية	عام	1948	باسم	صيمح.

السموع:	القرية	العربية	املعروفة،	أقيم	في	محيطها	مستعمرة	اشتموع،	بتحريف	
اسمها.

السموعي:		قرية	عربية	في	اجلليل	األعلى	هجر	أهلها	عام	1948.	وأقيمت	في	
أراضيها	مستعمرة	كفار	شماي	عام	1949.

محيطها	 في	 أقيم	 اللبنانية،	 احل��دود	 قرب	 مهجورة	 عربية	 قرية	 سنبرية:	
كيبوتس	معيان	باروخ	عام	1947.	

السنديانة:		وصبارين	)قرب	قيسارية(	أقيم	في	أراضيهما	مستعمرة	عميكام	
سنة	1950.

سهل	بيت	صيدا:	بارك	هايردين.
سهل	احلولة:	عيمك	حوال

سهل	حيفا:	عيمك	زفولون	)النبي	سبالن(
سهل	اخلضيرة:	عيمك	هدار-	عم

سهل	عارة:	بقعات	عيرون
سهل	عرابة	)شمال	نابلس(:		عيمك	دوتان

سهل	قرية	رمانة	)في	اجلليل	السفلي(:		بقعات	رميون
سهل	اللطرون:	عيمك	أيالون

سهل	مخنة:	عيمك	هامخميتات
أراضيها	 في	 أقيمت	 عربية	 قرية	 	 والشمالية(:	 والشرقية	 )الغربية	 السوافير	
مستعمرة	شافير	سنة	1949،	واالسم	حتريف	لالسم	العربي	وفي	موقع	السوافير	

الغربية	أقيمت	مستعمرة	عني	تسورمي	عام	1949.
الشرق	من	طبرية،	هجرت	عام	1948	وأقيمت	في	مكانها	 إلى	 سوسية:	قرية	

مستعمرة	باسم	سوسيتا	في	العام	نفسه.
سوق	اخلان:	أنظر	خان	التجار.

سيلون:	قرية	عربية	على	مسافة	3كم	شرق	اللنب	الشرقية،	إلى	اجلنوب	من	
نابلس،	وفي	عام1978	أسس		اليهود	قريبا	منها	مستعمرة	باسم	شيلة.

ش
الشجرة:	قرية	في	اجلليل	األسفل،	ترجم	اسمها	إلى	ايالنيا.

شطا:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وتقع	على	مسافة	8كم	شمال	غرب	
بيسان،	أقيم	في	محيطها	كيبوتس	ها	شيطة.

شالل	وادي	عيون:	هاتنور
شلتا:	خربة	في	مرج	اللطرون،	أقيمت	في	محيطها	عام1977	مستعمرة	شيالت	

)حورون	ب(.
الشيخ	نوران:		موقع	في	النقب	الشمالي	الغربي	أقيمت	فيه	عام	1949	مستعمرة	

ماجني.
الشيخ	محمد:	خربة	في	غور	احلولة	حّول	اسمها	إلى	جبعات	يردينو

الشيخ	محمود	اجلزري:		موقع	حول	اسمه	إلى	جيزر.
الشيخ	مونس:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وقد	غدا	موقعها	وأراضيها	جزءا	

من	مدينة	تل	الربيع	)تل	أبيب).

ص
صلحة/صاحلة:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	على	احلدود	اللبنانية،	
وأقيم	في	محيطها	عام	1949	كيبوتس	يرؤن،	وهذا	االسم	حتريف	السم	البلدة	

اللبنانية	املجاورة	««يارون».
صرفند:	قرية	في	الكرمل	على	مسافة	6كم	جنوب	محول	كهرباء	عتليت،	

وهي	مما	هّجر	أهله	عام	1948	وفي	عام	1949	أقيمت	فيها	مستعمرة	صروفه.	
-	وقرية	أخرى	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	على	طريق	يافا	الرملة،	وحّرف	اسمها	

إلى	تسرفني،	وسميت	به	مستعمرة	أقيمت	في	املوقع	عام	1949.
-	وصرفند	العمار،	على	بعد	3كم	شمال	شرق	الرملة،	هجر	أهلها	عام	1948	وفيها	

اليوم	قاعدة	عسكرية	اسرائيلية	باسم	صريفني.
-	وصرفند	اخلراب،	أقيمت	في	موقعها	مستعمرة	نس	تسيونة	عام	1883	وكانت	

بدايتها	في	بيارة	بوادي	حنني	)وادي	السوس(	الواقع	في	املنطقة.
صوبا:	بلمونت

أقام	 وق��د	 قلقيلية،	 مدينة	 من	 ضاحية	 أصبحت	 قدمية	 خربة	 صوفني:	
اإلسرائيليون	مستعمرة	باسمها	)تسوفيم(	على	بعد	3كم	إلى	الشرق	الشمالي	

منها	وذلك	عام	1987.

ض
الضفة	الغربية:	اجلزء	األوسط	من	فلسطني	احملاذي	لنهر	األردن،	الذي	كان	قد	
انضم	لألردن	عام	1951،	واحتلته	اسرائيل	عام	67.	وقد	أطلقوا	عليه	اسم	جداه	
معرابيت	وهي	ترجمة	حرفية	لالسم	العربي.	كما	أسموها	يهودا	وشمرون	)أي	

يهودا	والسامرة(	وهما	اسمان	توراتيان	ململكتي	القدس	ونابلس.

في عقد الثمانينيات من القرن املاضي عرضت مجموعة من املؤرخني اإلسرائيليني 
املختصني على األوساط األكادميية احمللية رواية أخرى ألحداث العام 1948، نقضت 
الكثير من املركبات األساسية للرواية الصهيونية عن أحداث هذا العام. وفي احلقيقة، 
الكثير من  تبنت  تاريخية حّية  قد رسم صورة  به  الذي خرجوا  البحث اجلديد  فإن 

االدعاءات الفلسطينية األساسية املتعلقة بالنكبة. 
إن ظهور ما أصبح يعرف ب� "التاريخ اجلديد" بدا في حينه تطورا هاما جدا في 
الصراع على الذاكرة وإعادة عرض ما دار في فلسطني. وبعد سنوات عومل املؤرخني 
الفلسطينيني خاللها سواء أكانوا محترفني أم مبتدئني على أنهم مجموعة من الدعاة 
السياسيني وذلك بناء على وصفهم ألحداث عام 1948، باعتبارها أحداث تطهير عرقي 
كارثية، وقد اضيفت الشرعية على روايتهم في نهاية األمر ألنها حظيت بقبول العديد 
من املؤرخني اإلسرائيليني كذلك. وال بد للمرء أن يقول أنه حتى قبل ظهور التاريخ 
اإلسرائيلي اجلديد بدأ التغير يأخذ مكانه في ميدان التصوير األكادميي للصراع وذلك 
نتيجة ألمهات األعمال الفكرية ككتاب االستشراق إلدوارد سعيد وآخرين ممن نهجوا 
منهجه. إن التحليل النقدي الذي قدمه إدوارد سعيد عن التصوير الغربي التقليدي 
للماضي  الصهيونية  األبحاث  قد قّوض مصداقية تفسير  العربي بشكل عام  للعالم 

وعرض الوقائع املتعلقة بفلسطني.
املهنية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  األب���ح���اث  ب����روز  إن 
الطرد  إسرائيلية  بأرشيفات  ت��وث��ق  وال��ت��ي 
العام  في  للفلسطينيني  واملقصود  اجلماعي 
على  الزمن  من  لبرهة  أث��ره  ت��رك  قد   ،1948
عام.  بشكل  إسرائيل  في  اليهودي  املجتمع 
ف��ق��د ع��ك��س��ت األف�����الم ال��وث��ائ��ق��ي��ة وامل��ن��اه��ج 
القرن  م��ن  التسعينيات  عقد  ف��ي  امل��درس��ي��ة 
املاضي هذا التأثير. ولكن النخبة السياسية 
بدت وكأنها محصنة وفي غفلة عن مثل تلك 
التطورات. كانت أوساط اليسار الصهيوني 
بشكل خاص هي التي أنكرت عمليات الطرد 

التي متت في العام 1948، وال عجب في أن احلركة العمالية هي التي بادرت الى تلك 
اجلرمية ونفذتها. لقد أدى نكران النكبة أيضا إلى رفض األحزاب اليسارية املطلق حلق 
الفلسطينيني في العودة. إن املؤرخني اإلسرائيليني الذين كتبوا مبنهجية أكثر نقدية 
عن أحداث 1948، كانوا قلة قليلة بحيث ال يتمكن اإلنسان من احلديث عن موقفهم. 
وأنا باعتباري واحدا منهم فقد أكدت على أن ما حدث عام 1948، كان عملية تطهير 
عرقي وبذلك فإن حق الالجئني في العودة هو الطريقة الوحيدة املنطقية لتعويضهم 
حق  رفضوا  قد  موريس  بيني  أمثال  للمعسكر  الثاني  النصف  أما  له.  تعرضوا  عما 
الفلسطينيني في العودة منذ اللحظة األولى. ومما يثير الغرابة أن مجموعة كبيرة من 
األكادمييني وحتى التسعينيات من القرن املاضي تبنوا هذه املواقف رغم أنهم كتبوا 
عن الصهيونية مبنحى نقدي في املاضي وفي احلاضر. وال يسعني إال أن أصف تلك 
املجموعة مبصطلح مفكري "ما بعد الصهيونية". لقد وفروا غطاء لكافة السياسات 
الصهيونية واإلسرائيلية التمييزية منذ العام 1882 حتى يومنا هذا. ومن الصعب 
مبكان أن نعرف كيف شعروا كأفراد جتاه حق العودة في ضوء أبحاثهم. أما احلقيقة 
حول  واض��ح  رأي  عن  للتعبير  جهد  أي  يبذلوا  لم  أنهم  فهي  إنكارها  ميكنهم  ال  التي 
دان  اإلن��س��ان"  "علم  األنثروبولوجيا  عالم  ك��ان  وق��د  اإلط���الق.  على  امل��وض��وع  ه��ذا 
روبينوفيتش واحدا من القالئل الذين كتبوا بشكل مباشر عن املوضوع يقترح عودة 
الطريق وبطريقة  الدرجة األولى ولكنه سريعا ما عزف عن تلك  املنفيني من  أقارب 
ذكية. قد يكون غياب املؤمترات اخلاصة بحق العودة من الساحة اإلسرائيلية مؤشرا 

على موقف يتسم باجلنب وقد ال يكون األمر كذلك.
كثيرين  أن  ي��ف��ت��رض  أن  ل��ل��م��رء  ومي��ك��ن 
م���ن���ه���م س��ي��ن��ض��م��ون إل�����ى م����وق����ف م��ن��ظ��م��ة 
بشكل  ال��ع��ودة  بحق  يقبل  ال���ذي  زوخ����روت 
أثناء  هائلة  صعوبات  يتوقع  ولكنه  مبدئي 
لقد  القضيتني.  بني  الفصل  ويتمنى  تطبيقه 
ط���رأ ت��غ��ي��را ه��ام��ا ع��ل��ى اجت���اه ك��ال الفريقني 
األكادمييني، "املؤرخني اجلدد" و"مؤرخي 
ما بعد الصهيونية"  بعد اندالع االنتفاضة 
الثانية. فقد تنحت األصوات املنتقدة جانبا 
ومي��ك��ن ال��ق��ول أن��ه��ا اخ��ت��ف��ت م��ن ال��س��اح��ات 
االسرائيلية. وقد انضمت تلك األصوات الى 

املؤسسة  على  يعرضون  والذين  الرئيسي  األكادميي  التيار  في  املنخرطني  زمالئها 
السياسية خدماتهم بكل وفاء، حيث بدت أي نزعة للنقد أو التفكير وكأنها تتالشى 
بينما قبلت األوساط األكادميية في إسرائيل والواليات املتحدة وبكل سرور إصرار 
احلكومة على أن إسرائيل كانت تخوض حربا حيث أن النقد في ذلك الوقت ال يسعه 
إال خدمة العدو. لكن حق العودة قد بقي قضية أساسية أكثر من ذي قبل. فالرواية 
التي  املنقوصة  ديفيد  قمة كامب  األسرائيلية حول  األكادميية  األوس��اط  في  املقبولة 
استحضار  في  القمة  تلك  فشل  محور  كانت  الالجئني  قضية  أن   ،2000 عام  عقدت  
األوس��اط  الى  انتقل  قد  السياسي  النظام  به  يتميز  ال��ذي  القلق  أن  يبدو  سلمّي.  حّل 
في  املفاوضات  طاولة  على  ال��ع��ودة  حق  قضية  تبقى  أن  إمكانية  ح��ول  األكادميية 
ظروف مختلفة. وهنالك قطاعات واسعة من أوساط املجتمع الدولي ما زالت حتترم 

حقوق الفلسطينيني مبا في ذلك حق العودة كما نصت عليها قرارات األمم املتحدة. 
وقد استطاعت بعض األحداث مثل 11 سبتمبر والتفجيرات االنتحارية ومتثيليات 
شارون الغامضة التي تسمى مبادرات السالم من حتييد القضية جانبا عن اهتمام 
الكنيست  أق���رت  فقد  ول��ه��ذا  اخللفية.  ف��ي  هنالك  تبقى  ولكنها  م��ا  لفترة  اجل��م��ه��ور 
العودة وهو  التفاوض على حق  اإلسرائيلية قانونا مينع أي حكومة مستقبلية من 
السبب الكامن وراء تبني األوساط األكادميية االسرائيلية املفاجئ الهتمامات جديدة 

أثناء جهدهم البحثي لنكران حق العودة.
التاريخي  املستوى  مستويات:  ثالث  الى  اإلسرائيلية  األكادميية  احلملة  جتزأ 
الذين  امل��ؤرخ��ني  األول���ى  احلملة  يشن    . األخ��الق��ي  واملستوى  القانوني  واملستوى 
العام  في  االسرائيلي  اجليش   نشر  فقد  األكادميية.  األوس��اط  في  عملهم  ميارسون 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  بوضوح  تكشف   ،1948 العام  حول  جديدة  وثيقة   ،2001
الطرد املقصود وجرائم احلرب املرتكبة في العام 1948. املعلومات املكتشفة حديثا 
ولذلك  مستحيال.  أم��را  اجل��دد  املؤرخني  أي��دي  على  املكتشفة  للحقائق  التنكر  جتعل 
فإن املمثلني اجلدد للمدرسة الفكرية الصهيونية القدمية يكتبون حول عملية الطرد 
استبدل  لقد  العمليات.  تلك  إنكار  خاللها  استمر  سنوات  بعد  انفتاحا  أكثر  بشكل 
بالكلمات  وال��ت��الع��ب  ب��ال��ت��ب��ري��رات  اإلن���ك���ار 
والتي تصف كل عدوان تقريبا على أنه عملية 
املؤرخ  بّشر  لقد  النفس.  عن  للدفاع  بطولية 
اجلديد "بيني موريس" بطرق عدة التناقض 
العجيب بني االعتراف بتلك االعتداءات وبني 
املعدل  عمله  في  ب��دا  وق��د  تبريرها  م��ح��اوالت 
حول أصل الالجئني الفلسطينيني مقتنعا أكثر 
من أي وقت مضى أن عملية تطهير عرقي قد 
يبررها  اآلن  ولكنه   .1948 العام  في  حدثت 
لدرجة أنه يقبل بها ثم يحاول تسويغ إمكانية 
أن حتدث ثانية في املستقبل. وبنفس الطريقة 
كتبت أنيتا شابيرا والتي هاجمت في املاضي 
"إيغال  حياة  سيرة  مؤخرا  كتبت  فقد  ط��ردوا،  قد  الفلسطينيني  بأن  موريس  ادع��اء 
آلون" متثلت في أغنية مديح تخلوا من اإلحساس بالعار وتتضمن تصويره وكأنه 
النافي العظيم أثناء حرب 1948. ال حاجة لي بالقول أن أولئك الذين يحللون عملية 
التطهير العرقي التي حدثت في العام 1948 يرفضون وبشكل فوري حق العودة . 
تفسير  الى  يستند  ال   2000 العام  منذ  اإلسرائيلية  االكادميية  األوس��اط  موقف  لكن 
التاريخ فقط. ومبا أن رواية األحداث لم تعد قابلة للمساءلة فإن صراعهم ضد حق 
العودة يتركز على مرتكزين إضافيني: األول هو عدم قانونية ممارسة الفلسطينيني 
حلق العودة وإضفاء الصبغة األخالقية على املمارسات الصهيونية ضد الفلسطينيني 
األكادميية  األوس��اط  في  القانونيني  املفكرين  أه��م  إح��دى  احلاضر.  وف��ي  املاضي  في 
احمللية هي : البروفيسورة روث جيبسون من اجلامعة العبرية والتي مت جتنيدها 
حق  قانونيا  تنكر  التي  العمل  أوراق  وتكتب  العالم  جتول  فهي  األول��ى  املهمة  ألداء 
الفلسطينيني في العودة. وقد ألهمت جيبسون املستشار القانوني لوزارة اخلارجية 
االسرائيلية للخروج برأي علمي آخر وزع في كافة أرجاء العالم حول عدم قانونية 
ممارسة الفلسطينيني حلقهم في العودة )25 أيار 2003(. ويبدو أن املبادرات تشير 
إلى إدراك األوساط األكادميية والسياسية أن حق العودة قد حتول الى مركز اهتمام 

العديد من املنظمات غير احلكومية العاملة في أوساط املجتمع املدني الغربي.
أما النقاش األخالقي فقد انطلق من ثالث زوايا مختلفة. كان األول منها األخالقيات 
للصهيونية  تأييدهم  في  القياديني  اليهود  احلكماء  بعض  جند  اخلالصة،  الفلسفية 
أمثال ميشيل وولتزر لتوفير املبررات األخالقية للممارسات اإلسرائيلية في املاضي 
أفعالها  عن  مبسؤوليتها  لإلعتراف  ورفضها 
أثناء حرب 1948، في الوقت احلاضر. أسهم 
وول���ت���زر ب��ك��ت��اب��ة م��ج��م��وع��ة م��ح��ددة مكرسة 
ل��ل��دف��اع ع���ن ال���رواي���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ألح���داث 
1948. وقد حررتها أنيتا شابيرا حيث ربطت 
التنوير  مب��ش��روع  ال��ص��ه��ي��ون��ي  االس��ت��ي��ط��ان 
التطهير  س��ي��اس��ات  أن  مضمونها  األوروب����ي 
العرقي الصهيونية في العام 1948، هي جزء 
من مهمة حضارية اتخذتها احلركة على عاتقها 
أرض  أي  "ب��دائ��ي��ة"  و  "ق��اح��ل��ة"  منطقة  ف��ي 
والسياسية  السابق  الفيلسوف  أما  فلسطني. 
البارزة في حزب العمل حاليا يولي تامير فقد جندت أيضا لشرح أن جوهر اإلجماع 

الصهيوني من ميينه الى يساره يحمل رفضا أخالقيا شامال حلق العودة. 
أما النوع الثاني من احلجج التي تسود األوساط األخالقية فهي حكم أطلقه علماء 
الفلسطيني.  املطلب  ذلك  طبيعة  حول  السياسية  األيديولوجيات  وخبراء  السياسة 
اجلامعة  من  أفنيري  وشلومو  ديسكن  أف��رام  مثل  البارزين  السياسة  علماء  يربط 
اإلب��ادة: فهم  أيديولوجيات  الفلسطينيني وبني  الالجئني  العبرية بني ضرورة عودة 

يوضحون أن تنفيذ حق العودة هو أداة لتدمير دولة إسرائيل. 
أما احلجة األخالقية الثالثة فتنحدر من أوساط املستشرقني وهم مجموعة خبراء 
الذين  املستشرقني  أب��رز  أح��د  كيدار  م��ردخ��اي  ف��إن  ول��ذا  العربي.  العالم  ش��ؤون  في 
يعلقون على املشهد الفلسطيني فقد حاول إقناع االسرائيليني أن القطاعات الكبرى من 

اخلـط األحمـر : األكادمييـون اإلسرائيليـون وحـق  العـودة
بقلم: د. إيــالن بابيـــه *

إن املؤرخني اإلسرائيليني الذين كتبوا مبنهجية أكثر نقدية عن أحداث العام 
1948، كانوا قلة قليلة بحيث ال يتمكن اإلنسان من احلديث عن موقفهم. 
وأنا باعتباري واحدا منهم قد أكدت على أن ما حدث عام 1948، كان عملية 
تطهير عرقي وبذلك فإن حق الالجئني في العودة هو الطريقة الوحيدة 
أمثال  املعسكر  لهذا  اآلخر  الشق  أما  له.  تعرضوا  عما  لتعويضهم  املنطقية 
بيني موريس فقد رفضوا حق الفلسطينيني في العودة منذ اللحظة األولى.

إن املعلومات املكتشفة حديثا جتعل التنكر للحقائق التي اكتشفها املؤرخون 
اجلدد أمرا مستحيال. ولذلك فإن املمثلني اجلدد للمدرسة الفكرية الصهيونية 
القدمية يكتبون حول عملية الطرد بشكل أكثر انفتاحا بعد سنوات استمر 
خاللها إنكار تلك العمليات. لقد استبدل اإلنكار بالتبريرات والتالعب بالكلمات 
والتي تصف كل عدوان تقريبا على أنه عملية بطولية للدفاع عن النفس.

اسرائيل وحق العودة
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الفلسطينيني يرغبون في نسيان قضية العودة بشكل كامل بينما يتمنون 
إستراتيجية إسرائيلية من شأنها وضع مسألة حق العودة داخل قارورة 
مقفلة بشكل نهائي حيث كانت قبل العام 2000، )محاضرة في جامعة بار 

إيالن بتاريخ 23 أيار 2004(.
ال بد وأن يكون النضال ضد هذه اجلهود األكادميية اإلسرائيلية نضاال 
القانونية واألخالقية  محترفا: ال بد من بذل احملاوالت لتحدي االفتراضات 
امل��واق��ف   ه���ذه  أن ال تنتج  ي��ج��ب  ل��ك��ن  ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة.  ال��ك��ام��ن��ة وراء احل��ج��ج 
االنعكاسية جوا من التشاؤم أو تفهم على أنها انعكاسا  إلمكانيات التغيير 
األكادميية  األوس��اط  تتراجع  فبينما  اإلسرائيلي.  املجتمع  داخل  في  العامة 
من  التسعينات  في  تبنتها  والتي  نسبيا  التقدمية  مواقفها  عن  االسرائيلية 
إلرضاء  اليهودي  املدني  املجتمع  من  واسعة  أوس��اط  تستعد  املاضي  القرن 
حاجتها في قبول حق الفلسطينيني في العودة ولو بشكل مبدئي على األقل. 
النكبة  تذكار  أي��ام  يحضرون  الذين  اليهود  من  املئات  هو  ذلك  من  واألفضل 

ويحضرون املؤمترات التي تساند حق العودة بشكل غير مشروط. 
الدولة  لدمار  العودة  تعتبره احلكومة معادال  اإلق��رار اجلديد حلق  هذا 
االسرائيلي  السالم  معسكر   شرخت  عميقة  ألزمة  نتيجة  احلقيقة  في  وهو 
املناطق  الى داخل  الثانية وامتدادها  اندالع االنتفاضة  إن  العام 2000.  منذ 
اإلسرائيلية قد أربكت وأذهلت معسكر السالم اإلسرائيلي. وقد كان التشوش 
أكثر وضوحا فور بروز خطة سالم شارون وبوش والتي تبنت ظاهريا حل 
الدولتني. لقد حللت الروابط الركيكة التي كانت جتمع بني الصهاينة وأعداء 
الصهيونية معا. وقد برزت حاجة طارئة لتبيان ما هي املقومات احلقيقية  
لاللتزام بالسالم واملصاحلة. وقد برز حق العودة باعتباره موقفا واضحا 
معسكر  حكم  فقد  للعملة  اآلخ��ر  الوجه  أما  األساسية.  األوراق  إح��دى  ميثل 
السالم الصهيوني على تأييد ذلك احلق بأنه جتاوز خطر إلحدى اخلطوط 

احلمراء التي تعادل اخليانة للدولة ولألمة.
أو  اجلليل  ف��ي  آخ��ر  ص��وت  أم��ث��ال  احلكومية  غير  املنظمات  بعض  لكن 
مجموعة "حوار"، واالئتالف النسوي من أجل السالم وكثيرون آخرون قد 

طريق  عن  هويتهم  حتديد  أع���ادوا 
املشاركة في مؤمترات حق العودة 
م��ن��ح��وا  وق�����د   )2006-2005(
الالجئني  حلق  املتواضع  تأييدهم 
املشروطة. ويبدو  العودة غير  في 
في  املهجرين  الالجئني  قضية  أن 
املباشر  السبب  هو  إسرائيل  داخل 
ف����ي ت��ن��ظ��ي��م ال���ت���ع���اون ال���ي���ه���ودي 
لصالح  الواقع  أرض  على  العربي 
ال���الج���ئ���ني وال������ذي ك����ان م��ق��ت��ص��را 
ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب ع��ل��ى األراض����ي 

قد  العودة  حق  ح��ول  ط��رف  بكل  اخلاصة  املواقف  إن  احملتلة.  الفلسطينية 
"ميريتس-  حتالف  يقوده  الذي  الصهيوني  اليسار  معسكر  حدود  أوضح 
ياحاد" وحركة "السالم اآلن". ففي الفاحت من كانون أول من العام 2003، 
العودة في  التام حلق  الطريق وذلك برفضه  لهم عّرابهم يوسي سريد  مهد 
الرئيس  أيالون،  أعلن عامي  مقال نشر في صحيفة يديعوت أحرنوت. وقد 
األسبق جلهاز األمن العام الشاباك، واملرشح في حزب العمل، مواقفا مماثلة 
عن  أسفرت  والتي  القدس  جامعة  رئيس  نسيبة،  سري  مع  اتصاالته  أثناء 
اسرائيليا  انسحابا  عرضت  الصهيوني،  باليسار  اخلاصة  اخلطط  من  عددا 
جزئيا من املستوطنات إذا ما استعد الفلسطينيون للتفاوض على حق العودة 
لقاء ذلك. وعكس أحد علماء الرياضيات في معهد وايزمن هذا املوقف عندما 
اقترح في مقالة نشرت في العام 2002، في صحيفة "هآرتس" باسم اليمني 
حقهم  عن  الفلسطينيني  تنازل  مقابل  املستوطنات  بعض  إخالء  اإلسرائيلي 
في العودة. وبنفس القدر، ساعد املوقف من حق العودة على ايضاح املوقف 
حركاتهم  أكثر  ناقشت  لقد  بالسالم.  التزامهم  من  الشرقيني  لليهود  املرتبك 
السياسية تقدمية "القوس الشرقي" القضية لبرهة قصيرة ثم خرجت من 
النقاش ملتزمة بشكل كامل بوجهة النظر الصهيونية وبفهم خاطئ كليا عن 

الفلسطينيني  تهجير  بني  العالقة 
وال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني ال���ع���رب وال��ي��ه��ود. 
وأع���ل���ن امل���ت���ح���دث ب���اس���م احل��رك��ة 
متتلك  ال  حركته  أن  ك��ري��ِف  م��وت��ي 
موقفا رسميا من حق العودة ولكن 
بشكل  يرفضونه  أعضائها  معظم 
فوري، )هآرتس 3 شباط 2002(.

وب��ي��ن��م��ا ي��ص��ب��ح ح���ق ال���ع���ودة 
ق��ض��ي��ة ت������دور ح���ول���ه���ا ن��ش��اط��ات 
معسكر السالم وبهذا فقد اكتسبت 
أكثر من أي وقت مضى فإن  تأييدا 

املعارضني ال� "ما بعد الصهيونيني" وعارضوا حتى تبني موقفا ضعيفا من 
املاجستير في جامعة حيفا  للدفاع عن أحد طالب  لم يأتوا  إذ  القضية.  هذه 

 ،1948 سنة  الطنطورة  مبذبحة  اخل��اص  بحثه  مواصلة  م��ن  منع  وال���ذي 
في  أسلوبي  ج��راء  املالحقة  من  شخصيا  عانيت  عندما  صامتني  كانوا  كما 
التدريس والبحث فيما يتعلق بالنكبة. إن التغيير املستقبلي إذا ال يكمن في 
أوساط  في  بل  األكادمييني  أوس��اط 
القوى التقدمية العاملة في أوساط 
املجتمع املدني. فما زالت مهمة هذه 
فالغالبية  األهمية.  في  غاية  القوى 
 96%  ( اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  م��ن  العظمى 
العام  في   90% و   ،2001 العام  في 
ال���ع���ودة.  ح���ق  ي��رف��ض��ون   )2006
املتمثلة في احملافظة على  فأمنيتهم 
حصرية  عرقية  أغلبية  ذات  دول���ة 
يبررون  ال��ذي  الرئيسي  السبب  هو 
به هذا الرفض. وتتطلب معارضته جهدا بحثيا وتعليميا موسعا في مواقع 
إن  الرسمي.  االسرائيلي  والتعليم  البحث  نظام  مواجهة  على  ق��ادرة  بديلة 
مما  التغيير  بإحداث  ب��دأت  وقد  موجودة  املساعي  هذه  ملثل  املبكرة  البراعم 
ملثل  يكتب  ال  قد  اإلسرائيلية.  السياسية  املؤسسة  فعل   ردة  قسوة  يفسر 
هذه اجلهود النجاح والسبب في ذلك ليس انعدام العمل الناجع في أوساط 
أص��وات غير  أيضا هو سماع  السبب  يكون  قد  فقط ولكن  اليهودي  املجتمع 
واضحة من اجلانب الفلسطيني. لهذا السبب أرغب في توضيح أمر يتعلق 
من  ب��د  ال  االس��رائ��ي��ل��ي.  باملجتمع  فقط  ول��ي��س  أي��ض��ا  الفلسطيني  باملجتمع 
املرتبطة  الفلسطينية  البحثية  األوس��اط  في  املفتوحة  بالنقاشات  الترحيب 
بحق العودة، ولكن يجب أن ال تختبئ املواقف خلف الكلمات غير الواضحة. 
في  معهم  للدخول  االس��ت��ع��داد  ال��ى  ينظرون  اإلسرائيليون  ف��األك��ادمي��ي��ون 
مفاوضات حول حق العودة  كتنازل مسبق عن تطبيق ذلك احلق في أي جزء 
من فلسطني يعتبر اآلن إسرائيليا. وقد أصدر جوزيف ألبير وخليل الشقاقي 
في العام 1988، ورقة عمل مشتركة حول قضية الالجئني الفلسطينيني وحق 
العودة عرضت "تسوية" بني املواقف الفلسطينية واالسرائيلية "التقدمية". 
النتيجة  أن ذلك سيكون  إبراز  الورقة بهدف  سأقتبس جزءا طويال من تلك 
تفاهمات  مثل  مبادرة  ألي  النهائية 
مستقبلية  مفاوضات  أي  أو  جنيف 
مع أي طرف إسرائيلي سوف يبقى 
املتمسك  الصهيوني  للمثل  مخلصا 
معظم  ف��ي  عنصرية  عرقية  ب��دول��ة 

أجزاء فلسطني.
أيده  الذي  التسووي  احلل  "إن 
ملجموعات  الفلسطينيون  األعضاء 
ال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك��ة س��ي��ؤك��د ع��ل��ى أن 
إس���رائ���ي���ل ت��ع��ت��رف مب��س��ؤول��ي��ت��ه��ا 
وكذلك  الالجئني  مشكلة  خلق  ع��ن 
تعترف باحلق الفردي األخالقي لالجئني الفلسطينيني في العودة. ولكنها 
سنة  اخلمسني  عبر  لالجئني  املتغيرة  األوض���اع  ض��وء  ف��ي  بذلك  تعترف 

املاضية، وكذلك فإنها تأخذ بعني االعتبار القيود  املفروضة على إسرائيل 
وأنه سيكون ممكنا عودة عدد محدود من الالجئني فقط. ستقوم إسرائيل 
بدفع التعويضات اجلماعية والفردية. إن مطالبة الفلسطينيني بانسحاب 
القوة كنتيجة الستعدادهم  املزيد من  إسرائيلي حلدود 1967، ستكتسب 
الفلسطينية. وعلى ضوء احلل التسووي  الدولة  الستيعاب الالجئني في 
فإن  اإلسرائيليني  املشتركة  العمل  مجموعات  أع��ض��اء  قبل  م��ن  املقترح 
في  شاركت  التي  األخ��رى  األط���راف  مع  تتقاسم  أنها  ستعترف  إسرائيل 
الالجئني  العملية وليس األخالقية عن معاناة  حرب 1948، املسؤوليات 
السالم.  لعملية  مركزيا  هدفا  ميثل  يعيشونه  ال��ذي  امل��أزق  تصحيح  وأن 
سوف تقبل إسرائيل بعودة عشرات األالف من الالجئني في إطار برنامجها 
جلمع شمل األسر املشتتة. وستدفع إسرائيل تعويضات جماعية للدولة 
لالجئني  العربية  الدول  ستدفعها  التي  للتعويضات  موازية  الفلسطينية 
اليهود سنة 1948. وأثناء محاوالت  التوصل إلى قدر أكبر من التصالح 
الفلسطينيني  ب��ني  لالتفاق  هائال  معيارا  التسووين  احللني  هذين  ميثل 
أوجدت  التي  األحداث  في  تاريخيا  دورا  لإلسرائيليني  أن  واالسرائيليني: 
ممكنا  غير  أصبح  العودة  حلق  اجلماعية  املمارسة  وأن  الالجئني  قضية 
وأن العودة / جمع شمل العائالت سيكون محدودا، حيث أن عددا كبيرا 
من الفلسطينيني سوف "يعودون" الى الدولة الفلسطينية وأن بعضهم 
سوف  إسرائيل  وأن  األردن  أساسي  وبشكل  املضيفة  ال��دول  في  سيوطن 
تدفع شيئا من التعويضات وأن إغالق ملف قضية الالجئني سيعني حل 
.... ك��األون��روا  الالجئني  مبخيمات  اعتنت  التي  الدولية  املنظمات  من  كل 

الخ". 
ال��ذي  األم���ر  األق���ل  امل��س��ؤول��ي��ة األخ��الق��ي��ة على  ال��ط��رف��ان على  يختلف 
يعتبر في صالح املشاركني الفلسطينيني في مثل هذه املغامرة والذين قد 
يختلفون أيضا على حصة اإلسرائيليني في التعويضات . أما بخصوص 
صالحية  إن  الطرفان.  فيتفق  األه��م  املكانة  تتبوأ  التي  الوحيدة  القضية 
خارطة العودة الى دولة فلسطينية مستقبلية )فإذا ما تناولنا فهم اللجنة 
الى  العودة  فإن ذلك سيعني  الرباعية خلارطة فلسطني كنموذج محتمل 
حق  إن��ه��اء  ذل��ك  سيعني  الغربية(  الضفة  كانتونات  إل��ى  أو  غ��زة  سجن 
الغالبية  ل��دى  مقبول  غير  زال  م��ا  موقف  وه��و  ال��ع��ودة  ف��ي  الفلسطينيني 
أن  ذلك  من  األهم  األمر  الشتات.  وفي  الوطن  في  الفلسطينيني  من  املطلقة 
مثل هذا املوقف إذا ما مت تبنيه من قبل الفلسطينيني فإن ذلك يعني بالنسبة 
ألولئك الذين طهروا فلسطني عرقيا في العام 1948، أنهم معفيون من أي 
واجبات أو مسؤوليات. فإذا ما أجيزت أفعالهم في %80 من األرض سنة 
1948 فما الذي سيمنعهم من مواصلة  السياسات ذاتها في ال� 20 % املتبقية 

من األرض في املستقبلني القريب والبعيد.

* د.	إيالن	بابيه	هو	محاضر	كبير	في	كلية	العلوم	السياسية	في	جامعة	حيفا،	

والفلسطينية.	يعتبر	 االسرائيلية	 إميل	توما	لألبحاث	 إدارة	معهد	 ورئيس	مجلس	
والالجئني	 النكبة	 حول	 عديدة	 مؤلفات	 وله	 اجل��دد	 املؤرخني	 أب��رز	 أحد	 بابيه	

الفلسطينيني.	

اخلـط األحمـر : األكادمييـون اإلسرائيليـون وحـق  العـودة
بقلم: د. إيــالن بابيـــه *

إن ال��ب��راع��م امل��ب��ك��رة مل��ث��ل م��س��اع��ي م��واج��ه��ة ال���رف���ض االس��رائ��ي��ل��ي حلق 
ال���ع���ودة م���وج���ودة وق����د ب����دأت ب���إح���داث ال��ت��غ��ي��ي��ر. وق����د ال ي��ك��ت��ب ملثل 
ه���ذه اجل���ه���ود ال��ن��ج��اح وال��س��ب��ب ف���ي ذل���ك ل��ي��س ان���ع���دام ال��ع��م��ل ال��ن��اج��ع 
ف����ي أوس��������اط امل���ج���ت���م���ع ال����ي����ه����ودي ف���ق���ط ول����ك����ن ق����د ي����ك����ون ال��س��ب��ب 
أي���ض���ا ه���و س���م���اع أص������وات غ��ي��ر واض���ح���ة م���ن اجل���ان���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.

يعني  ذلك  فإن  الفلسطينيني  قبل  من  العودة  حق  إسقاط  تبني  مت  ما  إذا 
أنهم   ،1948 ال��ع��ام  ف��ي  ع��رق��ي��ا  فلسطني  ط��ه��روا  ال��ذي��ن  ألول��ئ��ك  بالنسبة 
في  أفعالهم  أج��ي��زت  م��ا  ف��إذا  مسؤوليات.  أو  واج��ب��ات  أي  م��ن  معفيون 
السياسات  مواصلة   من  سيمنعهم  ال��ذي  فما   1948 سنة  األرض  من   80%
والبعيد؟ القريب  املستقبلني  ف��ي  األرض  م��ن  املتبقية   %  20 ال���  ف��ي  ذات��ه��ا 

اسرائيل وحق العودة

			تصوير:	زوخروت نشاط	لزوخروت	اإلسرائيلية	في	إحدى	القرى	الفلسطينية	املهّجرة،	2005	

"مؤمتر	حق	العودة	الثاني"	في	الناصرة،	كانون	األول	2005.
تصوير:	جمعية	الدفاع	عن	حقوق	املهجرين	في	الداخل 	
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ط
الطالبية:		حي	في	القدس،	غير	اسمه	إلى	قوقمبون.

إلى	عني	 )الطابغة(	موضع	على	شاطىء	بحيرة	طبرية،	غير	اسمه	 طبخة:	
شيبع.

الطبيقة:		خربة	على	تل	أثري	في	جبال	اخلليل،	على	طريق	بيت	حلم	وعلى	
مسافة	6كم	شمال	اخلليل،	وقد	غير	اسمها	إلى	بيت	سور.

طلعة	الدم:	اخلان	األحمر	-	معلية	أدوميم.
الطنطورة:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	على	شاطئ	الكرمل	جنوبا	
وأقيمت	في	محيطها	مستوطنة	نحشوليم	عام1948،	ومستوطنة	دور	عام1949.

الطور:	)جبل	البركة	إلى	اجلنوب	من	مدينة	نابلس،	يقدسه	السامريون(	غير	
اسمه	إلى	هار	جريزمي.

الطوفانية:	في	اجلليل	األعلى	العربي.	حرف	اسمها	إلى	حيبل	تيفن	أو	طيفني.
الطيرة:	هناك	بلدان	كثيرة	في	فلسطني	حتمل	هذا	االسم	ومنها	ما	هجر	أهله	
عنه	ومنها	ما	يزال	على	حاله.	ومن	ذلك-	الطيرة	التي	تقع	على	مسافة	3كم	

شمال	شرق	مطار	اللد،	أقيمت	فيها	مستعمرة	طيرات	يهودا	عام1949.
-	طيرة	الكرمل،غير	اسمها	إلى	طيرات	كرميل	وحولت	إلى	مستعمرة	بهذا	

االسم	عام	1949.
-	طيرة	حيفا،	على	بعد	10كم	جنوبا.	أقيم	فيها	كيبوتس	ها	حوترمي	وذلك	

سنة	1942.

ظ
القدمي(	 الشرطة	 فيها	)حتديدا	في	مركز	 أقيمت	 اخلليل،	 الظاهرية:	قرب	

مستعمرة	زوهر	1977	وهو	حتريف	السمها	كما	ترى.
ظهرة	التل:	كبري.

ظهرة	احلميمة:	)في	مستعمرة	نهاريا	اآلن(	وقد	أسموها	سابقا	باسم	عيتامي.
ظهرة	املزرعة:	)في	مستعمرة	نهاري(ا.

ع
العابا:	قرية	غرب	مرج	ابن	عامر،	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	مشمار	ها	عيمك	

سنة	1926.
عاقر:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وأقيمت	فيها	مستعمرة	كريات	عقرون	

سنة	1948.
العبيدية:		دير	قرب	القدس،	غير	اسمه	إلى	دير	تيؤودوسيوس.

العدنانية:		تسرمان.
عراق	احلمرة:	جبل	شرقي	نابلس،	أقيمت	فيه	مستعمرة	حجرة	عام	1971.

عراق	سويدان:	موقع	في	السهل	الساحلي	اجلنوبي،	كان	فيه	مركز	للشرطة،	
غير	اسمه	إلى	
متسودات	يوآب.

عرتوف:		قربة	قرب	القدس،	حرف	اسمها	إلى	هارطوف	وأطلق	على	محطة	
بالقرب	منها.

العروب:		قرية	قرب	اخلليل،	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	عيروبني.
عزوز:	موقع	في	النقب،	غير	اسمه	إلى	بئيروتامت.

عسقالن:		املدينة	التاريخية	املشهورة،	حرف	اسمها	إلى	اشكلون.
عالر:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وتقع	في	جبال	القدس،	وهي	غير	عالر	

الواقعة	إلى	الشمال	من	طولكرم.	أقيمت	فيها	مستعمرة	مطاع	سنة1950.
عمارة	عز	الدين:	موقع	قرب	حجة	جدر،	أقيم	فيه	عام	1969	كيبوتس	مبوحمه	

أي	)مدخل	احلمة(	كما	أصبحت	تعرف	باسم	متسبيه	هأون.
عمقا:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وتقع	في	اجلليل	الغربي،	حرف	اسمها	إلى	

عمكة	سنة	1949	وأصبحت	مستعمرة	يهودية.
عمواس:		شمال	غرب	القدس،	قرية	مشهورة	في	التاريخ	االسالمي،	وهي	من	

القرى	املدمرة	حديثا،	وقد	حرف	اليهود	اسم	خرائبها	إلى	أماوس.
عوجااحلفير:	وتقع	في	ملتقى	صحراء	النقب	مع	سيناء،	وقد	أقيم	في	أراضيها	

مستعمرة	نتسيانه	سنة1980.
عني	الترابة:	نبع	على	شاطىء	البحر	امليت	غير	اسمه	إلى	معيانوت	سمر.

عني	توت:	خربة	على	بعد	5كم	غرب	القدس،	أقيم	فيها	مستعمرة	باسم	بيت	
زيت.

عني	اجلديدة:	ادره.
عني	حارود:	جفعات	كومي.

عني	حوض:	موقع	جنوب	جبل	الكرمل،	أقيمت	فيه	مستعمرة	عني	هود	)الحظ	
حتريف	االسم(وذلك	عام	1949.

عني	احلوض:	عني	تقع	على	3كم	شرق	القدس،	غير	اسمها	إلى	عني	شيمش.
عني	الزيتون:	قرية	هجر	أهلها	عام	1948	تقع	في	اجلليل	األعلى،	على	مسافة	
3كم	شمال	شرق	صفد،	وقد	أقيمت	فيها	أراضيها	مستعمرة	عني	زيتيم	عام	

.1891
عني	السلطان:	من	عيون	أريحا	املشهورة،	غير	اسمها	إلى	عني	اليسع.

عني	سمسم:	خربة	تقع	في	اجلوالن،	وقد	أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	قدمات	
تسفي	عام1982.

عني	الشهابية:	واحة	في	النقب،	غير	اسمها	إلى	عني	زيك.
إلى	عني	عقربيم،	 النقب،	غير	اسمها	ترجمة	 العقارب:	عني	في	جبل	 عني	

وبجانبها	موقع	يعرف	باسم	عني	تسني.
عني	العوجا:	أنظر	جنمة	الصباح.

عني	غذيان:	وتقع	في	وادي	عربة	على	بعد	40كم	شمال	ايالت	غير	اسمها	إلى	
عني	يطباته،	وأسميت	باسمها	املستعمرة	احملاذية	لها	يوطباتا.

عوفر	 مستعمرة	 فيها	 أقيمت	 الكرمل،	 جبل	 جنوب	 في	 وتقع	 غ��زال:	 عني	
سنة1950.

عني	الفشخة:	شمال	غرب	البحر	امليت،	وهي	عبارة	عن	مجموعة	ينابيع،	وقد	
غير	اليهود	اسمها	إلى	عيانوت	تسوكيم.

عني	القاضي:		وتقع	قريبا	من	خربة	بيت	راس	قرب	مجدو.	وقد	غير	اسمها	
إلى	عني	ها	شوفيت.

عني	القطر:	وتقع	على	مسافة	7كم	شمال	غرب	ايلة،	وقد	غير	اسمها	إلى	
عني	نطافيم.

عني	نعمان:		تقع	على	طريق	حيفا	عكا،	وهي	اآلن	جزء	من	مستعمرة	كريات	
بياليك	التي	أسس	ت	سنة	1934.

عني	الويبة:	حرف	اسمها	إلى	عني	يهب	اسما	ملستوطنة	أقيمت	عام1949	وتقع	

انتفاضــة العــودة
]ف��ي ال��دراس��ة ال��ت��ي أع��ده��ا "الن���رو ك���ول" م��ن ال��والي��ات املتحدة رئ��ي��س املجلس 
نشرت  التي  ال��ع��ودة  حق  عن  امل��ق��االت  ع��دد  فحص  وال��ذي  العامة  للشؤون  اليهودي 
خالل السنوات األخيرة في صحيفة نيويورك تاميز في أواسط التسعينات، نشرت 
السنة عن  إلى ثالثة مقاالت في  ما بني مقالني  وال��رواج  السمعة  ذات  الصحيفة  هذه 
هذا املوضوع. وفي العام 1996 نشرت في صحيفة نيويوك تاميز ستة مقاالت حول 
الالجئني والعودة. وفي العام 2000 ارتفع العدد إلى 36 مقاالً، ومع اندالع االنتفاضة 
اجلديدة ازداد العدد اكثر لدرجة انه كان هناك من اقترحوا تسمية االنتفاضة اجلديدة 

باسم انتفاضة العودة[.
الكاتب داني روبنشتاين "هآرتس"

واحلزبية  السياسية  االجتاهات  ويسارها  ميينها  اإلسرائيلية  الصحافة  عكست 
بشكل  إسرائيل  حلكومات  السياسية  واملنطلقات  عام  بشكل  اإلسرائيلي  املجتمع  في 

خاص.
في  السياسي  ال��ق��رار  من  قريبة  م��ؤش��رات  تعطي  اإلسرائيلية  الصحافة  ق��راءة  ولعل 
في  اإلسرائيلي  املجتمع  داخ��ل  الفكرية  اإلره��اص��ات  بآخر،  أو  بشكل  وتعكس،  إسرائيل 
جوانبه املتعددة أفقياً وعمودياً في ظل حراك سياسي وحزبي واجتماعي متغير باستمرار 
الكبيرة  لها مكانتها  الصحافة واإلع��الم في إسرائيل  أن  الساحة اإلسرائيلية. وال شك  في 
وذات تأثير واسع على الرأي العام وعلى مصادر القرار وحتتل مكانة قانونية وسياسية 

يحسب لها حساب.
من هنا أحاول في هذه الدراسة قراءة املوقف 
الذي عبرت عنه الصحافة اإلسرائيلية من قضية 
كموضوع  الفلسطينيني،  لالجئني  العودة  حق 
في  استراتيجيه  أهمية  وذات  وح��س��اس  ه��ام 

الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي.
ب����رزت أه��م��ي��ة امل���وض���وع خ���الل ال��س��ن��وات 
اخل��م��س األخ���ي���رة م��ن ع��م��ر ان��ت��ف��اض��ة األق��ص��ى 
والكتاب  الصحفيني  بعض  عليها  أط��ل��ق  ال��ت��ي 
تركته  مل��ا  ال��ع��ودة"،  "انتفاضة  اإلسرائيليني 
لدولة  ال��وج��ودي��ة  املخاطر  ه��واج��س ح��ول  م��ن 

إسرائيل، هذه الهواجس التي تصاعدت في ظل انسداد األفق السياسي وفشل احللول 
التفاوضية والسلمية ودخول املنطقة في دوامة العنف والقتال.

شكلت  التي  الثقة  وحتطمت  تكسرت،  ق��د  التاريخية  األح���الم  ب��ني  املصاحلة  إن 
األساس بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي في اتفاقيات أوسلو، وعادت حكومات 
إسرائيل إلى البحث عن احلرب واستخدام القوة املفرطة واالحتالل والسيطرة حفاظاً 

على األمن الذي أصبح تبريراً لكل املمارسات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
بنوايا  وشككت  اآلخرين  من  اخل��وف  مشاعر  اإلسرائيلية  الصحافة  عكست  لقد 
العالية وأطلقت كل  السالم واالستقرار فأحاطت مدنها باجلدران  الفلسطينيني نحو 

ذخيرتها دفاعاً عن حقها في البقاء.
لهذا  انفجارها،  يخشى  التي  القنبلة  هو  الفلسطينيني  الالجئني  ع��ودة  حق  وك��ان 
أرادوا نهاية للصراع دون حق عودة، وساروا مشواراً طويالً في االتفاقيات املرحلية 
ال��ت��اري��خ وم��ن ق����رارات الشرعية  لعل ه��ذا احل��ق ي��ت��ق��ادم ويسقط م��ن احل��ل��ول وم��ن 

الدولية.
وفي خضم هذا الصراع أوضحت الصحافة اإلسرائيلية مستوى اجلدل السياسي 
الفكري في املؤسسة الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل من موضوع حق العودة... 
وفي املجمل اتفقت جميع اآلراء واملواقف على اإلجماع اإلسرائيلي برفض حق عودة 
هذا  ولتحقيق   ...1948 ع��ام  منها  هجروا  التي  دي��اره��م  إل��ى  الفلسطينيني  الالجئني 
وحقائق  واقع  أمر  لفرض  العسكرية  القوة  استخدمت  األرض  وعلى  عملياً  اإلجماع 
للقبول  وإخ��ض��اع��ه  الفلسطيني  ال��وع��ي  حلسم  الفلسطينية  األرض  على  ملموسة 

باإلمالءات اإلسرائيلية.
الداخلي  اجل��دل  حالة  فقط  تعكس  لم  اإلسرائيلية  الصحافة  أن  القول  واستطيع 
في الساحة اإلسرائيلية من موضوع حق العودة بل أخذت دوراً مركزياً في محاولة 
التأثير والتوجيه على الرأي العام الفلسطيني فدخلت املعركة لتشكيل منظومة الوعي 
واملفكرين  وال��ق��ادة  النخبة  ل��دى  اإلسرائيلي  احل��ل  مع  املنسجمة  واملنطلقات  والفكر 

الفلسطينيني.

من  اإلسرائيلية  الصحافة  في  ال��ع��ودة  حق  تناول  ال��دراس��ة  ه��ذه  في  وس��أح��اول 
اجلوانب التالية:

فّزاعة اخلطر الدميغرافي.  .1
السيطرة على املكان.  .2

فّزاعة حماس.  .3

فزاعــة اخلطــر الدميغـــرافي
]إن الرحم الفلسطيني هو قنبلة متكتكة فعالً وستؤدي في نهاية املطاف إلى ترجيح 
الدميغرافي  الواقع   ...2048 أي��ار  في  ال��ت��وازن.  على  احلفاظ  من  ومنعنا  امليزان  كفة 

سيفيض من الوعاء وسيتفوق على آباء الصهيونية الذين آمنوا بفكرة أرض بال شعب 
لشعب بال أرض...[

اريك	بندر	ويوآف	برومر	"معاريف"

ال��ره��ان  أن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  الصحف  ف��ي  ال����واردة  البليغة  ال��ع��ن��اوي��ن  بعض  تظهر 
الدميغرافي لم يفقد طابعه الالذع، وقد ساهم العنف املفتوح أو املستشري القائم منذ 
سنة 2000 في تأجيله ومن خالل عناوين الصحف يبدو أن إسرائيل هي الطرف الذي 

تهدده الدميغرافيا الفلسطينية.
وم��ن ب��ني ه��ذه ال��ع��ن��اوي��ن: ال��ك��اب��وس ال��س��ك��ان��ي، تخسر ال��س��ب��اق ال��س��ك��ان��ي، أكثر 
األسلحة قوة، املشكلة الدميغرافية العربية، إسرائيل تواجه مشكلة وجودية، األطفال 
ال��والدات تدق،  أكثر األسلحة قوة، هل ستغدو إسرائيل دولة عربية، ساعة  رمبا هم 

الفلسطينيون هم رمبا األغلبية عما قريب. 
للفلسطينيني  الدميغرافي  التزايد  مبسألة  اإلسرائيلية  الصحافة  اهتمام  ويوحي 

كأن هذه الصحافة تستيقظ كل يوم لتبدأ بعد العرب فرداً فرداً.
الشهير  البروفسور  للفلسطينيني  الدميغرافي  التزايد  خطر  من  الهلع  عملية  وقاد 
من  املقرب  واملستشار  أبيب  تل  جامعة  في  اجلغرافيا  قسم  أستاذ  سوفير"  "آرن��ون 
شارون، ولقيت أفكاره جناحاً وصدًى بوسائل اإلعالم اإلسرائيلية وقد أصبح املنّظر 
األول لفكرة االنفصال أحادي اجلانب عن الفلسطينيني وأكثر األشخاص املقتبس عنهم 

لدى صناعة السياسة في إسرائيل وأطلق عليه لقب "دميغرافي يوم الدينونة".
املتشائمة  حتذيراته  سوفير  أطلق  لقد 
 ( بأن  اإلسرائيلية  الصحافة  نقلتها  والتي 
الساعة الدميغرافية حول إسرائيل تتسارع 
بوتيرة الفهد بينما يتسارع اتخاذ القرارات 
ال��ق��وم��ي��ة ب��وت��ي��رة ال��س��ل��ح��ف��اة ف���ي أح��س��ن 
ن��اق��وس اخلطر عندما  (. وق��د دق  األح���وال 
أعلن أنه ميكن لدولة إسرائيل البقاء فقط إذا 
تعيش  واضحة  يهودية  أغلبية  فيها  كانت 
في منطقة يسمح حجمها وحدودها لتحقيق 

سيادة الدولة والدفاع عنها.
ونشرت الصحافة اإلسرائيلية توقعات 
سوفير بأن اليهود باتوا أقلية أي %50.5 سنة 2001 وأقل من %50 سنة 2003 وأنهم 
لن يشكلوا أغلبية في سنة 2025 إال %42 من السكان في فلسطني االنتدابية... مستنتجاً 

بذلك أنه إذا لم جتد إسرائيل حالً للعرب سيضيع حلم الدولة اليهودية.
إن فزاعة اخلطر الدميغرافي التي أثارتها الصحف اإلسرائيلية ترسم حدوداً فكرية 
وتدق جرس إنذار سياسي أمام قادة إسرائيل من القبول بحق عودة ماليني الالجئني 
احللم  ويتالشى  العبرية،  ال��دول��ة  ون��ق��اوة  يهودية  تختفي  بذلك  ألن��ه  الفلسطينيني 
األفكار  هذه  أث��ارت  وبذلك  إسرائيل،  أرض  في  اليهودية  األغلبية  وفكرة  الصهيوني 
نقاشاً واسعاً حول مستقبل إسرائيل كدولة في الشرق األوسط، فهناك الواقع السياسي 
املعقد في الشرق األوسط الناجم عن تشبث اإلسرائيليني بأرض امليثولوجيا اليهودية 
وتبنيهم نهج اليمني في محاورة الفلسطينيني، األمر الذي خلق وهم انعدام فرص احلل 
في الوقت القريب واجلسر على الفوارق في مواقف احلد األدنى لدى الطرفني وبخاصة 

في قضايا الجئي 1948 والقدس واملستوطنات.
وامل��ق��االت  األب��ح��اث  أث��ارت��ه��ا  التي  الفلسطينية  السكانية  القنبلة  م��ن  اخل��وف  إن 
الصحفية في إسرائيل دفعت الصحفي "اريك بندر" في صحيفة معاريف إلى حتذير 
حق  عن  الفلسطينيني  تخلي  عدم  ظل  في  الفلسطينية  السكانية  األغلبية  من  ش��ارون 

العودة لالجئني الفلسطينيني...
التي  السكاني،  التزايد  ملعضلة  املقترحة  احللول  اإلسرائيلية  الصحافة  وع��ززت 
دولة  حلماية  اجل��دار  بناء  بضرورة  سوفير"  "آرن��ون  أفكار  من  باألساس  استمدت 
الفلسطيني  اليهودية الصهيونية، حتى لو كان على حساب معاناة الشعب  إسرائيل 
وكذلك تعزيز فكرة الفصل أحادي اجلانب والذي تبناه شارون وإيهود أوملرت، فيما 
فورياً  تبريراً  باعتبارها  الدميغرافيا  خطر  عن  السحرية  األرقام  يقتبسون  وهم  بعد، 
العودة  بحق  الفلسطينيني  ملطالبة  حد  لوضع  واقعياً  وسياجاً  ملفاهيمهم  وضرورياًً 

)الوف بن- هآرتس( 2005/8/23 "الدميغرافيا حسمت املسألة".

السيطــرة على املكـــان
يدعو  ال��ت��ي  "التجميع"  خطة  أو  "االن���ط���واء"  خطة  إل��ي��ه  تسعى  ال���ذي  ]ال��ه��دف 
بالبعد  يذكرنا  أومل��رت  والفلسطينيني...  إسرائيل  بني  الفصل  هي  أومل��رت  إيهود  إليها 
الدميغرافي، اليهود سيصبحون أقلية خالل عشرين سنة ما بني البحر والنهر، ودولة 

إسرائيل مطالبة باحلفاظ على أغلبية يهودية، وإال فان وجودها حتدق به املخاطر[
"هآرتس"، 13 آذار 2006 

إن مسلسل االنفصال من جانب واحد عن قطاع غزة وبناء جدار الفصل العنصري 
أن  يظهر  أومل��رت  خطة  وف��ق  الغربية  الضفة  من  مماثل  النفصال  بالتحضير  وال��ب��دء 
حكومة إسرائيل قررت أخيراً السيطرة على املكان باألمر الواقع ورسم حدودها ألول 
الفلسطينيني، تضع حداً ألحالمهم وحنينهم  مرة لفرض حل وتسوية إجبارية، على 

وحقهم باملطالبة بعودة الالجئني الفلسطينيني. 
وقد أعلن شارون نفسه أن أحد أسباب فك االرتباط من جانب واحد بقطاع غزة هو 

حــــــــــق العــــــــودة فـــــــي الصحـــافــــــــة اإلســــرائيـــليـــــة
بقلــم: عيســى قراقــع *

ل���م ت��ع��ك��س ال��ص��ح��اف��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ق��ط ح���ال���ة اجل�����دل ال���داخ���ل���ي في 
مركزيًا  دورًا  أخ��ذت  ب��ل  ال��ع��ودة  ح��ق  م��وض��وع  م��ن  اإلسرائيلية  الساحة 
فدخلت  الفلسطيني  ال��ع��ام  ال���رأي  على  وال��ت��وج��ي��ه  التأثير  م��ح��اول��ة  ف��ي 
املنسجمة  وال��ف��ك��ر وامل��ن��ط��ل��ق��ات  ال���وع���ي  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ش��ك��ي��ل  امل��ع��رك��ة 
الفلسطينيني. وامل��ف��ك��ري��ن  وال���ق���ادة  النخبة  ل���دى  اإلس��رائ��ي��ل��ي  احل���ل  م��ع 

اسرائيل وحق العودة
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حق العودة إضافة إلى أسباب أخرى يّدعيها، منها اخلطر األمني والدميغرافيا 
السكانية واحلفاظ على دولة يهودية نقية.

لقد هيأت الصحافة اإلسرائيلية األجواء حللول انفرادية، من خالل زخم 
كبير من املقاالت التي توحي بأن الفلسطينيني لم يتخلوا عن حق العودة ولم 
يتنازلوا عنها، مما يعني عودة املاليني من الالجئني إلى داخل دولة إسرائيل، 
وفق ما نشره الدكتور "اندريه درازنني"، وبالتالي ال أمل في التوصل إلى 
املقرر  الفلسطينية  والدولة  فعلياً،  القائمة  إسرائيل،  دولة  بني  سالم  اتفاق 

إقامتها.
املسؤولية  الفلسطينيني  ال��ق��ادة  اإلسرائيلي  الصحفي  اخلطاب  وحّمل 
أعطى  مم��ا  ال��ع��ودة  بحق  متسكهم  بسبب  ديفيد  كامب  مباحثات  فشل  ع��ن 
تبريراً إلسرائيل بالبدء بخطوات من جانب واحد لفرض احلل وان اليسار 
مستعدون  الفلسطينيني  أن  ب��إدع��ائ��ه  اجلميع  خ��دع  )ب��ي��ل��ني(  الصهيوني 

للتوصل إلى اتفاق سالم وسط تقدمي تنازالت كبيرة.
ساهمت  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  م��ن  مجموعة  اإلسرائيلية  الصحافة  وأوردت 
ف��ي جن���اح ش����ارون وأومل����رت ف��ي جتميد خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق، وج��ع��ل اخلطة 
اإلسرائيلية هي اخلطة الوحيدة، حتت شعار )ال شريك للسالم( في املدينة. 
التاريخي  احلق  عن  الفلسطينيني  تنازل  عدم  أسلفنا  كما  العوامل  هذه  من 
حتت  أمنية  بأسباب  االدع��اء  إلى  إضافة   194 ق��رار  حسب  الالجئني  بعودة 

شعار )وقف اإلرهاب( مما يعني استمرار بناء جدار الفصل بوتيرة عالية.
"معاريف"  صحيفة  عرضتها  كما  السياسية،  أومل���رت  خطة  وتستند 
إلى  ك��ادمي��ا،  حل��زب��ه  السياسية  اخل��ط��ة  وه��ي   ،2006 ش��ب��اط   22 ب��ت��اري��خ 
الكتل  في  إسرائيلي  حتصن  مع  مكتظة  فلسطينية  مناطق  من  االنسحاب 
االستيطانية )شرقي القدس، غوش عتصيون، معاليه أدوميم وارئيل( وفي 
غور األردن، وهي تهدف إلى إقامة كيان فلسطيني قزم على 50 % من مناطق 
الضفة الغربية، يكون محاطاً من كل جهة بسيطرة إسرائيلية، وهذه اخلطة 

متاثل متاماً خطة الليكود السياسية.
 :2006 آذار   10 بتاريخ  أح��رن��وت"  "ي��دي��ع��وت  لصحيفة  أومل���رت  ق��ال 
اليومي  االح��ت��ك��اك  االن��ف��ص��ال،  ه��ي  البعيد  امل���دى  على  إس��رائ��ي��ل  "مصلحة 
الكتل  داخ��ل  إلى  نتراجع  أن  علينا  هائلة،  بنفقات  ويتسبب  العنف...  يولد 
كدولة  فقط  نقائها  على  حتافظ  أن  تستطيع  إسرائيل  دولة  االستيطانية... 

يهودية..."
جتميع  هو  فيها  واملقصود  "التجميع"  اسم  خطته  على  أومل��رت  وأطلق 
الذي  العازل  اجلدار  إلى  إشارة  في  السور  وراء  العرب  وترك  اإلسرائيليني 
الغيتوات  إلى  ع��ودة  وهو  الغربية،  الضفة  في  بنائه  على  إسرائيل  تعكف 

والسيطرة على املكان.
ويالحظ أن برنامج األحزاب اإلسرائيلية املتنافسة في االنتخابات التي 
ستجري في أيار 2006 كادميا والليكود والعمل قد خلت متاماً من أي إشارة 

إل��ى رؤي���ة حل��ل ال��ص��راع وال��س��الم 
مع اجلانب الفلسطيني، وقد اتفقت 
لالجئني  ال��ع��ودة  ح��ق  رف��ض  على 
عنه  ع��ب��ر  م��ا  وه���ذا  الفلسطينيني، 
في  شيلو"  "عينار  البروفيسور 
 12 ب��ت��اري��خ  "ه���آرت���س"  صحيفة 
التي  "الفكرة  بقوله:   2006 آذار 
ت��ط��غ��ى ع��ل��ى احل���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة 
الكبيرة  األح�����زاب  وع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 
فكرة  هي  إسرائيل  في  والصغيرة 
مناقضة  تناقض  اجلانب  أح��ادي��ة 

تامة احلوار واملصاحلة" ]أنظر الى مقال نبيه بشير، صفحة 14، احمُلرر[.
االستخبارات  ف��ي  وخبير  ج��ن��رال  وه��و  غ��ازي��ت"  "شلومو  أوض��ح  وق��د 
أمر  ف��رض  هي  واح��د  جانب  من  االنفصال  خطة  أن  اإلسرائيلية  العسكرية 
أن رسم  إل��ى سياسي دمي��غ��راف��ي، معتبراً  امني  م��ن  واق��ع وحت��وي��ل اجل���دار 
حدود إسرائيل هو اخليار الباقي إلنهاء الصراع وحسم املطالب التاريخية 
للشعب الفلسطيني وإن كان يعتبر في نظر التيار الديني في إسرائيل نسفاً 

لألساطير الراسخة في أذهانهم حول التمسك بأرض إسرائيل التوراتية.
وكشفت الصحافة اإلسرائيلية الهدف اجلوهري من عملية االنسحابات 

من أحادية جلانب، أال وهو توطني الالجئني الفلسطينيني في الضفة وغزة.
صحيفة  في  غرينشتاين"  "غيدي  اإلسرائيلي  الكاتب  أوضحه  ما  وهذا 
ال��الج��ئ��ني  م��ش��ك��ل��ة  "إن  ب��ق��ول��ه:   2005 أي���ل���ول   18 ب��ت��اري��خ  "م���ع���اري���ف" 
أعقاب  وفي  اإلسرائيلي-الفلسطيني...  الصراع  لب  في  تقوم  الفلسطينيني 
االنفصال نشأت حلظة نادرة في قضية الالجئني، بعد خروج إسرائيل من 
النهائية  التسوية  قبل  حتى  حل،  لتقدمي  باب  فتح  حيث  مصر  غزة-  حدود 
يستطيع الالجئون أن يعودوا إلى غزة من األردن ولبنان وميكن البدء في 

نقل صالحيات وكالة الغوث إلى السلطة الفلسطينية".

هذا الطرح ينطبق على املناطق التي ستتوالها السلطة الفلسطينية في 

الضفة الغربية بعد انسحاب إسرائيل األحادي اجلانب.

وهي  والضفة  غزة  في  ستقام  شاملة  تطوير  برامج  أن  السائد  االعتقاد 
فرصة إلعادة ترتيب السكن الدائم لالجئني وإنهاء ظاهرة املخيمات.

فزاعــة حمـــاس
املجلس  انتخابات  في  حماس  فوز  قضية  اإلسرائيلية  الصحافة  أعطت 
ن��زل  ح��م��اس  ف���وز  وك���أن  وك��ب��ي��راً،  ب��ال��غ��اً  اه��ت��م��ام��اً  الفلسطيني  التشريعي 
برنامج  من  يتخوفون  بدئوا  الذين  اإلسرائيليني  رؤوس  على  كالصاعقة 
حماس وميثاقها، بدعوى أنه يدعو إلى إبادة إسرائيل وعدم االعتراف بها...

وق���د ت��ن��اول��ت ال��ص��ح��اف��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة امل��وق��ف م��ن ح��رك��ة ح��م��اس من 
منطلقني:

املنطلق األول: يعتبر أن فوز حركة حماس يشكل خطراً استراتيجياً على 
تعترف  وال  الالجئني  ع��ودة  بحق  تطالب  احلركة  ه��ذه  ك��ون  إسرائيل  دول��ة 

بدولة إسرائيل وتنادي بإقامة دولة فلسطني التاريخية.
ويقول "سيفر بلوتسكر" في "يديعوت احرونوت" بتاريخ 24 شباط 
2006:  "اجلمهور رد على انتصار 
منراً  يشاهد  ع��ادي  كإنسان  حماس 
ظهرت  ب��ي��ت��ه...  ب��اح��ة  ف��ي  مفترساً 
سلطة سياسية فلسطينية محكومة 
سيعلن  ال��ذي  التنظيم  حماس،  بيد 
إس��رائ��ي��ل  ع��ل��ى دول���ة  أن���ه سيقضي 

ويقيم دولة فلسطني مكانها".
ال��ه��س��ت��ي��ري��ا دب���ت في  إن ح��ال��ة 
ال���وس���ط اإلس��رائ��ي��ل��ي ب��س��ب��ب ف��وز 
ح��م��اس وأع��ي��د احل��دي��ث م��ج��دداً عن 
إسرائيل،  وج��ود  يهدد  ال��ذي  اخلطر 
لهذا وضعت حكومة إسرائيل شرطاً للتعامل مع حكومة حماس هو االعتراف 

بإسرائيل.
وعّبر عن هذه املخاوف املفكر اإلسرائيلي "ماتي شتينبرغ" في صحيفة 
إسرائيل  بانسحاب  ستطالب  حماس  "إن  بقوله:  أح��رون��وت"  "يديعوت 
الكامل إلى حدود 1967  وإعطاء حق العودة الكامل لالجئني – العودة إلى 
منازلهم األصلية، حماس لن تتنازل عن سنتيمتر واحد، ولن تكون مستعدة 
تطالب  التي  والهدنة  فلسطينية...  بتنازالت  اإلسرائيلية  التنازالت  ملقابلة 
بها حماس تتميز في كونها تسوية ميكن للجانب اإلسالمي أن يخرقها متى 

يشاء".
بأنه  احرنوت"  "يديعوت  صحيفة  في  ليتباك"   "مئير  الدكتور  وعبر 
قيامها  وتوُقع  األيديولوجي  حماس  بالتزام  باالستخفاف  أح��داً  ينصح  ال 
بالصهيونية  يسلموا  لن  احل��ك��م...  تسلمها  بسبب  مبادئها،  عن  بتنازالت 

وبإسرائيل كدولة يهودية.
واعتبر بعض الكتاب اإلسرائيليني أن فوز حماس يعطي فرصة ذهبية 
حلكومة إسرائيل لتفعل ما تشاء، ومن جانب واحد، ودون أي التزام، وفي 
ذلك يقول "نحي باطر" في صحيفة "يديعوت احرنوت": "اآلن أصبحت 
إسرائيل حرة في أن حتدد حدودها وحدها كما فعلت في قطاع غزة من غير 
أن  الكاتب  واعتبر  أخ��رى".  قضايا  أو  القدس  أو  الالجئني  قضية  تعالج  أن 

فوز حماس بركة إلسرائيل ألن الطريق األحادية هي وحدها التي بقيت وهي 
التي ستعمل أيضاً حسب قوله...

إن ف���وز ح��م��اس س���ارع أك��ث��ر إل���ى االس��ت��ع��ج��ال بالفصل وب��ن��اء اجل���دار 
واالنزواء خلف األسوار.

أوردت الصحف اإلسرائيلية تصريحات  الرسمي فقد  الصعيد   أما على 
وزيرة  وصرحت  ع��دو،  حكومة  الفلسطينية  احلكومة  اعتبر  ال��ذي  أومل��رت، 
اخلارجية اإلسرائيلية "تسيبي لفني"  في صحيفة "هآرتس" بتاريخ 16 
وجودها  شرعية  أجل  من  اليوم  تكافح  إسرائيل  "إن  قائلًة:   2006 شباط 

كدولة يهودية".
وأشار مقياس السالم الذي نشرته "هآرتس" بتاريخ 6 متوز 2006 أن 
55 % من اليهود في إسرائيل يعتبرون أن فوز حماس يشكل خطراً وجودياً 
إسرائيل  لقيام  واسعاً  تأييداً  هنالك  فان  االستطالع  ووف��ق  إسرائيل،  على 
الفصل  جدار  بناء  استكمال  طريق  عن  بنفسها  وحدودها  مصيرها  بتحديد 

بالسرعة القصوى.
الثاني: يعتبر أن حركة حماس بعد فوزها ستتغير وستتخلى  املنطلق 
"شاؤول   البروفسور  عنه  عبر  ما  وهذا  السابقة،  وشعاراتها  برامجها  عن 
م��س��غ��ال"  ف��ي "ي��دي��ع��وت اح���رون���وت" ب��ت��اري��خ 24 ش��ب��اط 2006 بقوله: 
جداً  متيقظة  وه��ي  الفلسطينية  السياسة  تعيش  تقديري  حسب  "حماس 
البقاء  تكفل  التي  االع��ت��ب��ارات  كافة  ب��دراس��ة  السياسي،  اجلغرافي  للواقع 
إسالمية  ح��رك��ة  ك���أول  ح��م��اس  رأي���ت  إذا  أف��اج��أ  ول��ن  والشعبي،  السلطوي 
اإلس��الم  بني  جسراً  ويشكلون  واشنطن  في  األبيض  البيت  ممثلوها  ي��زور 

وأوروبا".
"يديعوت  في  كتب  ال��ذي  فيشمان"  "اليكس  املنطق  ه��ذا  أصحاب  وم��ن 
ألن  هستيريا  حالة  في  "أنهم  قائالً:   2006 شباط   17 بتاريخ  أحرونوت" 
حدود  في  فلسطينية  دول��ة  إلقامة  وتسعى  املرحلي  النهج  تتبنى  حماس 
1967". وأكدت على ذلك "عميرة هاس" في "هآرتس" بتاريخ 5 شباط 
إقامة  إلى  دعا  ال��ذي  ق��ادة حماس يحيى موسى  مقابلتها ألحد  2006 خالل 

دولة فلسطينية في حدود ال� 67 مبدداً املخاوف اإلسرائيلية.
الصحف  عنها  ع��ب��رت  ال��ت��ي  السياسية  االجت��اه��ات  م��ن  واض��ح��اً  وك���ان 
اإلسرائيلية أن نسبة االطمئنان إلى حركة حماس واعتبارها شريكاً للسالم 
ضئيلة جداً وأن املخاوف الوجودية على مصير دولة إسرائيل هي املسيطرة 

والغالبة.

إسرائيل  حكومة  في  والساسة  اإلسرائيليني  الكّتاب  دع��وات  وتعالت 
إج���راءات صارمة  التهادن مع حركة حماس وف��رض  التصلب وع��دم  إلب��داء 
بحقها، ووفقاً ل� "زئيف شيف" في "يديعوت أحرونوت" بتاريخ 10 شباط 
إلى  تسعى  ألنها  حماس  حركة  مع  التعاون  من  أومل��رت  ح��ذر  "لقد   :2006

تصفية إسرائيل".
إن ط��رح ع���ودة ال��الج��ئ��ني ف��ي ب��رن��ام��ج ح��رك��ة ح��م��اس وع���دم االع��ت��راف 
في  احلزبي  التنافس  حتى  وأصبح  فيها،  أح��م��راً  ض��وءاً  أشعل  بإسرائيل، 
اجلماعية  العقوبات  وفرض  احلق  هذا  محاربة  أساس  على  قائماً  إسرائيل 

على الشعب الفلسطيني.

نادي	 ورئيس	 الفلسطيني،	 التشريعي	 املجلس	 عضو	 هو	 قراقع	 عيسى	 الكاتب	  *
األسير	الفلسطيني	في	الضفة	الغربية.	لقراقع	مؤلفات	أدبية	وبحثية	عديدة.		

حــــــــــق العــــــــودة فـــــــي الصحـــافــــــــة اإلســــرائيـــليـــــة
بقلــم: عيســى قراقــع *

إن مسلسل االن��ف��ص��ال م��ن ج��ان��ب واح���د ع��ن ق��ط��اع غ���زة وب��ن��اء ج��دار 
ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري وال���ب���دء ب��ال��ت��ح��ض��ي��ر الن��ف��ص��ال مم���اث���ل م���ن ال��ض��ف��ة 
ال��غ��رب��ي��ة وف����ق خ��ط��ة أومل������رت ي��ظ��ه��ر أن ح��ك��وم��ة إس���رائ���ي���ل ق���ررت 
أخ����ي����رًا ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل���ك���ان ب���األم���ر ال����واق����ع ورس�����م ح����دوده����ا ألول 
ت��ض��ع ح��دًا  الفلسطينيني،  ع��ل��ى  إج��ب��اري��ة،  وت��س��وي��ة  ل��ف��رض ح��ل  م���رة 
الفلسطينيني.  ال��الج��ئ��ني  ب��ع��ودة  باملطالبة  وحقهم  وحنينهم  ألح��الم��ه��م 

اسرائيل وحق العودة
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

على	مسافة	13كم	جنوب	مخفر	احلصب.
عني	الوردات:		مومقع	في	السهل	الداخلي	األوسط،	وقد	غير	اسمها	حتريفا	إلى	

عني	فيرد،	وسميت	به	مستعمرة	أقيمت	في	املوقع	عام	1930.
عني	برقة:	وتقع	في	جبل	النقب،	وقد	غير	اسمها	إلى	عني	يركعام.	

غ
الغابة:	غابية،	أقيم	فيها	مستعمرة	مشمار	ها	عيمك	)حارس	السهل	أو	الغور(.

غابة	اخلضيرة:	حّول	اسمها	إلى	بريخات	ياعر،	ورمبا	ترجم	حرفيا	إلى	ياعر	
حديرة.

بقعات	 أيضاً	 اسمي	 ورمب��ا	 يردين،	 ها	 عيمك	 إلى	 اسمه	 ترجم	 األردن:	 غور	
هايردين،	أوها	بقعاه	ألنه	كاسم	العلم	له	لتميزه	دون	غيره	باالسم.

غور	البطيحة:	ويقع	إلى	الشمال	الشرقي	من	بحيرة	طبرية،	وقد	حول	اسمه	
إلى	بقعات	بيت	صيادا.

غور	بيسان:	ترجم	سمه	إلى	عيمك	بيتشآن.
غور	أبو	شوشة:	خربة	غرب	بحيرة	طبرية،	وقد	أقيم	فيها	كيبوتس	جبعات	

أيالن.

ف
الفالوجة:		أقيم	فيها	مستوطنة	سميت	باسمها	محرفا	فلوجوت.

فايق:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عنها	عام	1967،	تقع	في	اجلوالن	جنوبا،	وقد	
أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	نيئوت	جوالن	1968	ومستعمرة	رامات	مجيشيم	

عام	1968	ثم	انتقلت	إلى	اراضي	قرية	خسفني	العربية	عام	1972.
فرعتا:	قرية	عربية	على	الطريق	من	نابلس	إلى	قلقيلية،	يعتقدون	أنها	مقامة	
مكان	«فرعتون»مسقط	رأس	القاضيني	عبدون	وبنياهو،	قلت:		بل	هي	الصيغة	
السريانية	للكلمة	العربية	الفرعة،	مبعنى	اجلبل،	وموقعها	اجلغرافي	على	اجلبل	
ما	يوضح	مذهب	 ال��ذي	ذك��رت	 ذل��ك،	وفي	هذا	 اماتني	يؤكد	 فوق	قرية	

اإلسرائيليني	في	التحريف	والتماس	الذرائع	واملشابهات.
فسوطة:		مفشاطة.

فصايل:		في	الغور	بني	نابلس	وأريحا،	أقرب	ألريحا،	يسمونها	فتسيئل	وفيها	
مستوطنة	حتمل	االسم	نفسه	أقيمت	عام	1970،	قلت:		هذه	التسمية	عربية	
ومنها	فصايل	من	بالد	عتيبة	وسط	اجلزيرة	العربية،	وظريف	أن	هذه	القرية	في	
الغور	كانت	مسكنا	لبدو	من	قبيلة	عتيبة	وصلوا	إلى	بالد	فلسطني	منهم	أسرة	

الباحث.	ولعلهم	أسموا	هذه	بتلك	في	اجلزيرة	العربية.
فلسطني:		ايرتس	اسرائيل.

الفولة:	قلعة	أقيم	في	موقعها	كيبوتس	مرحافيا	سنة	1911.

ق
قاعة	القريق:	هاميشار.

قاع	النقب:		مصيدة	تقع	على	مسافة	11كم	شمال	غرب	ايالت،	غير	اسمها	
إلى	عفيفون.

قاقون:	قرية	عربية	غرب	طولكرم،	هّجر	أهلها	عام	1948،	وحرف	اليهود	اسمها	
إلى	«يكون».

القباب:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	على	مسافة	8كم	جنوب	شرق	
الرملة،	أقيمت	فيها	مستعمرة	مشمار	أيالون	عام	1949.

القبو:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عنها،	تقع	جنوب	الضفة	الغربية،	غير	اليهود	
اسمها	إلى	«قوبي».

قبيا:	قرية	عربية	على	مسافة	12كم	شمال	غرب	رام	الله،	حرف	اسمها	إلى	
جبيا.

القبيبة:	قرية	عربية	في	السهل	الساحلي	األوسط،	هجر	أهلها	عام	1948،	وأقيمت	
فيها	مستعمرة	كفار	ها	نيجد	عام	1949.

قدس:		تل	قرب	احلدود	اللبنانية	كانت	تقوم	فيه	قرية	عربية	باسمه،	هجر	
أهلها	عام	1948	وحرف	اسم	املوقع	إلى	تل	قيدش.

القدس)بيت	املقدس(:	يروشالمي.	
كفر	قدوم:	قرية	عربية	على	الطريق	من	نابلس	إلى	قلقيلية،	أقيم	في	املعسكر	
الذي	يقع	في	أراضيها	وحوله	مستعمرة	باسم	قدوميم،	بتحريف	اسم	القرية.	

وذلك	سنة	1977.
القرنني:	جبالن	إلى	الشرق	من	قلقيلية	على	مسافة	حوالي	15	كم،	اقام	اليهود	
في	محيطهما	ثالث	مستعمرات	باسم	كرني	شومرون	ابتداء	من	عام	1977	أي	

قرني	السامرة.	بتحريف	الكلمة	العربية.
قرية	حجة:	يطلق	عليها	اليهود	اسم	شلوليب	حاجة.

قرية	شبيب:	وقد	هجر	أهلها	عام	1948	واصبحت	اليوم	جزءا	من	مدينة	هرتسيليا	
الساحلية.

القسطل:	قرية	عربية	تقع	في	جبل	القسطل	غرب	القدس،	هجر	أهلها	عام	1948،	
أقيمت	فيها	مستوطنة	باسم	«معوز	تسيون»	أي	قلعة	صهيون.

القسطينة:		قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	على	مسافة	10كم	جنوب	
شرق	أسدود،	أقيمت	في	موقعها	مستعمرة	كريات	مالخي	عام	1951.	وانظر	

بئر	الطابية.
قصر	أم	باعك:	قلعة	على	الشاطىء	الغربي	للبحر	امليت،	غير	اسمها	إلى	متساد	

بوقيق.
قصر	اجلهنية:	آثار	حصن	قدمي	في	جبل	النقب،	غير	اسمه	إلى	متساد	تامار.
قصر	الزويرا:	قلعة	في	جنوب	غرب	البحر	امليت،	غير	اسمها	إلى	متساد	زوهر.

قصر	السر:	خربة	في	جبل	النقب،	غير	اسمها	إلى	متساد	شورير.
قصر	عني	خاروف:	وهو	موقع	أثري	في	وادي	عربة	جنوب	البحر	امليت،	غير	
اسمه،	بل	عبرن	إلى	متساد	راحيل،	ذلك	أن	راحيل	تناظر	في	العربية	الرخل،	

وهي	النعجة.	
فيه	 أقيم	 اجل��والن،	 في	 خشبة	 أم	 من	 الغربي	 الشمال	 إلى	 موقع	 القصرين:	

كيبوتس	كتسرين،	بتحريف	اسمه.
قطاع	غزة:	رتسوعات	عزه.

قطرة:	قرية	عربية	في	السهل	الداخلي	جنوبا،	أقيمت	فيها	مستعمرة	سميت	
جديرة	بتحريف	اسمها.
قلعة	جبرين:	يحيعم.
قلعة	احلصن:	سوسيتا.
قلعة	راس	العني:	أفيك.

أيضاً،	وتقع	على	مسافة	20كم	شمال	 الصبيبة:	وتسمى	قلعة	منرود	 قلعة	
بانياس.	وقد	غير	اسمها	إلى	متسودات	منرود.

احلوار حول حق العودة لالجئني الفلسطينيني، معدوم في إسرائيل. لقد حاولت في 
موضٍع آخر، تقدمي تفسير لذلك، على أساس الرعب الغريزي الذي يثيره املوضوع في 
وأنهم   ،1948 سنة  اقترفوها  التي  باجلرمية  يذكرهم  إذ  اإلسرائيليون،  اليهود  نفوس 
هم، وبشكل شخصي، يقيمون مكان الالجئني الفلسطينيني الذين جرى طردهم. 1 فكلما 
األجندة  من  محوها   يتم  ما  سرعان  الفلسطينيني  لالجئني  ال��ع��ودة  حق  قضية  تطرح 
الذي  اجلديد،  اليسار”  “أمل  بيرتس  عمير  ذلك،  على  األخيرة  األمثلة  من  اإلسرائيلية، 
مباشرة،  وبعد انتخابه لرئاسة حزب العمل، أحس باحلاجة للتصريح: بأنه لن يكون 

هنالك حُق بالعودة لالجئني الفلسطينيني.
لدى  العودة  حق  قضية  لتعزيز  مغايرة  خطة  أع��رض  أن  سأحاول  املقالة  هذه  في 
على  يعتمد  هذا  مع  لكنه  نظري،  ما  نوعاً  املقترح،  هذا  إسرائيل.  في  اليهودي  اجلمهور 
“زوخروت”  منظمة  في  نشاطي  إط��ار  ضمن  األخ��ي��رة،  السنوات  في  العملية  جتربتي 
يتذكرن، حيث سنحت لي الفرصة اللتقاء العشرات من اإلسرائيليني وجهاً لوجه وكذلك 

عن طريق الكتابة الصحفية. 
رمبا ال داع��ي ألن أذك��ر هنا مدى األهمية التي أراه��ا في تعزيز احل��وار حول قضية 
شرط  هو  األس��اس  ه��ذا  على  املبني  احل��ل  أن  حيث  الفلسطينيني،  لالجئني  العودة  حق 
أساس للوصول إلى سالم عادل ودائم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني. لذا، فإن تناولي 
“العدالة” النظرية، إلى الرغبة في العيش بسالم واحترام لكل  للقضية يتعدى قضية 
مصلحة  لصاحب  موقف  هو  السطور  هذه  كاتب  موقف  أن  أي  والجئيها.  البالد  سكان 
بني  القضية  هذه  لتعزيز  أسلوباً  يطرح  أن  ويحاول  الفلسطينيني،  الالجئني  عودة  في 
–  كحق فردي وجماعي  العودة  اليهود حلق  إن دعم  إذ  اليهود في إسرائيل.2  صفوف 
ازداد  وكلما  للقضية.  السياسي  اإلط��ار  في  األهمية  من  درج��ة  على  هو   – السواء  على 
عدد اليهود اإلسرائيليني املؤيدين حلق العودة كلما ازدادت احتماالت الوصول إلى حل 

عادل للصراع. 

ما الذي يجب عدم فعله، 
من أجل تعزيز قضية حق العودة؟

ال��ع��ودة بني  قبل أن أخ���وض ف��ي م��ا يجب فعله م��ن أج��ل تعزيز احل���وار ح��ول ح��ق 
أوساط اإلسرائيليني، فإنني أريد أن أوضح أن اإلصرار في احلصول على اعتراف بحق 
العودة من قبل اإلسرائيليني، غير مجٍد وسيأتي بنتائج معاكسة. حيث أن هذا اإلصرار 
واملعارضة له يشكالن لب احلوار القائم اآلن. لذا، فإنه من الضروري أن نفهم كيف أن 

مثل هذا اإلصرار سيصل إلى طريٍق مسدود.
األساس  وأخالقي.  قانوني  أساسني:  على  ترتكز  العودة  حق  بتطبيق  املطالبة  إن 
املتحدة رقم 194  الدولي، وباألساس قرار األمم  القانون  القانوني منصوص عليه في 
لكانون األول 1948، الذي يطالب إسرائيل بالسماح بعودة الالجئني الفلسطينيني إلى 
املتحدة.  األمم  قبل  من  امل��رات  عشرات  عليه  التأكيد  مت  القرار  هذا  وممتلكاتهم.  ديارهم 
العودة. عندما مت  تدعم حق  التي  الدولية  املعاهدات واالتفاقات  العديد من  إلى  إضافة 
الصريحة  الشروط  أحد  كان   ،1949 أيار  في  املتحدة  األمم  في  إسرائيل  عضوية  قبول 
تعارض  ال  بأنها  تّدعي  وإسرائيل  احلني  ذلك  ومنذ   ،194 القرار  تنفيذ  على  العمل  هو 
تنفيذ هذا القرار، شرط أن تكون قضية تأويله عائدة لها وحدها. ووفق تأويل إسرائيل 
لم  “الظروف  أن  إذ  الفلسطينيني  الالجئني  العمل من أجل عودة  فإنها غير مجبرة على 
“على  للقرار 194  أنه ووفقاً  القرار194، كما وتدعي  تنضج” بعد لعودتهم كما ينص 
الالجئني أن يعودوا ليحيوا بسالم مع جيرانهم” وهي تدعي أنه طاملا ال يزال الصراع 
قائماً، ال يستطيع هؤالء الالجئني أن يحيوا بسالم مع إسرائيل، بالتالي عودتهم ستعني 
القضاء على الوجود اليهودي في البالد. كما تدعي بأن تطبيق القرار ال يجب أن يقع على 
عاتق إسرائيل وحدها، بل على الدول العربية أن تأخذ دورها في تطبيق القرار، كما أن 
إسرائيل تعترض على اعتبارها “دولة مكملة” مجبرة باحلفاظ على سالمة الالجئني، 
حيث أنها قبل ذلك لم تكن موجودة كدولة مستقلة. إسرائيل ال تنكر خسارة الالجئني 

ملمتلكاتهم، وعليه فهي مستعدة لدفع التعويضات لهم، وبذلك إلنهاء القضية. 
خبيرات قانونيات إسرائيليات، مثل “يافا زيلبرشاتس” و “روت لبيدوت”، يّدعني 
بأن القضية تتجاوز عدم وجود حق لالجئني الفلسطينيني بالعودة، بل حتى عدم وجود 
بأن  هنا  أدع��ي  ال  اخلاصة.  احل��االت  بعض  باستثناء  البالد،  إل��ى  الدخول  في  لهم  حق 
إسرائيل محقة في ادعاءاتها القانونية، إذ أنه من دون شك لو جلست هيئة قانونية دولية 
وبحثت القضية من وجهة نظر قانونية بحتة لكانت إسرائيل تكبدت خسارة قانونية 
فادحة.3 لكن القضية هنا ليست قانونية بحتة، لكنها سياسية. مبعنى أنه ال توجد تلك 
القوة التي تستطيع إرغام إسرائيل على اجللوس أمام العدالة وتطبيق القانون الدولي. 
مبواقفهم  التصاقهم  في  متعنتني  يزالون  ال  اإلسرائيليني  القانونيني  اخلبراء  فإن  عليه 
القانونيني  هؤالء  آراء  يتقبل  اليهودي  واجلمهور  العودة.  حلق  قاطع  بشكل  املعارضة 
بدون أي تشكيك، األمر الذي يحول دون نشوء أي حوار جدي حول حق العودة. ورمبا 
العكس صحيح أيضاً، فإن هؤالء اخلبراء يسمحون ألنفسهم باتخاذ مثل هذه املواقف 

بسبب الدعم الشعبي اجلارف الذي يتلقونه.
لبيته كل  أن يعود  العدل  أس��س  أن��ه من  ال��ع��ودة، هو  املبرر حلق  األخالقي  االدع��اء 
القوات الصهيونية في حينه نفذت عملية تطهير عرقي من  من طرد منه  سنة 1948. 
أجل السيطرة على احلد األقصى من األرض مع أقل عدد ممكن من العرب فيها. التطهير 

عودة  أم  الباب  لسد  ذلك،  بعد  حصل  الذي  القرى  تدمير  كذلك  لألخالق،  مناٍف  العرقي 
الفلسطينيني إليها. كل هذا حصل وفق مخطط متكامل وليس نتيجة احلرب، وعلى أي 
حال حتى لو حصلت جرائم خالل احلرب، فإنه من الضروري متكني املدنيني من العودة 

لديارهم بعد انتهاء احلرب.
أمام هذا االدعاء تبرز االدع��اءات اإلسرائيلية حول عدالة إسرائيل وكونها ضحية، 
“نحن هوجمنا في تلك احلرب من قبل العرب الذين لم يقبلوا بقرار التقسيم وال بوجودنا 
في البالد. نحن صدينا الهجوم الذي كان يهدف للقضاء علينا، العرب دفعوا الثمن الذي 
يستحقونه. صحيح، بعض اجلرائم حصلت هنا وهناك، لكن هذا ما يحدث في احلروب. 
باختصار، ما حدث للفلسطينيني في عام 1948 هو نتيجة جلهل حكامهم، لذا على الدول 
العربية أن حتل مشكلة الالجئني”. هكذا فإن األساسني الذين يرتكز عليهما حق العودة، 
األخالقي والقانوني، يواجهان باالعتراض حتى على إمكانية احلوار حول حق العودة 
أو تطبيقه. بل ميكننا القول حتى أن مثل هذه االدع��اءات تزيد من التعنت اإلسرائيلي. 
وفي كل مرة نريد طرح هذا املوضوع للنقاش يزداد اإلسرائيلي تعنتاًُ ومتترساً خلف 
هنا،  طرحه  أحاول  الذي  فاالقتراح  لذا  ضحية.  وكونه  عدالته  حول  وادعاءاته  مواقفه 

“هو االلتفاف حول هذا العائق والبحث عن نقطة ضعف في املوقف اإلسرائيلي”.

االعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني 
وبحث إمكانيات العودة بشكل عملي

بدل أن نطرق مباشرة املوضوع املطروح على الساحة السياسية اليوم، أي االعتراف 
إلى  ال���وراء،  إل��ى  بالزمن  نعود  أن  اقترح  أن��ا  ال��ع��ودة،  في  الفلسطينيني  الالجئني  بحق 
أخرى،  بكلمات  انتهائه.  بعد  املثالي  املستقبل  نحو  واالنطالق  للصراع،  البداية  نقطة 
من  الالجئني  عودة  إمكانيات  وعن  ناحية  من  الفلسطيني  الشعب  نكبة  عن  نتحدث  أن 
متزايدة  أعداد  هنالك  النكبة،  عن  للمسؤولية  إسرائيلي  إنكار  كل  مع  األخ��رى.  الناحية 
الرواية الرسمية اإلسرائيلية،  الذين يشككون في  اليهود اإلسرائيليني،  أكثر وأكثر من 
للفلسطينيني في 1948 وما مدى مسؤولية  الذي جرى باحلقيقة  ما  ويريدون معرفة 

اليهود عن ذلك.   
اإلسرائيليني  من  بالعديد  تدفع  بالنكبة  االعتراف  أجل  من  زوخ��روت  نشاطات  إن 
في  بالفعل  جرى  الذي  ما  حول  التساؤل  – إلى  بالسياسة  املهتمني  غير  هؤالء  – حتى 
التعليم واإلع��الم اإلسرائيلي. حتى  السنني، جهاز  الفترة، ولم يقله لهم على مدى  تلك 
لكي  املزيد  معرفة  ويريدون  مخدوعني،  كانوا  بأنهم  يشعرون  إسرائيليون  هنالك  أن 
قوات  ضمن  قاتلوا  أشخاص  نشاطاتنا  إلى  يأتي  أحياناً  أفضل.  بشكل  أنفسهم  يفهموا 
أبداً  لهم  تسنح  لم  ال��ذي  اآلخ��ر،  للطرف  حصل  ال��ذي  ما  معرفة  ويريدون  “الهاجاناة” 
“الوطنية”، إال أنها  فرصة معرفته.  أنا مؤمن بأنه على الرغم من الرواية اإلسرائيلية 
لم تفلح بقتل كل اإلرادة اإلنسانية لفهم ما حدث حينها – وال زال يحدث لليوم – لسكان 
على  للماضي،  حساسون  اإلسرائيليون   .1948 عام  الجئني  أصبحوا  الذين  البالد  هذه 
اليهودي الصهيوني. لهذه احلساسية يوجد طاقة كامنة عظيمة  األخص ماضيهم هم، 
مستقبله  ماضيه  يتذكر  ال  الذي  “الشعب  املعروفة  املقولة  وتبرز  االجتماعي.  للتغيير 
مجهول”، وكلما تعرض اإلسرائيليون لقصص عن النكبة أكثر وأكثر كلما اقتنعوا بأن 
ما قالوه لهم ما هو إال رواية رسمية إسرائيلية، ما هدفها إال أن تبرر أفعال دولة إسرائيل 
في املاضي واحلاضر. لكن األهم من هذا هو أن االعتراف بالنكبة وبأحداثها يثير نوعاً من 
التعاطف اإلنساني، الذي ال ميكن بعده التعامل مع الواقع ومع الفلسطيني على أساس 
“الوعي املقولب” السائد حتى اآلن. فجأة سيصبح للفلسطينيني وجوه، وجوه بشرية 
وليس كالوجوه املخيفة التي حاولت طردنا عام 1948 كما يّدعون. عندما يفهم اليهود 
أن الفلسطينيني لم يحاربوا عام 1948 ألنه لم يكن لديهم سالح وال جيش وأن تهجيرهم 
هو نتيجة مخطط للتطهير العرقي وأنهم منذ ذلك احلني يعيشون ظروف اللجوء غير 
واقع  تغيير  أج��ل  من  مغايرة  بطريقة  التفكير  عليهم  أن  سيفهمون  عندها  اإلنسانية، 
حياتنا. عندما يروي الفلسطينيون قصتهم سيصبح لهم وجوهاً بشرية تطرح بقوة ما 
قاله عمانويل لفينس عن الوجوه: ال تقتل! الوجوه تقول ال تقتل. إن احلديث هو شرط 

الكتساب الوجوه لذا فرواية الفلسطينيني للنكبة تعيد لهم الوجوه
إلى قرية احلرم )سيدنا علي(،  التي نظمتها منظمة زوخ��روت  في إحدى اجل��والت 
في  املشاركات  اليهوديات  إحدى  واللجوء،  التهجير  قصة  املهجرين  القرية  أبناء  روى 
اجلولة أصغت وبكت، وفي النهاية طلبت أن تقول بضع كلمات، قالت بأنها عاشت بعد 
1948 كجارة للقرية وأنها لم تعلم بوجودها قط، وال بالثمن الذي دفعه أهلها، طلبت 
ما  كل  على  السماح  منهم  وطلبت  تلك،  اإلنكار  فترة  عاشت  كونها  على  السماح  منهم 
عانوه. من الصعب اجلزم فيما إذا كانت هذه املرأة قد غيرت آراءها السياسية أم ال، لكني 
أظن أن بإمكاننا أن نقول بأنها وبعد تلك اجلولة أصبحت تعيش حالة أخرى من الوعي، 
الذين ط��ردوا من ديارهم بغير وجه  متكنها من املشاركة في حوار حول حقوق هؤالء 
حق. صحيح أنه من هنا وحتى املساندة التامة حلق العودة تبقى الطريق طويلة، ولكن 
القفز عن مرحلة االعتراف بالنكبة غير ممكن وقد يتسبب بالوصول إلى قناعات متطرفة 
وسطحية، مثل أنه ال يوجد لليهود أي حق في العيش هنا وما شابه. عليه فإن االعتراف 

بالنكبة هو أساس ضروري ألي حوار حول مستقبل الشعبني.
العودة  حق  قبول  ح��ول  احلديث  على  االع��ت��راض  جتنب  أج��ل  من  الثاني  اقتراحي 
لسببني:  “تأملي”  اقتراح  هو   – فعلي  بشكل  الفلسطينيني  الالجئني  بعودة  البحث   –

االعـتــــــــراف بالنــكبـــــــة وإمـــكانيــــــــــات العـــــــــــــودة بــــــــــدل “حـــــــــــــــــــق” العـــــــــــودة

مقـتـرح لدفــع احلــوار فــي إسرائيــل حــول حــق العـــــودة لـــالجئــني الفـلســـطينيـــني
بقلــم: إيتــان بـرونشتــاين*
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ضحية، فهذه هي الرواية التي نشأ عليها هذا اجليل، 
األخ���رى؟  ال��رواي��ة  بنشر  أو  بتصحيحها  املكلف  م��ن 
أجل  من  ليس  أنفسنا،  إل��ى  نحن  نوجهه  ال��س��ؤال  ه��ذا 
تصحيح معلومات هذه الفتاة فقط بل من أجل صياغة 
روايتنا التاريخية ليعرفها أبناء اجليل الذي ولد بعد 
إسرائيل  وق��ال:  ش��اب  وق��ف  نحن.  شعبنا  من  النكبة 
استوعبت اليهود الذين قدموا من الدول العربية، ملاذا 
لم تستوعب الدول العربية الفلسطينيني الذين جلئوا 

إليها؟ العرب تاجروا بالقضية الفلسطينية.
تصمد  لكي  ف��والذ  من  أعصاب  إل��ى  حتتاج  أحيانا 
أمام هذا النوع من األسئلة التي تساوي بني الجئ من 
دير ياسني وبني يهودي مغربي أقنعوه أنه قادم إلى 
ترحب  العربية  ال��دول  "ك��ل  والعسل،  احلليب  أرض 
بعودة اليهود إليها، فهل أنتم ترحبون بعودة العرب 
في  بينهم  ت��س��اوون  مل��اذا  ب��الده��م؟  إل��ى  الفلسطينيني 
احلوار  كان  احل��ل؟"  في  بينهم  تساوون  وال  املشكلة 
ويهدأ  ال��ع��ودة  عن  احلديث  يجري  عندما  ج��داً  يتوتر 
 : لهم  قلت   . ال��س��الم  بلغة  ال��س��الم  ع��ن  أحت���دث  عندما 
احلرب شّوهت كل املفاهيم حتى اجلغرافيا، فلو سألت 
أيهما أقرب؟ نيويورك أم دمشق؟ لتبادر إليكم أوال أن 
عشر  إلى  يحتاج  إليها  الوصول  ألن  أق��رب،  نيويورك 
ساعات في الطائرة وهذا ممكن في كل يوم، أما دمشق 
فالوصول إليها يبدو مستحيال، فهي تبدو أبعد بكثير. 
النقب في ست ساعات  إلى دمشق من  ميكن الوصول 
وبسيارة عتيقة، فما الذي يجعلها أبعد من نيويورك؟
السالم  عن  ويتحدثون  السالم،  من  يخافون  إنهم 
مبفاهيم احلرب، يريدون االحتفاظ بالسالح النووي 
"م���ن أج���ل ال���س���الم" وي���ري���دون م��ح��ط��ات إن����ذار على 
األرض ال��س��وري��ة م��ن أج��ل ال��س��الم وي��ري��دون اإلبقاء 

ع���ل���ى ج��ي��وش��ه��م 
األردن  نهر  على 
السالم،  أج��ل  من 
ال��س��الم  ك���ان  إذا 
ي��ح��ت��اج إل����ى كل 
ه�������ذا ال���ت���س���ل���ح، 
ف���أي س���الم ه��ذا؟ 
كل  يلغي  السالم 
ه���ذه ال��ت��رت��ي��ب��ات 

هذا  أس��اس  على  بالسالم  تفكرون  كنتم  وإذا  األمنية، 
املنطق فلن يتحقق شيء منه. 

يذكرونك بالسالم مع مصر؟ سألت: هل تعتبرون 
ه���ذا س���الم���ا؟ ق���ال���وا: إن���ه ل��ي��س س���الم���اً ألن ال��ف��ن��ان��ني 
من  نخاف  ونحن  يأتون  ال  واملصريون  يقاطعوننا. 
الذهاب إلى مصر. إذن لم توقعوا على سالم مع مصر، 
ال  وه��ذا  واح��د  عربي  بلد  مع  تسوية  على  وقعتم  لقد 
يكفي م��ن أج��ل حتقيق س��الم، ال م��ع مصر وال م��ع كل 
الفلسطينيني  م��ع  مماثلة  ت��س��وي��ات  أم��ام��ك��م  ال��ع��رب، 
والسوريني واللبنانيني لتتوفر شروط  حتقيق سالم 
وإن  التعنت،  واصلتم  إذا  الفرصة  وستضيع  شامل 
أمامكم  فهل  بكثير،  أس���وأ  ال��وض��ع  فسيكون  ض��اع��ت 

خيارات أخرى أفضل؟

صهيون الفلسطيني اليهودي
للمعرفة  ال��ف��رص��ة  تتوفر  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  مثل  ف��ي 
املباشرة ملا يختلج في نفوس اإلسرائيليني، وتكتشف 
ال  معظمهم  ألن��ف��س��ه��م.  معرفتهم  وس��ع��ة  ل��ك  جهلهم 
العربية،  احل��ض��ارة  وال  ال��ع��رب��ي  ال��ت��اري��خ  ي��ع��رف��ون 
بينما  الالتينية،  أمريكا  في  يعيش  شعب  العرب  كأن 
يخضعون كل العالم ملعاييرهم هم، السياسة والثقافة 
واحلضارة وكل شيء في احلياة. هذا االنطباع تتركه 
وعندما  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني،  م��ع  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  مثل  عليك 
واقعهم  على  تعرفهم  أن  وحت��اول  بلغتهم  تخاطبهم 
لثقافتهم ومعرفة مبا يدور في  إدراك��ا واسعاً  وتظهر 
قلب مجتمعهم، فإن احلوار يكتسب طابعاً من اجلدية 
والتحدي وتالحظ عملية الفرز بني القوى التي تعرف 
وال  تعرف  ال  التي  ال��ق��وى  وب��ني  تعرف  أنها  وت��ع��رف 

تعرف أنها ال تعرف.
الدولة الفلسطينية العتيدة أخذت حيزاً واسعاً في 
احلوار معهم، ما هي حدودها وكيف ستدير شؤونها 

كأن  العربية،  احل��ض��ارة  وال  العربي  التاريخ  يعرفون  ال  معظمهم 
العرب شعب يعيش في أمريكا الالتينية، بينما يخضعون كل العالم 
ملعاييرهم هم، السياسة والثقافة واحلضارة وكل شيء في احلياة. 
اإلسرائيليني مع  اللقاءات  ه��ذه  مثل  عليك  تتركه  االنطباع  ه��ذا 

ستكون  وهل  عنها،  سيدافع  ومن  اقتصادها  وتبني 
دولة  أقيمت  وإذا  أخ��رى،  عربية  دولة  أم  دميقراطية 
يعيشون  الذين  العرب  إليها  سينتقل  هل  فلسطينية 
ف��ي ح���دود دول���ة إس��رائ��ي��ل؟ ف��ي إس��رائ��ي��ل ينتظرون 
زعيماً عربياً ليأتي ويخطب في الكنيست. هكذا يصبح 
سابقة  وضع  السادات  أن��ور  نظرهم.  في  سالم  رجل 
مع  اإلسرائيليني،  أذه��ان  في  عششت  وكاذبة  مهينة 
أن غالبيتهم رفضوا في حينه من حيث املبدأ أن يأتي 
الكنيست، بل أن غالبيتهم  ياسر عرفات ليخطب في 
أي���دوا ف��رض اإلق��ام��ة اإلج��ب��اري��ة عليه ف��ي  املقاطعة 
برام الله وكثيرون أيدوا تصفيته مثلما متت تصفية 
غيره من القياديني الفلسطينيني من أبو جهاد وحتى 

الشيخ أحمد ياسني.
حدثني  الكرمل  الى  النقب  من  العودة  طريق  في 
سائق التاكسي، وهو يهودي من أصل كردي ولد في 
عربي،  أنني  أشعر  أنا  قال:  تصيون،  واسمه  القدس 
ولدت في القدس وأبي وأمي أيضاً، نشأت مع العرب، 
أح��س��ن أص��دق��ائ��ي م��ن ال��ق��دس، أزوره����م ف��ي بيوتهم 
أخي.  مثل  أعزه  سلوان  من  صديق  لي  ويزورونني، 
قال  يهودي.   فلسطيني  أنا  له.  قلت  فلسطيني!  أنت 
وواصل حديثه عن القدس ووالده وأصدقائه. سائق 
مباذا  تصيون.  واسمه  فلسطيني  يهودي  التاكسي، 
هؤالء  حلم  يكون  هل  الطيب؟  الفلسطيني  هذا  يحلم 
إذا  عربية؟  كلية  في  لندوة  موضوعاً  الفلسطينيني 
دعيت إليها، سأحضر معي تصيون، ليس كسائق بل 

كصاحب حلم لم نعرفه بعد.
العرب،  اليهود  ص��وت  إل��ى  جيداً  نصغي  ال  نحن 
املؤسسة اإلسرائيلية األشكنازية املهيمنة تصورهم 
وك��أن��ه��م األش����د ع����داء ل��ل��ع��رب ل��ت��س��ت��ر ع��ل��ى ع��دائ��ه��ا 
األيديولوجي 
ال����ع����ن����ص����ري 
ل��ي��س ف��ق��ط ملا 
ه��و ع��رب��ي بل 
ملا هو شرقي. 
العرب  اليهود 
ف����ي امل��ج��ت��م��ع 
االس���رائ���ي���ل���ي 
ه�������م األق���������رب 
العنصرية  عن  األبعد  وه��م  وال��س��الم  املصاحلة  إل��ى 
وثقافياً.  تاريخياً  وع��رب  شرقيون  ألنهم  العرقية، 
"بيت  كلية  في  محاضرة  إللقاء  أيضاً  مؤخراً  دعيت 
الشرقيني  اليهود  منظمة  مع  الكلية  نظمتها  بيرل" 
)هكيشت همزراحيت( وعنوانها "األشكناز" )اليهود 
امل��ه��اج��رون م��ن أوروب����ا( وك���ان معظم احل��ض��ور من 
حتدثت  وعندما  العرب،  اليهود  من  أي  شرقي،  أصل 
واليهود  العرب  الفلسطينيني  بني  االلتقاء  نقاط  عن 
ال���ع���رب ووص���ف���ت احل���رك���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ب��ق��ي��ادت��ه��ا 
األش��ك��ن��ازي��ة أن��ه��ا ح��رك��ة ع��ن��ص��ري��ة وك��ول��ون��ي��ال��ي��ة 
لكن  املقاطعة،  وح��اول��وا  األش��ك��ن��از  بعض  امتعض 
انني  قلت  عندما  مرتني  وصفقوا  صفقوا،  الشرقيني 
قلت  وعندما  كولونيالية  الصهيونية  أن  على  أص��ر 
الصهيونية  أن  مقاطعة،  على  ،ردا  أي��ض��اً  ب��إص��رار 

حتاول القضاء على الشعب الفلسطيني وتصفيته. 
تضم  الشرقي(  )القوس  همزراحيت"  "هكيشت 
العرب  اليهود  واألك��ادمي��ي��ني  املثقفني  م��ن  مجموعة 
في  اليهودي  للوجود  آخ��ر  خطابا  يصيغون  ال��ذي��ن 
قائماً  ك��ان  ال��ذي  بذلك  أشبه  وج��ود  العربي،  الشرق 
الوسطى  العصور  ف��ي  الكبرى  العربية  ال��دول��ة  ف��ي 
موقع  في  والعشرين،  احل��ادي  القرن  مبفاهيم  لكن 
بني احلداثة وما بعد احلداثة، أي بني الدولة القومية 
والدولة املعوملة، إنهم طرف جاد للحوار الدميقراطي 
ل��ي��س ف��ق��ط ع��ل��ى امل��س��ت��وى اإلس��رائ��ي��ل��ي وال���ص���راع، 
ال��غ��رب ضد  ال��ش��رق وص��راع��ه م��ع  ب��ل على مستوى 

الكولونيالية اجلديدة.

توما	 اميل	 معهد	 مدير	 هو	 ناطور	 سلمان	 الكاتب	 	*
وهو	 حيفا.	 في	 واالسرائيلية	 الفلسطينية	 للدراسات	
التي	تصدر	عن	املركز	 محرر	مجلة	"قضايا	إسرائيلية"	
الفلسطيني	للدراسات	اإلسرائيلية	)مدار(.	لناطور	أكثر	

من	ثالثني	عمل	قصصي	ومسرحي	وروائي	ونقدي.	

تتمة - حديــث عـن الســالم بلغــة احلــرب

الالجئني  ع���ودة  فيه  تتم  مستقبلي  وض��ع  ي��ت��ن��اول  فهو 
الفلسطينيني وهو وضع يتم التعامل معه على أنه وضع 
الشيء،  بعض  غريبة  قضية  وهي  ثانياً  للغاية.  خيالي 
الفلسطينيني بشكٍل فعلي، لم  الالجئني  فإن قضية عودة 
حلق  املؤيدين  أولئك  قبل  من  حتى  تقريباً  تدارسها  يجر 
العودة. فباستثناء سلمان أبو ستة – الذي وضع منوذج 
فإنه    – الفلسطينيني  الالجئني  لعودة  للغاية  تخطيطي 
أو كتابة حول وضع مستقبلي  أي بحث  ال يوجد  تقريباً 
يعود فيه الالجئون الفلسطينيون إلى فلسطني/إسرائيل. 
تخيل  إن  ميزة.  إلى  احلقائق  هذه  حتويل  بإمكاننا  ولكن 
أن  املمكن  – م��ن  فعلي  بشكل  ال��الج��ئ��ني  – ع���ودة  ال��واق��ع 
تكون أقل تخوفا من االعتراف بحق العودة، كحق مجرد 
التحديات  في  العقالني  البحث  إن  شيئاً.  عنه  نعرف  ال 
من  املخيف  القناع  تزيل  قد  الالجئني  ع��ودة  تضعها  التي 
التحدث  املعقول”  غير  م��ن  “الذي  امل��وض��وع  وج��ه  على 
أمور عملية مثل:  البحث في  أقصد  أنا  العودة.  عنه، حق 
البالد في حال عودة الالجئني  اليهود املقيمني في  حقوق 
الفلسطينيني، إلى أين سيعود الالجئون؟ هل سيتم بناء 
الالجئني  مجتمعات  توحيد  سيتم  هل  جديد؟  من  القرى 
القائمة؟  السكانية  للتجمعات  ضمهم  سيتم  أم  القائمة 
احللول املختلفة للحاالت التي يقيم فيها يهود – أو عرب 
– على أمالك الالجئني، كيف ستؤثر العودة على قضايا 
املجتمعي  النسيج  كاللغة،  مختلفة  وثقافية  ت��رب��وي��ة 
بعد  الدولة  في  التاريخ  وتعليم  الذاكرة  قضية  وغيره؟ 
حل قضية الالجئني، املناسبات الوطنية، التعدد الثقافي، 
وضعية وتعليم اللغة العربية والعبرية، هذه التساؤالت 
أجل   من  تقريباً،  بالبحث  إليها  التطرق  يجر  لم  وغيرها 
أيضاً  الفلسطينيني.  الالجئني  ع��ودة  واق��ع  إل��ى  الوصول 
يجب بلورة مبادئ أساسية تكون مبثابة مرجعية نظرية 
يتم  ال  “أنه  مبدأ  مثالً،  الالجئني.  ع��ودة  عند  عليها  متفق 
اليهود  طرد  مثالً  آخر”،  تاريخي  بغنب  تاريخي  غنب  حل 
ال ميكن أن يكون حل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني. 
البلدان  من  العديد  جتربة  من  التعلم  باستطاعتنا  نحن 
في العالم حيث مت االعتراف بحق العودة لالجئني، ويتم 
تطبيقه واقعاً على األرض بطرٍق مختلفة.  إن البحث في 
الفلسطينيني  الالجئني  بعودة  املتعلقة  العملية  القضايا 
بشكل  ال��ع��ودة  بحق  املسبق  ال��ق��ب��ول  ك��ش��رط،  تتطلب  ال 
أن��ه يوسع  إذ  احل���وار،  لهذا  أفضلية  ما يعطي  ت��ام. وه��و 
القضايا بشكل  إذ ميكن بحث هذه  املتحاورين.  من حلقة 
الدعم  قضية  تأجيل  م��ع   )! عملي  بتفكير  )ل��ك��ن  ن��ظ��ري 
ال��ع��ودة. مثل ه��ذا احل��وار قد يصدر عن  األيدلوجي حلق 

االعـتــــــــراف بالنــكبـــــــة وإمـــكانيــــــــــات العـــــــــــــودة بــــــــــدل “حـــــــــــــــــــق” العـــــــــــودة

مقـتـرح لدفــع احلــوار فــي إسرائيــل حــول حــق العـــــودة لـــالجئــني الفـلســـطينيـــني
بقلــم: إيتــان بـرونشتــاين*

نتائج مفاجئة تظهر أنه من املمكن حل قضايا عديدة دون 
البالد”  اليهود من  “طرد  الدولة” أو  “تدمير  ك�  دفع ثمن 
كما يبرز مباشرة عند أي حديث عن القبول بحق العودة.  
إن رفض مثل هذا احل��وار النظري يحتاج إلى مدى كبير 
من االنغالق، والذي نأمل بأنه غير موجودة عند كثيرين 

في املجتمع اليهودي بإسرائيل.
اإلص��رار  عدم  هو  هنا  املطروح  اقتراحي  فإني  نهاية، 
من  وذل��ك  ال��ع��ودة،  حلق  إسرائيل  في  اليهود  قبول  على 
منطلق انه في ظروف احلوار احلالية ال أمل في ذلك، زد 
عليه أن اإلصرار على ذلك ال يؤدي إال لتمسك اليهود في 
إسرائيل بآرائهم احلالية، نتيجة الشعور أن “كل العالم 
ضدنا”، لذا سيكون من السهل عليهم صد أي حوار حول 
القضية. ولكن بطريقة غير مباشرة، وعبر املعرفة األعمق 
لعودة  الفعلية  اإلمكانيات  وبحث  بالنكبة  واالع��ت��راف 
انفتاح  حالة  إلى  الوصول  ميكن  الفلسطينيني  الالجئني 
وتقبل أوسع لدى اليهود اإلسرائيليني. إن جتربة ناشطي 
بعد  يبلوروا  لم  الذين  األشخاص  أن  “زوخروت” تظهر 
موقفاً من حق العودة وساهموا في نشاطاتنا قد انضموا 
إلى صفوف املؤيدين حلق العودة بعد تعرضهم املتواصل 
إن االعتراف بالنكبة  الفلسطينية،  النكبة  لفصول مأساة 
ي��الزم��ه ال��ب��ح��ث ف��ي م��س��أل��ة م���دى م��س��ؤول��ي��ة ال��ي��ه��ود في 
إسرائيل عن تغيير الوضع القائم. إن مسؤوليتنا تلزمنا 
بتعلم املزيد عن النكبة أن نحيي ذكراها ونعمل من أجل 
الوصول إلى حل عادل بالنسبة لسكان البالد والالجئني 

الذين سيعودون إليها.

هوامش
1	إنهم	خائفون،	قدم	في	لقاء	بجامعة	تل	أبيب،	31.5.2005.

الفكرة	 الذين	سمعوا	هذه	 النقاد	 2	وليس	كما	يدعي	بعض	
الناصرة،	 في	 العودة	 حق	 حول	 مؤمتر	 في	 هنا،	 املطروحة	

وادعوا	أن	موقفي	عملياً	ضد	حق	العودة.
املذكورة	كانت	 أن	روت	لبيدوت	 3	من	اجلدير	ذكره	هنا	
منطقة	 حول	 املفاوض	 اإلسرائيلي	 للوفد	 القانونية	 املستشارة	
إسرائيل	 ومصر.	 إسرائيل	 بني	 نزاع	 محل	 كانت	 التي	 طابا	
ادعت	قبل	املفاوضات	أن	املنطقة	تابعة	لها	وفقاً	للقانون،	واليوم	

من	أجل	الوصول	إلى	طابا	يجب	عبور	احلدود	املصرية	!

زوخ��روت	 جمعية	 ومؤسس	 مدير	 هو	 برونشتاين	 إيتان	  *
)تذكرن(	التي	تعمل	على	رفع	مستوى	الوعي	حول	النكبة	
الفلسطينية	بني	أوساط	اليهود	في	إسرائيل	ومقرها	تل	أبيب.	
الى	موقعها	على	 أنظر	 لالطالع	على	طبيعة	عمل	زوخروت	

	www.zochrot.org	:االنترنت	شبكة

اسرائيل وحق العودة

تصوير:	زوخروت 	 	نشاط	لزوخروت	اإلسرائيلية	في	إحدى	القرى	الفلسطينية	املهّجرة،	2005	
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف
قلعة	القرنني:	وتقع	في	اجلليل	األعلى	وقد	غير	اسمها	إلى	مونفور.

قلعة	بن	معن:	أربيل
قلونيا:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	على	مسافة	5كم	غرب	القدس،	

أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	موتسا	حتتيت	ابتداء	من	عام	1860.

ك
فيها	 أقيم	 عام	1948	 أهلها	 الغربي،	هجر	 اجلليل	 في	 عربية	 قرية	 	 الكابري:	

كيبوتس	باسم	كبري	عام	1949،	بتحريف	اسمها.
كدنة:	قرية	عربية	هجر	أهلها	لتقام	في	محيطها	مستعمرة	عي	كيدون،	تقع	

على	مسافة	4كم	شمال	بيت	جبرين.
كراتّية:	قرية	عربية	قرب	عسقالن،	هجر	أهلها	عام	1948،	أقيمت	في	موقعها	

مستعمرة	عي	كرتيه.
الكرخ:	قرية	قدمية	على	الشاطئ	اجلنوبي	لبحيرة	طبرية،	حرف	اسمهما	إلى	

بيت	ييرح	أو	بيت	أريح.
كركور:	قرية	عربية	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	باسمها	سنة	1913	وامتدت	

لتتصل	مع	مستعمرة	«فرديس	حنه».
كرم	اخلليل:	حي	في	القدس،	غير	اسمه	اآلن	إلى	كيرم	ابراهام.

كرنب:		موقع	فيه	مركز	شرطة	على	مسافة	5كم	جنوب	شرق	دميونة،	
غير	اسمه	إلى	مماشيت.

كفر	خروب:	قرية	عربية	هجر	أهلها	في	أعقاب	حرب	عام	1967،	تقع	جنوب	
اجلوالن،	أقيم	في	أراضيها	كيبوتس	كفار	حاروب	1973	بتحريف	اسمها.

كفر	عانة:	قرية	عربية	على	مسافة	6	كم	جنوب	شرق	يافا،	هجر	أهلها	عام	
1948	وأقيم	في	أراضيها	هي	وساقية	مستعمرة	أور	يهودا.

كفر	عطا:	قرية	عربية	بني	حيفا	وعكا،	أقيم	في	أراضيها	مستعمرة	كريات	
آتا	سنة	1929.

كفر	عنان:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	في	اجلليل،	أقيمت	فيها	
محطة	جتارب	باسم	كفار	حنانيا.

كفر	الم	)كفر	الت(:	وتقع	على	مسافة	6	كم	جنوب	عتليت،	وأقيمت	فيها	
مستعمرة	هابونيم	عام	1949.	بعد	تهجير	أهلها	عام	1948.

كوكب	الهوى:		وتقع	على	مسافة	10كم	شمال	بيسان،	هجر	أهلها	عام	1948	
أو	كوكب	 أي	جنم	 هايردين،	 مستعمرة	كوخاف	 محيطها	 في	 وأقيمت	

األردن.
كوكبة:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	جنوب	فلسطني،	أقيمت	فيها	

مستعمرة	كوخاف	ميخائيل	سنة	1950.
الكولة:	قرية	عربية	تقع	على	مسافة	5كم	شمال	شرق	مطار	اللد،	هجر	أهلها	

عام	1948	وأقيمت	بها	مستعمرة	جبعات	كواح.

ل
اللجون:	املنطقة	املعروفة	قرب	جنني،	وهي	أيضاً	خربة	في	املنطقة	ويسميها	

اليهود	اآلن	خربة	كفر	عوتناي.	تقع	غرب	مرج	ابن	عامر.
اللسان:	لسان	البحر	امليت،	في	جنوب	الوسط	من	ناحية	الشرق،	ترجم	اسمه	إلى	
هاالشون،	وأقيمت	فيه	مستعمرتان	باسم	كفار	مولينه	وكفار	كوستيجن.

لفتا:	القرية	العربية	املعروفة	-	اآلن	جزء	من	القدس،	غير	اسم	موقعها	إلى	مي	
نفتوح.

فيهما	 وأقيم	 أهلها	عام	1948،	 السفلي،	هجر	 اجلليل	 قرية	عربية	في	 لوبية:	
كيبوتس	باسم	البي	سنة	1949.

م
املاحور:		جفعات	كيلع.

املاحلة:	قرية	عربية	هجر	أهلها،	وتقع	في	محيط	مدينة	القدس،	غدت	تعرف	
اآلن	باسم	منحات.

مأمن	الله:	مقبرة	تقع	وسط	القدس،	حرف	اسمها	إلى	ماميال.
مجدل	الصادق:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	تقع	على	مسافة		3كم	جنوب	

رأس	العني	على	طريق	اللد،	أقيمت	فيها	مستعمرة	نحشونيم	عام	1948.
مجدل	غزة:		قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وأقيمت	فيها	عام	1950	مستعمرة	
مجدال	اشكيلون	)مجدل	عسقالن(	ثم	غدت	حيا	من	أحياء	مدينة	عسقالن	بعد	

توسعها	ويعرف	اليوم	باسم	«افريدر».
مجد	الكروم:	بيت	كيرم.

احملرقة:		موقع	في	جبال	اجلليل،	تعرف	اليوم	باسم	كيرن	كرميل،	أنظر	دير	
احملرقة.	وهناك	قرية	عربية	حتمل	هذا	االسم	في	النقب	الشمالي	الغربي،	أقيمت	

في	أراضيها	مستعمرة	يوشيبيا	سنة1950.
محطة	دير	الشيخ:		محطة	قطار	على	طريق	القدس	تل	أبيب،	غدت	تعرف	اليوم	

باسم	محطة	قطار	بار	جيورة.
ناحل	 اسمها	 غدا	 واللد،	 القدس	 بني	 الصرار	 وادي	 في	 وتقع	 القطار:	 محطة	

سوريك.
مخماس:		قرية	على	مسافة	10كم	جنوب	شرق	رام	الله	أقيمت	في	أراضيها	

مستعمرة	مخماش	سنة	1981.
املدحدرة:	انظر	خربة	دردر	

املدينة	الزراعية	العربية:		انظر	دير	عمرو.
املدية:		قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	على	مسافة	15	كم	شرق	الرملة،	أقيمت	

في	أراضيها	مستعمرة	متتياهو	سنة	1980.
مرج	ابن	عامر:	غير	اسمه	إلى	عميك	يزاعيل.

مرج	البلوطة:	يقع	في	ملتقى	جبال	القدس	مع	السهل	غربا.غدا	يسمى	ب»	عميك	
هاياله».

مرج	جبل	الكرمل:		غدا	يعرف	باسم	عميك	مهرال.
مرج	اللطرون:		غرب	القدس،	وقد	غير	اسمه	إلى	عميك	أيلون.	

مرج	املراح:	قرية	عربية	أقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	جبعات	عداه.
مزرعة	نعمة:		شمال	غور	احلولة،	أقيم	فيها	كيبوتس	باسم	كفار	بلوم.

املزيرع:		قرية	في	السهل	األوس��ط،	هجر	أهلها	عام	1948	وأقيمت	في	موقعها	
مستعمرة	مازور	سنة	1949.

املستعمرة	األملانية:		من	أحياء	القدس،	غدا	يعرف	باسم	عميك	رفائيم.
مسلم:	قريةعلى	مسافة	5	كم	شرق	اسدود	أقيمت	فيها	مستعمرة	باسم	مشولم	

عام		1953ثم	غير	اسمها	إلى	جن	هادروم)	جنة	اجلنوب(	أو	بستان	اجلنوب.
املسمية:		قرية	عربية	في	السهل	الساحلي،	هّجر	أهلها	عام	1948	وأقيمت	على	
أنقاضها	مستعمرة	تلمي	يحيئل	سنه	1949	ثم	أقيمت	على	أراضيها	مستعمرة	

وبتوصية  بديل،  مركز  في  الالجئني  حقوق  عن  ال��دف��اع  حملة  برنامج  ضمن 
برنامج  بتنفيذ  البدء  مت  العودة،  حلق  الفلسطيني  لالئتالف  السادس  اللقاء  من 
لالجئني  وجتمعا  مخيما  عشر  احدى  في  الناشئة  االجيال  قدرات  وتنمية  تدريب 
الفلسطينيني في الضفة الغربية، ياتي كجزء من سعي االئتالف ومنظماته للعمل 
على اعداد كادر متقدم من اجليل الناشئ ملواجهة التطورات املتسارعة فيما يتعلق 
بحقوق الالجئني من خالل متكينهم من امتالك املعلومة والقدرة الذاتية في الدفاع 
عن حقوقهم كالجئني وكفلسطينيني على اسس القانون الدولي واحلق الطبيعي 

لهم كافراد وكمجوع.
إتفاقية شراكة مع إحدى  املراد من املشروع عقد مركز بديل  الهدف  ولتحقيق 
الفلسطينيني  الالجئني  وجتمعات  مخيمات  في  عاملة  مجتمعية  مؤسسة  عشر 
شريك  كل  خاللها  يقوم  كاملة  سنة  ملدة  البرنامج  وسيستمر  الغربية  الضفة  في 

نظم مركز "ب��دي��ل" ف��ي بيت حل��م، )ي��وم االث��ن��ني 27/
واملسرحي  الروائي  الكاتب  مع  خاصة  أمسية    )2006/3
من  لفيف  حضرها  األرض،  ي��وم  مبناسبة  ن��اط��ور  سلمان 
ومتحورت  حلم  بيت  من  الفلسطينيني  واملبدعني  املثقفني 
حول كتابه "وما نسينا، أو سيرة الشيخ املشقق الوجه" 
الذي صدر ألول مرة في مسلسل على صفحات "اجلديد" 
بني األعوام 1980 و1982، ثم صدرت الطبعة األولى منه 
في كتاب عام 1983 والثانية صدرت عام 1998 في الذكرى 

اخلمسني للنكبة.
التشريعي  امل��ج��ل��س  األم��س��ي��ة وأداره�����ا ع��ض��و  اف��ت��ت��ح 
الكاتب عيسى قراقع مقدماً حملة عن الكاتب سلمان ناطور، 
"كأديب فلسطيني ومناضل ضد االحتالل ومن أجل حرية 
وعمال  كتابا  ثالثني  من  أكثر  أص��در  أنه  الى  مشيرا  شعبه، 
التي بحثت في  الدراسات واملقاالت  العديد من  و  مسرحيا 
التأريخ الشفوي لنكبة الشعب الفلسطيني، حتى غدا معلماً 
في مجال التأريخ الشفوي" ويذكر أن الكاتب عيسى قراقع 
كان كتب دراسة مطولة حول هذه الرواية نشرت في ملحق 

"حق العودة" الذي يصدره مركز "بديل".
افتتح سلمان ناطور حديثه قائال ان مشهدين متناقضني 
الذاكرة  في  للنبش  عاما  الث��ني  ث!  قبل  دفعاه  طفولته  من 
االسرائيلية  السلطات  استغالل  وه��م��ا،  النكبة،  ودراس���ة 
براءة األطفال الفلسطينيني من أبناء جيله واجبارهم على 
االحتفال بعيد االستقالل واملشهد الثاني جلوء عائلة "ابو 

حوض  عني  من  الهيجا" 
وبقاؤهم  ج��ده  بيت  ال��ى 
حوالي عشر سنوات الى 
ب��ال��ع��ودة  ل��ه��م  أن س��م��ح 
أراضيهم وهو كطفل  الى 
لم يفهم ما معنى اللجوء 
م���ع أن����ه ك����ان ف���ي ب��ي��ت��ه، 
تلك  م��ع  قصته  س���رد  ث��م 
أثناء  ب��دأ  ال��رواي��ة وكيف 
عمله في مجلة "اجلديد" 
وجمع  ال��ق��ص��ص  ب��ج��م��ع 
لنكبة  الشفوي  التأريخ 
ش��ع��ب��ن��ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
وما  تلك  رحلته  واص��ف��اً 
واج��ه��ه ف��ي��ه��ا م��ن مشاق 
نفسية  وذه��ن��ي��ة  عملية 
وب���خ���اص���ة رف�����ض ج��ي��ل 

عمق  بسبب  وم��ج��ازره��ا  تفاصيلها  ع��ن  ال��ت��ح��دث  النكبة 
النكبة. م��ن  الناجني  احل���دث على  ه��ذا  ت��رك��ه  ال���ذي   اجل���رح 

التهجير  ومخطط  النكبة  عن  استنتاجاته  عرض  ثم  ومن 
ارتكبت  التي  واملجازر  الصهيونية  العصابات  نفذته  الذي 
حصل  ما  وفق  هذا  كل  التهجير،  وبالتالي  الترويع  بهدف 

عليه من خالل عمله على توثيق التأريخ الشفوي للنكبة.

مبناسبة يوم األرض

الكاتب سلمان ناطور يروي في مركز بديل  قصته مع رواية "وما نسينا"

ثالث مائة فتى وفتاة يشاركون في برنامج تنمية الناشئة في مجال حقوق 
الالجئني وحق العودة في احدى عشر مركز ومؤسسة الجئني في الضفة الغربية

وف���ي ال��ن��ه��اي��ة اك���د س��ل��م��ان ن��اط��ورع��ل��ى ال��رس��ال��ة التي 
أن  رواي��ت��ه��م.  لتسجيل  قابلهم  م��ن  ك��ل  لسان  على  سمعها 
احفظوا ما حدث واعملوا على أال يتكرر. وأن شعبا بل ذاكرة 
هو شعب بال مس! تقبل، وقدم بأسلوبه اخلاص حكايتني 
وحكاية  عباس  الشيخ  حكاية   : مسرحها  التي  الذاكرة  من 
عبد احلسن، وأنهى األمسية بعبارته: ستأكلنا الضباع ان 

بقينا بال ذاكرة.

االئتالف الفلسطيني حلق العودة

باختيار ما بني خمسة وعشرون الى ثالثني فتى وفتاة تتراوح أعمارهم/ن من أربعة 
عشر الى سبعة عشر عاما حيث سيقومون باإللتقاء مرتني أسبوعياً على االقل ليتم 
تقدمي املادة املقررة لهم من قبل أساتذة مختصني في مجاالت عدة كتاريخ وجغرافية 
الوعي  العالقة برفع مستوى  لها  القيام بانشطة مختلفة غير منهجية  فلسطني مع 
لدى الفتية والفتيات، وقد قام مركز بديل بوضع اخلطوط االساسية ملادة املشروع 
تاريخة  خلفية  بعنوان  االول  الفصل  وه��ي:-  فصول  أربعة  على  موزعة  ع��ام  مل��دة 
والثاني بعنوان أوضاع الالجئني والثالث بعنوان حقوق الالجئني والرابع بعنوان 

حملة الدفاع عن حقوق الالجئني.  
ومن املقرر ان يقام مخيم صيفي يضم جميع املشاركني في املشروع من مختلف 
اخلبرات  بتبادل  املشاركني  خالله  يقوم  العام  هذا  صيف  في  الغربية  الضفة  انحاء 
سلطات  بها  تقوم  التي  الفصل  لسياسة  حتديا  البعض  بعضهم  على  وال��ت��ع��ارف 

االحتالل العسكري. 

							تصوير:	بديل 				 	 جانب	من	الندوة	في	مركز	بديل،	آذار	2006	
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توطئــة
ال��ت��راب  ك��ام��ل  ال���ع���ودة ع��ن ه���دف حت��ري��ر  ل��م تنفصل قضية 
منتصف  ف��ي  إال  الفلسطيني  ال��س��ي��اس��ي  ال��ف��ك��ر  ف��ي  الفلسطيني 
دورت��ه  في  الفلسطيني  الوطني  املجلس  تبنى  حني  السبعينات 
الثانية عشر ) 8-1 حزيران 1974( ما عرف بالبرنامج السياسي 
الوطنية.  السلطة  برنامج  أو  العشر  النقاط  برنامج  أو  املرحلي 
التحرير  لفعل  طبيعية  محصلة  ال��ع��ودة  كانت  احل��ني  ذل��ك  فإلى 

الكامل غير املنقوص حني يتم إجنازه.
النقاط  ب��رن��ام��ج  مقدمة  ف��ي  ال��ع��ودة  ح��ق  مصطلح  ورد  وق��د 
املجالس  م��ق��ررات  ف��ي  املعهود  السياق  خ���ارج  م��رة  ألول  العشر 
سالم  إقامة  استحالة  على  املقدمة  أكدت  حيث  السابقة،  الوطنية 
دائم وعادل في املنطقة دون استعادة الشعب الفلسطيني "لكامل 
حقوقه الوطنية وفي مقدمها حقه في العودة وتقرير املصير على 

كامل ترابه الوطني"،  وذلك من دون اإلشارة إلى القرار 194.
وف����ي س���ي���اق ال���ت���ط���ورات ال���الح���ق���ة ل��ل��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
الوطنية  للحركة  السياسي  الفكر  على  ط��رأت  التي  والتحوالت 
الفلسطينية تبنى املجلس الوطني في دورته التاسعة عشر )15 
البيان السياسي  الثاني 1988( وثيقتني أساسيتني هما:  تشرين 
العودة  حق  على  الوثيقتان  هاتان  أكدت  وقد  االستقالل.  وإع��الن 
ق��رارات األمم املتحدة. وج��اء هذا  إط��ار  وحل مشكلة الالجئني في 

التأكيد أكثر وضوحاً في وثيقة االستقالل.
التحرير  ل�منظمة  ال��س��ي��اس��ي  اخل��ط��اب  ت��ب��ّدل  ب���دأ  ق��د  وب��ه��ذا 
الفلسطينية ومن ضمنه مفهوم العودة تبّدالً جوهرياً على امتداد 

التحرير  الفلسطيني )1988-1964( وحتولت منظمة  النضال  نحو ربع قرن من 
من حركة حترير وطني تسعى لتحرير كامل التراب الفلسطيني الى حركة استقالل 
األمم  بقرارات  وتقبل  إسرائيل  دولة  بجانب  فلسطيني  كيان  إلقامة  تسعى  وطني 

املتحدة أساساً حلق العودة وإطاراً حلل مشكلة الالجئني.
لالنخراط  املنظمة  أهل  ما  هو  السياسية  املمارسة  وفي  الفكر  في  التبدل  وه��ذا 
في مفاوضات السالم التي انطلقت في مدريد ومن ثم في أوسلو، حيث أّجل إعالن 
املبادئ املوقع بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل مبوجب الفقرة الثالثة من 
املادة اخلامسة 3/5 حل مشكلة الالجئني إلى مفاوضات احلل النهائي دون أن تربط 

املشكلة بأي مرجعية قانونية.

حق العودة واحلقوق اإلنسانية األساسية
حق  ملفهوم  مختلفتني  مقاربتني  متييز  ميكننا  السابقة  التحوالت  سياق  ف��ي 

العودة في عالقته باحلقوق اإلنسانية األساسية لالجئني الفلسطينيني:
طابعها  على  الالجئني  ملشكلة  السياسي  الطابع  تغلّب  ظلت  االول��ى؛  املقاربة 
الالجئني- وتشغيل  غ��وث  لوكالة  اإلنساني  بالدور  تتمسك  بقيت  وإن  اإلنساني 

التزام املجتمع  األونروا باعتبار أن مجرد وجودها واستمرار عملها هو تعبير عن 
الدولي السياسي  واألخالقي بتحمل املسؤولية عن خلق مشكلة الالجئني وبالتالي 

التزامه بحلها.
رفض  مت  قد  كان  ال��غ��وث-األون��روا  وكالة  إنشاء  قبل  وحتى  السياق  هذا  وفي 
نتائج تقرير بعثة األمم املتحدة للمسح االقتصادي )6 تشرين الثاني 1949( الذي 
دعت  التي  النتائج  هذه   )UNCCP( فلسطني  حول  الدولية  التوفيق  للجنة   قدم 
الربط  أس��اس  الغوث على  من  ب��دالً  الفلسطينيني  تأمني عمل لالجئني  إلى ض��رورة 
بني برنامج األشغال العمومية والغوث الضروري وحتقيق شعار "استخدام أكثر 

وغوث أقل".
في  انعقد  ال���ذي  األول  الفلسطيني  ال��وط��ن��ي  املجلس  ات��خ��ذ  ذات���ه  ال��س��ي��اق  وف��ي 
القدس عام 1964 قرارا باستخدام كلمة "عائدون" بدالً من "الجئون" في وصفه 
للفلسطينيني املقتلعني خارج وطنهم. وفيما بعد استحدثت دائرة في منظمة التحرير 
الفلسطينية سميت "دائرة شؤون العائدين". لكن اسم الدائرة ما لبث ان تغير مرة 
أخرى إلى"دائرة شؤون الالجئني" كما تعرف اليوم. وهذا التغيير ذو مغزى وداللة 
سياسية وقانونية. وقد ارتبطت هذه املقاربة بثقافة سياسية سادت لفترة طويلة من 
الزمن تقول بأن املعاناة والبؤس وشظف العيش في املخيمات هو احملرك األساسي 

للثورة باعتبار هذا كله جزء ال يتجزأ من ضريبة التحرير و العودة.
اإلنساني  املقاربة اجلانب  السابقة غلّبت هذه  للمقاربة  الثانية: خالفاً  املقاربة 
ملشكلة الالجئني على اجلانب السياسي، وقد برزت بشكل جلي في أعقاب اتفاقيات 
اوسلو أساساً وتدعو هذه املقاربة إلى حتسني شروط حياة الالجئني في املخيمات 
ومنحهم احلقوق االقتصادية واالجتماعية في البلدان املضيفة وفقاً ملعايير القانون 
الدولي، لكنها في واقع احلال تنطوي على دعوة ضمنية لدمج الالجئني الفلسطينيني 
في املجتمعات املضيفة وتوطينهم حيث هم. و تنتقص هذه املقاربة ضمنياً من حق 
للقرار  وفقاً   1948 عام  منها  ط��ردوا  التي  وممتلكاتهم  بيوتهم  إلى  الالجئني  عودة 
الفلسطينية" عند  أراض��ي "الدولة  إلى   . وفي أحسن األح��وال تقر بعودتهم   194
قيامها. وقد جتند لدعم هذه املقاربة العديد من مراكز البحث والدراسات. وطرحت 

في سياقها العديد من املشاريع. 
العديد من  الالجئني في فلسطني والشتات  ومن جهة أخرى برزت في أوساط 

املبادرات الشعبية التي تدعو إلى التمسك بحق العودة وإلى توفير احلماية املؤقتة 
مركز  مثل  املراكز  بعض  ساهمت  وقد  عودتهم.  تتم  أن  إلى  الفلسطينيني  لالجئني 
بديل في دعم مثل هذا التوجه حيث وفر ثقافة قانونية رصينة ربطت ما بني مفهوم 
احلماية املؤقتة ومفهوم احللول الدائمة املبنية على احلقوق، وفقاً ملبادئ القانون 

الدولي وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.

نحو مقاربة شاملة حلقوق الالجئني 
الفلسطينيني

بني  وثيقاً  ربطاً  عائدون  مجموعة  ربطت   1999 عام  أواخ��ر  في  انطالقتها  منذ 
وجتربتهم  الفلسطينيني  الالجئني  وضع  من  انطالقاً  املدنية  واحلقوق  العودة  حق 
في لبنان مقارنة بالبلدان العربية املضيفة األخرى وخاصة سوريا. وقد أكد بيان 
هذه  الفلسطينيني  الالجئني  منح  أجل  من  النضال  أهمية  على  التأسيسي  عائدون 
ال  ومب��ا  والنفسية،  واالجتماعية  االقتصادية  معاناتهم  من  "يخفف  مبا  احلقوق 
العودة."  النضال من أجل حق  التوطني وال يحول دون استمرار  يخدم مخططات 
وقد مت التأكيد على مسألة الترابط هذه مراراً وتكراراً في أدبيات عائدون وأدبيات 

االئتالف الفلسطيني حلق العودة.
وم���ا نطمح إل��ي��ه ه��و ض����رورة ب��ل��ورة رؤي���ة ش��ام��ل��ة مل��س��أل��ة ح��ق��وق الالجئني 
للشعب  الثابتة  الوطنية  احل��ق��وق  إط��ار  م��ن  ال��ع��ودة  ح��ق  جتتزء  ال  الفلسطينيني 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، من جهة، وال تقيم أي تعارض بني متتع الالجئني 
الفلسطينيني باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وبني نضالهم من أجل حق العودة 

من جهة أخرى. وميكننا إيجاز هذه املقاربة باخلطوط الرئيسية التالية:

طردوا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم  إلى  العودة  في  الفلسطينيني  الالجئني  حق   1-
جراء  النفسية  واملعاناة  املادية  اخلسائر  عن  والتعويض   1948 ع��ام  منها 
النكبة حق فردي وجماعي يستند الى مبادئ القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
ويتضمن  الصلة.  ذات  املتحدة  األمم  وق��رارات   194 القرار  إلى  استناده  قبل 
واستعادة  )ال��ع��ودة  ه��ي:  متكاملة  ح��ق��وق  ث��الث��ة  فهمنا  حسب   194 ال��ق��رار 
يشكل  ال��ع��ودة  ح��ق  ع��ن  ب��دي��الً  التعويض  ط��رح  إن  والتعويض(.  املمتلكات 
تشويهاً ملضمون القرار 194 ويهدف الى مترير مشاريع التوطني والتهجير 

والدمج الرامية إلى إغالق ملف الالجئني وطي صفحة العودة.
حق العودة كحق إنساني يجب أن يوضع في إطار أوسع وهو إطار احلقوق   2-
املمنوحة لالجئني بشكل عام في نظام احلماية الدولية لالجئني مع ضرورة 
عدم  جلهة  وخاصة  الفلسطينيني  الالجئني  وض��ع  خصوصية  على  التأكيد 
انطباق خيارات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الفلسطينيني بشأن 
احلماية  توفير  هو  املطلوب  ان  بل  الفلسطينية.  احلالة  على  الدائمة  احللول 
املؤقتة لالجئني الفلسطينيني التي تكفل لهم احلقوق اإلنسانية من دون املس 

بوضعهم القانوني كالجئني إلى أن تتم عودتهم.
اإلطار  في  العودة  حق  منها  املقدمة  وفي  الالجئني  حقوق  وضع  ينبغي  وأخيراً   3-
للتصرف،  القابلة  غير  الفلسطيني  للشعب  الثابتة  الوطنية  للحقوق  االش��م��ل 
مقدمتها  وفي  الصلة  ذات  املتحدة  األمم  ق��رارات  وفق  املصير  تقرير  حق  وخاصة 
تقرير  ف��ي  الفلسطيني  الشعب  ح��ق  على  يؤكد  ال��ذي   1974 لعام   3236 ال��ق��رار 
مصيره دون تدخل خارجي واحلق في االستقالل والسيادة الوطنيني واحلق في 

العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها وشردوا منها. 

نحو نظام حماية عربي 
لالجئني الفلسطينيني

النخب  ال��ع��رب��ي وخ���ط���اب  ال��رس��م��ي  ب��ع��ض اخل���ط���اب  إن 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ش��أن ال��ت��م��س��ك ب��ح��ق ال���ع���ودة ورف����ض ال��ت��وط��ني 
يرتبط  ل��م  م��ا  امل��ض��م��ون  م��ن  وخ��ال��ي��اً  للمصداقية  ف��اق��داً  يظل 
االقتصادية  احلقوق  املضيفة  ال��دول  في  الفلسطينيني  مبنح 
واالجتماعية التي يتمتع بها مواطنو هذه الدول مع االحتفاظ 
بجنسيتهم الفلسطينية وبحقهم في العودة. إن غياب مثل هذه 

احلقوق من شأنه أن يضعف نضالهم من أجل العودة.
ويتطلب هذا األمر التزام الدول العربية بتطبيق بروتوكول 
الدار البيضاء الذي اقره مؤمتر وزراء خارجية الدول االعضاء 
في اجلامعة العربية عام 1965.  بل يتطلب ضرورة تطويره 
املقيمني  للفلسطينيني  املدنية  احلقوق  من  املزيد  منح  باجتاه 

مؤقتاً في هذه الدول: 

لتنظيم  ومبكرة  أساسية  محاولة  البروتوكول  ه��ذا  يعد   
جلأوا  التي  العربية  البلدان  في  الفلسطينيني  الالجئني  وض��ع 
إليها ع��ام1948. لقد منحهم هذا البروتوكول نوعاً من احلماية 
اخلمس  البروتوكول  م��واد  وتدعو  عودتهم.  انتظار  في  املؤقتة 
معاملة  للجامعة  األعضاء  ال��دول  في  الفلسطينيني  معاملة  إلى 
املواطنني فيما يتعلق بالتوظيف، حق املغادرة والعودة من وإلى 
الدول املعنية، حرية احلركة بني الدول العربية، إصدار وثائق 

السفر وجتديدها. هذا فضالً عن حق اإلقامة وحق العمل.

وم���ن اجل��دي��ر ذك����ره أن ع��ش��ر دول ف��ق��ط م��ن أص���ل 21 دول����ة وّق��ع��ت ه��ذا   
البروتوكول،  فاململكة العربية السعودية واملغرب وتونس لم توقعه في 
حني أن دوالً أخرى وقعته مع بعض التحفظات مثل الكويت وليبيا ولبنان. 
لكن بعض الدول املضيفة التي تستضيف غالبية من الالجئني استوعبت أو 
لنقل دمجت بعض معايير البروتوكول ضمن قوانينها الوطنية مثل سوريا 
و األردن مع الفارق بني الوضع القانوني لالجئني الفلسطينيني في كل من 

البلدين. 

لتأمني  م��وارده��ا  من  بعض  املضيفة  العربية  ال��دول  إنفاق  من  الرغم  على   
إال  الفلسطينيني.  لالجئني  األساسية  واالقتصادية  االجتماعية  احلقوق 
كان  املذكور  البروتوكول  يفرضها  التي  وااللتزامات  التعهدات  تطبيق  أن 
واإلقليمية  السياسية  للتطورات  يخضع  ك��ان  بل  ألخ��ر،  وق��ت  من  يختلف 
والدولية التي متر بها القضية الفلسطينية. وقد أقر مؤمتر املشرفني على 
شؤون الالجئني الفلسطينيني في احدى دوراته بان تطبيق املعايير املعنية 
التي  املفعول  نافذة  الوطنية  القوانني  وإن  املطلوب.  املستوى  دون  م��ازال 
املمنوحة  احلماية  مستويات  من  تضعف  البروتوكول  هذا  بتطبيق  حتكم 

لالجئني الفلسطينيني. 

إن نطاق احلماية املمنوحة لالجئني الفلسطينيني في الدول العربية املضيفة   
البيضاء لعام 1965 هو أضيق بكثير من نطاق  الدار  مبوجب بروتوكول 
احلماية الذي يتمتع به الالجئون عامة، وفق املعاهدات واالتفاقات املعمول 
بها في هذا اخلصوص دوليا. ولذا  فإن املطلوب هو التزام أكبر من جانب 
العديد من الدول العربية بتطبيق معايير البروتوكول وإزالة العقبات التي 
حتول دون تطبيقها على املستوي الوطني، ومن ثم موائمة احلماية املطبقة 

على الالجئني الفلسطينيني في هذه الدول مع معايير احلماية الدولية.

اخلالصـــة
أي هيئة دولية تتمتع بتفويض واضح يكفل  الدولي حالياً  ال يوفر املجتمع 
حماية دولية منتظمة وشاملة حلقوق الالجئني الفلسطينيني اليومية جميعهم. 
وهذا يعني عملياً أن ثلث الجئي العالم ال يتمتعون بحماية دولية مناسبة وكافية 

ويكادون أن يكونوا من دون حماية فعلية.
وقد أدى غياب احلماية املناسبة لالجئني الفلسطينيني من قبل معظم سلطات 
الدول العربية املضيفة واحلماية احملدودة التي تقدمها األنروا والتدخل احملدود 
جدية  ثغرات  وج��ود  ال��ى  الالجئني  لشؤون  املتحدة  ل��ألمم  السامية  للمفوضية 
فان غياب  ذلك  الفلسطينيني.  وااله��م من  تقدميها لالجئني  الواجب  في احلماية 
احلماية املناسبة لالجئني الفلسطينيني في الدول العربية يرتب أثارا سلبية على 
نضالهم من اجل حق العودة، إذ يضعف قدرتهم على التمسك بهذا احلق من جهة كما 
يعبد من جهة أخرى الطريق أمام مشاريع التوطني والتهجير املرفوضة من الشعب 

الفلسطيني.  

* قدمت	مجموعة	عائدون	هذه	الورقة	الى	ندوة	نظمتها	عائدون	بالتعاون	مع	الهيئة	العامة	

لالجئني	 األساسية	 احلقوق	 	" عنوان:	 سورية	حتت	 في	 العرب	 الفلسطينيني	 لالجئني	
الفلسطينيني	في	البلدان	املضيفة	)الواقع	واملسؤولية("	بني	12-14	كانون	أول	2005		

الالجئــون الفلسطينيــون بيــن احلقــوق املدنيــة وحــق العــودة
إعــداد: مجموعة عائدون 

عضو اإلئتالف الفلسطيني حلق العودة *

االئتالف الفلسطيني حلق العودة

													تصوير:	مجموعة	عائدون 	 	 جانب	من	نشاطات	مجموعة	عائدون/سوريا،	نيسان-أيار	2005.	
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

أخرى	باسم	ينون	سنة	1952.
املشهد:		قرية	عربية	في	اجلليل	السفلي،	يسميها	اإلسرائيليون	جت-حيفر.

معصوب:		قرية	في	اجلليل	الغربي،	أقيم	مكانه	كيبوتس	باسم	متسوبه	سنة	
.1940

معسكر	عالر:	على	سكة	القدس	تل	أبيب،	أقيمت	فيه	مستعمرة	بارجيوره	)انظر	
محطة	دير	الشيخ).

معسكر	القسطنية:		غدا	اسمه	كفار	أميم	)كيبوتس).
معلول:	قرية	عربية	في	اجلليل،	أقيمت	في	أراضيها	هي	وترشيحة	مستعمرة	

معلوت	ترشيحة.
مغارة	أبو	اصبع:		وتقع	في	جبل	الكرمل،	وحرف	اسمها	إلى	اتسباع	النظير	العبري	

لالصبع	في	العربية.
مغارة	الزطية:	جلجولت..

باسم	 تعرف	 وغ��دت	 الكرمل.	 طيرة	 ش��رق	 كم	 	2 وتقع	 الزعتر:	 مغارة	
مغارة»أورنيت».

مقام	ابراهيم	اخلليل:		موقع	في	جبل	الشيخ	غدا	يعرف	باسم	هار	بتارمي.
مقام	الشيخ	محمد:		أو	تل	الصافي،	ويقع	غرب	جبل	القدس،	وغدا	يعرف	باسم	

تل	صافت.
املقنع:		قرية	في	السهل	األوسط	اجلنوبي،	غير	اليهود	اسمها	إلى	تل	مكينة.

ملبس:		قرية	عربية	تقع	على	مسافة	10كم	شرق	يافا،	أقيمت	في	أراضيها	
مستعمرة	بتاح	تكفا	سنه	1878	ثم	توسعت	حتى	ضمتها.

ملحمية:		موقع	في	غور	األردن	على	مسافة	5	كم	جنوب	غرب	سمخ،	أقيمت	
في	مستعمرة	مناحميا	سنة	1902.

مستعمرة	 أراضيها	 في	 أقيمت	 الداخلي،	 السهل	 في	 عربية	 قرية	 	 املنصورة:	
كادميه	سنة	1933	وما	لبثت	حتى	توسعت	فيها.

املنطار:		على	احلدود	اللبنانية،	أقيمت	فيها	مستعمرة	سن	1966	.
مير:	قرية،	ومزرعة	-	مزرعة	الكسار	نسبة	إلى	سليم	كسار	الذي	باع	أراضيها	

سنة	1895	للبارون	روتشلد،	وتعرف	اليوم	باسم	حفات	كسار.
?امليراد	:		قلعة	شمال	صحراء	القدس	على	الطريق	القدمية	بني	بيت	حلم	والبحر	

امليت،	تعرف	اليوم	باسم	هوركانيه.
ميسر:	قرية	عربية	شمال	غرب	نابلس،	حرف	اسمها	إلى	متسر	اسما	لكيبوتس	

يقع	قريبا	منها.
ميناء	روبني:	غير	اسمه	إلى	خربة	يبنه	مي.

مينة	أبو	زابورة:		شبه	ميناء	كان	على	مسافة	10كم	شمال	نتانيا،	أسس		اليهود	
في	محيطه	مدرسة	للبحرية	باسم	مبوؤت	مي.

ن
ناب:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1967،	ومزرعة	باالسم	نفسه،	وتقعان	في	جنوب	

اجلوالن.أقيمت	فيهما	مستعمرة	باسم	نوب	سنة	1972.
نابلس:	شخيم.

الناصرة:		املدينة	العربية	املشهورة،	حرف	اسمها	إلى	نتسرات.النبي	صموئيل:		
هار	ها	سمحاه.

جند:	قرية	عربية	على	مسافة	11كم	جنوب	عسقالن	هجر	أهلها	عام	1948	
وأقيمت	في	محيطها	مستعمرة	ايرز	ومعسكر	ايرز	معبر	قطاع	غزة.

جنمة	الصباح:	قرية	في	اجلليل	الغربي	بجانب	طريق	طبرية	اخلالصة.	ترجم	
اسمها	إلى	العبرية	وغدت	تعرف	باسم	اييلت	ها	شاحر.

نخابر	البعل:	واد	جنوب	البحر	امليت،	غدا	يعرف	باسم	ناحل	براتسيم.
النصيرات:	قرية	عربية	على	مسافة	4كم	جنوب	غزة.	أقيمت	فيها	مستعمرة	

نتسارمي	سنة	1972،	بتحريف	اسمها.
النعانة:	قرية	عربية	في	السهل	الداخلي،	أقيم	في	أراضيها	كيبوتس	ناعن	

سنة	1930.
نعيم:	قرية	عربية	في	مرج	ابن	عامر،	يسميها	اليهود	باسم	نني.

النعيمة:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	إلى	الغرب	من	احلولة،	أقيمت	في	
أراضيها	ابتداء	من	سنة	1940	مستعمرة	نعمه.

النقب:	هانيجف.
منرة:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وأقيمت	في	أراضيها	مستعمرة	باسم	

منره	سنة	1929	غير	اسمها	إلى	رامات	تسفي	سنة	1934.
النهر:	موقع	على	مسافة	8	كم	شمال	عكا،	أسس		فيه	ابتداء	من	سنة	1934	

مستعمرة	نهاريا.
نهر	بانياس:	ناحل	حرمون	أو	ناحل	بانياس

نهر	احلاصباني:	ناحل	سنير.
نهر	الزرقاء:	ويقع	قريبا	من	جسر	الزرقاء،	باسم	وادي	التماسيح،	وعبرن	اسمه	

إلى	ناحل	تنينيم.
نهر	الطنطورة:	انظر	وادي	الدفلة،	وقد	غدا	يعرف	باسم	ناحل	داليه،	وهو	يصب	

في	البحر	االبيض	املتوسط	جنوب	الكرمل.
نهر	العوجا:	إلى	الشرق	من	يافا،	وغدا	يعرف	عندهم	باسم	يركون.

نوريس:		قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	تقع	إلى	الشمال	الغربي	من	جبل	
فقوعة،	وقد	أقيمت	فيها	مستعمرة	باسم	مقارب	)نوريت(.

هـ
هربية:	قرية	عربية	على	مسافة	10كم	جنوب	عسقالن	أقيم	في	أراضيها	

كيبوتس	يد	مردخاي.
هوشة:	خربة	حرفوا	اسمها	إلى	أوشة	وأطلقوه	اسما	على	مستعمرة	أسسوها	في	

محيطها.
هونني:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948،	تقع	قريبا	من	احلدود	اللبنانية،	أقيمت	

على	أراضيها	مستعمرة	مرجاليوت	سنة	1951	.
و

وادي	البصة:	ويقع	في	اجلليل	الغربي،	ويسمى	أيضاً	وادي	كركرة.	حرف	
اسمه	إلى	ناحل	بيتست.

وادي	البيرة:	في	اجلليل	السفلي،	يصب	في	نهر	األردن.	غدا	يعرف	باسم	ناحل	
تابور.

وادي	التماسيح:	أنظر	نهر	الزرقاء.
ناحل	روش	 باسم	 يعرف	 األعلى،	غدا	 اجلليل	 واد	جاف	في	 اجلاعونة:	 وادي	

بينه.
وادي	اجلرافي:		يصب	في	وادي	عربة.	غير	اسمه	إلى	ناحل	باران.

وادي	جهنم:	ناحل	بن	هينوم.
وادي	حتيرة:	ويقع	في	النقب،	غير	اسمه	إلى	ها	مختيش	ها	جدول.

أفكــار حــول التضــامن الفلسطيـني
حققت حركة التضامن الفلسطيني مكتسبات هامة منذ انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
في أيلول 2000، فعبر اخلمس سنوات املاضية انتشر في الشوارع وساحات اجلامعات واملدارس 
اليسار  أوساط  ففي  الفلسطيني.  التضامن  نشاطات  من  جديد  جيل  الشمالية،  أمريكا  أرجاء  في 
القائل أن السياسة اخلارجية األمريكية للواليات  التقدمية هنالك قبول واسع للرأي  واحلركات 
أوال  استيطانية  استعمارية  باعتبارها  إسرائيل  مساندة  على  تقوم  األوس��ط  الشرق  في  املتحدة 
كل   شاهدت  الكالسيكية.  راسكو  وأعمال  روبينسون  مكسيم  شعار  لتجسيد  وذلك  ثانيا  ودول��ة 
حملة  تعبئة رئيسية ضد احلرب في العراق النضال الفلسطيني موضوعا في الواجهة األمامية 
الفلسطيني  النشاطات اجلديدة على احلركة تقدم للنضال  آلة احلرب األمريكية فكافة  ملعارضة 

وللتاريخ من وجهة نظر مضادة للصهيونية.
من  الثاني  النصف  فخالل  مسبوق  غير  إجن��از  ه��ذا 
التقدمية  الراديكالية  احلركات  رفضت  العشرين  القرن 
ف���ي ال�����دول ال��رأس��م��ال��ي��ة امل���ت���ط���ورة ب��ش��ك��ل ع����ام تبني 
الوطني  التحرر  عملية  بإسناد  يقضي  حاسما  موقفا 
جدا  نشيطة  الصهيونية  املنظمات  كانت  الفلسطيني. 
في أوساط احلركات املعادية للحرب الفيتنامية ونظام 
فقد  أخ��رى.  تقدمية  وقضايا  العنصري  إفريقيا  جنوب 
للنضال  بالنسبة  هامشيا  الفلسطيني  التضامن  ك��ان 
من  الثاني  النصف  في  حدث  ال��ذي  الضخم  اجلماهيري 

القرن العشرين.  بينما أيد اليسار بشكل عام ما افترض أن يكون موقفا تقدميا صهيونيا. فبينما 
التيار األساسي للصحافة هناك طرأ  تبقى احلركة الصهيونية ممولة بشكل جيد ومهيمنة على 
تغيرا هاما في هذا املجال. لقد أظهرت الصهيونية نفسها على أنها تيار سياسي منحاز بشكل كامل 
للتحرر.  ومعادي  معلن  عنصري  وبأسلوب  لإلمبريالية  املؤيدة  األمريكية  اإلدارة  سياسات  مع 
أرجاء  كافة  ففي  االجت��اه.  هذا  على  عدة  مؤشرات  اإلسرائيلية  احلكومة  سياسات  وتتضمن  هذا 
أمريكا الشمالية تقوم مجوعات طالبية صهيونية وبشكل معلن بدعوة ممثلي املخابرات املركزية 
األمريكية التابعة لوزارة الدفاع األمريكية وكذلك أجهزة األمن واالستخبارات الكندية للحديث في 
السياسيني  التقدميني والنشطاء  السرية لألكادمييني  اجتماعات يرعونها. تدار عمليات املالحقة 
مجموعات  مع  األب��ح��اث  وم��راك��ز  واألكادمييني  اجل��دد  احملافظني  الصحفيني  من  حتالف  قبل  من 
صهيونية مثل مشروع ديفيد ودانيال، بايبس وريسكو، وكامبس ووتش. يدافع بايبس بشكل 
اخلارجية  السياسة  مصالح  خلدمة  املتحدة  ال��والي��ات  أك��ادمي��ي��ي  يعمل  أن  فكرة  ع��ن  مفضوح 

األمريكية وفي طليعتها الدفاع عن إسرائيل. 
إن طبيعة احلركة الصهيونية  املؤيدة لإلمبريالية قد أثرت على قدرتها على تعبئة الطالب 
كسب  على  قادرين  غير  يبقون  األج��ر  مدفوعي  منظميها  ينشط  فبينما  اجلامعات.  ساحات  في 
انتباه عدد ذي بال من الطالب وغير قادرين على التأثير الفعال على األرض. فكل يوم جديد يأتي 
الدولة اإلسرائيلية  إلى عزل  العالم تهدف  أرجاء  ببعض األخبار اجلديدة عن مبادرات في كافة 
الصهيونية  الدعاية  إن  عليها.  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  طريق  عن 
السياسية تستجيب وبشكل متزايد حلمالت حركة التضامن الفلسطيني فقراءة سريعة للصحافة 
غير  بشكل  األيديولوجية  املعركة  يخسرون  كونهم  من  اخل��وف  انتشار  ال��ى  تشير  الصهيونية 

مسبوق.
أن ح��رك��ة  ب����دا واض���ح���ا  ال���ع���ام 2006  م��ط��ل��ع  وف����ي 
في  هائلة  حتديات  أيضا  تواجه  الفلسطينية  التضامن 
خسر  الشمالية  أمريكا  مدن  بعض  ففي  القادمة.  الفترة 
بسبب  تأثيرهم  بعض  الفلسطيني  التضامن  نشطاء 
الى  اإلنتفاضة  فتحول  الواقع.  في  السياسية  التغيرات 
مظهر مألوف وصالبة إسرائيل وتشييدها جلدار الفصل 
املعنويات  انخفاض  م��ن  معني  ق��در  إل��ى  أدى  العنصري 
والتشتت. فقد اختلط األمر على النشطاء السياسيني من 
الناشئ عن فوز  حيث كيفية االستجابة للوضع اجلديد 

حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية.  هدف هذا املقال هو البدء مبكاشفة صريحة مع 
حركة التضامن في أمريكا الشمالية ثم الشروع في البحث لإلجابة على أي سؤال في أي اجتاه 

نذهب.

الوضــع السياســي الراهــن
لقد حدث تغير هائل بفوز حماس الكبير في انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني والتي 
بشكل  حلماس  الواسع  االنتخاب  كان  لقد  ثاني 2006،  كانون  من  والعشرين  اخلامس  في  متت 
لقد   ،1998 عام  أوسلو  اتفاقيات  توقيع  أعقبت  التي  الكارثية  التفاوض  لعملية  رفضا  أساسي 
وجهت العديد من األصوات النقد التفاق أوسلو باعتبارها ورقة التني التي تتسّتر على فضيحة 
املعلن وهو  الهدف  الغربية وقطاع غزة. بعيدة عن  الضفة  مواصلة االستيطان االستعماري في 
إسرائيل  تواصل  واملفاوضات  السالم  غطاء  حتت  حقيقي.  بشكل  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة 
محاصرة وعزل البلدات والقرى الفلسطينية باستخدام شبكة من املستوطنات والطرق اإللتفافية 

ونقاط التفتيش.
من  معقد  نظام  طريق  عن  الفلسطينيني  حركة  على  السيطرة  اإلسرائيلي  اجليش  أحكم  لقد   
غطاء  امل��ع��زول��ة  السكانية  التجمعات  ه��ذه  منحت  لقد  احل��رك��ة.  على  وال��ق��ي��ود  العبور  تصاريح 
الفعالة مازالت بيد دولة إسرائيل. لقد هدفت تفاهمات  السيطرة  الذاتي ولكن  متويهيا من احلكم 
أوسلو )وما تبعها من اتفاقات( الى أن يفرض الفلسطينيون على نفسهم رقابة ذاتية بينما تتاح 
الفرصة إلسرائيل لتعميق نظام الفصل العنصري، واحلديث عن السالم في حني تنفذ خطة الفصل 

العنصري. يعتبر فوز حماس  الباهر اتهاما ملا يدعى عملية السالم والتي روجت لها احلكومات 
الغربية ووسائل اإلعالم اخلاصة بأسلوب مخادع ومقصود. أما خرافة املفاوضات فقد اشتركت بها 
قيادة السلطة الفلسطينية. وبالتأكيد فقبل انتخابات املجلس التشريعي مباشرة أشار قائد حماس 
خالد مشعل إلى أن جتربة اخلمسني عاما قد علمتنا أن هذه الطريق عدمية الفائدة وأن حماس لن 

تساهم في مواصلة خداع الشعب الفلسطيني باستخدام هذا الضرب من اخليال السياسي. 

وإذا ما التزمت حماس بوعودها القاضية بعدم احملافظة على تلك النظم االحتاللية فإن ذلك 
البساطة  عن  يكون  ما  أبعد  الوضع  املنطقة.  في  األمريكية  اإلسرائيلية  للمصالح  نكسة  سيمثل 
وذلك نظرا للشبكة املعقدة من األطياف واملصالح السياسية التي يحتويها نظام السلطة الوطنية 
السلطة  م��ن  هاما  ق��درا  يبقى  بينما  ضعيفة  مؤسسة  التشريعي  املجلس  يعتبر  الفلسطينية. 
قوى  وتبقى  الرئاسي.  ومكتبه  م��ازن  أب��و  بيد  الرسمية 
األمن الفلسطينية وبشكل خاص األمن الوقائي مقادا من 
أبي  سلطة  ال��ى  إسمي  بشكل  تستند  فتحاوية  هيئة  قبل 
مازن. أما حماس نفسها وبشكل خاص في قطاع غزة فهي 

متتلك شبكة قوية من الكوادر العسكرية.
نتائج  أن  م��ن  مخاوفهم  املعلقني  م��ن  ع��دد  أب���دى  لقد 
االن��ت��خ��اب��ات ق��د مت��ث��ل ت���ك���رارا ل��ل��ت��ج��رب��ة اجل��زائ��ري��ة في 
ع����ام1991، حيث مت إج��ه��اض ف��وز احل��زب اإلس��الم��ي في 
األمر  فرنسا  تدعمه  عسكري  انقالب  قبل  من  االنتخابات 
الذي أدى الى حرب أهلية طويلة األمد. إن أي تكرار للتجربة الفرنسية في ظل الظرف الفلسطيني 
سيشهد دون أدنى شك تدخل جيش إسرائيل وأجهزتها األمنية بكال االجتاهني افتعاالً للنزاعات 
املسلحة وإطالًة ألمدها. وبتقديرنا أن حماس تعي مثل هذا التهديد وقد صرحت تكرارا أنها تؤيد 
حكومة وحدة وطنية وترفض االجنرار الى صدامات مسلحة مع منظمات فلسطينية أخرى ومع 

ذلك فإن الدعم اإلسرائيلي املستتر ملثل تلك األحداث املتوقعة أمر واقعي وممكن.
النضال  جت��اه  التزاماتها  بني  التناقض  مع  حماس  ستتعامل  كيف  األساسي  السؤال  يبقى 
الوطنية  السلطة  اعتماد  إن  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  مؤسسات  على  واحل��ف��اظ  الوطني 
الفلسطينية االقتصادي سوف لن يختفي بفوز حماس رغما عن الطبيعة السياسية لتلك العالقة 
الدعم  بإيقاف  األوروب��ي  املتحدة واالحت��اد  الواليات  تهديدات  قد أوضحت بشكل مذهل بواسطة 
للدعم  بديلة  مصادر  حماس  وجدت  سواء  أنه  الواضحة  احلقيقة  تبقى  الوطنية.  للسلطة  املالي 
أو  جماهيري  ائتالف  استراتيجية  اتباع  أو  الثروة  توزيع  إع��ادة  صيغ  إحدى  تطبيق  حاولت  أو 
ابتدأت بإعادة رسم سياساتها لكي تصبح مقبولة بشكل أفضل لدى الغرب. فبينما يبدوا االحتمال  
األخير غير وارد في هذه املرحلة فإنه يبقى األمر املؤكد أنه من غير املمكن للوضع الراهن أن يبقى 

على حاله.
التي  التنظيمية  للقيود  نتيجة  بالضبط  هو  وإمن��ا  حماس،  لفعل  نتيجة  التناقض  هذا  ليس 
هو  االرتباط  هذا  من  للخالص  الوحيدة  الطريقة  إن  العنصري.  الفصل  أوسلو/عملية  فرضتها 
االنفراد مبفهوم يقضي بأن النضال الوطني الفلسطيني يدور حول ما يحدث في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. من أحد األهداف املقصودة لعملية أوسلو، هو تقليص النضال الفلسطيني الى خالف 
حول نسب من األراضي في الضفة الغربية وكذلك خلدمة أي صلة بني الفلسطينيني من الضفة 
 ،1948 عام  بعد  التاريخية  فلسطني  في  بقوا  الذين  الفلسطينيني  وأولئك  غزة  وقطاع  الغربية 
املنفيني  أولئك  وكذلك  إسرائيليني  مواطنني  وأصبحوا 
خارج وطنهم. ومن أجل ذلك كان ال بد من هدم مؤسسات 
حترر  ح��رك��ة  باعتبارها  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
وطني واستبدالها بالسلطة الوطنية الفلسطينية والتي 

تعتبر مشروع بناء دولة.
من  الستينات  ف��ي  التحرير  منظمة  تأسيس  يعتبر 
ال��ق��رن امل��اض��ي خ��ط��وة أس��اس��ي��ة إل��ى األم���ام على طريق 
ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ألن��ه��ا وح����دت الشعب 
إن  وأق��ط��ار.  أج��ي��ال  ع��دة  عبر  ال��ش��ت��ات  ف��ي  الفلسطيني 
العودة. واإلص��رار على ضمان  النضال هو حق  لهذا  أساساً صلباً وجوهرياً  الذي يشكل  املطلب 
عودة الالجئني الفلسطينيني إلى منازلهم وأراضيهم التي طردوا منها. مقابل الرفض الذي اعترى 
كافة املفاوضات منذ أوسلو مبحاوالتها لتجاهل هذا املطلب مقلصة إياه الى عودة رمزية لبضعة 
آالف من الفلسطينيني الى الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك وبالرغم من االستعداد الصريح 
املنفيني في  الفلسطينيني  يبقى  التماشي مع مثل هذه احمل��اوالت  إلى  الرسمية  القيادة  ألف��راد من 
في  املركزي   السؤال  يبقى  التاريخية.  فلسطني  إلى  عودتهم  مطلب  خلف  موحدين  العالم  أرجاء 
احلراك السياسي املستقبلي هو ما الذي سيحدث لتلك املؤسسات الوطنية الفلسطينية العريضة 

وما هي إمكانيات تقوية حركة حق العودة.

حتليــل نظــام الفصــل العنصــري
إن نهاية عملية أوسلو التي باتت في حكم املتأخر ومحاوالتها لتقليص املسألة الفلسطينية  الى 
مشروع بناء دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة يتيح املجال لفرص هائلة في املستقبل القريب 
وبشكل خاص أن املجال قد أتيح إلعادة حتليل إسرائيل باعتبارها دولة استعمارية استيطانية 

قائمة على أساس نظام فصل عنصري مشابه لنظام الفصل العنصري اجلنوب أفريقي.
وقطاع  الغربية  الضفة  في  سياساتها  بسبب  فقط  ليس  عنصري  فصل  دول��ة  إسرائيل  إن 
أنها دولة يهودية وبهذا ال ميكنها أن تكون دولة لكافة  غزة. فدولة إسرائيل تعرف نفسها على 
مواطنيها. فأكثر من %90 من فلسطني احملتلة عام 1948، هي أراض ال ميكن لغير اليهود تطويرها 
أو إدارتها. إن الطبيعة العنصرية قد بدت واضحة منذ قيام دولة إسرائيل. تبدوا هذه الطبيعة 
واضحة من واقع أن الالجئني الفلسطينيني ممنوعني من العودة الى بيوتهم ومنازلهم التي طردوا 

فـــــي مقــــاومـــــة نظـــــــــــام الفصـــــــــل العنصــــــري اجلديــــد
بقلـم: آدم هنيـة وحـازم جمجــوم ورفيــف زيـادة*

  ه���دف���ت ت��ف��اه��م��ات أوس���ل���و )وم�����ا ت��ب��ع��ه��ا م���ن ات���ف���اق���ات( ال��ى 
ذات���ي���ة بينما  ن��ف��س��ه��م رق���اب���ة  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ع��ل��ى  ي���ف���رض  أن 
ت��ت��اح ال��ف��رص��ة إلس���رائ���ي���ل ل��ت��ع��م��ي��ق ن��ظ��ام ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري

االئتالف الفلسطيني حلق العودة

خطوة  املاضي  القرن  من  الستينات  في  التحرير  منظمة  تأسيس  يعتبر 
وحدت  ألنها  الفلسطيني  الوطني  النضال  طريق  على  األم��ام  إلى  أساسية 
املطلب  إن  وأق��ط��ار.  أج��ي��ال  ع��دة  عبر  ال��ش��ت��ات  ف��ي  الفلسطيني  الشعب 
ال����ذي ي��ش��ك��ل أس���اس���ًا ص��ل��ب��ًا وج���وه���ري���ًا ل��ه��ذا ال��ن��ض��ال ه���و ح���ق ال���ع���ودة.
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في  أي مكان  فإنه ميكن ألي شخص ينحدر من ساللة يهودية من  املقابل  منها. وفي 
العودة. يوفر حتليل  قانون  ما يسمى  إسرائيليا على ضوء  أن يصبح مواطنا  العالم 
أج��زاء  كافة  بني  تربط  حلركتنا.إنها  القوة  متناهية  استراتيجية  العنصري  النظام 
الشعب الفلسطيني : من هم مواطني دولة إسرائيل وأولئك الذين يعيشون في ا لضفة 
بحق  متاما  مرتبطة  استراتيجية  املنافي.إنها  في  الذين  وأولئك  غزة  وقطاع  الغربية 
عودة لالجئني الفلسطينيني الى منازلهم وأراضيهم. وأنها أيضا تساوي بني اجلميع 

في إطار دولة دميقراطية وبغض النظر عن الدين أو العرق.
يساعد الربط التحليلي بنظام التفرقة العنصرية اجلنوب إفريقية على توضيح 
من  وعنصريا.  رجعيا  استعماريا  مشروعا  باعتبارها  الصهيونية  الطبيعة  حقيقة 
االقتصادية  والعقوبات  االستثمارات  وسحب  باملقاطعة  االستراتيجي  املطلب  شأن 
الذي تقدمنا به أن يوضح الصالت القوية بني رأس املال األمريكي الشمالي واألوروبي 
من  املستقاة  والعبر  جتربتنا  على  نبني  أن  أيضا  وبإمكاننا  الصهيونية.  وال��دول��ة 

احلركة املقاومة للفصل العنصري في املاضي. 
املقاطعة  حمالت  إطالق  إلى  يرمي  العالم  حول  القوي  الزخم  من  تراكمات  هنالك 
 ،2005 سنة  مت��وز  من  التاسع  ففي  االقتصادية.  والعقوبات  االستثمارات  وسحب 
دعت 170 منظمة فلسطينية إلى إطالق حملة عاملية للمقاطعة وسحب االستثمارات 
بدأت  قد  الشمالية  أمريكا  في  الكنائس  فإن  وكذلك  إسرائيل.  على  العقوبات  وف��رض 
بالبحث في إمكانيات سحب االستثمارات من إسرائيل. وفي النرويج فقد اتخذ املجلس 
اإلقليمي الطليعي في مقاطعة جنوب إفريقيا العنصرية مؤخرا خطوة مشابهة جتاه 
إسرائيل. صادقت عشرين منظمة من والية كويبيك )اجلانب الفرنسي من كندا( مبا في 
ذلك احتاد النساء الكوبيكيات واالحتاد اإلقليمي للمعلمني على حملة جديدة ملقاطعة 

املنتجات اإلسرائيلية ومقاطعة احلمالت التي تؤيد إسرائيل العنصرية. 
تعي احلركة الصهيونية بشكل كامل مدلوالت هذه احلركة. ففي جامعة تورنتو 
عقد جتمع الطالب ا لعرب مؤخرا أسبوعهم السنوي الثاني حول التفرقة العنصرية 
اإلسرائيلية وقد حظي هذا النشاط بتغطية واسعة، أما املنظمات املؤيدة للصهيونية 
مثل هيليل، ابني بريث، ومركز أصدقاء سيمون ويزينثال فقد مارسوا ضغطا لشطب 
ملركز  الكندي  املدير  وه��و  بنلولو  آف��ي  وبكلمات  النشاط.  أدب��ي��ات  من  عنصري  كلمة 
أن  الطلبة  أذه��ان  في  سيطبع  النشاط  عنوان  رؤي��ة  "إن  ويزينثال  سيمون  أص��دق��اء 
أسبوع  عقد   2006 ع��ام  وف��ي  قضيةهامة.  وه��ذه  عنصري  متييز  دول��ة  هي  إسرائيل 

إسرائيل العنصرية أيضا في جامعة أوكسفورد ومونتريال وكيتشنر – واترلو.

حركــة التضــامن واحلركــة الوطنيـــة
من املهم أن نوضح الفروقات بني حركة التضامن واحلركة الوطنية الفلسطينية. 

وبينما يقوي كال من هذين اجلناحني اآلخر، 
ف���إن أي خ��ط��وة إل���ى األم����ام ت��ؤخ��ذ ف��ي أح��د 
اجلانبني ستدفع  الى األمام باجلانب  اآلخر.  
الفلسطينية  الوطنية  احل��رك��ة  ب��ن��اء  تبقى 
مهمة الفلسطينيني في املنفى وليست مهمة 
إع��ادة  ف��إن  السبب  ول��ه��ذا  التضامن.  حركة 
املنفى  ف��ي  الفلسطينيني  منظمات  جتميع 
تتبوأ أهمية خاصة في هذه املرحلة. كثيرا 
ال��وض��وح. كثيرا  ع��دم  ه��ذه نقطة  م��ا تكون 

وجد  ما  إذا  بكثير  أسهل  تكون  احلياة  بأن  يقضي  تعليقا  التضامن  نشطاء  يطلق  ما 
واضح  بشكل  يبلور  لكي  وذل��ك  اإلفريقي  الوطني  باملؤمتر  شبيها  فلسطينيا  إط��ارا 
أهداف واستراتيجيات حركتنا ومع ذلك فإننا بحاجة للتعامل مع الواقع املوجود. أما 
نشطاء التضامن من غير الفلسطينيني فال ميكنهم أن يطرحوا أنفسهم كبديل للقيادة 
االرتباط  باستمرار  حت��اول  فعالة  تضامن  حركة  بناء  ولكن  الغائبة.  الفلسطينية 
باملبادرات الفلسطينية أن تدفع إلى األمام وتلهم املنظمات اخلاصة باحلركة الوطنية 

الفلسطينية العريضة. 
أضعف  ق��د  العنصري  للفصل  أوس��ل��و  م��ش��روع  على  التحرير  منظمة  توقيع  إن 
ال��وط��ن��ي  وامل��ج��ل��س  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  )م��ن��ظ��م��ة  ال��وط��ن��ي��ة  احل��رك��ة  م��ؤس��س��ات 
املنفى( وجعلت منها هياكل جوفاء.  الفلسطيني في  البرملان  الذي يعتبر  الفلسطيني 
حارس  أصبح  وقد  فلسطينية  وطنية  سلطة  إلى  نفسها  الوطنية  القيادة  حولت  وقد 
املعسكر الفلسطيني ال ميثل أكثر من األقلية الفلسطينية القاطنة في املناطق احملتلة من 
عام 1967. ال بد للنشطاء السياسيني والقادة الفلسطينيني من رؤية مركزية إلعادة 

بناء مؤسسات احلركة الوطنية.
هي  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  أن  القول  من  بد  ال  احلديث  ه��ذا  معرض  وف��ي   
مبعزل  نفسها  تبني  أن  ميكنها  وال  لالمبريالية  امل��ع��ادي  العريض  النضال  من  ج��زء 
عن احلركات الكائنة في أمريكا الشمالية. إن الصفة العنصرية إلسرائيل تتوطد من 
فإن  السبب  األوس��ط. ولهذا  الشرق  األمريكي في منطقة  للنفوذ  خالل دوره��ا كحامي 
األمريكية. هذا هو  االمبريالية  النهاية مبصير  الفلسطيني يرتبط في  الشعب  تهجير 
الصهيونية  واحلركة  األمريكية  األمبريالية  بني  املتزايد  للتالحم  اجل��ذري  التفسير 
أقطار  وفي  للحرب.  املناهضة  احلركة  في  املقابل  انعكاسها  وكذلك  أمريكا  شمال  في 
مختلف  في  شعبية  حلركات  انبعاث  إع��ادة  نشاهد  وفنزويال  ال��ع��راق  مثل  متباعدة 
األمريكية  االمبريالية  ال��وراء  إلى  تزيح  وكأنها  النضاالت  تلك  تبدوا  لعالم.  ا  أرج��اء 
بينما ال بد لنشاطات التضامن الفلسطينية أن تواصل إقامة  صالت فاعلة وحقيقية مع 
هذه النضاالت. وسوف تكون هذه النضاالت مركزية ودافعة النضال من أجل حترير 

اإلنسان الفلسطيني إلى األمام كما توفر أساساً للتفاؤل في املستقبل.
إن دور املؤسسات املجتمعية الفلسطينية ونشطائها الذين يناضلون على صعيدي 
األقليات  وكباقي  املشروع،  هذا  لنجاح  حيوي  دور  لهو  الوطني  والنضال  التضامن 
والقيادات املفترضة للتجمعات الفلسطينية في شمال أمريكا فإنها كثيراً ما تهيمن على 
أحزاب سياسية ومصالح في أمريكا الشمالية أو على انقسامات فلسطينية طائفية. 
انتخابية  أح��زاب  تأييد  إلى  املجتمع  توجه  التي  االستراتيجيات  على  هذا  وينعكس 
رأسمالية أو تقوي من تكتيكات مجموعات الضغط التي تشير إلى املصالح األمريكية 
للرأسمالية  معادية  حركات  مع  حقيقية  تضامن  عالقات  إقامة  يعتبر  املنطقة.  في 
النسوية  نضاالتنا  في  ننشط  فعندما  احملافظة.  القيادة  مقاومة  من  ج��زءا  مدننا  في 
وبشكل  والسجناء  املهاجرين  ومجموعات  العرقية  األق��ل��ي��ات  ون��ض��ال  والعمالية 
باحلركة  اخلاصة  لإلمبريالية  املعادية  الصفة  نقوي  فإننا  األصلية  الشعوب  خاص 
إلى ما هو  أنك تنتقل  النضاالت يعني  أن تكون مشاركا نشيطا في هذه  الفلسطينية. 
أبعد من مجرد اخلدمات الشفوية أو الشعاراتية. من الواضح أن احلركة الفلسطينية 
الشمالية  أمريكا  أفضل في مدن  تبدوا بعافية 
التي يتوفر فيها هذا األسلوب بطريقة صادقة 

وغير طائفية.

كيــف نقــوي حركتنــا؟
مي�����ك�����ن حل����م����ل����ة امل�����ق�����اط�����ع�����ة وس����ح����ب 
إسرائيل  على  العقوبات  وفرض  االستثمارات 
القائمة على حتليل نظام الفصل العنصري أن 
توفر إطارا شامال لكافة نشاطاتنا الفلسطينية 
مسد  تسد  أن  مبقدورها  ليس  ولكن  األخ���رى. 
املرتبطة  القضايا  من  هائل  عدد  حول  ت��دور  التي  النشاطات  أو  التثقيف  أو  التواصل 
املقاطعة  حلمالت  وميكن  واملعتقلني  العنصري  الفصل  وج��دار  كالالجئني  بفلسطني 
إنها توفر  السؤال وماذا بعد.  العقوبات أن جتيب على  وسحب االستثمارات وفرض 
حسب  وذل��ك  بفلسطني  الوعي  مقدار  يرفع  أن  شأنه  من  ملموسا  استراتيجيا  تركيزا 
كيفية تنفيذها. ان مترير اقتراح بسحب االستثمارات عبر احتاد ما يتطلب عمال دائما 
ومتواصال إلقناع األعضاء بالطبيعة العنصرية إلسرائيل. هذا فقد أثبتت النجاحات 

األخيرة أنه من املمكن اجناز هذه املطالب وأن بامكانها إحراز مكاسب ملموسة.
لقد أبرزت جتارب الكثير من حمالت سحب االستثمارات التي أطلقت لغاية اآلن 
الصعوبات التي تعترض النشاط احمللي في ساحات اجلامعات. ويعتبر تبدل الطلبة 
مبعدالت عالية اضافا الى كون غالبية الطالب في حالة حراك وبدون جذور تذكر في 
املجتمع احمللي تفسيرا لتالشي الكثير من املبادرات اخلاصة بساحات اجلامعات حال 
تخرج املنظم املركزي لها. ان جناح حمالت املقاطعة وسحب االستثمارات واحلصار 
االقتصادي يعتمد على كونها تستند إلى مجتمع محلي يضم سكانا مقيمني فيه لفترات 
طويلة. وإذا أردنا للجهود املبذولة في ساحات اجلامعات أن تدوم فال بد لها أن تكون 
ينظر  أن  يجب  كما  العكس.  وليس  احمليط  احمللي  املجتمع  إل��ى  يسند  جهد  من  ج��زءا 
وجهودهم  الطلبة  الستقطاب  فرصة  باعتباره  اجلامعات  ساحات  في  النشاط  إل��ى 

وإمكانياتهم إلى جانب النضال النشط الدائر خارج ساحات اجلامعات.
متمركزة  كونها  تفوق  حتديا  القادمة.  الفترة  في  كثيرة  حتديات  حركتنا  تواجه 
في ساحات اجلامعات. إحدى التحديات الصعبة تتمثل في النزعة اجلهوية املنتشرة 
في  الصغيرة  املجموعات  م��ن  ه��ائ��ل  ع��دد  هنالك  امل���دن.  م��ن  العديد  ف��ي  واس���ع  بشكل 
الفروقات الضئيلة في ما بينها وتتنافس هذه املجموعات بشدة من أجل  العادة ذات 
على  التركيز  في  اجلهوية  ج��ذور  وتكمن  ج��دد.  سياسيني  ومؤيدين  أعضاء  اكتساب 
مصالح  حساب  على  أولوية  التنظيمية  الصيغ  وإعطاء  ضئيلة  برنامجية  فروقات  
حركات  طريق  عن  احلركة  ألوس��اط  اجلهوية  تستحضر  ما  ع��ادة  احل��رك��ة.  مجموع 

يسارية تتنافس في ما بينها أو عن طريق فروع أخرى للحركة ) كتلك املنضوية في 
بيننا  فيما  التفاعل  أسلوب  تغيير  إلى  بحاجة  نحن  للحرب(.  املناهضة  احلركة  إطار 
وأن ندرك أن بناء وحدة الفعل هي أهم وأقوى أسلحتنا املستقبلية. نحن بحاجة الى 
السياسي  العمل  خالل  من  يتطور  ال��ذي  هو  السياسية  اخلطوط  أفضل  بأن  االقتناع 
عالقة  ال  والتي  املقدسة  التاريخية  النصوص  من  احلركة  ترثه  الذي  وليس  املشترك 
البيان  لها بالنضال. هذا يعني أن نتنازل عن ذاتيتنا وندرك أن من يدرج اسمه على 
أوال، وأن صاحب احلق في احلديث،وأن حامل أكبر يافطات املظاهرة ليسوا بأهم من ما 

ميكن أن نحققه لو سرنا معا.
نحن أيضا بحاجة إلى إدراك حقيقة أنه كلما منا حجم حركتنا كلما احتوت على 
والتكتيكات.  االجت��اه  وحتديد  السياسية  ال��ق��راءة  مجال  في  الفروقات  من  أعلى  ق��در 
على  التركيز  حول  تدور  عقيمة  مناظرات  في  اخلوض  جراء  الشلل  يصيبنا  ما  كثيرا 
املظاهرات الضخمة والنشاط املباشر والتجمع أو التواصل املعرفي. ان حملة املقاطعة 
وسحب االستثمار وفرض العقوبات على إسرائيل توفر لنا املركبة السياسية املثالية 
التي متكن تلك الفروقات من البقاء بينما نسير معا في خطى موحدة. بإمكان األفراد 
ومقوماتها  نظرهم  وجهات  ض��وء  على  املقاطعة  حمالت  وتبني  تؤيد  أن  واملنظمات 
وتكتيكاته ومع ذلك فان كل انتصار جديد يزيد عمل اآلخرين قوة. ومما هو جلي أن 
هذة احلالة املثالية ميكن اجنازها فقط عندما تتمكن املنظمات واألف��راد ذوي العالقة 

وضع االنقسامات اجلهوية جانباً لصالح هدف التنسيق والتعاون.
ترتبط  ب��ل  جماعية  ق��ي��ادة  بناء  على  قدرتنا  ضعف  الصلة  ذات  املشكالت  وم��ن   
قيادة حقيقية  النجومية بدال من  بأفراد من ذوي  حركاتنا في عدد كبير من احل��االت 
جماعية ومسؤولة فنحن ال نفكر بوعي في من الذي سيتحدث نيابة عنا وكيف ميكننا 
يؤدي  أن  لهذا  ميكن  نشاطنا.  عن  املسؤولية  يتحملون  الذين  األشخاص  عدد  زي��ادة 
بسهولة إلى مشكلة أخرى وهي تعزيز تقسيم العمل على أساس اجلنس حيث تلقى 
املهمات التنظيمية اليومية على عاتق النساء بينما يسند الى رجاالت احلركة مهمات 

احلديث والكتابة والظهور اجلماهيري.
الذين  أولئك  نولي  ال  أننا  يعني  احلركة  بناء  في  الواعي  األسلوب  ه��ذا  غياب  إن 
أن  الطبيعي  اهتماما كافيا، ومن  السياسية ألول مرة  الي نشاطات احلركة  ينضمون 
إدارة اجتماع أو توزيع  أو  إلقاء كلمة أو كتابة مقالة  القادرين علي  يكون األشخاص 
بيان قلة قليلة. إن الثقافة السياسية هي الكفيلة باحملافظة على نشاط سياسي طويل 
األمد ولذا يجب أدائها بشكل واع خاصة وأنها ال تتأتى عبر اخلاصية اإلسموزية. وإذا 
حركاتنا  تعد  لن  عندها  جديدة  بنشاطات  السياسية  والتربية  املهارات  هذه  ننمي  لم 

قادرة على البقاء لفترات طويلة.
حركة  بداخل  املشتركة  وال��رؤى  املشروعات  غياب  في  املشكالت  هذه  كل  تنعكس 
حجم  ف��ي  التعادل  ع��دم  ويشير  الشمالية.  أمريكا  أرج���اء  عبر  الفلسطيني  التضامن 
النشاطات في مختلف املدن إلى حجم ما يجب أن نتعلمه من بعضنا البعض. إن اللجوء 
أن هنالك  الكثير من احلركات املضادة للعوملة يعني  إلى الصبغة احمللية والتي متيز 
تقديسا للتجزئة أكثر من البحث عن وسائل لبناء وتقوية املشترك من جتاربنا جميعا.

تقوية  نحو  األخ��ي��رة  س��ن��وات  اخلمس  ف��ي  ات��خ��ذت  التي  الهامة  اخل��ط��وات  تشكل 
التضامن اجلماهيري مع نضال الفلسطينيني ميهد الطريق نحو انتصارات مستقبلية 
مستوعب  أمر  هو  العنصرية  إسرائيل  وإنهاء  لعزل  ناجحة  حملة  بناء  إمكانية  وأن 

اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ قيام إسرائيل. 
خالل  من  وتطويره  بالقائم  االحتفاظ  مسؤولية  تقع  جميعا  عاتقنا  على  وأخيرا 

حتسني األداء املشترك، وإطالق الطاقات. 

أمريكا	 في	 الفلسطيني	 العمل	 في	 نشطاء	 زي��ادة،	 ورفيف	 جمجوم	 وح��ازم	 هنية	 آدم	 	*
العودة	 حق	 حتالف	 ومنها	 والكندية،	 األمريكية	 التضامن	 منظمات	 من	 العديد	 في	 الشمالية،	
تورينتو	في	كندا،	ومنظمة	صمود	لنصرة	األسرى	السياسيني	الفلسطينيني،	والتجمع	الطالبي	

العربي	بجامعة	تورينتو،	والتحالف	ضد	إسرائيل	العنصرية.

فـــــي مقــــاومـــــة نظـــــــــــام الفصـــــــــل العنصــــــري اجلديــــد
بقلـم: آدم هنيـة وحـازم جمجــوم ورفيــف زيـادة*

ال��ت��ض��ام��ن  ال����ف����روق����ات ب����ني ح����رك����ة  م����ن امل����ه����م أن ن����وض����ح   
واحل����رك����ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة. وب��ي��ن��م��ا ي���ق���وي ك����ال م��ن 
ه���ذي���ن اجل���ن���اح���ني اآلخ������ر، ف����إن أي خ���ط���وة إل����ى األم������ام ت��ؤخ��ذ 
ف����ي أح�����د اجل���ان���ب���ني س���ت���دف���ع  ال�����ى األم�������ام ب���اجل���ان���ب  اآلخ����ر

االئتالف الفلسطيني حلق العودة

	الفتة	تدعو	ملقاطعة	املنتجات	اإلسرائيلية	في	أحد	املتاجر	البلجيكية
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األعالم اجلغرافية الفلسطينية
بيــن الطمــس والتحريــف

ناحل	 إلى	 اسمه	 ترجم	 الله،	 ورام	 نابلس	 بني	 الطريق	 في	 احلرامية:	 وادي	
هاجنافيم.

وادي	احلسا:	يصب	جنوب	غرب	عسقالن.	غير	اسمه	إلى	ناحل	شكمه.
وادي	حصاصة:		غير	اسمه	إلى	ناحل	حصصون.

وادي	حنظل:	ويقع	في	اجلوالن،	غير	اسمه	إلى	ناحل	حمدال.	بتحريف	اسمه.
وادي	حنني:	ناحل	نس	تسيونه.

وادي	احلوارث:	شمال	غرب	طولكرم،	غدا	يعرف	باسم	ناحل	اسكندر،	أو	عيمك	
حيفر،	وأقيم	في	حوضه	كيبوتس	عني	هاحوريش	سنة1931.	وهو	حتريف	

لالسم	العربي.
وادي	اخلضيرة:	1(	ويقع	في	النقب،	وغير	اسمه	إلى	ناحل	حتسيره،	كما	يعرف	

باسم	ها	مختيش	هاكتان.
2	(	وثمة	واد	آخر	يعرف	باالسم	نفسه،	يبدأ	من	جبال	نابلس	شماال	إلى	اخلضيرة	

فالبحر	املتوسط.	حرف	اسمه	إلى	ناحل	حديرة.
وادي	الدرجة:	يصب	في	البحر	امليت،	حرف	اسمه	إلى	ناحل	درجاه.

وادي	دبورة:	ناحل	جلبون	إلى	الشمال	الشرقي	من	جنني.
وادي	الدفلة:	أنظر	نهر	الطنطورة.

وادي	الدوالي:	يصب	في	بحيرة	طبرية.	حرف	اسمه	إلى	ناحل	داليوت.
وادي	دير	بلوط:	إلى	اجلنوب	من	نابلس،	وهو	من	رافد	نهر	العوجا.	غير	اسمه	

إلى	ناحل	شيلة.
وادي	الرعاة:	في	جبل	النقب،	حرف	اسمه	إلى	ناحل	هاروعاه.

وادي	روبني:	أنظر	وادي	سوريك.
وادي	زكريا:	منحدر	من	جبال	القدس	غربا	جتاه	جنوب	شرق	أسدود.	غير	

اسمه	إلى	ناحل	هائيله.
وادي	السبع:		قرب	بئر	السبع،	غير	اسمه	إلى	ناحل	بئير	شيفع.

وادي	السمك:	ويصب	في	طبرية،	حرف	اسمه	إلى	ناحل	سامخ،	حتريفا	ظاهرا.	
وادي	الشرك:	في	اجلليل	األعلى،	حرف	اسمه	إلى	ناحل	شاراخ	حتريفا	ظاهرا.

وادي	الشريعة:		ويعرف	باسم	وادي	جرار،	وموقعه	قريبا	من	تل	خويلفة	في	
النقب	غير	اسمه	إلى	ناحل	جرار.

وادي	شقمة:	ويسمى	أيضاً	وادي	احلسا،	ويقع	في	السهل	األوسط.	وغدا	يعرف	
بتل	حاسي.

وادي	الشاللة:	أو	الشالالت.	يبدأ	من	جبل	النقب	ويصب	في	البحر	املتوسط	ورمبا	
سمي	وادي	غزة.	غير	اسمه	إلى	ناحل	عني	بسور،	وفيه	أقيم	جتمع	باسم	بارك	

اشكول.
وادي	الشمرية:	وهو	في	الكرمل،	ويبدأ	من	شمال	غرب	عسفيا،	غير	اسمه	إلى	

ناحل	ياجور.
وادي	شنير:	وهو	نهر	احلاصباني،	ويعرف	بناحل	حاصباني.

ناحل	 إلى	 اسمه	 غير	 روب��ني،	 ب��وادي	 ويعرف	 القدس،	 جنوب	 الصرار:	 وادي	
سوريك.

وادي	صفا:	ناحل	يهودية.
وادي	صوفر:	يصب	في	وادي	عربة،	غير	اسمه	إلى	نحال	صوفار.

وادي	عارة:	ناحل	عيرون.
وادي	العال:	يقع	جنوب	هضبة	اجلوالن	غير	اسمه	إلى	ناحل	ال-عل.

وداي	عربة:	الذي	ميتد	من	البحر	امليت	جنوبا	إلى	خليج	العقبة،	حرف	اسمه	
إلى	ناحل	ها	عربا.

وادي	العسل:	ويقع	في	جبل	الشيخ.	غدا	اسمه	ناحل	سيؤن.
وادي	غزة:	أنظر	وادي	الشاللة.

ناحل	 إلى	 اسمه	 غير	 الغور،	 أول	 في	 نابلس	 من	 الشرق	 إلى	 الفارعة:	 وادي	
كريت.

وادي	الفالق:	يقع	في	السهل	الداخلي،	وحرف	اسمه	إلى	تل	بوليج.
وادي	الفقراء:	ناحل	تسني.

وادي	قانة:		جنوب	شرق	قلقيلية،	يصب	في	نهر	العوجا،	وقد	أقيمت	في	حوضه	
مستعمرة	باسم	الكنا.

وادي	كركرة:	أنظر	وادي	البصة.
وادي	املجنونة:		يقع	في	اجلليل	الغربي،	غير	اسمه	إلى	ناحل	يحيعم.

وادي	محراس:	ناحل	مشمار،	ترجمة	حرفية.
وادي	املصرارة:	أحد	روافد	نهر	العوجا	ويقع	جنوب	غرب	رام	الله،	ويسميه	اليهود	

ناحل	ايلون،	أو	أيالون.
وادي	املصري:	يصب	في	خليج	العقبة	غير	اسمه	إلى	ناحل	شلومو.
وادي	املغارة:	ناحل	معروت	ها	كرميل،	اي	وادي	مغارة	الكرمل.

وادي	النار:	ناحل	قدرون.
وادي	الهوى:	ناحل	شوشيم.

وكر	حزبون:	موقع	إسرائيلي	دمر	عام	1948	وأقيمت	فيه	مستعمرة	الكيرن	
كاييمت	وهي	في	أراضي	يازور.

الوجلة:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام	1948	وتقع	على	مسافة	7كم	جنوب	القدس	
أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	عمينداب	سنة	1950.

ي
يازور:	قرية	عربية	هجر	أهلها	عام1948،	أقيمت	في	محيطها	مستعمرة	باسم	

آزور،	بتحريف	اسمها.
ياصيد:	قرية	عربية	إلى	الشمال	من	نابلس،	على	بعد	8كم،	يسميها	اإلسرائيليون	

يصت-حتريفا	السمها.
الياقوصة:	قرية	عربية	قدمية	تقع	في	اجلنوب	من	هضبة	اجلوالن،	أقيم	في	

أراضيها	كيبوتس	ميتسار	سنة	1981.
ياقوق:	قرية	عربية	تقع	في	اجلليل	األسفل	على	مسافة	12كم	شمال	غرب	

طبرية.	أقيم	في	أراضيها	كيبوتس	حوكوك	سنة	1945.
يالو:	قرية	عربية	مدمرة،	تقع	على	مسافة	2	كم	شمال	غرب	باب	الواد.	حرف	

اسمها	إلى	أيالوت.

ال��رؤوف	جب��ر	هو	رئيس	ومؤسس	مجمع	اللغة	العربية	 * د.	يحي��ى	عب��د	
الفلسطيني	ورئيس	قسم	اللغة	العربية	في	جامعة	النجاح	في	نابلس.	صدر	جلبر	

أكثر	من	عشرين	كتاب	وهو	من	مواليد	كفر	سابا	املهجرة.			

"ه���م ق���ادم���ون.. ق���ادم���ون.." ظ��ل مصطفى ي���ردد في 
نفسه، في حلظات يصعب فيها كل شيء إال التركيز على 
اجلنود أمامه. قد تغتاله طلقة ال يدري من أي فوهة أتت، 
غير  من  و  اجلنود،  من  محاصرون  فيه  وم��ن  وبيته  فهو 

اجلنود.
 " قالت:  و  نفسها(   ( في  ما  اخلفيفة  بندقيته  أفرغت 
هذا كل ما لدي يا رفيقي.. مدني بالطلقات وال تنتظرهم"، 
يأتوا  قد  اآلخ��ر.. سامحيني..  أنا  لدي  ما  فيرد: " هذا كل 
اآلن ومعهم ما يكفي لك ولغيرك.. و يفكوا احلصار.. فقط 

انتظري".
ي���واص���ل اجل���ن���ود إم���ط���ار و ق��ن��ص و ق��ص��ف ال��ب��ي��ت 
غرفة  ف��ي  ببعضهم  متشبثني  البيت  وأه���ل  برصاصهم، 

واحدة، فإما أن ينجوا معاً، أو ميوتوا معاً.
ودي����ع ال��ص��غ��ي��ر ق��ت��ل ح��ني ح����اول ال��زح��ف متجاهالً 
املجاورة  الغرفة  إل��ى  زح��ف  أخ��وات��ه،  و  والدته  صرخات 
جللب عصفوره املرتعش هو اآلخر. قتل أحمد برصاصة 
كثيراً ما قيل بأنها طائشة،  طار العصفور حراً بعد وقوع 

قفصه.
فترد  قادمون،  بأنهم  بندقيته  اقناع  مصطفى  يحاول 
عليه بحزم: " لن يأتوا.. تعلم من جتربتك وقاتل.. اعطني 
حجارة.. قد أستطيع اطالقها.. لن يأتوا يا مصطفى.. ارم 
اجلنود بي ومبا تقع يديك عليه وال تنتظر يا مصطفى..". 
رميه،  ميكن  ما  إلى  والوصول  مكانه  من  التحرك  يحاول 

فلن يرم بندقيته التي ستعبأ بطالقاهم، حني يأتوا!
أصابته احدى طلقات اجلنود في فخذه أثناء محاولته 
ال���وص���ول إل���ى ح��ج��ر ك���ان ف��ي ح��دي��ق��ة ال��ب��ي��ت، ف��ت��دح��رج 
من  جنيته  ما  هذا   " ببندقيته:  صارخاً  مكانه  إلى  راجعاً 
نصيحتك"، فقالت: " لم يكن أمامك سوى املقاومة و بأي 
شيء.. ليتني أستطيع مساعدتك.. كم أخجل لعجزي في 
حضرة جرحك يا رفيق.."، فقال محاوالً جبر خاطرها: " 
ليس الذنب ذنبك وال ذنبي.. تعلمني أن أبو عامر التاجر 
ال��ط��ل��ق��ات..  م��ن  أك��ث��ر  م��ج��م��وع��ات  أن يبيعني  ي���رض  ل��م 
أعلم بوضعي..  أنت  أن��ا..  ق��ال.. و  أكثر كما  فغيري يدفع 
وإن كان من يدفع أكثر يقاتل بها أيضاً.. و لكن.. فليتركوا 
لغيرهم  حق القتال.. أو الدفاع عن أنفسهم على األقل.. و 
على  القادرون  أنهم  لسبب  ألنفسهم  الطلقات  يحتكروا  ال 
أنا بخير.."،  أنتم بخير..  أمي.. هل  الدفع..!" يصرخ: " 

فترد: " نح�... �ن بخ�... �ير..".
أو  جريحة  يبدو  كما  التي  بندقيته  مع  للحديث  ع��اد 
مصابة بضيق في التنفس. "ملاذا ال تتحدثي.. تكاد صوت 
طلقاتهم تأخذ سمعي معها.. لطلقاتك أنت موسيقى كثيراً 
ما أشتهي سماعها.. ماذا بك..". فترد عليه بتقطع: " يبدو 

أنك.. ستواصل.. بدوني.. ال حاجة.. لك.. بي..".
إلى  تدريجياً  وطأتها  من  تخف  اجلنود  طلقات  ب��دأت 
متفائالً:  مصطفى  صرخ  وصلوا،  حني  متاماً  انقطعت  أن 
" ن��ع��م.. ه��ا ه���م.. اص��ح��ي.. لقد أت���وا.. و معهم ب��ن��ادق و 
تابعت  و  جتاهلته  معنا"،  سيقاتلون  ب��ل  ال  طلقاتها.. 

استرخاءها.
نعم، تقدموا و لكن ) مدججني( برايات و الفتات كتب 
الشعارات.  من  وغيرها   ) عربية  ح��رة  فلسطني   ( عليها 
في  واقفني  ظلوا  حناجرهم،  بحت  أن  إلى  هتفوا  و  هتفوا 
م��ل، و  م��ن  أن تعبوا و ج��اع��وا، و منهم  إل��ى  الشمس  ح��ر 
مصطفى اجلريح يقول في نفسه: " أشقائي هم هؤالء.. 
البداية.. سيتقدموا أكثر.. و لن أقف  و ليست هذه سوى 

لوحدي بعد اآلن".
ظلوا واقفني إلى أن جاع أحدهم فعاد لتناول عشائه، 
ب��ح ص���وت آخ���ر ف��ع��اد ل��ش��رب ال���زه���ورات، وم��ل��ت أخ��رى 
فذهبت تنتظر خبر مصطفى العاجل، و آخر ذهب مسرعاً 
ليلحق صالة املغرب قبل أذان العشاء، و اآلخرون عادوا 

ألن عليهم ) النهوض( غداً باكراً ليذهب كل إلى عمله.
أما مصطفى اجلريح فأمسى شهيداً، متأثراً بجراحه، 
تنسوا  وال  بأمرها،  اإلع��الم  وسائل  ت��در  فلم  العائلة  أم��ا 

وديع الصغير.
وطلقات اجلنود استأنفت عملها هي األخرى، بعد استراحة 

الغداء في حضور من أتى، وما تزال تعمل، حتى اآلن.

* سليم	البيك	هو	كاتب	فلسطيني	يقيم	في	اإلمارات	العربية	
املتحدة.	

أتـــــوا.. و لـكــن
بقلــم: سليـم البيــك *

الصفحة االدبية

* الشاعر	أبو	احلسن	الراضي	من	مواليد	مخيم	عايدة	لالجئني/بيت	حلم.	وهو	الجئ	من	قرية	رأس	أبو	عمار	قضاء	القدس،	وهو	شاعر	
يهتم	بفصاحة	اللغة	معتمداً	السهولة	إليصال	الرسالة	بأقصر	الطرق.

اأُلم
ألبي احلسن الراضي*

لذكرى األم ُنحييها أتيت اليوم يا صحبي   
فهل شيء يجازيها تبث النور في البيت   

وال شخٌص يضاهيها تضيء الدار في جوٍد   
نفوس النشء تبنيها شغاف القلب لألم    

ترى النوم يجافيها وحتيي الليل في جنوى   
أغير األم حتكيها حكايات قبيل النوم   
وما جّفت مآقيها وتدعو الله في البلوى   

بحضن األم يقضيها ويقضي الطفل أياماً   
وما كلّت لياليها تواسي طفلها فضالً   

فقلب األم يرويها وإن جّفت بساتنٌي    
فهل يوٌم يكافيها مدار العمر تغمرنا    
يظن البرنَّ يؤذيها ويأتي الغرب في خبٍث   

وباقي الدهر ُنقصيها أبرُّ األم في يوٍم    
بأمر الزوج يعصيها ملن زادت مخازيه    

ومرنَّ الكأس يسقيها أرى زيفاً من الغرب   
وال األموال تغريها فال عيٌد له قدٌر    

وال عّزت أراضيها نساء الغرب في ذلٍّ   
وكيف الِغرُّ ُيعفيها ويطغو الكبر في قوٍم   

يظن الهجر يرضيها سفيٌه سامها ذالً    
من اإلذالل يدنيها عقوق األم فّتاٌك    
بدار الذلِّ يرميها سال ُطهراً بال تقوى   

دموع العني ُيجريها سلوا طفالً بال أٍم    
فال أٌم يناغيها يعيش اليتم في صبٍر   

مبرِّ احلال يقضيها ثواني العمر ماضيٌة   
فهل تقدر فتحييها لقد لّبت نداء الله    

بذوب الروح أفديها سالمي للتي تشقى   
نذرت الدهر أحميها فداك الروح والقلب   

فمن في اخللق ُيحصيها لها فضل بال شكٍّ    
تعالى الله ناشيها لبرِّ األم جّناٌت    

فال أفٍّ فتؤذيها قضى ربي بها حسناً   
وحاذر أن تعاديها جناح الذل أخفضه   
يصون األم ُيعليها أنا آمنت باملولى    
وباإلحسان ُيدنيها كرمي الطبع ال يقسو   

ولم يفتأ يواسيها يناغي األم في لطٍف   
جزاها اخلير جازيها حتّيات لها تترى    
طيور الدوح تزجيها حتياتي ملن ضّحت    

جنان الروض تأويها فإن ضاقت أراضيكم   
وليس الله ُيقليها حباها الله إمياناً    

وال شيء يساويها وتبقى األم في قلبي   
فباسم الله ُمجريها وإن حيزت لنا الدنيا   

فمن في الكون ُيسليها وإن طالت بنا السلوى   
وخيراً قد منا فيها فيا أّماه يا طيبا    
فكل الكوِن يرثيها وإن ضاقت بها الدنيا   

كفاها اليوم باريها أحب الطهر في أمي   
وقد عّزت قوافيها أجود اليوم في ِشعٍر   

أال قّبل اياديها فرفقاً بالتي رّبت    
وباإلحضان القيها تبّسم للتي جادت    

أال فاسمع أغانيها وعند الرِّجل فلتجُث   
وأعلى األجر يعطيها لها ُعقبى من املولى   

وفي اجلّنات يؤيها سالم الله يا أمي    
أال حّقق أمانيها دعوت الله في صدٍق   
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Global Palestine Right to Return Coalition
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights

 

Announcement for Artists and Designers

The 58th Nakba Anniversary Poster Competition
 

The Global Palestine Right to Return Coalition and BADIL Resource Center 
announce the start of a competition for this year's Nakba poster. The winning poster 
will be printed and widely distributed for the 58th commemoration of the Palestinian 
Nakba on 15 May 2006.

 

Selected Poster Prize : 500 USD
 
Submission Guidelines
Posters should include original artwork or design based on themes related to the 
Palestinian Nakba, such as depopulation, the on going Nakba, the right of return, 
etc.  Posters should not use any language other than Arabic or English in the case 
of using text.

 

Submissions will not be returned to participants. Please note that BADIL Resource 
Center and the Global Palestine Right to Return Coalition reserve the rights to use 
any poster submitted, with proper attribution, in future publications.

 

15 April 2006 is the deadline for post submissions.
 

Submission Format
 Submissions should be able to be formatted for A3 paper [30cm x 42cm].
Submissions should be received with the artists' CV either by hand or 
electronically.
Electronic versions should be submitted in high resolution [250 - 300 pixels] and 
with file extension jpg [*.JPEG] or gif [*.GIF].
Electronic versions should be e-mailed to resource3@badil.org.

Submissions made by hand should be delivered to one of the following addresses:
Bethlehem: BADIL Resource Center, Karkafa St. (down from Bethlehem Hotel). 
Tel: 02-277-7086
Jerusalem-Ramallah: Union of the Youth Activity Centers, Main Office, Qalndiya 
R.C. Tel: 02-583-5731; or Jawal: 0599-255-584
Nablus: Yafa Cultural Center, Madares St. Balata R.C. Tel: 09-232-4553
Hebron: 'Anqa' Cultural Society, Bier as-Sabe' St. Tel-Fax: 02-221-9372
Gaza-Khan Younis: Khan Younis Youth Activity Center, Sea St. Khan Younis 
R.C. Jawal: 0599-871-620
Haifa: (Ittijah) Union of Arab Community Based Associations, 19 Lifontin St. 
Tel: 04-850-7110
Nazareth: The Association for the Defense of the Rights of Internally Displaced 
Persons in Israel, Shafa'amr – Nazareth, Safafreh neighborhood. Tel: 04-600-1765

 
For more information, contact

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
PO Box 728, Bethlehem, Palestine

Telefax: 00972-2-2747346
info@badil.org - www.badil.org

االئتــاف الفلسطينــي حلــق العــودة
بديــل/ املركــز الفلسطينــي ملصــادر حقــوق املواطنــة والاجئيــن

 

إعــان جلمهــور الفنانيــن وامُلصمميــن

مسابقـــة أفضــل بوستــر للنكبــة في ذكــراها الــ 58
 

حقوق  ملصادر  الفلسطيني  وبديل/املركز  الــعــودة  حلق  الفلسطيني  االئــتــاف  يعلن 
للنكبة  بوستر  أفضل  مسابقة  عن  وامُلصممن  الفنانن  جلمهور  والاجئن  املواطنة 
الثامنة  الذكرى  توزيعه في  الداعيتن لغرض  حيث سيتم طباعته من قبل اجلهتن 

واخلمسن للنكبة في 15 أيار 2006. 
 

جائـزة أفضـل بوستــر: 500 دوالر أمريكي
 

شروط املسابقة 
النكبة  كالتهجير،  النكبة  من  مستوحى  فنيا  تصميما  أو  رسمة  املرشح  البوستر  يتضمن  أن   يشترط 

املستمرة وحق العودة.   
في حال شمول البوستر املرشح على نص مكتوب، يرجى إعتماد اللغتن العربية واالنكليزية فقط )واحدة 

منهما او كليهما(. 
ال تعاد البوسترات املرشحة الى أصحابها. 

لائتاف الفلسطيني حلق العودة ومركز بديل احلق في إستخدام البوسترات في املطبوعات املختلفة مع 
حفظ أسماء أصحابها مذّيلة على البوسترات. 

                                                                                                            

تقدمي البوسترات املرشحة  
مرفقة   2006 نيسان   15 أقصاه  موعد  حتى  ســم(   A3 ) 30 * 42 بحجم  املرشحة  البوسترات  تقبل 

 بالسيرة الذاتية للفنان،  وتسلم إما ألكترونيا أو باليد. 
)High Resolution( ترسل النسخة األلكترونية للبوستر املقترح،  بـدرجة وضوح ودقة عاليتن

)في احلد األدنى 250-300( مبلف من نوع.
 resource3@badil.org  :وذلك على عنوان البريد االلكتروني التالي 

أو يتم تسليم البوستر املرشح باليد على العناوين الواردة ادناه: 
بيت حلم: مركز بديل، شارع الكركفة، بجانب فندق بيت حلم. هاتف: 02-2777086 

القدس-رام الله: إحتاد مراكز الشباب االجتماعية، املقر الرئيس، مخيم قلنديا، هاتف: 02-5835731، 
جوال 0599-255584

نابلس: مركز يافا الثقافي، شارع املدارس، خلف مكتب مدير املخيم، مخيم باطة. هاتف: 09-2324553  
الفلسطيني  الثقافية، احلاووز األول، شارع بئر السبع، قرب مجلس االقتصاد  العنقاء  اخلليل: جمعية 

)بكدار(، تلفاكس: 02-2219372 
غزة، خان يونس: نادي خدمات خان يونس، شارع البحر، مخيم خان يونس. جوال: 0599-871620

حيفا: احتاد اجلمعيات العربية )اجتاه(، شارع ليفونتن 19، هاتف: 04-8507110
الناصرة: جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين، شارع شفاعمرو-الناصرة، حي الصفافرة. هاتف: 

 04-6001765  
ملزيد من التفاصيل، ميكنكم االتصال على مركز بديل:

هاتف: 2777086-2-972 ، تلفاكس: 972-2-2747346 

 (*.gif)GIF     (*.jpg) JBEG

اإلسم: عائدون الى كفر برعم 
بحث وحترير: نهاد بقاعي 

عدد الصفحات: 116 )من القطع املتوسط(
اللغة: عربية )وقريبا باالنكليزية( 
تاريخ االصدار: كانون أول 2005    

صدر حديثا عن بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني كتابا جديدا حمل عنوان "عائدون الى كفر برعم" لتسليط الضوء على جتربة مهجري كفر برعم 
من أجل العودة الى قريتهم. وليس جديدا ان ُيطرح موضوع كفر برعم على بساط البحث. فقد إحتل هذا االسم منذ تشرين ثاني من العام 1948 حني هجر اهلها، مساحة سياسية 
وإعالمية كبيرة. فيما بقيت كفر برعم "على اخلارطة" رغم زوالها عن اخلارطة اجلغرافية. إال أن بقاء كفر برعم وحضورها الدائم كان أوال وأخيرا بفضل ما سطره اهلها من 
نضال من أجل العودة إلى قريتهم وبفعل تلك اجلهود العظيمة التي بذلوها على مختلف الصعد وال ساحات.  وملا كان أمر عدم رغبة إسرائيل في فتح "ملف 1948" صريحا و 
بشكل ال يقبل الشك، إن إعادة قرية كفر برعم في كل مرة من جديد الى جدول االعمال كان ثمرة جهود أهالي كفر برعم الذين لم يسمحوا بتغييبها وبحثوا دوما عن مخارج جديدة، 
من خالل طرق العديد من األبواب، وفتح أكثر من جبهة في آن. تقدم قضية كفر برعم مثاال ملا فعله مهجرون فلسطينيون هجرتهم دولة إسرائيل من أجل العودة الى قريتهم. 

وعلى النقيض، فإنها تقدم ايضا مثاال لرفض إسرائيل القاطع من التعامل مع كل ما ميكن أن يفهم على أنه "إقرار" بحق العودة للمهجرين والالجئني الفلسطينيني. 
يعرض هذا الكتاب مسيرة نضال أهالي كفر برعم من أجل العودة الى قريتهم. حيث يغطي الفصل األول نشوء شتاتهم وظروف جلوءهم فيما يقدم الفصل الثاني 
نضال أهالي القرية على الصعيد القضائي. أما الفصل الثالث فيتعامل مع نضال مهجرو القرية على املستويني السياسي واإلعالمي. ويورد الكتاب من خالل الفصلني 
الرابع واخلامس مجمل الفعاليات التي يقوم بها مهجرو كفر برعم في قريتهم واملبادرات الذاتية التي قام بها أفرادا مهجرون من أجل قريتهم والعودة إليها. يحوي 
الكتاب ايضا على العديد من الوثائق واخلرائط والصور ذات العالقة.  وفي الوقت الذي يستند الكتاب على املوضوعية في البحث، فإنه يطمح أصال الى عرض مسيرة 

نضال العودة الى كفر برعم بتراكماتها املختلفة، إجنازاتها وعثراتها وإخفاقاتها، وذلك اعتماداً على رواية أهل القضية الشفهي واملكتوب.  

صدر حديثا عن بديل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
                              عائـــدون الـــى كفر برعــم

لطلب نسخ من هذا الكتاب:
يرجى االتصال بالعنوان التالي

بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
هاتف: 009722-2777086

تلفاكس: 009722-2747346
admin@badil.org :بريد الكتروني
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دورية تصدر كل شهرين عن   بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
عضو	االئتالف	الفلسطيني	حلق	العودة

18149774	:)ISSN(	املعياري	الدولي	الرقم

بيت حلم، فلسطني
ص. ب. 728 

تلفاكس: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 
 www.badil.org :صفحة االنترنت - camp@badil.org :بريد الكتروني

املقاالت املنشورة  بأسماء أصحابها 

ر  عن وجهة نظرهم/ن. تعبِّ

منها.  هجروا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم  الى  العودة  في  حقهم  أساس  على  يعتمد  الفلسطينيني   الالجئني  جلميع  والشامل  الدائم  للحل  التوصل  الى  ساعيا  الفلسطينيني،  الالجئني  قضايا  حول  العلمية،  والتحاليل  واملعرفة  للمعلومة  مصدر  توفير  الى  بديل  مركز  يهدف 

    حت�ري���ر

مح�مد جرادات           نه��اد بق������اعي

أحاديث  ألتقط  املبكرة  طفولتي  في  وأن��ا  النكبة،  بعد  مضت  طويلة  سنوات 
األهل عن أحداث النكبة، أجمع خيوطها وأخزنها في الذاكرة. كانت احلكايا قامتة 
في  والطنطورة،  ياسني  دي��ر  ف��ي  امل��ذاب��ح  فظاعة  ع��ن  تتحدث  التي  تلك  ومهولة، 
الفلسطينية  القرى  من  الالجئني  تهجير  وع��ن  الزيتون،  وع��ني  وعيلوط  عيلبون 
الذين  الالجئني.  ليلة وضحاها آالف  الناصرة بني  الى مدينة  وتدميرها، فقد نزح 
طردوا قسراً من صفورية، املجيدل، معلول، الشجرة، لوبية، صفد، حيفا، بيسان 
وطبريا وتتراكم هذه احلكايا املغلفة باألحزان لتستقر بالذاكرة، وأنا بعد ال أدرك 

أبعاد ذاك احلزن إذ أن املصيبة كانت أكبر من أن تتحملها سنوات عمري.
امل��دن  م��ن  تبقى  م��ا  على  م��ف��روض  طويلة،  ول��س��ن��وات  العسكري،  احلكم  ك��ان 
ومنع  أحياناً  والنهاري  الليلي،  التجوال  منع  يفرض  وكان  الفلسطينية،  والقرى 
التنقل خارج القرى واملدن إال بتصريح من احلاكم العسكري. وبطبيعة احلال كان 
محظوراً علينا اخلروج من الناصرة أو زيارة القرى املهجرة حولها اذ أنها كانت 

كلها مناطق عسكرية مغلقة.
بعد انتهاء فترة احلكم العسكري، الذي دام أكثر من سبعة عشر عاماً، أصبح 
التنقل من الناصرة وخارجها أسهل قليالً لكن ظل احلظر موجوداً على بعض املناطق 
احلدودية. أتيح لي أن أزور صفورية املدمرة القريبة من الناصرة، وألول مرة، في 
أواخر السبعينات، وعادت أحاديث النكبة حتفر في الذاكرة تلملم خيوطها لتبقى  
ببالي حني رأيت  أول فكرة خطرت  جرحا فلسطينيا ال يندمل في قلبي وروح��ي. 
بالتراب  جزئيا  املطمورة  الرحى  وأحجار  البرية  باالعشاب  املغطاة  البيوت  ركام 
وعتبات البيوت والقبور احملطمة أجزاؤها.. آه لو كان لدي كاميرا. أذكر في حينه 
“اخلوف”  التفاصيل؟  فوتوغرافياً: ملا ال تسجل بعدستك هذه  اني سألت مصوراً 
أجاب.. “اخلوف من املستوطنني املسلحني ومن اجليش”. إذ أن معظم هذه املناطق 
مغلقة ألنها مناطق عسكرية، وقد جرت بعض ح��وادث إطالق نار على من جترأ 
واقترب منها. إذن هم يخشون املعالم الباقية والشواهد على ما اقترفوا من جرائم 
عام 1948. لم يكن اخلوف هو ما ردعني عن القيام بهذا العمل، بل عدم امتالكي 

آللة تصوير وجهلي باستعمال الكاميرا كان هو العائق.
الصنع،  روسية  بسيطة  كاميرا  على  بعدها  وحصلت  قليلة،  سنوات  مضت 
أحسست حينها أنني أمتلك العصا السحرية، ومن يومها متلّكني عشق كبير لهذه 
دورة  تقام  أن  الثمانينيات  أواس��ط  في  الصدف  وتشاء  صديقتي.  وأصبحت  اآللة 
لتعليم التصوير الفوتوغرافي ملجموعة من األشخاص في الناصرة، وهكذا تعلمت 
الذين  والصبايا  الشبان  من  مجموعة  على  تعرفت  ال���دورة  خ��الل  من  التصوير. 
كانوا يجتنبونني ويتمازحون فيما بينهم – ال تقتربوا منها إنها تعمل بالسياسة، 
تشترك ف��ي امل��ظ��اه��رات وت��دخ��ل مب��واج��ه��ات م��ع اجليش وال��ش��رط��ة وه��ي خطرة، 

ستورطنا معها... وكنت أبتسم.
نعم كان في رأسي ما يزال يختبيء السر العظيم عن تصوير ما تبقى من معالم 

القرى املدمرة والبيوت العربية في وادي الصليب في حيفا وفي صفد وفي 
العمل  في  تستمر  أن  املجموعة  ق��ررت  ال���دورة  انتهاء  بعد  وغيرها.  طبريا 
سوية. جاؤوا إلي ألنهم كانوا يدركون أن باستطاعتي إدارة النشاط،  وهكذا 
اقترحت  املشروع؟  الشباب ملثل هذا  ه��ؤالء  أن يتجند  لكن كيف ميكن  ك��ان. 
عليهم أوالً العمل على معرض عن مدينة الناصرة. وجنح املعرض وتوطدت 
الثقة واألل��ف��ة بيننا، مم��ا ح��دا ب��ي إل��ى ال��ت��درج مل��وض��وع م��ع��رض ع��ن قرية 
صفورية املدمرة القريبة من الناصرة. استجابت املجموعة لالقتراح وبدأنا 

العمل، ولم يكن ذلك العمل سهالً.
واحملرشة  املهدمة  بالبيوت  احمليط  السياج  في  ثغرات  من  نتسلل  كنا 
بشجر الصنوبر والسرو، وكانت حتدث أحياناً مواجهات مع حراس املوقع، 
وأحياناً أخرى مواجهات مع املستوطنني. استمر العمل ألشهر عديدة، وكانت 
رافقه  الصبار”،  “صفورية-  عنوان  حتت  صفورية  عن  معرضاً  النتيجة 
شريط تسجيلي عن صفورية حيث كنت قد أجريت بعض املقابالت مع أهالي 

صفورية مبساعدة بعض نشطاء القرية وأفراد من مجموعة التصوير.
أثار مشاعر  الذي   الفيديو  املعرض جناحاً عظيماً وعرض شريط  جنح 
أثارت  دم��وع  وانهمرت  حضروا،  القرية  أهالي  من  كثيرون  شاهده،  من  كل 
الشجن في األرواح والقلوب، لكنها أعطت  بريقاً من األمل، قال لي أحد كبار 
املؤدية  العودة  طريق  نصف  الى  أرجعتني  “لقد  دامعاً  صفورية  من  السن 
الى صفورية”. كانت محطة عظيمة، والفكرة كانت رائدة، ألول مرة يجري 
مثل هذا احلدث، ألول مرة منذ النكبة، يجري عرض صور لقرى فلسطينية 
وفي  الصور  في  احلياة  وت��دب   .1948 ع��ام  قسراً  أهلها  هجر  أن  بعد  دم��رت 
من  املعرض  شاهدوا  للذين  ج��والت  نظمنا  حيث  القرية  وفي  العرض  قاعة 
أهل صفورية ومن غيرها، ليتعرفوا من جديد على املواقع التي التقطت فيها 

الصور، من أجل أن تخزنها الذاكرة اجلماعية. 
صفورية  وكانت  الصحيح،  الطريق  أول  على  رجلي  وضعت  لقد  أذن، 
هي البداية، والنموذج لعملنا القادم. اقترحت على املجموعة االستمرار في 
الى صفد وبرعم وأق��رث وعني  الطريق  أكملنا  أخ��رى. وهكذا  أماكن  تصوير 
الزيتون  وحيفا وعكا والسجرة وغيرها. وانتقلت املعارض من الناصرة إلى 
القدس، رام الله وبير زيت، إلى حيفا وإلى كل صالة استقبلت عرضها. بعد 
ليصور  اجلنسية،  سويسري  سينمائي  مخرج  الناصرة  إلى  جاء  سنوات، 
فيلماً وثائقياً عن حياة الدكتور برنات، املعروف جيداً في الناصرة والقضاء 
حياته  م��ن  ق��دم  وال���ذي  ال��ن��اص��رة،  مستشفى  ف��ي  كطبيب  اجلليلة  خلدماته 
املجردة  وبالصدفة  متناهي،  الال  العطاء  من  عاماً  خمسني  عائلته،  وحياة 
التصوير عن طريق صديقة لي  تعرف هذا املخرج على عملي مع مجموعة 

من املجموعة.
جاء الي قبل سفره بساعات ليتفرج على مجموعة الصور التي أمتلكها 
عن القرى املدمرة، وحتدثنا طويالً عن موضوع الالجئني وحق العودة. انبهر 
كثيراً بالعمل وطلب مني التعاون معه من أجل اجناز فيلم سينمائي طويل، 
حيث جرى التنسيق فيما بيننا حول محاور الفيلم.  وبقيت االتصاالت بيننا 
بعد رجوعه الى سويسرا، وجاءت النتيجة وبعد عمل مضن، فيلم “الصبار” 
ينقل  فيلم وثائقي عاملي  الرئيسية كأول  الشخصية  أنا  فيه  والذي جسدت 
قضية الالجئني الفلسطينيني وحق العودة، من التداول احمللي والعربي إلى 
املهرجانات  العرض وم��ن خ��الل  العاملي، وذل��ك من خ��الل ص��االت  اجلمهور 
السينمائية العربية في تونس ودمشق وبيروت والقاهرة ودبي ورام الله،  
واملهرجانات العاملية في نيويورك وباريس ولندن وكان وجينيف وقرطاج 

وغيرها من املدن والعواصم الغربية.
حتفيز  ال��ى  هدفت  التي  الرسالة  الصور  ومعارض  الفيلم  حمل  وهكذا 
في  وتدوينها  الصور”   “ املرئي  وتخزين  حفظ  على  الفلسطينية  ال��ذاك��رة 
عمق أعماقهم حتى ال ينسى أحد، خاصة األجيال الشابة. وتوثيق تفصيلي 
ملا تبقى من البيوت املهدمة واألماكن املدمرة في القرى واملدن الفلسطينية، 
ال��دول��ي،  تلك  أم��ام املجتمع  ال��ع��ودة حاضرة  واب��ق��اء قضية الالجئني وح��ق 
وكأنها  بها  والتداول  البوح  عن  طويلة  لسنوات  مغيبة  بقيت  التي  القضية 
من  ال��ش��ه��ادات  جمع  على  ال��دارس��ني  ح��ث  واألق��ف��ال.  األب����واب  عليها  أغلقت 
طريق  على  ملل  أو  كلل  دون  القضية  ه��ذه  ووض��ع  وج���دوا.  أينما  الالجئني 
اإلعالم الفلسطيني، العربي والعاملي. وكانت الرسالة أننا شعب حي ويحب 
احلياة ونتوارث هذا احلب جيالً بعد جيل. املشروع ما زال قائما، وجاهز أن 
عزائمنا  لكن  وطويل  شاق  فالطريق  إليه،  االنضمام  يريد  من  كل  يستوعب 

هي األقوى.  

مدينة	 من	 فوتوغرافية	 ومصورة	 تشكيلية	 وفنانة	 شاعرة	 هي	 صباغ	 *زهيرة	
الناصرة	وهي	صاحبة	صالون	"الفينيق"	األدبي.	أقامت	صباغ	مجموعة	من	املعارض	
رائدات	احلركة	 لها	عدة	دواوين	شعرية.	وهي		من	 البلدان،	ونشر	 في	عدد	من	

النسوية	في	فلسطني.
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