
1 أيلول  2006

													أيلول			 	 	 	 																											تصدر	عن:	بديل/املركز	الفلسطيني	ملصادر	حقوق	املواطنة	والالجئني		 	 		العدد		)19(				
2006																		 	 	 	 	 	 							عضو	االئتالف	الفلسطيني	حلق	العودة	 																	 	 	 	 	السنة	الرابعة			

Haq Al-Awda

)ش������ف������اع������م������رو(  ب���������رك���������ة،  م�����ح�����م�����د    .1
حل������م(  )ب��������ي��������ت  ق����������راق����������ع،  ع�����ي�����س�����ى    .2
)ح��������ي��������ف��������ا(  م��������������خ��������������ول،  أم������������ي������������ر    .3
)ح�������ي�������ف�������ا(  ن�������������اط�������������ور،  س��������ل��������م��������ان    .4
)ال���������ق���������دس(  ك���������وه���������ن،  ه�����ي�����ل�����ل  د.    .5
م���ح���م���د ع���ل���ي ط������ه، )ك������اب������ول، اجل���ل���ي���ل(   .6
)اجل�������ل�������ي�������ل( واك�������������ي�������������م،  واك�����������ي�����������م    .7
)ب����������ي����������روت(  زي�����������������������دان،  م�������ح�������م�������ود    .8

)غ������������������زة( أح��������������م��������������د،  ح������������س������������ام    .9
)ل�����������ن�����������دن(  وي�������������ل�������������ز،  ري�����������ت�����������ش   .10
اب�������ي�������ب(  )ت�������������ل  ج����������ري����������س،  رن�������������ن   .11
)ال�����ن�����اص�����رة(  ه����م����ف����ري����ز،  إي�����زاب�����ي�����ل   .12
حل����م( )ب����ي����ت  أل���ي���س���ت���ر  م�������اك  ك�����اري�����ن   .13
)اجل�������ل�������ي�������ل(  ك�����������ي�����������ال،  م������ح������م������د   .14
)ال������������ق������������دس(  ب��������اك��������ي��������ي��������ه،  آن   .15
)ت�����������ون�����������س(  ال�������������ع�������������زة  ض�����������ي�����������اء   .16

إقت���الٌع يجابه��ه صم���ود 
للفلسطينيي��������ن  الداخل����ي  التهجي�����ر  د: 

عد
ف ال

 مل
 

ساه���م في ه���ذا الع���دد

امل��������ج�����������������������������������زرة ع�������ل�����������������������ى  ع��������ام��������������������������������������������ًا   24
ص������ب��������������������را وش�������ات�������ي�����������������������ال.. ه�������وي���������������ة ع����ص����رن���������ا 



أيلول  2006 2

االفتت�احي��ة

أع��وام 1948 و1967 عند  ما قبل  اآلب��اء واألج���داد  التي حضنت  القرية األص��ل  اس��م 
تقدمي  عند  يصرون  فهم  لذلك  عالية.  بقدسية  يحظى  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني 
أنفسهم للغير على ذكر اسم القرية أو البلدة التي سكنوها أو سكنها أجدادهم، فيقرنونه 
بفلسطني وكأنهم بذلك يؤكدون هويتهم التاريخية ويقسمون حملدثهم إننا عائدون ولو 
طال الزمن. قد تكون صورة الوطن في مخيلة األجيال اجلديدة من الالجئني مستمدة من 

مشاهدات عابرة للقرية األم، أو من صور التقطت 
في زمن ما، أو من حكايات اجلدة وقصص اجلد 
احلصاد  ومواسم  الكثير،  واخلير  األرض،  عن 
وال���ق���ط���اف، ول��ك��ن��ه��ا ب��ال��ت��أك��ي��د ل��ي��س��ت ص���ورة 
فاعل  عنصر  إنها  ال��ن��وازع؛  بعض  تثير  مجردة 
يدخل في تركيب  اإلنسان الفلسطيني ويصوغ 

شخصيته.
مخيم عايدة، هو أحد مخيمات محافظة بيت 
حلم، ويضم قرابة 4500 نسمة، يسكنه الجئون 
معظمها  احتل  قد  ك��ان  فلسطينية  قرية   27 من 

في العام 1948. ال يختلف سكان مخيم عايدة عن غيرهم من الالجئني واملهجرين: كلهم 
“لم يحالفهم احلظ” - ولو ملرة واح��دة - بزيارة  يحلمون بالعودة؛ حتى األطفال ممن 
قريته األصلية املهجرة، يعرفون كيف يرسمون حقهم، ويبدعون في استحضار الوطن. 
“حق  شعار  حتت  دوليا  صيفيا  مخيما  الجئ”  “مركز  ينظم  سنة  كل  من  آب  مطلع  في 
التصرف”. يشارك في هذا  أو  للتقادم  قابل  إنساني، وقانوني ووطني غير  العودة حق 
بحقيقة  تعريفهم  يتم  حيث  الفلسطينية؛  للقضية  األج��ان��ب  املناصرين  من  ع��دد  املخيم 
ظروف اللجوء الفلسطيني في نشأته وتطوره. وينفذ املشاركون بالتعاون مع املتطوعني 
مخيمه  في  الهادفة.  النشاطات  من  جملة  الجئ   مركز  وناشئي  أطفال  من  وعدد  احمللني 
“جدارية الذاكرة الفلسطينية”؛ وهي لوحة جدارية  اخلامس، قرر الجئ تنفيذ مشروع 
يبلغ طولها قرابة 200 مترا بارتفاع 3 امتار وتضم لوحات متثل كل منها قرية من القرى 

السبع والعشرين التي هجر منها سكان املخيم. 
بني  ما  أعمارهم  تتراوح  فلسطيني  متطوع  خمسني  من  أكثر  مثاليا!  املشهد  كان  لقد 
35-8 سنة و 17 متطوع أجنبي من دول وجنسيات مختلفة يعملون يدا بيد ويرسمون 
بإميان وخشوع ومبرح تداخله اللوعة، وبأمل ال ينال منه جدار الفصل العنصري املمتد 
عل بعد أمتار فقط من اجلدار حيث يعملون. أبو سليم، وهو فلسطيني غير الجئ يسكن 
قبالة اجلدار حيث اللوحة اجلدارية، اعتاد أن يقدم للمتطوعني الشاي وبعض املرطبات 
يوميا. يقول أبو سليم: “جمال اللوحة يبدو في اجتماع هذا اخلليط من األجناس واألعمار 
على تنفيذها، وأجمل ما فيها أن من مير الشارع اآلن يقرأ ويرى في حلظات تاريخ فلسطني 

بكامله”.
ب��دؤوا  حتى  اللوحة  ع��ن  سمعوا  أن  م��ا  منهم  السن  كبار  وخصوصا  املخيم  أه��ال��ي 
على  موقع  أي  في  ترسمون؟  سوف  قريتنا  معالم  من  معلم  أي  قريتهم.  عن  يتساءلون 
اجلدار ستكون قريتنا؟ وملاذا لم يكن ذاك املعلم بدال عن هذا؟ بعضهم أصر على احلضور 

يوميا حامال بعض الصور وإبريقا من الشاي بانتظار رسم أو اكتمال رسم قريته. 
اللوحة وصاح  أمام  الشارع، وقف  أبو محمود اجلواريش مير صدفة من  بينما كان 
بصوت عال: هذه املاحلة يا أوالد، والله هذي املاحلة! لقد حسبت أن اجليل اجلديد نسي 

فلسطني ولكن احلمد لله، سنعود إليها وتعود إلينا ما دام فيكم من يستذكرها. ومضى 
يقول ارسموا... ارسموا بلكي العالم يصحى...

الناشئة  ليان، 16 سنة، تقول: “ان اللوحة أحيت الشارع وأيقظت في الناس وجعا 
يتحملونه فقط ألنهم يؤمنون أنهم عائدون؛ اللوحة توجعنا وجتعلنا نبتسم للمستقبل 
في نفس الوقت”. ويقول الناشئ عطية، 15 سنة: “أردنا أن نقول لالحتالل اإلسرائيلي 
الزمن،  على  تراهن  ال  اللوحة  هذه  خالل  من 
وال��ذوب��ان،  للتالشي  قابل  غير  شعب  فنحن 
نحن شعب إذا نزع منه الوطن انشأ له مؤقتا 
في كل زاوية وطنا صغيرا يقوده إلى املاحلة 
القرى  م��ن  وغ��ي��ره��ا  وحيفا  وع��ج��ور  وع���الر 

املهجرة”. 
سكان  م��ن  الج��ئ  عرفة”،  “عايد  الفنان 
املخيم  في  املشاركني  وأح��د  الدهيشة  مخيم 
ال����دول����ي،  ك����ان ي��خ��ط ب��ف��رش��ات��ه وري��ش��ت��ه 
خ���ط���وط ال���ل���وح���ات ال��رئ��ي��س��ة ت���ارك���ا مهمة 
الفن  أن  املتطوعني اآلخرين. عايد يؤمن  الى  الفياضة   ملء املساحات باأللوان واملشاعر 
من  شكل  الفن  يعتبر  الفلسطينية  احلالة  وف��ي  وال��ن��اس.  الشعوب  بني  للتواصل  جسر 
درويش  محمود  وقلم  العلي  ناجي  ريشة  أثر  هو  ذلك  على  دليل  وخير  املقاومة،  أشكال 
أما غسان كنفاني  الفلسطينية وشعب فلسطني.  القضية  العالم حيث تكمن حقيقة  على 
الفلسطينية  للهوية  املبكر  اإلدراك  الفلسطيني  الوعي  في  زرع  فقد  التعريف؛  عن  فغني 
واالنتماء املتجذر. كثيرون غيرهم أسهموا في مسيرة النضال الفلسطيني، وكثيرون هم 
من يكتشفون حلمهم، احلقيقة، األمل...، في أعمال فنية ترسم املعاناة ولكن بروح األمل 
وبانتظار املستقبل. يقول عايد: “أعرف أن الصورة غير احلقيقة وان القرية على اجلدار 
غير القرية في الواقع ولكنني أؤمن أن هذه اخلطوط ليست مجرد ألوان نسقت على نحو 

بهي؛ إنها خطوة على درب العودة”. 
بناء  وراء  من  االحتالل  أه��داف  احد  “إن  العجارمة:  صالح  الج��ئ،  مركز  مدير  يقول 
جدار الفصل العنصري هو قتل األمل في نفوس الفلسطينيني بالعودة. وما هذه اللوحة 
عديدة  عروضا  تلقينا  لقد  االحتالل.  ينتهجها  التي  التيئيس  لسياسة  حتد  إال  اجلدارية 
ومغرية تدعونا إلى رسم قرانا على جدار الفصل العنصري والذي أصبح يحيط باملخيم 
اآلن من ثالث جهات، وفي بعض املناطق ال يبعد عن بيوت املخيم املتالصقة سوى أمتار 
يلوذ  عاريا  يبقى  أن  يجب  الفصل  ج��دار  أن  نؤمن  ألننا  العروض  تلك   رفضنا  لقد  ع��دة، 
ان  لتدميرنا.  أنشئ أصال   االحتالل. لن جنّمل جدارا  االسمنت وفاضحا حلقيقة  بصمت 
إمنا  بالصورة  القرية  لنستبدل  ال  املخيم  ج��دران  على  نرسمها  مقدسة  كأحالمنا  قرانا 

لنستذكرها كلما مررنا في األزقة.

*	ريتش	ويلز	هو	فنان	فوتوغرافي	بريطاني	مناصر	للقضية	الفلسطينية	وحلق	الالجئني	في	
العودة	الى	ديارهم.	قام	بتنفيذ	مشروعني	للتصوير	الفوتوغرافي	باشتراك	مجموعة	من	االطفال	
وأقام	معرضا	ملشروعيه	في	جامعة	بير	زيت	وعدد	من	الدول	االوروبية.	ينشط	حاليا	كمتطوع	

مقيم	لدى	مركز	الجئ/مخيم	عايدة.								

الالجئني مستمدة  م��ن  اجل��دي��دة  األج��ي��ال  ف��ي مخيلة  ال��وط��ن  ق��د تكون ص��ورة 
أو من  م��ا،  زم��ن  ف��ي  التقطت  م��ن ص��ور  أو  األم،  للقرية  ع��اب��رة  م��ن مشاهدات 
وم��واس��م احلصاد  الكثير،  واخل��ي��ر  األرض،  ع��ن  اجل��د  وق��ص��ص  اجل���دة  ح��ك��اي��ات 
إنها  ال���ن���وازع؛  بعض  تثير  م��ج��ردة  ص���ورة  ليست  بالتأكيد  ولكنها  وال��ق��ط��اف، 
شخصيته. وي��ص��وغ  الفلسطيني  اإلن��س��ان  ت��رك��ي��ب   ف��ي  ي��دخ��ل  ف��اع��ل  عنصر 

استحض��ار الوط��ن بالف���ن: 

لوح���ة جداري��ة عمالق��ة ف��ي مخي���م عاي��دة تص���ّور الق��رى املهج��رة
بقل���م: ريت��ش ويل����ز*

بني  ما  ولياليه  أيامه  ثنايا  في  يحمل  شهر  أيلول، 
الفلسطيني؛   الشعب  وآمال  آالم  واخلريفية،  الصيفية 
منذ  وامل��ج��ازر  املذابح  فيه  نستذكر  ال��ذي  الشهر  فهو 
ما يقرب من الستني عام. تلك املجازر املمتدة من دير 
األولى  اللبنانية  قانا  إلى  وشاتيال  صبرا  إلى  ياسني 
والثانية وصوال إلى غزة احملاصرة اجلريحة...، وفيه 
نستذكر حركة انفصال الوحدة القومية ما بني سوريا 
العربية  ال��وح��دة  مشروع  إجهاض  مت  حيث  ومصر، 
لصالح اإلقليمية املهيضة،  وغيرها العديد العديد من 
أيلول  ف��ي  نستذكر  أن  بنا  ح��ري  أيضا  ولكن  اآلالم. 
عظمة الشعب وإصراره... نستذكر انطالق االنتفاضة 
الثانية وانطالقة حركة الالجئني الفلسطينيني منتصف 
آالف  خمسة  وقفة  نستذكر  أيضا  وفيه  التسعينيات. 
افريقية  اجل��ن��وب  دورب����ان  ف��ي  دول��ي��ة  أه��ل��ي��ة  منظمة 
احملررة من النظام العنصري مع قضية فلسطني وحق 

الجئيها في العودة إلى ديارهم.
من ثنايا أيلول وغيره نهضت حركة العودة، فمن 
ومن  وجباليا،  ال��ف��ارع��ة  إل��ى  الدهيشة  إل��ى  ال��ن��اص��رة 
إل��ى ب��رل��ني الى  إل��ى دم��ش��ق وم��ن كوبنهاغن  ب��ي��روت 
اوبساال السويدية، إلى واشنطن ونيويورك وتورنتو، 
لتعزيز  العودة،  انطلقت جلان ومؤسسات واحت��ادات 
أو  القابلة للتصرف  الفلسطينية غير  الوطنية  احلقوق 
الفلسطينيني؛  الالجئني  حقوق  مقدمتها  وفي  اإلنابة، 

جوهر الصراع الفلسطيني العربي – الصهيوني.
هذه احلركة الشعبية امتدت من اجلذر الفلسطيني؛ 
فلسطينيي  أي  ال��داخ��ل  في  واملهجرين  الالجئني  من 
بقاع  كل  في  املنافي  لتطال   1967 وفلسطينيي   48

األرض.
ف��ي تعميق  ل��زام��ا علينا االس��ت��م��رار  ل��ذل��ك أص��ب��ح 
الوحدة من خالل فتح اطر احلوار الداخلي الفلسطيني 
باملعلومة  وال��ت��زود  والثقافي  الفكري  البعد  ومتتني 
مت  ما  تنمية  في  االستمرار  إن  بالتحليل.  وتوظيفها 
الغايات  إل��ى  ل��ل��وص��ول  منه  ب��د  ال  عمل  ل��ه  التأسيس 

املنشودة.
امللف  فإننا في  السابقة،   األع��داد  وعليه وكما في 
على  نركز  العودة”  “حق  من  العدد  ه��ذا  من  الرئيس 
التهجير القسري؛ باعتباره حركة اقتالع شاملة بدأت 
اليوم.  قبل ستة عقود خلت وال زالت متواصلة حتى 
استيطانية  احاللية  سياسة  وفق  تتم  احلركة  تلك  إن 
وعنصر  حلقاتها  احد  العنصري  الفصل  ج��دار  ولعل 
ت��ت��ج��ل��ى ف��ي��ه س��ي��اس��ة ال��ت��ه��ج��ي��ر ال��داخ��ل��ي ب��وض��وح.  
الفلسطينيون  مي��ارس  كيف  ال��س��ؤال:  يبقى  باملقابل 
هويتهم  ي���ع���ززون  ك��ي��ف   األرض؟  ع��ل��ى  ص��م��وده��م 
رغم  تتجزأ  ال  واح��دة  كوحدة  الفلسطينية  احلضارية 
انه  س��ؤال،  مجرد  ليس  انه  عليهم؟  املفروضة  املنافي 

عنصر املعادلة الفاعل، والذي علينا أن نبقيه فاعال.
به،  خاص  ملف  في  الداخلي  للتهجير  التطرق  إن 
الالجئني  قضية  وح��دة  على  التأكيد  إل��ى  يهدف  إمن��ا 
اإلقامة  مواطن  وتعددت  اختلفت  مهما  الفلسطينيني 
وظ��روف العيش تبقى القضية واح��دة جتمع  من هو 
مهجر في داخل فلسطني التاريخية ومن خارجها في 
الشتات. في ذات الوقت هي وسيلة لكشف وجه آخر 
باملهجرين  يتعلق  فيما  الصهيوني  الصلف  أوج��ه  من 
“الغائبون  ف��ه��م  إس���رائ���ي���ل؛  داخ�����ل  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني 
مبمتلكاتهم  األمر  يتعلق  عندما  غائبون  احلاضرون” 
بني  كسائر  بها  والتمتع  إليها  وال��ع��ودة  وحقوقهم 
يتعلق  ما  وك��ل  الضرائب  لدفع  وح��اض��رون  البشر،  

“بواجباتهم جتاه الدولة”.
وع��ل��ى ال����دوام ف��إن��ن��ا ن��ك��ون أك��ث��ر م��ن س��ع��داء في 
ومقاالتكم  وآرائكم  انتقاداتكم   لتلقي  التحرير  هيئة 
ومقترحاتكم لألعداد القادمة، ألننا نعتبر ذلك أساسا 
الوجدان  في  وتعزيزها  العودة  ثقافة  نشر  أسس  من 

الفلسطيني والضمير العربي والعاملي.

    )هيئة التحرير(

أحد الفنانني الفلسطينيني أثناء مشاركته في رسم اجلدارية.                )تصوير: ريتش ويلز(
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هربت  لبنان،  علي  األخير  اإلسرائيلي  العدوان  أثناء 
لالجئني  احل��ل��وة  ع��ني  مخيم  إل��ى  اللبنانية  األس���ر  آالف 
ال���واق���ع ف���ي ص���ي���دا، وذل�����ك ه���رب���ا م���ن ط���ائ���رات احل���رب 
فسارع  ال��وق��ت،  طيلة  تالحقهم  كانت  التي  اإلسرائيلية 
مخيمهم  في  املوجودة  األهلية  واملنظمات  الفلسطينيون 
واألغطية  والفراش  الغذاء  وتوفير  ضيوفهم  إغاثة  إلى 
ال��ع��ودة  م��ن  يتمكنوا  أن  إل��ى  ب��ك��رام��ة  يعيشوا  لكي  لهم 
إل���ى ق���راه���م. وخ����الل ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ت��ش��ارك ال��الج��ئ��ون 
آالم  فقط  ليس  امل��ه��ّج��رون  واللبنانيون  الفلسطينيون 
بحلم  تشاركوا  أيضا  ولكن  القدمية  والتواريخ  املنافي 

العودة. 
كل  املتطورة  اإلسرائيلية  األسلحة  ترسانة  ضربت 
التحتية  وال��ب��ن��ى  وال��ط��رق��ات واجل���س���ور  امل��ب��ان��ي  ش���ئ، 
الكنائس  ال  تستثني  ولم  لبنان.  أرجاء  كافة  في  األخرى 
والقمصان  الرايات  حتمي  لم  األشجار.  وال  املساجد  وال 
واختلط  بحقهم  امل��ج��ازر  وارت��ك��ب��ت  حامليها  ال��ب��ي��ض��اء 
القنابل.  ان��ف��ج��ارات  ب��أص��وات  ال��ن��س��اء واألط��ف��ال  ص���راخ 
وت����ك����ررت ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ال��ق��ص��ص ع���ن األس�����ر امل��ش��ت��ت��ة 

واألطفال املفقودين وكبار السن املنسيني.
ل���ق���د ت��ل��ق��ى 
اجل�������������ن�������������وب 
ال�����ل�����ب�����ن�����ان�����ي 
اجل������زء األك���ب���ر 
م������ن األع�����م�����ال 
ال����ع����دوان����ي����ة. 
ط����������������������������اردت 
ال�������ط�������ائ�������رات 
احل���������رب���������ي���������ة 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة 

املدينة  أن  حيث  صيدا  إلى  الطريق  طوال  املهجرة  األسر 
ن��ف��س��ه��ا ك��ان��ت ق��د ق��ص��ف��ت أك��ث��ر م��ن م���رة ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
إلى  املدينة  أيام  التي حولت  النفسية  اإلشاعات واحلرب 
كوابيس. وكما هو متوقع، سريعا ما أدرك احلشد الهائل 
ومع  لبنان.  في  آمن  مكان  ال  أن  املهّجرين  اللبنانيني  من 
قورنت  ما  إذا  أمانا  األماكن  أكثر  من  صيدا  بقيت  فقد  هذا 

بقرى ومدن اجلنوب. 
ف��ي ب��داي��ة آب وص���ل ع���دد األس���ر امل��ه��ّج��رة ف��ي صيدا 
البيوت  ام��ت��أت  وق���د  نسمة  آالف   110 إل���ى  ومحيطها 
كافة  املدينة  وج��ن��دت  كما  املختلفة  وامل��راك��ز  وامل����دارس 
احتياجاتهم.  بكافة  املهّجرين  جماهير  لتزويد  طاقاتها 
اقترحت  املهّجرين  م��ن  امل��ت��زاي��دة  األع���داد  تدفق  وبسبب 
ال��ب��ل��دي��ة ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ف���ي امل��خ��ي��م 
عني  مخيم  ف��ي  امل��ه��ّج��ري��ن  اللبنانيني  ب��ع��ض  اس��ت��ض��اف��ة 
لبنان  في  الفلسطينيني  الالجئني  مخيمات  أكبر  احللوة 
أنه  اتفقت على  قد  اللبنانية  اإلعالم  كانت وسائل  والذي 

جزيرة آمنة.
ل��ق��د أت���ت األس����ر امل��ه��ّج��رة م��ن ال��ق��رى امل���ج���اورة مثل 
قرى  وهذه  وأخريات.  الراس  ومارون  والقليلة  عيثرون 
اجليل  أن  ذل��ك  الفلسطينيني  الالجئني  ل��دى  ج��دا  مألوفة 
األول منهم والذي عاش في هذه القرى لفترة من الزمن أو 

هنالك  استراح 
ق���ب���ل م��واص��ل��ة 
رح���ل���ت���ه���م إل���ى 
مخيمات  أب��ع��د 
ال��������الج��������ئ��������ني 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني 
ف�����������ي ش������م������ال 
وسوريا  لبنان 
ف���������ي أع������ق������اب 
 ،1948 ن��ك��ب��ة 
وه������ذه ال���ق���رى 
أيضا  معروفة 

لدى األجيال األحدث والتي توجهت عام 2000 إلى هناك 
املكهربة  واألسيجة  القضبان  وراء  من  أراضيهم  لرؤية 

بعد أن حرر حزب الله تلك القرى احلدودية.
حتت  القرى  هذه  من  املهجرة  اللبنانية  األس��ر  هربت 

من  الفلسطينيني  ط���اردت  ال��ت��ي  ال��ب��ن��ادق  ذوات  ف��وه��ات 
ديارهم عام 1948، ثم انتهى بهم األمر في نفس مخيمات 
إلى  وصلوا  لقد  تقريبا.  الظروف  نفس  وحتت  الالجئني 
مّية  واملّية  الشمالي  وب��رج  والبص  الرشيدية  مخيمات 
مخيمات  أن  أبدا  املهجرين  هؤالء  يفكر  لم  احللوة.  وعني 
ولعشرات  املاضي  في  كانت  التي  الفلسطينيني  الالجئني 
ستصبح  أنها  اإلسرائيلية  األه��داف  وأسهل  أول  السنني 
في  تشككوا  أنهم  ذل��ك  إل��ى  أض��ف  أمنا،  األماكن  أكثر   من 
مخيمات  ف��ي  يعيشون  ال��ذي��ن  الالجئني  ل��ه��ؤالء  ميكن  م��ا 

مهمشة وال يتمتعون بأي حقوق مدنية أن يفعلوه.
وعندما وصلت األسر املهجرة بتردد إلى املخيم، هرعت 
إلى توفير كل ما بوسعهم  الالجئة وبشكل عفوي  األسر 
إلى ضيوفهم اللبنانيني. ذكر بعض األشخاص من اجلوار 
أن اللبنانيني املهجرين كانوا يخافون من مشهد الالجئني 
باجتاههم  ال��ش��ارع  ف��ي  ي��رك��ض��ون  ال��ذي��ن  الفلسطينيني 
الفراش واألغطية واألغذية  وهم يحملون على رؤوسهم 
يتمكنوا  لم  الذين  أولئك  أما  تقدميه.  من  متكنوا  ما  وكل 
املسجد  باحة  ف��ي  توقفت  التي  بالشاحنات  اللحاق  م��ن 
عندما نودي مبكبرات الصوت، ركضوا مبا يحملونه إلى 
حيث  امل����دارس 
ي�����������ت�����������واف�����������د 
ال����ل����ب����ن����ان����ي����ني 
كان  املهجرين. 
امل��ش��ه��د ي��ب��دوا 
ك���أح���د م��ش��اه��د 
"ال�������ف�������زع�������ة" 
ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا 
ال�������ق�������روي�������ون 
لنداء  استجابة 
االستغاثة اآلتي من قرية مجاورة من القرى التي هاجمها 
الصهاينة سنة 1948. إنه ذات احلس العفوي املتوارث  
الناس  يطلق  ال  االجتماعي.  والتكافل  بالترابط  اخلاص 
يعرفون  ال  وأحيانا  محددا  اسما  الظاهرة  تلك  على  اآلن 

ملاذا يفعلونها أصال.
الفلسطينية  األس��ر  ع��دد  وص��ل  أي��ام  بضعة  وخ��الل   
مّية  ��ة  وامل��يّ احللوة  عني  مخيمي  في  املهجرة  واللبنانية 
إلى 1600 أسرة. لقد وزع 344 أسرة على ثماني مدارس 
وم��درس��ة  احل��ل��وة  ع��ني  مخيم  ف��ي  ال��غ��وث  لوكالة  تابعة 
واح����دة ف��ي م��خ��ي��م امل��ّي��ة م��ّي��ة  وأك��ث��ر م��ن 1215 أس��رة 
استضيفت في بيوت الالجئني في كال املخيمني. لم تفتح 
الغوث مدارسها فقط ولكن أيضا عياداتها لتقدمي  وكالة 

العالج لأسر املهجرة وتوفير األدوية لهم.
املنظمات  م��ن  م��ن��ت��دى  تشكل  واح���د  أس��ب��وع  وخ���الل   
في  س��اه��م��ت  وال��ت��ي  ع���ائ���دون  ضمنها  م��ن  الفلسطينية 
املنظمات  تلك  قامت  والتعليمية.  الترفيهية  النشاطات 
جلان  سبع  من  تتكون  متابعة  جلنة  في  نفسها  بتنظيم 
تعني بشؤون اللبنانيني املهجرين وهي جلنة االستقبال 
وجلنة اإلحصاء وجلنة اإلغاثة والتوزيع وجلنة التعليم 
واللجنة االجتماعية واللجنة الطبية واللجنة اإلعالمية، 
مهام  لتتولى  شكلت  والتي  األمنية  اللجنة  إلى  باإلضافة 
ح����م����اي����ة أم����ن 
ال����ل����ب����ن����ان����ي����ني 
امل������ه������ج������ري������ن 
يقطنون  الذين 

في املدارس.
وف��رت  لقد   
مختلف اللجان 
يحتاجه  ما  كل 
امل������ه������ج������رون. 
أض��ف إل��ى ذلك 
أش���خ���اص���ا  أن 
ع��������ادي��������ني ق���د 
شرّيدة  محمد  للسيد  كان  لقد  العملية.  تلك  في  ساهموا 
يساهم  أن  وقرر  فرشات  ستة  سنة   47 العمر  من  البالغ 
عاما   62 العمر  من  البالغ  الشوك  أبو  قام  ولقد  بنصفها. 
بصنع سخان من الشاي يوميا وأخذه إلى املدرسة وأما 

ويبلغ  احللوة  عني  مخيم  من  متطوع  وهو  كردية  ناجي 
ن���ادى احل��الق��ني من  العمر فقد  م��ن  ال��راب��ع��ة وال��ع��ش��ري��ن 
إلى  الشعر  قص  خدمات  لتوفير  وذه��ب��وا  املخيم  أرج��اء 
العون،  يد  مد  في  يرغب  الكل  كان  املهجرين.  اللبنانيني 
ليقوم  الوسخة  املهجرة  األس��ر  مالبس  البعض  أخذ  فقد 
بغسلها كما ودعاهم آخرون إلى االستحمام في منازلهم. 
لم تستطع األسر التي هجرت إلى مخيم عني احللوة من 

إخفاء مفاجأتهم مما رأوه من الالجئني الفلسطينيني. 
 28 العمر  م��ن  يبلغ  وال���ذي  القليلة  م��ن  عامر  حسني 
إل���ى عني  ي��أت��ون  ال��ذي��ن  أن يستحي  ق���ال: "ي��ج��ب  ع��ام��ا 
رأيت  "لقد  وأض��اف  مهجرين"  بأنهم  القول  من  احللوة 
كيف يعامل أقربائي في مراكز املدينة األخرى لقد أشفقت 

وطلبت  عليهم 
ي��أت��وا  أن  منهم 
الينا  وينضموا 
ف������������ي م����خ����ي����م 
ع�����ني احل����ل����وة. 
"ع����������ن����������دم����������ا 
ح���س���ني  زرت 
ب����ع����د ع����ودت����ه 

في  والعيش  بالعودة  كبيرا  اهتماما  أب��دى  دي���اره،  إل��ى 
عاما   21 العمر  من  البالغة  دروي��ش  عبلة  وأما  املخيم". 
هذه  بيوتهم  عن  لنا  الفلسطينيون  ق��ال   "لقد  قالت  فقد 
ون��رغ��ب  ضيوفكم  اآلن  ن��ح��ن  ب��ي��وت��ن��ا،  ول��ي��س��ت  بيوتكم 
في  منازلنا  زي���ارة  إل��ى  ت��أت��ون  عندما  استضافتكم  ف��ي 
ف��ل��س��ط��ني."  ك��ان��ت ث��الث��ون ي��وم��ا ف��ي م��خ��ي��م ال��الج��ئ��ني، 
بإمكان  وك��ان  مهجرون.  أنهم  الناس  ينسى  لكي  كافية 
املرء متييز اللهجة اللبنانية اجلنوبية في أسواق املخيم 
آغنس  ال��س��ي��دة  وق��ال��ت  الفلسطينية.  باللهجة  تختلط 
سكيكي البالغة 41 عاما من عني بعل سعيد "لقد أمضينا 
وقتا مرحا، لقد ضحكنا لساعات وكأننا لم نكن مهّجرين. 
كنا نتذكر احلرب فقط عندما كنا نشاهد نشرات األخبار 
ومشاهد الدمار، وخالف ذلك جعلنا الفلسطينيون ننسى 
ع��ادت  أن  بعد  بزيارتها  قمت  لقد  امل��خ��ي��م."  ف��ي  أنفسنا 
على  ال��غ��داء  تتناول  فلسطينية  أس��رة  فوجدنا  لقريتها 
مائدتها. قالت لي أنها كانت في األسبوع املاضي تتناول 
الغداء في مخيم عني احللوة، وأن أحد األسر الفلسطينية 
عني  في  منزلها  في  أيام  أربعة  وأمضوا  بيتها  إلى  قدمت 

بعل.
 28 تبلغ  متطوعة  وه��ي  اخل��ال��دي  نسرين  أت��ت  لقد 
عيترون  من  أسرة  وأحضرت  املخيم،  وتسكن  العمر  من 
للمكوث في بيت قريبتها. قالت هنادي زيدان "لم أعرف 
هذه املرأة من قبل لقد وجدتها وحيدة مع بناتها وأوالدها 
إلى  اصطحبناها  ذلك  وبعد  منزلنا.  إلى  أحضرناها  وقد 
علمناها  لقد  زفافنا  أعجبها  وق��د  املخيم  في  زف��اف  حفلة 

دور الالجئن الفلسطينين في عون املهجرين اللبنانين أثناء العدوان اإلسرائيلي على لبنان

ثالث��ون يوم��ا ف��ي مخي��م لالجئي����ن!
بقل��م: محم��ود زي���دان*

بعض األغنيات الفلسطينية وعلمتنا هي في املقابل كيف 
يقضي  تقليدي  شيعي  طقس  )هو  العباس  كعكة  نصنع 
ي��وم ع��اش��وراء(.  ف��ي  الكعك  م��ن  ال��ن��وع  ب��أن يصنع ه��ذا 
ب��ي��ت��ه��ا م��ه��دم��ا اتصلت  امل����رأة ووج����دت  وب��ع��د أن ع����ادت 
فقد  العائلة  أم��ا  ثانية.  ترجع  أن  منها  وطلبت  بهنادي 
وفي  املخيم.  في  إضافيا  أسبوعا  مكثت  حيث  بها  رحبت 
أحد املراكز انشغلت مجموعة من األطفال من قرية مركة 
إلى مدرسة نضال في مخيم عني احللوة  والذين هّجروا 
املخيم.  في  جتربتهم  ح��ول  املسرحية  التمثيليات  ب��أداء 
كانوا  أنهم  كيف  يصور  مشهد  ب��أداء  عرضهم  أنهوا  لقد 
متوجسون من دخول املخيم، وانتهى املشهد باكتشافهم 

رحابة وترحيب الفلسطينيني بهم. 
ف����ي ال���ي���وم 
أن  قبل  األخير 
أع���ل���ن م��ج��ل��س 
األم�����������ن وق�����ف 
إط����الق ال���ن���ار، 
ق���������ام ال����س����ي����د 
ح����س����ن ن���ص���ر 
ال������ل������ه األم�������ني 
العام حلزب الله بإلقاء خطاب نادى اللبنانيني املهجرين 
األسر  قامت  ممكن.  وقت  بأسرع  قراهم  إلى  العودة  إلى 
إلى  للعودة  أنفسهم  وجتهيز  أمتعتهم  بحزم  اللبنانية 
امل��دارس  ف��ي  ال���وداع  حفالت  الفلسطينيون  أٌق��ام  ق��راه��م. 
أنغام  على  يرقصون  واللبنانيني  الفلسطينيني  ورأي��ن��ا 
تبادلوا  التالي  اليوم  وفي  الفلسطينية  الشعبية  األغاني 
ال��ع��ن��اوي��ن وأرق����ام ال��ه��وات��ف، ل��ق��د س���اد امل��ش��ه��د حلظات 

الوداع احلارة وذرف الدموع على فراق األصدقاء. 
عني  ف��ي  امل��ه��ّج��رة  اللبنانية  األس���ر  استقبال  يكن  ل��م 
ولكنه  خ��ّي��رة،  فعلة  م��ج��رد  األخ���رى  واملخيمات  احل��ل��وة 
س��ل��وك إن��س��ان��ي وال���ت���زام ق��وم��ي وس��ي��اس��ي م���ن ج��ان��ب 
ال��ن��اس القصص  ل��ق��د ت��ب��ادل  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني.  ال��الج��ئ��ني 
مخيم  في  العيش  آالم  تقاسموا  لقد  ال��ع��ادات،  وتناقلوا 
ل��الج��ئ��ني وت��ش��ارك��وا أح���الم ال���ع���ودة. وإل���ى ج��ان��ب ذل��ك 
ان��ب��ث��ق��ت ع���ن  ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة رس���ائ���ل ع���دة وال����ى جميع 
األمنية  الصورة  كسر  من  متكنت  أنها  وهي  االجتاهات، 
ال��الج��ئ��ني  ع��ن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ب��ع��ض  حملها  ال��ت��ي  النمطية 
الفلسطينيون  راق���ب  وبينما  ل��ب��ن��ان.  ف��ي  الفلسطينيني 
للمرء  ميكن  ق��راه��م،   إل��ى  ي��ع��ودون  اللبنانيني  ضيوفهم 
ساطعة  تتأأل  جنوما  الفلسطينيني  عيون  في  يشاهد  أن 

بأحالم وآمال عن العودة. 

الالجئني	 حقوق	 عن	 ال��دف��اع	 في	 ناشط	 هو	 زي��دان	 محمود	  *
الفلسطينيني،	وعضو	في	مجموعة	عائدون-	لبنان.

األخ��رى  واملخيمات  احللوة  عني  في  املهّجرة  اللبنانية  األس��ر  استقبال  يكن  لم 
م��ج��رد ف��ع��ل��ة خ���ّي���رة، ول��ك��ن��ه س��ل��وك إن��س��ان��ي وال���ت���زام ق��وم��ي وس��ي��اس��ي من 
ال��ع��ادات.  وتناقلوا  القصص  ال��ن��اس  ت��ب��ادل  لقد  الفلسطينيني.  الالجئني  جانب 
ل��ق��د ت��ق��اس��م��وا آالم ال��ع��ي��ش ف���ي م��خ��ي��م ل��الج��ئ��ني وت���ش���ارك���وا أح����الم ال���ع���ودة.

الالجئة وبشكل  األسر  املخيم، هرعت  إلى  بتردد  املهجرة  األسر  عندما وصلت 
يبدوا  املشهد  ك��ان  اللبنانيني.  ضيوفهم  إل��ى  بوسعهم  م��ا  ك��ل  توفير  إل��ى  عفوي 
اآلتي  االستغاثة  لنداء  استجابة  القرويون  بها  قام  التي  "الفزعة"  مشاهد  كأحد 
ذات  إن��ه   .1948 سنة  الصهاينة  هاجمها  ال��ت��ي  ال��ق��رى  م��ن  م��ج��اورة  ق��ري��ة  م��ن 
الناس  يطلق  ال  االجتماعي.  والتكافل  بالترابط  اخلاص  املتوارث   العفوي  احلس 
أص��ال. يفعلونها  مل��اذا  يعرفون  ال  وأحيانا  م��ح��ددا  اسما  الظاهرة  تلك  على  اآلن 

الفلسطينيون  ق����ال   ال��ع��م��ر 21 ع��ام��ا ق��ال��ت: "ل��ق��د  ال��ب��ال��غ��ة م��ن  ع��ب��ل��ة دروي����ش 
ل��ن��ا ع��ن ب��ي��وت��ه��م ه���ذه ب��ي��وت��ك��م ول��ي��س��ت ب��ي��وت��ن��ا، ن��ح��ن اآلن ض��ي��وف��ك��م ون��رغ��ب 
ف����ي اس���ت���ض���اف���ت���ك���م ع���ن���دم���ا ت����أت����ون إل������ى زي��������ارة م���ن���ازل���ن���ا ف����ي ف��ل��س��ط��ني."  

مهجرون لبنانيون في إحدى مدارس مخيم عني احللوة.             )تصوير محمود زيدان(
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انضمام املزيد من الفعاليات للحملة الشعبية الفلسطينية  
ان  عن  زق��وت،  جمال  القدم،  لكرة  الفلسطيني  االحت��اد  صندوق  أمني  كشف 
االحتاد قد قرر عدم ضم أي العب من املطبعني إلى صفوفه، وذلك في رد صريح 
وواضح على كل من يدفع باجتاه إضعاف املوقف الوطني لالحتاد من دفعه الى 
تنظيم أنشطة رياضية باالشتراك مع “اجليران” بحسب تعبيره. وفي خطوات 
البضائع  ملقاطعة  الشعبة  اللجنة  نظمتها  شعبية  م��ب��ادرات  نشطت  متميزة 
اإلسرائيلية في كل من نابلس وطولكرم. وقد ركز املنظمون لهذه احلملة على 
بيان أهداف احلملة الشعبية، وتنوع اآلليات تبعا للقطاع املستهدف، وأكدوا أن 
احلملة عملية تراكمية يجب مواصلتها وذلك عبر جعل املقاطعة سلوكا حياتيا 

يوميا للفلسطينيني.  

مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني تواصل اجتماعاتها 
التنسيقية اخلاصة الهادفة إلى تطوير حملة املقاطعة

ومن جهتها واصلت املؤسسات األهلية الفلسطينية الفاعلة في حملة املقاطعة 
مشاوراتها واجتماعاتها الهادفة إلى تفعيل وتطوير حملة مقاطعة إسرائيل. فلقد 
عقدت كل من جمعية الشبان املسحية، وجمعية الشابات املسيحية، مركز بديل، ، 
ومؤسسة السياحة البديلة، واحلركة العاملية للدفاع عن األطفال/فلسطني، مركز 

أبحاث األراضي 
/القدس، مركز القدس للنساء، مركز التعليم البيئي، ومركز اجلوالن للتطوير 
اجتماعني في مقر جمعية الشبان املسيحية/بيت حلم في 9 و23 ايلول. وقد ناقشت 
خالله التطورات العاملية على صعيد حركة االنضمام للحملة؛ كما وناقشت آليات 
انتباه  العمل املتصورة لتفعيل احلملة محليا خصوصا وان هذا اجلانب يسترعي 
اجلائز  غير  م��ن  ان��ه  حيث  الفلسطيني،  الشعب  م��ع  املتضامنة  العاملية  املنظمات 
جزئيا.  ولو  به  القيام  إلى  الفلسطينيني  نحن  نسعى  ال  بأمر  القيام  العالم  مطالبة 
عبر  محليا  احلملة  نطاق  توسيع  ض��رورة  على  املشاركة  املؤسسات  اتفقت  ولقد 
حتفيز املؤسسات واألشخاص املوقعني على بيان إعالن احلملة من اجل بذل مزيد 

من اجلهود ومن اجل إبداء التزام اكبر مبا مت التوقيع عليه.

جماعة من يهود الواليات املتحدة تطلق حملة تضامن 
مع الشعبن الفلسطيني واللبناني

في خطوة نوعية أطلقت جماعة يهودية حملة تضامن مع الشعبني الفلسطيني 
من  احلي  الضمير  أصحاب  من  توقيع  ألف  حمل  بيانا  بإصدارها  وذل��ك  واللبناني 
يهود الواليات املتحدة؛ حيث مت نشره في أوسع صحف الواليات املتحدة انتشارا 
املناصرة  املتحدة  الواليات  يوم 22/9. وقد استنكرت اجلماعة في بيانها سياسة 
لسياسات إسرائيل العدوانية بل واعتبرت، في خطوة مميزة، أن الوجود اإلسرائيلي 
منذ عام 1948 ميثل احتالال لفلسطني. ولقد جاء في البيان الصادر عن املجموعة” 
إننا اذ تفزعنا سياسة الواليات املتحدة املناصرة إلسرائيل منذ 58 عاما من احتالل 
فلسطني  فإننا نطالب كل يهود العالم للوقوف في وجه تلك السياسة التي توظف 
اجلماعية  املعاناة  عن  تتغاضى  زال��ت  ال  و  نفوذها  كل  املتحدة  ال��والي��ات  خاللها  
ما  إن  اخلاصة.  واالقتصادية  السياسية  مصاحلها  مع  متشيا  الفلسطيني  للشعب 
يجري في غزة وما جرى في لبنان يعكس وجه إسرائيل االستعماري والذي ينفي 

عنها أخالق وعدالة الديانة اليهودية. 
ع��دال��ة ح��ني تقوم  أن ال  ه��ذه،  التضامن اجل��دي��دة  ت��رى حملة  ثانية   وم��ن جهة 
اليهود  التي ارتكبت بحق  الفلسطينيني متاما كتلك  إسرائيل بارتكاب جرائم بحق 
في أوروبا؟  وان ال أمان لليهود في التحالف مع املسيحية الصهيونية ضد العاملني 
اإلسالمي والعربي. وال أمان لليهود إال بتمكني الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه 

في تقرير املصير وكافة حقوقه اإلنسانية. 
ذوي  من  املتحدة  الواليات  يهود  “نحن  التضامن  حملة  بيان  في  ورد  وقد  هذا 
الضمير اإلنساني احلي، إذ ندين ما ترتكبه إسرائيل من جرائم باسم يهود العالم 

فإننا نقف متضامنني مع الشعبني الفلسطيني واللبناني. 
وال��ع��رب  الفلسطيني  الشعب  م��ع  املتضامنني  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ي��ه��ود  نحن 

واملسلمني ندعو ونحث حكومة الواليات املتحدة إلى العمل على:
- رف���ع احلص���ار اإلس���رائيلي املف���روض على قطاع غ���زة وفرض وقف ف���وري وغير 
مشروط إلطالق النار في لبنان  - تفكيك ما مت بناؤه من جدار الفصل العنصري  

وضمان انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
- تطبيق قرارات هيئة األمم املتحدة وفقا لقواعد القانون الدولي وإال فرض عقوبات 

دولية على إسرائيل
- وقف املساعدات األمريكية املمنوحة إلسرائيل

- تعوي���ض الفلس���طينيني واللبناني���ني ع���ن كل م���ا أصابه���م م���ن ج���راء االعت���داءات 
اإلسرائيلية. 

الفلسطينية  األهلية  املنظمات  جهود  مع  منسجما  يأتي  التحرك  هذا  أن  ويذكر 
العقوبات عليها.  الى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض  الداعية 
أن  لإلعالن  األوان  آن  قد  انه  هذه  املتحدة  الواليات  يهود  تضامن  حملة  وت��رى  هذا 
عن  تخرج  ب��دأت  قد  يهودية  أص��وات  هناك  وان  العالم  يهود  كل  متثل  ال  إسرائيل 
يهود  كل  أن  القائل  املغلوط  االدع���اء  مواجهة  في  التعالي  في  آخ��ذة  وه��ي  صمتها 

الواليات املتحدة يدعمون إسرائيل.

أكادمييون ايرلنديون يطالبون االحتاد األوروبي 
بوقف متويل ودعم املؤسسات اإلسرائيلية

والثقافية  األك��ادمي��ي��ة  للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة  ل��دع��وات  استجابة 
إلسرائيل )  )PACBI أصدرت حملة التضامن األيرلندية مع الشعب الفلسطيني، 
والالجئني،  املواطنة  حقوق  ملصادر  الفلسطيني  املركز  بديل/  مركز  شركاء  احد 
االحتاد  يطالب  التخصصات  مختلف  من  ايرلنديا  أكادمييا   61 من  موقعا  بيانا 
األوروبي بوقف صرف أية أموال أو معونات للمؤسسات األكادميية اإلسرائيلية 
حتى تنصاع إسرائيل إلى الشرعية الدولية وتنفذ قرارات األمم املتحدة الداعية 
إلى إنهاء االحتالل. وجتيء هذه الدعوة كما أوضح موقعوها استجابة إلى دعوة 
مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني )171(.  يذكر هنا أن عددا من املؤسسات 
مؤسسات  حتفيز  تستهدف  التي  احلملة  هذه  تنظيم  إلى  بادرت  قد  الفلسطينية 
املمارسات  حيال  عملية  مواقف  التخاذ  العاملي  العام  وال���رأي  العالم  وهيئات 

واالنتهاكات اإلسرائيلية.
أم���ام قطاع  األك��ادمي��ي��ة اإلسرائيلية  امل��ؤس��س��ات  إغ���الق  أن  ال��ب��ي��ان  أك��د  وق��د 
واسع من الفلسطينيني، وان ما يتعرض له الطلبة الفلسطينيون على احلواجز 
التجوال،  ومنع  واإلغ���الق  احل��ص��ار  سياسة  بسبب  يعانونه  وم��ا  اإلسرائيلية 
جامعات  من  الفلسطينية  األكادميية  املؤسسات  على  املتكررة  االع��ت��داءات  وان 
ويستوجب  الدولي،  والقانون  اإلنسان  حلقوق  صارخا  انتهاكا  يشكل  ومدارس 
على  إسرائيل  إلجبار  وذل��ك  لفظية،  دع��وات  مجرد  وليس  عملية  خطوات  اتخاذ 

تنفيذ التزاماتها الدولية.
ال��ن��داء ليس موجها  إل��ى أن  امل��ب��ادرة،  ولقد ص��رح ديفيد الن��دي، رئيس ه��ذه 
توفر  التي  اإلسرائيلية  املؤسسات  ضد  موجه  هو  إمن��ا  بذواتهم  أشخاص  ضد 
سياسة  حقيقة  يحجب  وعمليا  أخالقيا  غطاء  احلكومية  اإلسرائيلية  للسياسة 
إل��ى األك��ادمي��ي��ني عموما  ال��ن��داء موجه  االح��ت��الل. وأك��د م��ن جهة أخ��رى على أن 
ويطالبهم باالمتناع عن تقدمي أي نوع من التعاون مع مثل تلك املؤسسات إلى أن 
اإلسرائيلية  الغطاء عن ممارسات احلكومات  اإلسرائيلية  املؤسسات  تلك  ترفع 
والهيئات  املؤسسات  م��ن  ع��ددا  أن  إل��ى  الن��دي  ديفيد  وأش���ار  كما  اح��ت��الل.  كقوة 
دعوة  إلى  استجابت  قد  العالم  أنحاء  مختلف  ومن  األكادميية  وغير  األكادميية 
املقاطعة الصادرة عن مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني، ومن أبرزها االحتاد 
األكادميي البريطاني، احتاد املوظفني العاميني الكندي، مجلس احتادات التجارة 
جلنوب إفريقيا، حيث يدعو األخير إلى فرض عقوبات على إسرائيل حتى توفي 

بالتزاماتها الدولية وتوفي الفلسطينيني كامل حقوقهم.   

 )UNISON( احتاد عمال اخلدمات العامة البريطاني
يتضامن مع الشعب الفلسطيني

UN - البريطاني  العامة  اخلدمات  عمال  احتاد  تبنى  متقدمة  جد  خطوة  )في 
القرارات  من  جملة  أيلول،   13 األرب��ع��اء  بريطانيا  في  عقد  ال��ذي  لقائه  في   )SON
تأييده  بيانه اخلتامي  أعلن االحتاد في  فلقد  الفلسطيني وحقوقه.  الداعمة للشعب 
دعا  كما  منها،  ه��ج��روا  التي  دي��اره��م  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  الفلسطينيني  الالجئني  حل��ق 
لتمكني   1967 ع��ت��م  احمل��ت��ل��ة  الفلسطينية  األراض����ي  م��ن  االن��س��ح��اب  إل���ى  إس��رائ��ي��ل 
الفلسطينيني من بناء دولتهم املستقلة، كما وشدد على ضرورة تفكيك جدار الفصل 

العنصري في احلال.
عامال  مليون   6.5 ميثلون  نقابيا   1500 ضم  قد  االحت��اد  مجلس  لقاء  أن  ويذكر 
بريطانيا. ويأتي هذا التحرك املتميز بفعل تنامي حركة التضامن العاملية مع الشعب 

الفلسطيني.
حكومة  ت��واط��ؤ  ون��ت��رز،  روث  املطافئ،  عمال  احت��اد  رئيسة  أدان���ت  جهتها  م��ن 
ضد  إسرائيل  متارسه  ال��ذي  الدولة  إره��اب  على   وصمتها  البريطاني  العمال  حزب 
الفلسطينيني وخصوصا في قطاع غزة. كما ودعت االحتادات العمالية إلى االنضمام 
الكالمي  التضامن  الفلسطيني فعليا ألنه ما عاد مجرد  الشعب  التضامن مع  حلملة 

يجدي نفعا.
وقد تناول املتحدثون التسعة الرئيسيون ذات املوضوع من زوايا مختلفة. ففي 
الشرق  منطقة  في  االستقرار  تريد  ال  املتحدة  الواليات  أن  روميه  برنارد  أكد  كلمته 
األوسط إمنا تريد تثبيت نظام التبعية لها. كما وأدان حجز أموال الفلسطينيني من 

قبل إسرائيل والتي هي حقوق خالصة لهم.
أكثر من  وال��ذي ميثل  العام لالحتاد  السكرتير  بأعمال  القائم  اما كيت سونت،   
مليون عامل، فقد أدان تواطؤ احلكومة البريطانية في احلرب على لبنان وسياسة 
مبقاطعة  طالب  مميزة  خطوة  وفي  املنطقة.  قضايا  مع  التعامل  في  مبكيالني  الكيل 
طالب  وقد  الفلسطينيني،  حلقوق  املستمرة  وانتهاكاتها  سياساتها  بسبب  إسرائيل 
وقد  هذا  إسرائيل؛  مع  العسكرية  التجارة  بوقف  العسكرية  البريطانية  السلطات 

طالب االحتاد األوروبي أيضا بوضع نهاية لسياسة تفضيل إسرائيل. 
في ذات الوقت طالب آخرون بتبني سياسات داعمة للفلسطينيني وبفتح خطوط 
الفلسطينيني. كما واعتبر آخرون أن سياسات  الفلسطينية والعمال  على الصناعة 
إسرائيل ال تختلف عن سياسة حكومة جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري 

وطالبوا بريطانيا بإتباع سياسة ال تساوي بني الضحية واجلالد.  

حتلن��ة: حمل��ة مقاطع�ة إسرائي��ل وسح��ب االستثم��ارات
 منه�ا وف��رض العقوب��ات عليه��ا آخذة في االتس��اع

االئتالف من اجل فرض عقوبات على إسرائيل
نداء لعقد قمة عمالية عاملية من اجل فرض عقوبات على اسرائيل

نحن املؤسسات التالي ذكرها:
االئتالف من اجل فرض عقوبات على إسرائيل؛

اللجنة املغربية من اجل فرض عقوبات على إسرائيل؛
جلنان التضامن املغربية-الفلسطينية )الرباط وكازابالنكا(

منظمات املجتمع املدني الفلسطيني؛
حملة التضامن االيرلندية مع الفلسطينيني؛

احتاد عمال املعادن والكهرباء-  جنوب إفريقيا؛
 نتوجه بهذا النداء العاجل إلى النقابات العمالية وممثلي العمال في كل أنحاء العالم 
وندعوها للمشاركة في قمة فرض العقوبات على إسرائيل واملزمع عقدها في جنوب 

إفريقيا.
إننا اذ نتوجه بهذه الدعوة نؤكد على ان حق اليهود واملسلمني واملسيحيني وجميع 
املؤمنني  في األدي��ان األخ��رى  في العيش سويا جنبا إلى جنب يشكل نقطة انطالق 

لنا؛
 وحيث أننا نرى أن ارض فلسطني التاريخية قد تعرضت إلى حملة تطهير عرقي من 

معظم سكانها األصلني وذلك لغرض إقامة دولة إسرائيل؛
احلق  من  للحرمان  تتعرض   زال��ت  ال  الفلسطينيني  من  العظمى  الغالبية  أن  وحيث 

في العودة؛
الفلسطينيني  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك  ع��ن  تكف  ل��م  تأسيسها  وم��ن��ذ  إس��رائ��ي��ل  أن  وباعتبار 

اإلنسانية؛
وإذ نرى أن العدوان املستمر على غزة ولبنان يكشف عن وجه إسرائيل السافر وعن 

ذروة االستهانة بحياة السكان املدنيني؛  
وإذ أن امتالك إسرائيل للسالح النووي واستخدامها للفسفور املشع والقنابل احملرمة 

أمر غير مقبول إطالقا؛
وإذ نأخذ بعني االعتبار دعوة مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني ملقاطعة إسرائيل 

وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها؛
وإدراكا منا  إلى أن الشركات االحتكارية هي املستفيد الوحيد من احلرب في منطقة 

الشرق األوسط؛
وفي ظل عدم جدية حكومات الدول ذات التأثير على املستوى الدولي وعدم اتخاذها 

أية خطوة ضد سياسات إسرائيل؛
وانطالقا من إمياننا أن عمال العالم هم صانعي اخليرات احلقيقيني، وان ال مصلحة 
لهم في مقاتلة بعضهم البعض بينما النخبة جتلس في نعيم وأمان مكتفية بإصدار 
إياهم بالتضحية بكل شيء وذلك لتحقيق احلد األقصى من  األوامر للعمال مطالبة 

األرباح على حسابهم؛
لفرض  أفريقيا  جنوب  قمة  في  للمشاركة  العالم  أنحاء  كل  في  العمال  ممثلي  ندعو 

العقوبات على إسرائيل وذلك من اجل:
فرض عقوبات عمالية مما هو باستطاعة العمال القيام به على إسرائيل؛

وضع إستراتيجية شاملة حلركة العقوبات العمالية؛
منح مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني فرصة عرض مطالبهم مباشرة على ممثلي 

العمال من كافة أنحاء العالم والتواصل معهم
حتديد قائمة باملنتجات واخلدمات املدخلة إلى إسرائيل والقادمة منها

أثناء مؤمتر صحفي حول مقاطعة إسرائيل عقد في جنوب أفريقيا، متوز 2006     
              )املصدر: جلنة التضامن اجلنوب أفريقية مع الشعب الفلسطيني(



5 أيلول  2006

شعبنا. لذلك فقضية املهجرين، الالجئني في وطنهم، كمشروع وكحق ال بد من تناولها 
بالتعاطي مع هذه اخلطوط وما يقع على جانبيها.

لقد توقفت في مقالتي املنشورة في شهر أيار، من مجلة "حق العودة" عند ضرورة 
وان  التغريب"  وج��ه  في  الهوية  أصالة  عن  تعبير  هي  التي  املكان  ملسميات  "التحيز 
القضية الصهيونية ليست الهوية الدميغرافية اليهودية في فضاء املكان وحسب، إمنا 
مقتضيات  يحدد  املكان  الصل  التحيز  ان  ذات��ه.  املكان  على  الصهيونية  الهوية  "سبغ" 
ومبعنى  ومسمياته،  املكان  هوية  حراسة  مبعنى  للمهجرين؛  احل��ض��اري"  "امل��ش��روع 
االنتحال  وجه  في  املكان  هوية  وعلى  التاريخ  مالمح  على  احلي  الشاهد  بدور  التمسك 

والتزوير وفي وجه شاهد الزور.
من  الالجئني  أقاربهم  ب��دع��وة  الفلسطينيني  ملواطنيها  إسرائيل  دول��ة  سمحت  لقد 
ب��زي��ارات لم الشمل، وف��ي ه��ذا اإلط��ار قام  ال��درج��ة األول��ى لزيارتهم في إط��ار ما يسمى 
وما  وأحبتهم  أهلهم  من  بقي  من  والتقاء  رؤوسهم  مسقط  بزيارة  الالجئني  من  اآلالف 
النكبة، فإن اجليل الذي  أما اليوم، وبعد أكثر من 58 عاما على  بقي من اطالل بيوتهم. 
سينتهي  15عاما  غضون  في  فإنه  اعتقادي  وفي  بالتالشي،  آخذ  األول��ى  القرابة  يشكل 
جيل القرابة األولى، األمر الذي يضيف مسؤولية أكبر على أبناء جيل النكبة وأحفادهم، 
وأحفاد أحفادهم، وباألخص املهجرين منهم، في ما يتعلق بإحاطة ذاكرة املكان باملزيد 

من احلماية في وجه االنتحال والتغريب.
للمجموع  العودة  حق  مشروع  ضمن  يدخل  فهو  للمهجرين  السياسي  املشروع  أما 
اتفاقيات  ضمن  الداخل  أسرى  عن  احلديث  يجري  فعندما  الفلسطينيني.  لالجئني  العام 
ه��ؤالء  لكون  غضبا  وتستشيط  الرسمية  إس��رائ��ي��ل  تنتفض  األس���رى  لتبادل  محتملة 
األسرى مواطنني إسرائيليني وقضيتهم "قضية إسرائيلية داخلية" ولذلك ال ميكن ان 
يكون موضوعهم ضمن عملية التفاوض. واحلديث بذاته يدور وسيدور عن أية إمكانية 
الالجئني.  قضية  عن  العام  احلديث  ضمن  وطنهم،  في  الالجئني  املهجرين،  عن  للحديث 
الشعب  من  جزء  تهجير  ومؤامرات  وتداعيات  مالبسات  ان  حقيقة  يغير  شيء  ال  ولكن 
قادت  التي  وامل��ؤام��رات  والتداعيات  املالبسات  ذاتها  هي  وطنه،  خ��ارج  إلى  الفلسطيني 
التهجير  يصبح  فكيف  وطنه،  داخ��ل  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  جزء  تهجير  إلى 

قضيتني: قضية الجئني وقضية "مواطنة"؟ 
ورغم ذلك فإن موضوع املهجرين في وطنهم يحمل أيضا مشروعا مدنيا ال يتناقض 
احتمالني  على  ميتد  بذاته  وهو  الوطني،  احلضاري  املشروع  أو  السياسي  املشروع  مع 
إلى  املهجرين  بعودة  املطالبة  وشرعية  ض��رورة  إلى  يقودان  متصادمني  غير  متالزمني 

قراهم األصلية من منطلقات مدنية أيضا.
اإلسرائيلي عن نفسها كدولة  القانون  إسرائيل تعلن في صلب  أن  األول:  االحتمال 
انه في كل تصادم بني يهوديتها وبني دميقراطيتها،  يهودية ودميقراطية. ونحن نعلم 
وما أكثر هذه التصادمات، تكون الغلبة محتومة ليهوديتها. من هنا ال تتورع إسرائيل 
عن إشهار رفضها حلق العودة لالجئني الفلسطينيني الى ديارهم على اعتبار ان عكس 

امُلهج��رون كمش��روع سي��اسي ومدن��ي وحض���اري

م��ن "س���المة اجللي���ل" إل���ى الترانسفي����ر
           بقل��م: محم��د برك����ة *

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

إقت���الٌع يجابه��ه صم���ود 
للفلسطينيي��������ن  الداخل����ي  التهجي�����ر  د: 

عد
ف ال

 مل
 

من  الغالبية  كانت   - ومحاضرين  طالبا   - اجلامعيني  الشباب  م��ن  مجموعة  كنا 
النهائية  التحضيرات  إجن��از  في  منهمكني  لإلحتالل،  جذريا  املعادين  التقدميني  اليهود 
الذكرى  في  زي��ت"،  بير  جامعة  مع  التضامن  "جلنة  باسم  إليها  دعونا  التي  للمظاهرة 
السنوية اخلامسة عشرة الحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وهضبة اجلوالن 
من  اخلامس  السبت،  ي��وم  ك��ان  اليوم  أبيب.  تل  في  املتحف  ساحة  في  وذل��ك  السورية، 

حزيران 1982. 
نشرات األخبار بعد ظهيرة ذلك اليوم تناقلت أخبار قيام إسرائيل بشن حرب على 
لبنان، عرفت في ما بعد بحرب لبنان، وفي ما بعد بعد باسم حرب لبنان الثانية. أطلقت 
سالمة  "حملة  إس��م  احل��رب  على  جهتها  من  بيغن  مناحيم  برئاسة  إسرائيل،  حكومة 
اجلليل"، والتي كان من املفترض ان تكون ملدة 72 ساعة، ولكنها امتدت في نهاية األمر 
18 عاما. كما كان من املفترض ان متتد الى عمق 40 كيلومترا، ولكنها وصلت في نهاية 
األمر إلى بيروت، وكان من املفترض ايضا أن تهدأ البالد 40 عاما، ولكنها في نهاية األمر 

لم حتقق يوما واحدا من "الهدوء"!
املطالبة بوقف  إل��ى  ال��ي��وم،  ذل��ك  ف��ي  امل��ظ��اه��رة،  م��ح��ور  بطبيعة احل���ال، فقد حت��ول 
احلرب على لبنان، علمأ أن طبول هذه احلرب كانت تدق منذ زمن طويل، دون أية عالقة 
مبحاولة اغتيال السفير اإلسرائيلي في لندن، "أرغ��وف". كنا قد حّذرنا من مخططات 
احلرب على لبنان على مدار شهور طويلة، ونظمنا ضمن ذلك مظاهرة قوية وصاخبة 
جرت في تشرين الثاني من العام 1981، أمام مقر احلكومة في القدس، وانتهت باعتداء 
وحشي على املتظاهرين من قبل الشرطة وأجهزة األمن وانتهت باقتيادنا، عربا ويهودا 

إلى معتقل املسكوبية في القدس.
أنا  كلمتي،  إللقاء   1982 ح��زي��ران   5 في  إياها  املظاهرة  في  املنصة  اعتليت  عندما 
الالجئ في وطنه، إبن صفورية التي تعج مخيمات لبنان بأبنائها، كان الغضب يدوي 
في رأسي، "إنها احلرب... إنها احلرب!" وكان القلق ميور وميوج في قلبي خشية على 
لهذه  االستفزازية  التسمية  ضميري  في  ت��دوي  وكانت  شعبي.  وأب��ن��اء  وأق��ارب��ي  أهلي 
احلرب، "سالمة اجلليل". بدأت كلمتي بالتساؤل عن سالمة اجلليل. فسالمة اجلليل هي 
سالمتي، فأنا هو اجلليل. هل فكرت فعال حكومة بيغن بسالمتي عندما شنت حربها على 

أهلي، هل ذهبت لتقتل أهل اجلليل الذين ُهّجروا إلى لبنان من اجل سالمة جليلهم؟!
بعد ذلك بأيام وارتباطا باحلرب وبسالمة اجلليل، وسالمتي أنا اجلليل احلقيقي، 
التي  اجلميلة،  قصائده  إح��دى  الؤور  يتسحاق  الشجاع  التقدمي  الشاعر  صديقي  كتب 
الصهيونية  ال��رواي��ة  على  اعترضت  ألنها  اإلسرائيلية،  الشعرية  املؤسسة  استفزت 
األساس، وألنها لم تتوانى عن - اي القصيدة - نفسها دون أن تبصق في وجه املؤسسة 

حيث أنهاها صاحبها بهتافه: "تفو عليكم.. أقول لكم: تفو عليكم".
التقدمي والوطني من  الفاصلة بني خطابنا  الذكر، تظهر اخلطوط  آنفة  الرواية  في 
وتتقاطع  تفصل  وخطوط  اخ��رى.  جهة  من  االسرائيلية  املؤسسة  خطاب  وب��ني  جهة، 
بني مواطنتنا "االسرائيلية"، وهويتنا الفلسطينية، وحتدد متيز حالتنا، قياسا ألبناء 

ذلك من شأنه ان يؤثر على الطابع الدميغرافي للدولة ويسبب اختالال ليهوديتها.
لذلك ما دام املهجرون هم مواطنون في دولة إسرائيل، ويدخلون في تعداد سكانها 
قراهم  إلى  إسرائيل  ح��دود  داخ��ل  في  احلالية  سكناهم  أماكن  من  فعودتهم  ومواطنيها، 
حظر  ان  بل  ال��دول��ة،  ليهودية  اضافيا  اختالال  يسبب  ال  إسرائيل  ح��دود  داخ��ل  املهجرة 
عودتهم يشكل خرقا فظا لدميقراطيتها، ولكننا لسنا على هذا القدر من السذاجة، فنحن 
نعرف ان املعركة ليست على الدميغرافيا وحسب ولكنها أيضا على مسميات اجلغرافيا 

ونطاقها. 
في  إال  متطرفة  لرأسمالية  محكومة  إس��رائ��ي��ل  أن  فمعروف  ال��ث��ان��ي،  االح��ت��م��ال  أم��ا 
ال  الدولة، وه��ذا  ملكية  وت��دور في  تقع  إسرائيل  %97 من مساحة  فإن  األرض.  موضوع 
قامت  كمشروع  الدولة  ان  حلقيقة  إمنا  األرض  موضوع  في  اشتراكية  ذهنية  إلى  يعود 
احلقيقة  ه��ذه  الفلسطينيني.  العرب  من  ملكيتها  وان��ت��زاع  األرض  مصادرة  أس��اس  على 
الكولونيالية أدت إلى نشوء حالة غريبة إذ أن العرب الفلسطينيني الذين يشكلون 17% 
من املواطنني في اسرائيل ال ميلكون أكثر من %3،5 من مساحة الدولة، األمر الذي يقود 
إلى أزمة خانقة في احتياطي األرض ألغراض التطور واستيعاب الزيادة الطبيعية لدى 

املواطنني العرب الفلسطينيني
أراضينا،  مصادرة  ضد  نضاال  خضنا  قد   1976 العام  في  األرض  يوم  بعد  كنا  وإذا 
ما  يتبّق  لم  ألنه  امل��ص��ادرة،  ضد  تعد  لم  املعركة  أن   ،2002 العام  في  شعارا  أطلقنا  فقد 
يصادرونه من أرض، إمنا املعركة هي على استعادة األرض املصادرة من اجل حقوقنا 
تاريخي  غنب  إلصالح  قراهم  إلى  بالعودة  املهجرين  من  أولى  ومن  كمواطنني  اإلنسانية 

وغنب مدني؟
إن ملف املهجرين الفلسطينيني الالجئني في داخل وطنهم هو جزء من ملف التهجير 
الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، إال أنه يشكل إدانة أكثر حدة للمشروع الصهيوني 
االقتالعي. إن حقيقة وجود أكثر من 300 ألف مهجر فلسطيني يحمل املواطنة اإلسرائيلية 
)أكثر من 25 % من املواطنني العرب الفلسطينيني في إسرائيل( مع كل ما يحمله ذلك من 
أبعاد حضارية ووطنية سياسية ومدنية هي الئحة اتهام ضد املؤسسة اإلسرائيلية. لقد 
حاولت السلطات الرسمية في اسرائيل على الدوام طمس قضية املهجرين سواء بالتنكر 
حلقوقهم في قراهم او بابرام صفقات تبادل اراضي او بيع بصورة قسرية او وهمية او 
لتنفيذ  بالتنكر  حتى  او  واالقتالع   السلب  سياسة  مقاس  على  رسمية  قوانني  بتفصيل 
في  كما  املهجرين  صالح  في  ج��اءت  االسرائيلية  العليا  العدل  حملكمة  صريحة  ق��رارات 

القرار اخلاص بأعادة اهالي قريتي كفربرعم واقرث الى بيوتهم.

 لقد حاولوا إغالق امللف ولكن أهل امللف أعادوا فتحه على مصراعيه. 

* النائب	محمد	بركة	هو	رئيس	مجلس	اجلبهة	الدميقراطية	للسالم	واملساواة،	ورئيس	
كتلة	اجلبهة	البرملانية	في	الكنيست.	
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املهجرين  األشخاص  مجموعات  من  هم  الداخل،  في  املهجرون  الفلسطينيون 
التجاهل  هذا  وبعض  جتاهلها.  يجري  ما  غالباً  التي  األوس��ط،  الشرق  في  داخليا 
ناجم عن صعوبة إدراك مفهوم التهجير في الداخل، في إطار الصراع الفلسطيني 
– اإلسرائيلي املتجذر للسيطرة على األرض والسيادة عليها. وغالبا ما  والعربي 
أدت احلروب واالحتالل العسكري في مجرى الصراع املستمر منذ أكثر من نصف 
يتم بعد،  لم  إذ  ما يسمى باحلدود،  أو  النار  إلى تغيير خطوط وقف إطالق  قرن، 
تثبيت حدود دولية معترف بها بني املجموعتني املتصارعتني، ومفاهيم مثل "أقلية 
ومتغيرة،  مرنة  مفاهيم  هي  الداخل"  في  مهجرون  فلسطينيون  و"  فلسطينية" 
الداخلي  التهجير  ظاهرة  لوصف  )عملي(،  براجماتي  بشكل  إال  تطبيقها  ميكن  ال 
البرجماتي  التصنيف  إلى ما ذكر، ال بد أن يشمل  في فترة زمنية معينة. استناداً 
بعد  ما   ( احلالية  الظروف  ظل  في  الداخل  في  املهجرين  للفلسطينيني  )العملي( 

أوسلو ( أربع مجموعات رئيسة هي: 
من  األك��ب��ر  اجل����زء  إن  ال���داخ���ل:  ف��ي  امل��ه��ج��ري��ن   1948 فلسطينيي  م��ج��م��وع��ة   .1
الفلسطينيني املهجرين في الداخل يقيمون في إسرائيل، وكانوا باألصل قد هجروا 
وجردوا من بيوتهم وأراضيهم في حرب عام 1948. وتشير إسرائيل إلى هؤالء 

أنهم  على  ال��داخ��ل  ف��ي  املهجرين 
– احل��اض��رون"، أي  "الغائبون 
ولكنهم  جسمياً  حاضرون  أنهم 
ببيوتهم   يتعلق  فيما  غ��ائ��ب��ون 

وأراضيهم. 
م��ج��م��وع��ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي م���ا بعد   .2
ال���داخ���ل:  ف���ي  امل��ه��ج��ري��ن   1948
من  أصغر  ثانية  مجموعة  وه��ي 
السابقة، تتكون من الفلسطينيني 
داخل إسرائيل الذين هجروا بعد 

وهدم  األرض،  وم��ص��ادرة  الداخلي،  )النقل(  الترانسفير  بسبب   ،1948 ع��ام 
البيوت. ويتكون قطاع واسع من هذه املجموعة من البدو. 

من  ثالثة  مجموعة  وه��ي  ال��داخ��ل:  في  املهجرين   1967 فلسطينيي  مجموعة   .3
وفي  الشرقية،  القدس  فيها  مبا  الغربية،  الضفة  في  هجروا  الذين  األشخاص 
الذين  الفلسطينيني  قطاع غزة في حرب 1967. وال يشمل ذلك الجئي 1967 
الغربية  الضفة  وج��ود  بسبب   ،"1967 "نازحو  أنهم  على  غالباً  إليهم  يشار 
الذي يعني أنهم لم يعبروا "حدوداً  عند نزوحهم حتت احلكم األردن��ي، األمر 

دولية"، في بحثهم عن ملجأ لهم في األردن. 
من  رابعة  مجموعة  الداخل:  في  املهجرين   1967 بعد  ما  فلسطينيي  مجموعة   .4
هجروا  الذين  الفلسطينيني  أولئك  وتشمل  الداخل،  في  الفلسطينيني  املهجرين 
الغربية،  والقدس الشرقية وقطاع غزة بعد عام 1967، بسبب  داخل الضفة 
وأشكال  القدس،  في  إقامتهم  حقوق  وإلغاء  بيوتهم،  وهدم  أراضيهم  مصادرة 
الداخلي. وتشمل هذه املجموعة عدداً كبيراً من  الترانسفير )النقل(  أخرى من 

املقدسني والبدو. 
باألشخاص  أس��وة  ال��داخ��ل  ف��ي  املهجرين  للفلسطينيني  املميزة  اخلصائص  م��ن 
املهجرين داخليا في أنحاء العالم، االفتقار إلى احلماية الوطنية والدولية. فإسرائيل 

قادرة على تقدمي حماية وطنية شاملة 
في  داخ���ل���ي���اً  امل��ه��ج��ري��ن  للفلسطينيني 
ذلك.   ف��ي  راغ��ب��ة  غير  أنها  إال  إس��رائ��ي��ل 
في  داخ��ل��ي��اً  امل��ه��ج��رون  والفلسطينيون 
يفتقرون   1967 ع��ام  احملتلة  األراض���ي 
عدم  بفعل  الوطنية،  احلماية  إلى  أيضاً 
وج���ود دول���ة م��ل��َزم��ة بتوفير م��ث��ل ه��ذه 
وهي  إسرائيل  ترفض  إذ  لهم.  احلماية 
اللتزاماتها  تنصاع  أن  احملتلة،  ال��ق��وة 
وأن  ال��راب��ع��ة،  جنيف  معاهدة  مبوجب 

توفر احلماية للسكان املدنيني. وأما سلطة احلكم الذاتي الفلسطينية، وهي كيان بال 
سيادة، أنشئ في التسعينيات مبوجب عملية أوسلو السياسية، فإنها لم تكن قادرة 
على توفير حماية كاملة للسكان املدنيني في األراضي الفلسطينية احملتلة، ومن بينهم 
األشخاص املدنيني املهجرين في الداخل. ومنذ انطالقة االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
القوات  في أيلول )سبتمبر( عام 2000، تعرضت السلطة لهجمات قاسية من جانب 
وتستمر   عملياً.  موجودة  غير  وكأنها  وأصبحت  اإلسرائيلية،  اإلحتاللية  العسكرية 
املمارسات اإلسرائيلية في إسرائيل وفي األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967 مبا 
في ذلك مصادرة األراضي، وهدم البيوت، وإلغاء حقوق اإلقامة واملواطنة، واإلغالق 

العسكري، مما يؤدي إلى استمرار توليد التهجير الداخلي.
إرادة سياسية  إن عدم رغبة إسرائيل في توفير احلماية للمهجرين، وعدم توفر 
واملهجرين  الالجئني  بحماية  املفوضة  الدولية  التوفيق  جلنة  دور  لتفعيل  دول��ي��ة 
يؤدي  الالزمة،  احلماية  توفير  على  قادرة  وطنية  سلطة  وجود  وعدم  الفلسطينيني، 

عمليا الى استمرار تفاقم املعاناة وتوليد حاالت تهجير جديدة.
من  متعددة  أشكال  من  الداخل  في  املهجرون  الفلسطينيون  يعاني  األسباب  لهذه 
التهميش فيما يتعلق باحلماية الوطنية والدولية. وكما هو احلال بالنسبة لأشخاص 
عام،  تهميش  من  الفلسطينيون  املهجرون  يعاني  العالم،  أنحاء  في  داخليا  املهجرين 
الدولية  للحماية  القانوني  واإلط���ار  املؤسساتية  التركيبة  ف��ي  ال��ق��ص��ورات  بسبب 

املهجرون  الفلسطينيون  يتعرض  كما  ال��داخ��ل.  في  املهجرين  باألشخاص  اخلاصة 
غير  عرقية  قومية  أقلية  في  أعضاء  باعتبارهم  إضافي  لتهميش  إسرائيل،  في  داخليا 
 1967 عام  احملتلة  األراض��ي  في  داخليا  املهجرون  الفلسطينيون  ويتعرض  يهودية. 
أيضا،ً لتهميش إضافي من جانب احتالل إسرائيل غير الشرعي، ومن عدم وجود دولة 
ملَزمة وقادرة على توفير احلماية لهم وترغب في أن تقوم بذلك.  لقد جرى تهميش 
الداخل عموماً، بسبب استثناء قضيتهم من عملية أوسلو  الفلسطينيني املهجرين في 
تشمل  ال  أوسلو  اتفاقيات  فإن  األخ��رى،  السالم  اتفاقيات  معظم  وبخالف  السياسية. 

بنوداً تتعلق بحلول دائمة لأشخاص املهجرين في الداخل. 

حماية األشخاص املهجرين في الداخل أثناء فترة تهجيرهم: 
حتدد املبادئ التوجيهية اخلاصة بالتهجير الداخلي، مجموعة من املبادئ العاملية 
املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان اخلاصة باألشخاص املهجرين في الداخل أثناء فترة 
تهجيرهم. فالتمييز ضد األشخاص املهجرين داخليا محرم بشدة. فقد حرم املبدأ األول 
التمييز على أساس كون األشخاص مهجرين في الداخل. واملبدأ الرابع يشمل حترمياً 
الرأي  أو  املعتقد  أو  الدين  أو  اللغة  أو  أو اجلنس  العنصر  للتمييز على أساس  أوسع 
أو األص���ل  غ��ي��ر س��ي��اس��ي،  أو  س��ي��اس��ي��ا 
أو  االج��ت��م��اع��ي،  أو  العرقي  أو  الوطني 
القانوني، أو العمر أو اإلعاقة، أو امللكية 

أو املولد أو أية معايير أخرى مماثلة. 
الفلسطينيني  ض���د  ال��ت��م��ي��ي��ز  ي��ق��وم 
في  املهجرين  بينهم  وم��ن  إسرائيل  ف��ي 
الداخل، على أسس من القومية والعرق 
واملمارسات  فاملواقف  أس��اس��اً.  وال��دي��ن 
االجتماعية والقوانني التمييزية تضرب 
ج���ذوره���ا ف���ي ال��ت��ع��ري��ف ال�����ذي ت��ق��دم��ه 

إسرائيل لنفسها باعتبارها "دولة يهودية"
كما يتعرض الفلسطينيون في األراضي احملتلة عام 1967، ومن بينهم األشخاص 
وال��دي��ن��ي.  وال��ع��رق��ي  ال��ق��وم��ي  أصلهم  بسبب  للتمييز،  أي��ض��اً  ال��داخ��ل  ف��ي  امل��ه��ج��رون 
ويتصف احتالل إسرائيل غير القانوني بالتمييز الصريح ما بني املستعمرين اليهود 
قطاع  وفي  الشرقية  القدس  ذلك  في  مبا  الغربية،  الضفة  في  املقيمني  )املستوطنني(، 

غزة، وبني السكان الفلسطينيني األصليني.
مبادئ  أيضاً  تشمل  التوجيهية  املبادئ  فإن  للتمييز،  العام  التحرمي  إلى  إضافة 
احلياة  ف��ي  10–23(،كاحلق  )امل��ب��ادئ  األس��اس��ي��ة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  بحماية  خ��اص��ة 
والسالمة اجلسدية وصون الكرامة  واحلرية في التنقل واختيار مكان السكن واحلق 

في الرعاية العائلية وتوفير العناية الطبية وظروف معيشية مناسبة وغيرها. 
العائلية،  احترام احلياة  السكن، احلق في  التنقل واختيار مكان  احلق في حرية 
احلرمان  وحت��رمي  والتعليم،  الصحة  ذلك  في  مبا  مناسب  معيشة  مستوى  في  احلق 
التعسفي من امللكية، هي كلها حقوق ذات عالقة خاصة بالفلسطينيني املهجرين داخلياً 

في إسرائيل.
األشخاص  بحماية  اخلاصة  العاملية  للمبادئ  انتشارا  االنتهاكات  أكثر  من  لعل 
املهجرين في الداخل أثناء التهجير، كما حددتها املبادئ التوجيهية، هو انتهاك حترمي 
احلرمان التعسفي من امللكية. فقد جرى 
أثناء  مؤقتاً  هجرت  التي  البيوت  تدمير 
ال��ق��رى أس��اس��اً، ملنع  ف��ي  ح��رب 1948، 
عودة الفلسطينيني املهجرين في الداخل. 
للفلسطينيني  بالنسبة  األم��ر  ه��و  وكما 
املهجرين داخليا في إسرائيل،  يتعرض 
املستهدفة  امل��ن��اط��ق  ف��ي  الفلسطينيون 
الواقعة  أو  اليهودي  لغايات االستعمار 
خاص  بشكل  احلدودية"  "املناطق  في 
للتجريد التعسفي من ممتلكاتهم. ويقدر 
بأن إسرائيل قامت في أعقاب حرب 1967 مباشرة، مبصادرة حوالي 400 كيلومتر 

مربع من األرض من الفلسطينيني املهجرين في الداخل والالجئني.

احلماي��ة واحلل��ول الدائم���ة
توفير  حتكم  التي  العاملية  املبادئ  من  مجموعة  أيضاً،  التوجيهية  املبادئ  تشمل 

احلماية من التهجير والتدابير القانونية ملعاجلته. 
املعتادة.  إقامتهم  أماكن  أو  بيوتهم  من  التعسفي  التهجير  من  محميون  األف���راد 
أم  أبارتها يد، أو تطهير عرقي،  التهجير تعسفياً عندما يستند إلى سياسات  ويعتبر 
ممارسات مماثلة تهدف أو تؤدي إلى تغيير التكوين العرقي أو الديني أو العنصري 
للسكان املتأثرين به، وفي احلاالت التي تقام فيها مشاريع تطوير على نطاق واسع، 
ال تبررها مصالح عامة اضطرارية وقاهرة، وعندما ُيستخدم عقوبة جماعية. ويشمل 
التهجير التعسفي التهجير في أوضاع الصراع املسلح، إال إذا تطلب ذلك أمن املدنيني 

املشمولني أو أسباب عسكرية ملحة. املبدأ )6/2(. )ترجمة غير رسمية(. 
املسلح  الصراع  أثناء  الداخل  في  املهجرين  الفلسطينيني  معظم  تهجير  جرى  لقد 
والنهب،  وامل��ذاب��ح،  وال��ط��رد،  مدنيني،  استهدفت  هجمات  عبر   ،1948 ع��ام  واحل���رب 
وتدمير املمتلكات بدون حاجة حربية لذلك. فقد مت تهجير ما يقارب %80 من األشخاص 

املهجرين في الداخل والالجئني في هجمات عسكرية.

مُينح األفراد ضمانات إضافية ضد التهجير، في أوضاع أخرى غير حاالت الطوارئ 
املوافقة  على  احلصول  الضمانات  هذه  وتشمل  والكوارث،  املسلحة  الصراعات  أثناء 
احلرة واملبنية على املعرفة، للذين سيجري تهجيرهم، وحقهم في إجراء قانوني فعال، 
التهجير  إلى  التي أدت  القرارات  مبا في ذلك قيام سلطات قضائية مناسبة مبراجعة 

)املبدأ 7/3(. )ترجمة غير رسمية(. 
يتم  فإنه  مهجرون  فلسطينيون  يقدمها  التي  القانونية  لاللتماسات  وبالنسبة 
التي شكلتها "اإلدارة  العسكرية اخلاصة،  أغلبها من قبل جلان االعتراض  النظر في 
املدنية" مبوجب األمر العسكري رقم 172. وتعمل في هذه اللجان وتديرها السلطات 

العسكرية نفسها التي تصدر أوامر املصادرة.
الدول ملزمة بحماية السكان األصليني واألقليات والفالحني والرعاة ومجموعات 

أخرى تعتمد بشكل خاص على أراضيها ومرتبطة بها، من التهجير. )املبدأ 9(.
يقع على عاتق السلطات املختصة الواجب األساس واملسؤولية في تهيئة الظروف 
وتوفير الوسائل أيضاً، مبا يسمح لأشخاص املهجرين في الداخل بالعودة الطوعية 
بسالم وكرامة إلى بيوتهم أو أماكن إقامتهم املعتادة، أو االستقرار من جديد طوعاً في 

جزء آخر من البالد )املبدأ 28(. )ترجمة غير رسمية(. 
كما أنه ينبغي أال يطول التهجير أكثر مما تتطلب الظروف )املبدأ 6/3(. ويقع على 
عاتق السلطات املختصة واجب ومسؤولية مساعدة األشخاص املهجرين في الداخل 
استعادة  في  ممكن  حد  أقصى  إل��ى  جديد،  مكان  في  ثانية  املتوطنني  و/أو  العائدين 
عقاراتهم وممتلكاتهم التي تركوها وراءهم أو التي جردوا منها عند تهجيرهم )املبدأ 

29(. )ترجمة غير رسمية(. 
وتنسجم هذه املبادئ مع اإلطار املطروح في قرار اجلمعية العامة لأمم املتحدة رقم 
194، الذي ينطبق على الفلسطينيني الالجئني واملهجرين في الداخل من عام 1948. 
إذ يؤكد القرار 194 حق جميع األشخاص املهجرين أثناء حرب 1948 في العودة إلى 

ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن خسائرهم املادية واملعنوية. 
والدعم  القدرات  وبناء  السياسي  الدعم  الدولية  املنظمات  توفر  أن  ينبغي  وعليه 
الوعي،  مستوى  رفع  على  العاملة  الداخل،  في  املهجرين  ومبادرات  جلمعيات  املالي 
ال��داخ��ل.  ف��ي  املهجرين  للفلسطينيني  دائ��م��ة  حلول  إل��ى  للوصول  الضغط  ومم��ارس��ة 
الداخلي  بالتهجير  اخلاصة  التوجيهية  "املبادئ  بإدخال  إسرائيل  تقوم  أن  وينبغي 
طريق  ف��ي  تقف  التي  واألخ���رى  القانونية  العقبات  تزيل  وأن  احمل��ل��ي،  قانونها  ف��ي 
الوصول إلى حلول دائمة للفلسطينيني املهجرين في الداخل، ومن ذلك، أن تقوم بتنفيذ 
اإلنسان  حقوق  ومعاهدات  جنيف  اإلنساني/معاهدة  القانون  مبوجب  التزاماتها 
على  أن  كما   .1967 عام  احملتلة  األراض��ي  في  الفلسطينيني  السكان  بحماية  اخلاصة 
أرشيف  في  الداخل  في  باملهجرين  املتعلقة  امللفات  جميع  للجمهور  تفتح  أن  إسرائيل 
الدولة. وعلى منظمات املجتمع املدني وغيرها في إسرائيل أن تعمل على رفع مستوى 
ووضعهم  الداخل،  في  املهجرين  الفلسطينيني  حول  اإلسرائيليني  اليهود  بني  الوعي 
احلالي، ومتطلبات احللول الدائمة. وعلى إسرائيل أيضاً أن تنهي احتاللها العسكري 
غزة،  وقطاع  الشرقية  والقدس  الغربية،  للضفة  عاماً  منذ39  املستمر  القانوني  غير 
بتسهيل  تقوم  وأن  األراض���ي،  ه��ذه  في  الداخلي  للتهجير  األس��اس  املصدر  هو  وال��ذي 

الوصول إلى حلول دائمة جلميع الفلسطينيني املهجرين في الداخل. 

هذا	املقال	هو	ملخص	لورقة	عمل	بديل	للنقاش	رقم	9،	والتي	حملت	عنوان	"	الفلسطيني�ون	
املهج�رون	في	الداخ�ل:	احلم�اي�ة	الدول�ي�ة	واحل�ل�ول	الدائ�م�ة"،	من	تأليف	الزميل	تيري	رمبل،	
2004.	لإلطالع	على	النص	الكامل	للورقة	باللغتني	العربية	واالنكليزية،	أنظر	الى	موقع	مركز	

	.		www.badil.org	:االنترنت	شبكة	على	بديل

امُلهج�رون الفلسطيني�ون في الداخ�ل: احلم�اي�ة الدول�ي�ة واحل�ل�ول الدائ�م�ة

إرادة  ت��وف��ر  وع���دم  للمهجرين،  احل��م��اي��ة  ت��وف��ي��ر  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  رغ��ب��ة  ع���دم  إن 
الالجئني  بحماية  املفوضة  الدولية  التوفيق  جلنة  دور  لتفعيل  دولية  سياسية 
واملهجرين الفلسطينيني، وعدم وجود سلطة وطنية قادرة على توفير احلماية 
املعاناة وتوليد حاالت تهجير جديدة. تفاقم  الى استمرار  الالزمة، يؤدي عمليا 

احل���ق ف���ي ح��ري��ة ال��ت��ن��ق��ل واخ��ت��ي��ار م��ك��ان ال��س��ك��ن، احل���ق ف���ي اح���ت���رام احل��ي��اة 
ال���ع���ائ���ل���ي���ة، احل������ق ف����ي م���س���ت���وى م��ع��ي��ش��ة م���ن���اس���ب مب����ا ف����ي ذل������ك ال��ص��ح��ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م، وحت������رمي احل����رم����ان ال��ت��ع��س��ف��ي م����ن امل���ل���ك���ي���ة، ه����ي ك��ل��ه��ا ح��ق��وق 
ب��ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني امل���ه���ج���ري���ن داخ���ل���ي���ًا ف����ي إس���رائ���ي���ل. ذات ع���الق���ة خ���اص���ة 

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 
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منذ أوائل عقد التسعينيات، أخذ مصطلح "النازحني داخليا"، أو "املُهجرين في الداخل" 
القسرية  والهجرة  اللجوء  بقضايا  املعنية  الدولية  احملافل  أوس��اط  في  ب��ارزة  مكانة  يتبوأ 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية. ورغم ان ظاهرة التهجير الداخلي ليست باجلديدة، إال أن هذا 
العقد من الزمن، وما حمله من تطورات سياسية وأمنية كتفكك االحتاد السوفييتي، واشتعال 
جملة من احلروب األهلية، وخصوصا في أوروبا، واهتمام مباشر قامت عليه حكومات دول 
جدول  على  القضية  هذه  طرح  الى  قاد  قد  املجال،  هذا  في  اإلسكندنافية  وخصوصا  الشمال 
األعمال الدولي. لم تكن االعتبارات السياسية واإلنسانية وحدها هي سيدة املوقف، فقد ساهم 
خبراء القانون والوكاالت املعنية بتقدمي املساعدات اإلنسانية الى إضافة املزيد من املفردات 
القانونية الى قاموس اللجوء والهجرة ومنها القسرية، ك� "طالبي اللجوء"، و"املهاجر غير 

الشرعي"، وهو ما قاد في احملصلة الى اخلروج من ثنائية "الالجئ مقابل املهاجر". 
لقد أدى بروز ملف التهجير الداخلي الى طرح العديد من األسئلة والتحديات التي تواجه 
هذه الفئة بعينها، وخصوصا فيما يتعلق بتلقي احلماية واملساعدة وما هو الدور الذي يلعبه 
توفير  بضمان  كفيلة  تكون  صيغة  أي��ة  وضمن  القضية،  لهذه  لالستجابة  ال��دول��ي  املجتمع 
احلماية واملساعدة وسط التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية للدولة، والتي هي في الغالب، 
غير قادرة أو غير معنية في حل مشكلتهم في احلد األدنى، والسبب الرئيس في تهجيرهم في 

احلد األقصى، ومن هي اجلهة الدولية املفوضة بتقدمي مثل هذه املساعدة واحلماية. 
للعام 1998، وثيقة هامة من  الداخلي  للتشريد  التوجيهية  املبادئ  اعتبرت  فقد  وبحق، 
وتوصيفهم.  الداخل  في  للمهجرين  الدولي  القانون  مبوجب  املستحقة  احلقوق  إب��راز  حيث 
وهي عبارة عن جتميع مجموعة من القوانني واحلقوق الواردة أصال ضمن نصوص القانون 
اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدوليني. في ذات الوقت، فعلينا أال نحمل املبادئ التوجيهية 
فوق طاقتها، فهي تظل محدودة جدا، إذا ما قورنت بنظام  اللجوء الوارد أساسا في معاهدة 
الالجئني للعام 1951، كما تظل غير ملزمة قانونا، إضافة الى عدم حتديدها ألدوار الوكاالت 
لشؤون  العليا  املتحدة  األمم  مفوضية  وخصوصا،  ال��داخ��ل،  ف��ي  املهجرين  بشأن  املختلفة 
التعاوني  األس��ل��وب  صياغة  ف��ي  األخ���رى  اإلنسانية  املنظمات  م��ع  ساهمت  التي  الالجئني، 
والتنسيقي بني الوكاالت جتاه املهجرين في الداخل. مع ذلك، فهنالك قسط كبير من الغموض 
جتاه عمل ودور املفوضية جتاه املهجرين في الداخل، وهو ما يقودنا الى أن على املفوضية أن 

تضع سياسة أكثر وضوحا فيما يتعلق باملهجرين في الداخل. 
عموما، تلعب احلدود الدولية املعترف بها ركنا أساسيا في الفصل بني الالجئ واملهجر 
في الداخل كنتيجة حدوث هجرة قسرية. وبدون التطرق الى مجمل التعريفات والتوصيفات 
فيما  صرفة  قانونية  أهمية  تأخذ  بها  املعترف  الدولية  احل��دود  ف��إن  احلقلني،  لكال  املختلفة 
يتعلق بتعريف اللجوء، وما يترتب على ذلك من توفير نظم حماية ومساعدة دوليتني. ولكن، 
لدى  ووقعا  تأثيرا  أق��ل  احل��دود  ه��ذه  أم��ر  يظل  املعنية،  وال��وك��االت  القانون  خبراء  وبخالف 
علماء السوسيولوجيا واالنثروبولوجيا الذين يعتبرون أن مبدأ النزوح عن الديار هو واحد 
ويقود بالضرورة الى اللجوء، بغض النظر عن التصنيفات القانونية، املرهونة باخلشية من 
االضطهاد املبرر وعبور احلدود الدولية املعترف بها أو مكان اللجوء. وفي كال وجهتي النظر 
حينما  ووضوحا  فهما  أكثر  تصبح  الداخل  في  املهجرين  فئة  فإن  واالجتماعية(،  )القانونية 
تكون مرتبطة مبسببات النزوح، وتفاعالته في الشتات، ودور السلطات الوطنية واملضيفة 

واملجتمعات املضيفة، والعقبات أمام احلل.  
الداخل(،  في  واملهجرين  )لالجئني  والنزوح  اللجوء  لقضية  حل  الى  التوصل  أجل  ومن 
يجب التعامل مع مسبباته وأصله. وفي احلالة الفلسطينية، فإن احلل وارد في قرار اجلمعية 
العامة لأمم املتحدة رقم 194 مثال لكال من الالجئني واملهجرين الفلسطينيني في الداخل الذين 
هجروا في العام 1948، ولكن عدم تطبيق القرار من قبل املجتمع الدولي، قد قاد ألن تستمر 
الى جذر  العودة  الفلسطينيني على مدار نحو ستني عاما. في  املزيد من  إسرائيل في تهجير 
الصراع، فإن الفلسطينيني قد حذروا طويال من أن املجتمع الدولي يصبح شريكا في اجلرمية 
طاملا ظل مكتوف األيدي جتاه مشروع تهجير مستمر بحقهم منذ العام 1948 ولغاية يومنا 
هذا، يهدف الى دفع املزيد منهم الى "ما وراء احلدود". وتقاس "احلدود" إسرائيليا، ليست 
خالل  من  وإمن��ا   ، ح��دود  ب��دون  دول��ة  هي  فإسرائيل  بها،  املعترف  الدولية  احل��دود  مبوجب 
الصهيوني  )االستيطان  لإلحالل  منهجية  سياسة  مع  مترافقة  تكون  األرض  على  سيطرتها 
مقابل تفريغ الفلسطينيني(، وهي مبوجب املشروع الصهيوني )أي، احلدود( متغيرة وغير 
الفلسطينيني من مجموع  املهجرين  الهامشية نسبيا ألعداد  النسبة  قد يفسر  ما  ثابتة، وهذا 

الالجئني الفلسطينيني، إذا ما قيست بقضايا نزوح أخرى. 
احلالة  على  إضافيا  عبئا  تضيف  واملتغيرة  الثابتة  غير  "احل����دود"  ف��إن  ش��ك،  ب���دون 
الفلسطينية، وجعل قضية املهجرين الفلسطينيني في الداخل على وجه التحديد، أكثر تعقيدا. 
مختلفة  خطوط  ثالثة  التاريخية  فلسطني  في  توفرت   ،)1947-1967( عاما  عشرين  خالل 
عقدت من واقع تفسير "حدود" التهجير الداخلي في فلسطني مبوجب مبدأ الفصل بني اللجوء 
والتهجير الداخلي )حدود فلسطني االنتدابية حتى 1947، حدود الدولتني في قرار التقسيم 
1947، وخطوط وقف إطالق النار 1949(، ولتعقيد املسألة، فقد ضمت الضفة الغربية في 
الضفة  إحتالل  حتى  الهاشمية  األردن��ي��ة  اململكة  من  ج��زءا  لتصبح  األردن  ال��ى   1950 العام 
قضية   .1988 العام  في  واالداري  القانوني  االرتباط  فك  ولتعلن   ،1967 العام  في  الغربية 
جدار الفصل العنصري، هي أيضا حالة خطيرة تتعامل إسرائيل من خاللها بنفس مبدأ فهمها 
للحدود، أي سيطرتها على األراضي واستعمارها وتفريغ سكانها الفلسطينيني "الى ما وراء 
احلدود" التي يرسمها جدار الفصل العنصري في هذه احلالة، وهي حدود مؤقتة إسرائيليا، 

ومرة أخرى. 
الفلسطينيني  املهجرين  إسرائيل  منعت  فقد  واإلح��الل،  بالسيطرة  مرتبطة  احلدود  وألن 
قراهم،  الى  العودة  من  الالجئني،  منعت  كما  اإلسرائيليني(،  املواطنني  من  )وه��م  الداخل  في 
حتى لو أن عودتهم لن تؤثر على التوازن الدميغرافي في الدولة، باعتبارهم مواطنني فيها. 
تعترف  لم  أنها  كما  متاما  بهم،  تعترف  ولم  الداخل  في  املهجرين  مع  إسرائيل  تتعامل  ولم 
بالالجئني، إال في حاالت يوافق فيها املهجرون عن التنازل عن ممتلكاتهم في القرى املهجرة 

مقابل تعويض رمزي، وهو ما تعرضه أصال إسرائيل على كل الالجئني الفلسطينيني، وليس 
فقط على املهجرين في الداخل بصورة خاصة. 

وبدون التقليل من أهميتهم، ميكننا اعتبار أعداد املهجرين الفلسطينيني في الداخل أعدادا 
قضايا  غالبية  في  النسب  هذه  بني  باملقارنة  الفلسطينيني  الالجئني  بأعداد  نسبيا  هامشية 
اللجوء في العالم. وفي هذا، مؤشر على إستحالة احلديث على التهجير الداخلي في فلسطني 
مبعزل عن سياسات التهجير أوال، وقطاعات الالجئني الفلسطينيني األخرى ثانيا. فخالل نكبة 
الداخل"، فيما هجر  العام 1948، مثال، ُهجر 40000-30000 فلسطيني "في  فلسطني في 
الى خارج املناطق التي سيطرت عليها إسرائيل حتى العام 1949 أكثر من 840000 الجئ. 
وفي ذات التهجير، فقد مت تدمير 162 قرية فلسطينية في شمال فلسطني، بقي مهجرون من 
44 قرية "داخل" إسرائيل، في وقت لم يبق من سكان 118 قرية فلسطينية أي فرد "داخل 

إسرائيل". 
القانونية،  التفصيالت  ف��ي  ال��غ��رق  ف��ي  ال��دول��ي  املجتمع  يبديه  ال���ذي  السائد  فالتوجه 
كما  وعليه،  الغالب.  في  احلقيقة  كبد  إصابة  دون  حتول  احلقائق،  وتقصي  واإلحصائيات، 
التعامل مع جذر الصراع، فهو، فعال، ال  أن إحجامه عن  أن يدرك  الفلسطينية،  بينت احلالة 
الدولي،  التأكيد على دور املجتمع  أنه يشترك بتأزميها. ولسنا هنا، بصدد  يحل املشكلة بل 
اإلص��رار  سبق  مع  فعملت  البداية،  منذ  إسرائيل  تعيه  ما  وهو  األهمية،  بالغ  شك  ب��دون  فهو 
صالحيات  ونقلت  اخلمسينيات،  في  فلسطني  حول  الدولية  التوفيق  جلنة  عمل  إفشال  على 
وكالة الغوث الدولية التي عملت على تقدمي املساعدات للمهجرين في الداخل في العام 1952 
إليها للغرض ذاته، وهي، مبحاوالتها عرقلة عمل الوكالة اليوم، ال تزال تسير باملنطق نفسه. 
دور  إل��ى  املتحدة  األمم  عبر  الدولي  املجتمع  دور  يتحول  أن  اخلطورة  فمن  الوقت،  ذات  في 

بيروقراطي ورمزي. 
يعرفون  ال  عموما  النازحني  أن  إل��ى  تشير  اللجوء  سوسيولوجيا  أن  وه��و  آخ��ر،  محور 
جميع  شان  شأنهم  الفلسطينيني  املهجرين  حاجة  كانت  لقد  أخيرا.  الرحال  بهم  ستحط  أين 
مهجري األرض هو في توفير امللجأ بهدف توفير احلماية األمنية لهم ولعائالتهم، أما حتديد 
الوجهة النهائية ملكان شتاتهم فقد ظلت خيارا ثانويا. كما لم ُيدفع النازحون الفلسطينيون 
الى ما وراء احلدود مرة واحدة، وإمنا كانت هجرتهم متدرجة )جلوء غير مباشر( أثرت عليها 
املجتمعات  وتعامل  بحقهم،  املتبعة  العرقي  التطهير  وسياسة  الفلسطينية،  القرى  سقوط 

املضيفة أساسا معهم، وحجم املساعدات الدولية. 
واذا كانت تفاعالت الفلسطينيني النازحني مع عملية النزوح شبيهة من حيث اجتاهات 
أيضا.  الشتات كانت شبيهة  املختلفة في مرحلة  القسرية اجلماعية، فإن تفاعالتهم  الهجرة 
ففي أعقاب النكبة والنزوح، كان على الفلسطينيني من الجئني ومهجرين في الداخل مواجهة 
سؤال في غاية اخلطورة: كيف ميكن ملجتمع فالحي أن يعيش خارج قريته الذي عاش فيها 
لقرون طويلة وبنى حولها نظامه االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وبكثير من االستقالل 
الذاتي؟ وما هي اللوازم املطلوبة من أجل تخطي هذا التحدي؟ لقد سعى الالجئون واملهجرون 
املستطاع في  قدر  األصلية  القرية  انتاج"  الى "إع��ادة  للنزوح  األول��ى  األي��ام  الداخل منذ  في 
مناطق اللجوء. لقد ارتبط األمر الى حد كبير باألهمية البالغة الذي يوليها الفرد الفلسطيني 
الى نظم اجتماعية جماعية كاحلمولة والقرية كخطوط "دفاعية"، شأنهم شأن كل التجمعات 
الفالحية األخرى. وفي اللحظة التي قادت فيها النكبة الى تدمير نظم احلمولة والقرية، فإنه 
إليها في شتاته، بل وعمل قدر املستطاع على  الفرد  ازدادت حاجة  وبشكل يثير االهتمام قد 
استعادتها ولو بصورة جزئية ومحدودة. بطبيعة احلال، فإن جناح محاوالت إعادة إنتاج 
شكلت  التي  األرض  بغياب  مت  قد  األم��ر  وأن  خصوصا  م��ح��دودا،  ك��ان  خارجها،  القرية  نظم 
العنصر األول في حياة الفالحني واقتصادهم. مع ذلك، فخالل سنوات قليلة ميكننا أن نرى أن 
املهجرين في الداخل كالالجئني من قرى مختلفة كانوا قد متركزوا في عدد من مراكز اللجوء. 
انتقل غالبية املهجرين من قرية الغابسية املهجرة مثال الى قرية الشيح دنون املجاورة، فيما 
متحور تركيز الالجئني من القرية نفسها في لبنان في مخيمات برج البراجنة، عني احللوة، 

ونهر البارد. 
لقد قادت هذه العملية عمليا الى توزيع املهجرين والالجئني اجلغرافي بشكل أكثر جتانسا، 
وسميت هذه التجمعات اجلديدة عموما، بأسماء القرى املهجرة عموما، في مخيمات الالجئني 
وجتمعات املهجرين في الداخل على السواء، وقد ترافقت العملية مع إعادة تسمية املهجرين 
في الداخل والالجئني بناء على أسماء القرى املهجرة، في إبراز هوية القرية املهجرة، مقابل 
تسميتهم "الجئني" وهي تسمية غير محبذة لدى املهجرين في الداخل والالجئني، وخصوصا 

من أبناء اجليل الثاني والثالث، ملا حتمله كلمة "الجئني" من سمات اجتماعية سلبية. 
في التعامل مع تفاعالت اللجوء مع أجيال الالجئني واملهجرين في الداخل، فقد كان األمر 
شبيها أيضا إلى حد كبير. وقد يكون ذروة االشتباك واملفاجئة، قد حصلت مع التقاء أجيال 
الالجئني واملهجرين الثاني والثالث، وبعد انقطاع شبه تام ملدة تزيد عن أربعني عاما، في هبة 
شعبية غير منسقة، بداية، من أجل الدفاع عن حقوق الالجئني واملهجرين خالل حقبة أوسلو 
وتأسيس جلان ومؤسسات تعنى بشؤون الالجئني واملهجرين، تطورت مع الوقت لتندرج 

في أطر أكثر تنظيما وفاعلية وتأسيس حركة العودة. 
تشابها  ليس  هو  ال��داخ��ل  في  واملهجرين  الالجئني  بني  التشابه  أن  نقول،  وللتلخيص، 
ظاهريا فحسب، بل هو تشابه وطني، اجتماعي وثقافي ومشروع مستقبلي مشترك للحل. 
قانونيا، قد يكون وجوب توفير احلماية واملساعدة املستحقتني لالجئني واملهجرين بحاجة 
الى أخذ اعتبارات معينة، ولكن معاجلة قضية املهجرين في الداخل عموما، كما حتدثنا يجب 
أن تتعامل مع جذر املشكلة، وفرض احترام حقوق اإلنسان هي القضية التي يجب أن تولى 
باألهمية الكبرى من أجل حل مشكلة النزوح. اجتماعيا، فإن إسقاط صفة اللجوء عن الالجئني 
حال  في  أو  منها،  هجروا  التي  األصلية  ديارهم  الى  عودتهم  حال  في  فقط  ستتم  واملهجرين 

قدرتهم على فعل ذلك إن أرادوا. 

* نهاد	بقاعي	هو	منسق	وحدة	األبحاث	واملعلومات	واإلسناد	القانوني	في	بديل/	املركز	الفلسطيني	
ملصادر	حقوق	املواطنة	والالجئني،	وهو	محرر	مشارك	في	جريدة	"حق	العودة".	

ح��ول جدلي����ة العالق��ة بي����ن اللج���وء والتهجي���ر الداخل���ي: فلسطي���ن مث���ااًل
بقل��م: نه��اد بقاع���ي*

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

 صبرا وشاتيال ... هوية عصرنا
على امتداد 43 ساعة في أيام 16و17، و18 أيلول متت 
املذبحة املشتركة بالتخطيط والتوجيه واإلشراف الصهيوني 
الشاروني وتنفيذ قّوات اليمني االنعزالي الطائفي اللبنانية، 
وحصدت املئات من الفلسطينيني واللبنانيني وبعض العرب 

الفقراء الذين كانوا يعيشون في صبرا وشاتيال. 
لم تكن هناك معركة، فاملقاتلون رحلوا في الزمن املمتد 
أهلنا في  أّم��ا  عام 82،  أيلول  األول من  واليوم  آب  بني 21 
املخيمات، وبّخاصة في صبرا وشاتيال فقد تركوا ألقدارهم 

ودون ضمانات موّثقة معلنة تضمن حمايتهم وسالمتهم.
اليوم  واملجزرة مستمرة على مدى ساعات  أيام  ثالثة 
بعد  إال  امل��ج��زرة  بخبر  اإلع����الم  وس��ائ��ل  تعلم  ول���م  ال24 
في  ت��دور  مجزرة  عن  أخبار  من  تسرب  ما  فرغم  انتهائها 
املنطقة لم يستطع أحد استيعاب األحداث وما يجري إال بعد 
إنهائها. ليدخل الصحافيون من بعدها إلى املخيم وليتفاجئوا 
الطرقات  املنتشرة في  البشرية  مبشاهد األشالء واألج��زاء 
وال���زواري���ب.. لقد ح���اول اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي إخ��ف��اء آث��ار 
املذبحة ومعالم اجلرمية قبل وصولهم مستخدماً اجلارفات 
 واآلليات لكنه فشل فقد كانت املجزرة اكبر من ان تطمس.

إلى  األحمر  الصليب  دخل  وتسارعها  األح��داث  غمرة  وفي 
املخيم بعد صعوبات ومنوعات فرضها اجليش اإلسرائيلي. 
و كانت حصيلة املجزرة 3297 شهيدا منهم 136 شهيداُ 
لبنانياُ والباقي من الالجئني الفلسطينيني.. من سكان مخيم 
هناك)  ك��ان   20000 حينه  ف��ي  يقطنه  ك��ان  ال���ذي  شاتيال 
املخيم.  وزواري����ب  ش���وارع  على  م��وزع��ني  شهيد(   1800
وفي منطقة مستشفى عكا في بئر حسن كان هناك ) 400 
كان  جلول  أرض  في  غ��زة  مستشفى  منطقة  وف��ي  شهيد( 
املالجئ  من  اقتيدوا  الشهداء  معظم  شهيد(.   1097( هناك 

حيث متت تصفيتهم بدم بار!
كما هي احلال في املاضي واحلاضر سارع حكام العرب 
إلى اإلعراب عن أسفهم عما حدث واصفني ما حصل بجرمية 
حرب وهنا وقف خطابهم كالعادة. ودعا املجتمع الدولي إلى 
تأليف جلان للتحقيق في اجلرمية لكن هذه اللجان لم تصل 
ألي نتيجة أو حتى لم تدخل حيز الوجود أصالُ الصطدامها 

باحلائط األميركي.

لجنة كاهان اإلسرائيلية
شكلت إسرائيل جلنة حتقيق قضائية برئاسة القاضي 
ظروف  في  للتحري  باسمه  تعرف  أصبحت  وال��ذي  كاهان 
في  اللجنة  واستنتجت  عنها.  وامل��س��ؤول��ني  اجل��رمي��ة  ه��ذه 
تقريرها النهائي عام 1983 بأن املسؤول املباشر عن قيادة 
هذه املذابح هو إيلي حبيقة الذي كان يقود ميليشيات الكتائب 
ال��ذي ك��ان وزي��را  آن���ذاك. وأك��دت أن أرييل ش��ارون  بلبنان 
اإلسرائيلي  ال���وزراء  ورئيس  املذابح  ارتكاب  أثناء  للدفاع 
احلالي وعددا من الضباط الكبار باجليش اإلسرائيلي كانوا 
وبعد  امل��ذاب��ح.  ه��ذه  عن  مباشرة  غير  مسؤولية  مسؤولني 

إعالن نتائج التحقيق استقال شارون من منصبه.
وبهذا اعتبرت إسرائيل أن مسؤوليتها قد انتهت مبجرد 
تشكيل جلنة قضائية وإعالن نتائج حتقيقها وبذلك أغلقت 
بأي  متثل  ال  التحقيق  جلنة  أن  والواقع  القضية.  هذه  ملف 
الذي  حال من األحوال بديال عن احملاكم والقضاء املستقل 
يقوم أوال بتكييف هذه املذابح لتحديد نوع اجلرائم املرتكبة 

ومالحقة ومعاقبة املسؤولني عنها. 
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كل  ات��خ��اذ  ف��ي  العسكرية،  األح���وال  اس��ت��ق��رار  م��ع  االسرائيلية،  السلطات  واص��ل��ت 
على  استيالءها  واق��ع  لتثبيت  العملية   – وامليدانية  التشريعية  القانونية-  اإلج����راءات 
ذلك هاجس  إلى  يدفعها  التهجير.  وواقع  املهجرة  الفلسطينية  العربية  والقرى  األراض��ي 
ذل��ك قامت  أج��ل  ق��راه��م. وم��ن  إل��ى  الفلسطينيني  ال��ع��رب-  املهجرين  ع���ودة  م��ن  اخل���وف 
السلطات اإلسرائيلية بسن قوانني وأنظمة تتطرق بشكل غير مباشر للمهجرين وبشكل 
مباشر لألراضي والقرى املهجرة كما وقامت بتفعيل أنظمة الطوارئ االنتدابية كإغالق 
امليدانية  خططها  بتنفيذ  اإلسرائيلية  السلطات  قامت  آخر  صعيد  وعلى  عسكريا.  املناطق 
تسريع  ثم  ومن  الفلسطينية  العربية  األراض��ي  على  اليهودية  املستوطنات  مئات  بإقامة 

عملية هدم القرى املهجرة في محاولة يائسة لشطبها من أذهان أبنائها . 
  

-1اخلطوات القانونية : 
البور( لسنة 1948"، وذلك  األراض��ي  الطوارئ )استعمال  إص��دار "أنظمة  أ(    
بتاريخ 151048 والتي مبوجبها خول وزير الزراعة بأن ينذر كل صاحب ارض بور أن 
يزرع أرضه وان لم يثبت صاحب األرض انه بدأ بزراعتها واستعمالها ألهداف الزراعة؛ 
فانه يحق للوزير أن يضع هذه األرض حتت تصرفه الستغاللها ألهداف الزراعة؛ حيث 
الفتية" تقتضي ،كما يقول مشرعو هذه األنظمة، ان ينشط اإلنتاج  أن مصلحة "الدولة 
الزراعي . ومبوجب هذه األنظمة يحق للوزير وضع يده على األرض لفترة 35 شهرا فقط 
ودون أن ميس هذا اإلجراء حق امللكية لألرض. ولذلك اخذ املشرع اإلسرائيلي يبحث عن 

وسائل أخرى يحكم من خاللها سيطرته على األرض. 

ب( إصدار "أنظمة الطوارئ بشأن 
أمالك الغائبني لسنة 1948"؛ حيث مت 
وضع كل ما ميلكه الالجئون واملهجرون 
من أمالك حتت تصرف القيّم على أمالك 
الغائبني. ولقد مت تعريف الغائب مبوجب 
األنظمة املذكورة ليشمل املهجرين العرب 
من قراهم األصلية. إال أن األنظمة املذكورة 

 ،" "الغائبني  بأمالك  التصرف  بشأن  مؤقتة  صالحية  الغائبني  أمالك  على  القيّم  منحت 
مينح  ول��م   ، االنتقالية  الفترة  في  األم��الك  ه��ذه  على  باحملافظة  صالحيته  حت��ددت  حيث 
السلطات  األمر كثيرا على  املمتلكات آلخرين مما صعب  بيع هذه  أو  نقل  القيم صالحية 
األراض��ي  ألصحاب  امللكية  حق  أيضا  متس  لم  امل��ذك��ورة  األنظمة  أن  حيث  اإلسرائيلية، 
األمر الذي شكل عائقا امام استعمال تلك االراضي الغراض االستيطان واستيعاب املزيد 
لتثبيت  اللمسات األخيرة  املهاجرين اجلدد، وهنا بدأت السلطات اإلسرائيلية بوضع  من 
سيطرتها الدائمة على أراضي " الغائبني " من خالل تشريع جديد يأخذ بعني االعتبار 

أخطاء املاضي . 

ج("قانون امالك الغائبني لسنة 1950" : 
بتاريخ 14/ القانون  مت تشريع هذا 

اإلسرائيلية  العليا  احملكمة   .   1950/3
أساسا،  يستهدف،  القانون  ان  أوضحت 
تركيز إدارة األراضي التي كانت مملوكة 
القانون،  نظر  في  كغائبني  وصفوا  ممن 
وذل�����ك ب��وض��ع��ه��ا حت���ت ت���ص���رف ال��ق��يّ��م 
هذه  بحماية  ليقوم  الغائبني  ام��الك  على 
العالقات  القانون  ويحدد  كما  املمتلكات. 

القانونية بني هذا القيّم وبني "الغائبني " وأمالكهم. ومبوجب هذا القانون، يعتبر القيّم 
انه ال يعتبر "غائبا"  أو  لم يكن غائبا  انه  أن يثبت "الغائب"  إلى  املمتلكات  مالكا لهذه 
بنظر القانون )وهي قضية مستحيلة مبوجب السوابق القانونية عدا عن احلاالت الشاذة 
والنادرة جدا(. كذلك مبوجب هذا القانون يحظر على القيّم أن ينقل حق امللكية على هذه 

املمتلكات آلخرين عدا "سلطة التطوير". 
الكاتب اهرون ليسكوبسكي يعتبر في مقالته: "الغائبني احلاضرين في اسرائيل" 
لها  واالستيطان  التطوير  أله��داف  وحتويلها   " "الغائبني  أم��الك  م��ص��ادرة  عملية  أن 
األمالك  باالستيالء على  ال��دول  قامت بعض حكومات  ، حيث  املاضي  سوابق عدة في 
في  السكان  من  واسعة  لقطاعات  اجلماعي  والهروب  العسكرية  العمليات  خلفتها  التي 
تركيا ، اليونان ، بلغاريا وغيرها؛ أي انه يقر أن وظيفة القيّم تتعدى مهمة احلفاظ على 
مترير  ومتثلت  واضح  وبشكل  حتددت  بل  الشرعيني  أصحابها  لصالح  املمتلكات  هذه 
وتكريس واقع االستيالء على املمتلكات وتثبيت ذلك من خالل وضعية قانونية مشوهة 

املالمح في شكلها ولكنها واضحة في جوهرها وأهدافها ..
سلطة   " قيام  عن  أعلن  حيث  امل��ب��ادرة  زم��ام  التطوير"  سلطة   " أخ��ذت  فقد  وحقا 
تطوير البالد " بشكل خاص مبوجب قانون " سلطة التطوير )نقل أمالك( لسنة 1950 
السلطة  ، حيث تتمتع هذه  البالد "  ، بهدف تركيز ممتلكات "الغائبني "   "لتطوير   "
بصالحيات واسعة جدا وتشمل صالحية شراء األراضي ، استئجارها واستبدالها أو 
 " أو  للدولة  األراض��ي  بيع  بشان  اخلطر،  عدا  املالك  تصرف  املمتلكات  بهذه  التصرف 

الكيرن كييمت ليسرائيل"  )الصندوق القومي اإلسرائيلي(، او لسلطة محلية . 
التي سجلت  األراض��ي  نقل  ب��دأت عملية  التطوير"  قيام " سلطة  اإلع��الن عن  بعد 
على اسم القيّم على أمالك الغائبني ، لصالح " سلطة التطوير" ومنها " الكيرن كييمت 

املمتلكات  بنقل  القيّم  اخذ  األراض��ي بشكل بطيء جدا. ولذلك  نقل  " ولكن متت عملية 
مباشرة " للكيرن كييمت ليسرائيل" مبوجب قرارات حكومية. وبتاريخ 53/9/29 
سلطة  لصالح   ، سيطرته  حتت  تبقى  ما  كل  حتويل  على  التطوير  وسلطة  القيّم  اتفق 

التطوير التي قامت بدورها بتحويل كميات كبيرة لصالح " الكيرن كييمت". 
د( قانون استمالك األراضي )تعويضات( لسنة 1953: 

على  مالية  تعويضات  بعرض  اإلسرائيلية  السلطات  قامت  القانون  ه��ذا   مبوجب 
القانون  هذا  مبوجب  ألنه  "الغائبني"  أمالك  على  للقيّم  أمالكهم  نقلت  الذين  "الغائبني" 
قانون  مبوجب  عليها  االستيالء  مت  وك��أن��ه  الغائبني  أم��الك  لكل  النظر  باإلمكان  أصبح 

استمالك األراضي املذكورة . 
إسرائيل"  أراضي  "إدارة  التطوير" وبعدها  املاضي " سلطة  في  قامت  الواقع  في 
التي مررت كل أمالك سلطة التطوير إليها ، بإجراء مفاوضات مع العديد من "املهجرين" 
–"الغائبني"  بنظر القوانني اإلسرائيلية وذلك بهدف حثهم لقبول التعويضات إال أن كل 
املؤشرات تؤكد أن نسبة الذين استلموا هذه التعويضات هي قليلة جدا؛ ليس بسبب كون 
التعويضات املعروضة قليله جدا  بل ، وبالتأكيد ، نتيجة متسك املهجرين بأراضيهم وعدم 

اإلقرار بشرعية كل القوانني اإلسرائيلية اجلائرة . 

-2 اخلط��وات العملي��ة – امليداني���ة
لقد تنّوعت اخلطوات العملية – امليدانية التي قامت بها احلكومة اإلسرائيلية وأجهزتها 
احملطات  بعض  عند  ال��وق��وف  باإلمكان  ان��ه  اال   ، امل��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  واملتخصصة  املتفرعة 
السلطات  رغبة  مدى  تظهر  والتي  البارزة 
اإلسرائيلية في طي صفحة القرى املدمرة 

واملهجرين . 

أ( محاوالت التوطني: 
  ال��ب��اح��ث ال��ي��ه��ودي ش��ارل��س كامين 
في مقالته: "بعد الكارثة؛ العرب في دولة 
سعيد  محمود  األستاذ  وكذلك   ، اسرائيل 
في مالحظاته ، بشان انخراط مهجري الداخل العرب في القرى العربية في شمال البالد 
" والتي قدمت ضمن دراسة لشهادة املاجستير في اجلامعة العبرية – القدس ، يالحظان 
مباشر  غير  وبشكل  حينا  مباشر  بشكل  اهتماما  أظهرت  املتعاقبة  إسرائيل  حكومات  أن 
حينا آخر بإعادة تنظيم عملية توطني املهجرين. ويسوقون بعض األمثلة في هذا الصدد : 

أوال : السماح للبعض، وهم قالئل جدا ، العودة إلى مكان سكناهم األصلي:
 املقصود عمليا هم مهجرو مدينة حيفا الذين جلئوا إلى الناصرة حتديدا؛ حيث بلغ عدد 
كل املهجرين بالناصرة حوالي 4478  نسمة وفي القرى املجاورة حوالي 5222 نسمة 
مما أثار حفيظة وقلق السلطات اإلسرائيلية من خطر تركز العرب في مكان واحد فعملوا 
التعهد بعدم العودة  على توزيع السكان بان سمحوا لبعض الجئي حيفا بالعودة شرط 
عليها  س��ي��ط��ر  ال��ت��ي  مساكنهم  ن��ف��س  إل���ى 
ال��ق��ادم��ون اجل���دد ك��ذل��ك وج��ه��وا قسم من 
 560( قريتهم  الى  للعودة  عيلوط  الجئي 
مت  لقد   . نسمة(    1430 اص��ل  م��ن  نسمة 
توصيات  مبوجب  الالجئني  أولئك  توجيه 
) ملف  بتاريخ 49/3/4  الوزارية  اللجنة 

رقم ج/ 302   في أرشيف الدولة (. 

ثانيا : نقل املهجرين ملواقع سكنية أخرى:
سلطة   " مثل  رسمية  هيئات  عدة  بتأسيس  املتعاقبة  اإلسرائيلية  احلكومات  قامت   
السلطات  من  توصيات  تتسلم  كانت  والتي  السكان"  نقل  و"جلنة   " الالجئني  إسكان 
القائمة،  القرى  بعض  في  أصلني،  وسكان  بل  ال  الجئني  ونقل  حتريك  بهدف  العسكرية 
 . أراضيهم  على  اليهودي  االستيطان  تسهيل  بهدف  آلخر  مكان  من  تنقلهم  كانت  حيث 
في امللف املذكور اعاله ) ج/302 أرشيف الدولة ( نالحظ  أيضا توصيات بشأن تركيز 
سكان قرية ترشيحا في "معليا" وسكان الريحانية في "كفر كما". وبحسب ) ملف رقم 
2444/19  - ارشيف الدولة(كذلك كان هناك خطة شاملة إلسكان املهجرين في مجد 
قراهم  على نسيان  املهجرين  إلى تشجيع  الرامية  الكروم. وفي سياق سياسة احلكومة 
أهالي  إلى  الدولة بإرسال رسائل  ، قامت  التي احتموا فيها  القرى  األصلية والسكن في 
كفر برعم الذين سكنوا في بيوت مهجرين آخرين من قرية اجلش والتي تعتبر  قانونيا من 
أمالك القيّم على أمالك الغائبني. في هذه الرسائل تقر الدولة مبلكية هؤالء املهجرين على 

املنازل التي دخلوها والتجئوا إليها بعد طردهم من  كفر برعم . 
  

ب- إغالق القرى املهجرة عسكريا : 
مبوجب املادة 125 ألنظمة الطوارئ التي ما زالت سارية املفعول حتى يومنا هذا ، قام 
احلكام العسكريون للمناطق باإلعالن عن مناطق معينة شملت القرى املهجرة ، كمناطق 
. كما مت استعمال هذه  عسكرية يحظر على املهجرين وغيرهم دخولها دون إذن مسبق 
الصالحيات لتعطيل قرارات صدرت من محكمة العدل العليا اإلسرائيلية التي أقرت حق 

مهجري إقرث وبرعم والغابسية بالعودة إلى قراهم . 
  

ج- هدم القرى املهجرة : 
عديدة  بسنوات  إسرائيل  قيام  بعد  منازلها  تدمير  مت  املهجرة  العربية  القرى  معظم 
وذلك السكان وتوطني ألنها املهاجرين اليهود اجلدد. لقد لوحظ أن بعض القرى أو معظم 
القرى واملدن ابقي  انه في بعض  أحيائها كانت ال تزال قائمة حتى بداية السبعينات كما 
على املساجد والكنائس واملقابر ولكن في حالة إهمال متعمد. الغالبية العظمى من القرى 
املهجرة يستدل عليها من خالل بعض األطالل هنا وهناك، أو من خالل ما تبقى من مقابر 

أو من أشجار النخيل والصبر الذي كان يزرع عادة في أطراف القرى. 
 

د-  توطني املهاجرين اليهود وإقامة املستوطنات : 
قامت السلطات اإلسرائيلية بحملة نشطة لزرع العديد من املستوطنات على أراضي 
اوكتوبر 1948 وشهر  أكثر من 109 مستوطنة بني  ببناء  قامت  ، حيث  املهجرة  القرى 
املهجرة  القرى  بجوار  أراض  على  بني  منها  الساحقة  األكثرية  ولكن   ،  1949 اغسطس 
املستوطنون في  اسكن   ، للقرى حيث وكما ذكرنا  األصلية  البناء  وليس على مسطحات 
املنازل بعد طرد أصحابها. كما وان معظم هذه املستوطنات قد أطلق عليها أسماء القرى 
تسمية  مت  دج��ن"  "بيت  اس��م  فعلى  املستوطنات؛  ه��ذه  بجوارها  أقيمت  التي  املهجرة 
وموشاب  "سعسع"،  قرية  إل��ى  نسبة  سمي  ساسا  وكيبوتس  دج��ون،  بيت  مستوطنة 
بيتست نسبة الى قرية البصة، وموشاب تسيفوري نسبة الى قرية صفورية، وموشاب 
عمكا نسبة الى قرية عمقا،  وهكذا  ضمن سياسة خبيثة تهدف إظهار عكس احلقيقة ، أي 

إظهار وكأن األسماء العربية مستقاة من األسماء العبرية . 
إن معظم ، إن لم يكن كل ، الكيبوتسات واملوشابات قد أقيمت على أراضي املهجرين 

والالجئني الذين طردوا من وطنهم.

خصوصية قضية املهجرين الفلسطينين
الفلسطيني  الشعب  أج��زاء  بني  اجلغرافي  التاريخي  الوطني  الترابط  من  الرغم  على 
واملهجرين بشكل خاص ، إال انه يجب التأكيد على خصوصية متميزة للمهجرين الذين 
بقوا على أرضهم في الداخل ، وهي خصوصية مماثلة للخصوصية التي تتمتع بها األقلية 
العربية الفلسطينية داخل إسرائيل. فخالفا لتجمعات الالجئني األخرى ، يحمل املهجرون 
القانونية - الشكلية فقط ، حيث تنظر  الناحية  الداخل اجلنسية اإلسرائيلية ولو من  في 
عليهم  يسري  إسرائيليني  كمواطنني   ، املرعيّة  والقوانني  اإلسرائيلية  السلطات  إليهم 
القانون اإلسرائيلي ، ولكنهم في الواقع يواجهون سياسة التمييز العنصري واالضطهاد 

القومي رغم املواطنة اإلسرائيلية وحقهم في املساواة الكاملة . 

هذه اخلصوصية تضيف عناصر نوعية وكمية إلى مجمل العناصر االيجابية املتمثلة 
في قرارات املجتمع الدولي وعلى رأسه األمم املتحدة وكافة هيئاتها ، وهي تكتسب صبغة 
خاصة في حقبة تاريخية سياسية يتغنى فيها اجلميع بشعار تطبيق الشرعية  الدولية في 
كل األزمات. وفي ظل جتاهل احلكومات اإلسرائيلية حلقوق املهجرين من مواطنيها الذين 
إلى أراضيهم وبيوتهم وهم يرون مقدساتهم من مساجد  يتشوقون ويطالبون بالعودة 

وكنائس ومقابر في حالة يرثى لها نتيجة االنتهاكات الصارخة بحقها. 
إال أن األحداث السياسية املتسارعة وعلى رأسها االتفاقيات ما بني منظمة التحرير 
عام  بشكل  الالجئني  ملف  ب��أن  للبعض  توحي  ق��د  إسرائيل  حكومة  وب��ني  الفلسطينية 
واملهجرين بشكل خاص قد أغلق إلى غير رجعة. غير انه وباعتقادنا، فان منظمة التحرير 
الفلسطينية قد أسقطت قضية اجلماهير العربية في إسرائيل منذ سنوات عدة ، وهذا يشمل 
أيضا ملف املهجرين ، فهل تكمن في هذه احللقة قوة الرجوع إلى املبادرة الذاتية واألخذ 
للمهجرين بشكل خاص، واجلماهير  املدنية  القانونية  الوضعية  بزمام األمور واستثمار 
العربية بشكل عام ، من اجل املطالبة باحلقوق األساسية خصوصاً قضية املهجرين العرب 

في داخل اخلط األخضر؟

* واكيم	واكيم،	هو	محام	وخبير	قانوني،	وهو	سكرتير	جمعية	الدفاع	عن	حقوق	املهجرين	
في	الداخل،	وأحد	قيادات	حركة	أبناء	البلد.	

اخلط���������وات الق����انوني�����ة واملي���داني������ة اإلس��رائي���لي����ة جت��اه 
امُلهجري��ن ال�فلسطينيي��ن ف�ي الداخ�ل

بقل���م: واكي���م واكي��م* 

 مت وضع كل ما ميلكه الالجئون واملهجرون من أمالك حتت تصرف القّيم على 
أمالك  بشأن  الطوارئ  أنظمة  مبوجب  الغائب  تعريف  مت  ولقد  الغائبني.  أمالك 
األصلية. قراهم  من  الفلسطينيني  العرب  املهجرين  ليشمل   1948 لسنة  الغائبني 

ليس  ج��دا؛  قليلة  هي  التعويضات  استلموا  الذين  نسبة  أن  تؤكد  املؤشرات  كل 
متسك  نتيجة  وبالتأكيد،  ب��ل  جدا   قليلة  امل��ع��روض��ة  التعويضات  ك��ون  بسبب 
. اجلائرة  اإلسرائيلية  القوانني  كل  بشرعية  اإلق��رار  وع��دم  بأراضيهم  املهجرين 

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

أثناء زيارة لبلدة املجدل املهجرة.   )تصوير: تينيكا دازة/أوكسفام للتضامن(



9 أيلول  2006

العام  نكبة  منذ  يتوقف  لم  واجلماعي،  ال��ف��ردي  اإلنساني  ببعديه:  ال��ع��ودة  حلم  ان  امللفت  من 
1948على الرغم من حتويل غالبية الفلسطينيني إلى الجئني غالبيتهم في الشتات وجزء منهم في 
إضافيا  وجها  يشكالن  الستني  عامها  على  تشرف  التي  الالجئني  مأساة  وخلق  التهجير  إن  الوطن. 
جلوهر وطبيعة املشروع الصهيوني وقيام دولة إسرائيل ككيان كولونيالي عنصري. فلقد اقتضت 
الفردية منها واجلماعية، سواء   الوطن بكل خيراته وأرض��ه وأم��الك سكانه  الكيان سلب  إقامة هذا 
التي تعود إلى الذين بقوا فيه أو املشردين خارجه.  كل ذلك يتجلى في احتالل الوطن الفلسطيني 

ومصادرة أمالك وهوية شعبه وهدم مدنه وتدمير بلداته وقراه التي بلغت ما يربو على 531 بلدة.
إن مشروع العودة الذي شهدناه يتحول من عالقة فردية أو أهلية وجدانية الى مشروع سياسي 
مؤسساتي في أواسط التسعينات جاء كحالة اعتراضية من ناحية ملشروع أوسلو التجزيئي حلقوق 
الشعب الفلسطيني وملشروعه التحرري وحلركة التحرر الوطني م ت ف، كما جاء من ناحية ثانية، 
كمشروع سياسي يتبلور ضمن سياق التطور الطبيعي داخل الشعب الفلسطيني الذي ال يتوانى عن 

خلق األدوات وتوظيفها إلثبات هويته وحقوقه.
القضية  م��ن  وملركبني  الفلسطيني  الشعب  م��ن  جل��زأي��ن  إق��ص��اء  هنالك  ك��ان  أوس��ل��و  مسار  ففي 

الفلسطينية. األول هم 
املتحدة  األمم  ق���رارات  وف��ق  والتعويض  وممتلكاتهم  بيوتهم  إل��ى  بالعودة  وحقهم  الالجئون 
ذات الصلة، والثاني هو فلسطينيو ال48، مواطنو إسرائيل؛ الذين مت التعامل معهم ومع قضيتهم 
باعتبارها قضية إسرائيلية داخلية، وكأنها محور يقع خارج نطاق القضية الفلسطينية واملشروع 
إلقاءهم إلى داخل قواعد اللعبة اإلسرائيلية وكأن قضيتهم ال تعدو كونها قضية  التحرري. لقد مت 

بحث عن املساواة املدنية كمواطنني في إسرائيل وحسب.
وان األساس الذي تبلورت وقامت على أساسه حركة التحرر الوطني الفلسطيني قد انطلق من 
والقدس وجنني وان قضية  كما هي غزة ورفح  الناصرة وحيفا هما فلسطينيتان  متاما  ان  اعتبار 
فالوطن   ، والشتات  اللجوء  مخيمات  في  الالجئني  قضية  نفسها  هي  ال48  فلسطيني  من  املهجرين 
واحد والقضية واحدة. إن اتفاقيات اوسلو جاءت تعبيرا عن اخللل الهائل في ميزان القوى السائد 
في املنطقة مما أدى إلى الفصل بني املسارات. لقد فرض هذا الفصل على املستوى القيادي الفلسطيني 
املتنفذ وذلك لكسر احللم الفلسطيني - ولو مؤقتا- وللقضاء على وحدة القضية و تكامل أجزائها 

ومسبباتها. إن ذلك يثير التساؤل عن مدى قدرة أوسلو على بناء وإقامة احلل العادل والشامل.
احلالة  ف��ي  واإلي��غ��ال  التفاوضي  امل��س��ار  م��ن  إس��رائ��ي��ل  مواطني  م��ن  الفلسطينيني  استثناء  ان 
التجزيئية، وان تعامل هذا اجلزء الفلسطيني مع ذاته بان له دور في عملية التفاوض او على األقل 
أن له خانة فيه،  قد ثبت انه وهم ليس إال. في املقابل نشأ وعي جديد يرفض اإليغال في ذلك الوهم 
الى  الوعي اجلديد يقوم أساسا على احلاجة  إن هذا  التجزيئية.  ويرفض ترسيخ و تعميق احلالة 
املفاوض  على  ذلك  إحالة  وع��دم  احمللية  ال��ذات  على  واالعتماد  الذاتية"  بقوانا  قضايانا  "مواجهة 
الداخل  تلقي على كاهل فلسطينيي  التي اتضحت  التحديات  إن  التحديات.  الفلسطيني في مواجهة 
واجب الدفاع مجددا عن حقوقهم كي ال تصبح ثمنا ألية اتفاقية تستند الى توازن القوى وليس الى 
العدل. وهذه املرة يبدو أن الثمن املطلوب هو تعزيز الطابع اليهودي أالثني إلسرائيل والعنصرية 
اإلسرائيلية البنيوية والسعي الى إسقاط حق العودة لالجئني الفلسطينيني واملهجرين. وقد رافق 
هذا التطور والواقع اجلديد وعي قائم على احلاجة الى تطوير األدوات النضالية وبناء املؤسسات 

على أساس قومي. 
ان قيام جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين الفلسطينيني في الداخل عام 1995 هو تعبير عن هذه 
اإلطار  الذين يشكلون مرجعيته. هذا  للمهجرين  املنظم  اإلطار  قامت لتشكل  احلقبة. وهي مؤسسة 
انه يصر على طرح مطالب في  بل  أس��اس مطالب مدنية كمواطنني في إسرائيل،  يقم على  لم  ال��ذي 
صميم القضية الفلسطينية. هذه املطالب التي يقف في مقدمتها حق العودة للمهجرين كجزء ال يتجزأ 
من حق العودة لالجئني الفلسطينيني كما هو منصوص عليه في القرار 194. من جهة أخرى تطرح 
الالجئني  املهجرين كجزء من  التعامل مع  أن  يتم  العام وجوب  الفلسطيني  اجلمعية على املستوى 

وحقهم بالعودة.
منفصلني  مركبني  ليسا  والشتات  الوطن  في  والالجئني  ال��داخ��ل  في  املهجرين  إن  احلقيقة  في 
فردي  واجتماعي  وعائلي  جهوي  تداخل  وهناك  مختلفني،  جمهورين  حتى  وال  منفصلني  كيانني  او 
املهجرة  البلدات  ف��ان  ذل��ك  إل��ى  إضافة   ،1948 ع��ام  بقيامها  اسرائيل  هجرتهم  من  كل  بني  وجماعي 
الشعب  ملك   – الالجئني  ك��ل  ملك  ه��ي  ب��ل  ال��داخ��ل  مهجري  على  حصرا  ليست  واألوق����اف  واألم���الك 
الفلسطيني. وهو مركب اخر من مركبات مسألة الالجئني تبنته مؤسسة األقصى كمشروع مؤسسي 

دفاعا عن األوقاف واملقدسات العربية الفلسطينية.
أساسا  أوسلو  واعتمد  اوسلو  سقف  حتت  عمل  الذي  الفلسطيني  املفاوض  أن  يبدو  املقابل،  في 
لطموحاته عارض حتويل حلم العودة الى مشروع سياسي وطني حترري كجزء من حق العودة 
لالجئني والذي يشكل مركبا جوهريا يقع في صلب املسألة الفلسطينية،  ويشكل األساس ألي حل 
الفلسطينية  األوس��اط  لقد سعت هذه  الفلسطينية.  املأساة  االكثر ظلما في  الوجه  عادل كونه ميثل 
الى تعطيل حتويل  التدخل والسعي  الى  الضفة والقطاع  الفلسطينية في  السلطة  النفوذ في  وذات 
الى "مهننة" قضية  الى مشروع ومطلب سياسي فلسطيني، وسعت  الداخل  العودة ملهجري  حلم 
مهجري الداخل )أي جعلها مدنية صرفة تؤدي دورا محدودا ال ميتد إلى احلقل السياسي(، وإخراجها 
من سياقها السياسي وذلك في محاوالت لبلورة منوذج ملؤسسة "مهنية" حيث ينحصر دورها في 
مجال التخطيط او التخطيط البديل املنبثق عنه. إن محاولة اإلقصاء هذه أي إخراس وحجب الصوت 
الداخل ضمن قضية حق العودة كمركب سياسي  السياسي ترمي إلى جتنب إدماج قضية مهجري 

أساسي من مركبات الصراع والقضية الفلسطينية متشيا مع الرغبة اإلسرائيلية.
لقد رأت هذه األوساط أن إدماج فلسطينيي ال48 في قضية التحرر الوطني الفلسطيني سيعطل 
مجمل املسار التفاوضي و"حلم اوسلو" الذي قضي عليه إسرائيليا وبقي التمسك به فلسطينيا على 
القيادة  تعتبرها  زال��ت  ال  التي  االتفاقية  هذه  اوسلو؛  سقف  في  احملصورة  املجزأة  القيادة  مستوى 
الفلسطينية مرجعيتها في حني أن إسرائيل نفسها، القوة احملتلة، قد جتردت منها ولم تعد تقيم لها 

وزنا.
إن توازن القوي كمعادلة ادي الى قبول القيادات الفلسطينية املتنفذة مبعادلة إسرائيل والتي 
كي  سلوكهم  تغيير  الفلسطينيني  على  بأنه  يقضي  فهم  على  تقوم  والتي  املتحدة  الواليات  تدعمها 

تتقدم املسيرة السلمية  بالرغم من استمرار االحتالل والتهجير والعنصرية واالقتالع!! هذا املوقف 
ت  )م  كانت  التي  الضعف  حالة  نتاج  العملية  الناحية  من  هو  بل  الفلسطينية  السلطة  في  يبدأ  لم 
ف( تعاني منها. لقد كانت )م.ت.ف( في مرحلة أشبه بحالة التفكك واالنتهاء األمر الذي استغلته 
إسرائيل كنقطة انطالق لالعتراف ب) م ت ف( الضعيفة وذلك للتفاوض معها وهي في اضعف حقبة 

كما عبر عنه في حينه شمعون بيرس.
 إن إدماج فلسطينيي ال48 في احلل وكجزء من القضية يتعارض مع هذا الفرض اإلسرائيلي- 

األمريكي ويتناقض جوهريا مع التجزيئية التي أتت بها اتفاقيات اوسلو.
هذه القوي املتنفذة فلسطينيا هي ذاتها التي راهنت على الرأي العام اإلسرائيلي كمفتاح ألي حل، 
لقد كانت تراهن عليه كعامل ثابت وليس كنتاج واقع متغير؛ فهي لم تكن حتسب حساب التحوالت 
على الرأي العام اإلسرائيلي والتي ستكون عكسية حاملا يستشعر اإلسرائيليون "اخلطر"؛ أي خطر 
منح الفلسطينيني بعض حقوقهم.  فاإلسرائيلي ينشد السالم ويظل ينشده ولكن على طريقته؛ أي 
حتقيقه  استدعى  كلما  لديه  املقابل  في  السالم  وينتهي  اخلاصة.  مصاحله  السالم  ميسس  لم  طاملا 
لقد  واملهجرين.  الالجئني  ع��ودة  فكرة  ط��رح  مجرد  أو  املمتلكات  أو  األرض  إع��ادة  ن��وع  من  تنازالت 
اعتقدت تلك القيادة أنه بسعيها إلى إقصاء فلسطينيي ال48 وقضية الالجئني مبن فيهم املهجرين 
بخالف  النهج  ه��ذا  ويأتي  ال��ع��ادل.   للحل  الداعم  اإلسرائيلي  العام  ال��رأي  وح��راك  تفاعل  ستضمن 
النموذج التاريخي للمقاومة الفلسطينية وبخالف ما شاهدناه مؤخرا في لبنان والذي متحور في 
منوذج حزب الله الذي خاطب الرأي العام اإلسرائيلي وغيره من خالل أدوات حزب الله هو وخدمة 

لرؤيته وإستراتيجيته والذي احدث فيه خرقا ينذر بتحوالت إستراتيجية.
الفلسطينية  للحقوق  بطبيعته  معاد  والثابتة  الساحقة  بغالبيته  اإلسرائيلي  العام  ف��ال��رأي 
دولة  الن  وج��ودي  تناقض  على  ينطوي  ال��ص��راع  الن  ذل��ك  ويعود  الالجئني.  ع��ودة  حلق  وب��ال��ذات 
ذات  وج��ود  بالضرورة  يعني  ال  وه��ذا  الفلسطيني.  الشعب  انقاض  على  قامت  األص��ل  في  إسرائيل 
التناقض الوجودي عند احلديث عن حل مستقبلي للقضية الفلسطينية خارج  إطار إسرائيل؛ مبعنى 
إيجاد حل عادل للمسالة اليهودية ضمن سياق حل القضية الفلسطينية، وهو ما يجري تداوله أكثر 

فأكثر حول حل الدولة الواحدة بنماذج مختلفة.
على  أم��ر  سياسي  م��ش��روع  إل��ى  مطلبيه  حركة  م��ن  العربية  اجلماهيرية  باحلركة  التحول  إن 
غاية األهمية والتعقيد، واملقصود هنا إن تبني قضية املهجرين في الداخل والعمل عليها  كمشروع 
سياسي يستوجب حتقيق متطلبات املشروع ومراعاة تبعاته. فمن ناحية تبرز احلاجة إلى التنظيم 
فلسطينية  رؤي��ة  ضمن  الوطني  املشروع  هذا  حمل  على  وق��ادرة  معنية  مؤسسات  لبناء  املجتمعي 
شاملة بعيدة املدى وتكاملية. وقد متثل ذلك في بوادر حتويل احلركة اجلماهيرية إلى صلب العمل 
السياسي والوطني الفلسطيني في الداخل، واحلق يقال إن األحزاب والقوى الوطنية تبنت قضية 
الالجئني واملهجرين واألوقاف تاريخيا والتزمت بها أخالقيا، لكن تنظيم املجتمع وتنظيم املهجرين 
إلقامة  العبري  التاريخ  او  النكبة  ذك��رى  ف��ي  السنوية  ال��ع��ودة  مسيرات  إن  املستحدث.  األم��ر  ه��و 
إسرائيل واالنطالق بها حتت الشعار: "استقاللهم نكبتنا"، ومؤمترات العودة التي شهدتها الساحة 
جدول  على  املوضوع  تثبيت  تستهدف  والتي  األخيرة  الثالث  السنوات  في  الداخلية  الفلسطينية 

األعمال اجلماهيرية وترسيخه في الوعي اجلماهيري وحتويله إلى مشروع وطني فلسطيني. 
النقطة األخرى والتي تستحق العناية هي العالقة ما بني فلسطينيي ال48 وفلسطينيي الشتات 
واقع  مواجهة  في  تتجذر  ب��دأت  التي  العالقة  ه��ذه  العالم  أنحاء  شتى  في  الفلسطينية  واجلاليات 

التجزيئية القسرية.
فيما  ال48  فلسطينيي  ل��دى  املتنامي  الوعي  أن  وه��و   ل��ه   االلتفات  يتوجب  آخ��ر  جانب  هنالك 
القضية  أن  أس���اس  على  ت��أط��ي��ره  يجب  ال��واس��ع   مبفهومها  وال��الج��ئ��ني  املهجرين  مبسألة  يتعلق 
برمتها هي مسؤولية كل الشعب الفلسطيني وليس املهجرين والالجئني وحدهم، وان اية محاولة 
التحرري  النضال  مجمل  ويضعف  يضعفها  إمنا  الفلسطينية  القضية  أج��زاء  بني  االرتباط"  "فك  ل� 

الفلسطيني. 
توحيد  في  تتمثل  العودة  مشروع  في  جديدة  نوعية  نقلة  املطلوب  فان  مستقبلية،  نظرة  وفي 
اإلطار الفلسطيني الراعي حلق العودة ليصبح قياديا فلسطينيا شامال، منظما للشعب الفلسطيني 
ومؤمنا بأولوية النضال الوطني التحرري، و يشمل كل أجزاء الشعب الفلسطيني ويستجيب لكل 
الوطني  التحرر  حركة  بناء  إع��ادة   – كهذا  إط��ار  شأن  ومن  مجتمعة.  الفلسطينية  القضية  مركبات 
الفلسطيني، أن يكون مستندا الى رؤية قائمة على اسس العدالة وتصحيح الغنب التاريخي من خالل 

التمسك بحق العودة وإطالق مشروع العودة كمشروع مستقبلي يعتمد على ذاكرتنا اجلماعية.
ودفع  وبلورة  الطويل  املسار  لتقييم  مناسبة  هو   2008 عام  للنكبة  الستني  الذكرى  اقتراب  ان 

مشروع العودة.

*	أمير	مخول	هو	كاتب	ومحلل	فلسطيني	ومدير	عام	احتاد	اجلمعيات	العربية	)اجتاه(	-	حيفا

مهجرو الداخل كمشروع سياسي

فلسطينيو ال48 جزء من الشعب ومن جوهر القضية الفلسطينية
بقلم: أمير مخول*

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

 صبرا وشاتيال ... هوية عصرنا
جلنة دولية برئاسة اإليرلندي

شون ماك برايد
في موازاة جلنة التحقيق القضائي اإلسرائيلية كانت 
للتحقيق   1982 ع��ام  تشكلت  دولية  حتقيق  جلنة  هناك 
غزوها  أث��ن��اء  ال��دول��ي  للقانون  إس��رائ��ي��ل  خ��روق��ات  ف��ي 
للبنان. وهي جلنة مستقلة شكلها رجال قانون بارزون 
برئاسة  وإيرلندا  وأملانيا  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا  من 
برايد  ماك  شون  البارز  اإليرلندي  والسياسي  احملامي 
ومبجرد   .1974 ع��ام  للسالم  نوبل  جائزة  على  احلائز 
هذه  اعتبار  اللجنة  قررت  وشاتيال  صبرا  مذابح  حدوث 
املذابح جزءا من حتقيقها وبذلك خصصت فصال كامال 

لهذه القضية في تقريرها النهائي الصادر عام 1983. 
تتحمل  إس��رائ��ي��ل  ب��أن  تقريرها  ف��ي  اللجنة  وأك���دت 
صبرا  مذابح  عن  القانونية  املسؤولية  من  األكبر  العبء 
وشاتيال وذلك ألن إسرائيل كقوة احتالل كانت تسيطر 
حماية  عن  مسؤولة  فهي  وبالتالي  امل��ذاب��ح  منطقة  على 
وقعت  التي   1949 لعام  جنيف  التفاقيات  طبقا  السكان 

عليها إسرائيل وأصبحت ملزمة لها.
إليها  املقدمة  احلقائق  على  بناء  اللجنة  واستخلصت 
استمعت  الذين  والشهود  أجرتها  التي  التحقيقات  أثناء 
لبنان  م��ن  ك��ل  إل��ى  بها  قامت  التي  اجل���والت  أث��ن��اء  إليهم 
بأن  والنرويج  وبريطانيا  وسوريا  واألردن  وإسرائيل 
إسرائيل ساهمت في التخطيط والتحضير للمذابح ولعبت 

دورا في تسهيل عمليات القتل من الناحية الفعلية.
أنها جرائم  اللجنة مذابح صبرا وشاتيال على  كيفت 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية وأن مرتكبيها أو املساهمني 
يتحملون مسؤوليتها فرديا  الطرق  بأي طريقة من  فيها 
ومن واجب الدول معاقبة األفراد أو املنظمات املتهمة بهذه 

اجلرائم.
ولم يغب عن اللجنة أن املبادئ القانونية التي تبلورت 
العاملية  احلرب  بعد  للنازيني  نورمبورغ  محاكمات  أثناء 
ال��ث��ان��ي��ة أص��ب��ح��ت ج���زءا م��ن ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ال��ع��رف��ي. 
ب���أن "ال���ق���ادة واملنظمات  ن��ورم��ب��ورغ  وت��ق��ض��ي م��ب��ادئ 
أو  الذين يساهمون في صياغة  واحملرضني واملشاركني 
حرب  جرائم  الرت��ك��اب  م��ؤام��رة  أو  مشتركة  خطة  تنفيذ 
أو ج��رائ��م ض��د اإلن��س��ان��ي��ة ي��ك��ون��ون م��س��ؤول��ني ع��ن كل 
األعمال التي يؤدونها ألي أشخاص آخرين تنفيذا للخطة 

املذكورة".

الدور اإلسرائيلي التمهيدي
 لدخول امليليشيات

امل��ج��زرة م��ا ك��ان ميكن أن حتدث  ال��واض��ح أن  م��ن 
لوال التمهيد اإلسرائيلي لها، وميكن حصر عناصر هذا 

التمهيد مبا يلي:
   محاصرة مخيم شاتيال ومنطقة صبرا وشاتيال كلها 
ب���اإلرادة  مرهوناً  وال��دخ��ول  اخل���روج  يصبح  بحيث 
من  فعالً  الناس  اإلسرائيليون  منع  وقد  اإلسرائيلية. 
النساء واألط��ف��ال إن  مل��اذا منع  امل��غ��ادرة. وال��س��ؤال: 
كان الهدف هو البحث عن "املخربني املسلحني" كما 

قالوا؟

قرية لفتا املهجرة، القدس، أيار 2006           )تصوير: آن باك(
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ل��ي��س ال��ت��ه��ج��ي��ر ال��ق��س��ري ب��ظ��اه��رة ج���دي���دة على 
الشعب الفلسطيني وعلى الفلسطينيني الذين يعرفون 

م��ا  ال���ت���ه���ج���ي���ر  زال عملية مستمرة، وفي احلقيقة فإن عمليات التهجير أن 
الفصل  ج���دار  ويعتبر  ال��دائ��ر.  ال��ص��راع  ف��ي  م��ت��زاي��دة  مساحة  تتبوأ  زال���ت  م��ا  القسري 
أنه  حيث  السياسة،  لهذه  استمرارا  الغربية  الضفة  في  وتبعاته  )اجل��دار(  العنصري 
الفلسطينية احملتلة،  الدميوغرافية لأراضي  السكانية  التركيبة  يلعب دورا في تغيير 
هذا وقد فشل املجتمع الدولي في رؤية استمرار التهجير القسري كما فشل في االستجابة 

له واحليلولة دون وقوعه.
املركز  ب��دي��ل/  م��رك��ز  بها  ق��ام  ال��ت��ي  امللموسة  للجهود  نتاجا  ال��دراس��ة  ه��ذه  تعتبر 
املركزي لإلحصاء  الفلسطيني  املواطنة والالجئني واجلهاز  الفلسطيني ملصادر حقوق 
الداخلي  التهجير  م��راق��ب��ة  م��رك��ز  وخ��اص��ة  ل��الج��ئ��ني،  النرويجي  وامل��ج��ل��س   )PCBS(
)IDMC(. ترمي هذه الدراسة إلى مجموعة من األهداف، أولها: تطوير منهجية لتوثيق 
إحصائية  بيانات  جتميع  هو  والثاني:  وتبعاته.  اجل��دار  عن  الناجم  القسري  التهجير 
في  الدراسة  نتائج  حتليل  وأخيرا  الداخلي،  للتهجير  احلالي  احلجم  حول  بها  موثوق 
حتليل  وكذلك  الفلسطيني،  للشعب  املتواصل  والطرد  القسري  للتهجير  األشمل  اإلطار 
النظام القانوني ذو العالقة وااللتزامات التي يجب أن حترك األطراف الوطنية واملجتمع 

الدولي.

1. التهجير الداخلي واألفراد امُلهجرين داخليا 
االستشاري  رأيها  الدولية في  العدل  في شهر متوز من سنة 2004 قررت محكمة 
اخلاص بالوضع القانوني الناجم عن بناء اجلدار في األراضي الفلسطينية احملتلة عام 
الفلسطينيني إلى مغادرة بعض املناطق نتيجة  1967، أنه: "لقد اضطر عدد هائل من 
لبناء اجلدار والنظام املرتبط به، وتتواصل عملية املغادرة تلك كلما بني أجزاء إضافية 
من اجلدار باإلضافة إلى بناء املستوطنات اإلسرائيلية.. بهدف تغيير التركيبة السكانية 
لأراضي الفلسطينية احملتلة".2 وقد أقرت احملكمة أن التغيرات الدميوغرافية الناجمة 
تؤدي  وغيرها(  العبور  ونقاط  واإلغالقات  التصاريح  نظام  )مثل  وتبعاته  اجلدار  عن 

الى تهجير التجمعات السكانية الفلسطينية قسرا.
القسم  الغربية  الضفة  في  الداخلية  الفلسطينيني  من  األكبر  القسم  هجرة  تنجم 
من  القطاع  هذا  يعتبر  وبذلك  وتبعاته،  اجل��دار  بناء  أعمال  عن  الفلسطينيني  من  األكبر 
  .)Internally Displaced Persons( داخليا  مهجرين  أش��خ��اص  الفلسطينيني 
وتوفر املبادئ التوجيهية اخلاصة بالتهجير الداخلي التي تتبناها األمم املتحدة )مبادئ 
من  جماعات  أو  "أف��رادا  وتعتبرهم  داخليا  املهجرين  لأشخاص  عمليا  تعريفا  دينغ( 
األفراد الذين فرض عليهم، أو اضطروا للهرب من، أو مغادرة منازلهم أو أماكن سكناهم 
االعتيادية نتيجة نزاع عسكري أو لتجنب آثاره أو نتيجة اوضاع...،  أو أوضاع تسودها 
ممارسة العنف ومخالفة حقوق اإلنسان أو حقوقهم املكتسبة أو كارثة تسبب بها أبناء 
البشر، ولم يجتازوا حدودا دولية لدولة معترف بها." وبإيجاز فإن املكونات األساسية 
ملكانة األشخاص املهجرين داخليا هي: الهجرة غير الطوعية والتي حتدث داخل حدود 

الدولة الوطنية اخلاصة بأولئك األفراد.
وتعد عمليات التهجير القسري داخل حدود الدولة املعنية، إذا ما هدفت إلى ترحيل 
السكان أو تغيير التركيبة العرقية أو الدينية أو الثقافية للسكان الذين يتعرضون لذلك، 
جرمية ضد اإلنسانية كما تعتبر جرمية حرب أيضا. تنص مبادئ دينغ على أن التهجير 
"التطهير  العنصرية،  التفرقة  سياسات  أس��اس  على  يكون  عندما  )أ(  محرم  القسري 
أو  الثقافية  التركيبة  تبديل  في   تتسبب  أو  إلى  ترمي  مماثلة  ممارسة  أي  أو  العرقي" 
الدينية أو العرقية ملجموعة السكان التي تتأثر بتلك العملية، )ب( وكذلك في األوضاع 
إذا تطلب ذلك حماية أمن املدنيني ذوي العالقة  أو  النزاعات املسلحة إال  التي تسودها 

فرض ذلك أسبابا عسكرية قاهرة.3

2. استنتاج���ات الدراس���ة األولي��ة 
في  الفلسطيني  لإلحصاء  امل��رك��زي  واجل��ه��از  بديل  مركز  ب��ه  ق��ام  ال��ذي  املسح  نفذ 
القدس الشرقية وذلك نتيجة ألهمية مدينة القدس باعتبارها العاصمة العتيدة للشعب 
من  املدينة  جتريد  "سياسة  أي  اإلسرائيلية،  السياسات  بسبب  وك��ذل��ك  الفلسطيني 
سماتها الفلسطينية" والتي ترمي إلى تغيير تركيبتها السكانية وحسم مستقبلها في 

مفاوضات الوضع النهائي.
وقد كشف املسح  املذكور عن أن التهجير الداخلي متواصل وفي حالة تزايد نتيجة 
للجدار وتبعاته. فقد أجاب %32.9 من أصل %17.3 من كافة الفلسطينيني املقيمني في 
القدس والذين غيروا مكان سكناهم أن السبب املباشر لذلك هو بناء اجلدار وتبعاته.4

يظهر التحليل العميق للتهجير القسري الناجم عن اجلدار في القدس أن %49.2 من 
الفلسطينيني الذين يسكنون في املدينة والذين أجبروا على تغيير مكان سكناهم السابق 
الالجئني  وغير  الالجئني  م��ن  ك��الّ  أن  ومب��ا  الالجئني،  ب��ني  م��ن  أص��ال  ه��م  للجدار  نتيجة 
يتأثرون باجلدار وتبعاته فإن ذلك يشير إلى كل من التهجير املتكرر والتهجير الكائن 

ألول مرة.
مسببا  أساسيا  عامال  اجل���دار  بفعل  احل��رك��ة  حرية  على  املفروضة  القيود  تشكل 
األسر  من  العديد  أن  املسح  أك��د  لقد  القدس.  منطقة  في  القسري  الفلسطينيني  لتهجير 

الفلسطينية وهم األغلبية العظمى ممن يسكنون على اجلهة الشرقية من اجلدار، أنهم 
يواجهون صعوبات في احلصول على اخلدمات الطبية. وبالتأكيد فإن %34.5 من األسر 
الصحية  مراكز خدماتها  انقطعت عن  قد  اجل��دار(  التي تسكن شرقي  األسر  )88.3 من 
التي تقع في مركز مدينة القدس. وقد كشف املسح أيضا عن أن حياة األسرة الفلسطينية 
قد تعرضت إلى اإلرباك نتيجة للجدار حيث أن %21.4 من األسر الفلسطينية املقدسية 
قد مزقت وانفصلت عن أقاربها مبن في ذلك اآلباء واألمهات والبنات واألبناء باإلضافة 
املرتبط به  أثر اجل��دار والنظام  إلى ذلك فقد  إلى االنقطاع عن األس��رة كاملة. باإلضافة 
سلبيا على قدرة 84.6 من األسر على زيارة أقاربهم. ومن بني استنتاجات املسح التي 
تثير الدهشة هي تأثير اجلدار على اختيار الزوج أو الزوجة، فقد أفاد %69.4 من األسر 
أن اجلدار قد شكل عقبة أمام اختيارهم ألزواجهم أو زوجاتهم منذ الشروع ببنائه عام 
2002. لقد أّثر احلّد من احلركة على النساء واألطفال بشكل خاص ومن املؤكد أن 67.8% 
من األطفال )%81.9 من بني من يسكنون على اجلانب ا لشرقي من اجلدار( و%78.5 من 
النساء )%84.3 ممن يسكّن على اجلانب الشرقي من اجلدار( قد حددت حركتهن. رغم أن 
املؤشرات بعيدة املدى على العزلة واالنفصال عن األقارب واألصدقاء حتتاج إلى املزيد 
من البحث؛ اال انه من املؤكد ان تأثيرات احلد من حركة االطفال والنساء يترك اثره على 

نوعية حياتهم. 
لقد أكد املسح على أن اجلدار قد أثر على احلق في مشاركة الناس في احلياة الثقافية 
عانت  لقد  ونظامه.  باجلدار  جميعها  تأثرت  لقد  األدي��ان  وحرية  املجتمعية  والشؤون 
%56.3 من األسر الفلسطينية جراء احلد من حريتهم الثقافية ونشاطاتهم االجتماعية 
لقد  ب��ه.  املرتبط  والنظام  باجلدار  تأثر  قد  ذل��ك  كل  ورفاهيتهم،  فراغهم  أوق��ات  وكذلك 
تأثرت قدرة األسر املقدسية التي تعيش شرقي اجلدار على زيارة األماكن املقدسة بشكل 

كبير )91.8%(.
واألنكى من ذلك أن العديد من األشخاص معرضون للتهجير، وأن عدد الفلسطينيني 
الذين يفكرون بتغيير أماكن سكناهم احلالية بسبب اجلدار في حالة تنام مستمر. فقبل 
3 أشهر من إجراء املسح أعرب %52.3 من الفلسطينيني املقدسيني أنهم يفكرون في تغيير 

أماكن سكناهم احلالية وعند إجراء املسح ارتفعت هذه النسبة إلى 63.8 %.
تستمد حاجات ومتطلبات البقاء في مكان السكن احلالي أهميتها اخلاصة من حقيقة 
أن الذين يبقون ويحاولون التعايش مع احلقائق اجلديدة التي فرضها اجلدار، ينتمون 
من  املزيد  هو  واملطلوب  الفلسطيني.  املجتمع  من  األفقر  القطاعات  إل��ى  غالبيتهم  في 
اخلدمات ورفع مستوى البنية التحتية واألمن االجتماعي وزيادة فرص العمل املناسبة 
للفلسطينيني الذين يعيشون غربي اجلدار هي من أهم االستنتاجات التي برزت في هذا 

السياق.

3. مسؤولية املجتمع الدولي
بخالف وض��ع ال��الج��ئ��ني، ل��م يتم ان��ت��داب وك��ال��ة واح���دة م��ن وك���االت األمم املتحدة 
للمساعدة على حماية األشخاص املهجرين داخليا. وفي املقابل مت تشكيل هيئة تنسيق 
األشخاص  لوضع  منسقة  باستجابة  تسمح  مشتركة"  "استجابة  اس��م  حتت  حملت 
)اليونيسف، برنامج  العالقة  املتحدة ذات  األمم  املهجرين داخليا من قبل كافة وكاالت 
األمم  مفوض  مكتب  اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  العاملي،  الغذاء 
 .)OHCHR ، OCHA ،WFP ،UNICEF( وغيرها(  اإلن��س��ان  حلقوق  املتحدة 
وبالرغم من غياب الوكالة التابعة لأمم املتحدة املختصة بهذا الشأن، إال أن لأشخاص 
ال��ع��ودة  ف��ي  حقهم  خ��اص  وبشكل  الالجئني  حل��ق��وق  مماثلة  حقوقا  داخليا  املهجرين 
)العودة إلى الديار( واستعادة املمتلكات والتعويض. تعتبر مبادئ دينغ جزءا متضمنا 
ب  يتعلق  ما  تعالج  خ��اص  وبشكل  بالالجئني  املتعلقة  والقوانني  اإلنسان  حقوق  في 
التي تتيح لأشخاص املهجرين  القادرة "لتوفير الشروط والوسائل  واجب السلطات 
أماكن سكناهم  أو  إلى مواطنهم األصلية  الطوعية بأمان وكرامة  العودة  داخليا فرصة 
االعتيادية أو االستقرار الطوعي في بقعة أخرى من القطر."5 وتعتبر مبادئ دينغ أيضا 
العودة إلى املوطن حقا أساسيا من حقوق األشخاص املهجرين داخليا: "ويتوجب على 
األشخاص  من  استقروا  من  أو  العائدين  إعانة  مبسؤولية  االط��الع  ال��ق��ادرة  السلطات 
منهم  ص��ودرت  أو  تركوها  التي  وممتلكاتهم  أراضيهم  استعادة  على  داخليا  املهجرين 

أثناء تهجيرهم"6.  
إن واجبات الدول املختلفة واملجتمع الدولي املتعلقة باجلدار وتبعاته قد مت التأكيد 
عليها بشكل واضح من قبل محكمة العدل الدولية. فقد دعت احملكمة الدول املختلفة إلى 
بناء  عملية  فرضته  ال��ذي  الوضع  صيانة  إلى  الهادفة  املساعدة  أو  العون  تقدمي  "ع��دم 
اجلدار".7 وطالبت اجلمعية العامة لأمم املتحدة ومجلس األمن ب� "التفكير في اتخاذ 
إجراء ال بد أن يتخذ مستقبال إلنهاء ذلك الوضع غير القانوني".8  وبهذا فإن على الدول 
للفلسطينيني مبا في ذلك تسهيل عودتهم وتعويضهم بشكل  املعونة واحلماية  توفير 
القانوني كالتهجير القسري وضم  الكفيلة بإنهاء الوضع غير  عادل واتخاذ اإلجراءات 

األراضي وغيره. 

4. االستنت���اج 
الشعب  ض��د  امل��س��ت��م��رة  ال��ق��س��ري  التهجير  عملية  األول��ي��ة  ال���دراس���ة  ه���ذه  ت��وض��ح 
الفلسطيني باعتبار أنهم أشخاص مهجرون داخليا أو الجئون، كما وتبرز استنتاجات 

سياسة  خاص  وبشكل  للصراع  اجلذرية  األسباب  معاجلة  إلى  احلاجة  الدراسة  هذه 
إسرائيل املتمثلة في اجراءات تفريغ االرض من أصحابها الشرعيني. كما وتدعو الدراسة 
األسرة الدولية إلى تطوير آليات ناجعة وفعالة حلماية الفلسطينيني مبا في ذلك البحث 
عن حلول دائمة وحتمل مسؤولياتها عن طريق عالج الوضع السياسي )مثل الطبيعة 
املرتكبة  واجلرائم  احلرب  جرائم  )مثل  والقانونية  للصراع(  االستيطانية-التفريغية 
ضد اإلنسانية( وآثار الصراع على حقوق الشعب الفلسطيني وبشكل محدد على حقه 

في العودة وحق تقرير املصير.
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حقوق	املواطنة	والالجئني،	وهي	محررة	مجلة	"املجدل"	التي	يصدرها	املركز	باللغة	االنكليزية.	
للمزيد	من	املعلومات	حول	الدراسة	األولية	حول	نظام	التهجير	القسري	الناجم	عن	جدار	الفصل	
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ج��دار الفصل العنص��ري يدف��ع باملزي��د
من الفلسطينيي��ن إل��ى الرحي��ل

تقرير إخباري، خاص ب� "حق العودة"
احد،  الينا  يلتفت  ان  ودون  مراحل،  على  الجئني  أصبحنا  لقد  خ��اص؛  ن��وع  من  الجئون  "نحن 
فأرضنا أخذها اإلسرائيليون على مراحل، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، فما إن شرعوا بإقامة جدار الفصل 
قرية  من  عاما(   51( حسني  مرمي  احلاجة  قالت  لنا"،  تبقى  ما  على  يدهم  وضعوا  حتى  العنصري، 
االحتالل.  سلطات  قبل  من  نسمة(   1300( وقريتها  له  تعرضت  ما  ملخصة  الله،  رام  غرب  ب��درس 
االح��ت��الل  سلطات  ع��م��دت  بعدما  األرض،  م��ن  ي��ذك��ر  شيئا  متلك  ال  وأس��رت��ه��ا،  احل��اج��ة  ه��ذه  وب��ات��ت 
إياها  تاركة  املاضية،  اخلمسني  السنوات  م��دار  على  أرضها  غالبية  على  االستيالء  إلى  اإلسرائيلي 
اقتصادية ال حتسد عليها. وقد بدأت فصول معاناة  وزوجها احلاج طه )55 عاما(، رهنا ألوض��اع 
التي متلكها، ومع حلول  العام 1948، فحينها نهبت سلطات االحتالل مئات الدومنات  العائلة  هذه 
العام 1967، امتدت "املخالب اإلسرائيلية" لتنهش 40 دومنا جديدة، مبقية لها مساحة محدودة من 

األرض ال تتعدى بضع دومنات.
وجدت  عامني،  نحو  قبل  بدرس  في  العنصري  الفصل  جدار  من  مقاطع  إقامة  في  الشروع  ومع 
هذه العائلة نفسها كما أسر أخرى في بدرس، محاصرة فيما تبقى لها من أرض، خاصة اثر استيالء 
سلطات االحتالل على أربعة دومنات من أرضها، كانت مزروعة بالعشرات من أشجار الزيتون،مما 
حرمها من مصدر دخل رئيس بالنسبة إليها. ومن وجهة نظر احلاجة مرمي، فإن فقدان قطعة األرض 
هذه، يتخذ أهمية من نوع خاص، ال سيما وأن زوجها انضم إلى قائمة املتعطلني عن العمل كما هو 
الذين انقطعت بهم السبل، جراء قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعيد  حال معظم رجال بدرس، 
اندالع االنتفاضة األخيرة، مبنعهم من مزاولة العمل داخل اخلط األخضر، لتصبح أشجار الزيتون 
أبناء،   10 من  تتكون  العائلة  هذه  بأن  علما  األساسي،  العائلة  هذه  رزق  موئل  الزيت،  من  ونتاجها 
أربعة منهم يعانون من الشلل، يضاف إليهم اثنان من أشقاء الزوج يعيشون معها في نفس الدار. 
أمورها، خاصة وأنه ال يعمل من بني  الرئيس، ال تعلم احلاجة كيف ستدبر  ال��رزق  وبضياع مورد 
أفراد هذه األسرة سوى البنت الكبرى، وهي معلمة. وال تعكس معاناة هذه األسرة سوى جانب يبدو 
بسيطا مما يقاسيه أهالي بدرس بسبب اجلدار، والذي يتجلى على هيئة شقوق في الصخر، وأسالك 
باستثناء  اجلهات  كافة  من  بالقرية  لتحيط  متتد  مراقبة،  أبراج  وبجانبها  شارع،  يتوسطها  شائكة 

الشرق، األمر الذي مينح املشاهد إحساسا وكأنه في سجن.

معان�اة متواصل��ة
املصادرة إلقامة اجل��دار، بنحو 700 دومن، يضاف  ب��درس مساحة األرض  ق��روي  يقدر مجلس 
إليها مساحة مماثلة باتت خلف اجلدار، عدا عن املساحات الشاسعة من األرض التي التهمتها أعمال 
النهب اإلسرائيلية قطعة فقطعة خالل العقود املاضية. وضمن هذا املنحى، يؤكد محمد خليفة، عضو 
املجلس القروي، أن األراضي التي صادرتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أجل اجلدار، اقتلع منها 
ما يزيد عن 6000 شجرة زيتون، فيما أصبح عدد مماثل لها خلف اجلدار. ويقول خليفة: إن وجود 
إنه سيقضي على املجال  ب��درس، فلن تكون هناك خسارة زراعية فقط، بل  أهل  اجل��دار يهدد بخنق 
الرعوي، والذي يعتمد عليه قسم كبير من أهالي القرية، وبالتالي فإن الكثيرين سيجدون أنفسهم مع 

مضي الوقت غير قادرين على البقاء هنا".

قبي��ة تشه��د مذبحة جدي��دة
وغير بعيد عن بدرس، تبرز قرية قبية، والتي يقطنها زهاء 5000 نسمة، حيث خسرت على مدار 
املعروفة بخصوبتها  أرضها  لينهش في  أراضيها، وجاء اجلدار  االحتالل مساحات كبيرة من  سني 
مساحتها  تقدر  التي  أرضنا  من   70% القروي:  املجلس  رئيس  غالب،  حسن  يقول  ذلك  وعن  عموما. 
األصلية ب� 52 ألف دومن، صادرتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بدءا من العام 1948، وبحلول العام 
إلى الغرب من  1979، ص��ادرت عدة آالف أخرى من أجل توسيع معسكر معد لتدريب اجليش يقع 
القرية. وفي األعوام الثالثة املاضية استولت سلطات االحتالل على 400 دومن أخرى إلقامة اجلدار، 
ليتبقى للقرية 16 ألف دومن حاليا. ويتابع غالب: اخلسارة املتأتية عن السرقة اجلديدة لأرض، ال 
تقتصر على فقدان 250 شجرة من الزيتون املثمر، بعضها اقتلع، و قسم آخر بات خلف اجلدار، بل 

يتعداه إلى حرمان 40 50- عائلة من املراعي حيث كانت ترعى في املنطقة املقام عليها اجلدار.
من  كبيرة  مساحات  وعائلته  فقد  حيث  اجل���دار،   إقامة  ضحايا  أح��د  ذات��ه  امل��واط��ن  ه��ذا  ويعتبر 
مئات  عموما  وأسرتي  لوالدي  كانت  يقول:  ذلك  وبخصوص  املاضية.  السنوات  مدار  على  أراضيهم 
الدومنات قبل العام 1948، ولكن ذهب معظمها ليتبقى لنا 50 دومنا، صادر اإلسرائيليون معظمها 
إقامة اجل��دار ال يعدو كونه  إقامة اجل��دار لم يبق شيء. وهو يرى أن  العام 1979، واآلن ومن أجل 
االنتفاضة.  اندالع  مع  األخضر  اخلط  داخل  عمله  معظمهم  فقد  الذين  القرية  أهالي  لتهجير  محاولة 
ويختم غالب قائال: حياتنا كانت على الدوام شقاء وعذاب، واآلن يريد اإلسرائيليون قطع كافة سبل 

احلياة عنا.

مص��ادرات باجلمل��ة
إضافة إلى بدرس وقبية، فإن اجلدار يهدد قرى أخرى مثل بلعني )5000 نسمة(، حيث سيلتهم 
أعمال املصادرة  لها بعد سلسلة  أل��ف( دومن��ا كانت قد بقيت  ال� )16  اجل��دار 8000 دومن��ا من أصل 
فذات  األخ��رى؛  القرى  في  كثيرا  يختلف  ال  واملشهد  طويلة.  سنوات  منذ  تواصلت  التي  اإلسرائيلية 
الشيء ينطبق على املدية، ودير قديس التي يهدد اجلدار بابتالع 2000 دومن من أرضها، أما املدية 

فإن %79 من أراضيها ستضحي خلف اجلدار أي 21 ألف دومن، كما تؤكد مصادر مجلسها القروي.
وفي بلدة بيتونيا القريبة من رام الله، ويقدر عدد أهلها ب� 20 ألف نسمة، فإن اجلدار قد التهم 
منذ بداية العمل به على جهتها اجلنوبية- الغربية قبل عامني ونيف، زهاء 1559 دومنا من أراضيها 
التي كان قد صودر جانب كبير منها خالل العقود املاضية، ليبقى لها 25 ألف دومن. وفي هذا اإلطار، 
أبلغتنا  عندما  يقول:  وعنها  أرض��ه،  سرقة  تفاصيل  يتذكر  حسني،  رباح  األربعيني  املواطن  يزال  ال 
لالعتراض،  الوثائق  بعض  إب��راز  منا  طلبت  االحتالل،  سلطات  عن  الصادر  املصادرة  بقرار  البلدية 
أن نسارع  املفترض  لم تكن متوفرة، وبالتالي كان من  إرث، لكن هذه  وحتديدا إخراج قيد، وحصر 
إلى استصدارها، بيد أن هذا لم يكن ممكنا خالل فترة املهلة التي منحنا إياها اإلسرائيليون، وهكذا 
أتى اجلدار على 5ر13 دومنا من أرضنا، ذهبت أمام أعيننا دون أن نستطيع أن نحرك ساكنا. وإذا 
كان هذا حال عدد من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيرة، فإنه في سائر محافظات الضفة 

ال يبدو الوضع أفضل.

لقد أحلق اجلدار، الذي سيمتد وفق التصريحات اإلسرائيلية نحو 730 كيلو مترا، بدءا من جنني، 
مرورا بقلقيلية، وطولكرم، وانتهاء بالقدس واملناطق احمليطة بها، أضرارا بالغة في سائر القطاعات 

ال سيما على صعيد القطاع الزراعي.

خسائ��ر فادح��ة
وحسب وزارة الزراعة، فإن اجلدار، أسهم في مصادرة آالف الدومنات الزراعية اخلصبة، وقلع 
تأثير  انعكس  كما  واسعة.  أراض  وجتريف  احلمضيات،  من  سيما  املثمرة،ال  األشجار  آالف  وقطع 
املزارعني من ري مزروعاتهم. وتقدر  االرتوازية، وحرمان  اآلبار  الكثير من  اجلدار في هدم وتدمير 
مكعب  متر  ماليني   4 اإلنتاجية  طاقتها  تبلغ  بئرا،   30 بنحو  اجل��دار  سياق  في  ستدخل  التي  اآلب��ار 
سنويا، وتقع فيما يعرف ب� "احلوض املائي الغربي"، مما سيفقد الفلسطينيني السيطرة على 18% 
تبلغ  مناطق  عزل  إلى  االحتالل  سلطات  عمدت  جنني،  محافظة  ففي  احل��وض.  هذا  في  حصتهم  من 
مساحتها 44 ألف دومن، وتشمل قرى زبوبة، رمانة، الطيبة، عانني، أم الريحان، برطعة الشرقية، 
القرى،  أهالي هذه  الفلسطينية محاولة لدفع  الذي ترى فيه اجلهات  املر  العبد داخل اجلدار،  وظهر 
إلى الرحيل. وال يقتصر ضم اجلدار للقرى في جنني، بل ميتد إلى طولكرم ليشمل باقة الشرقية، نزلة 
عيسى، نزلة أبو نار، وقرية جبارة. وترتب على إقامة اجلدار في طولكرم، وفق وزارة الزراعة، ضم 

9 آبار زراعية، وتدمير 10 آالف متر من خطوط توزيع املياه، و400 دومن من األحراج.
وفي قلقيلية،  يحجز اجلدار 18 ألف دومن من أراضيها، كما متت على خلفيته مصادرة وجتريف 
ما يزيد على 2000 دومن، واقتلع بسببه عدد هائل من األشجار. ويعتبر وضع مدينة قلقيلية، والتي 
يحيط بها اجلدار من مختلف اجلهات، وال ميكن ألهلها الدخول أو اخلروج منها إال عبر بوابة، منوذجا 

صارخا على اآلثار اخلطيرة املترتبة على إقامة اجلدار.

مخط��ط للتهجي���ر
بحسب جمال جمعة، منسق احلملة الشعبية ملقاومة جدار الفصل العنصري، والذي يعتقد بأن 
األرض مع ضمان  قدر من  بأكبر  االحتفاظ  القائمة على  اإلسرائيلية  السياسة  إطار  يقام في  اجلدار 
وجود أقل عدد من الفلسطينيني، فإن مثال قلقيلية يعكس النوايا اإلسرائيلية احلقيقية من وراء إقامة 
اجلدار، والتي ال عالقة لها باألمن كما يدعي اإلسرائيليون. ويقول جمعة: عقب إقامة اجلدار بات 70% 
من أهالي مدينة قلقيلية يعتمدون على املساعدات اإلنسانية، بينما اضطر 600 صاحب محل من أصل 

1200 إلى إغالقها، نتيجة تردي األوضاع االقتصادية.
وفي السياق نفسه، ولكن في القدس وبيت حلم، أدت إقامة اجلدار إلى التهام وتضرر ما مساحته 
919 دومنا من األراضي الزراعية، متتد من شمال القدس، مرورا بقرية رافات، وبلدة الرام، وحتى 
وحسب  حلم.  بيت  أط��راف  على  الواقعة  املثمرة  الزيتون  أشجار  من  املئات  تدمير  جانب  إلى  جبع، 
مصادر مطلعة، فإن مباشرة سلطات االحتالل إقامة اجلدار بطول 15 كيلو مترا في بيت حلم، تهدد 
أبو  القدس، وحتديدا في  املثمر. وفي  بالزيتون  م��زروع  أراضيها، معظمها  ألف دومن من   15 بحجز 
ديس، والرام وضاحية البريد املجاورة، تقدم مقاطع اجلدار اجلاثمة على أراضيها صورة جلية عما 

يعانيه املواطنون الفلسطينيون.

تهوي��د الق���دس
وال��ذي يرتفع على هيئة كتلة إسمنتية ضخمة دومن��ات كثيرة،  اجل��دار  دي��س، يخترق  أب��و  في 
وصوال إلى حرم جامعة القدس، والتي يلتصق اجلدار بها بشكل مباشر، حارما إياها من مساحات 
املقتطعة من أجل اجل��دار بنحو 15  أراض��ي اجلامعة  شاسعة. وتقدر مصادر في اجلامعة، مساحة 
دومنا، علما بأن املخطط اإلسرائيلي األصلي كان يهدف إلى مصادرة 70 دومنا، األمر الذي حال دونه 

حترك أسرة اجلامعة على أكثر من صعيد.
أما في الرام وضاحية البريد، فإن اجلدار احملاذي لها، ويقع في منتصف الشارع الرئيس الذي 
الشركات  االقتصادية ألعداد كبيرة من  إلى تدهور األوضاع  أدى اجلدار  الله، فقد  كان يربطها برام 
واحملال التجارية، مما دفع أصحابها إلى إغالقها، والرحيل عنها. وتعتبر قصة املواطن بالل حمدي، 
صاحب محالت "كل شيء شهي"، إحدى النماذج البارزة في هذا املجال، حيث اضطر بعد التدهور 
االقتصادي الكبير الذي القاه محله نتيجة إقامة اجلدار، إلى إغالقه، واالنتقال إلى رام الله مؤخرا. 
ويقول حمدي، وهو من حملة الهويات املقدسية: فتحنا "كل شيء شهي" في العام 1987، ولكن ومع 
بداية االنتفاضة حصل تراجع في نشاطنا االقتصادي، بفعل احلواجز. ومع الشروع في إقامة اجلدار 
أننا في السنوات الثالث املاضية كنا  في منطقة الضاحية وال��رام، بتنا نتحمل خسائر كبيرة، حتى 
ندفع من جيوبنا من أجل استمرار احملل، بدال من أن يوفر لنا قوتنا، وهكذا ومع تفاقم حجم معاناتنا 

وخسائرنا املادية، لم يبق لنا مفر سوى الرحيل
ويؤكد أن القرار الذي اتخذه يعد من أصعب القرارات في حياته، بيد أنه يؤكد أن آخرين مبا فيهم، 
أصحاب صيدليات، ومحال "سوبر ماركت" وبقالة وغيرها، فعلوا األمر ذاته، بعد الشروع في إقامة 
اجلدار. ويخلص حمدي، إلى تأكيد أن إقامة اجلدار، عاد بنتائج كارثية على الشعب الفلسطيني، "فال 

هدف منه سوى جتويع املواطنني الفلسطينيني، وتعقيد حياتهم، وصوال إلى دفعهم للرحيل".

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

 صبرا وشاتيال ... هوية عصرنا

  إش��اع��ة ج��و م��ن طمأنينة ك��اذب��ة وخ��ادع��ة ب��ني سكان 
ولبنانيني.  فلسطينيني  م��ن  وش��ات��ي��ال  ص��ب��را  منطقة 
وقد بدا أن بعض اجلنود اإلسرائيليني لم يكن حقيقة 
يعلم شيئاً عن احلدث القادم املجهول، فكان قول هذا 
بيوتهم ال يحمل معنى  الى  يعودوا  أن  للناس  البعض 
إرسالهم الى املوت، لكن هذا البعض ميثل األقلية بني 
اجلنود اإلسرائيليني. والدليل أن أقوال اآلخرين كانت 
تتضمن معرفة مبا سيجري. ومن هنا، كان يهم الذين 
يعرفون ما سيجري جتميع السكان وحصرهم داخل 

املنطقة احملاصرة؛ أي منطقة صبرا وشاتيال.
فمن  فقط،  السالح  تسليم  هو  املطلوب  ب��أن     اإليحاء 
بيته  ال��ى  ال��ع��ودة  إمكانه  وف��ي  يسلم،  س��الح��ه  يسلّم 
مطمئناً. هذا ما وزعوه باملناشير وما أذاعوه مبكبرات 

الصوت.
   القصف املركز من أجل حمل السكان على الهروب الى 
مجزرة.  الرتكاب  املثالية  األمكنة  تعتبر  التي  املالجئ 
فكيف ي��ق��وم مب��ث��ل ه���ذا ال��ق��ص��ف م��ن ي��دع��ي أن���ه ج��اء 

للحماية؟ وهل بالقصف يقتل "املخربون" وحدهم؟
وامليليشيوي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ف��ري��ق��ني  ب��ني  التنسيق    
اللبناني قبل املجزرة. ويتضح هذا من خالل األسئلة 
س��ي��ارات  ف��ي  "أغ����راب"،  السكان  على  طرحها  ال��ت��ي 
خالل  من  يتضح  كما  املالجئ،  مواقع  عن  "غريبة"، 
القصف اإلسرائيلي الذي لم ينقطع مجبراً السكان على 
أن "ن��زالء"  بعد  فيما  ثبت  )وق��د  املالجئ  التجمع في 
كما  اجلماعي،  للقتل  عرضة  كانوا  الذين  هم  املالجئ 

كانوا هم أول من تعرض للقتل(.
   انسحاب اجليش اإلسرائيلي من األماكن القريبة جداً 
ف��ي محيط  م��ن منطقة ص��ب��را وش��ات��ي��ال، وخ��ص��وص��اً 
مستشفى عكا. وقد اتضح أن ذاك االنسحاب لم يكن 
إال انسحاباً مبرمجاً من أجل فسح املجال للميليشيات 
املهاجمة كي تدخل من تلك اجلهة وتتحمل املسؤولية 
دون  من  االقتحام  مسرحية  تتكامل  وهكذا  مبفردها. 
أن تتحمل القوات اإلسرائيلية أي مسؤولية، وكأنها ال 

رأت وال سمعت!! وبالتالي فليس لها ضلع مباشر!!
اإلسرائيلية  املدفعية  قبل  من  املركز  القصف     توّقْف 
ب��إن��ارة  وال��ب��دء  القتلة،  دخ���ول  قبيل  القنص  وت��وق��ف 
املنطقة مع حلول الظالم، بحيث حتول الليل الى نهار.

   السماح لبضع مئات من امليليشيات املسلحة بدخول 
مقاتل  وخمسمئة  أل��ف��ني  ع��ن  ب��ح��ث��اً  وامل��ن��ط��ق��ة  امل��خ��ي��م 
من  تتنصل  لم  إسرائيل  ذل��ك؟  يقبل  عقل  أي  مسلح. 
معرفتها بدخول القوات اللبنانية بحثاً عن املقاتلني أو 
"املخربني" كما تدعوهم، وكما تّدعي. لكن، لو كانت 
مقاتل  وخمسمئة  ألفني  وج��ود  حقاً  تعتقد  إسرائيل 
لكان يلزم للقضاء عليهم أو أسرهم أو قتلهم عدد أكثر 
جداً من بضع مئات ال تتعدى ستمئة عنصر وفقاً ألبعد 

التقديرات، في ذلك اليوم األول.

أيلول  وشاتيال؛  صبرا  احل��وت،  نويهض  بيان  امل��ص��در: 
1982، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة األولى، 

)2003(، ص 118-119 

)االيام(
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لم أكن اعلم بقصتها إلى أن التقيتها في مخيم صيفي حيث تطوعت للعمل مدة أسبوعني. كانت دائما تطلب املغادرة 
قبل الوقت بساعة ومتضي مسرعة. كانت تعتذر عن املشاركة في األنشطة التي متتد لوقت إضافي. علمت من اآلخرين 
أنها تسكن خلف اجلدار مع جدها في مثلث محاصر باجلدار ومبستوطنة "جيلو"  واحلاجز العسكري. حدثتها فقالت:

عندما كنت 3 سنوات مات والدي في حادث سير. كان ذلك قبل ست سنوات من االن. اذكر أننا كنا نعيش في املخيم 
في بيت صغر جدا. لم يكن فيه ال شجرة وال حتى دالية عنب. كان الباب يفتح مباشرة على احلارة. 

بعد أن مات والدي، سافرت أمي إلى عمان مع أختي الصغيرة إلى عمان لزيارة أهلها هناك. امي فلسطينية الجئة 
انا هنا وبقيت أمي وأختي  تقيم في األردن، لم يسمحوا لها بالعودة إلى الضفة النها ليست من سكان الضفة، فبقيت 

هناك. لقد زرتهم مرتني خالل العطل الصيفية. 
اقل من  في  الدكان  املخيم الشتري من  إلى  منه  انتقل  املخيم، كنت  يبعد عن  بيته. بيت جدي ال  إلى  أخذني جدي   
ثالث دقائق، ال اعرف بالضبط كيف يحسبون املسافة ولكن جدي يقول أن بيته ال يبعد عن املخيم سوى مئة متر أو 
مئة وعشرين متر على األكثر. اليوم وبسبب اجلدار يلزمني ساعة اقل قليال أو أكثر من ذلك ال ادري بالضبط الن الوقت 
يطول !و يقصر بحسب احلاجز العسكري وبحسب  الطقس؛ أكان صيفا ام شتاءا، وبحسب وقت التنقل خالل النهار... 

وال مجال لالنتقال ليال بالطبع.
في البداية؛ أي قبل ثالث سنوات، وأثناء منع التجول الطويل، أيام اجتياح مخيم جنني، جاء اجليش وحفر خندقا 
عميقا في املساحة املمتدة بني مخيم عايدة وبيت جدي. وضعوا في اخلندق سياجا شائكا. كان السياج ميأ اخلندق حتى 

أنني كنت اخشي على قطتي أن تعلق بني أشواك السياج في ذلك اخلندق.
 جدي لم يحتمل األمر كثيرا؛ لذا صار كل يوم يلقي على السياج شيئا...حجرا غصن شجرة مكسورا، قطعة خشب، 
لوح زينكو...وما أن مر أسبوعان أو ثالثة حتى صنع لنا جسرا من األغصان واألخشاب وحتى أكياس القمامة كانت 

جزءا من ذلك اجلسر. لقد بدأنا نستخدمه للعبور إلى املخيم.
العمال واملصلني من غير أهل املخيم كانوا  أن  لم نكن وحدنا نستخدم اجلسر بل كل أهل املخيم استخدموه حتى 
يستخدمونه للعبور إلى القدس. كانوا يسمونه "جسر أبو احمد" نسبة إلى جدي. في احد األيام بينما كنت ذاهبة إلى 
املدرسة صباحا، سمعت رجال كبيرا في السن كان مير على اجلسر يقول: "اجعل يا ربي للي بنا هاجلسر جسر للجنة" 
لقد فرحت كثيرا وكنت أريد أن اهتف بصوتي : "جدي ..جدي بناه"؛ لكنني ابتسمت فقط وشعرت أنني أحب جدي أكثر 

من أي وقت كان.
بعد سنة بدأت جرا فات اجليش تعمل ليل نهار حتى وصلوا إلى اجلسر وحطموه. حاول جدي أن مينعهم. قال لهم: 
الغربية، وليس معنا تصاريح عبور... إننا سكان الضفة  القدس؛  إلى املخيم، وليس معنا هوية  لنا طريق آخر  ليس 

وليس وليس... ولكن لم يسمعوه بل منعونا من االقتراب من منطقة العمل؛ أي من منطقة بناء اجلدار. لم اكن اتخيل 
ان اجلدار سيكون كما هو االن. لقد تخيلت أننا، بعد ان يبنوه، سنهدم جزءا منه او نفتح فيه بابا، ولكن لم أتصور انه 

سيكون عاليا وسميكا جدا وعليه أبراج حراسة وكميرات تصوير؛ انه يحاصرنا كما لو كنا في السجن
اثناء العمل في اجلدار كنت اذهب  إلى املدرسة رغما عنهم. وفي احد األيام عندما تعثرت في أكوام الردم، حاول 
احد حراس اجلدار أن يساعدني لكنني رفضت. جلب لي املاء كي اغسل جرح كفي من الدم لكنني صحت به: ابعد عني. 

أحسست في تلك اللحظة إنني أقوى منه.  
الى  ان تأتي  الى بيت حلم عليك  العبور  اذا أردت   : املنافذ. قالوا جلدي  اكتمل اجلدار وأغلقوا كل  منذ سنة تقريبا 
احلاجز)حاجز مستوطنة جيلو(. هذا يعني ان ميشي جدي ثلث ساعة على األقل كي ينتظر هناك على الطابور حتى 
يسمح له باملرور. وطبعا يلزمه أيضا ثلث ساعة أخرى كي يصل إلى مخيم عايدة. لقد كان يذهب الى الصالة بعد ان 
يسمع اآلذان في البيت ودائما كان يصل ويصلي مع اجلماعة في املخيم  أما اآلن؛ اذا اراد ان يصلي مع اجلماعة في املسجد 
فانه يخرج قبل اآلذان بساعة على األقل. لقد رفضوا منح أعمامي تصاريح عبور ولذلك اضطروا الى الرحيل عن بيت 

األسرة واستأجروا بيوتا في املخيم. 
ولقد  ال��دراس��ة.  أشهر  خالل  املخيم  في  عمي  مع  وأقيم  اجل��دار  خلف  البيت  في  جدي  مع  اقيم  الصيفية  العطلة  في 
تعودت أن ازور جدي كل خميس وأنام عنده. في السنة املاضية وعدت جلنة الصليب األحمر جدي باملساعدة و انهم 
اعرف اسمها بالضبط قالت سوف نرفع قضيتني:  اإلنسان ال  للمشكلة. وجلنة أخرى من جلان حقوق  سيجدون حال 
االولي ضد اجلدار والثانية من اجل أمك لتعود وتعيشني معها. املدرسة بدأت من جديد ولم يفعل احد اي  شيئي حتى 
أالن. . لقد سمعت عن فتى سماه الناس في املخيم "علي اجلدار" كان يحاول أن يفتح فتحة في اجلدار، لقد جنح في ذلك 

ولكن قبل ان يوسعها اعتقلوه.
 رمبا سيكون هناك علي آخر...أمتنى ذلك. 

*ضياء العزه طالب فلسطيني يدرس في تونس ويتطوع حالياً في مركز الجئ في مخيم عايدة

الطفلة دينا أسامة )9 سنوات( تروي حكاية معاناتها املبكرة مع جدار الفصل العنصري:

"ف��ي العطل��ة الصيفي��ة أشت��اق إل��ى املخي��م، وف��ي 
أشه��ر ال��دوام املدرس��ي أشت��اق إل��ى بي��ت ج���دي"

أج��رى اللق��اء: ضي��اء الع���زة *

بالهدم، من ضمنها املسجد وروضة األطفال والطريق حديثة التعبيد، 
حترم   1967 ال��ع��ام  فمنذ  ومسكنا.  بيتا  عشر  ثالثة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
احلكومة اإلسرائيلية مواطني العقبة من تصاريح البناء؛ األمر الذي 
القرية  أهالي  ع��ودة  دون  حت��ول  التي  الرئيسة  األس��ب��اب  أح��د  يعتبر 
في  للعيش  القرية  أهالي  معظم  يضطر  اليوم،  ولغاية  موطنهم.  إلى 
من  الوحيد  النوع  ألنها  ذل��ك  حليواناتهم،  االص��ل  في  أع��دت  عرائش 
وتتميز  تشييدها.  أجل  من  بناء  لتصاريح  يحتاجون  ال  التي  األبنية 
ينامون  فالناس  بأنها خطرة،  العرائش  العيش في مثل هذه  ظروف 
على األرض في عرائش مزدحمة وحالتها الصحية سيئة وذلك لقربها 

من عرائش قطعان احليوانات. 
تعيش عائلة دبهاك في عريشة من جدران إسمنتية غير مسقوفة. 
السقف يتكون من قطعة كبيرة من النايلون حيث تخشى العائلة من 
ببناء  قاموا  ما  اذا  بيتهم  لتدمير  اإلسرائيلي  االحتالل  يأتي جيش  أن 
من  حلمايتهم  النايلون  قطعة  تكفي  ال  الشتاء،  ف��ي  اسمنتيا.  سقفا 
األمطار، ففي شتاء 2005 انهارت العريشة حيث يسكنون جراء شدة 
الرياح . تتميز حياة هؤالء الناس بالتواضع حيث يكسبون معيشتهم 
للمياه  بالنسبة  أم���ا  ب��ي��وت��ه��م؛  ف��ي  ك��ه��رب��اء  اخل����راف، وال  ت��رب��ي��ة  م��ن 
فيضطرون إلى جلبها على نفقتهم اخلاصة بواسطة صهاريج عالية 
التكلفة. األهالي يعيشون حالة قلق دائم خوفا على مستقبل أوالدهم 

ولكنهم ال ينوون الرحيل "لن نرحل ما دام الناس هنا متماسكون".
أمام  يهدم  بيته  ي��رى  أن  اإلن��س��ان  حياة  في  اللحظات  اصعب  من 
وت��رك  بيتان  العقبة  ف��ي  دّم���ر   2002 ع��ام  األول  ك��ان��ون  ف��ي  عينيه! 
سكانهما الستة عشرة دون مأوى. منذ ذلك احلني، قام أحد صاحبي 
إلى  اآلخر  رحل  بينما  سقف  دون  إسمنتي  هيكل  بناء  بإعادة  البيتني 
تياسير. لقد حرم جيش االحتالل القرية من استكمال تعبيد الطريق 
حياة  جعل  عن  توانت  ما  االسرائيلية  االحتالل  ق��وات  ان  الرئيسي. 
عدا  خيار  أي  امامهم  يبقى  ال  ك��ي  ال��ب��ؤس  غاية  ف��ي  هناك  امل��واط��ن��ني 
مجلس  رئيس  لنا  روى  احلقيقة  وف��ي  العقبة.  قريتهم  ع��ن  الرحيل 
أن  "عليكم  بوضوح  قالها  قد  اإلسرائيليني  الضباط  أح��د  أن  العقبة 

ترحلوا جميعا إلى تياسير املجاورة". 
وبالرغم من الصعوبات اتخذ رئيس مجلسها، احلاج سامي، موقفا 
صلبا عنيدا وقرر أن ال يسمح بأن متوت قريته. ففي البدء، لم يتردد 
قرارات  أمام  للوقوف  القانونية  العالج  وسائل  استخدام  في  للحظة 
العدل  محكمة  إل��ى  قضية  رف��ع  لقد  اإلسرائيلي.  اجليش  ومم��ارس��ات 
العليا اإلسرائيلية بشأن التدريبات العسكرية املتكررة التي يجريها 
اجليش داخل قريته وقد ربح تلك القضية. ومنذ ذلك احلني، حتسن 
االسرائيلية  االحتالل  ق��وات  زال��ت  ما  ولكن  قليال  العقبة  في  الوضع 
يتسبب  مما  دخولها  وت��واص��ل  القرية  من  بالقرب  تدريباتها  جت��ري 
إطالق  للقرية  زيارتنا  أثناء  سمعنا،  لقد  كثيرة.  مشكالت  خلق  في 
منا.  العسكرية تدور على مرأى  التمرينات  نار متواصل حيث كانت 
التفتيش  العقبة تقع إحدى نقاط  فعلى مسافة بضع كيلومترات من 
العسكرية حيث يقوم اجلنود باضطهاد  السكان عن طريق مهاجمتهم 
أحيانا ومصادرة حيواناتهم أحيانا أخرى أو عن طريق دخول القرية 

والقيام بأعمال التفتيش داخل منازلهم.
بعض  ب��وض��ع  املجلس  رئ��ي��س  ق��ام  أن  الثانية  اخل��ط��وة  ومتثلت 
القرية  إظ��ه��ار  ال���ذي س��اع��د على  األم���ر  ال��واق��ع؛  احل��ق��ائ��ق على أرض 
وتعزيز قدرتها على البقاء. فمن خالل الدعم املالي الذي قدمه بعض 
وال��والي��ات  وك��ن��دا  وبلجيكا  املتحدة  اململكة  مثل  األج��ان��ب  املتبرعني 
ال��ض��روري��ة  التحتية  البنى  بعض  إن��ش��اء  واص���ل  وال��ي��اب��ان  امل��ت��ح��دة 
للسكان. وخالل السنوات القليلة املاضية قامت القنصلية البلجيكية 
عيادة  بنت  فقد  البريطانية  القنصلية  أم��ا  لأطفال،  روض��ة  بتبني 
صحية وقد مّولت القنصلية الكندية مولدا كهربائيا وحافلة صغيرة. 
مبئذنة  للنظر  الفت  مسجد  بتشييد  قاموا  القرية  اهل  ان  الحظنا  لقد 
لقد  كيلومترات.  ع��دة  بعد  عن  رؤيتها  ميكن  العلّو  وشامخة  مميزة 
حاولت العقبة أيضا تطوير اقتصادها ويالحظ ذلك من خالل جمعية 
املرأة الريفية التي توفر للنساء التدريب املهني. ولكن املأساة في هذا 
أوامر بالهدم. لكن حقيقة  األبنية قد صدر بشأنها  ان كافة هذه  االمر 
يد  على  هدمها  جتعل  أج��ان��ب،  متبرعني  م��ن  بالتعاون  بنيت  كونها 
اإلسرائيليني أمرا ليس سهال. أضف إلى ذلك أن احلاج سامي قد رفع 
ومن  الهدم،  أوام��ر  ضد  قضية  اإلسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  إلى 

املتوقع أن يصدر أمر احملكمة بهذا الشأن في أيلول 2006. 

الفلسطينية  األراض���ي  ف��ي  طريقا  لها  القسرية  الهجرة  جت��د  ق��د 
القوات  متارسها  التي  الضغوطات  من  مختلفة  أن��واع  ج��راء  احملتلة، 
الفلسطينيني.  السكان  على  املستوطنون  و/أو  احملتلة  اإلسرائيلية 
عمليا  يقع  مفاجئا  فعال  القسرية  الهجرة  تكون  أن  بالضرورة  ليس 
في حلظة درامية، ولكنها قد تتخذ أساليبا طويلة املدى نسبيا وأكثر 

خداعا إلخالء بعض املناطق اإلستراتيجية من سكانها الفلسطينيني.
املجتمع  اضطر  مرة  وألول  حيث  يانون؛  قرية  أح��داث  أعقاب  في 
املستوطنون،  ميارسه  الذي  العنف  بسبب  الهرب  إلى  بأسره  احمللي 
 )....(" ال��ت��ال��ي��ة:  امل��الح��ظ��ة  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  "ت��ع��اي��ش"  منظمة  كتبت 
حلظة  في  )الترانسفير(  السكان  ترحيل  يجري  أن  بالضرورة  ليس 
بلداتهم وقراهم.  الناس ويهجرون من  فيها  أي حلظة يطرد  درامية، 
ليس بالضرورة أن يكون ذلك خطة أو خطوة تتميز بالتنظيم عالي 
كما  الشاحنات  وع��ل��ى  احل��اف��الت  ف��ي  ال��ن��اس  يحّمل  حيث  امل��س��ت��وى، 
)الترانسفير(  السكان  ترحيل  إن   .1967 العام  في  قلقيلية  في  حدث 
هي عملية تتميز بالعمق وتتم بعيدا عن األنظار. ال ميكن التقاط تلك 
العملية على فيلم كاميرا، وقلّما ميكن توثيقها، بينما هي عملية جتري 
أمام ناظري اجلميع، وبالتأكيد سيفوتها كل من ينتظر حدوث حلظة 
القانون  حسب  محرم  القسري  التهجير  أن  الواضح  ومن  درامية".1 
اتفاقية  البند 49 من  أنه محرم حتت  الدولي. ومن اجلدير مالحظته 
جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني في زمن احلرب، حيث يعتبر 

التهجير القسري للسكان مبوجب هذه االتفاقية جرمية حرب. 
قريتا العقبة ويانون تقفان اليوم شاهدتني، وتقدمان مثالني حيني 
االق��دام في األرض هو  ايقنا ان زرع  القسري. سكانهما  التهجير  على 
اخلطوة األولى للمقاومة. فالى جانب التضامن الدولي ال بد من بناء 
املدارس وتأسيس وتعبيد الطرق، ومد شبكات تغذية الكهرباء واملاء. 
النظير وقرارهما  القريتني فان قوتهما منقطعة  الرغم من صغر  على 
بالبقاء في األرض التي يرعونها بحنان حتما يبهر الزائر. رئيس بلدية 
العقبة ، سامي صادق، اصبح قعيد الكرسي املتحرك عندما كان عمره 
16 سنة وذلك بسبب إصابته من قبل قوات االحتالل االسرائلية أثناء 
قيام األخيرة بإجراء تدريبات عسكرية في اجلبال احمليطة بالقرية. 
عضو املجلس احمللي للقرية، عدنان، هو اآلخر كان قد تعرض إلصابة 
على يد املستوطنني. سامي وعدنان أصبحا رمزين للمقاومة والصمود 

في القرية؛ انهما ابطال قصة نضال لم حتكى بعد.

قري��ة العقب����ة 
العقبة، قرية فلسطينية تقع في اجلزء الشرقي من الضفة الغربية 
ويسكنها اقل من 300 شخص. تقع القرية بالقرب من قرية تياسير 
السيطرة االسرائيلية االمنية  انها حتت  املنطقة املصنفة )ج( أي  في 
عن  العقبة  تفصل  اخرى  قرية  من  هناك  ليس  حيث  موقعها  الكاملة. 
سكانها  معظم  االستراتيجية.  اهميتها  من  يزيد  االردن��ي��ة،  احل��دود 
البيوت  حول  املمتدة  أرضها  الزراعة.  من  يجنونه  ما  على  يعتاشون 
الى  ي��رى  ان  ص��اف  ي��وم  في  للناظر  وميكن  امللتفة،  باجلبال  محاطة 
موقعها  م��ن  ال��رغ��م  على  ولكن  ب��وض��وح.  ويتبينها  األردن��ي��ة  اجل��ب��ال 
 1000 سكانها  عدد  كان  ان  فبعد  أهلها؛  معظم  غادرها  فقد  وأرضها 
شخص   700 على  يزيد  ما   1967 ح��رب  وبعد  خ��الل  غ��ادره��ا  نسمة 
بسبب االعتداءات االسرائلية املستمرة عليهم، وبسبب حرمانهم من 
ال  غادرها  من  معظم  فان  ذلك  ورغم  البناء.  تراخيص  على  احلصول 

يزال يتحني الفرصة للعودة إليها. 
ل��س��ن��وات ط����وال، ع��اش��ت العقبة ف��ي ظ��ل ت��ه��دي��دات وض��غ��وط��ات  
القرية  من  مقربة  فعلى  اإلسرائيلي؛  االحتالل  جيش  قبل  من  مركزة 
ألغراض  املستخدم  اإلسرائيلية  االحتالل  ق��وات  معسكرات  احد  يقع 
تابعة  أراض  على  االس��ت��ي��الء  مت  لقد  العسكرية.  التدريبات  إج���راء 
للقرية وأعلنت كمناطق عسكرية مغلقة. ولطاملا مت تدمير احملاصيل 
القيام  وتعمد  االحتالل  جيش  اعتاد  لقد  األراض��ي.  تلك  في  الزراعية 
بتدريباته حتى بداخل القرية وبني بيوتها. لقد شكل إطالق الرصاص 
من قبل جيش االحتالل حالة دائمة؛ األمر الذي جعل من مجرد املشي 
القرية أمرا خطرا. وعلى حد تعبير رئيس املجلس احمللي  في أرجاء 
يقارب  مبا  وتدريباتهم  القرية  من  اجلنود  ق��رب  تسبب  فقد  اللعقبة 

اخلمسني حادثة أصيب بها الكثيرين.
من  حرمانها  طريق  ع��ن  القرية  تهديد  أخ��رى  جهة  م��ن  يتواصل 
أوام��را  القرية  أبنية  من  بناء  عشر  تسعة  تلقى  حيث  البناء؛  رخ��ص 

كي��ف يق�����اوم الفلس���طينيون التهجير:
الع�ق����ب�����ة ويان�������ون مث������ااًل

بقل��م: آن ب�اكيي��ه *

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

جدار الفصل العنصري بالقرب من مخيم عايدة             )تصوير: ريتش ويلز(
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وفي خطوة ثالثة قام احلاج سامي أيضا ببناء شبكة 
تضامن هائلة تنتشر في أرجاء العالم. لقد مت وصل بيته 
إص���دار نشرة  م��ن  اإلن��ت��رن��ت وب��ه��ذا متكن  م��ؤخ��را بشبكة 

باللغتني اإلجنليزية والعربية تصف الوضع في قريته.
واالع��ت��زاز  الفخر  م��ن  كبيرا  ق��درا  سامي  احل��اج  يبدي 
بالعودة  ش��رع��وا  ق��د  السكان  بعض  أن  وبحقيقة  بقريته 
صلته  على  حافظ  لقد  املعيشة.  ش��روط  لتحسن  نتيجة 
الدائمة بأهل قريته، حتى بأولئك الذين رحلوا إلى األردن 
واول��ئ��ك ال��ذي��ن يعيشون ف��ي ال��ق��رى وامل���دن امل��ج��اورة مثل 
قرى  يسكنون  مم��ن  الكثيرون  هناك  وط��وب��اس.  تياسير 
ويرسلون  بالقرية  وثيقة  صلة  على  ي��زال��ون  ال  م��ج��اورة 

أبناءهم إلى مدارسها.
أوضحت "شيخه" التي ال زالت متكث في العقبة أنها 
كما أهل القرية اآلخرين لن يغادروها ابدأ على الرغم من أن 
زوجها كان قد توفي عندما كانت في التاسعة والعشرين 

من عمرها، وبالرغم من أن أبناءها قد رحلوا إلى تياسير. 
العقبة  في  تستقر  لكي  لتوها  نعيمة  أختها  ع��ادت  لقد 
بعد أن توفي زوجها هي األخ��رى، وفي سبيل ذلك حتدت 
الواقع وأنفقت كل مدخراتها في بناء بيت صغير جميل في 
تلقى  قد  لبيتها  املجاور  البيت  أن  تعرف  انها  رغم  العقبة 
أمرا بالهدم. تقول نعيمة: "إذا أتوا ودمروا بيتي لن يبقى 
بحوزتي أي شئ. ولكنني لن أغادر أبدا. ميكنهم قتلي إذا 
ما أرادوا ذلك، ولكن سأموت وأنا في داخل بيتي". تسود 
القلق وترقب اآلتي في أوساط الكثيرين من أبناء  مشاعر 
القرية بسبب ما يشاع عن مسار جدار الفصل العنصري؛ 
منطقتهم  في  سيقام  اجل��دار  ان  حديث  بينهم  يشيع  حيث 
وسيعزلهم عن بقية الضفة الغربية. ومع أنهم لن يقبلوا 

أي نوع من التعويضات ولن يرحلوا مهما كلفهم االمر. 
 أم���ا امل��ش��اري��ع ال��ت��ال��ي��ة ل��ل��ح��اج س��ام��ي ف��ه��ي: توسيع 
مشكلة  ومعاجلة  تلميذا  ثمانني  اآلن  تضم  التي  امل��درس��ة 

التزود باملياه. 

قري��ة يان���ون 
ق��ري��ة ي��ان��ون ه��ي األخ����رى ق��ري��ة ص��غ��ي��رة ت��ق��ع غ��رب 
حتيط  عقربة.  قرية  من  كيلومترات  عدة  بعد  على  نابلس 
بها عدة مستوطنات من كافة جهاتها؛ وأسوأها مستوطنة 
بالتطرف  مستوطنيها  بتميز  تشتهر  وال��ت��ي  "إي��ت��ام��ار" 
والعنف الشديدين.  تقسم القرية إلى قسمني يانون العليا 
"الفوقا"؛ ويقطنها حوالي ثمانني شخصا وتقع على بعد 
بضع مئات من األمتار عن املستوطنة، بينما يسكن يانون 
بينهم  م��ن  ع��ائ��الت  س��ّت  ف���ردا.  أرب��ع��ني  "التحتا"  السفلى 
يهجروا  أن  يريدون  ال  هم  تأكيد  وبكل  عّجور  من  الجئون 

مرة أخرى.
القرية  هي  يانون  أن  املعروفة  احملزنة  احلقائق  ومن 
األول����ى ال��ت��ي ه���رب م��ن��ه��ا ج��م��ي��ع م��واط��ن��ي��ه��ا ب��س��ب��ب عنف 
 ،2002 أول  تشرين   18 عشية  بهم  حل  الذي  املستوطنني 
السيد  روى  ال��زي��ت��ون.  محصول  قطاف  موسم  خضّم  ف��ي 
رشيد مرار رئيس مجلس القرية: " لقد دأب املستوطنون 
على مباغتة القرية بكالبهم وأسلحتهم كل ليلة سبت. لقد 
اع��ت��ادوا ض��رب اآلب��اء أم��ام أبنائهم. وف��ي أح��د أي��ام السبت 
قالوا بأنهم ال يريدون أن يروا أي مّنّّّا هنا يوم السبت القادم 
إلى عقربة. وفي ذلك األسبوع  أن نرحل  وأنه يجب علينا 
رحل أهالي القرية جميعهم".2 كان املستوطنون يراقبون 
كان  مراقبتهم.  أب���راج  على  م��ن  الساعة  م��دار  على  القرية 
أهالي قرية يانون خائفني وقد غادر القرية الكثيرين منهم 
املستوطنون  دخلها  لقد  مواطن.  مائتي  عددهم  كان  حيث 
في  وجت��ول��وا  لتهديداتهم  تنفيذا  التالي  السبت  ي��وم  ف��ي 

أرجائها بسالحهم. 
لم تخف قوات االحتالل من اجليش والشرطة مناصرتها 
لسلوك املستوطنني املخّل؛ ففي حالة حدوث أي صدام بني 
االهالي واملستوطنني كانت القوات احملتلة تتدخل مبنهج 

يانون  مواطنو  كان  فعندما  املستوطنني؛  يناصر  تكتيكي 
يتصلون بتلك القوات طلبا للحماية أو للتحقيق في أمر ما، 
لم تبد القوات االسرائيلية احملتلة أي اهتمام وإذا ما حصل 
وحضروا؛ كانوا يصلون دائما متأخرين كما ولم يتابعوا 
أيا من شكاوى املواطنني قط. وبهذا لم تفشل فقط السلطات 
القانون  مبوجب  بالتزاماتها  بالوفاء  احملتلة  اإلسرائيلية 
ساندت  أيضا  ولكنها  املدنيني  بحماية  والقاضية  الدولي، 
سياسات االستيالء على األراضي عن طريق منع أصحابها 
من سكان يانون من مجرد الوصول إليها.  لقد وصل عنف 
املستوطنني إلى أوجه في العام 2002 فقد هاجموا سكان 
إحدى  وف��ي  دائ��م،  بشكل  عليهم  بالضرب  واع��ت��دوا  يانون 
على  السكان  خلوف  ونتيجة  املواطنني.  أحد  قتلوا  امل��رات 
سكان  ات��خ��ذ  ال��وق��ت،  نفس  ف��ي  قدرتهم  وان��ع��دام  حياتهم 

يانون الفوقا قرارا جماعيا بالرحيل.
التي  األسر  جميع  بشجاعة  عادت  سنوات  أربع  وبعد 
أس��رة رجعت عام 2006. وإذا كان  آخرها  غ��ادرت، كانت 
الوضع قد حتسن عما كان عليه سنة 2002 فذلك التحسن 
محدود جدا. فاعتداءات املستوطنني ما زالت حدثا متكررا 
خاصة في أيام السبت، وما زال مواطنو يانون يخشون من 
التجول في أرجائها. وحسب أقوال عدنان فقد أصبح أهالي 
أراضيهم  %80 من  إل��ى   الوصول  قادرين على  يانون غير 

نتيجة ملالحقة املستوطنني وعنفهم.
 ما زال القرويون يقاومون فكما هو حال العقبة ينشط 
في  احلياة  ش��روط  حتسني  باجتاه  احمللي  يانون  مجلس 
بعقربة  يانون  تصل  التي  الطريق  تعبيد  مت  فقد  القرية. 
الكهربائي كما مت بناء  التيار  القرية بشبكة  وقد مت وصل 
الصف  حتى  ألبنائها  التعليم  توفر  فيها  صغيرة  مدرسة 
وقد  عقربة،  في  تعليمهم  الطلبة  يواصل  ثم  وم��ن  الثامن 
مت التبرع بحافلة لضمان مواصالت آمنة لأوالد من وإلى 

مدارسهم. 
فبعد  معهم.  الدولي  التضامن  بسبب  األسر  عادت  لقد 
املتضامنني  بعض  القرية  إل��ى  توافد  واح��د  بيوم  رحيلهم 
وتشجيع  لالحتجاج  إسرائيليني  ضمنهم  وم��ن  األج��ان��ب 
العام  فمنذ  موطنهم.  إل��ى  ال��رج��وع  على  احملليني  السكان 
2003 ضمن برنامج املرافقة الكنسي لفلسطني وإسرائيل 
يتمركزون  حيث  القرية،  ف��ي  دائ��م��ا  ح��ض��ورا   )EAPPI(
من  العديد  وتقوم  الدولية".  "ال��دار  ب�  يعرف  أصبح  فيما 
القرية بشكل منتظم لإلعراب  املجموعات واألفراد بزيارة 
بعض  أن  الواضح  من  فإنه  ذلك  ومع  معها.  التضامن  عن 
غ��ادره��ا  م��ا  إذا  ث��ان��ي��ة  ت��غ��ادر  س���وف  الفلسطينية  األس���ر 
أعضاء  أح��د  ع��دن��ان  ي��ط��رح  وه��ن��ا  األج��ان��ب،  املتضامنون 
امل��ج��ل��س احمل��ل��ي ب��ع��ض األس��ئ��ل��ة ح���ول احل��ض��ور ال��دول��ي 
جند  أن  وعلينا  البعيد  امل���دى  على  ح��ال  ليس  "ه���ذا  ق��ائ��ال 
حلوال لقضايانا بأنفسنا. إن هذا ضرب من الوهم فاجليش 
واملستوطنون يفعلون ما يشاؤون في الواقع وفي بعض 

احلاالت اعتدوا بالضرب على األجانب بعينهم.

ي��ب��دو أه��ال��ي ال��ق��ري��ة ف��ي غ��اي��ة ال��ق��ل��ق ع��ل��ى محصول 
زي��ت��ون��ه��م ه���ذه ال��س��ن��ة أي��ض��ا. ف��ع��ن��دم��ا ذه��ب��وا إل���ى جني 
محاصيلهم في العام املاضي، بعد أن كانوا قد نّسقوا ذلك 
اإلقليمي )DCO(، حيث  التنسيق  الضابط في مكتب  مع 
تلك  اجن���از  يتطلب  بينما  فقط  بيومني  األخ��ي��ر  لهم  سمح 
األجانب  وج��ود  م��ن   وبالرغم  أسابيع.  ثالثة  ع��ادة  املهمة 
قام املستوطنون مبهاجمتهم واالعتداء عليهم مرة أخرى. 
أما هذه السنة فيفترض أن يكون محصول الزيتون وفيرا 
إلى  السبيل  كيف  يعرفون  ال  زال��وا  ما  القرية  أهالي  ولكن 
بائسا:  يانون  مستقبل  سيكون  عدنان  يقول  وكما  جنيه. 
"فمستوطنة إيتامار ما زالت في اتساع كخلية السرطان" 
بسبب  البناء  ي��ان��ون  أه��ال��ي  يستطيع  ال  ذل��ك  مقابل  وف��ي 
منعهم من احلصول على التصاريح الالزمة لذلك. ففي آخر 
قام اجليش   ،1997 له، سنة  بيت  بناء  أحدهم  مرة حاول 
أيضا  املستوطنون  ي��رغ��ب  مت��ام��ا.  بتدميره  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
باملستوطنات  املستوطنة  تربط  ج��دي��دة  طريق  بناء  ف��ي 
ي��ان��ون.  أراض���ي  م��ن  امل��زي��د  لتلتهم  امل���ج���اورة،   الصغيرة 
البقاء معتبرا ذلك أحد واجباته،ويقول:  عدنان يرغب في 
شبكات  وت��ط��وي��ر  مدرستها  توسيع  إل��ى  ال��ق��ري��ة  حت��ت��اج 
هي  هنا  اجلوهرية  النقطة  واإلنترنت(.  )الهاتف  اتصالها 
وضع حقائق جديدة على أرض الواقع كأسلوب يهدف إلى 
جنون  جّن  الكهرباء  شبكة  أوصلت  فعندما  القرية،  إنقاذ 

املستوطنني.
وبالرغم من الصعوبات يبدي الكثيرون تصميما على 
املجلس  أعضاء  من  آخر  عضو  وهو  رشيد  قال  لقد  البقاء. 
احمل��ل��ي "أن��ت��م ال ت��ع��رف��ون ك��ي��ف ك��ان��ت م��ش��اع��ري عندما 
املغادرة ثانية.  أعاود  املرة األولى عام 2002، لن  غادرت 
امل��ق��اوم��ة في  لقد تعمقت  ه��ن��ا".  ول��دت هنا وس��أم��وت  لقد 
نفوس قوية. يقول عدنان :"أنا أتعمد نسيان املستوطنني 
وهذه  هنا  م��وج��ودون  هم  بشأنهم.  التفكير  في  أرغ��ب  وال 
حقيقة، لكن يجب علي أن أواصل بناء حياة طبيعية. لقد 
ابتكرت لنفسي وظيفة جديدة ولدي العديد من املشروعات 
اجلديدة مبا في ذلك مزرعة دجاج". لقد ثّبت سؤاال دائما 
الفلسطيني وهو: كيف نقاوم االحتالل  القومي  الوعي  في 
وي��ان��ون  العقبة  قريتا  متثل  ال��ص��دد  وب��ه��ذا  اإلس��رائ��ي��ل��ي؟ 

مثاالن ساطعان على مقاومة التهجير. 

*	آن	باكييه	هي	باحثة	فرنسية	في	القضايا	القانونية،	وتعمل	
أيضا	في	مجال	الصحافة	والتصوير	الفوتوغرافي.	
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كي��ف يق�����اوم الفلس���طينيون التهجير:
الع�ق����ب�����ة ويان�������ون مث������ااًل

بقل��م: آن ب�اكيي��ه *

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

 صبرا وشاتيال ... هوية عصرنا

اقتحام املداخل اجلنوبية والغربية
شهود على دخولهم منطقة بئر حسن 

كيف دخلوا؟
أو . . . كيف اقتحموا؟

طفلها  "حت��م��م"  حسن  بئر  منطقة  ف��ي  أمي��ن  أم  كانت 
الصغير  أع��وام، وتنادي على طفلها  أربعة  العمر  البالغ من 
طفلها  "حتمم"  هي  وبينما  منها.  قريباً  ليبقى  العامني  ابن 
املجاور،  البناء  في  بيتها  ال��ى  لتدعوهم  الباب  عمته  قرعت 
فقبلت  عكا،  مستشفى  خلف  تقع  التي  بعجور  بناية  وه��و 
أم أمين على الفور. لكن ما إن مضت حلظات حتى سمعت 
العمة وهي تصرخ من اخلارج: "إجوا، إجوا، إجوا  صوت 
والصابون،  باملاء  مبلالً  يزال  ال  الطفل  كان  علينا".  اليهود 
فقفز من يدي أمه، لكنها متالكت أعصابها، وراحت تناديه 
الطوارئ  الى إحضار عدة  الداخل، ثم سارعت  الى  للعودة 
املهيأة دوماً في حقيبة خاصة، وأهم ما فيها تذاكر الهوية 

ومصباح البطارية في حال انقطاع التيار الكهربائي.
شاهدتهم  ال��ب��اب  م��ن  خروجها  م��ع  أنها  أمي��ن  أم  تقول 
أق��ل م��ن مئتي  امل����روج. ك��ان��وا ال  مقبلني م��ن جهة م��درس��ة 

عنصر. كم كان عددهم كبيراً!
رأت معهم خمسة مقنعني يسير بعضهم خلف بعض، 
وح��ول��ه��م ح��م��اي��ة م��ن امل��س��ل��ح��ني. ك���ان امل��ق��ن��ع��ون باللباس 
صوتاً  تسمع  ل��م  أس���ود.  ال��ق��ن��اع  وك���ان  أي��ض��اً،  العسكري 
للمقنعني، وإمنا تابعتهم وهم ميشون في اجتاه املخيم عبر 
الشارع اآلخر، قرب مدرسة الصمود، حيث دخلوا من هناك 
الصراخ:  من  نفسها  أمي��ن  أم  تتمالك  لم  سيرهم.  وتابعوا 
الشارع.  ال��ى  الكل يخرج  فقالوا: "وال ش��ي.  ف��ي؟"  "ش��و 
فكرر  غيري".  هون  حدا  في  "ما  لهم:  قالت  يطلع".  الكل 
املسلح كالمه: "الكل يطلع". صّفوهم عند احلائط بالقرب 
اخللف،  في  يوقفوا  "النسوان  وق��ال��وا:  بعجور،  بناية  من 
أم��ام اجلميع".  األم���ام، واألط��ف��ال  وال��رج��ال والشيوخ في 
وقالت النساء بهلع: "الله يخليكم شو بدكم تعملوا فينا. . . 
" فقال واحد منهم: "جيبوا معكم تيابكم لناخدكم ملستشفى 
بال  التياب؟  "ليش  آخر:  مسلح  عنصر  عليه  رد  هنا  عكا". 
التياب". فقال األول: "يالّ تعالوا بدون التياب". لكن ما إن 
عنصر  كان  حتى  عكا،  مستشفى  الى  للذهاب  الناس  وقف 
جديد قد انضم الى رفاقه في تلك اللحظات، فعادوا وقالوا 
مخربني  في  وي��ن  قولولنا  محلكم.  اق��ع��دوا  "خلّيكم.  لهم: 
ملا  عندكم هون؟ وأم وسيم فلسطينية من اخلالصة تقول: 
دخلوا بلّشوا بالقواص على الناس اللي باملدرسة، مدرسة 
املروج. شافوا الناس عم تهرب صاروا يقوصوا بالهوا . . 
. وبعد ما صّفونا على احليط، راحت بنتي جيهان الصغيرة 
تقول للمسلح اللي رافع سالحه بوجوهنا: "الله يخليك، الله 
يوفقك، ما تقتلناش". وقلّو واحد من اجليران: "أنا يا خيّي 
لبناني". قلّو: "شو؟ لبناني؟ هلّق صرت لبناني؟ باألول ما 
كنت لبناني. ُصّفوا هون بّدي أعمل. . . وبّدي ساوي فيكم. 
. . هلّق كلكم رح تشوفوا . . . " وملا صرخت بعض النسوان 
اللي بصرخ  وبكيوا األوالد، صاح فيهم واحد: "اخرسوا، 

بّدي اقتله". وصار همنا نحنا نحاول نسّكتهم.

مؤسسة   ،1982 ايلول  وشاتيال؛  صبرا  احل��وت،  نويهض  *بيان 
الدراسات الفلسطينية، الطبعة االولى، )2003(، ص. 130-132

)تصوير: آن باك( قرية يانون شمال نابلس      
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عربية  هوية  من  فيها،  العربية  األقلية  هوية  حتويل  قيامها  منذ  إسرائيل  دول��ة  حت��اول 
إب��راز  اسرائيل  حاولت  السياسة،  ه��ذه  إط��ار  وف��ي  إسرائيلية.  عربية  هوية  إل��ى  فلسطينية 
الهويات اإلثنية - َقَبلية وطائفية - على حساب الهوية القومية العربية. ففي مجال مواجهة 
"هوية  الق��ت��الع  بعناد  طبقتها  متكررة  م��ح��اوالت  إلسرائيل  كانت  ال��داخ��ل،  الجئي  مشكلة 

اللجوء" لدى هؤالء الالجئني، بهدف حملهم على التنازل عن مطلب العودة إلى أراضيهم. 
الداخل،  الجئي  هوية  اقتالع  إسرائيل  حاولت  كيف  وص��ف  س��أح��اول  املقالة  ه��ذه  في 
وحتليل ردود فعل الالجئني كجماعة، على هاتيك احملاوالت. ان الصراع الدائر حول قضية 

اللجوء لدى الجئي الداخل هو اآلن على أشّده، وما زال من املبكر تقدير نتائجه.

هوية اللجوء، ما هي؟ 
"أنا من هناك"..."أنا لست من هنا"..

 تنشأ هوية اللجوء من كون اإلنسان الجًئا، إنساًنا اقُتلع من بيته ومن قريته. الجئ 
وبقي   ،1948 حرب  أثناء  سكناه  مكان  من  اقُتلع  الذي  الفلسطيني  هو  الفلسطيني  الداخل 

ضمن "حدود" دولة إسرائيل، ولم ُيسمح له بالعودة إلى قريته أو مدينته. 

ولدى التعمق في النظر إلى هوية اللجوء، نلحظ لها وجهن: 
بطرقها  الوجود  من  ازيلت  معينة  لبلدة  ابًنا  اإلنسان  كون  وهو  إيجابي؛  األول  الوجه 
وأزّقتها املهجورة، وبيوتها املهدومة، وروائحها الزكية. هذا الوجه ميكن تسميته "أنا من 
قرية  الجئي  عن  بحثه  في  ووض��وح،  بحّدة  عنه  عيسى  محمود  الدكتور  عّبر  وقد  هناك". 
الشباب  إلى  "بالنسبة  عنهم:  كتب  حيث  الناصرة(   - طبريا  طريق  على  )الواقعة  لوبية 
إح��ال��ة باالستذكار  أس��اس��ي��ة، وم��ص��در  ه��وي��ة  لوبية ص���ورة  وال��ش��ي��وخ، تشكل  وال��ك��ه��ول 
العفوي-التلقائي، ومنوذًجا إلطار ثقافي". وبكلمات أخرى، هذا اجلزء من الهوية مؤّسس 

على ارتباط قوي وعالقة متينة مع مكان لم يعْد موجوًدا.
الوجه الثاني لهوية اللجوء، هو الوجه السلبي؛ اي تصّور اإلنسان لذاته وأيًضا تصّور 
اآلخرين له كالجئ، كغريب ال ينتمي للمكان: "أنا لست من هنا". هذا التصّور ينعكس في 
اإلحساس بالغربة في أماكن اللجوء، وهو يتعاظم أحياًنا على خلفية عدم التقبل من جانب 
السكان احملليني املضيفني. هذا الوجه يجد تعبيره أيًضا في بقاء العالقة منقوصة مع املكان 
اجلديد. هذه امليزة للهوية، وجدها الباحث حسن موسى في منتصف الثمانينيات في بحث 
أجراه عن الجئي الداخل في أربع قرى من اجلليل. فمن بني 80 الجًئا ُسئلوا عن أحاسيسهم، 

تبنّي أن لدى 28 إحساس بالغربة واللجوء.
من  ُيقتلع  أن  للمرء  فيمكن  كالجئ.  بهويتة  إنسان  كل  يتشبث  أن  الضروري  من  ليس 
مكان ما، وُيستوعب في مكان آخر، من غير أن يولي أهمية كبيرة حلقيقة منعه من العودة 
إلى مكان والدته. ولكن من أجل احلفاظ على هوية اللجوء يجب أن يكون هنالك "جهاز" 
ُيسهم في ذلك؛ أي يسهم في ايقاظ رغبة العودة. ان عدم إيجاد مكان سكن بديل، أو وجود 
حالة من الرفض االجتماعي من جانب املجتمع املضيف، أو االنتماء إلى جماعة تعنى بايقاظ 
أن يوجد "جهاز"  اللجوء. وباملقابل، ميكن  ابراز هوية  الذاكرة جميعها عوامل تسهم في 
ذاك��رة  وطمس  وتغييب  االستيعاب  تسهيل  على  العمل  خ��الل  من  النسيان  عملية  يسّهل 
اجلماعة املشتركة املوقظة لهوية اللجوء، وما إلى ذلك من وسائل. عملًيا، مثلما أنه ميكن 
للمرء االنتماء جلماعة دينية أو طائفية من غير أن يولي األمر أهمية فعلية، كذلك ميكنه أن 
يكون الجًئا أو ابن الجئ، في تاريخه الشخصي، من دون أن يتحول ذلك إلى جزء هاّم من 
هويته. على هذه اخللفية ميكن أن تتحول مسألة هوية اللجوء الى بؤرة صراع بني اصحاب 

املصالح املختلفة.

دولة إسرائيل وهوية اللجوء
افترض املهتمون بالشؤون العربية في دولة إسرائيل، أن التشبث بهوية اللجوء يسبب 
اإلصرار على حق العودة، الذي ترفضه الدولة قلًبا وقالًبا. من هنا، فقد جهد أولئك من أجل 
مادية  نشاطات  مستويني:  على  املضمار  هذا  في  الدولة  نشطت  وقد  اللجوء.  هوية  انتزاع 
متعلقة بالالجئني مباشرة، ونشاطات غير مباشرة غرضها التأثير على الوعي. وقد كانت 

النشاطات املباشرة:
أن طردت  أكثر من مّرة  ُط��ردوا منها. وقد حصل  التي  الالجئني من دخول قراهم  منع   .1
دولة إسرائيل إلى خارج "حدودها" الجئني من الداخل، ألنهم حاولوا دخول قراهم. 
ولم تسمح السلطات حتى بزيارات قصيرة إلى تلك القرى. وكانت إسرائيل تأمل من 

ذلك متزيق أواصر انتماء األجيال الشابة إلى قراها األصلية.
 ، املّس بالذاكرة اجلماعية  الدولة  البديلة والتعويضات: بهذا حاولت  عرض املساكن   .2
التي تبلورت في موقف جماعي يتمثل في منع التنازل عن األراضي في القرى املهّجرة، 

وباألحرى حاولت الدولة تفتيت جماعات الالجئني.
على الصعيد غير املباشر، صعيد الوعي، اتخذت الدولة اخلطوات التالية:

مناهج  من  املوضوع  وتغّييب  الدولة،  خرائط  من  املهجرة  القرى  أسماء  والغاء  محو   .1
التعليم في املدارس. وكان األمل من ذلك أن يتم نسيان القرى ونسيان مطلب العودة.

إخراج الجئي الداخل من سجالّت "األونروا"، وتسجيلهم في تعداد سكان إسرائيل،   .2
وفًقا ألماكن سكنهم اجلديدة وليس قراهم األصلية. وكان الغرض من ذلك إزالة عالمات 

متايز الالجئني ومن ثم دفعهم إلى االندماج في اجلماعات "املستضيفة".
في منتصف الثمانينات بدا وكأن مهمة انتزاع هوية اللجوء قد جنحت. ففي ختام بحث 
ُنشر عام 1986، كتب ماجد احلاج: "...ليس هنالك ما مييز الالجئني عن عرب آخرين في 
ا  وأط��رً تطوعية  تنظيمات  أقاموا  الذين  أخ��رى  أماكن  في  لالجئني  وخالًفا  العام.  املجتمع 
اجتماعية أخرى، فإن الجئي الداخل العرب ليس لديهم أي نوع من األطر التنظيمية". وقد 
اتاح هذا القول ل�"ألكساندر بالي" أن يقترح اعتماد "توطني" الالجئني في دولة إسرائيل 
كنموذًج ناجح لتوطني الالجئني في أماكن أخرى. لقد وجد ماجد احلاج أن نحو نصف عّينة 

بحثه عّبرت عن "إحساس اللجوء"، ولكن هذا لم ينعكس في أي شكل ملموس، على األقل 
اإلسرائيلية.  املؤسسة  أو  اإلسرائيلي  املجتمع  فيما يتعلق مبسألة حضورهم في مواجهة 
بيد أن هذه احلال ما لبثت أن تبّدلت، فقد اتخذ "إحساس اللجوء" تعبيًرا عمومًيا ملموًسا 

في أوائل التسعينيات. 

جمعيات الالجئن.. انبعاث الهوية
في عام 1992، أقيمت "جلنة املبادرة للدفاع عن حقوق املهجرين في إسرائيل". وفي 
نيسان من السنة نفسها مت توزيع منشور على اجلماهير العربية يدعوها إلى النهوض من 
المباالتها جتاه مشكلة الجئي الداخل. وخالل السنوات الثالث التي تلت ذلك، أجري نشاط 
ُعقد عام 1995 في طمرة،  الداخل  اجتماع عام لالجئي  الالجئني، وفي  ميداني موّسع بني 

حضر ممثلون عن 29 جلنة من مختلف القرى املهجرة.
هذا االنبعاث السريع ل�" اللجوء" ُيظهر أنه وبدون أطر اجتماعية ممأسسة ومنظمة، 
ال ميكن احلفاظ على هذه الهوية ليس لدى اجليل األول، الالجئني أنفسهم وحسب، وإمنا 
أيًضا لدى أبنائهم وأحفادهم. مما يعني أنه على الرغم من سياسات احلكومة التي مت ذكرها 
أعاله، فقد كانت تلك الهوية محفوظة في مستوى داخلي طيلة السنني. والسؤال املطروح 

هو: كيف مت احلفاظ على تلك الهوية؟
في السنوات األولى بعد االقتالع والتهجير، مت احلفاظ على هوية اللجوء باحملاوالت 
املتكررة للعودة إلى القرى، وبرفض قبول التعويضات لقاء األراضي التي صادرتها الدولة. 
للتعويض، في حفظ هوية  الرافض  الشيوعي اإلسرائيلي  أيًضا موقف احلزب  وقد ساعد 

اللجوء، على األقل لغاية سنة 1967. 
بعد أن استقّر الالجئون في القرى التي جلأوا إليها، وبعد أن قبل بالتعويض قسم من 
ان  من  الرغم  على  اللجوء  هوية  على  للحفاظ  اخرى  وسائل  اعتماد  مت  الالجئة،  العائالت 
بعضها يندرج ضمن اطار "الوجه السلبي" لهوية اللجوء كما مت بيانه اعاله. مبعنى أن 
التي  التي نشأت بني جماعات الالجئني واجلماعات احمللية املضيفة هي  التقبل  حالة عدم 
حافظت على هوية اللجوء، كما أسهم في ذلك إحساس الالجئني بأنهم يختلفون عن بقية 

السكان، من حيث أنهم ال ميتلكون أرًضا. 
لهوية  اإليجابي  الوجه  بتعزيز  الالجئني  جمعيات  بدأت  التسعينيات  بداية  في  ولكن 

اللجوء، ونقصد به تعزيز  أواصر االنتماء إلى القرية األصلية.
التطوعي،  العمل  مخيمات  طريق  عن  أحياًنا  تتّم  األصلية  بالقرية  االرتباط  إع��ادة  ان 
النشاط  العبادة. وفي خضم  املقابر ودور  البلدة، مثل  ما بقي من  املشاركون  حيث ينظف 
يستمعون إلى حكايات عن ماضي القرية يرويها مسّنون عايشوا األحداث، وكذلك جتري 
مناقشات سياسية تتناول ُسبل دفع مطلب العودة قدًما. وما يعزز أكثر وأكثر هوية اللجوء 
بوجهها اإليجابي هو: الدعم الذي يالقيه املنظمون والناشطون من املؤسسات العربية في 

إسرائيل، وما يحدثه من اثر إقامة مهرجان إحياء ذكرى النكبة كل سنة في قرية مهجرة.
ه��ذا امل��س��ار ه��و ص���ورة معكوسة حمل���اوالت ال��دول��ة إب��ع��اد اجل��ي��ل الثاني وال��ث��ال��ث من 
– كتابة  الرمزي والتربوي  النشاطات ذات املضمون  أن  الالجئني عن قراهم األصلية. كما 
كتب عن القرى املهّجرة، وإجراء مسح سكاني للمهجرين – يقّوض اجلهود التي بذلتها دولة 

إسرائيل على مّر السنني.
وفي مقابل ذلك، جتري إعادة تقدير حلالة أولئك الالجئني الذين قبلوا بالتعويضات من 
دولة إسرائيل. وكما سبق أن ذكرت، فإن قبول التعويضات من قبل البعض كان وسيلة بيد 
سلطات الدولة لكسر هوية اللجوء، وقد اعُتبر من قبلوا بالتعويض خارجني على معايير 
املجتمع. ولكن، في إطار إعادة بلورة هوية اللجوء تعلو أصوات تطالب باعتبار من قبلوا 
ما  أو  فعلوه  ما  على  لومهم  عن  بالكف  وتطالب  الدولة،  اجهزة  أحابيل  ضحايا  التعويض 
نواتها  جلوء  هوية  حول  التكتل  جميًعا  القرية  لالجئي  ميكن  الطريقة  بهذه  آباؤهم.  فعله 

القرية األصلية.

خالصة
إذا كان يبدو في منتصف الثمانينات أنه ال وجود لهوية جلوء في دولة إسرائيل، وعلى 
هذه  انبعاث  اتضح  التسعينيات  بداية  منذ  فإنه  ومنظمة،  إيجابية  جل��وء  هوية  األخ��ص 
الهوية. ومن هذه الوجهة فإن محاوالت املؤسسة اإلسرائيلية حتييد هوية اللجوء قد باءت 
بالفشل، كما فشلت املؤسسة نفسها في حتقيق هدف أسمى وضعته نصب أعينها: إنشاء 

هوية "عربية إسرائيلية" منقطعة عن جذرها؛ أي الهوية الفلسطينية. 
ولكن السؤال املطروح هو؛ ملاذا نهضت هذه القضية من جديد في بداية التسعينيات؟ 

أحد األسباب هو العملية السياسية، حيث اسقطت منظمة التحرير الفلسطينية متثيل 
في  للفلسطينيني  مؤسسات  إقامة  ذلك  نتيجة  فكانت  حساباتها،  من  إسرائيل  في  العرب 

إسرائيل تتحدث باسمهم.
األراضي  السنني تزداد مشكلة نقص  الدميغرافي: فمع مرور  العامل  اآلخر هو  السبب 
قد ص��ادرت مساحات شاسعة من  إسرائيل  دول��ة  أن  الالجئني. صحيح  لدى عائالت  ح��ّدة 
أراضي القرى غير املهجرة ايضا، ولكن مشكلة نقص األرض واملسكن هي أكثر حّدة بكثير، 

لدى الجئي الداخل وخاصة أولئك الذين رفضوا قبول التعويض.
هذه العوامل يكمل واحدها اآلخر، وميكن االفتراض أن وجود الظاهرة يتأثر بكل عامل 

من العوامل. 
القرى املهجرة، ما زال من  النشاطات في  اللجوء، وإع��ادة  انبعاث هوية  ومع ذلك، ورغم 
املبكر قياس مدى انتشار هذه النهضة بني مجمل الالجئني )ما زالت هنالك قرى كثيرة لم تنتظم 
بعد في أي نشاط، وقرى أخرى اهتمت بتمثيل رمزي فقط(، وكذلك ما زال مبكًرا التنبؤ مبدى 

مثابرة الجئي الداخل في نضالهم من أجل استعادة أراضيهم، ومدى جناحهم في ذلك.

*	د.		هيلل	كوهني	هو	مؤلف	الكتب:	"الغائبون	احلاضرون"؛	"جيش	الظالل"	و"عرب	جيدون"

الجئو الداخل في دولة إسرائيل: الصراع على الهوية
بقلم: د. هيلل كوهن*

قطاع غزة:
صور جديدة من التهجير

بقلم: حسام أحمد*

م���ع ت���واص���ل ال��ه��ج��م��ات ال���ع���دوان���ي���ة ع��ل��ى أب���ن���اء ال��ش��ع��ب 
بعد  وخصوصاً  غ��زة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطيني 
اس���ر اجل��ن��دي ال��ص��ه��ي��ون��ي ت��أج��ج��ت حفيظة ج��ي��ش ال��ع��دوان. 
ع��دوان��ه  م��ع  بالتزامن  ع��دوان��ه  أساليب  ي��ط��ور  االح��ت��الل  ف��أخ��ذ 
ال��ع��دوان  ص��ورة  ال��ص��ورت��ان:  التقت  و  اللبناني.  الشعب  على 
على الشعبني الفلسطيني واللبناني وصورة التهجير للشعبني 
تتشابه  أن  ص��دف��ة  أو  غريبا  ول��ي��س  وال��ل��ب��ن��ان��ي.  الفلسطيني 
صورة تهجير الشعب اللبناني مع صورة العدوان على الشعب 
فاملعتدي هو نفسه  منذ عام 48 وحتى يومنا هذا،  الفلسطيني 
ت��ع��ددت ص��ور  ذات��ه��ا مهما  ه��ي نفسها، وال��وس��ائ��ل  وال��غ��اي��ات 
سكناهم  أماكن  من  وطردهم  الفلسطينيني  تهجير  إن  إخراجها. 
وقراهم ومدنهم وتدمير البيوت على أصحابها من الذين رفضوا 
التهديد ورفضوا اخلروج من البيوت والقرى واملدن، تتكرر رغم 

مرور ستة عقود على الصورة األولى.
يطال  وال��ذي  العربية  املنطقة  على  الصهيوني  العدوان  إن 
واألردن��ي��ني  وال��س��وري��ني  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  الفلسطينيني  ي���وم  ك��ل 
واملصريني، كل يوم يؤكد على صورته القبيحة ويبدو أن حاجته 
لترسيخ هذه الصورة تتأكد يوماً بعد يوم، إال أن شعبنا صامد 
أصبحت  االحتالل  حرب  إن  املتواصلة.  العدوانية  ضد  ويكافح 
ال تستهدف األرض واإلنسان وحسب بل إنها تضع هذه األيام 
الفلسطيني  والثبات  الصمود  فكرة  تدمير  أولوياتها  على رأس 

وكل ما ميت لهما بصلة.
إن صورة املوقف املنساق مبهانة خلف السياسة األمريكية 
العوراء التي كانت ترى في إطالة أمد احلرب على لبنان سبيالً 
والفلسطينيني  اللبنانيني  عند  العزة  وإرادة  املقاومة  لتركيع 
الفلسطيني.  الشعب  نكبة  أب��ان  كانت  التي  الصورة  نفس  هي 
أمريكا  ترعاه  باألمس  بريطانيا  ترعاه  كانت  ال��ذي  التآمر  إن 
امتداد  على  واض��ح  بشكل  ي��دل  مما  بريطانية  ومبباركة  اليوم 
إزال��ة  بهدف  املنطقة  على  االستعمارية  اإلستراتيجية  خيوط 
العوائق عن طريق استمرار هيمنتهم على هذه املنطقة سياسياً 

واقتصادياً وعسكرياً وثقافيا. ً ومن جهة ثانية
 إن خيبة األمل  قد تعززت عند شعوب املنطقة بفعل السياسة 
األمريكية التي تتقن إدارة البيت في تلوينها فتارة تعلنها حربا 
على اإلرهاب ومرة تعلنها حربا من اجل الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان ومرة حملاربة الفاشيني املسلمني...واالنكى من كل ذلك 

انها ال زالت قادرة على سوق قيادة العالم الغربي من خلفها. 
فصور الدمار واخلراب التي نتجت عن الهمجية الصهيونية 
سواء في غزة أو الضفة أو حتى لبنان وعلى فظاعتها سواء في 
األطفال  أشالء  وصور  اجلماعي  القتل  صور  أو  العمران  خراب 
حقوق  دع���اة  م��ن  الكثيرين  عند  حت��رك  ل��م  ال��ص��ور  م��ن  وكثير 
والصهيوني  األمريكي  السحر  ألن  إنساني  حس  أي  اإلن��س��ان 
قد غطى على عيونهم فأخذوا يرون األشياء بعيون صهيونية 

ويفكرون على الطريقة الصهيونية.
 وأم����ام ه���ذه امل��ش��اه��د وق��ف��ت املنظمة األمم��ي��ة ع��ل��ى ال���دوام 
مشلولة عاجزة. فقد سبق أن استخدمت املنظمة الدولية كأداة 
طبيعة لتمرير املشروع الصهيوني على فلسطني. واآلن، وعلى 
الرغم من وجود أدواتها الفاعلة في املنطقة والتي أحياناً كثيرة 
يكون لها دورا إنسانيا كبيرا إال أن رأس هرم املنظمة الدولية، 
مجلس االمن ال زال  يشل إمكانية احلركة بفعل الفيتو األمريكي 

كلما كان األمر يتعلق بحقوق شعبنا املهدورة.
لقد قامت األنروا باستضافة الالجئني في مدارسها سواء في 
بتوفير  أو حتى غزة )جباليا - ورفح( وقامت  لبنان وسوريا 
لم  الدوليني  املوظفني  فإن  وللحق  لهم،  خدمات  من  تستطيع  ما 
يتوانوا عن القيام مبسئولياتهم جتاه املهجرين حيث وصل عدد 
األشخاص الذين استضافتهم األنروا حوالي عشرة آالف مشرد 
أكثر  أو  أسبوعني  خ��الل  لهم  ووف��رت  ورف��ح  جباليا  من  كل  في 
األم  ال��دور اإلنساني ال يعفي املؤسسة  إن هذا  كل ما يلزم لهم. 
)األمم املتحدة( من مسئولياتها جتاه ما يجري، فالدول الكبرى 
جتاه  جدية  خطوات  تتخذ  ولم  مقصرة  زالت  ال  القرار  صاحبة 
في  وه��ذا  والفلسطيني  اللبناني  الشعبني  على  ال��ع��دوان  وق��ف 
حد ذاته سوف يعزز إلى حد بعيد فقدان الثقة من قبل شعوب 
في  طيعة  أداة  الكثيرين  يراها  التي  الدولية  باملنظمة  املنطقة 

أيدي اإلدارة األمريكية العوراء.

* حسام	أحمد	هو	مدير	عام	إدارة	التنسيق	واملتابعة	في	وزارة	شؤون	
الالجئني

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 
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في  للمهجرين  ومحركا  قويا  دافعا   1991 أكتوبر  في  مدريد  في  السالم  مؤمتر  انعقاد  شكل 
إسرائيل. فقد استثنى املؤمتر الذي شاركت فيه الدول العربية احمليطة بإسرائيل ووفد فلسطيني- 
أردني مشترك اجلماهير الفلسطينية في إسرائيل الذين تعتبرهم إسرائيل مواطنيها. وقد كان يدور 
مرحلة  الى  الالجئني  موضوع  بحث  تأجيل  وعن  فلسطيني  ذات��ي  حكم  عن  اآلون��ة  تلك  في  احلديث 
متأخرة. في مرحلة الحقة،  تقرر وفقا التفاق إعالن املبادئ )اوسلو( تأجيل بحث موضوع الالجئني 
التفاصيل فقد أدت حتركات مهجري  النهائي. ودون الدخول في  الفلسطينيني الى مفاوضات احلل 
“ جلنة املبادرة للدفاع عن حقوق املهجرين” في عام 1992. و قد عملت جلنة  الداخل الى تشكيل 
وأص��درت  ال��داخ��ل،  في  املهجرة  القرى  من  العديد  في  للمهجرين  محلية  جل��ان  متثيل  على  امل��ب��ادرة 
البيانات التي تؤكد على حق عودة الالجئني واملهجرين الى ديارهم ودعت إلى العمل على صيانة 
ما تبقى من أماكن مقدسة، من جوامع وكنائس ومقابر ومقامات في هذه القرى. وقد عنيت اللجنة 
املهجرين في  إطارها فعملت على تشكيل جلان محلية تعنى بحقوق  األول��ى بتوسيع  في مراحلها 

قرى الداخل.
وفي آذار 1995 عقدت جلنة املبادرة املؤمتر األول للمهجرين في قصر السالم،  في قرية عبلني؛ 
حيث شارك فيه املئات من عشرات القرى املهجرة في الداخل  كما ومت تشكيل اللجنة القطرية للدفاع 
الى  الالجئني”  ع��ودة  حق   “ يؤكد  ال��ذي  املركزي  شعارهم  املؤمترون  ورف��ع  املهجرين.  حقوق  عن 
ديارهم واستعادة أمالكهم حسب القرار 194 الصادر عن اجلمعية العامة لأمم املتحدة عام 1948.

ودعا املؤمترون الى تشكيل املزيد من اللجان احمللية التي متثل املهجرين والى تكثيف الزيارات 
األماكن  ال��ى اجل���ذور، والعمل على صيانة  وال��ع��ودة  ال��ت��واص��ل  وال��ى تعزيز  امل��ه��ج��رة،  ال��ق��رى  ال��ى 

الفلسطينية املقدسة.
لقد كان املؤمتر األول حدثا إعالميا كبيرا وحدثا ميدانيا تناقلته وتابعته وسائل األعالم املختلفة 
منظمة  بني  اجلارية  املفاوضات  مع  تتداخل  حيوية  قضية  أول��ى،  جهة  من  يثير،  انه  باعتبار  وذلك 
إسرائيل  اعتقدت  طاملا  قضية  عن  ثانية،  جهة  من  الغبار،  ويزيل  واسرائيل  الفلسطينية  التحرير 

والعالم أنها منتهية أو منسية إلى غير رجعة .
في أعقاب هذا املؤمتر بدأ يتصاعد ويتركز عمل جلنة املهجرين. فبعدها نظمت املسيرة املركزية 
في يوم األرض في عام 1995 في بلدة الغابسية حيث رفعت الالفتات باسم مئات القرى املهجرة. 
كما جرت مسيرة و احيي مهرجان في الغابسية في العام التالي؛ حيث علقت الالفتات بأسماء القرى 

املهجرة على جامع القرية في أعقاب إغالق املسجد.
وواصلت اللجنة نشاطاتها في صفوف املهجرين بشكل خاص واجلماهير العربية الفلسطينية 
الدامون  في  املقدسة  األماكن  وصيانة  تنظيف  في  للعمل  املهجرين  جتنيد  على  فعملت  عام،  بشكل 
والبصة والغابسية والبروة. وقامت بترميم كنيسة املجيدل وافتتاحها إلقامة الصلوات فيها، و كما 

وأمتت أعمال بناء سور حول الكنيسة وربطها بالتيار الكهربائي.
ونظمت بالتعاون مع مؤسسة األقصى أعماال احتجاجية في أعقاب هدم مسجد قرية أم الفرج. 
إعادة  أجل  من  “عدالة”  جمعية  بواسطة  العليا  اإلسرائيلية  للمحكمة  التوجه  مت  الشأن  هذا  وفي 
بناء املسجد ولكن السلطات عارضت ذلك، الن في إعادة االعمار هذه سابقة قد حتفز املهجرين على 
القيام باعمار ما هدمته السلطات في السابق؛ االمر الذي يتنافى مع سياسة إسرائيل حيال املهجرين 

وقراهم وممتلكاتهم.
واملراكز  وامل��دارس  للنوادي  وزياراتها  الفاعلة  العربية  باألحزاب  اتصاالتها  اجلمعية  وكثفت 
للمطالبة  وجتنيدها  الداخل  في  اجلماهير  تعبئة  أجل  من  اإلعالمية  حمالتها  وصعدت  اجلماهيرية 
النشرات  ووزع��ت  واحملاضرات  الندوات  عقدت  حيث  قراهم،  الى  واملهجرين  الالجئني  ع��ودة  بحق 

اإلعالمية واملواد التثقيفية.

مسيرات العودة السنوية
املهجرة  القرى  الى  سنوية  مسيرات  املهجرين  حقوق  عن  الدفاع  جمعية  تنظم   1998 عام  منذ 

شعارها املركزي تطبيق حق عودة الالجئني واملهجرين، وترقع خاللها أسماء 531 قرية مهجرة دمر 
معظمها بالكامل منذ عام 1948. ويشارك في املسيرة العودة السنوية اآلالف من الفلسطينيني واملئات 
من القوى اليهودية الدميقراطية، ومختلف الفعاليات واألحزاب السياسية. وحتظى املسيرة بتغطية 
مسيرة  كانت  أواله��ا  النكبة،  ذك��رى  في  سنوية  مسيرات   9 تنظيم  اآلن  حتى  مت  وقد  واسعة  إعالمية 

العباسية على 1998 وتالها املسيرات السنوية الى صفورية ومعلول والدامون وأم الزينات. 
وف���ي ال��ع��ام 2000 ع��ق��دت جمعية ال��دف��اع ع��ن امل��ه��ج��ري��ن م��ؤمت��ر امل��ه��ج��ري��ن ال��ث��ان��ي ف��ي م��درس��ة 
الناصرة،حيث شارك فيه املئات من املهجرين. وساهمت اجلمعية في عام 2004 بتنظيم املؤمتر األول 
حلق العودة والسالم العادل في مدينة حيفا. كما وساهمت في مؤمتر حق العودة الثاني 2005 في 
مدينة الناصرة. وقد عالج هذان املؤمتران القضايا القانونية والسياسية وامليدانية ذات الصلة بقضية 
الالجئني واملهجرين وأكد املؤمترون على ضرورة مواصلة عقد املؤمترات وتنظيم الفعاليات الرامية 

الى تطبيق حق العودة حسب القرار 194 والقرارات الالحقة التي تؤكد على هذا القرار. 
خالل  اجلمعية  نظمت  ال��ذاك��رة،  وحفظ  ال��وع��ي  وتعزيز  والتثقيفية  اإلعالمية  حملتها  وضمن 
القرى  الى  امليدانية  الى اجلذور" عشرات اجلوالت  املاضية ضمن برنامج "العودة  الثالث  السنوات 
فشملت  التاريخية؛  فلسطني  أنحاء  مختلف  من  مختصني  وخبراء  مرشدين  مبشاركة  املهجرة  واملدن 
مناطق عكا وصفد وطبريا والناصرة والكرمل وبالد الروحة ومرج أبن عامر وطولكرم واللد والرملة 
والقدس ويافا وغزة واخلليل وبئر السبع. وقد مت نشر التقارير في الصحف عن هذه اجلوالت التي 

شارك فيها املئات من أبناء املهجرين وأنصارهم.

فيلم "مهجرون" 
وإحياء  املهجرة  القرى  عن  يتحدث  ال��ذي  "مهجرون"  فيلم  إنتاج  على  عملت  قد  اجلمعية  كانت 
الى  العودة  يستطيعون  ال  والذين  هذا  يومنا  حتى  املستمرة  املهجرين  معاناة  الفيلم  ويظهر  النكبة. 
الفيلم التشريد واملعاناة الفلسطينية في  قراهم رغم كونهم يعيشون على مرمى حجر منها ويصور 
أماكن مختلفة في الوطن. إلى جانب ذلك تقوم جمعية الدفاع عن املهجرين بإصدار النشرات والكراسات 
حول القرى املهجرة وبتوزيعها بآالف النسخ على املهجرين وغيرهم. وقد أصدرت في العام املاضي 

خارطة فلسطني و"دليل حق العودة" ومت توزيعها بآالف النسخ في اجلليل واملثلث والنقب. 
يؤكد "املهجرون" عبر لقاءاتهم الرسمية في اجلمعية وغير الرسمية، وفي كل مناسبة ومحفل: 
الالجئني  أن يشمل تطبيق ح��ق ع��ودة  ال��ع��ادل يجب  ال����س\\/الم  ال��ع��ودة، وأن  ب��دون  أن��ه ال س��الم 

واملهجرين الى ديارهم وبلداتهم.
وفي هذا السياق يشارك ممثلو اجلمعية في مؤمترات دولية وفي جلان تقصي احلقائق لدراسة 
جتارب شعوب أخرى. مثل التجربة القبرصية وجتربة مهجري والجئي البوسنة والهرسك وغيرها، 
كما ويتعاون ممثلو اجلمعية مع اجلمعيات واملؤسسات املختلفة في الوسطني العربي واليهودي من 

أجل التقدم نحو حتقيق حق العودة .
هندسي  مخطط  وضع  على  البديل  للتخطيط  العربي  املركز  مع  بالتعاون  اجلمعية  تعمل  كذلك 
إلعادة بناء قرية الغابسية املهجرة، وذلك إصراراً على جدية اجلمعية في النشاط والنضال من أجل 
تطبيق حق عودة املهجرين، ويذكر أن أطرافاً أخرى عربية- يهودية تبدي اهتماماً واستعدادا للعمل 
معاً لتطوير وتنفيذ هذا املخطط. إضافة لذلك، فقد استضافت اجلمعية عشرات الوفود األجنبية على 
ارض قرية الغابسية وقرى أخرى الطالعهم على أوضاع املهجرين وقراهم، وقد أبدت غالبية الوفود 
تضامنها مع قضية املهجرين ودعمهم حلقهم في العودة الى بلداتهم. إن املشوار ال زال طويال والطريق 

ال زالت  وعرة ولكن رحلة أالف ميل تبدأ بخطوة. 
 

* محمد	كيال	هو	صحفي	وناشط	سياسي،	وهو	أيضا	عضو	في	مجلس	إدارة	جمعية	الدفاع	عن	
حقوق	املهجرين	في	داخل	اخلط	األخضر.	

ح��ول جترب��ة جمعي��ة الدف��اع ع��ن حق��وق املهجري���ن 
بقل���م: محم�د كي��ال* 

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

 صبرا وشاتيال ... هوية عصرنا

شاهدة على دخولهم احلي الغربي
قوية.  وشخصية  بذكاء  تتمتع  جنوبية  لبنانية  هند، 
ال  جنوبياً  عمرها  من  عشرة  الرابعة  في  وه��ي  تزوجت 
ميت اليها بقربى، لكنها اكتسبت اخلبرة من احلياة ومن 
اإلقامة في اخلارج بحكم عمل زوجها. وقد أجنبت تسعة 
وتعرضت  زواج��ه��ا.  من  العشرين  األع���وام  خ��الل  أوالد 
الصبية  ابنتها  فاستشهدت  محنة،  من  ألكثر  وأسرتها 
خالل االجتياح االسرائيلي للجنوب سنة 1978، ودّمر 

بيتها في االجتياح االسرائيلي سنة 1982.
وقامت  املنطقة  اإلسرائيلية  القوات  حاصرت  عندما 
بقصفها بعنف يوم اخلميس تهيئة ملا هو آت، كان زوج 
والدته  لزيارة  اجلنوب  الى  اليوم  ذلك  في  ذهب  قد  هند 

املريضة، وللعودة باخلبز املفقود ومبا تيسر من طعام.
اشتد القصف ظهراً وبعد الظهر، وراحت هند تهدئ 
لم  إسرائيل  أن  كجنوبية  لهم  وتؤكد  أوالده���ا،  روع  من 
وملا  اجلنوب.  احتلت  عندما  واألطفال  للنساء  شيئاً  تفعل 
أرادت أن تؤكد لإلسرائيليني احملاصرين أن ليس في هذا 
البيت مقاتلون أو رجال، خرجت وهي حتمل املكنسة، فما 

من أحد يشك في مظهر امرأة وهي تكنس أمام بيتها.
بدهم  وم���ا  ال��ب��ي��ت  م��ن  يطلعوا  ب��ده��م  اوالدي  ق��ام��وا 
أطفال  ف��ي  إّن��و  يشوفوا  خلّيهم  اطلعوا  قلتلهم  يطلعوا، 
صغار يعني هون، الله وكيلك ما شفت إال صوت بيصرخ 
بدهم  صوبنا  توجهوا  ومل��ا  لهون".  "تعوا  اوالدي:  في 
أنا، قمت صرخت وهّربت  ياخدوا اوالدي مني صرخت 
االوالد ونّزلتهم من الشبّاك من تاني ناحية. قاموا قّوصوا 
علّي أنا. صابوني بإجري. تصاوبت وتضايقت مظبوط 
أتر  وبعده  االوالد،  بحسنة  مت  ما  احلمدلله  لكن  يعني، 
الرصاصة برجلي. ملا بلّش الدم يشّر من إجري، تضايقت 
إيشاري  شلت  قمت  النزيف،  ليوقف  شي  في  وما  أكتر. 
]إيشاربي[ عن راسي، يعني قولي ربك احلميد اللي نحنا 
بنحط اإليشار.  طوال الليل كان الصراخ يأتي من احلي 
الغربي، من "سفح التلة" خلف املدينة الرياضية. وكانت 

هند تسمع أصوات االستغاثة، وهي تقول: 
ذنبي؟"  أنا شو  الله  يقولوا: "منشان  أسمعهم  كنت 
وأسمعهم قولولهم: "إنتو هيك وهيك. . إنتو ما بتعرفوا 
لبنانية،  "أن��ا  قلتلو:  واح���دة  يدبحوهم.  الله".ويقوموا 
إحكي  ي  ب��دّ وشو  الكالم،  زّفرلها  قام  اجلنوب".  من  أنا 
ي��ص��رخ متل تور  ال��واح��د  ي��دب��ح��وا  مل��ا  م��ا بينحكى.  ش��ي 
البقر. يكمشوه يدبحوه. ويدبحوا كل جماعة مع بعض، 
وتقلب  اجلرافة  وترفسهم  باجلرافة  يحطوهم  ويرجعوا 
ما  يتركوهم  كانوا  عليهم.  متشي  وترجع  التراب  عليهم 
يدملوهم، وميشوا يجيبوا غيرهم. وكانت ليلة شبْت منها. 

كانوا يقتلوا نسوان، بنات صغيرة، كبار، صغار . . .
كان لدى هند وقت كاف للتأكد من أن عدد اجلرافات 
أنها شاهدت  الليلة أربع جرافات، وقالت  التي رأتها تلك 
كما  العبرية،  باللغة  عليها  مكتوب  اليها  اجلرافات  أقرب 
ال��ك��ب��ي��رة منها  ت��ع��م��ل،  ش��اه��دت اجل���راف���ات األرب����ع كلها 

والصغيرة..
اغ��ت��ص��اب فتيات  ع��ل��ى  امل��م��رض��ة  األم  ه���ذه  ش��ه��دت 

صغيرات، وعلى إخراج اجلنني من بطن أمه...

مؤسسة   ،1982 ايلول  وشاتيال؛  صبرا  احل��وت،  نويهض  *بيان 
الدراسات الفلسطينية، الطبعة االولى، )2003(، ص. 141-137

أثناء زيارة قرية بيت نتيف املهجرة                 )تصوير: بديل(
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اجلليل  قلب  في  تقع  مهجرة  فلسطينية  قرية  سحماتا، 
وشموخ  ب��ع��ّزة  وت��رن��و  تلّتني،  قمتي  على  ناهضة  األع��ل��ى، 
)وادي  القواطيع  ينابيع  وعلى  اجل��ن��وب،  ف��ي  مرجها  ال��ى 
اخل�����رب( ف���ي ال���غ���رب. ت��ط��ل ع��ل��ى ك����روم ال��ت��ني وال��زي��ت��ون 
واجلبال،  والتالل  الوهاد  على  وتسلّم  املشهور،  وصبرها 
والغوردة  البطم  أشجار  بها  تتهادى  التي  الغابات  وعلى 
مبدينة  يربطها  ع��ام  ط��ري��ق  مبحاذاتها  مي��ر  ب��ه��ا.  احمليطة 
صفد، ومبدينتي نهاريا وعكا وبعض القرى األخرى. حتّدها 
وبيت  جنوباً،  والبقيعة  سميع  وكفر  غرباً،  ترشيحا  قرية 
القاسي  جن جنوب شرق، وحرفيش وسبالن شرقاً، ودير 

وفسوطة شماال.

أص��ل التسمي��ة 
كتابه  ف��ي  ال���دب���اغ  مصطفى  الفلسطيني  امل����ؤرخ  ذك���ر 
قد  ي��ك��ون  ق��د  سحماتا  تسمية  أص��ل  ان  فلسطني"  "ب��الدن��ا 
حّرف من "سماحا" السريانية مبعنى النور واالشراق. اما 

الشيخ سمعان، ابوعفيف )1912-1999( فيقول:
"كانت القرية القدمية موجودة على اجلهة الشمالية من 
القرية احلالية، هناك كان في كنيسة بعود تاريخها الى ما 
قبل أكثر من 1500 سنة وكان اسمها قرحاتا، ميكن االسم 
بيزنطي...  وكان عايش فيها وجيه اسمه متى.. مرض متى 
الى  فنقلوه  عالجه،  عن  املطببون  وعجز  كتير  قوي  مرض 
تلة جنب القرية، فيها هواء نقي وماء نظيف وطبيعة حلوه 
كتير.. بعد فتره شفي متى… فصارت الناس تقول: "صح 
ووصلوا  لسني  الصاد  حتولت  بعدين  متى"…  صح  متى، 

الكلمتني فصارت سحماتا، والله اعلم". 

"نح��ن عل��ى دي��ن قيص��ر"
 1200 حوالي   1948 العام  في  القرية  سكان  ع��دد  بلغ 
مثاال  كانت  ولكنها  االسالمية،  الطائفة  من  األغلبية  نفرا؛ 
والتعصب  الطائفية،  ع��ن  وال��ت��رف��ع  التسامح  ف��ي  يحتذى 
الديني. فرغم أن فيها ثالثة مخاتير فقد كانت الكلمة االخيرة 
املسيحية.  الطائفة  الى  املنتمي  السمعان،  قيصر  للمختار 
حتى  مشاكلهم،  حلل  ومرجعاً  الناس  ثقة  موضع  كان  فقد 
جعلت  لدرجة  طريقه،  عن  تتم  كانت  الشرعية  املعامالت 
الى  سحماتا  مشايخ  نظر  يلفت  عكا،  في  الشرعي  القاضي 
هذه الظاهرة..  فما كان منهم اال ان خّلصوا موقفهم بكلمات 
القاضي  فاعجب  قيصر"،  دين  على  "نحن  معبرة:  بسيطة 

للمعامالت  األول��وي��ة  سيعطي  بأنه  ووع��ده��م  املوقف  بهذا 
التي حتمل توقيع قيصر السمعان. 

"احلي��اة الزراعي���ة" 
الزيتون  بأشجار   1948 العام  قبل  سحماتا  اشتهرت 
اخضرار  ك��ان  دومن���ا.    2110 م��ن  أكثر  تغطي  كانت  حيث 
والبطم  السنديان  اخضرار  الى  باالضافة  الدائم،  الزيتون 
والزعرور يزيد جمالهاً  جماال؛ فكانت سحماتا دائما بهجة 
لطفية  حدثتنا  الزراعية  احلياة  عن  ألهلها.  وبلسماً  للناظر 

مبدا سمعان )75 عاما(:
"احنا كّنا فالحني، كنا نزرع دخان، قمح، عدس، شعير، 
حلبه، فول، حمص، سمسم، تني، صبر وعنب…. بأيامات 
اللي صعب  ب��األرض  ن��زرع سمسم كمان  كّنا  ال��دخ��ان  زرع 
ن��روح على  الدخان كنا  ال��دخ��ان..  ملا نخلّص من  فيها زرع 
ارض التني ونقطفه.. بشهور متوز اب وايلول كنا نحّوش 
ت��ني وصبر وع��ن��ب. ك��ان ف��ي ن��اس عندها، أرض ون��اس ما 
كّنا  وف��ول  وبطاطا  بصل  ن��زرع  كنا  ملا  مثال  يعني  عندها.. 
نقول للناس اللي ما في عندها أرض ييجو يزرعو بأرضنا 
... كانت جارتنا مثال تيجي تساعدنا باالرض وتوخذ شوي 
من املنتوج ألوالدها. النسوان والرجال كانوا يشتغلوا سوا 
باالرض وكنا جنيب األكل ونوكل باألرض واحنا نشتغل. 
بشكل عام أهل بلدنا ما كانوا يبيعوا املنتوج الزراعي، بس 
الدخان كنا نبيعه.. ملا يخلص شهر الدخان، بالشتاء، يبدأ 
كل  دخ��ان[  ]بالة  بباالت  ويعّبوه  الدخان  يكرسوا  الناس 
ملا  زارع���ني.  قديش  حسب  باله   30 او    20 ل��ه  يعبي  واح��د 
دخان،  كبش   600 معلق  بالبيت  تركنا  سحماتا  من  طلعنا 

ال كّرسناه وال وّردنا".
وعن دور النساء الشاق في العمل حدثتنا جنية اسعد 
سليمان )74 عاما(: "النسوان كانت تغسل وتطبخ وتزرع 
وحتّطب وتيجب املي من البير، ملا كانوا يروحوا على االرض 
وال��زواده  راسهم  على  اخلشب  الطفل  سرير  يحطوا  كانوا 
حتت إجرين الطفل، وحتت إيدها كانت حتمل املي... كانت 

النسوان تتعب كتير". 
بينهما  تفصل  أساسيتني  حارتني  من  سحماتا  تكونت 
ال��ت��ي ك��ان��ت تشهد ليالي  ال��رح��ب��ة  ال��ق��ري��ة  ال��ب��رك وس��اح��ة 
املسجد  يتوسطها  )ال��ت��ح��ت��ا(  ال��غ��رب��ي��ة  احل����ارة  االع�����راس. 
اسسها  التي  االبتدائية  املدرسة  تضم  وكانت  والكنيسة.. 

قري�������������ة سحمات����������ا: حكاي�������������ات التهجي���������������ر وحني�������ن الع�����������ودة
بقل���م: رني��ن جري���س*

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

االئتالف الفلسطيني حلق العودة يطلق موقعه اجلديد على األنترنت ويصدر تقريره السنوي للعام 2005 
 

بيت حلم، "بديل". أطلق االئتالف الفلسطيني حلق العودة بتاريخ 20 أيلول/2006، موقعه اجلديد على شبكة االنترنت، بحلة جديدة باللغة العربية؛ 
حيث ميكن زيارة املوقع على: 

 www.rorcoalition.org

ويتضمن املوقع اجلديد مجمل النشاطات التي يقوم بها االئتالف إضافة إلى إصداراته املختلفة وتقاريره الصحفية. كما ويضم املوقع، معلومات عن أعضائه ولوائحه التنظيمية 
ولقاءاته التنسيقية، وغيرها من املواضيع ذات العالقة.  

 
كما يشمل املوقع اجلديد العديد من احملاور ذات العالقة بالالجئن الفلسطينين، ومنها نكبة فلسطن في العام 1948، وصبرا وشاتيال 1982، والقرى املهجرة، وحملة مقاطعة إسرائيل، 

وزاوية حول أدب اللجوء والعودة. ويولي املوقع اجلديد تركيزا الفتا حول حملة الدفاع عن حقوق الالجئن الفلسطينين وفي املقدمة منها حقهم في العودة إلى ديارهم. 

ومن جهة أخرى اصدر مركز بديل، العضو املنسق لالئتالف، التقرير اخلاص باللقاء ألتنسيقي السادس لالئتالف والذي عقد في هولندا في تشرين الثاني/ 2005. ويتناول التقرير 
التعريف باالئتالف، وتقييم عمله وأنشطته في العام السابق كما ويتناول جملة من املداخالت تركزت حول حل الدولة الواحدة، حل الدولتن وحقوق الالجئن الفلسطينين. كما 
اللقاء التنسيقي  ويتضمن التقرير جملة القرارات والتوصيات التي خرج بها املؤمتر على الصعيدين السياسي والتنظيمي. هذا، ويعمل أعضاء االئتالف حاليا على التحضير لعقد 

السابع والذي من املزمع عقده في اليونان قبيل نهاية العام احلالي.

 .)info@rorcoalition.org( :ملزيد من التفاصيل، ميكن االتصال على العنوان

حتى  كانت  فيها  وال��دراس��ة   ،1886 العام  في  العثمانيون 
واحل��ارة  )ال��دي��وان(.  املنزول  ايضا  وتضم  الرابع..  الصف 
بناها  التي  القلعة  اعاليها  في  تقع  التي  )الفوقا(  الشرقية 
الصليبيون، وفي القرب منها جنوبا كانت املدرسة الزراعية 
حديقة  حتيطها  البريطاني  االن��ت��داب  أي���ام  تأسست  ال��ت��ي 
مساحتها عشرة دومنات لتدريب الطالب على طرق الزراعة 
العملية، تربية الدواجن )الدجاج واحلمام(، وتربية النحل 

باالسلوب احلديث.

جي��وش االجنلي��ز ف��ي سحم��اتا
جيوش  وهمجية  تعذيب  م��ن  سحماتا  أه��ال��ي  يفلت  ل��م 
االنتداب البريطاني، خاصة أن اهالي القرية ناضلوا وثاروا 
معاناة  عن  الصهيونية.  للحركات  وحتيزه  االن��ت��داب  ضد 
اسعد  جنية  املسنة  حدثتنا  البريطاني  اجليش  من  القرية 
يجّمعوا  االجنليز  كان  مشاكل..  تصير  كانت  "ملا  سليمان: 
ال��ب��رك��ه وال��ن��س��وان عند اجل���ام���ع... ف��ي ناس  ال��رج��ال عند 
كانت توكل قتله وفي ناس كانت تنفذ وما تنضرب.. كانوا 
اخ��وي ضاهر. مركز  م��ّره حبسوا  ال��رج��ال...  كتير يحبسوا 
اجا  بالشتا  بتذكر  م��ّن��ا...  قريب  بترشيحا،  ك��ان  االجنليز 
الدخان...  بطلع  وين  الروزنه  على  وقعد  اجنليزي  جندي 
امي ودخلّت حديده  الدخان يدخل على دارن��ا... اجت  صار 
من ال��روزن��ه وغ��زت��ه.. ص��ار يصرخ وه���رب... اي��ام الثوره 
واملنتوج...  الفراش  ويحرقوا  البيوت  على  يدخلوا  كانوا 
مره اجو على البلد بالشتا، جمّعوا الرجال وصاروا يرموهم 
بالبركه... وملا اجو بدهم يرمو رشيد املتولي صار يصرخ 
ويقول "يا اوالدي بدي اموت"... نزلوا بعد هيك اوالد البلد 

وطلعوه من املي".

اخلوف من الترحيل
اب��ن��اء سحماتا حدثتنا  ع��ي��ون  ف��ي  ال��رع��ب  م��ظ��اه��ر  ع��ن 
احتالل  م��ن  شهور  قبل  "بنيسان..  ع��ام��ا(:   83( عفيف  أم 
سحماتا.. بدأت الناس حتس بخطر وخوف... كل ما شافوا 
اشي حوالني البلد كانت الناس تخاف وتقول اجت ]قوات[ 
الهاجاناه.. في مّرة كان في بنات راحوا مع بغلتهم عشان 
يجمعوا الدخان... كانت الدنيا متطر وكانوا حاطني أكياس 
وص��اروا  اج��ت..  الهاجاناه  انه  فكّرت  الناس  راسهم..  على 
يهربوا... بهاي الفتره كانت الناس خايفه النه كانت تسمع 

عن املجازر بدير ياسني وعن القتل اللي بصير...

علشان  ليلة  ك��ل  دوري���ات  يطلعوا  ك��ان��وا  سحماتا  اه��ل 
بسيط  كثير  كان  ..السالح  سالح  في  كان  ما  البلد..  يحموا 
وم����ّرات ي��ك��ون خ���رب���ان.. ض��لّ��ت ال��ن��اس ب��ح��ال��ة ق��ل��ق حلتى 
تشرين أول... صارت الناس تقلق أكثر وأكثر.. أخذوا قرى 
كانت  الناس  معليا..  قرية  غير  بقي  وم��ا  وجدين  الكابري 
تشتغل وهي قلقانه.. مّرة أمي كانت عم بتملّي على البيدر 
)عنا ك��ان ب��ي��ر(، اج��ا واح��د على ف��رس وطلب م��ن أم��ي ماء 
للحصان.. وشوية تنب... أخذ من القمحات.. قالت له "ليه 
تأخذ من القمحات، خذ من التنب..." قال لها: والله يا خالتي 
انتوا بتتعبوا لغيركم.. وهيك  ما راح توكلوا وال اشي منه 
وعبينا  القمح  دّخلنا  البيدر..  على  بقي  عنا  !..القمح  صار 

دخان وكل املونه ضلت بالبيت".

بدون ما نحس احتلوا سحماتا
ق��ام��ت ال���ط���ائ���رات ب��ق��ص��ف س��ح��م��ات��ا م���ن اجل���و ف���ي 28 
تشرين اول 1948، ثم دخلتها قوات االحتالل في ال� 29 منه 
أم  ذاك��رة  من  رام��ون.  يتسحاق  الصهيوني  القائد  بإشراف 

عفيف، حدثتنا عن تلك االيام:
"ي���وم القصف ب��رم��ت ال��ط��ي��ارة ح��وال��ي ال��ب��ل��د.. ص��ارت 
الناس تركض وين احلواكير ووين الزيتون.. تصاوب عمي 
يوسف أبو عواد )أخو ابوي(.. مات عمها المي .. كان قاعد 
حتت التينة.. ملّا شفنا هاي الشوفة ضبينا أغراضنا وصارت 
الناس تركض وتتخبا بأرض الزيتون، ُصرْت أسمع القنابل 
حوالينا وكان زوجي أبو عفيف يقللي ما تخافي.. هذا جيش 
كلها..  سحماتا  احتلوا  نحس  ما  بدون   ! يضرب  عم  االنقاذ 
البلد  اهل  نبعد..  الزم  يالّ  وقالوا  معنا  اللي  الشباب  وقفوا 
كلهم ضلوا ماشني… في وحدة من بلدنا .. امه حملمد انقتلت 
على بركة الدير.. حلقوها قبل ما تقطع الشارع وطّخوها".

اعدام على مرأى من الوالد واألهالي
بلغت حصيلة مجزرة سحماتا 16 شهيدا، وعن إحدى 
حوادث القتل اخبرنا وجيه مبدا طنوس سمعان )70 عاما 
(: "بعدني لليوم بذكر حادثة صارت مع شاب اسمه محمد 
وكان  مجروحة  اصبعه  كانت  ق��دورة،  حسني  الرحمن  عبد 
الففها. اجو اليهود واعتقلوه وادّعوا انه كان يقاوم، بعدها 
الناس  علشان  وطخوه،  القرية  واهالي  اب��وه  ق��دام  صلبوه 
االهالي،  من  مجموعة  كمان  قتلوا  اليهود  وت��رح��ل.  تخاف 
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من بينهم مصطفى علي، ملا كان راجع من املرعى مع بقراته. 
وقتلوا حسن املوسى قدام بيته، في احلارة الشرقية، وعبد 

الوهاب سلمون وعطالله موسى، وزوجة نعيم املوسى".
الجئني  اج��و  “كتير  سليمان:  اس��ع��د  جنية  وتضيف 
والبروه  وعمقا  الغابسيه  الكويكات..  قرى  من  بلدنا..  ع 
حوالي أربعني عائله اجت عنا. اشي ينام عنا على السدة 
يناموا  ك��ان��وا  اللي  وف��ي  معنا..  االرض  على  ينام  واش��ي 
لبنان..  ع  اهلها  طلع  ال��ل��ي  بسحماتا  الفاضي  بالبيوت 
سقطت  ما  لو  ترشيحا..  سقطت  ملا  باخلطر  حسينا  إحنا 
ترشيحا ما طلعوا اهل سحماتا.. الناس كانوا يقولو راحت 
علينا طلعوا اهل ترشيحا... إحنا طلعنا على لبنان ومننا 
أبوي  البيوت..  قصف  بعيد  من  نشوف  وصرنا  ب��االرض 
كان مريض وما قدر يطلع.. بقي حتت شجرة زيتون نامي 
وقلنا إطلعوا انتو... بس بعد بفتره رجعنا تسلل وجبناه 
املجنونة..  مثل  طلعت  الناس  م��ات...  وهناك  بعلبك  على 
م��ّرك��ب أوالده ع��ل��ى كتفه وال��ل��ي ع��ل��ى ظ��ه��ره.. شو  ال��ل��ي 
كانت...  مليانه  البيوت  حتمل..  حلتى  العالم  حتمل  بدها 
 .. االرض  على  اغراضها  ترمي  بالطريق  ص��ارت  ال��ن��اس 
لبنان  على  حلقتنا  ل��ل��ب��ن��ان...ال��ط��ي��ارات  طويله  ال��ط��ري��ق 
تقصف علينا، احنا مننا 11 يوم باحلاكوره بقريه لبنانية 
صغيره اسمها دبل.. بعدها طلعنا من دبل وسكنا مبنطقه 
اي��ام.. بعدين رحنا على  اسمها عني قبل، سكنا حوالي 8 
بنت جبيل 6 ايام... االطفال كانت متشي بالقوة.. مساكني 
مني بده يحملهم...اللبنانية ما استقبلونا وما بدهم نبقى 
هون.. رحنا بعدها على صور وقعدنا بصور... بعد هيك 
جابوا باصات حتى يوخدونا على بعلبك.. املسافه كانت 
كبيره كتير.. قعدنا ببعلبك ثالث سنني وكنا ناميني على 
االرض ال في مؤمن وال اشي.. بعد هيك رجعنا على بالدنا 

عن طريق الصليب االحمر.. رجعنا عن طريق الناقورة”.

الترحي��ل مّره أخ��رى وم��وت زكي��ة حم���اده
حاول  القرية،  في  بالبقاء  وتشبثا  القصف،  من  بالرغم 
حتت  فالتجأوا  بيوتهم،  ال��ى  العودة  األهالي  من  تبقى  من 
األش���ج���ار، وف���ي ال��ك��ه��وف أو ف��ي ال��ق��رى امل���ج���اورة.. اال ان 
اجليش منعهم من ذلك.. وبقوا على هذه احلال حتى اوائل 
عام 1949، وعن الرحيل حدثتنا ام عفيف: "حوالي 40 نفر 
كانوا  ك��م��ان..   وشباب  العمر  في  الكبار  بسحماتا..  ضلوا 
ق��رش  أج��ره��م 12  ي��أخ��ذوا  ال��زي��ت��ون،  ق��ط��ف  ف��ي  يشتغلوا 
اجليش  اج��ا  ليلتها  امل��ي��الد..  لعيد  تقريًبا  ضلوا  بالنهار... 
مكشوفات،  شاحنتني  ال��ي��ه��ود  ج��اب��وا  ال��ب��ل��د..  ك��ل  وط����ّوق 
الشاحنات  على  حّطوهم  ق��وي..  بشكل  تشتي  كانت  الدنيا 
ورّحلوهم...  بني املطرودين كانت زكية محمد علي حماده 
ال��ط��ري��ق وطلبت  ع��ل��ى  بالعطش  م��ري��ض��ة، ح��ّس��ت  وك��ان��ت 
ماء... فصارت ندى السمعان )امي( متأ كفها من ماء املطر 
وتسقيها، بعديها طلبت أن يضيئوا شمعة ألنها ما بتشوف 
ش����يء... بعد دق��ائ��ق م���ّدت أم��ي اي��ده��ا ع��ش��ان حت��س جسد 
زك��ّي��ه...  وصلت  الثلج وهيك ماتت  ب��ارد مثل  زكية... كان 
الشاحنات الى كفر برعم.. قالوا لهم "يالّ َع لبنان" وصاروا 
يطخوا عليهم والشاطر يركض.. أمي وكمان نساء تنتني ما 
قبلوا يرحلوا قرروا يدفنوا زكية... بس ما القوا ال منكوش 
وال منجل.. شافوا مرباج حطب.. صاروا يهيلوا باحلطب.. 
ويحّطوا  احلطب  يقيموا  وص��اروا  احلطبات  بنص  حّطوها 

عليها...  دفنوها ونزلوا على رميش )لبنان(".
االنتهاء  مت  أن  ال��ى  القرية  بيوت  في  اليهود  إسكان  مت 
ثالث  بعد  ال��ق��ري��ة،  أراض���ي  على  لهم  مستوطنات  بناء  م��ن 
سنوات، دمرت القرية تدميرا كامال حتى يفقد األهالي األمل 
مستوطنتان  القرية  أراض��ي  على  أقيمت  إليها.  العودة  في 
هما: )حوسن وتسورئيل(، واجلناح الشرقي من مستوطنة 

)معلوت(، وكذلك البحيرة االصطناعية.

ُمهج��رون في الوط���ن
بقي حوالي 7 % من أهالي سحماتا مهجرين في وطنهم، 
سليمان،  ق����دورة،  م��وس��ى،  س��م��ع��ان،  ع��ائ��الت  ال��ى  ينتمون 
اليوم  الوهاب، اجلّشي، محمود، وأحمد يبلغ تعدادهم  عبد 
حوالي 600 نسمة ويكّونون 140 عائلة. يقيمون في قرى 
فسوطة، ترشيحا، البقيعة، كفر سميع، الرامة، املكر، شعب، 
كبقية  عاشوا  وشفاعمرو.  وعكا،  حيفا،  مدن  وفي  املزرعة، 
حرموا  اذ   1966 العام  حتى  العسكري  احلكم  ليل  شعبهم 
من العودة الى قريتهم، حتى ومن زيارة االطالل فيها. وال 
التي  العنصري  والتمييز  القهر  لسياسة  يتعرضون  زال��وا 
تلم بشعبهم. وبالرغم من احلالة التي مروا بها وضيق ذات 
اليد، فقد جنح العشرات من مهجري سحماتا في استكمال 
دراساتهم العليا ومن بينهم عدد من ذوي الكفاءات العلمية 

العالية في شتى املواضيع.
بأعمال تطوعية  للقيام  انفسهم  األهالي عهدا على  قطع 
أسبوعيا للمحافظة على املقدسات واملقابر، التي لم تتورع 
اليها.  واحليوانات  االبقار  وادخ��ال  تدنيسها  عن  السلطات 
واالنكى من كل ذلك قيام عدد من املستوطنني بسرقة شواهد 
القبور وآثار سحماتا ووضعها في ساحات بيوتهم للزينة، 

 

��اتا سحم��اتا ِهَيَّ
شع��ر: وجي��ه سمع���ان*

 ُعمره ثالث سنوات
ً  يتألّق نورا

 كنجمة ُصبٍح
 على كتِف الّزمان

 وكقطرة طّل 
 على جفن وردْه 

 ميّر من هناك
 وهو في ِحضِن أبيه

 يتقلّْب،
 يتوَثَّب كالغزاْل

 ميّد يده الصغيرة
 كالّشراْع

 ويهتف بصوِتِه الوردّي
 بابا !

 "ِهيّاتا ُسحماتا".
 ويكبر املشهد !
 فتهتّز اجلفوْن

 ويسيل الّدمع الّسخنْي
 وكقوس قزح
 ينتصب األمل

 وشعاع شوق يطير
 من قاع القلوب.

 وتنهمُر الُقبَل
 من اجلّده، واجلّد

 واألّم
 على وْجنة احلَجل الطرّية

كاحلبْق.

* من	كتاب	"عب	الدالية".	
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التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 

 صبرا وشاتيال ... هوية عصرنا

شاه��د م��ن ح��ي املق���داد

مأساة  معها  وتذكر  إال  وشاتيال  صبرا  مجزرة  ُتذَكر  ال 
عائلة املقداد قبل أية عائلة أخرى. هي عائلة لبنانية من مجدل 
سمي  وق��د  ثابت.  ح��رش  ال��ى  أسرها  من  الكثير  التجأ  زون 
بداية  من  اليمني  الى  وهو  املقداد،  بحي  سكنوه  ال��ذي  احلي 
شارع شاتيال الرئيسي من جهة شارع السفارة؛ أي أن حي 
التي دخلوها مساء اخلميس،  األحياء  املقداد كان في طليعة 

وقد دخلوها وهم ال شعار لهم إال القتل.
امل��ق��داد.  امل��ق��داد ف��ي ح��ي  ه��ن��اك ن��اج��ون قليلون م��ن آل 
ال��ذي جنا من م��وت محقق بسبب  امل��ق��داد  من ه��ؤالء حسني 
إحلاح زوجته عليه في الهرب. وهو يقول في أعقاب املجزرة 

مباشرة أمام مجموعة من الصحافيني:
الصغيرة،  لطفلتي  حليب  لشراء  السوق  الى  ذاهباً  كنت 
وعلت  القصف  اشتد  عندما  لعائلتي  الغذائية  امل��واد  وبعض 
في  باالختباء  القصف  اتقاء  حاولت   . ال��رص��اص.  أص��وات 
لطيران  ال��س��اب��ق  القصف  نتيجة  معظمه  ت��ه��دم  ق��دمي  ملجأ 
احمل��الت  ألج��د  فخرجت  الكريهة  رائحته  أحتمل  ل��م  ال��ع��دو. 

التجارية أغلقت، وخلت الشوارع من املارة...
إنهم  أع��رف.  لها: "ال  سألتني زوجتي عما يجري فقتل 
يذبحون اجلميع. هكذا قالو لي". وردت علّي: "يذبحونهم؟ 
إنهم يذبحونهم  أع���رف.  ن��ع��اج؟" فقلت: " ال  ه��م  ه��ل  مل���اذا؟ 
فقط!" وصرخت بي: "ملاذا تقف كاألبله؟ علينا أن نغادر.." 
وقلت لها: "أن��ا ل��ن أغ���ادر. إذه��ب��ي أن��ت وأب��ن��اؤك ال��ى حيث 
وقاطعني   "  .  . ودم���ي.  بعرقي،  بنيته  بيتي،  ه��ذا  تريدين، 
زوجتي  ودفعتني  طفلها.  يرحموا  أن  النسوة  إحدى  صراخ 

وقالت: "يجب أن تهرب فوراً. إنهم يقتلون. أال تسمع؟"
نزلت عند طلبها ودموعها. .. وكنت أخطو ببطء، لم أبتعد 
عال:  بصوت  يصرخ  من  سمعت  فجأة   .  . البيت.  عن  كثيراً 

"قف، وإال قتلناك".
حاولت االلتفات. سمعت طلقات نارية. شاهدت عسكرياً، 
عبثاً.  لكن   . مكانك".  "ق��ف  يقول:  سمعته  أرك��ض.  وب��دأت 
ب��دأت أشعر بثقل في ساقي  أن  ال��ى  أرك��ض وأرك��ض  بقيت 
بالنسوة  وحلقت  عليها.  ينساب  ساخن  وبسائل  اليسرى 
واألطفال والشيوخ الهاربني، وبدأوا ينظرون اليه، وسألني 
الى  تذهب  أن  تنزف. يجب  إن��ك  ان��ت مصاب؟  أحدهم: "ه��ل 

املستشفى".
أيام، علم بعدها  بقي حسني املقداد في املستشفى ثالثة 
أن��ه��م ط��ع��ن��وا أط��ف��ال��ه ب���احل���راب، ك��م��ا أج��ه��زوا ع��ل��ى زوج��ت��ه 
الى  له اخلبر، طمأنه  نقل  الذي  ابن عمه  أن  بالسكاكني. غير 

أنهم متكنوا من دفن عائلته.
كانت مسألة العثور على الضحايا ودفنها نعمة لم تتوفر 

لكل الضحايا.
عدد الضحايا من عائلة املقداد فاق عدد ضحايا أية عائلة 

أخرى، إذ بلغ أكثر من ثالثني ضحية.
كان شعار الساعات األولى من تلك الليلة األولى في ذلك 
وما  كافًة،  احل��رش  مداخل  وف��ي  لشاتيال،  الرئيسي  املدخل 
سبقها من مداخل، هو قتْل اجلميع: الكبير والصغير، الرجل 

واملرأة، الفلسطيني واللبناني، وكل من تيسر من أهل احلي.

املصدر: بيان نويهض احلوت، صبرا وشاتيال؛ ايلول 1982، مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية، الطبعة االولى، )2003(، ص. 144-146 

في  سحماتا  اهالي  إن  وغيرهما.  وتسوريئيل  معلوت  في 
قريتهم  الى  العودة  في  الوطن يتشبثون برموشهم بحقهم 
والى لقاء أهلهم في الشتات على أرض قريتهم الغالية. إنهم 
يخوضون معركتهم العادلة من خالل جمعية أبناء سحماتا 

التي تأسست عام 1996.
 

أهال��ي سحم��اتا ف��ي الشت���ات
معظم  الفلسطيني  الشعب  طالت  التي  النكبة  ح��ّول��ت 
أهالي سحماتا الى الجئني في املنافي والشتات،  قسم منهم 
وصل الى سوريا، وتوزع بعد فترة على مواقع في ضواحي 
دمشق. وأما الغالبية العظمى منهم فقد حّطت بهم الرحال 
عائالت  ع��دة  وه��ن��اك  املخيمات.   على  وت��وزع��وا  لبنان  ف��ي 
العديد  ويضم  هذا،  لبنان..  وقرى  مدن  بعض  في  استقّرت 
من الدول العربية واالوروبية وبقاع عدة من العالم اعدادا 

غير قليلة من الجئي سحماتا كبقية الجئي فلسطني.
ومن بني الجئي سحماتا في الشتات احمد اليماني )ابو 
والذي  النكبة  قبل  قريته  في  ب��ارزا  وجها  كان  ال��ذي  ماهر( 
يعمل جاهدا على خدمتها. كان في حينه شابا يافعا يساهم 
سادت  التي  والسياسية  والقومية  الطبقية  النضاالت  في 
ان  سمعان،  قيصر  سمعان  عفيف،  ابو  قال  وكما  فلسطني؛ 
في  سحماتا  اهالي  ابقاء  اجل  من  كبيرة  جهودا  "بذل  احمد 
بزيتونة  ربطه  الى  "االسرائيلي"  اجليش  دفع  مما  بلدهم 
متهيدا لقتله". وقد ملع اسمه وهو في ديار الغربة، واصبح 
اجلبهة  ق��ادة  وأح��د  الفلسطينية،  الرموز  من  نضاليا  رم��زا 
الشعبية لتحرير فلسطني، كّرس جّل حياته وال زال من اجل 
قضية فلسطني العادلة، وفي اللب منها عودة الالجئني الى 

بيوتهم وديارهم التي اخرجوا بالقوة منها.

إحن��ا تغّربن��ا وطال��ت غربتن��ا
بالقوة،  ط��رداً   1948 ع��ام  قريتهم  سحماتا  أبناء  غ��ادر 
يذكرونها،  ي��زورون��ه��ا،  منها.  حجر  أي  ينسوا  ل��م  لكنهم 
يدخلونها الى اذهان الناس. ولم يتنازلوا عن احللم بالعودة 
مجدها.  واع���ادة  هوائها  واستنشاق  ارضها  الحياء  اليها، 

وتغني لنا لطفية مبدا سمعان عن حنينها على القرية:

إحنا تغربنا وطالت غربتنا
وابكوا علينا يا رفقتنا

وإن قعدتوا سوا جتيبوا سيريتنا
وان مسكتوا بالدبكه إبقوا تذّكرونا

على دلعونا على دلعونا
باي باي الغربة الوطن حنونا

انا بالغربة والله مغبونه
انا بالغربة والدار مهدومه

تسلموا خيا وأوالد عمومي
والوطن علينا اغلى ما يكونا 

*رنني	جريس	هي	ناشطة	نسوية	ومركزة	مشروع	شهادات	التاريخ	
أبيب.	 تل	 في	 ومقرها	 )تذكرن(	 زوخ��روت	 مؤسسة	 في	 الشفوي	
للمزيد	من	املعلومات	والتفاصيل	حول	قرية	سحماتا،	ميكنكم	زيارة	

www.suhmata.com	:سحماتا	أبناء	جمعية	موقع

حجارة معصرة زيت سرقت من سحماتا ووضعت في باحة إحدى املستعمرات املجاورة .       ) املصدر: جمعية أبناء سحماتا(
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ضمن فعاليات إحياء الذكرى السابعة واخلمسني للنكبة 
نظمت جلنة إحياء الذكرى مسابقة بحثية في مخيم الدهيشة؛ 
حيث كان موضوعها القرى الفلسطينية املهجرة. ولقد شارك 
من  واملشاركات  املشاركني  من  به  ب��أس  ال  ع��دد  املسابقة  في 
سكان  م��ن  الفلسطينيني  الالجئني  م��ن  الناشئ  اجليل  أب��ن��اء 
مخيم الدهيشة. ولقد قامت جلنة التقييم اخلاصة مبراجعة 
األبحاث القيمة املقدمة إليها بحثا بحثا. ومن اجلدير ذكره في 
هذا الصدد أن األبحاث جميعها كانت قيمة مما جعل املنافسة 
من  اللجنة  مهمة  صعب  ومم��ا  ناحية  من  اش��د  اجل��ائ��زة  على 
التقييم: "لقد امتزجت حرارة  ناحية ثانية. وبحسب جلنة  
الذاتية  بالقدرات  العودة  بحق  باإلميان  لفلسطني  االنتماء 
على اإلبداع فجاءت األبحاث باهرة... وللحقيقة يجب القول 
نتقدم  ول���ذا  التوقعات  م��ن  أع��ل��ى  ج��اء  األب��ح��اث  مستوى  أن 
من  لكل  شكر  وأل��ف  واملشاركات،  الشكرللمشاركني  بجزيل 

شارك ولم يفز، ومبروك للفائزين والفائزات". 

األبحاث الفائزة:
فاز بجائزة املسابقة أربعة أبحاث هي على التوالي:

البحث األول: وحمل عنوان " بحث عن قرية دير أبان"، وهو من إعداد املتسابقة أمل 
يوسف عدوي/15سنة. وهي طالبة في مدرسة بنات الدهيشة حيث أهدت عملها إلى" 
كل ذرة في تراب فلسطني...إلى كل قمحة وبرتقالة وحبة ليمون...الى ارض دير أبان 
الطهور واهلها املشردين في الشتات". وقد جاء البحث في 23 صفحة عدا املالحق. وقد 
السكان،  والثاني؛  النكبة،  قبل  القرية  األول؛  فصول:  ثالثة  في  موضوعها  أمل  عاجلت 

والثالث؛ التهجير.
البحث الثاني: وحمل عنوان "بحث في نكبة قرية الطنطورة ومجزرتها الرهيبة"، 
الفردوس،  املتسابقة مروة عدوي/ 16 سنة. وهي طالبة في مدرسة  إعداد  وهو من 
في  ربهم  عند  الناس،املنعمني  من  املنسني  الطنطورة  قرية  "ش��ه��داء  إل��ى  أهدته  وق��د 
البحث  تضمن  وق��د  واإلس��الم��ي��ة".  العربية  واألم��ة  فلسطني  شهداء  كل  وال��ى  عليني، 
ثالثة فصول حيث تناول الفصل األول موقع وتاريخ قرية الطنطورة، والفصل الثاني 
تناول السكان، أما في الثالث فقد عاجلت الكاتبة أحداث مذبحة الطنطورة. ولقد جاء 

البحث في 23 صفحة عدا املراجع.

عالء  املتسابق  إعداد  من  وهو  زكريا"  قرية   " العنوان  وحمل  الثالث:  البحث 
إلى  بحثه  أه��دى  الدهيشة  ذك��ور  مدرسة  في  طالب  وهو  سنة.   خليل/16  احمد 
إلى ستة فصول تناولت على  كل شهداء فلسطني ووال��ده. ولقد قسم عالء بحثه 
الترتيب، املوقع اجلغرافي، احلياة االقتصادية، اإلدارة والتعليم، عادات القرية، 

تاريخ القرية، واحتالل القرية. وقد وقع البحث في 26 صفحة.
إعداد  من  وهو  زكريا"  قرية  نكبة  في  "بحث  العنوان  وحمل  الرابع:  البحث 
املتسابق محمد يوسف خليل مصطفى/12 سنة. ومحمد طالب في مدرسة ذكور 
الدهيشة. أهدى بحثه إلى " األجيال الفلسطينية املتعاقبة من جيل النكبة مرورا 
وقد  التحرير".  جيل  إلى  وصوال  األقصى  وانتفاضة  واالنتفاضة  النكسة  بجيل 
قبل  القرية  شملت:  فصول  ثالثة  وضم  املالحق.  عدا  صفحة   24 في  البحث  جاء 

1948، القرية عشية الرحيل، والقرية وسكانها بعد النكبة. 
ضمن  ت��أت��ي  األف��ض��ل  البحثية  ال��ورق��ة  مسابقة  أن  إل���ى  اإلش����ارة  جت���در   
ثقافة  نشر  إل��ى  وال��ه��ادف��ة  بديل  مركز  ويشجعها  يساندها  ال��ت  النشاطات 
العودة بني أبناء الالجئني وذلك ضمن حملته للدفاع عن الالجئني واملهجرين 

الفلسطينيني. 

نتائج مسابقة الورقة البحثية األفضل لألجيال الناشئة في مخيم الدهيشة

كنيس���ة املجي��دل.. أج���راس الع���ودة فلتق���رع 
بقل��م: إيزابي��ل همفري��ز*

عندما ابتدأت عملية ترميم كنيسة القديس نيكوالس في قرية املجيدل 
تطلبت عمليات التخريب املتكررة التواجد في املكان على مدار الساعة من 
والتي  اإلسرائيليات  الروسيات  النساء  إحدى  تطوعت  لقد  حمايته.  أجل 
للكنيسة  يصبح  أن  إلى  هنالك  للتخييم  الناصرة  أدي��رة  أحد  في  تعيش 
اجلمهور  وت��ش��وق  الترميم  عملية  ت��ق��دم  وخ���الل  يقفلها.  ومفتاحا  ب��اب��ا 
لرؤية داخل الكنيسة تتطوع سيدة روسية أخرى لتأخذ الناس في جولة 

باملكان.
تشكل التطورات األخيرة التي شهدتها إحدى القرى اجلليلّية املدمرة عامال 
مشجعا جلميع أولئك الذين يستثمرون اجلهود لدفع املجتمع احمللي التخاذ 
التضاريس  على  الفلسطيني  املاضي  بقايا  بعض  حفظ  شأنها  من  خطوات 
املقدسة  األراض��ي  في  الشهر  هذا  يشهد  النضال  من  عقود  فبعد  اإلسرائيلية. 
احمليطة بكنيسة القديس نيكوالس التابعة للطائفة األرثوذكسية مرة أخرى 
أن  احل��زن  دواع��ي  وم��ن  التقليدي.  األبيض  احلجري  ب��اجل��دار  محاطة  وه��ي 
الكنيسة اآلن تقع في قلب مستوطنة إسرائيلية تسمى "ميغدال هاعيميك"، 
املجيدل  أكثر من أي وقت مضى. بقايا  املزيد من احلماية  إلى  أنها حتتاج  إال 
فقبل  حيفا.  إلى  الطريق  على  الناصرة  من  كيلومترات  بضعة  بعد  على  تقع 
زراعية  قرية  املجيدل  كانت  اإلسرائيلية  املؤسسة  قبل  من  عليها  االستيالء 
ناجحة تضم حوالي األلفي مواطن مبسجدهما وكنيستيهما ومبنى مجلسها 
برّيا  الناصرة سيكون  الهجوم على  أن  االعتقاد  القروي ومدرستها. وبسبب 
من اجتاه حيفا )سقطت مدينة الناصرة ثالثة أشهر قبل ذلك( لقد قام الشبان 
باحلراسة من أعلى التلّة ولكن خطة القوات اإلسرائيلية تقضي بهجوم بري 
مفاجئ على الناصرة من الشمال، أما قصف املجيدل الواقعة غربي الناصرة 
فقد أتى من اجلو. لقد اضطر أهالي القرية إلى الرحيل إلى الناصرة جنبا إلى 
القرى املجاورة آملني  الذين قدموا من  جنب مع اآلالف من الالجئني اآلخرين 
في أن يشكلوا موقع املدينة العاملي الهام باعتبارها محّجا للمسيحيني سببا 

في حمايتها من الدمار.
فمنذ  تسلم.  لم  املجيدل  ولكن  الناصرة  سلمت  فقد  القرويون  ص��دق  لقد 
متوز 1948 جلأ أهالي املجيدل إلى بيوت أقاربهم وأصدقائهم وعلى مساطب 
والقاعات  السينما  دور  إل��ى  وح��ت��ى  الدينية  ومؤسساتها  ال��ن��اص��رة  أدي���رة 
بيوت  أو  عمل  للناس  يكن  ولم  ة،  امل��رّ االحتالل  حقيقة  حلت  وعندما  العامة. 
لهم  يجدوا  أن  املجيدل  أهالي  نصف  من  أكثر  ح��اول  الغذاء،  لهم  يتوفر  ولم 
جنح  لقد  الغربية.  والضفة  وسوريا  لبنان  إلى  هربوا  حيث  بّعدا  أكثر  حياة 
بعضهم مع ذلك في البقاء في الناصرة وتلقوا الحقا بطاقات هوية في الدولة 
بضع  يبعد  الذي  املكان  إلى  بالعودة  حلمهم  يفقدوا  لم  أبدا  ولكنهم  اجلديدة 
 1952 سنة  اليهودية  هاعيميك  ميغدال  بنيت  حيفا.  طريق  على  كيلومترات 
ومن  العامة  واألماكن  األصلية  البيوت  متاما  دمرت  لقد  القرية.  أنقاض  على 
الالتني باالحتفاظ  الكهنة  الرومية جنح  الكاثوليكية  السلطات  خالل ضغط  
بقطعة أرض صغيرة حول كنيستهم، وهي قطعة األرض الوحيدة التي بقيت 

خارج نطاق السيطرة اإلسرائيلية. 
كانت الكنيسة األخرى في املجيدل تابعة للطائفة املسيحية األرثوذكسية 
ذات األصول الشرقية فبدون ظهر غربي مثل الفاتيكان، يقوم بالتأثير نيابة 
في  الكنيسة  وقعت  وبهذا  املبنى  في  البقاء  من  الكهنة  حتى  يتمكن  لم  عنهم 
حالة من الهجران والتداعي. لم يزر أحد الكنيسة وقد تعرضت للدمار ولكنها 
ترميم  القرويني  من  مجموعة  حاولت   1990 سنة  بداية  ففي  أبدا.  تنسى  لم 

تذهب  ولكن  اخلاصة.  أموالهم  من  جديدة  أرضية  ثمن  دفعوا  وقد  الكنيسة 
تلك اجلهود سدى إذا لم يتوفر للكنيسة أي نوع من احلماية فقد كانت هدفا 
الكتابات اجلدارية على جدرانها فيما مت حتطيم  للمخربني كما ظهرت  سهال 

أرضيتها مرة أخرى.
وفي 1999 قام مجموعة من أهالي املجيدل من بني املسلمني واملسيحيني 
كمنظمة  بها  االعتراف  مت  جلنة  بتأسيس  الناصرة  في  اليوم  يعيشون  الذين 
غير  املنظمة  مكانة  عنت  وق��د  اإلسرائيلي.  القانون  ض��وء  في  حكومية  غير 
على  ملزمني  األديان  ووزارة  هاعيميك  مليغدال  البلدي  املجلس  أن  احلكومية 
االستماع  من  أكثر  يفعلوا  لم  وإن  حتى  القرويني،  من  وف��د  باستقبال  األق��ل 
اللجنة  رئيس  اخلطيب  منر  اجتمع  فقد  بطيئا.  التقدم  كان  لقد  طلباتهم.  إلى 
هنالك  يكن  لم  ولكن  عدة،  مناسبات  في  والبلدية  األديان  وزارة  عن  مبمثلني 
أي تقدم على طلبه بوضع سياج حلماية مقابر املجيدل. أما بالنسبة للمسجد 
سوقا  ال��ي��وم  يجثم  ومكانه  يحمى  م��ا  منه  يبق  ل��م  ب��أن��ه  ال��ق��ول  احمل��زن  فمن 

جتاريا.
لكن إمتام السور اجلديد يثبت أن تقدما ما قد أحرز. ومقابل العمل واملواد 
القديس  إعادة ترميم داخل كنيسة  املجتمع احمللي مت  التي تبرع بها  األولية 
القرية من  أهالي  2004. وبهذا أصبح  آب عام  نيكوالس بشكل كامل بحلول 
اآلحد.  أيام  كنيستهم  في  الصلوات  أداء  على  أخرى  مرة  قادرين  األرثوذكس 
احمللي  مجتمعهم  تبرعات  من  كنيستهم  ترميم  على  النفقات  معظم  أتت  لقد 
بناء جدار على شكل منحة من  إلى  الهادفة  تلقت دعما ملساعيها  اللجنة  لكن 

.)MCC( اللجنة املركزية للمانونايت
“ب�إمكان هذا املشروع أن يخفف من املظالم التي ارتكبت ضد الفلسطينيني 
مدير  ق��ال  هكذا  لوجه"  وجها  يتحداهم  وه��و  إسرائيل،  في  يعيشون  الذين 
اللجنة  دعت  التي  األسباب  موضحا  بالقدس  مكتبه  في  ثابت  باسم  املشروع 
 " مجدي.  املشروع  هذا  في  االستثمار  بأن  يشعر  ألن  للمانونايت  املركزية 
وباإلضافة إلى ذلك فإن املشروع يسند اجلهود املبذولة جتاه صيانة ما تبقى 
من القرى الفلسطينية املدمرة وأخيرا فإنه يساند وجود األقلية العربية في 

إسرائيل." 
م��س��ت��وى حتتاجه  أي  ع��ل��ى  أن تنجز  امل��ج��ي��دل  م��ث��ل  ال��ق��رى احمل��ل��ي��ة  ع��ل��ى 
امل��رك��زي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ي تلقتها م��ن  االع���ت���راف اخل���ارج���ي وامل���س���ان���دة، م��ث��ل 
األسرة  وعي  مقدار  لرفع  أيضا  ولكن  مالية  ألسباب  فقط  ليس  للمانونايت. 
الداخليني  الالجئني  مشكلة  إن  أرضهم.   على  وبحقوقهم  بوجودهم  الدولية 
التي  الدولي اخلاص باملظالم  أنه مت استثناؤهم بكل بساطة من احلوار  هي 
مثل  املختلفة  احمللي  املجتمع  مبادرات  على  يجب  الفلسطينيني.  بحق  ترتكب 

مشروع املجيدل أن يخدم هدف إبراز قضيتهم وإنقاذهم من حالة النسيان.
ل��ق��د أت���ى دع���م ت��رم��ي��م كنيسة امل��ج��ي��دل م��ن ج��ه��ة ت��دع��وا ل��ل��م��ف��اج��أة، وه��م 
املسيحيني الروس. فخالل العقدين املاضيني شهد فلسطينيي اجلليل كما هو 
احلال في بقية أرجاء فلسطني التاريخية هجرة روسية كبيرة إلى إسرائيل. 
من  العديد  على  استولت  والتي  عيليت  نتسيريت  اإلسرائيلية  املستوطنة 
الناصرة  محيط  على  خانقة  قبضة  تشكل  لكي  الزراعية،  األراض��ي  دومن��ات 
الفلسطينية، مسكونة في قسم كبير منها من قبل املهاجرين الروس. وبالرغم 
من  العديد  بهجرة  اإلسرائيليون  يسمح  العرب  بغير  البالد  مللء  توقهم  من 
ه��ؤالء  مسيحيون.  فهم  الديانة  حيث  م��ن  أم��ا  فقط،  ب��االس��م  اليهود  ال���روس 
الذين بدلوا ديانتهم بعد وصولهم  الروس  املسيحيون ومجموعة أخرى من 

اليهود  غير  من  هم  ملن  اليهودية  الدولة  في  احلياة  أن  وج��دوا  إسرائيل  إلى 
ليست ليبرالية كما كانوا يتوقعون.

القديس نيكوالس في املجيدل تطلبت  ابتدأت عملية ترميم كنيسة  عندما 
أجل  م��ن  الساعة  م��دار  على  امل��ك��ان  ف��ي  ال��ت��واج��د  امل��ت��ك��ررة  التخريب  عمليات 
تعيش  والتي  اإلسرائيليات  الروسيات  النساء  إحدى  تطوعت  لقد  حمايته. 
في أحد أديرة الناصرة للتخييم هنالك إلى أن يصبح للكنيسة بابا ومفتاحا 
الكنيسة  داخل  لرؤية  اجلمهور  وتشوق  الترميم  عملية  تقدم  وخالل  يقفلها. 
اجلدير  وم��ن  باملكان.  جولة  في  الناس  لتأخذ  أخ��رى  روسية  سيدة  تتطوع 
باالهتمام بالرغم من أنهن ال يتحدثن ال العربية وال اإلجنليزية للتواصل مع 
إلى  يشيرون  دائما  كانوا  الروس  املتطوعني  أولئك  أن  إال  األجانب،  الزائرين 

صورة قدمية على جدار املجيدل الفلسطينية موضحني ما قد كان.
واليوم تقوم الكنيسة بخدمة املؤمنني من العرب والروس وتقوم بتأدية 
روسّي  واآلخ��ر  عربيا  أحدهما  كاهنني  أيضا  هنالك  اللغتني.  بكلتا  الشعائر 
مع  التواصل  أيضا  فبإمكانه  العربي  الكاهن  وأما  الكنيسة،  ذات  من  يعمالن 
لقد  روسية.  دينية  مدرسة  في  تعليمه  تلقى  أنه  حيث  األم  بلغتهم  ال��روس 
شكلت املجيدل مصدرا مفاجئا لراحة أولئك املستثنيني من الثقافة اإلسرائيلية 
املقبرة  الكنيسة وفي  األحادية الصفة. يبقى واضحا أن ما ميكن حتقيقه في 
التابعة للمجيدل على املدى الطويل، استكمال اجلدار واحلصول على تصريح 
وهي  املياه  وشبكة  الكهربائي  بالتيار  املبنى  إليصال  اليهودية  البلدية  من 
املؤكد  واألمر  سنوات.  استتمامها  استغرق  طويلة  لعملية  النهائية  املرحلة 
هو أن هذا النموذج من النشاط املجتمعي املشترك، والتصميم لن يخدم فقط 
املهجرين من املجيدل ولكنه أيضا مصدر وحي لبقية جتمعات الالجئني التي 
التضاريس نقشا الفتا  املاضي حية على  تناضل من أجل احلفاظ على رموز 

إلى جانب الرواية الصهيونية.

* إيزابيل	همفريز	هي	باحثة	تعنى	بشؤون	املهجرين	والالجئني	الفلسطينيني،	وهي	
مرشحة	لنيل	شهادة	الدكتوراة	من	جامعة	سوري	في	لندن	حول	موضوع	املهجرون	

الفلسطينيون	في	الداخل.	

كنيسة قرية املجيدل أثناء عملية الترميم   )تصوير: باسم ثابت، املانونايت( 

التهجي��ر الداخل���ي للفلسطينيي����ن 
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 صبرا وشاتيال ... هوية عصرنا

لغ��ز قذيف��ة اآلر. ب��ي. ج��ي.
منطقة  غ��ادروا  املهاجمني  أن  أك��دت  كثيرة  شهادات  ثمة 
الوقت  لديهم  ك��ان  ج��ي.  ب��ي.  آر.  قذيفة  بعد  احل��رش بسرعة 
الكافي قبل تلقيهم هذه القذيفة للقيام بقتل الشباب والرجال 
الوقت  لديهم  ياسر. وكان  أبو  ملجأ  بالقرب من  احلائط  عند 
إلخراج الناس من البيوت كي يالقوا مصيرهم. وكان لديهم 
الوقت مللء الزواريب باجلثث. لكنهم من دون ريب ما عاد لهم 

من وجود هناك بعد قذيفة اآلر. بي. جي. تلك.
لغز قذيفة اآلر. بي. جي يروي واقعة صغيرة ذات داللة 
يجب أن ال تنسي. تقول احلكاية أن قذيفة )آر بي جي( أطلقها 
شخص مجهول على جتّمع للقتلة فما كان منهم سوي الهرب 
الفلسطينيني  اجلرحى  وترك  للمخيّم  املجاور  )احل��رش(  إلى 
للذبح،  املساقني  وال��ن��اس  عليهم،  لإلجهاز  متهيداً  املكّومني 
القتلة  هرب  و..  الناس،  مئات  إنقاذ  مّت  واح��دة  بقذيفة  وهكذا 

املدججون بالسالح!
املؤشرات  لكن  القذيفة.  تلك  أُطلقت  متى  ُيعرف متاماً  لم 

كلها تدل على أنها أُطلقت في نحو الساعة التاسعة مساء.
ولم ُيعرف من الذي أطلقها.

ال��ن��اس من  ت��وغ��ل "إب��راه��ي��م" داخ���ل شاتيال ليخرج  مل��ا 
بيوتهم كانت الساعة الثامنة تقريباً، ولم يكن احلرش كما قال 
األب اجلريح من مجدل زون قد هرب منه القتيل والقاتل، أي 

أن القذيفة أُطلقت حتماً ما بني الثامنة والتاسعة.
أن  أحدهما  بي. جي.:  اآلر.  قذيفة  احتماالن بشأن  هناك 
يكون مطلقها شاباً حتمس للمقاومة مبفرده، أو مع أصدقاء 
إي��اه��ا،  املجموعة  ش��ب��اب  م��ن  واح����داً  ي��ك��ون  أن  وثانيهما  ل��ه؛ 
املخيم،  سكان  عليهم  غضب  الذين  الكالشينكوف"  "شباب 
الذي عاملهم  الوحيد  املقاتل "إبراهيم" كان  والذين ملا رآهم 
بالقرب  هم  حيث  ينتظروه  أن  منهم  طالباً  وتقدير،  باحترام 
من قهوة همدر، ريثما يعود اليهم. وفعالً عاد بعد أن أنقذ من 

كانوا في ملجأ اجلليل وسواهم.
لكن ال علم لدينا إن كان هؤالء الشباب انتظروه من دون 
تلك  أطلقوا  الذين  هم  كانوا  أنهم  أم  جانبهم،  من  حت��رك  أي 
القذيفة، ذلك بأنهم كانوا في موقع يسمح لهم بإطالق النار، 
وخصوصاً إذا اتخذوا موقعاً في شارع شاتيال نفسه، أو في 

اجلهة املقابلة، كما أنه كان لديهم آر. بي. جي.
االح��ت��م��ال ال��ث��ان��ي ب���أن ي��ك��ون م��ص��در ال��ق��ذي��ف��ة "ش��ب��اب 
في  اليه  أشرنا  الذي  املهاجم  شهادة  تدعمه  الكالشينكوف"، 
فهو  والقاتل؛  القتيل  يهرب  "عندم  عشرة،  السادسة  الرواية 
حدد جهة الشمال، كما اعترف بأنه ومن معه هربوا في إثرها.

كانت النتيجة أن قذيفة ذلك املقاوم املجهول الذي أُطلقت 
ولم يظهر صاحبها، كانت السبب املباشر في حدوث ما يلي:

   هروب املسلحني املهاجمني من منطقة احلرش.
   متكن بعض اجلرحى من النجاة بأنفسهم؛ حتى قيل 

"هرب القتيل والقاتل".
   متكن سكان املخيم من أن يغادروا؛ وال ريب في أن 
املخيم  منح  املهاجمني  احل��رش وحي فرحات من  إخ��الء حي 

الصغير الفرصة للنجاة.

املصدر: بيان نويهض احلوت، صبرا وشاتيال؛ ايلول 1982، مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية، الطبعة االولى، )2003(، ص. 180-179 

عقدت اجلمعية العامة ملركز بديل اجتماعها السنوي حتت شعار "حق العودة ثابت 
ومقدس، وغير قابل للتصرف" وذلك في مقر املركز في مدينة بيت حلم، على مدار اليومني 
الغربية.  الضفة  أيلول 2006 ومبشاركة أعضاء اجلمعية من مختلف مناطق  14 و15 
واستهلت اجلمعية اجتماعها مبناقشة التقارير املقدمة من مجلس اإلدارة السابق وجلنة 
الرقابة السابقة، مبا فيها التقرير النصفي لبديل والتقرير املالي، وقد مت اعتمادهما. ولقد 

أقرت اجلمعية العامة لبديل في اجتماعها جملة من القرارات والتوصيات هي:

العامة االطالع على  للهيئة  الرقابة والذي ميكن من خالله  التأكيد على دور جلنة   1-
سير العمل اإلداري وتطور البرامج قيد التنفيذ. ويذكر أن اجلمعية قد اتخذت قرارها 
هذا على خالف توصية املقيمني اخلارجني إذ كانوا قد أوصوا بإلغاء جلنة الرقابة. 
في املقابل، وبخالف هذه التوصية، رأت اجلمعية العامة ضرورة تفعيل دور جلنة 

الرقابة وقد أقرت زيادة عدد أعضائها ليصبح خمسة أعضاء.   
-2  حتويل اجتماعات اجلمعية العامة الى مؤمتر ينعقد على مدار ثالثة أيام لالجتماع 
الواحد وذلك لتمكينها من مناقشة برامج بديل وتقاريره مناقشة مستفيضة متكنها 
من اتخاذ قرارات إستراتيجية. هذا وقد تقرر أن يعقد اجتماع اجلمعية العام القادم 
في آذار من العام 2007 حيث سيتم فيه وضع خطة عمل بديل الثالثية للفترة ما بني 

.2010 – 2008
عربية  دول  ف��ي  تنفيذها  يتم  وب��رام��ج  أنشطة  الثالثية  ب��دي��ل  عمل  خطة  تضمني   3-

وبالتعاون مع مؤسسات عربية.
-4 متديد فترة عمل مجلس اإلدارة املنتخب وجلنة الرقابة حتى آذار من العام 2009 .

على  العامة  الهيئة  أعضاء  عدد  زي��ادة  على  بالعمل  اجلديد  اإلدارة  مجلس  تكليف   5-
أو ضعيفة  املمثلة  النسوي، واملناطق اجلغرافية غير  العنصر  التركيز على  أن يتم 

احلضور في اجلمعية العامة. 
لالئحة  وفقا  كامل  بشكل  بدورهم  لإلطالع  اجلديد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تكليف   6-

الداخلية عموما ، وعلى أن يتم العمل بالتركيز على:
- تقييم جتربة االئتالف الفلسطيني حلق العودة،

 ،2006 للعام  اخل��ارج��ي  التقييم  ف��ي  ال���واردة  التوصيات  ومراجعة  دراس���ة   -
ووضع توصيات تفضي إلى دمج تلك التوصيات في برامج بديل،

- وضع آلية لتأكيد مشاركة أعضاء اجلمعية العامة في فعاليات وبرامج بديل،
برامج  مع  وتتوافق  تتفق  والتي  الهادفة  املجتمعية  البرامج  ودع��م  زي��ادة   _

بديل.
- توسيع النطاق اجلغرافي لعمل بديل ليشمل قطاع غزة، واملناطق املهمشة في 

الضفة الغربية. 
- زيادة مشاركات أعضاء اجلمعية العامة والشركاء في املؤمترات.

- مواصلة تنفيذ برنامج الطوارئ بصيغته القائمة وبالتوازي مع برامج مركز 
بديل.

 ولقد مت خالل االجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من اإلخوة: أحمد محيسن 
ع��ودة  ون��اج��ي  للصندوق،  أمينا  عطا  وسمير  للرئيس،  نائبا  ع��رف��ات  ف��اي��ز  و  رئيسا، 
سكرتيرا، ورفعة أبو الريش، أنور حمام، عبد الفتاح ابو سرور، فيصل سالمة، وعفيف 

غطاشة أعضاء.
األخ��وة: عيسى  رقابة مكونة من  بانتخاب جلنة  للمركز  العامة  قامت اجلمعية  كما 
جراد  نايف  د.  الشاتي  جمال  الله،  نصر  تيسير  اللحام،  خليل  ومحمد  رئيسا،  قراقع 

أعضاء.
أكدت فيه على  وقد أصدرت اجلمعية العامة للمركز في نهاية أعمالها بياناً صحفياً 
أن  العامة  الالجئني. وقد شددت اجلمعية  للمركز وعلى مركزية قضية  العامة  األه��داف 
ففي  ومتصاعدة؛  متواصلة  زال��ت  ال  الفلسطيني  الشعب  بحق  املرتبكة  اجلرائم  حلقات 
اآلل��ة  ت��واص��ل  وشاتيال  صبرا  مذبحة  أح���داث  الفلسطينيون  فيه  يستذكر  ال��ذي  ال��وق��ت 
العسكرية اإلسرائيلية أمام مرأى العالم اجمع وعلى مسمعه عدوانها السافر على شعبنا 
اللبناني  وخصوصا في غزة الصامدة. هذا، وقد أكدت اجلمعية على مساندتها للشعب 
على  ذات��ه  الوقت  في  مؤكدة  الهمجية  احل��رب  مواجهة  في  األس��ط��وري  صموده  وحييت 
أخرى  جهة  ومن  لبنان.  في  الفلسطيني  بالوجود  احملدقة  األخطار  إلى  التنبه  ض��رورة 
اجلمعية  وأك��دت  احلكوميني.  املوظفني  لقطاع  املطلبية  احلركة  مع  التضامن  على  أكدت 
املكانة  الالجئني  الفلسطينية بان متنح موضوع  الوطنية  العامة على رسالتها للسلطة 
هي  األخ��رى  الالجئني  وحقوق  األصلية  الديار  إلى  العودة  حق  باعتبار  يستحقها،  التي 
الصراع  جوهر  هي  الالجئني  قضية  وب��أن  الفلسطيني،  للشعب  األساسية  احلقوق  من 

الفلسطيني- اإلسرائيلي.

بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة الالجئن 
ينتخب مجلس إدارة جديد

صدر العدد 26 من نشرة الهجرة القسرية، املجلة 
اإلن��س��ان  وح��ق��وق  ال��الج��ئ��ني  ش���ؤون  ف��ي  املتخصصة 
 " العنوان:  حامال   ،2006 آب  في  الداخلي،  والنزوح 
إلى  هنا  ويشار  خاصة".  حالة  الفلسطينيني؛  تهجير 
الالجئني  دراس���ات  م��رك��ز  ع��ن  ت��ص��در  النشرة  ه��ذه  أن 
الالجئني  مجلس  مع  بالتعاون  أكسفورد  جامعة  في 
ال��ن��روي��ج��ي ومي��ك��ن االط������الع  ع��ل��ي��ه��ا ع��ب��ر ال��ص��ف��ح��ة 

.))www.fmreview.org االلكترونية: 
في افتتاحية العدد يشير محررا النشرة،) ماريون 
الزمني  االم��ت��داد  أن "  إل��ى  م��وري��س(،  ك���ودري، و مت 
وتعدد  الفلسطينيني،  وامل��ه��ج��ري��ن  ال��الج��ئ��ني  لقضية 
وتعقيد الوسائل واألساليب التي اتبعتها إسرائيل في 
عليها،   واالستيالء  ممتلكاتهم  من  الفلسطينيني  جتريد 
والتي  السافرة  مبكيالني  الكيل  سياسة  إلى  باإلضافة 
ال زالت تتبع من  قبل املجتمع الدولي عند التعامل مع 
الفلسطيني حالة  اللجوء  ذلك يجعل من  قضيتهم، كل 
إسرائيل  إص��رار  أن  إلى  خاصة. كما ويشير احمل��رران 
يشكل  يهودية  وغالبية  طبيعة  ذات  دول��ة    بناء  على 
اللجوء  حالة  استمرار  وراء  الكامن  الرئيس  السبب 
يغفل  ول��م  التهجير.  سياسة  وت��واص��ل  الفلسطيني 
وال��ذي  العنصري  الفصل  ج��دار  آث��ار  تناول  احمل��رران 
من   8% س��وى  اكتماله  عند  للفلسطينيني  يبقي  ل��ن   "
بحسب  دول��ة-  عليه  ليبنوا  فلسطني  وطنهم  مساحة 
ال����وع����ود- م��ق��ط��ع��ة ال ي��ت��واف��ر ب���ني أج���زائ���ه���ا ات��ص��ال 
البتة". وفي خالصة بحثهما يؤكد احملرران  جغرافي 

نشرة الهجرة القسرية

عدد خاص عن الالجئن الفلسطينين
الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  ق��ض��ي��ة  اس���ت���م���رار  أن  ع��ل��ى 
األمم  هيئة  فشل  على  قاطعا  دليال  يشكل  ومعاناتهم 
املتحدة في التعامل مع قضيتهم. فعلى الرغم من أنها 
نشوء  مع  ترافقت  والتي  املعاصر  اللجوء  قضايا  أقدم 
التعامل معها،  لم يجر  انه  إال  الدولية نفسها،  املنظمة 
وقواعد  مل��ب��ادئ  وفقا  املشابهة،  القضايا  م��ن  كغيرها 

القانون الدولي. 
وقد ضم هذا العدد 28 مقاال جاءت في 51 صفحة 
شارك فيها نخبة من املتخصصني تناولوا فيها قضية 
الالجئني واملهجرين الفلسطينيني في مختلف مراحلها 
ومت م��ع��اجل��ت��ه��ا م���ن م��خ��ت��ل��ف ج��وان��ب��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة 
املقاالت  بعض  والسياسية.  –احلقوقية  واإلنسانية 
التشريد  وحالة  الفلسطيني  اللجوء  أسباب  تناولت 
الناجمة عن إقامة دولة إسرائيل واملؤسسات الدولية 
املكلفة بحماية الالجئني الفلسطينيني وتقدمي املساعدة 
اإلنسانية لهم. وهناك مقاالت تناولت أوضاع الالجئني 
في دول الشتات في األردن ولبنان وغيرهما؛ واجلدير 
في  الفلسطينيني  الالجئني  أوض��اع  تناول  هنا  بالذكر 
ما  لوقف  فاعال  دوليا  تدخال  تقتضي  كحالة  ال��ع��راق 
موضوع  تناول  مت  وكذلك  تنكيل.  من  له  يتعرضون 
وأولئك  األخضر  اخلط  وراء  الفلسطينيني  املهجرين 
العنصري.  ال��ف��ص��ل  ج���دار  بفعل  اجل���دد  امل��ه��ج��ري��ن 
وبطبيعة احلال لم يسقط العدد من حسابه تناول 

ما يجري في غزة احملاصرة منذ ا كثر من ثالثة أشهر.
إن امل���ل���ف اخل�����اص ب��ق��ض��ي��ة ال���الج���ئ���ني وامل��ه��ج��ري��ن 

الهجرة  نشرة  من   26 العدد  في  املتضمن  الفلسطينيني 
ال��ق��س��ري��ة ي��ش��ك��ل م��ع��اجل��ة ق��ي��م��ة مل��وض��وع ن��ح��ن ب��أم��س 
األوس����اط وعلى  ك��ل  ف��ي  إل���ى تثبيت ح��ض��وره  احل��اج��ة 

الصعد.  مختلف 
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استمراري��ة وتواص��ل، أنشط��ة وفعالي���ات

برن������ام�ج مرك�����ز بدي����ل لتنمي���ة األجي��������ال الناشئ����ة ف������ي مج�����ال حق���وق الالجئي����ن
يواصل مركز بديل تنفيذ مشروعه اخلاص بتنمية الناشئة في مجال حقوق 
املؤسسات  وفعاليات  أنشطة  تصاعد  م��ع  تترافق  متصاعدة  بوتيرة  الالجئني 
انطلق في مطلع  الذي  البرنامج  أن  البرنامج. ويذكر  في  املشاركة  اإلح��دى عشر 
العودة،  حلق  الفلسطيني  االئتالف  توصية  ال��ى  استنادا   ،2006 العام  من  آذار 
قادر  شبابي  كادر  ق��درات  تنمية  إلى  يهدف  للمركز،  العامة  اجلمعية  ومبصادقة 
مواجهة  في  عنها  والدفاع  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  حقوق  عرض  على 
وتطور  نشوء  على  البرنامج  وي��رك��ز  قضيتهم.  تصفية  إل��ى  ال��رام��ي��ة  امل��ش��اري��ع 
يتناول  بحيث  الفلسطيني  ال��ل��ج��وء  قضية  وج��وه��ره��ا  الفلسطينية  القضية 
احلقوق الثابتة وطنيا واملقررة دوليا بأسلوب شمولي يعاجلها من كافة الزوايا 
احد  البرنامج  هذا  في  ويشارك  والسياسية.  القانونية   - واحلقوقية  التاريخية 
عشرة مؤسسة فاعلة في أوساط الالجئني من مختلف مناطق اللجوء في الضفة 
حق  من  إن  بديل  يرى  املشاركني  وتفعيل  البرنامج  تطوير  سبيل  وفي  الغربية. 
وتوثيق  بأنفسهم  أنفسهم  تقدمي  واملشاركات  واملشاركني  املشاركة،  املؤسسات 

فعالياتهم وأنشطتهم كل في مجاله وعلى طريقته. 

مركز شباب عقبة جبر االجتماعي
ثائر نوفل، 15 سنة، لم يكن يتوقع حجم الفائدة من البرنامج "أنا حقيقة قبل 
إنسان  فانا  اآلن  أما  أي شيء عن قضيتنا  اعلم  أكن  لم  والتدريب  النقاش  حلقات 
مختلف متاما واستطيع أن أجيب على كثير من األسئلة . ومن الناحية االجتماعية 
في  وخصوصا  كثيرا  أش���ارك  أك��ن  ل��م  امل��درس��ة  ف��ي  كطالب  كثيرا؛  استفدت  فقد 
أما اآلن فأنا أستطيع إن أشارك وأتفاعل في  التي تتحدث عن قضيتنا  احلصص 
الصف بفضل هذه الدورة املميزة". والء محمود اخلطيب، 14 تقول: "كلما عرفنا 
فلسطني أكثر أحببناها أكثر وكلما عرفنا حقوقنا أكثر متسكنا بها أكثر". سلوى 
إبراهيم، 15 سنة تقول: " لم أتصور ان أوضاع الالجئني الفلسطينيني في املنفى 
بهذا السوء وخصوصا في لبنان... كم نحن بحاجة إلى التواصل معهم، وكم نحن 
بحاجة الى حماية حقوقنا". جهاد عويضات، املدرب املشارك في البرنامج يرى 
لذلك  أعداؤنا لأسف منا؛  بنا متكن  املعرفة واجلهل مبا يحيط   قلة  انه "بسبب 
حري بنا ان نشجع مثل هذه الدورات التي توعي أبنائنا وتزيل الغمام عن أعينهم 

واعني أهلنا أيضا".

أما األنشطة التي قام مركز شباب عقبة جبر االجتماعي خالل الصيف احلالي 
فهي عديدة ومتنوعة أهمها:

إقامة مخيم صيفي رياضي خاص بكرة السلة في شهر متوز واملشاركة   .1
في جملة من األنشطة الرياضية اخلاصة بكرة القدم وكمال األجسام.

وهي  روض���ات  ث��الث  ف��ي  متنوعة  أنشطة  تشمل  مفتوحة  أي��ام  تنظيم   .2
روضة العودة وجمعية الشبان املسيحية وجمعية البر وذلك في شهر 

آب. 
عقد ورشة عمل حول دور املتطوعني في العمل املجتمعي.  .3

مواكبة برنامج تنمية الناشئة حتت رعاية مركز بديل.  .4
إقامة يوم مفتوح بدعم من اليونيسف وبرنامج الدعم النفسي.  .5

مركز ثقافة الطفل/ مخيم الفوار
أسامة أبو حماد، 15 سنة، يرى ان املادة املخصصة للبرنامج جاءت متسلسلة 
وبشكل مالئم جداً  مما جعل االستفادة منها كبيرة. لقد أفادتني املادة في جميع 
األماكن حتى في املدرسة ساعدتني على تخطي الكثير من املصاعب. ان عرضها 
على جهازي الفيديو و L.C.D قد أسهم في مضاعفة الفائدة". مالك ابو وردة، 14 
سنة يرى ان دور املدرب واسلوبه والوسائل املستخدمة قد أسهمت في مواظبته 
على احلضور الى كل لقاء. أما نبيل أبو حماد، 15 سنة فبعد ان أكد قول زمالئه 
يقول: " إن ما مر به أجدادنا ال يختلف عما منر به اليوم؛ ما تعلمناه وعرفناه عن 

أحداث املاضي واجلرائم املرتكبة بحق شعبنا ال زال يتكرر حتى اليوم".
محمد احمد أبو عجمية، مدير املركز، يؤكد من جهته أهمية البرنامج والتربية 
الوطنية الشاملة حيث وضمن هذا السياق ينظم املركز نشاطاته املختلفة وأهمها 
للمعتقل  فنية  أشغال  كرندال،  ميا  للفنانة  السالم  بذور  التالية:  الفنية  املعارض 

فيصل فراج والذي أمضى في سجون االحتالل 18 عاما، معرض القافلة – فلسطني 
عام 1923، رسومات الفنان ناجي العلي، معرض 58 عاما على النكبة ) صور من 
املركز  أن  حيث  الذاكرة  في  جنني  معرض  وشهود.  شواهد  معرض  االنتفاضة(. 
املهجرة واملدمرة والقادة  القرى  الكتاب واألدب��اء وأسماء  اتخذ شهريا من أسماء 

عنوانا ألنشطته.

كي ال ننسى/ مخيم جنن 
"لد  بلدة  من  واص��ال  جنني   مخيم  سكان  من  سنة،   17  ، شبلي  جمال  خولة 
الوادين" قضاء حيفا تقول: " انا استمريت في الدورات في انتظام ولم اغفل عن أي 
دورة او محاضرة إال مرة واحدة حيث اضطررت الى الغياب؛ وفي احلقيقة ندمت 
على هذا الغياب. لقد شعرت إن معلومات كثيرة قد فاتتني فحاولت أن أعوضها 
عبر زميالتي وبسؤال املدرب. أمتنى أن يستمر البرنامج وميتد إلى شرائح أكبر 

وأوسع حتى تستفيد منها األجيال القادمة وشرائح فلسطينية أخرى".
واصال  جنني  مخيم  سكان  من  سنة   18  ، الشيخ  الرحمن  عبد  يوسف  حمزة 
املشروع عن طريق جمعية  ب��دورات  بلدة "اج��زم" قضاء حيفا يقول: علمت  من 
كي ال ننسى حيث اقوم بتدريب فرقتها للدبكة الشعبية فاستفسرت عن املشروع 
اجل  م��ن  ف��ورا  بالتسجيل  فقمت  الالجئني  ال��ى  ستتطرق  التي  باهدافه  وع��رف��ت 
اكتساب معلومات اكثر عن الالجئني. الدورات منتظمة و كان خروجي إلى بيت 
زرت  حيث  ج��دا؛  مفيدا  العودة"  أجيال  "مخيم  في  ومشاركتي  زمالئي  مع  حلم 
املخيمات وتعرفت عليها. مادة الدورات بسيطة وغير معقدة وأكثر شيء أحببته 

في الدورات روح التعاون بني الزمالء واملناقشة اجلادة والهادفة واملفيدة".
من  وأصلي  جنني  مخيم  سكان  من  "أن��ا  تقول:  سنة   16 يونس،  محمد  ختام 
بلدة السنديانه قضاء حيفا . علمت باملشروع عن طريق "جمعية كي ال ننسى" 
ال��ى املخيمات  ال��ذه��اب  ب��ه��ا؛ ألن��ن��ي ال أح��ب  االل��ت��ح��اق  ف��ي  ت���رددت كثيرا  ولكنني 
فائدة. وقامت احدى زميالتي  الالجئني دون  التي تتحدث عن  الصيفية وخاصة 
بإقناعي في االلتحاق بالبرنامج في حضور اجللسة األولى ومن ثم أقرر. وعندما 
الالجئني والعودة  أنها تتحدث بعمق على حق  علمت بأهدافها اجلميلة وخاصة 
قمت سريعا بتسجيل اسمي في املشروع وقد استنتجت منذ اجللسة األولى كيف 

ندافع عن حقنا نحن الالجئني وكيف علينا الدفاع عنها بأغلى األثمان". 
هال تفكجي، منسقة البرنامج تؤكد على أهمية البرنامج، و"ضرورة االستمرار 
في املشروع وتطويره في مجاالت متعددة خلدمة الشباب في املخيمات وإنقاذهم 
من مخططات التجهيل والتضييع التي يسعى إليها االحتالل خللق جيل فاشل غير 

منتم لقضيته، وغير واع حلقوقه".

انشطة املركز:  في منتصف شهر متوز قامت جمعية كي ال ننسى ببدء تنفيذ 
مشروع بادر الشبابي بالتعاون مع جمعية رعاية الطلبة وبدعم من املساعدات 
شبابية  مبادرات  دعم  على  املشروع  هذا  فكرة  تقوم  حيث  النرويجية  الشعبية 
حقوق   – األنشطة  إدارة   – امل��رأة  كحقوق  مجتمعية  قضايا  مجال  في  تطوعية 
– دور وسائل اإلعالم في دعم قضايا الشباب وغيرها.  – الدميقراطية  الالجئني 
وما زالت "كي ال ننسى" وباالضافة الى لقاءات برنامج مركز بديل، تعقد دورات 
في الكمبيوتر واللغة االجنليزية مرتني اسبوعيا. وستقوم اجلمعية خالل أيلول 
ببدء مشروع بعقد دورات تدريبية لنساء املخيم في مجاالت الرسم على الزجاج 

واخلياطة وما شابه ذلك.

مركز الجئ / مخيم عايدة 
ال��ع��زة، 15 سنة، كتبت ت��ق��ول:" س��وف أحت��دث عن م��دى اإلف���ادة التي  ليندا 
عمل  حيث  الج��ئ،  مركز  أقامها  التي  بالفعاليات  مشاركتي  خ��الل  من  تلقيناها 
املركز على تنفيذ البرنامج من جانبني وهما؛ اجلانب النظري، واجلانب العملي 
وأقصد باجلانب العملي وهو اجلانب الذي تعرفنا به على قضيتنا و مخيماتنا 
الرابع والدولي  بشكل ملموس؛ حيث نظم مركز الجئ مخيمني صيفني: احمللي 
اخلامس حيث نظمهما حتت شعالر "حق العودة حق وطني وانساني وقانوني 
مخيم   ف��ي  ع��دي��دة.  ه��ادف��ة  انشطة  شمال  كما   " ال��ت��ص��رف  او  للتقادم  ق��اب��ل  غير 

في  الناشئة  تنمية  برنامج  ف��ي  املشاركة  وامل��ؤس��س��ات  امل��راك��ز  أحيت 
في  متنوعة  فعاليات  بديل  مركز  ينظمه  وال���ذي  الالجئني  حقوق  مجال 
برنامج  هامش  فعلى  وشاتيال.  صبرا  ملجزرة  والعشرين  الرابعة  الذكرى 
تنمية الناشئة وضمن حملة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني، أحيا 
يوم السبت، 16 أيلول 2006، مركز ثقافة الطفل الفلسطيني/ مخيم الفوار 
مت  ثم  واألح��داث  للوقائع  تاريخي  بسرد  وذل��ك  الذكرى  اخلليل  قضاء  في 
عرض فيلم وثائقي ملدة 55 دقيقة تاله حوار ونقاش حول املجزرة وحول 

املسؤولية عنها.
أما في مركز يافا الثقافي في مخيم بالطة، فقد قام املشاركون في برنامج 
أكادميية الشباب الالجئ بتقسيم العمل بني 4 مجموعات حيث قامت كل 
وشاتيال  صبرا  مجزرة  ذك��رى  إحياء  مبناسبة  مميزة  بفعالية  مجموعة 
للشهداء"  الوفاء  "مجموعة  االولى  املجموعة  التالي:  النحو  على  وجاءت 
قامت بإعداد مجلة حائط عن املناسبة علقت في أحد صفوف مدرسة بالطة. 
املجموعة الثانية "مجموعة العودة" حيث قامت املجموعة بزيارة لعائالت 
مدارس   في  الذكرى  عن  يافطة  تعليق  وكذلك  املخيم  من  االطفال  الشهداء 
هذه  أع��دت  الفلسطيني"  الساحل  "مجموعة  الثالثة  املجموعة  املخيم. 
املجموعة لقاء بني كل املشاركني في الدورة ومجموعة من كبار السن. أما 
املجموعة الرابعة "مجموعة عشاق االرض" هذه املجموعة قامت بزراعة 
بعض األشتال والزهور قرب قبور شهداء مخيم بالطة وعلى مدخل املقبرة. 
كوفي  السيد  املتحدة  ل��المم  العام  لالمني  رسالة  املجموعات  وجهت   وق��د 
الدولية مبحاكمة ومحاسبة  عنان تطالبه وتطالب محكمة جرائم احلرب 

املسئولني عن اجلرمية والقتلة وفي مقدمتهم حكومة العدو الصهيوني. 
تأليفه  الشباب بعرض مسرحية من  قام مركز  وفي مخيم عقبة جبر، 
وإخراجه تتناول املناسبة؛ هذا وبعد ان نالت إعجاب املدعوين قرر املركز 

تصويرها وتزويد املراكز وااملؤسسات األخرى بها. 
ومن جهته، أقام مركز أطفال الدوحة معرضا للصور ورسومات األطفال 
مختلف  في  مصيره  وح��دة  شعبنا  أبناء  وترابط  اجلرمية  هول  عن  عبرت 
بقاع األرض والشتات. كما ومت عرض فيلم وثائقي حضره حشد من أهالي 

الدوحة. وفي طولكرم قامت اللجنة الشعبية بتنظيم مهرجان خطابي وفني  
الشعر  وإلقاء  وفظاعتها   املذبحة  رسم  مت  حيث  طولكرم  إناث  مدرسة  في 
الوطني والكلمات املعبرة. وقبلها مت تقدمي لهم شرح من قبل مرشدهم حول 
املشاركني  جموع  توجهت  بعد  ث��م  وم��ن  شهدائها،  وع��دد  ووقتها  امل��ج��زرة 
املخيم تخليداً ألرواح  املدرسة وش��وارع  في مسيرة  رمزية داخل ساحات 
الشهداء. وفي فعالية مماثلة، قام مركز الطفل الفلسطيني في مخيم شعفاط 
ذكرى  فعاليات  بإحياء  املخيم  خلدمات  الشعبية  اللجنة  مع  وبالتعاون 

مذبحة صبار وشاتيال وذلك يوم اخلميس 21 أيلول في مقر نادي الطفل. 
أم���ا ف��ي ج��ن��ني ف��ق��د ع��ق��دت جمعية ك��ي ال ن��ن��س��ى ال��ن��س��وي��ة م��ح��اض��رة 
 ،2006 أيلول   17 السب،  يوم  وذل��ك  وشاتيال  صبرا  ننسى  ال  كي  بعنوان 
مجموعة  اللقاء  هذا  حضر  حيث  جنني؛  مدينة  في  فرح  تلفزيون  قاعة  في 
طالب برنامج تنمية الناشئة في مجال حقوق الالجئني، وقد مت استضافة 
تفاصيل  كل  فيه  تناول  وافيا  شرحا  ق��دم  وال��ذي  سمودي  علي  الصحفي 
تاريخ  في  ح��ادا  منعطفا  شكلت  وأح���داث  جرائم  من  واكبها  وم��ا  امل��ج��زرة 
املجازر  ف��إن  ال��ص��راع  ب��دء  "منذ  ال��س��م��ودي:  وق��ال  الفلسطينية.  القضية 
 ، التصفوي  املشروع  تخدم  وخطط  أه��داف  لتحقيق  إسرائيلية  أداة  كانت 
م��رورا بصبرا وشاتيال وص��وال ملخيم جنني ورفح  قاسم  قبية وكفر  فمنذ 
تراق  الدماء  زالت  فما  املؤامرة،  تتوقف فصول  املجازر ولم  تنته  لم  وقانا 
بهدف  أع��دت  امل��ج��زرة  أن  السمودي  بني  ثم  وب��غ��داد.  ولبنان  فلسطني  في 
إضعاف مخيمات الالجئني الفلسطينيني في بيروت ودفع الفلسطينيني إلى 
الهجرة خارج لبنان، والقضاء على املقاومة الفلسطينية، ثم بني أن املواقف 
ومنحت  واالستنكار  الصمت  إط��ار   عن  تخرج  لم  التي  والدولية  العربية 
مرحلة  كل  في  امل��ج��ازر  وخاصة  أساليبها  كل  الستخدام  غطاءا  إسرائيل 
ومقاومة  وتالحم  وصمود  وح��دة  بفضل  فشلت  التي  مخططاتها  لفرض  
في  أما  والهزيلة.  البديلة  اخليارات  لكل  الرافض  بحقوقه  املتمسك  شعبنا 
مخيم عايدة، فقد قام مركز الجئ بتنظيم رحلة الى مخيم طولكرم ومدينة 
قلقيلية وذلك حتت شعار "أملنا واح��د، وحلمنا واح��د" تعبيرا عن وحدة 

الشعب والقضية. 

املؤسس��ات املشارك��ة في برن��امج تنمي��ة الناشئ��ة أْحَي���ت ذك��رى صب���را وشاتي���ال
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محاكم��ة القتل���ة
من  شخصاً   23 ق���ّدم   ،2001 ي��ون��ي��و/ح��زي��ران   18 ف��ي 
وشاتيال  صبرا  مخيمات  في   1982 مذابح  من  جن��وا  الذين 
ش��ك��وى تفيد ب���أن -أري��ي��ل ش����ارون ال���ذي ك���ان آن����ذاك وزي��ر 
الذي  ي��ارون  وعاموس  إسرائيل،  وزراء  رئيس  واآلن  الدفاع 
القادة  من  وغيرهم  اإلسرائيلية  القوات  ل��واء  قائد  آن��ذاك  كان 
اللبنانية  الكتائب  ميليشيا  وأعضاء  اإلسرائيليني  العسكريني 
- هم املسؤولون عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 

واإلبادة اجلماعية املتعلقة بأعمال القتل. 
وفي يوليو/متوز، فتح قاضي التحقيق باتريك كولينيون 
حتقيقات جنائية في حاالت القتل التي وقعت في 1982. وبعد 
تدخل محام ميثل إسرائيل، قام قاضي التحقيق بإلغاء التحقيق 
في 7 سبتمبر/أيلول 2001. وعقب جلسات قضائية، ُعقدت 
إذا كان بوسع مّدعي  آيار 2002 وتتعلق مبا  في 15 مايو/ 
عام بلجيكي أن يستأنف التحقيقات اجلنائية املُعلقة واخلاصة 
بحاالت القتل التي حدثت في 1982 على يد ميليشيا الكتائب 
امليليشيا  تلك  بأن  تفيد  التي  املزاعم  إلى  باإلضافة  اللبنانية، 
املذابح  قد تسببت في عدد كبير من حوادث "االختفاء" بعد 
بعلم القوات اإلسرائيلية أو حتت إشرافها، فإن غرفة االتهام 
التابعة حملكمة االستئناف قامت فعالً بإيقاف التحقيقات التي 

كان يجريها االدعاء العام البلجيكي في القضية. 
ولقد قبلت احملاكم البلجيكية نظر هذه الدعوى بعد تعديل 
للمتضررين  يسمح  أصبح  بحيث  مؤخرا  البلجيكي  القانون 
من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية رفع دعاوى ضد 
أو  الضحية  جنسية  ع��ن  النظر  بغض  اجل��رائ��م  ه��ذه  مرتكبي 

املعتدي أو املكان الذي ُيرتكب فيه هذا النوع من اجلرائم.
أمريكية و متشيا  دولية وخصوصا  ولكن حتت ضغوط 
األخ��رى. قررت  الغربية  ال��دول  في  املوجودة  التشريعات  مع 
املعروف  القانون  إلغاء   2003 متوز  في  البلجيكية  احلكومة 
الذي   1993 سنة  الصادر  العاملي  االختصاص  قانون  باسم 
احل��رب  ج��رائ��م  مبحاكمة  البلجيكية  للمحاكم  يسمح  ك���ان 
الذي  املكان  أّيًا كان  اإلب��ادة  اإلنسانية وجرائم  واجلرائم ضد 
ارتكبت فيه. أما بعد تعديله فإن احملاكم البلجيكية ال تنظر إال 
القضايا  أي  مباشر،  بشكل  ببلجيكا  تتعلق  التي  القضايا  في 
الذين  م��ن  أو  بلجيكيني،  املتهم  أو  الضحية  فيها  يكون  التي 

يقيمون في بروكسل. 

احملاكم الدولية اخلاصة
ان احملاكم اخلاصة التي أنشئت بخصوص كل من رواندا 
األم��ن  مجلس  م��ن  ق���رار  على  ب��ن��اء  مت��ت  سابقا  ويوغسالفيا 
الدولي وبالتالي ال ميكن توقع إنشاء محكمة خاصة حملاكمة 
كان  إذا  اإلنسانية  ض��د  ج��رائ��م  مرتكبي  أو  احل��رب  مجرمي 
الفيتو  حق  ستستعمل  أميركا  ألن  بإسرائيليني  يتعلق  األم��ر 
ضد ذلك. نعم ميكن أن يكون هذا صحيحا في املرحلة احلالية 
ولكن املهم هو خلق سوابق حملاكمة هذا النوع من اجلرائم في 
انتظار تشكيل محكمة اجلنايات الدولية التي تنتظر مصادقة 
العدد الكافي من الدول لتصبح سارية املفعول. فهذه احملكمة 
التي متارس من  املكاييل  ازدواجية  إنهاء  إلى  أن تؤدي  ميكن 
قبل الدول الغربية ضد الفلسطينيني والعرب كلما تعلق األمر 
باإلسرائيليني. وهنا يجب التأكيد بأن جرائم احلرب واجلرائم 
العرب  على  يجب  ما  وهذا  بالتقادم.  تسقط  ال  اإلنسانية  ضد 
التجاوزات  كل  توثيق  أجل  من  والعمل  إدراكه  والفلسطينيني 
محاكمة  انتظار  ف��ي  الفلسطينيني  ض��د  ال��س��اف��رة  واخل���روق 

مرتكبيها من اإلسرائيليني في املستقبل.

استمراري��ة وتواص��ل، أنشط��ة وفعالي���ات

برن������ام�ج مرك�����ز بدي����ل لتنمي���ة األجي��������ال الناشئ����ة ف������ي مج�����ال حق���وق الالجئي����ن
التضامن الدولي مت التطرق إلى موضوع اللجوء واملخيمات باإلضافة إلى القرى املدمرة 
الفلسطينية. فلقد  املخيمات  التي هجر منها سكان  القرى  واملهجرة عام 1948، وهي تلك 
قمنا بالتعرف على هذه القرى عن طريق جمع املعلومات عنها؛ ومن ثم قمنا مبناقشة هذه 
األمور مع املشاركني األجانب وعرفناهم بها باإلضافة إلى جتسيد هذه املعلومات واألفكار 
في لوحة جدارية وذلك برسم صور هذه القرى على سور يقع في مدخل املخيم . باإلضافة 
إلى ذلك فقد قمنا بزيارة مخيم جنني، حيث تعرفنا على املخيم وعلى املناطق احمليطة به 
وقمنا بكسر احلواجز التي تفصل بيننا. وبالنسبة لي فقد استفدت كثيراً وأمتنى أن تستمر 
لكي  الشباب  من  ممكن  عدد  أكبر  مع  بالعمل  املشروع  لهذا  واملشاركة  املنظمة  املؤسسات 
يتعرفوا على قضيتهم وتاريخهم حتى يبقى هذا اجليل متمسكا بحقوقه رافضا االستسالم  

والتنازل".
العجارمة، "  فيه، صالح  الناشئة  تنمية  ويضيف مدير مركز الجئ ومنسق برنامج 
بالتنسيق مع  املركز على زيارة مخيم جنني  للبرنامج عمل  العملي  فيما يتعلق باجلانب 
املخيمات  أطفال  بني  عالقة  آلية  خللق  وذل��ك  البرنامج  في  الشريكة  الننسى  كي  جمعية 
والتعرف على واقع املخيم وخاصة خالل االنتفاضة احلالية. كما مت أيضا القيام  بزيارة 
لقرية الوجلة الفلسطينية/ عرض املشاركون خاللها موضوع اللجوء الداخلي في نفس 

القرية، وآثار جدار الفصل العنصري.

مركز يافا الثقافي/ مخيم بالط���ة 
أكثر  من  الشبابية  الكادر  دورة   " ان  البرنامج  في  املشاركني  احد  محمود،  محمد  يرى 
الدورات التي استفدت منها على اإلطالق، ألنها قد أعطتني معلومات لم يسبق لي أن تعرفت 
عليها أو أن يكون لي علم بها، وحتى املعلومات التي عرفتها من خالل هذه الدورة كانت غير 
البرنامج تعكس  كافية وأرغب باملزيد". ويرى املشارك معن الطيراوي ان "املشاركة في 
إصرار األجيال لتتعرف وتتعلم وأن تأخد العبر وتستخلص النتائج من اجل انشاء جيل 
قادر على حمل األمانة والرسالة وحتقيق النصر وإقامة الدولة الفلسطينية وحتقيق حقنا 

املقدس بالعودة". 
من جهته، يرى شاهر البدوي، أحد القيمني على البرنامج في مركز يافا الثقافي، ان متيز 
البرنامج يكمن في انه  "يشتمل على العديد من الفعاليات والنشاطات واللقاءات املشتركة 
القدرة  من  يزيد  مما  واملشرفني  املدربني  ولقاءات  الصيفية  كاملخيمات  املشاركني  ملجموع 
اآلليات  بأفضل  للخروج  وذلك  البرنامج  ومناقشة  واألفكار  األجيال  تواصل  عبر  احلركة 
والتوصيات إلجناحه واالستمرار فيه كبرنامج يحمل هدفا استراتيجيا لكل من يعمل في 

مجال حقوق الالجئني الفلسطينيني".

ولعل أبرز نشاطات مركز يافا الثقافي خالل الشهرين األخيرين ما يلي: 
التي  السالم " مخيم بالطة ضمن جولته  الدراجني من أجل  األوروب���ي،"  الوفد  زي��ارة 
تشمل مدن مختلفة في الضفة الغربية "؛ افتتاح معرض صور  للفنان البريطاني ريتش 
الغوث  التربية والتعليم بوكالة  ويلز بعنوان " فلسطني في صور" وذلك بحضور مدير 
والتعليمية  الثقافية  امل��ؤس��س��ات  وممثلي  رؤس���اء  م��ن  كبير  وحشد  بالطة  مخيم  وم��دي��ر 

والوطنية وفصائل العمل الوطني واإلسالمي في املخيم.
مشاركة وفد من مركز يافا في املخيم الصيفي الرابع في سوريا حمل اسم راشيل كوري 
والذي نظمته مجموعة عائدون في سوريا بالتعاون مع االئتالف الفلسطيني حلق العودة 
عقد ورشة عمل في مخيم بالطة بعنوان "التعريف بدور الشباب" بالتعاون مركز رام الله 

لدراسات حقوق اإلنسان.   
مخيم  في  الثقافي  يافا  ملركز  التابعة  واملسرحية  الشعبية  للفنون  عائدون  فرقة  قيام 
بالطة بجولة في بريطانيا وايرلندا الشمالية دامت اربعة وعشرون يوما قدمت الفرقة فيها 
عدة عروض مسرحية ودبكة شعبية جسدت معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. 
نقابة  تنفذه  وال��ذي  باملوسيقى(  النفسية  الصدمة  عالج   ( نفرح"  "يال  مشروع  تنفيذ 
األخ��ص��ائ��ي��ني االج��ت��م��اع��ي��ني والنفسيني ف��ي ن��اب��ل��س وب��ت��م��وي��ل م��ن م��ؤس��س��ة أط��ف��ال األم��ل 
األسكتلندية، وطبق املشروع مع مجموعة من األطفال الذين تعرضوا لصدمات نفسية من 

جيل 9-12 سنة.
استمر  حيث  جينو"  "أالن  البريطاني  للفنان  املفقود"  "الوطن  ص��ور  معرض  إقامة 

املعرض ملدة أسبوع، بالتعاون مع املجلس الثقافي البريطاني.
تخريج دورة تدريبية متخصصة في إنتاج أفالم لأطفال بعنوان "بحلم في فلسطني" 
والتي نظمت بالتعاون مع مؤسسة تواصل ومقرها مدينة بوسطن األمريكية ومعهد اإلعالم 

في جامعة بيرزيت. 
استقبال عدة وفود منها وفد من احلملة االسكتلندية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
النجاح  جامعة  تنظمه  الذي  السنوي  الدولي  املخيم  وفد  األمريكي،  اخلضر  حزب  من  وفد 

الوطنية ضمن برنامج زاجل الشبابي.

اللجنة الشعبية خلدمات مخيم طولك��رم
البرنامج  تطوير  في  يرغب  "ق��اق��ون"،  األصلي  بلده  سنة   13 إبراهيم،  محمد  ثائر 
لكي  لها  بزيارة  نقوم  ان  حبذا  يا  الضفة...  في  املخيمات  جميع  نعرف  ال  "إننا  فيقول: 
نتعرف عليها. أما سهير حسني الشيخ، 12 سنه، بلدها االصلي احلوارث فتقول: " أود 
االستمرار في الدورات، وارغب ان تكون املعسكرات في كل عام في بلد مختلف، وان يكون 
هناك زيارة للمخيمات في الشتات. رامي محمد كعبيه، 13  سنة بلده األصلي حيفا يقول: 
كطفل  حقوقي  ومعرفة  شخصية  وبناء  العالقات  بناء   أهمها  كثيرة  أشياء  "استفدت 
والجئ". ومن جهته يقول املرشد علي اخلولي:  "قمنا على هامش البرنامج بعدد من 
: ) تأهيل املعاقني، املركز النسوي، مركز  الفعاليات املشتركة مع مؤسسات املخيم مثل 

الشباب، مدارس الوكالة وذلك من خالل برامج ثقافية مثل احملاضرات، الرسم، الشعر 
الشعبية  اللجنة  قامت  ولقد  ه��ذا  الترويحية.  البرامج  ببعض  أيضا  وقمنا  والكتابة، 
خلدمات مخيم طولكرم وحققت اجنازات عدة خالل آب أهمها: العمل على مشروع خلق 
فرص عمل وكالة الغوث وتشغيل  العمال العاطلني عن العمل، حتضير مدارس الوكالة 
املالعب  وترسيم  العامة  امل��راف��ق  وك��ل  امل��درس��ة  مداخل  وده��ان  وتزيني  بتنظيفها  وذل��ك 
سياسية  ن��دوة  إقامة  وتزيينها،  املخيم  مقبرة  تنظيف  ال��ورد،  وزراع��ة  األشجار  وق��ص 
بالتعاون مع نادي العودة  حيث كانت مواضيعها تدور حول اجلدار ،ومقاطعة البضائع 
اإلسرائيلية، هذا باإلضافة إلى األنشطة الرياضية اخلارجية )سفر فريق كرة القدم إلى 

األردن( وأخرى محلية. 

مركز أطفال الدوحة الثقافي / الدوحة، بيت حلم
املشارك نضال محمود زقوت/16 سنة بعد ان يؤكد على اهمية البرنامج يوصي مركز 
الزيارات بني  البرنامج وان يكثف من تبادل  بديل قائال: " امتنى على بديل ان يستمر في 
االحتالل  سياسة  والف��ش��ال  الالجئني  من  الناشئ  اجليل  بني  العالقات  لتوثيق  املخيمات 
الهادفة الى تقطيعنا وجتزئة قضيتنا". مجد صالح/15 سنة يقول: " لقد استفدت كثيرا 
إنها خطوة جبارة يستطيع  انتباهي حملة مقاطعة إسرائيل..  البرنامج وأكثر ما لفت  من 
إذا أردنا أن نحصل على حقوقنا فابسط شيء نفعله هو  أي منا أن يقوم بها دون عناء... 
أن ال نغذي االحتالل". عصام فراج، املرشد املشرف على الدورة التدريبية في مركز اطفال 
املشاركني بحقهم في  ال��دورات بشكل ملحوظ في تعزيز اميان  لقد اسهمت  الدوحة يقول: 
العودة. كان ذلك واضحا في انشدادهم ولقد الحظت ان تعلقهم باملوضوع كان مميزا عندما 
تناولنا احلديث عن املهجرين الفلسطينيني في داخل اخلط االخضر. لقد سردنا لهم القصص 
العميقة عن املجازر الوحشية التي ارتكبت بحق شعبنا والتمييز العنصري املمارس بحقهم 
زال��وا  ما  ال��داخ��ل  في  الفلسطينيني  إخوتنا  أن  شدهم  لقد  واحملتلني.  املستعمرين  قبل  من 
الشعبي  ولباسهم  وقيمهم  وتقاليدهم  وعاداتهم  وبيوتهم  وديارهم  بأراضيهم  متشبثني 
وأكالتهم الشرقية الفلسطينية األصلية". اما عن انشطة املركز؛ فقد مت تنظيم مخيم صيفي 
ملدة أسبوعني شارك فيه األعضاء املنتسبني للمركز وغير املنتسبني. كما ان الفرقة املسرحية 

قد باشرت العمل على رواية لالديب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني.

مركز الطفل الفلسطيني/ مخيم شعفاط
املشاركون، والء قراعني، محمد الدبس، جبر محيسن بعد ان أوضحوا أهمية البرنامج 
وأثره عليهم أرادوا إن يطلقوا صرخة حيث قالوا: " الى الذين يدعون الدميقراطية والعدالة، 
إلى الذين يتباهون بحقوق اإلنسان إلى هيئة األمم املتحدة  و القمم العربية وكل العالم نحن 
لن نتنازل عن أراضينا وبيوتنا وحقوقنا أبدا أبداً أبداً ...". اما املرشدة فتقول: "  البرنامج 
أوحى لنا أن نقوم بيوم ريفي جنمع فيه أدوات وأشياء لم تعد موجودة في حياتنا اليومية 
أكثر  تتعلق  األط��ف��ال  رس��وم��ات  أصبحت  لقد  إل��خ،  وال��ط��اب��ون..  واملهباش  اجل��روش��ة  مثل 
مبوضوع اللجوء واملخيم واحلقوق، واآلن الطالب يتذكرون املناسبات واألحداث الوطنية 
مثل يوم األرض او النكبة او املجازر واملعاهدات وهذا يحفز األطفال على التحضير واإلعداد 
املركز  عمل  فقد  املركز  أنشطة  عن  اما  االيجابية".  املنافسة  من  جو  سياق  في  يتم  ذلك  كل 
األهالي  املركز يوما ترفيهيا لأطفال حضره  تامر. كما نظم  العالقة مع مركز  على توثيق 
في  األج��داد  أح��الم  عن  تتحدث  تعبيرية  ورقصات  مسرحية  شملت  فنية  فقرات  وتخللته 
العودة إلى ديارهم وأرضهم التي ما زالت أملهم املنشود. ولقد بدأ االطفال واملشاركني في 
تقدمي قضيتهم وآثار اجلدار للوفود األجنبية الزائرة األمر الذي يترك اثرا ابلغ في نفوس 

تلك الوفود.
 

مركز الشباب االجتماعي/ مخي��م الفارع��ة 
املشاركة والء حسن هندي/ 17 سنة بلدها األصلي أبو كشك/ حيفا تقول:"إن إسرائيل 
لن توافق طواعية يوما ما على عودة الالجئني الفلسطينيني، ولذلك علينا ان جند السبيل 

إلى إجبارها على ذلك".  راوية فؤاد صبح/ 15 عاماً 
املناهج  العودة في  إدخ��ال مفهوم حق  أن يتم  “ يجب  الزينات تقول:  أم  بلدها األصلي 
النكبة  وب��ال��ذات  القضية  تاريخ  يعرض  وطني  متحف  هنالك  يكون  ان  ويجب  املدرسية، 
املالحظات  بعض  منصور،  باسل  املرشد،  سجل  مطولة  رسالة  وفي  الالجئني”.  ومعاناة 
الواجب مراعاتها وأهمها: عقد دورات تدريبية للمرشدين، احلاجة الى إلى مختصني لعرض 
ملخصات  إل��ى  واحل��اج��ة  أساسية،  قانونية  قضايا  على  الحتوائها  وذل��ك  ونقاشها  امل��ادة 
واملنافسات  املسابقات  خ��الل  م��ن  وحتفيزهم  امل��ش��ارك��ني  تفعيل  إل��ى  واحل��اج��ة  مبسطة، 
واجلوائز. اما على صعيد األنشطة فقد نظم املركز جملة من النشاطات الرياضية واخرى 

ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة االغراض ومبشاركة األهالي ومؤسسات أخرى. 
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)1( الدلي���ل
“ إذا تأخرت فاعلموا أنني في خربة أبو حرب”، وخربة أبي حرب أرض مساحتها عشرة دومنات تقع في اجلهة الغربية 
ونقاط  متقطعة  بخطوط  مرسومة  الثالثة  األماكن  وهذه  الغزال”،  “عني  و  “عني احلوض”  من الشارع الذي يوصل بني 
سوداء على خارطة فلسطني.. فلسطني.. يوم كانت بنايات شارع امللوك ملكا لعائلة الطبراوي.. ومركز شرطتها حاليا كان 
مكتبا لشركة الزراعة العربية املساهمة ليميتد.. وميتد من أول شارع يافا وحتى مفترق شارع “ السالم”.. عليكم ورحمة 

الله وبركاته.

)2( احل�اف��ز
سأبحث عن حمار يحملني الى اخلربة! احلمار كان معدا لينقل الشيخ أبومحمد من مخيم جنني الى خربة “أبو حرب”. 
“وملاذا ال يركب السيارة فهي أسرع”! ألن الطريق الى املوت هي نفس الطريق الى احلياة! هذه حكمة، فلسفة خاصة بأبي 
محمد.. مثلما انتقل على احلمار هو  وعفشه من اخلربة الى املخيم .. فعلى احلمار عليه أن يعود من املخيم الى اخلربة.  وما 
دامت هذه فلسفته فال يحق ألحد من أبنائه أن يعارضه. على احلمار وضع امللح.. واخلبز.. وعلبة من السمنة.. وحترك كمن 

نوى الوصول الى بيت الله احلرام.. وكمن يعتمد في سفره الشاق الطويل على الله.. وتوكل على الله..

)3( شق��وق ف��ي الوج��ه الفلسطين�ي
عام الهزمية هو العام الذي سجل فيه أبو محمد أنه بلغ سبعني حوال.. وال قوة إال بالله العلي العظيم.. وإذا زدت عليها 
أحد عشر عاما.. فيكون أبو محمد قد بلغ واحدا وثمانني عاما من أعوام االحتالل على التمام والكمال.. ومن خالل جتاعيد 
وجهه تستطيع أن تعرف أن تاريخ منوه متاما مثل احللقات على جذع شجرة الزيتون.. فاخلط األول الذي ميتد من أعلى 
حنكه وحتى طرف حاجبيه يكون عام الثورة األول.. وهو يشبه الشق السوري اإلفريقي.. ومنه تكون البحر امليت.. ونهر 
األردن.. واخلط الثاني الذي تقوس على أسفل جبهته تكون عام القحط.. واخلط الثالث املتعرج فوق اخلط الثاني تبلور عام 
التشريد.. وهو يحتوي على عشرين “طعجة”.. وأما اخلط البارز وهو الذي ميتد من “النيع” األمين حتى “النيع” األيسر.. 
ويختفي فوق الذقن.. فهو خط االحتالل.. وليس من قبيل التهريج أن يصبح أبو محمد خارطة لتاريخ فلسطني.. فأبو محمد 

واحد كبقية أهل فلسطني.

)4( الطري���ق
من ال يعرف الطريق بني مخيم جنني و”خربة أبو حرب”.. حمار أبو محمد ال يعرفها ألنه ولد بعد سنة الهزمية.. في 
أحسن احلاالت يستطيع الوصول الى مفرق “مجدو”.. عند حاجز الشرطة.. وهو دائما عندما كان يصطدم بجندي حرس 
احلدود.. ذي القبعة اخلضراء كان يرجع.. ألنه يدرك بأن هذا اجلندي أقوى منه.. وال فائدة من “املناطحة” معه.. وهكذا 

يصبح احلمار حمارا في جغرافيا فلسطني عند حاجز شرطة احلدود.. على اخلط األخضر.. 
قطع أبو محمد الطريق على حماره حتى وصل صنوبرات “ البخشة”.. وتذكر أن اسم املكان أصله تركي.. جاء من البكاشه 
أي الغابة.. هذا حسب معلوماته.. )مالحظة: لم تفحص في القاموس التركي – العربي املصدر الصريح لهذه الكلمة.. لكن . . 
ليكن هكذا كما يعتقد أبو محمد(، وهناك نزل عن حماره ليتناول بعض اخلبز والسمنة، ويقضي حاجته قبل أن يدخل قرية دالية 
الكرمل.. ثم واصل الطريق.. بعد استراحة قصيرة.. ودخل القرية.. وتوجه إلى أصدقائه الذين يذكرهم منذ عام التشريد. دخل 
البيت.. وسألته فورا عن أم محمد، فقال لها: ماتت أم  البيت.. عرف عن نفسه فتذكرته صاحبة  البيت لم يعرفه أحد من أهل 
محمد. فقالت: الله يرحمها. فقال: يرحم أمواتكم، وصمت. وملا جاء صاحب البيت، لم يعرف الضيف ألول وهلة، لكنه سرعان 
ما تذكره، تذكر فيه اخلط الذي يشبه الشق السوري األفريقي.. وعينيه الزرقاوين.. ابتسم.. ورحب به.. وعانقه فقد كان صديقا 

حميما للمرحوم والده.. 
- هؤالء الشباب ال يعرفونني.. أنا أبو محمد.. أكلنا اخلبز وامللح مع حياة املرحوم سنني طويلة.. أنا عشت في بيتكم.. أنا 

أبني محمد ولد في هذه الدار.. أنا أبو محمد املشرد املقطع املوصل.
- أهال وسهال يا شيخ.

- أنا أصبح عمري أكثر من ثمانني سنة.. قلت: قبل أن أموت سأقابل أصدقائي.. وجئت ألودعكم الوداع األخير.. أنتم 
أفضلتم علي.. وال أستطيع أن أنكر فضلكم.. لقد تركت زوجتي خزانة عندكم.. وعندما جئت قبل عشر سنوات الى هنا 
وجدتها كما هي.. أم محمد فقدت اخلزانة.. وأنا فقدت أم محمد.. وهذه سنة احلياة.. هذه مشيئة القدر. قد تسألونني 
ملاذا جئت.. أنا أعرف أنني سأموت بعد أسابيع معدودة.. أنا سأموت مثلما مات والدكم.. ومثلما ماتت أم محمد.. وال 
أحد منا سيبقى خالدا على وجه األرض.. كلنا الى زوال.. كلنا سنموت عاجال أم آجال.. قلت آتي إليكم أسال عنكم وعن 
أوالدكم.. وأذهب الى أرضي في “ خربة أبو حرب”.. فقد سمعت أن اليهود يفلحونها.. وأنهم صادروها.. وأنا أحمل 
كوشان في األرض.. وال يحق ألحد أن يفلحها غيري بدون إذن مني. قلت آتي الى األرض وأفلحها أنا حتى أموت 
فيها.. فمن يعلم: بتروح حكومات وبتيجي حكومات.. بتموت ناس م بتحيا ناس.. وهاألرض بتظلها أرض بترابها 

وحجارها وصوانها.. وأنا سأدفن نفسي في هذه األرض كي أظل ثابتا ال أتغير.. مثلي مثل هالتراب”.

)5( وق��وف عن��د ج��دار امل���وت
في  تترامى  الشمس  كانت  بتثاقل..  يتحرك  كان احلمار  أبو محمد حماره.. واجته غربا..  الشمس.. ركب  قبل غروب 
البحر.. قلب أبي محمد صار يلوح كرقاص الساعة في صدره.. أحس بضيق.. أخرج الهواء من رئتيه.. تنفس بعمق.. أطلت 
علية “خربة أبو حرب”.. عند املفرق بني “عني احلوض” و “عني غزال”.. أحس باخلوف.. قد تنطفئ شعلة حياته قبل أن 
تطأ قدمه األرض.. الشمس سقطت في البحر- أحس بالبرد.. كان ال بد من االستراحة لقضاء حاجة.. تقدم .. بناية شاهقة 
حجبت عنه شجرات السرو التي تسيَج أرض “خربة أبو حرب”.. احلمار لم يعد يقوى على احلركة.. وقف عند احلاجز.. 
الشرطي ذو القبعة اخلضراء.. وال فائدة من “مباطحته”.. احلمار يحس باالختناق.. ألنه ال فائدة من “مباطحة” ذي القبعة 

اخلضراء.. أبو محمد كذلك يحس باالختناق..

يوقفه الشرطي.. يسأل عن هويته.. ال يفهم لغته..
-”يا خواجه! هل هذه خربة أبو حرب؟”

- شو هذا خرب.. خكي فادي.. هذه فير عتصيون.. أنت بيفهم يا خمار..؟
- هذا احلمار يا خواجه.. ال يفهم لغتكم..

رفض الشرطي أن يسمح ألبي محمد بالدخول مع حماره، كان بحاجة الى لغة خاصة ليقنع احلمار بأن يتفاوض مع 
الشرطي.. مشى على الرصيف.. أصطدم بحاجز حديدي.. لم ميت.. بحث عن حاجز آخر ليصطدم به وميوت.. كان الظالم 
أن تصل  قبل  الذي حفره  البئر  تذكر  التشريد..  املنتصبة منذ عام  السرو  مثلما لف شجرات  األرض.. ولفه  قد خيّم على 
أبو  “ خربة  إذا تأخر فهو موجود في  أنه  أبلغ أهل بيته  الله، لم ييأس فقد  مصفحات اجليش.. كان مطمئننا.. توكل على 

حرب”..  

*	الكاتب	سلمان	ناطور	هو	مدير	معهد	إميل	توما	للدراسات	الفلسطينية	واإلسرائيلية	في	حيفا.	وهو	محرر	مجلة	قضايا	
إسرائيلية	التي	تصدر	عن	املركز	الفلسطيني	للدراسات	اإلسرائيلية	)مدار(.	له	أكثر	من	ثالثني	عمل	أدبي.	

 
   

 

بي��ر الصف���ا
ما وجد حجرا واحدا من حجارة بيته حينما عاد زائرا من مخيم البص 
 “  : ، فقال بأسى ولوعة  ال��ى مسقط رأس��ه ميعار  ق��رب مدينة ص��ور 

البلدة هدموها .. واحلجارة سرقوها ؟

“ وحط باب الغرب في وجهه ومشى .
وصل الى بير الصفا .

لم يجد الصبايا املاليات وال جرار الفخار .
ولم يسمع صهيال وال خوارا وال ثغاء وال نهيقا .

اشواك يابسة حتيط بالبئر .
صعد الدرجات اخلمس التي يعرفها جيدا واطمأن قليال ألنها لم تتغير 
. وملا وصل الى خرزة البير استنشق الهواء بنهم ، وقال : الله الله يا 

عوض كم ارويت عطشنا من املاء الزالل .
فلم  العميق  البير  على مقعد عوض احلجري وحدق في فضاء  جلس 
ير شيئا . مد رأسه وأمال عنقه لعله يسمع خرير املاء فلم تسمع اذناه 
شيئا . تناول حصاة ورماها في البئر وقلبه يخفق ، فلم يسمع ارتطامها 
باملاء ، فنزلت دمعتان ساخنتان من عينيه ، وضاعتا في جتاعيد وجهه 
، وقال : يا بير يا بير . انا محمود العبد . محمود الذي يأتي اليك صباح 

كل يوم ، على ظهر االصيلة الزرقاء لترد املاء . يصفر لها .

ويدخنان   . لعوض  التنت  علبة  ويناول   . سيجارة  ويلف  هنا  ويجلس 
بلذة وهناء . واملاء

السلسبيل يجري ويجري ، وعصافير الدوري تتقافز ، وعوض يغمز 
بعينه ويقول : “ بعد شوية سترد ام اجلدايل “ . ويغني عتابا .. صاح 

محمد العابد : يا بير يا بير يا بير ..
وأفاق مذهوال حينما سمع خرير املاء يتدفق .

حفن��ة ت���راب
الشاب  اجلندي  ال��ى  ونظرت   ، رأسها  ورفعت  حقيبتها  كرمة  فتحت 

الواقف امامها في نقطة

احلدود في الناقورة وقالت : ال تتعب نفسك يا بني .
ال يوجد شيء ..

وشعرت ان كلمة “ يا بني “ خرجت على لسانها بدون قصد . ومع ذلك 
فاجلندي في عمر ابنها خالد الذي انضم الى املقاومة قبل ثالث سنوات . 

وقد يلتقيان يوما .
قال اجلندي بعربية ركيكة : مالبس بره .

فأخرجت املالبس من احلقيبة ووضعتها على الطاولة اخلشبية وهي تقول 
: نسأل الله السترة .

نظر اجلندي الى كيسني من الورق بقيا في قاع احلقيبة وقال : افتح كيس.
تناولت كرمة الكيس االول وفتحته وهي تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

وقالت : 
زعتر . زعتر من بلدنا . من مراح الغزالن .

بالسماق  املبهر  االخضر  الزعتر  رائحة  تضوعت  الكيس  فتحت  وعندما 
والسمسم .

احب  وان��ا   . الزعتر  يحبون  ال��ع��رب   : شابة  زميلة  مخاطبا  اجل��ن��دي  فقال 
الكافيار .

فردت املجندة : طعام بدائي .
“ افتح  تناولت كرمة مالبسها لتعيدها الى احلقيبة فنهرها اجلندي : 

كيس “ ، وأشار الى الكيس الثاني .فتحت كرمة الكيس .
؟ ردت  لبنان  ف��ي  ت��راب  أال يوجد   . ت��راب   : اليها وق��ال  اجل��ن��دي  نظر 

باقتضاب : يوجد .
احلدود  نقطة  وعبرت  وحملتها   ، احلقيبة  في  حاجاتها  ترتيب  اعادت 
وهي تبتسم : هذا تراب غير شكل .. من تراب ميعار . سأوزعه هدايا 

لألهل في مخيم البص .. لكل واحد حفنة .
ومدت راحة يدها اليسرى تتحسس كيسا صغيرا في عبها وهي تقول 

: هذه حصتك يا كرمة .. من تراب “ الرباع الشرقي “ .

أموم���ة
فرفع  العاصفة  ام��ام  نخلة  مثل  التابوت  على  العابد  عائشة  انحنت 

الشهيد رأسه املضمخ
مل��اذا ال تغنني وتزغردين وان��ا في   . البكاء  : كفي عن  وق��ال لها راجيا الئما 
سبيلي الى اجلنة ألعيش مرفها وارتاح من عذاب االحتالل وقساوة املخيم.

ردت عائشة العابد وجدول االسى ينهمر من عينيها : انا ولدتك للحياة 
ال لألخرة يا  بني .

ع���ودة الشهي���د
قال الشهيد عمر عكاوي جليرانه وزمالئه اهل القبور : “ اشتقت ألمي 
ابتسموا  ثم   ، اليه مدهوشني  ؟” فنظروا  الدنيا  تريدون شيئا من  هل 

ابتسامات عريضة حتى ان احدهم ضحك عاليا .
عندما  وارتبك  املقبرة  فأجتاز  خطوات  ومشى  العكاوي  عمر  نهض 
. سأمر على اقرب  “ ال بأس   : ، لكنه قال  القدمني  انه حافي  اكتشف 
، وقد  بعد  فيما  ثمنه  امي  تدفع   ، بالدين  احذية واشتري ح��ذاء  دك��ان 
يتعرف الي التاجر ، ورمبا يكون شهما فيمنحني حذاء مكافأة لي عما 

قدمته ألهل مدينتي وشعبي . “
دخل عمر املدينة ، فالتقى برجل يرتدي بذلة جديدة وربطة عنق ، فقال 

في نفسه : “ 
ال بد ان رئيس البلدية ارسل مندوبه الستقبالي “ . ولكن الرجل تسمر 
فوق الرصيف للحظات ثم استدار وتنازل عن وقاره وولى هاربا وهو 

يصرخ : “ قامت القيامة .. 
البيوت  فتحات  ، من  واطفال  “ فأطل رج��ال ونساء   ... القيامة  قامت 
موصدين  بيوتهم  ال��ى  التجأوا  ث��م   ، بالغريب  وح��دق��وا   ، وشرفاتها 

االبواب والشبابيك .
وصار شارع املدينة خاليا .

انتبه عمر العكاوي الى ان مالبسه البيضاء هي مثار الرعب والدهشة 
، فقرر ان يخلعها عندما يصل الى اول متجر للمالبس ، ويستعيض 

عنها بقميص وبنطلون .
 ، ، فلم يجد احدا فيها  الى السوق  ، وحيدا حتى وصل  مشى ومشى 

ووجد احلوانيت موصدة

فقال : “ يبدو انني جئت في يوم االحد ..” ثم نفى هذا اخلاطر عندما 
تذكر ان اجراس الكنائس لم تدق في ذلك الصباح.

م��ش��ى ف��ي ط��ري��ق��ه والح���ظ ان ال��ن��اس “ ي��ب��ص��ون “ ال��ي��ه م��ن فتحات 
االباجورات والشبابيك ، فلما حاول ان يتعرف اليهم احكموا اغالقها.

الكازانوفا  شارع  في  حجر  على  جالسا  زال  ما  البهلول  عيسى  وجد 
ويقضم تفاحة حمراء فسأله : اين الناس يا عيسى ؟

- هربوا الى بيوتهم .
- ملاذا يا عيسى ؟

- وملاذا عدت ؟
- اشتقت الى امي .

- الناس ال يريدون ان يروا صورة وجهك .
- انا ؟

- ايوه يا عكاوي
- و ملاذا ؟

- التجار يريدون ان يبيعوا بضائعهم ، و اصحاب املطاعم ينتظرون 
اجلائعني ، والكراجات تبحث عن الزبائن ، و صالونات احلالقة تنتظر 

السيدات األنيقات.
- و ما عالقتي بذالك ؟

- يقولون: انت السبب بقطع ارزاقهم و تنغيص عيشهم .
- انا ؟

- هم يقولون . ال عالقة لي بكالمهم.
- و تصدقهم يا عيسى ؟

- و ماذا يهم صدقتهم او كذبتهم ؟
- فعالً ال يهم ، املهم ان اصل الى بيتنا الصغير . اتعرف دكان احذية،

مفتوحاً وقريباً؟
- ال . ولو كان مفتوحاً ما باعك ؟

- حانوت مالبس؟
- أحتلم مبالبس جديدة ؟ لن جتد مالبس مستعملة..

- هل اعود الى امي حافياً و بهذه االكفان؟
- خير لك و المك ان تعود الى القبر .

- اشتقت اليها يا عيسى .
الشهيد” ... عد يا عمر  “ ام  اذا رأت��ك امك تخسر لقبها..   . - مجنون 
الى قبرك قبل ان يشوا بك للمخابرات ، و تقضي سنوات في ظلمات 
فقد   : ي��دري  وم��ن   . افضل  القبر  فظلمات  التعذيب..  حت��ت  السجن، 

يعذبون امك .
و استدار عمر العكاوي واطلق ساقيه للريح.

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

تل	الزعتر"،	"يكون	في	الزمن	اآلتي"،	والنخلة	املائلة".	

إع��ادة نظ��ر ف��ي شق��وق الوج��ه الفلسطين���ي
بقل��م: سلم��ان ناط���ور*

قص��ص م���ن ميع���ار
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 صبرا وشاتيال ... هوية عصرنا

محم��ود دروي��ش: قصيدت��ان

القتي��ل رق���م 48 

وجدوا في صدره قنديل ورد.. و قمر 
وهو ملقى، ميتا، فوق حّجر 

وجدوا في جيبه بعض قروش 
وجدوا علبة كبريت، و تصريح سفّر.. 

و على ساعده الغض نقوش. 
قبلته أّمه.. 

و بكت عاما عليه 
بعد عام، نبت العوسج في عينيه 

و اشتّد الظالم 
عندما شّب أخوه 

و مضى يبحث عن شغل بأسواق املدينة 
حبسوه.. 

لم يكن تصريح سفر 
إنه يحمل في الشارع صندوق عفونة 

و صناديق أخر 
آه: أطفال بالدي 
هكذا مات القمر!

امل��وت مجان��ا 

كان اخلريف ميّر في حلمي جنازة برتقال.. 
قمرا نحاسيا تفتته احلجارة و الرمال 

و تساقط األطفال في قلبي على مهج الرجال 
كل الوجوم نصيب عيني.. كل شيء ال يقال.. 

و من الدم املسفوك أذرعة تناديني: تعال! 
فلترفعي جيدا إلى شمس حتنّت بالدماء 

ال تدفني موتاك!.. خليهم كأعمدة الضياء 
خلي دمي املسفوك.. الفته الطغاة إلى املساء 

خليه ندا للجبال اخلضر في صدر الفضاء! 
ال تسألي الشعراء أن يرثوا زغاليل اخلميله 

شرف الطفولة أنها 
خطر على أمن القبيلة 

إني أباركهم مبجد يرضع الدم و الرذيلة 
و أهنيء اجلالد منتصرا على عني كحيلة 

كي يستعير كساءه الشتوي من شعر اجلديلة 
مرحى لفاحت قرية!.. مرحى لسفاح الطفوله !.. 

 أيها املارون بني الكلمات العابرة
 احملوا أسمائكم وانصرفوا

 واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، و انصرفوا
 وخذوا ما شئتم من زرقة البحر و رمل الذاكرة

 و خذوا ما شئتم من صور،كي تعرفوا
 إنكم لن تعرفوا

كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء...

 هذه املرة ليس التزايد الدميغرافي للسكان الفلسطينيني 
“القنبلة الدميغرافية” هي ما أصاب اإلسرائيليني من فزع 
وجودي ومخاطر استراتيجية كانت مبرراً ألرئيل شارون 
أن ينفذ خطته االنسحاب من طرف واحد ويطوق الضفة 
إسرائيل  ليحمي  واحل��واج��ز  العالية  ب��اجل��دران  الغربية 
كدولة يهودية نقية من الفيضان السكاني الفلسطيني كما 

ادعى اخلبراء اإلسرائيليون..
اخل����وف اإلس��رائ��ي��ل��ي ف���ي ه���ذه امل����رة ل��ي��س ألن��ه��م لم 
القائم  العادل  السالم  يريدون  الفلسطينيني  بأن  يصدقوا 
الى جنب كما جاء في  على إقامة دولتني تتعايشان جنباً 
 2002 ع��ام  للسالم  العربية  امل��ب��ادرة  وف��ي  اوسلو  اتفاق 
بعد االعتراف املتبادل وتطبيق قراري مجلس األمن 242 
إسرائيل من حدود عام 1967  بانسحاب  القاضي  و338 
القدس وحل  وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها 

عادل لقضية الالجئني وفق القرار الدولي رقم 194.
هذه املرة جتلى الفزع اإلسرائيلي وهستيريا القلق من 
التي  عابر”  ك��الم  في  “عابرون  دروي��ش  محمود  قصيدة 
املعركة  فبدأت   ،1988 عام  األول��ى  االنتفاضة  إبان  كتبت 
القصيدة  كأنها ال تدور على األرض، بل تدور على أرض 

تلك..
من  خارجة  للوطن،  نشيد  أنها  القصيدة  في  ما  وك��ل 
األراضي احملتلة التي متارس فيها سياسة تكسير العظام 
واإلبعاد واالعتقال ونسف البيوت وقتل األطفال وتدمير 
مظاهر احلياة اإلنسانية للفلسطينيني، تدعو بغضب الى 
رحيل االحتالل وجالئه من األراضي احملتلة وإقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة..
لقد شنت حملة صحفية وإعالنية واسعة في إسرائيل 
على القصيدة، ترجمت الى اللغة العبرية، وتوحد اليسار 
تهدد  القصيدة  أن  ادع��اء  حتت  واح��دة  جبهة  في  واليمني 
ورحيلهم  اليهود  اب��ادة  ال��ى  وتدعو  اإلسرائيلي  ال��وج��ود 
اتخذها  أن  الى  األمر  ووصل  البحر..  في  ورميهم  ونفيهم 
حلزب  ضمنت  ألنها  انتخابياً  إع��الن��ا  اإلسرائيلي  اليمني 
انتخابياً يحتاج إليه لالنفراد باحلكم على  الليكود مقعداً 
صحيفة  في  غوري  حاييم  اإلسرائيلي  الشاعر  تعبير  حد 

دافار.
ووص���ل األم���ر أن ق��ام اس��ح��ق شامير رئ��ي��س ال���وزراء 
اإلس��رائ��ي��ل��ي آن����ذاك ب���ق���راءة م��ق��اط��ع م��ن��ه��ا ف��ي الكنيست 
اإلس���رائ���ي���ل���ي ك��دل��ي��ل أن احل������وار م���ع م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
إسرائيل  رمي  يريدون  العرب  وأن  مستحيل  الفلسطينية 

في البحر وال يعترفون بوجودها..

 أيها املارون بني الكلمات العابرة 
 منكم السيف - ومنا دمنا

 منكم الفوالذ والنار- ومنا حلمنا 
 منكم دبابة أخرى- ومنا حجر
 منكم قنبلة الغاز - ومنا املطر

 وعلينا ما عليكم من سماء وهواء
 فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا

 وادخلوا حفل عشاء راقص.. و انصرفوا
 وعلينا ،نحن، ان نحرس ورد الشهداء 
و علينا، نحن، ان نحيا كما نحن نشاء

لقد فوجئ الوعي اإلسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني 
ال يحب االحتالل وال يحب احملتلني فوجئ ويا للسخافة 
ال���ى درج����ة ان ج��ع��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة "ي��دي��ع��وت اح���رن���وت" 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ض��ع ال��ع��ن��وان ال��ت��ال��ي "ال��ق��ص��ي��دة توحد 
الكنيست" بعدما قدمها رئيس الوزراء دليالً على ضرورة 

استمرار االحتالل.

القصيدة تدعو  ان  ان دروي��ش أوض��ح  الرغم من  على 
األراض��ي  في  االنتفاضة  حول  وت��دور  االحتالل  إنهاء  الى 
احملتلة وتنادي بإقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 
إال ان القصيدة اتهمت بالقنبلة وباخلطر وبالطاعون من 
تتحدث  أنها  وفسرت  وسّيست  اإلسرائيليني  املثقفني  قبل 
ع��ن م��ح��و ك��ام��ل ل��ل��وج��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي ك��م��ا ي��ق��ول الكاتب 
اإلسرائيلي حاييم غوري في صحيفة دافار وكان رد فعل 
بعد  لدرويش  قال  ان  كينان  عاموس  االسرائيلي  الكاتب 
القصيدة ال حوار بيننا إال بالبندقية.. وكذلك اعتبر الكاتب 
اإلسرائيلي يهوشع بن بورات ان القصيدة ضربة لليسار 

اإلسرائيلي املتعاطف مع الشعب الفلسطيني.
ويأتي جزء من انصباب احلملة على القصيدة بالغضب 
على شخص درويش وما ميثله من الفلسطينيني والعرب 
يتعرضون  والذين   1948 عام  الفلسطينية  األراض��ي  في 
مخططات  بحقهم  ومت��ارس  العنصري  التمييز  لسياسة 
الطمس ومحو قوميتهم العربية والثقافية. وكأن محمود 
التي  الى قريته  أن يعود بنشيده  دروي��ش ليس من حقه 
 1948 ع��ام  احتلت  التي  ال��ب��روة  قرية  وه��ي  فيها  ترعرع 
ليقول  الدنيا،  أصقاع  في  هائماً  الجئاً  طفالً  منها  وخ��رج 
وطفولة  بيت  ه��ن��اك  ل��ي  ك��ان  ب���الدي  ه��ذه  لإلسرائيليني 
وأح����الم، وك���ان ألب��ي ح��ص��ان وح��ق��ل وألم���ي حبل غسيل 

وأغنية وماٍض ومستقبل.
يغني  أن  يتحمل  ال  اإلس��رائ��ي��ل��ي  اإلدراك  أن  واض���ح 
لترابه ولبحره وسمائه وأن هاجس  الفلسطيني لوطنه، 
االقتالع واخلوف من اآلخر يالحق اإلسرائيلي ويسبب له 
التوتر املستمر والذي يدفعه الى املزيد من العنف واملزيد 
من االحتالل.. وكأنه ممنوع على الذاكرة الفلسطينية، أن 
حتلق في فضائها الذي هو فضائها وفي بالدها التي هي 
بالدها، ممنوع عليها أن تتألم وتستدعي أحالمها وتطرد 

كل الكوابيس من حولها..

 أيها املارون بني الكلمات العابرة
 كالغبار املر مروا أينما شئتم ولكن
 ال متروا بيننا كاحلشرات الطائرة

 فلنا في أرضنا ما نعمل 
 و لنا قمح نربيه و نسقيه ندى أجسادنا 

 و لنا ما ليس يرضيكم هنا:
 حجر.. أو حجل

 فخذوا املاضي، إذا شئتم، الى سوق التحف
 وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد، ان شئتم 

على صحن خزف
 فلنا ما ليس يرضيكم: 

لنا املستقبل ولنا في أرضنا ما نعمل

أعلن اإلسرائيليون احلرب على القصيدة، خائفون من 
الوقت  في  لهم  مقبرًة  سيكون  أنه  العتقادهم  فيها  البحر 
الذي مارسوا رمي الفلسطينيني الى البحر واملوانئ والى 
ُتكشف  أن  يتحملون  ال   ..1948 عام  نكبة  في  الصحاري 
ادعوا  عندما  واحلقائق  للتاريخ  وتشويهاتهم  ادعاءاتهم 
ج��اءوا  التي  املستنقعات  وب��الد  قاحلة  ب��الد  فلسطني  أن 
إليها وجففوها وعمروها لتصير خضراء.. وألن القصيدة 
أبرزت وجه القاتل واضحاً، املغتصب الذي ينفي إنسانية 
اآلخر وحقه في الوجود، يستنفر بكل قوته عندما تطالبه 
أساساً  أقيم  وج��وده  ألن  واالنسحاب  بالرحيل  الضحية 

على االحتالل واحلرب ووجود عدو..
ان الهجوم على قصيدة "عابرون في كالم عابر" هو 
الفلسطينيني  من  مطلوب  ألن��ه  ال��ع��ودة،  حق  على  هجوم 
الذاكرة ومن  املاضي واملستقبل من  التخلي عن حقهم من 
الوطن ومن احللم، وهو هجوم على وعي السالم اجلدي 
القائم على االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 

الى جانب الدولة اإلسرائيلية.
ال��ذي��ن ت��غ��ذوا  امل��ث��ق��ف��ون اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون  ل��م يستوعب 
بثقافة األوائل واآلباء املستشرقني وباخلرافات واألساطير 
عن ارض امليعاد ان يعلن الفلسطيني ان بالده هي بالده، 
يريدون عكس ذلك حتى يتوفر لهم شرط الوجود ومبرر 
كأنها  االحتالل  النسحاب  دع��وة  وأي  االحتالل،  استمرار 

عاب��رون ف��ي ك��الم عاب���ر

القصي��دة الت��ي وح��ّدت الكنيس��ت اإلسرائيل����ي 
بقل���م: عيس��ى قراق����ع*

دعوة النسحابه من الوجود، بالضبط مثلما لم يستوعبوا 
بعنوان  اإلعدادية  املدرسة  في  التاريخ  كتب  احد  تدريس 
"عالم من التبدالت" من إعداد )داني يعقوب( الذي اعتبر 
كتاباً معتدالً في نظرته الى العرب والتاريخ ليتم شطبه 
من املناهج بقرار رسمي وإبقاء كتب التاريخ التي تصور 
وبأمناط  وإره��اب��ي  ومتخلف  ومعتدي  كوحش  العربي 

سلبية كثيرة. 
التاريخ  حكت  ما  قصيدة  عابر"  ك��الم  في  "ع��اب��رون 
وقشرت جلده في حاضر االنتفاضة املشتعلة ضد الغزاة، 
اعتقدت  التي  املغلقة  الصهيونية  األيديولوجية  استفزت 
مقوالتها  على  وردت  تنسى  ق��د  الفلسطينية  ال��ذاك��رة  ان 
بشكل أدبي وجمالّي ومثير بأن بالد فلسطني لم تكن قفراء 
حياً  زال  ال  حياً  شعباً  هنا  كان  وان��ه  مستنقعات  بالد  وال 
وان ال شرعية وال تاريخ لأعمال واملمارسات التي يقوم 
تؤدي  ولن  اإلنسانية  ذاك��رة  في  تستقر  لن  االحتالل،  بها 
يسمى  مل��ا  جماعية  ذاك���رة  تشكيل  على  والسيطرة  ال��ق��وة 

األمة اليهودية. 

 أيها املارون بني الكلمات العابرة
 كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، وانصرفوا

 وأعيدوا عقرب الوقت الى شرعية الِعجل املقدس
 أو الى توقيت موسيقى املسدس!

 فلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا
 ولنا ما ليس فيكم: وطن ينزف، شعباً ينزف 

 وطناً يصلح للنسيان أو للذاكرة
 أيها املارون بني الكلمات العابرة

 آن ان تنصرفوا 
 وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا

 آن ان تنصرفوا 
 ولتموتوا أينما شئتم، ولكن ال متوتوا بيننا

فلنا في أرضنا ما نعمُل

وال ادري ملاذا صدم املثقفون اإلسرائيليون من قصيدة 
أنهم تعودوا  الدرجة، يبدو  الى هذه  درويش، ملاذا خافوا 
العنصرية  على  القائم  اإلسرائيلي  الثقافي  النمط  وف��ق 
ونزعة السيطرة ان يستدعوا الفلسطيني في الصورة التي 
وجاءت  وبقائهم  وجودهم  على  يحافظوا  لكي  يريدونها 

القصيدة لتكسر هذا النمط ومتزق ذلك النص املزيف.
املناقض  األخالقي  وتفوقها  القصيدة  إنسانية  ولعل 
التعليم  مناهج  بها  تعج  التي  وال��ع��داء  الكراهية  لثقافة 
جنونهم  أشعلت  التي  هي  اإلسرائيلية  الثقافية  والكتب 
الى  وي��ت��ح��ول  إنسانيته  يفقد  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ان  وأظ��ه��رت 
قاتل ومجرم يفقد شرط بقائه وحيوية روحه اإلنسانية 

وطبيعته بسبب احتالل شعب آخر.
لم يهتز املثقفون اإلسرائيليون لأوصاف الال إنسانية 
واملنشورة  بشرية  قيمة  أي  من  الفلسطينيني  جترد  التي 
قصيدة  من  اهتزوا  مثلما  التعليمية  وكتبهم  أدبياتهم  في 
ع��اب��رون ف��ي ك��الم ع���اب���ر...ال ي��ري��دون االع��ت��راف باالخر 
ويعلنون  املغلق  وال��ن��ص  اجليتو  ال��ى  س��ري��ع��اً  ي��ه��رب��ون 

احلرب.

 ولنا املاضي هنا
 ولنا صوت احلياة األول

 ولنا احلاضر، واحلاضر، واملستقبل
 ولنا الدنيا هنا...واآلخرة 

 فاخرجوا من أرضنا
 من برنا...من بحرنا

 من قمحنا ..من ملحنا..من جرحنا
 من كل شيء، واخرجوا 

 من ذكريات الذاكرة
أيها املارون بني الكلمات العابرة!..

ورئيس	 التشريعي،	 املجلس	 عضو	 هو	 قراقع	 عيسى	 الكاتب	 	*
الغربية.	لقراقع	مؤلفات	أدبية	وبحثية	 نادي	األسير	في	الضفة	

عديدة.	

الصفحة األدبية
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)حق العودة( دورية تصدر كل شهرين عن   بديل/املركز 
الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
عضو	االئتالف	الفلسطيني	حلق	العودة

18149774	:)ISSN(	املعياري	الدولي	الرقم

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

بيت	حلم،	فلسطني
ص.	ب.	728	

تلفاكس:	2747346-02	،	هاتف	02-2777086	
	camp@badil.org	:الكتروني	بريد
	www.badil.org	:االنترنت	صفحة

املقاالت املنشورة  بأسماء 
ر  عن وجهة  أصحابها تعبِّ

نظرهم/ن.

أنطوان	شلحت	)عكا(	
عيسى	قراقع	)بيت	حلم(	

رجا	ديب	)دمشق(	
سلمان	ناطور	)حيفا(	

سالم	أبو	هواش	)اخلليل(	

الهيئة 

االستشارية 

أمير	مخول	)حيفا(	
جابر	سليمان	)صيدا(	
هشام	نفاع	)حيفا(	

وليد	عطا	الله	)باريس(	
أنور	حمام	)رام	الله(	

مقدم��ة: النط��اق والغ���رض
-1 تتناول هذه املبادئ التوجيهية االحتياجات اخلاصة للمشردين داخلياً في جميع أنحاء 
الصلة بحماية األشخاص من  املبادئ احلقوق والضمانات ذات  العالم. وتعني هذه 
إعادة  أو  عودتهم  وأثناء  تشريدهم  أثناء  ومساعدتهم  وبحمايتهم  القسري  التشريد 

توطينهم وإعادة إدماجهم.
-2 ولغرض هذه املبادئ، ُيقصد باملشردين داخلياً األشخاص أو جماعات األشخاص الذين 
إلى  اضطروا  أو  املعتادة  إقامتهم  أماكن  أو  منازلهم  ترك  على  أو  الهرب  على  أُكرهوا 
ذلك، وال سيما نتيجة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو 
البشر ولم يعبروا  ك��وارث من فعل  أو  ك��وارث طبيعية  أو  انتهاكات حقوق اإلنسان 

احلدود الدولية املعترف بها للدولة.
-3 وهذه املبادئ مستوحاة من القانون الدولي املتعلق بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 

الدولي، وتتفق معهما. وترمي املبادئ إلى إرشاد:
)أ( ممثل األمني العام املعني باملشردين داخلياً في اضطالعه بواليته؛

)ب( الدول عندما تعترضها ظاهرة التشريد الداخلي؛
)ج( سائر السلطات واجلماعات واألشخاص في عالقاتهم مع املشردين داخلياً؛

ملشكلة  تناولها  في  احلكومية  غير  واملنظمات  الدولية  احلكومية  املنظمات  )د( 
التشريد الداخلي.

-4 ينبغي أن ُتنشر هذه املبادئ التوجيهية وُتطبق على أوسع نطاق ممكن.

الف��رع األول – مب���ادئ عام���ة

املبدأ 1
به  يتمتع  م��ا  بنفس  التامة،  امل��س��اواة  ق��دم  على  بلدهم،  ف��ي  داخلياً  امل��ش��ردون  يتمتع   1-
األشخاص اآلخرون في البلد من حقوق وحريات مبوجب القانون الدولي واحمللي. 
واحلريات  احلقوق  ه��ذه  من  ب��أي  التمتع  في  األشخاص  ه��ؤالء  ضد  مييز  أال  ويجب 

بدعوى أنهم مشردون داخلياً.
الدولي،  القانون  املبادئ ما يخل باملسؤولية اجلنائية لأفراد مبقتضى  -2 ليس في هذه 
وجرائم  اإلنسانية  ضد  واجلرائم  اجلماعية  اإلب��ادة  بجرمية  يتصل  فيما  سيما  وال 

احلرب.

املبدأ 2  
النظر عن مركزهم  السلطات واجلماعات واألشخاص بغض  املبادئ كافة  -1 تراعي هذه 
املبادئ في املركز  التقيد بهذه  القانوني، وُتطبق دون أي متييز متضارب. وال يؤثر 

القانوني ألي سلطات أو جماعات أو أشخاص يعنيهم األمر.
-2 ال يجوز تفسير هذه املبادئ باعتبارها تقيد أحكام أي صك من الصكوك الدولية املتعلقة 
لأشخاص  املمنوحة  احل��ق��وق  أو  ال��دول��ي  اإلن��س��ان��ي  ال��ق��ان��ون  أو  اإلن��س��ان  بحقوق 
مبقتضى القانون احمللي، أو تعدل تلك األحكام أو تنتقص منها. وبوجه خاص، ليس 

في هذه املبادئ ما يخل باحلق في طلب اللجوء أو التمتع به في بلدان أخرى.

املبدأ 3
-1 تقع على عاتق السلطات الوطنية، في املقام األول وفي نطاق واليتها، واجب ومسؤولية 

توفير احلماية واملساعدة اإلنسانية للمشردين داخلياً.
-2 للمشردين داخلياً حق طلب وتلقي احلماية واملساعدة اإلنسانية من هذه السلطات. وال 

يجوز اضطهادهم أو معاقبتهم بسبب تقدميهم طلباً كهذا.

املبدأ 4
-1 تطبق هذه املبادئ دون متييز من أي نوع سواء بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو 
اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي أو غيره أو األصل القومي أو اإلثني أو 
املولد  أو  امللكية  أو  العوق  أو  السن  أو  االجتماعي  أو  القانوني  املركز  أو  االجتماعي 

أو أي معيار مماثل آخر.
املصطحبني،  غير  القاصرين  سيما  وال  األط��ف��ال،  مثل  داخلياً،  املشردين  لبعض  يحق   2-
واألمهات احلوامل، واألمهات املصحوبات بأطفال صغار، واإلناث الالئي يعلن أسراً، 
واملعوقني، وكبار السن، تلقي احلماية واملساعدة اللتني تتطلبهما أحوالهم واملعاملة 

التي تقتضيها احتياجاتهم اخلاصة.

من  باحلماي��ة  املتعلق��ة  امل��ب��������ادئ   – الثان��ي  ال��ف��رع 
التشري���د

املبدأ 5
على جميع السلطات واألطراف الدولية املعنية احترام وضمان احترام التزاماتها مبقتضى 
القانون الدولي، مبا في ذلك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، في كافة الظروف، وذلك 

ملنع وجتنب نشوء أية أوضاع ميكن أن تؤدي إلى تشريد أشخاص.

املبدأ 6
-1 لكل إنسان احلق في احلماية من أن يشرد تعسفاً من مسكنه أو من محل إقامته املعتاد.

-2 يندرج حتت حظر التشريد التعسفي التشريد في األحوال التالية:
)أ( عندما يقوم على أساس سياسات الفصل العنصري، أو "التطهير العرقي"، أو 
أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية إلى تغيير التركيبة اإلثنية أو الدينية أو 

العرقية للسكان املتضررين؛
)ب( في حاالت النزاع املسلح، ما لم يتطلبه أمن املدنيني املعنيني أو حتتمه أسباب 

عسكرية؛
)ج( في حاالت مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي ال تبررها مصلحة اجلمهور 

العليا والغالبة؛
إج���������الء األش�����خ�����اص  ي����ك����ن ض�������روري�������اً  ل�����م  م�����ا  ال��������ك��������وارث،  ف�����ي ح���������االت  )د( 
 امل���������ت���������ض���������رري���������ن ح���������ف���������اظ���������اً ع��������ل��������ى س�������الم�������ت�������ه�������م وص������ح������ت������ه������م؛

)ه ) عندما يستخدم كأداة للعقوبة اجلماعية.
-3 ال يجوز أن يستمر التشريد مدة أطول مما تقتضيه الظروف.

املبدأ 7
على  تعمل  أن  أشخاص،  بتشريد  يقضي  ق��رار  أي  اتخاذ  قبل  املعنية،  السلطات  على   1-
كافة  اُت��خ��ذت  بدائل  توجد  لم  ف��إذا  كلية.  التشريد  لتجنب  املمكنة  البدائل  كافة  استطالع 

التدابير لإلقالل إلى أقصى حد من التشريد ومن آثاره الضارة.
الناحية  م��ن  تستطيع  م��ا  بأقصى  حت��رص،  أن  التشريد  بذلك  تقوم  التي  السلطات  على   2-
العملية، على إتاحة مأوى مناسب لهؤالء املشردين وعلى أن يتم تهجيرهم في ظروف مرضية 

من حيث السالمة والتغذية والصحة والنظافة وعدم تشتيت أفراد األسرة الواحدة.
استيفاء  وجب  والكوارث  املسلحة  والصراعات  الطوارئ  حاالت  غير  في  تشريد  حدث  إذا   3-

الضمانات التالية:
 )أ( تتخذ سلطات الدولة ذات الصالحية القانونية قراراً محدداً لأمر بالتدابير املطلوبة؛

املعلومات  بكافة  تشريدهم  امل���راد  ت��زوي��د  لضمان  الكافية  التدابير  ُتتخذ  )ب( 
حسب  ال��ت��وط��ني،  وإع���ادة  وبالتعويض  التشريد  وإج����راءات  بأسباب  املتعلقة 

االقتضاء؛
)ج( السعي للحصول على موافقة املراد تشريدهم موافقة حرة وعن علم؛

وب����خ����اص����ة  امل�����ت�����ض�����رري�����ن،  إش�����������راك  ع����ل����ى  امل����ع����ن����ي����ة  ال����س����ل����ط����ات  ت����ع����م����ل  )د( 
ال�����ت�����وط�����ني؛ إع���������������ادة  ع�����م�����ل�����ي�����ات  وإدارة  ت����خ����ط����ي����ط  ف��������ي   ال�������ن�������س�������اء، 
ملقتضى  وفقاً  القوانني،  إنفاذ  إج��راءات  املختصة  القانونية  السلطات  تتخذ  )ه ) 

احلال؛
)و( ُيحترم حق األشخاص في التماس سبل انتصاف فعالة، مبا في ذلك عرض القرارات 

املتعلقة بهم على السلطات القضائية املختصة إلعادة النظر فيها.

املبدأ 8
ال يكون التشريد على نحو تنتهك فيه احلقوق في احلياة والكرامة واحلرية واألمن ملن يطالهم 

ذلك.

املبدأ 9
ال��ش��ع��وب األص��ل��ي��ة واألق��ل��ي��ات وال��ف��الح��ني وال��رع��اة  ال��ت��زام خ��اص مبنع تشريد  ال���دول  على 
بها. وج��دان��ي  تعلق  ولها  أراضيها  على  خ��اص��اً  اع��ت��م��اداً  تعتمد  التي  اجلماعات  م��ن   وغيرهم 

الفرع الثال��ث – املب��ادئ املتعلق��ة باحلماي��ة أثن��اء التشري��د 

املبدأ 10
-1 لكل إنسان حق أصيل في احلياة يجب حمايته بالقانون. وال يجوز أن يحرم أحد من حياته 

تعسفاً. وبوجه خاص، يجب حماية املشردين داخلياً مما يلي:
)أ( اإلبادة اجلماعية؛

)ب( القتل؛
)ج( حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛

االح����ت����ج����از  أو  االخ�����ت�����ط�����اف  ذل�������ك  ف�����ي  مب�����ا  ال�����ق�����س�����ري،  االخ�����ت�����ف�����اء  ح��������االت  )د( 
إل���ي���ه. ي���ف���ض���ي  أو  ب����امل����وت  اإلن�����س�����ان  ي����ه����دِّد  ع���ن���دم���ا  ب����ذل����ك،  اإلق���������رار   دون 

على  التحريض  أو  ذك��ره��ا  ال��س��اب��ق  األف��ع��ال  م��ن  أي  ب��ارت��ك��اب  التهديد  ويحظر 
ارتكابها.

-2 يحظر في جميع الظروف شن اعتداءات أو ارتكاب أعمال عنف أخرى ضد املشردين داخلياً 
الذين ال يشاركون في األعمال العدائية أو الذين توقفوا عن املشاركة فيها. وبوجه خاص، 

يجب حماية املشردين داخلياً مما يلي:
إنشاء  ذل��ك  في  مبا  األخ��رى،  العنف  أعمال  أو  العشوائية  أو  املباشرة  االع��ت��داءات  )أ( 

مناطق ُيسمح فيها بشن اعتداءات على املدنيني؛
)ب( التجويع كطريقة من طرق القتال؛

)ج( استخدامهم كدرع حلماية أهداف عسكرية من الهجوم أو حلماية عمليات عسكرية 
أو للمساعدة عليها أو تعويقها:

)د( شن اعتداءات على مخيماتهم أو مستوطناتهم؛
)ه ( استخدام األلغام املضادة لأفراد.

املبدأ 11
-1 لكل إنسان احلق في الكرامة وفي السالمة البدنية والنفسية واملعنوية.

-2 وبوجه خاص، يجب حماية املشردين داخلياً، سواء ُقيدت حريتهم أم لم تقيد مما يلي:
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  واملعاملة  والتعذيب  والتشويه  االغتصاب  )أ( 
املهينة، وأية تعديات أخرى على كرامتهم الشخصية، مثل أعمال العنف املوجهة 

ضد أحد اجلنسني واإلكراه على البغاء وأي شكل من أشكال هتك العرض؛
لقاء مقابل مادي،  الفتاة  الرق املعاصرة مثل تزويج  أو أي شكل من أشكال  الرق  )ب( 

واالستغالل اجلنسي، وسخرة األطفال؛
 )ج( أع�����م�����ال ال���ع���ن���ف ال����ت����ي ي�������راد ب���ه���ا ب�����ث ال�����رع�����ب ب�����ني امل����ش����ردي����ن داخ����ل����ي����اً.

على  التحريض  أو  ذك��ره��ا  ال��س��اب��ق  األف��ع��ال  م��ن  أي  ب��ارت��ك��اب  التهديد  ويحظر 
ارتكابها.

املبدأ 12
-1 لكل إنسان احلق في احلرية واألمن الشخصي. وال يجوز القبض على أحد أو احتجازه 

تعسفاً.
-2 إلعمال هذا احلق في حالة املشردين داخلياً، ال يجوز حبس هؤالء األشخاص في مخيم أو 
حجزهم فيه. وإذا ما تبني في ظروف استثنائية وجود ضرورة قصوى لهذا احلبس أو 

احلجز، ال يجوز أن تطول املدة عما تقتضيه الظروف.
متييزية،  أسس  على  واالحتجاز  االعتقال  من  داخلياً  املشردين  األشخاص  حماية  يجب   3-

بحكم وضعهم كمشردين.
-4 ال يجوز بأي حال من األحوال أن يؤخذ املشردون داخلياً كرهائن.

املبدأ 13
-1 ال يجوز بأي حال من األحوال جتنيد أطفال مشردين أو إجبارهم على املشاركة في أعمال 

عدائية أو التصريح لهم باملشاركة.
-2 يجب حماية األشخاص املشردين داخلياً من أية ممارسات متييزية لتجنيدهم في قوات أو 
الظروف  جماعات مسلحة، بحكم وضعهم كمشردين. وبوجه خاص، حُتظر في جميع 
كل ممارسة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة جُتبر الشخص على قبول التجنيد أو تعاقبه 

على عدم قبوله.

املبدأ 14
-1 لكل مشرد داخلياً احلق في التنقل احلر وفي اختيار محل إقامته.

األخ��رى  املستوطنات  أو  املخيمات  إل��ى  الدخول  خ��اص،  بوجه  داخلياً،  املشردين  حق  من   2-
واخلروج منها دون قيود.

املبدأ 15
يكون للمشردين داخلياً ما يلي:

)أ( احلق في التماس األمان في مكان آخر من البلد؛
)ب( احلق في مغادرة بلدهم؛

)ج( احلق في طلب اللجوء في بلد آخر؛
أو  سالمتهم  أو  حياتهم  فيه  تكون  مكان  أي  إل��ى  القسرية  العودة  من  احلماية  في  احل��ق  )د( 

حريتهم و/أو صحتهم معرضة للخطر، أو التوطن القسري في ذلك املكان.

املبدأ 16
-1 لكافة املشردين داخلياً احلق في معرفة مصير أقاربهم املفقودين وأماكن وجودهم.

عن  املبلغ  داخ��ل��ي��اً  امل��ش��ردي��ن  وج��ود  وم��ك��ان  مصير  حتديد  إل��ى  املعنية  السلطات  تسعى   2-
اختفائهم وتتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة التي تتولى هذه املهمة.

وعليها أن تعلم أقرب األقرباء مبدى التقدم في التحقيق وموافاتهم بالنتائج.
-3 تسعى السلطات املعنية إلى استالم رفات املتوفى من املشردين داخلياً والتعرف عليه ومنع 
أو تتكفل بالدفن مع  أقرب األقرباء  إلى  الرفات  التمثيل به وتسهل عودة  أو  انتهاك حرمته 

االحترام الالئق.
-4 يجب في كل الظروف حماية واحترام مقابر املشردين داخلياً. ويكون للمشردين داخلياً حق 

الوصول إلى مقابر أقاربهم األموات.

املبدأ 17
-1 لكل إنسان احلق في أن حتترم حياته األسرية.

الذين  ال��واح��دة  األس��رة  أف��راد  رغبات  ُتلبى  داخلياً،  املشردين  حالة  في  احل��ق  ه��ذا  إلعمال   2-
يريدون البقاء معاً.

-3 يجب بأسرع ما ميكن لم شمل األسر التي يفرقها التشريد. وُتتخذ كافة اخلطوات املالئمة 
للتعجيل بلم شمل هذه األسر، وبخاصة في حالة وجود أطفال. وتيسر السلطات املسؤولة 
ألفراد األسر مهمة االستفسار عما يريدون، وتشجع املنظمات اإلنسانية التي تسعى إلى 

لم شمل األسر وتتعاون معها.
في  احلجز  أو  باحلبس  الشخصية  حريتهم  قيدت  ال��ذي��ن  داخ��ل��ي��اً،  امل��ش��ردة  األس��ر  ألف���راد   4-

املخيمات، احلق في البقاء معاً.

املبدأ 18
-1 لكافة املشردين داخلياً احلق في التمتع مبستوى معيشي الئق.

-2 توفر السلطات املختصة للمشردين داخلياً، كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف ودومنا 
متييز، اللوازم التالية وتكفل لهم الوصول اآلمن إليها:

)أ( األغذية األساسية واملياه الصاحلة للشرب؛
)ب( املأوى األساسي واملسكن؛

)ج( املالبس املالئمة؛
)د( اخلدمات الطبية واملرافق الصحية األساسية.

-3 تبذل جهود خاصة لكفالة املشاركة الكاملة للمرأة في تخطيط وتوزيع اللوازم األساسية 
هذه.

املبدأ 19
-1 يتلقى جميع اجلرحى واملرضى من املشردين داخلياً، وكذلك املعوقون، الرعاية والعناية 
ُيذكر  تأخير  ودون  عملياً  ممكن  حد  أقصى  إل��ى  وذل��ك  إليها،  بحاجة  هم  الذين  الطبيتني 
وبدون متييز لدواع غير طبية. وتوفَّر اخلدمات النفسية واالجتماعية للمشردين داخلياً، 

حسب احلاجة.
-2 ينبغي إيالء اهتمام خاص لالحتياجات الصحية للنساء، مبا في ذلك وصولهن إلى مقدمي 
الرعاية  خدمات  ضمنها  ومن  اخلدمات،  تلك  على  وحصولهن  الصحية  الرعاية  خدمات 
اجلنسية  االع��ت��داءات  لضحايا  املناسبة  اإلرش��اد  خدمات  عن  فضالً  اإلجنابية،  الصحية 

وغيرها من االعتداءات.
-3 ينبغي إيالء اهتمام خاص لوقاية املشردين داخلياً من األمراض السارية واملعدية، مبا فيها 

متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(.

املبدأ 20
-1 لكل إنسان احلق في أن يعترف بشخصه أمام القانون في كل مكان.

يلزم من  ما  لهم كل  املعنية  السلطات  داخلياً، تصدر  املشردين  -2 إلعمال هذا احلق في حالة 
الوثائق للتمتع بحقوقهم القانونية وممارستها، ومن ضمن هذه الوثائق جوازات السفر 
تيسر  خ��اص،  وبوجه  ال���زواج.  وش��ه��ادات  امليالد  وش��ه��ادات  الشخصية  الهوية  ووث��ائ��ق 
السلطات مسألة إصدار وثائق جديدة أو االستعاضة عن الوثائق املفقودة بسبب التشريد، 
املعتاد  إقامته  حملل  الشخص  ع��ودة  اشتراط  قبيل  من  معقولة،  غير  ش��روط  ف��رض  دون 

الستخراج هذه الوثائق أو وثائق أخرى مطلوبة.
أن  الالزمة، ومن حقهم  الوثائق  استخراج  املساواة، احلق في  قدم  للنساء والرجال، على   3-

تصدر هذه الوثائق بأسمائهم.

املبدأ 21
-1 ال يحرم أحد تعسفاً من أمواله أو ممتلكاته.

ضد  وبخاصة  داخلياً،  املشردين  وممتلكات  ألم��وال  ال��ظ��روف،  جميع  في  احلماية،  توفَّر   2-
األفعال التالية:

)أ( النهب؛
)ب( االعتداءات املباشرة أو العشوائية وأعمال العنف األخرى؛

)ج( استخدامها كدرع لعمليات أو أهداف عسكرية؛
)د( أن تكون محل انتقام؛

)ه ( تدميرها أو االستيالء عليها كشكل من أشكال العقوبة اجلماعية.
-3 توفَّر احلماية لأموال واملمتلكات التي يتركها املشردون داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير 

واالستيالء التعسفي وغير القانوني، وأيضاً من شغلها أو استخدامها.

املبدأ 22
التمييز  يجوز  ال  ال،  أم  مخيمات  في  يعيشون  كانوا  س��واء  داخلياً،  املشردون  األشخاص   1-

ضدهم، بحكم وضعهم كمشردين، في التمتع باحلقوق التالية:
)أ( احلقوق في حرية التفكير، والوجدان، والدين أو املعتقد، والرأي والتعبير؛

)ب( احلق في حرية البحث عن وظائف وفي املشاركة في األنشطة االقتصادية؛
الشؤون  في  امل��س��اواة،  قدم  على  واملشاركة،  اجلمعيات  تكوين  حرية  في  احلق  )ج( 

املجتمعية؛
ذلك  الشؤون احلكومية والعامة، مبا في  املشاركة في  التصويت وفي  )د( احلق في 

احلق في احلصول على الوسائل الالزمة ملمارسة هذا احلق؛
)ه ( احلق في التخاطب بلغة يفهمونها.

املبدأ 23
-1 لكل إنسان احلق في التعليم.

لهؤالء  التعليم  املعنية  السلطات  تكفل  داخلياً،  املشردين  حالة  في  احلق  هذا  إلعمال   2-
في  وإل��زام��ي��اً  باملجان  التعليم  يكون  وأن  املشردين،  األط��ف��ال  وبخاصة  األش��خ��اص، 
األشخاص  ل��ه��ؤالء  الثقافية  الهوية  التعليم  يحترم  أن  ويجب  االب��ت��دائ��ي.  املستوى 

وكذلك لغتهم ودينهم.
قدم  وعلى  كاملة  مشاركة  والفتيات،  النساء  مشاركة  لضمان  خاصة  جهود  تبذل   3-

املساواة، في البرامج التعليمية.
السن  ص��غ��ار  وب��خ��اص��ة  داخ��ل��ي��اً،  للمشردين  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية  امل��راف��ق  ��ر  ت��وفَّ  4-
بذلك. ال��ظ��روف  تسمح  ح��امل��ا  ال،  أم  مخيمات  ف��ي  يعيشون  ك��ان��وا  س���واء   وال��ن��س��اء، 

الفرع الراب��ع – املب��ادئ املتعلق��ة باملس��اعدة اإلنساني���ة 

املبدأ 24
-1 تقدَّم املساعدة اإلنسانية جميعها وفقاً ملبادئ اإلنسانية والتجرد ودومنا متييز.

املقدمة للمشردين داخلياً ألية أغراض أخرى، وبخاصة  ل املساعدة اإلنسانية  -2 ال حتوَّ
األغراض السياسية أو العسكرية.

املبدأ 25
-1 يقع على عاتق السلطات الوطنية، في املقام األول، واجب ومسؤولية تقدمي املساعدة 

اإلنسانية للمشردين داخلياً.
خدماتها  ع��رض  املعنية  األط���راف  م��ن  وغيرها  ال��دول��ي��ة  اإلنسانية  للمنظمات  يحق   2-
ملساعدة املشردين داخلياً. ويجب أال ينظر إلى هذا العرض على أنه استعداء أو تدخل 
مُيتنع  أال  ويجب  نية.  بحسن  إليه  النظر  يجب  وإمن��ا  للدولة،  الداخلية  الشؤون  في 
املعنية  السلطات  لم يكن بوسع  إذا  العرض، وبخاصة  املوافقة على هذا  عن  اعتباطاً 

تقدمي املساعدة اإلنسانية املطلوبة أو كانت راغبة عن ذلك.
-3 تتولى كافة السلطات املعنية إتاحة وتيسير املرور احلر للمساعدة اإلنسانية ومتكني 
األشخاص القائمني على توفير هذه املساعدة من الوصول، بسرعة ودون عوائق، إلى 

املشردين داخلياً.

املبدأ 26
ولوسائط  اإلنسانية  املساعدة  توفير  على  القائمني  لأشخاص  واحلماية  االحترام  ُيكفل 
النقل التابعة لهم وملا يقدمونه من املؤن. ويجب أال يكونوا عرضة ألي هجوم أو ألي عمل 

آخر من أعمال العنف.

املبدأ 27
-1 ينبغي للمنظمات اإلنسانية الدولية واألطراف املعنية األخرى، لدى تقدمي املساعدة، 
إيالء العناية الواجبة ملتطلبات احلماية وحلقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، وينبغي 
لها أن تتخذ التدابير املناسبة في هذا الصدد. وينبغي لهذه املنظمات واألطراف، لدى 

قيامها بذلك، أن تتقيد باملعايير الدولية وقواعد السلوك ذات الصلة.
املنظمات  تقع على عاتق  التي  ما يخل مبسؤوليات احلماية  السابقة  الفقرة  -2 ليس في 
 الدولية املكلفة بوالية لهذا الغرض والتي قد ُتعرض خدماتها أو تطلب الدول خدماتها.

الف��رع اخل��امس – املب��ادئ املتعلق��ة بالع��ودة وإع���ادة التوطي��ن واالندم���اج 

املبدأ 28
-1 يقع على عاتق السلطات املختصة، في املقام األول، واجب ومسؤولية تهيئة الظروف 
إلى  مكّرمني،  آمنني  الطوعية،  العودة  من  داخلياً  املشردين  لتمكني  الوسائل  وتوفير 
ديارهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو التوطن الطوعي في مكان آخر من البلد. وتعمل 

هذه السلطات على تيسير إعادة دمج املشردين داخلياً العائدين أو املعاد توطينهم.
وإدارة  تخطيط  ف��ي  داخلياً  للمشردين  التامة  املشاركة  لكفالة  خاصة  جهود  ُت��ب��ذل   2-

عودتهم وإعادة توطينهم وإدماجهم.

املبدأ 29
أماكن  أو  ديارهم  إلى  ع��ادوا  الذين  داخلياً  املشردين  األشخاص  ضد  التمييز  يجوز  ال   1-
السابق  وضعهم  بحكم  البلد،  من  آخر  مكان  في  توطينهم  املعاد  أو  املعتادة  إقامتهم 
كمشردين. ويكون لهم احلق في املشاركة الكاملة على قدم املساواة في تسيير الشؤون 

العامة على كافة املستويات وفي الوصول املتكافئ إلى اخلدمات العامة.
داخلياً  امل��ش��ردي��ن  مساعدة  ومسؤولية  واج���ب  املختصة  السلطات  ع��ات��ق  على  يقع   2-
تركوها  التي  وممتلكاتهم  أم��وال��ه��م  اس��ت��رداد  على  توطينهم  امل��ع��اد  و/أو  العائدين 
وراءهم أو انتزعت منهم وقت تشريدهم، ما أمكن ذلك. فإذا تعذر استرداد هذه األموال 
من  آخ��ر  ب��ن��وع  أو  مناسب  تعويض  بتقدمي  املختصة  السلطات  تكفلت  واملمتلكات 

الترضية أو ساعدت هؤالء األشخاص في تعويضهم أو ترضيتهم.

املبدأ 30
املعنية  واألط���راف  الدولية  اإلنسانية  للمنظمات  وتيسر  املعنية  السلطات  كافة  تتيح 
��د إل��ى  األخ����رى، ل���دى مم��ارس��ة ك��ل منها ل��والي��ت��ه، إم��ك��ان��ي��ة ال��وص��ول ال��س��ري��ع غ��ي��ر امل��ق��يَّ
جديد. م��ن  واالن��دم��اج  التوطن  أو  ال��ع��ودة  ف��ي  ملساعدتهم  داخ��ل��ي��اً  امل��ش��ردي��ن   األش��خ��اص 

العام،  األمني  املتحدة E/CN.4/1998/53/Add.2، تقرير ممثل  األمم  املصدر: وثيقة 
السيد فرانسيس م. دينغ، املقدم عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان 39/1997.
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وثيق���ة


