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النكبـة ليست ذكرى ؛  النكبة مسـتمرة

م��خ��ي��م ع���اي���دة، ج����دار ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري، 
باملرتبة  الفائزة  الصورة  “غيلو”.  ومستوطنة 
األولى ضمن مسابقة جائزة العودة 2009 ألفضل 
عبدالفتاح  )ت��ص��وي��ر:  فوتوغرافية.  ص��ورة 

دعاجنة، 15 عام، مخيم عايدة(

عبد الفتاح القلقيلي – ابو نائل )رام الله(
سالم ابو هواش )اخلليل(
عيسى قراقع )بيت حلم(

آفي شليم )بريطانيا( 
جاد اسحق )بيت ساحور(

احمد األطرش )بيت ساحور(
تكفا هونيغ-بارناس )القدس(

دوف حنني )يافا(
زاهي وهبي )لبنان(

توفيق حداد )الواليات املتحدة األمريكية(

إياد برغوثي )عكا(
ماجدة الرومي )لبنان(

جنوى كرم )لبنان(
عنان حمد )رام الله(

تيسير نصر الله )نابلس(
برنارد سابيال )القدس(

مصطفى البرغوثي )رام الله(
سليم فالي )جنوب اقريقيا(

رونيه كاسريلز )جنوب افريقيا(

مروان البرغوثي ) سجن هدارمي(
احمد ابو غوش )رام الله(

سميح القاسم )حيفا(
عفيف غطاشة )اخلليل(

محمد نزال )رام الله(
وليد العوض )قطاع غزة(

فاطمة مصاحلة )قطاع غزة(
حسام خضر )نابلس(

متري الراهب )بيت حلم(

الياس رحباني )لبنان(
خليل توفكجي )القدس(

روز ماري صايغ )لبنان(
نارميان عبد الكرمي )االردن(

يوسف شعبان )مصر(
باسم صبيح )بيت حلم(

هشام نفاع )حيفا(
ايزابيل همفريز )بريطانيا(

ناصر اللحام )بيت حلم(
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االفتتـاحيــة

سيحل احلبر األعظم بنديكت السادس عشر ضيفاً على الشعب الفلسطيني، )يوم 
االربعاء( 2009/5/13 في زيارة تاريخية وهامة هي األولى لفلسطني، حيث يزور 

القدس والناصرة ومدينة بيت حلم مهد املسيح عليه السالم. 
املميز ف��ي ه���ذه ال���زي���ارة ه��و ق���رار ق��داس��ة ال��ب��اب��ا ب��زي��ارة مخيم ع��اي��دة لالجئني 
بعد  وعلى  للمدينة  الشمالي  امل��دخ��ل  على  يقع  وال���ذي  حل��م،  بيت  ف��ي  الفلسطينيني 
10كم من القدس، ويبلغ عدد سكانه ما يقارب 4000 نسمة منحدرين من 35 قرية 
العصابات  يد  منها في حرب 1948 على  ومدينة فلسطينية مت طردهم وتهجيرهم 

الصهيونية. 
ان الزيارة للمخيم والتي خصص لها ساعة من الزمن حتمل في مضامينها أبعادا 
أهميته  من  الرغم  على  الديني  البعد  مجرد  تتجاوز  وإنسانية،  وقانونية  سياسية 

اخلاصة. 
الفلسطينية، حيث  للنكبة  ال61  الذكرى  البابا لفلسطني في  زي��ارة قداسة  تأتي 
يحي الشعب الفلسطيني هذه النكبة والتي يؤكد فيها متسكه بحق العودة إلى دياره 
التي طرد منها وفق ما نص عليه القرار االممي رقم 194، والتعبير عن هذه املشاركة 
هو زي��ارة قداسته ملخيم عايدة لالجئني كرمز للجوء واملعاناة التي تكبدها الشعب 

الفلسطيني على يد االحتالل اإلسرائيلي وعصاباته. 
ومعاناة  آالم  مع  اإلنساني  التعاطف  تتعدى  املخيم  زي��ارة  البابا  ق��رار  مجرد  ان 
هذا  على  والتأكيد  وبيوتهم  منازلهم  إلى  العودة  في  بحقهم  االعتراف  إلى  الالجئني 
احلق املقدس كحق إنساني وقانوني فردي وجماعي كفلته الشرعية الدولية وقرارات 

األمم املتحدة. 
وتبرز أهمية هذه الزيارة في إصرار قداسة البابا على رؤية احملرقة الفلسطينية 
من خالل املخيم مقابل اإلصرار اإلسرائيلي على دعوته لزيارة احملرقة اليهودية، وكأنه 
يقول ان العدالة اإلنسانية واحلق التاريخي للشعوب ال تلغيه القوة الطاغية وسياسة 

فرض األمر الواقع، وان هذا احلق ال ينسى وغير قابل للتقادم مع مرور الزمن. 
في زيارة البابا ملخيم عايدة سيرى »التراجيديا« الفلسطينية في صورها الرمادية 
وممارساته  لالحتالل  البشع  الوجه  سيرى  خاللها  ومن  وحاضراً،  ماضياً  املختلفة 

الوحشية والعنصرية جتاه الشعب الفلسطيني.
سيرى قداسة البابا خالل دخوله مخيم عايدة جدار الفصل العنصري الذي يحيط 
بالفقراء واملعذبني واحملرومني من رؤية  باملخيم ويحوله إلى سجٍن معزول مكتظاً 
الفضاء، ومن مساحٍة يلعب فيها األطفال الصغار، ومن حدائق تطير فيها الفراشات، 

ورمبا سيرى بقايا دماء ألوالد سقطوا وجرحوا قرب اجلدار أثناء مقاومة بنائه. 
هذا اجل��دار العنصري يبلغ طوله في محافظة بيت حلم أكثر من 53 كيلوا متراً 
وميتد من بيت ساحور حتى املدخل الشمالي ملدينة بيت حلم، م��روراً مبخيم عايدة 
وصوالً الى اجلزء الغربي من مدينة بيت جاال، حيث يعزل ما مساحته 73 كيلو متر 
مربع من أراضي محافظة بيت حلم باإلضافة إلى عزل قرى وسكان وأراضي الريف 

الغربي. 
سيرى قداسة البابا خالل زيارته ملخيم عايدة األبراج العسكرية احمليطة باملخيم 
البنادق تستعد ألصطياد  القناصة اإلسرائيليني وهي تضع يدها على زناد  ووجوه 

أطفال املخيم.
ومن خالل وج��وده في املخيم سيرى املستوطنات اإلسرائيلية التي أقيمت على 

الفلسطينية وأبرزها مستوطنة »جيلو«، واذا ما صعد على أسطح إحدى  األراض��ي 
عتصيون«  »غ���وش  ومستوطنات  غنيم  اب��و  جبل  مستوطنة  سيرى  املخيم  بيوت 
و«افرات« وعشرات الشوارع االلتفافية واحلواجز االسمنتية، وسيرى القدس العربية 

مدينة محاصرة ُتهدم بيوتها وُتهود باملستوطنني وُتعزل عن محيطها الفلسطيني. 
سيقرأ قداسة البابا القصة الفلسطينية عن قرب ويكتشف ان الصغار ال ينسون 
حتى لو مات الكبار، ينقشون أسماء قراهم على الذاكرة والنشيد، يكتبونها على 61 

بالوناً اسوداً ستطلق في بداية احتفال االستقبال. 
»مش  عليه  كتب  كبير  مفتاح  عليها  نصب  التي  املخيم  بوابة  من  قداسته  سيمر 
للبيع«، وسيسمع أصوات األطفال وهم يرفعون األعالم والرايات والصور، ويصدحون 
بالنشيد الفلسطيني وبأغاني العودة واحلرية، أحالمهم تطير فوق اجلدار، وصوتهم 

اقرب إلى الصالة. 
سيرى البابا جداريات لألسرى والشهداء وكلمات عطشى إلى معنى، كأن الكلمات 

تتحرك كاألحالم من زقاق إلى زقاق.
سيرى قداسة البابا آثار املجنزرات اإلسرائيلية التي داهمت املخيم في محاولة ملنع 
إقامة االحتفال، لكن شمس فلسطني تشرق من شرق فلسطني ال من جهة املنفى، ال تطل 

من ثقب اجلدار وال تتسلل اال من شهوة املؤمنني.
سيصافح قداسة البابا في مخيم عايدة الشيخ والقسيس ووحدة القافية في الروح 
وهي تأتلف بني اآلذان وقرع األج��راس، تشير إلى اسم واح��ٍد ووحيٍد في »كوشان« 

ميالٍد ألرٍض كنعانيٍة قررت ان تنزل عن الصليب. 
سيرى قداسته في املخيم شعباً أسطوريا ينتصر على التكرار واليأس، ال ميل من 
االنتظار، يسعى إلصالح الهواء واأللوان لفتح الطريق أمام املعلوم، حتى تبقى كثافة 

احلضور مبستوى كثافة احلب للحياة.
على  ويعزف  المعاً  موسيقياً  يعتبر  عشر  السادس  بنديكت  البابا  قداسة  وألن 
البيانو فإنه سيصغي جيداً إلى إيقاعات الفرق الفنية ألطفال املخيم فيجد ان األحلان 
الصدأ والنسيان والقادرة على  الذاكرة من  الالجئني في حماية مرجعية  هي سالح 

العودة ألزالة الغبار عن البيوت املهجورة. 
املبعد واملقعد،  أم  الشهيد وأم األسير،  أم  الصغير والكبير،  البابا سيعانق  وألن 
فسيرى نوراً يطلع من ليل اجلسد، وجنمًة فضيًة مضيئًة تقترب من شبابيك الزنازين 

تشع بالدالئل والبراهني. 
في مخيم عايدة سيسمع قداسة البابا قصيدة الشاعر الراحل محمود درويش وهو 
يطالب كل إنسان في األرض ان يفكر بغيره حتى ال ينسى شعب اخليام، وال ينسى 
أيضا من يرضعون الغمام، ويطلبون السالم، وسيتمنى قداسة البابا مع احلضور ما 

متناه درويش: »ليتني شمعة في الظالم«. 
ومن مخيم عايدة سيرى كيف يتشابه القريب والبعيد، وتتماهى مخيمات اللجوء 

في الوطن واملنفى، كأن السر واحد واحللم يشبه احلاملني. 
مخيم  وفي  احلقيقة(،  في  )شريك  هو  اسقفياً  شعاراً  لنفسه  اتخذ  البابا  قداسة 
عايدة سيرى احلقيقة: شعب ينتظر ان يصل النشيد إلى ختام آخر، وان تتسع الصالة 

لصوت الضحية. 

* عيسى قراقع، عضو املجلس التشريعي، كاتب فلسطيني له العديد من اإلصدارات.  

ما سيراه قداسة البابا بنديكت السادس عشر 
في مخيم عايدة لالجئني

بقلم: عيسى قراقع*

البابا بنيدكت السادس عشر يعتمر الكوفية الفلسطينية أثناء زيارة لوفد فلسطيني من مدينة بيت حلم، الفاتيكان، 2009. )املصدر: شبكة معاُ(

النكبة ليست ذكرى؛ 
النكبة مستمرة

وستني  واح���د  منذ  مستمرة  النكبة  ذك���رى،  ليست  النكبة 
يوميا؛  تواجهنا  جتسيداتها  بكل  ماثلة  حقيقة  النكبة  ع��ام��ا. 
أم  شئنا  وس��واء  سرنا،  أو  اجتهنا  وحيثما  كنا،  أو  التفتنا  أينما 
أبينا!. رمبا لم تكن مدركة متاما في بدايتها عام 1948، ولكنها 
السياسية،  وآثارها:  أبعادها  بكل  تكشفت  ما  سرعان  ذلك  بعد 
من  الالجئني  فحرمان  والثقافية.  واالقتصادية،  واالجتماعية، 
ومصادرة  االسرلة،  أو  والتهويد  املتواصل،  والتهجير  العودة، 
والطرق  اجل���دار،  وم��د  املستوطنات،  وبسط  األم���الك،  وتدمير 
االلتفافية، واإلغالق، واالعتقال، والقتل اليومي... كلها تفاصيل 
ومفاعيل  عوامل  إدراك  تأخر  رمبا  النكبة.  استمرار  أوجه  تبرز 
املعاناة  هول  يوما  ينف  لم  هذا  حتى  ولكن  قليال،  النكبة  إدام��ة 
الناشئة عن وجودها سواء فرديا أو جماعيا. فإذا كانت النكبة 
املستمرة باسطة ذاتها منذ واحد وستني عاما، وما دامت تقتحم 
كل فرد حتى محاولة البحث عن حلظات استرخاء، فهل يجدي 
التذرع  أو  »باحللم«  ومتنيتها  ال��ذك��رى  بإحياء  النفس  هدهدة 

»بقلة احليلة«؟

احللم مبعنى احلق ال جتدي معه قلة احليلة. وقلة احليلة 
ه��ذه، وال��ت��ي غ��دت امل��ه��رب، أو امل��ب��رر، أو ال��ع��زاء ال��ذي نخدع او 
في  جتدها  قد  مختلفة.  تعبيرات  لها  جتد  قد  أنفسنا،  به  منني 
مصطلح موازين القوى اإلقليمية والعاملية مثال،  وقد جتدها في 
انعدام الدعم العربي وتردي الواقع، وقد جتدها في تعاظم قوة 
إسرائيل والدعم الدولي الالمحدود لها، وقد جتدها في التغني 
مبا كان والتستر وراء » ال فائدة وال جدوى«، والى غير ذلك من 

تعبيرات االنهزام، أو التبرير، أو االنكفاء.

قيل أن الدخول في معركة بروح املهزوم سيقود حتما، مهما 
بروح  معركة  في  الدخول  أن  وقيل  الهزمية.  إل��ى  العتاد،  عظم 
العتاد،  النصر حتى لو شح  إلى  األرج��ح سيقود  املنتصر، على 
أو على األقل ستكون الهزمية مستحيلة إذا توافرت - إلى جانب 
»األداة«  وه��ل  املنتصر؟  روح  ال���روح  فهل  »األداة«.   - اإلرادة 

موجودة وفاعلة؟  
 

على  الذاتي  البناء  في  األكبر  اخللل  ب��ان  القول  جديدا  ليس 
الواضحة  اإلستراتيجية  غياب  في  يتمثل  الفلسطيني  املستوى 
املقابل،  ف��ي  ثانية.  جهة  م��ن  األداة  فاعلية  ع��دم  وف��ي  جهة،  م��ن 
اي��دول��وج��ي��ا  ذات  اس��ت��ع��م��اري��ة  سياسية  ك��ح��رك��ة  الصهيونية 
للصهيونية  األب���رز  امللموس  التجسيد  وإس��رائ��ي��ل،  عنصرية، 
واحتالل  عنصري،  ومتييز  إحاللي،  استعمار  كنظام  العاملية، 
فاعلة  وأدوات  اإلستراتيجية،  في  وضوحا  متتلكان  عسكري، 
من  يكون  وعليه،  امل��ج��االت.  مختلف  وف��ي  املستويات،  كل  على 
هذا  أن  ورغم  النكبة.  استمرار  محركات  عن  التساؤل  السخافة 
ليس جديدا، إال انه يبقى ملحا التساؤل عن املسؤوليات وسؤال 
ت.  م.  ومل��اذا  الفلسطينية،  اإلستراتيجية  ماهية  عن  املسؤولني 
ف، األداة الالزمة ملنع الهزمية - إن لم يكن لتحقيق االنتصار- 
في  كاسم  فقط  نستحضرها  غائبة  أو  مغيبة،  أو  فاعلة،  غير 

املناسبات.  

الن النكبة ليست ذكرى وألنها مستمرة، ولكي ال نصل إلى 
حد التعايش معها والتأقلم مع مظاهرها، ولكي ال نصبح مجرد 
علينا  واق��ع��ه...  ويندب  ال��ذك��رى،  ويحي  تاريخه،  يبكي  شعب 
جميعا، تقع مسؤولية تصليب البناء الذاتي، كل في موقعه لكي 

ال ندمن الهزمية، وكي نكون، وننتصر. 

هيئة التحرير
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ذكرى النكبة مناسبة لتجديد العهد
والوفاء حلق العودة املقدس

رسالة األسير النائب مروان البرغوثي*

للنكبة طعم العلقم في حلوقنا
بقلم: حسام خضر*

تكبر فينا غصة النكبة مع األيام، غصة في الروح 
احلزينة  الدموع  مآقي  في  وحرقة  القلب  في  ووج��ع 
ع��ل��ى ف����راق ص��ع��ب، ف����راق ال����روح جل��س��ده��ا ال��داف��ئ 

واملعمور باخلير.
على  تاريخنا،  على  ال��ع��اب��رون  ال��غ��رب��اء...  إنهم 
دمنا. باملجازر واآلهات، جاءونا من كل اجلهات لكي 
يعبثوا فين�ا ويبعثروا مشهدنا الفلسطيني املنسجم 
ق�لب  الطالع�ة من  التاريخ، في ح��دود جغرافيته  مع 

األساطير: حكاية خرافية حتاكي اخليال.
أول���ئ���ك ال���غ���رب���اء ح���اول���وا اق��ت��الع��ن��ا م���ن ذاك����رة 
تراب  دمنا  من  جبلن�ا  بأن  فاج�أناهم  لكننا  التاريخ، 
لنا في ظالل قلوبنا،  طهرنا... وأنشأنا وطًنا خاص�اً 
وفرضنا حضورنا من جديد في س�ف�ر احلضارة لكي 

تظل فلسطني هي فلسطني منذ األزل وإلى األبد.
حيث  حقيقية؛  وم��أس��اة  ك���ب���رى...  ك��ارث��ة  النكبة   

ابتلعت املنافي شعب فلسطني بعد أن تصدعت األرض حتت األقدام، وكادت فلسطني أن تغيب عن السياسة لوال نداء احلنني 
إلى وطن، والذي أضرم النار في الصدور، وثار غضبا اشعل حقوالً من نار تنبت سواعد ومناضلني.

صارت النكبة لنا رحيالً من رحيل، وحتولت إلى منفًى قسري آخر جديد، حتت وط�أة التآمر زخات من تخاذل في عري 
األيام، ورشقات من مدافع محشوة بحقد أعمى في تيه الليالي. 

النكبة ضياع، وتيه في صحارى بال حدود أو نهايات، والعودة حنني إلى حضرة املكان... واملكان بلسم الروح املوجوعة... 
فكيف إذا كان املكان وطن، والوطن فلسطني، وفلسطني قبلتنا وهاجسنا ونداء الفطرة األولى إلى روح عطشها األخير؟ ستظل 
األولى والبداهة والطفولة والصبا وأجمل  البراءة  البدايات؛ حيث  إلى  أكيدة  ناقوسا يذكرنا بحق... واحلق عودة  النكبة 

الذكريات، حيث نحن جميًعا من هناك كنا وإلى هناك ننتمي ونسير لنكون ولنظل ونبقى.
وطن يتمدد فينا هي فلسطني، وترتسم في صدورنا وجداً وشوًقا وحًبا وتوًقا وأنينا، لكننا لن نوقف املسير حتى نصل 

إلى شواطئ أحالمنا لنزف الروح إلى جسد موعود...
فيا أعداءنا، هذه فلسطني لنا سنحافظ عليها مهما كان ثمنها... سنجود بارواحنا رخيصة من أجل حيفا ويافا وعكا وصفد 

واجلليل والنقب... ولن نعلق سيوفنا في صدور بيوتنا حتى تظل فلسطني هي فلسطني.

* حسام خضر، رئيس جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني، عضو املجلس الوطني الفلسطيني.

في  فتح  حركة  سر  أم��ني  البرغوثي  م��روان  األسير  القائد  دع��ا 
فلسطني الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الى أوسع مشاركة 
في الفعاليات الشعبية في الذكرى 61 للنكبة الفلسطينية، التي أدت 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  من  العظمى  الغالبية  وتهجير  طرد  الى 
الصهيونية  ال��ق��وات  ارتكبت  حيث  وبيوتهم،  وق��راه��م  مدنهم  م��ن 
أبشع املجازر واملذابح بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واستخدمت 
كل أشكال القتل والعنف واإلرهاب لطرد أبناء فلسطني من أرضهم 
ووطنهم، وقامت بتدمير أكثر من 534 قرية وبلدة فلسطينية في 
محاولة إلخفاء هذه اجلرائم والتغطية عليها وإلغاء الهوية العربية 

الفلسطينية.
بديل  مركز  وصلت  التي  رسالته  في  البرغوثي  النائب  وأك��د 
ان الشعب الفلسطيني يتمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بحق 
العودة لالجئني الفلسطينيني الى وطنهم وديارهم ومنازلهم التي 

في  حقهم  ممارسة  أج��ل  من  النضال  سيواصلون  وأنهم  منها،  ط��ردوا 
العودة الى جانب حقهم في احلرية والسيادة واالستقالل.

ووجه البرغوثي حتية إجالل وتقدير الى الالجئني الفلسطينيني في الوطن واملنافي على صمودهم ومتسكهم بحقهم في العودة رغم 
مرور ستة عقود على النكبة الفلسطينية.

وأكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة نضاله داعيا في هذه املناسبة الى انطالقة جدية في احلوار الوطني وتعزيزه 
ونقله الى دائرة احلوار االستراتيجي مبا يكفل إنهاء االنقسام وإعادة االعتبار للقضية الفلسطينية كقضية حترر وطني ملواصلة الكفاح 

إلجناز مهمات املشروع الوطني الفلسطيني املتمثل باحلرية والعودة واالستقالل وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد البرغوثي في رسالته أن تقصير عمر النكبة يتمثل في تقصير عمر االحتالل ومواجهته بالوحدة الوطنية والترفع عن كل 
املصالح احلزبية الضيقة، والتمسك بالقرار الفلسطيني املستقل والثوابت الوطنية التي سقط في سبيلها الشهداء واجلرحى واعتقل 

اآلالف من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشار البرغوثي الى أنه ال شريك اليوم للسالم في اسرائيل ال في هذه احلكومة وال قبلها ألن اإلسرائيليني لم يقرروا بعد وحتى هذه 

اللحظة االستعداد للسالم احلقيقي وغير مستعدين لدفع استحقاق السالم.

* مروان البرغوثي، عضو املجلس التشريعي، أمني سر حركة فتح، يقبع أسيرا في سجن هدارمي. 

حق العودة مفتاح السالم
بقلم: د. مصطفى البرغوثي*

الداخل  الفلسطيني في  ال��ذي يحيي فيه شعبنا  الوقت  في 
والشتات الذكرى احلادية والستني للنكبة، ال تكاد تغيب قضية 
حق العودة عن أي فلسطيني في أصقاع االرض، قضية حملتها 
الذين  ابناء شعبنا  االجيال جيال بعد جيل، وارق��ت االالف من 
شتتهم وشردهم االحتالل االسرائيلي حني اخرجهم عنوة من 
ذكرياتهم  اط��الل  على  دولته  ليقيم  ومدنهم،  وقراهم  منازلهم 

وحقهم وآمالهم، ليستبدل تلك اآلمال باآلالم .
وب��ع��د ت��ل��ك ال��س��ن��ني ال��ع��ج��اف، ب��ق��ي أم����ل ال���ع���ودة ي����راود 
الفلسطينيني الذين وج��دوا انفسهم بني ليلة وضحاها الجئني 
او داخل الوطن، مثلما بقي االنتظار بان  في مخيمات الشتات 
ال��ق��رار 194 ال��ى احل��ي��اة وال���ى حيز التطبيق، وال��ذي  ي��خ��رج  
ينص بوضوح تام على حق عودة الالجئني الفلسطينيني إلى 
ديارهم التي أجبروا على مغادرتها نتيجة للحرب التي أملت بهم 
ومبمتلكاتهم باإلضافة إلى منحهم تعويضات مالية عن األضرار 

التي حلقت بهم وبها نتيجة للحرب  العدوانية ضدهم.
 لكن البارز في السياق العام، منذ فترة من الزمن أن األطراف 
أساساً حلل قضية  بالقرار 194  اعترافها  املعنية، وهي تظهر 
الالجئني، جلأت إلى توليف تفسير آخر لهذا القرار خارج إطار 
تفسير األمم املتحدة له، بشكل يخالف مبادئ القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق اإلنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره، منحازة بذلك إلى جانب املوقف اإلسرائيلي الداعي إلى 
حل يحفظ إلسرائيل هويتها كدولة يهودية. كما أن الالفت أن 
والتعويض  ال��ع��ودة  مسألتي  تتناول  وه��ي  املعنية  األط���راف 
الى  الالجئني  ع���ودة  ه��و  ب��دي��الً،  تفسيراً  ال��ع��ودة  حل��ق  تعطي 
اراضي الدولة الفلسطينية املنشودة وليس الى االراضي التي 
هجروا منها عام 1948، األمر الذي يعني توطني الالجئني في 

الضفة الغربية والقطاع.  
ان أي مفاوضات او اتفاقات مستقبلية ال ميكن ان يكتب لها 
النجاح او التقدم ما لم تضمن حق العودة الذي هو حق فردي 

فلسطني وتشريد شعبها عام 48.  
ان املشروع الصهيوني القائم على حساب احلقوق الوطنية 
الفلسطينية، بات ينتهج سياسة عنصرية متطرفة تتجلى صورها 
باستمرار سياسة التشريد والتهجير والتي لم تتوقف عند زمن 
معني او ح��دود معينة، فامل��ج��ازر واالغ��ت��ي��االت ونهب االراض��ي 
في  املنازل  وه��دم  العنصري  الفصل  وج��دار  االستيطان  واتساع 
واحلصار  املقدسيني  ه��وي��ات  وسحب  الغربية  والضفة  ال��ق��دس 
والتجويع، كلها محطات في رحلة التهجير وفرض سياسة ابعاد 
إص��دار  وك��ذل��ك   اخ���رى،  أحيانا  وقسرية  حينا،  »ط��وع��ي��ة«  تبدو 
القوانني اجلائرة التي حترم الفلسطينيني من حق احلياة وليس 

حق العودة فحسب، وسياسة محو الذاكرة الفلسطينية.
معدة  كبرى  وخديعة  م��ؤام��رة  اسرائيل  مت��ارس  وبينما 
بإتقان، وقع العالم بصمته في شرك تلك اخلديعة، عبر حديث 
بعض االط��راف عن التعويض بديال للعودة، وهذا ما ال يجب 

أي  متلك  ال  مطلق  حق  ان��ه  مثلما  بالتقادم،  يسقط  ال  وجماعي 
جهة فردية كانت أم جماعية شعبية كانت أم رسمية احلق في 

التنازل عنه.
ان تهجير الشعب الفلسطيني مت عبر مخطط اعتمد أساليب 
اإلرهاب والقتل واملجازر ما يشكل جرمية تطهير عرقي وجرائم 
ضد اإلنسانية، وهو ما تتحمل مسؤوليته أيضا القوى الدولية 
التي أيدت وتؤيد املشروع الصهيوني وتقدم له كل أشكال الدعم 

واحلماية. 
واص��راره  الطويل  بنضاله  الفلسطيني  شعبنا  اسقط   لقد 
على نيل حقوقه تلك االساطير االسرائيلية، فاالجيال املتمسكة 
بحق العودة الذي توارثته عن آبائها واجدادها اثبت لالحتالل 
»الكبار سيموتون والصغار سينسون« مثلما  سقوط مقولته 
أك��ذوب��ة »أرض بال شعب لشعب بال أرض« رغ��م أبشع  ع��رت 
اغتصاب  مب��ج��زرة  ذروت��ه��ا  بلغت  ال��ت��ي  االسرائيلية  امل��ج��ازر 

التعاطي معه او القبول به، فاملهم أن يبقى هذا احلق كي ال يسقط 
الفلسطينية  القضية  تبقى  كي  أي  وال��دول��ة،  واألرض  الشعب 
ان  السرائيل  نسمح  ال  وحتى  الفلسطيني،  الوطني  واملشروع 

حتقق ما لم تستطع حتقيقه طول الستني عاما املاضية.  
الشتات هو  الفلسطينيني في مخيمات  الالجئني  ان وجود 
العودة  التوطني لشطب حق  وج��ود مؤقت، وان كل محاوالت 
ستتحطم على صخرة صمود هذا الشعب، رغم املعاناة الكبيرة 
يرقبون  الذين  الالجئني  قبل  من  االنتظار  وسنوات  والطويلة 
الوطن عن بعد بعيون تتطلع نحو الغد ونحو االمل ونحو تلك 
االحتالل  نيران  لهيب  حتت  مكرهني  منها  خرجوا  التي  الديار 
وعصاباته التي اقترفت ابشع املجازر حلمل الفلسطينيني على 

ترك منازلهم.
ومهما يكن فان حق العودة ليس  مجرد مكون من مكونات 
القضية الوطنية الفلسطينية، بل هو لب القضية الفلسطينية 
الفلسطيني  الشعب  حلق  احلقيقي  املقياس  وه��و  وجوهرها، 
في تقرير مصيره، األمر الذي ال ميكن التفاوض عليه، بل ميكن 

التفاوض على سبل تنفيذه.  
ان املمارسات الصهيونية التي تستهدف املزيد من تهجير 
الفلسطينيني هي ممارسات إجرامية خطيرة يجب التصدي لها، 

النها تهدف باالساس الى تغيير هوية األرض واإلنسان. 
وليس صدفة ان يجري احلديث مؤخرا عن يهودية الدولة 
إسرائيلي  مخطط  اط��ار  في  يندرج  احلديث  ه��ذا  الن  العبرية، 
عام  احملتلة  بأرضهم  املقيمني  الفلسطينيني  تهجير  الستكمال 
1948 ومحاولة إلسقاط حق العودة، بل للحيلولة دون تنفيذ 
ذلك احلق، وتشريع العنصرية اإلسرائيلية التي باتت منظومة 

مترامية األطراف في أراضي فلسطني.

العام  األمني  التشريعي،  املجلس  البرغوثي، عضو  * د.مصطفى 
للمبادرة الوطنية الفلسطينية. 

مخيم الدهيشة، أيار 2008 )تصوير: مركز بديل(

ص03فوق-شمال: بيت عنان –القدس، أيار 2009 )املصدر: وفا(

مخيم عايدة، أيار 2008 )تصوير: مركز بديل(



أيــــــــــــــار  2009 4

باقون على هذه 
األرض املقدسة

بقلم: القس د. متري الراهب*

ال  كتب  ما  وك��ل  النكبة،  عن  كتب  ما  أكثر  ما 
كانت  فالنكبة  ح��ق��ه...  اجللل  احل��دث  ه��ذا  يوفي 
ال��ق��رن العشرين وال���ذي ما  ف��ي  احل���دث األخ��ط��ر 

زلنا وحتى يومنا هذا نواجه تداعياته وآثاره.
ف��ف��ي��ه��ا خ���س���رن���ا اجل������زء األك����ب����ر واألج���م���ل 
ال��دف��ع  ق����وة  ان��ق��ط��ع��ت  وب��س��ب��ب��ه��ا  األرض،  م���ن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ف��ع��ج��ل��ة ال���ع���م���ران واالق���ت���ص���اد 
فجأة  بها  وإذ  حراكها  أوج  في  كانت  والتعليم 
ت��ت��وق��ف. م��ع��ه��ا خ��س��ر ش��ع��ب��ن��ا امل����ب����ادرة وق���وة 
ردود  م��ن  مجموعة  اهتمامه  ج��ل  وص���ار  الفعل 
فعل بائسة، وصارت قضيته في ليلة وضحاها 
ق��ض��ي��ة م���س���اع���دات ان��س��ان��ي��ة ال ق��ض��ي��ة ح��ق��وق 

انسانية ووطنية.
الكنيسة  على  م��دم��رة  آث��ار  للنكبة  ك��ان  وق��د 
املسيحية الفلسطينية وهو موضوع قلم ا تطرق 
الباحثون والكتاب اليه، ولذلك ارتأيت أن أسلط 

في هذا العام  الضوء عليه. 
املهجرين  نسبة  بلغت  اإلح��ص��اءات  فحسب 
مهجر   50.000 حوالي  النكبة  جراء  املسيحيني 
وه����و م���ا ي���س���اوي 7% م���ن م��ج��م��وع امل��ه��ج��ري��ن 
مجموع  م��ن   %35 ي��ق��ارب  م��ا  أو  الفلسطينيني، 
ليلة  أن���ه وب���ني  أي  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني؛  امل��س��ي��ح��ي��ني 
وض���ح���اه���ا خ���س���ر أك���ث���ر م����ن ث���ل���ث امل��س��ي��ح��ي��ني 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني أم��الك��ه��م وأرزاق����ه����م وأع��م��ال��ه��م 
وأض��ح��وا ب��ال ح��ول وال ق��وة ه��ائ��م��ني ف��ي لبنان 

والضفة وغزة واالردن.
للوجود  قاضية  ضربة  النكبة  شكلت  وق��د   
الكنيسة  تستطع  ول��م  م��دن،  ع��دة  ف��ي  املسيحي 
الغربية،  فالقدس  عافيتها.  تستعيد  أن  بعدها 
والتي كانت تعبيرا حيا عن احلركة االقتصادية 
النكبة  بعد  خسرت  الفلسطينية،  والعمرانية 
البحر  ع���روس  ي��اف��ا  أم���ا  مسيحييها،  م��ن   %88
ال  وعمل  نحل  خلية  كانت  وال��ت��ي  الفلسطيني، 
مسيحييها  من   %73 خسرت  فقد  الكلل،  يعرف 
هجر  التي  اللد  مدينة  بعدها  وتأتي   ،1948 عام 
أجبر  فقد  حيفا  أم��ا  مسيحييها،  م��ن   %70 منها 
الرملة  تليها  تركها؛  على  مسيحييها  م��ن   %52

التي فقدت 40% من مسيحييها. 
قاضية  شبه  ضربة  بحق  النكبة  شكلت  لقد 
تستطع  ل��م  الفلسطينية،  املسيحية  للكنيسة 
ق���وت���ه���ا ون��ش��اط��ه��ا  ت��س��ت��ع��ي��د  أن  م����ن  ب���ع���ده���ا 
من  أكثر  يعيش  زال  وما  وعنفوانها.  وحيويتها 
60% من املسيحيني الفلسطينيني خارج فلسطني 

التاريخية مهجرين يأملون العودة. 
ت��ق��ض��م،  ف��������األرض   ، وال���ن���ك���ب���ة م���س���ت���م���رة 
واالق��ت��ص��اد ي��ت��ب��ع ، وال��ب��ي��وت م��ا زال����ت ت��دم��ر، 

والناس ما زالت تهجر ...
ادارة  الدولية ما زالت تركز على  والسياسة 
الفلسطينية  السياسة  أن  كما  حلها،  ال  األزم���ة 
علمية  وخ��ط��ة  واض��ح��ة  ل��رؤي��ة  تفتقد  زال���ت  م��ا 

ملواجهة هذه التحديات. 
 ولكننا باقون على هذه األرض املقدسة، كشجر 
ولنقدم  ظالالً  عاملنا  على  لندر  منتصبني،  الزيتون 

على مذابحها زيتاً ينير في عتمة هذا الزمان...

امليالد  كنيسة  راع��ي  ال��راه��ب،  متري   . د   . القس   *
االجنيلية اللوثرية في بيت حلم، ورئيس مجموعة ديار.

ل��ق��ي��ام اس��رائ��ي��ل ون��ك��ب��ة الشعب  ال���� 61  ال���ذك���رى  ف��ي 
شعبّي  ب��ني  ال��ف��اص��ل  اجل���دار  ي��ب��دو  الفلسطيني  ال��ع��رب��ي 
ج��دران  مضى.  وق��ت  أي  من  وسمكا  ارتفاعا  أكثر  البالد، 
ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ل��ي��س��ت اس��م��ن��ت��ي��ة ف���ق���ط، إمن����ا ه��ي 
هذه  ول��غ��وي��ة.  ثقافية  اق��ت��ص��ادي��ة،  قضائية،  عنصرية، 
ال���رؤي���ة املناقضة  ت��رت��ك��ز، ع��ل��ى  ف��ي��م��ا  ت��رت��ك��ز،  اجل�����دران 

للواقع، للماضي واحلاضر واملستقبل.
وضع  انتاج  إلى  يضطرنا  آخر،  مستقبل  عن  احلديث 
ال��ط��رف  وآالم  م��خ��اوف  آالم،  مب��ش��اع��ر،  كلنا  ب��ه  ن��ع��ت��رف 
النكبة  النكبة.  هي  شك  بال  األب��رز  القضية  وهنا،  اآلخ��ر. 
على  تهديدا  تشّكل  املتوسط،  االسرائيلي  اليهودي  بأعني 
حقه بالبقاء لذا ردة فعله األولى تكون باالنغالق أمام أي 
املهم  من  السبب  لهذا  وبالذات،  املوضوع.  هذا  عن  حديث 
جدا االهتمام بهذه القضية احلساسة وطرحها أمام الرأي 

العام.
الغنب  إلى  املاضي،  إلى  نظرة  هو  النكبة،  مع  التعامل 
واأللم، لكنه أيضا نظرة إلى املستقبل، فمستقبل الشعبني 
والعمل  بالغنب،  االعتراف  بشرط  مرهون  البالد  هذه  في 
مأساة  تتجاهل  سلمية  تسوية  ألي  أمل  ال  إصالحه.  على 
ال��الج��ئ��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني وق������رارات ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة 
آلية  تشمل  أن  سياسية  ت��س��وي��ة  أي  ع��ل��ى  ال��ص��دد.  ب��ه��ذا 

أن  اسرائيل  وعلى  بذلك  يرغب  ملن  ال��ع��ودة  حق  لضمان 
الجئني  ع��ودة  المكانية  أيضا  ومستعدة  منفتحة  تكون 
االدع���اء  تفنيد  علينا  وه��ن��ا،  ح��دوده��ا.  إل��ى  فلسطينيني 
اسرائيل  إلى  الالجئني  عودة  يرفضون  فمن  الدميغرافي، 
القدس  ب��اح��ت��الل  ي��ص��ّرون على االح��ت��ف��اظ  ب��ه��ذا االدع����اء 

االعتراف بالنكبة خطوة نحو املستقبل
بقلم د. دوف حنني*

الشرقية والسيطرة على 300 ألف فلسطيني!
احل��دي��ث ي���دور إذن ع��ن قضية ع��ادل��ة ب��ال ش��ك، وألن 
إحياء  يغفل  أال  فيجب  الشعبني،  ملستقبل  ضمانة  حلّها 
علّي  وهنا  االسرائيلي،  املجتمع  مخاطبة  النكبة  ذك��رى 
اإلش�����ادة ب��ال��ن��م��وذج ال����ذي ت��ق��دم��ه س��ن��وي��ا ق��ري��ة مسكة 
من  نكبتها  ذك���رى  يحيون  ال��ق��ري��ة  ه��ذه  ف��أب��ن��اء  امل��ه��ج��رة. 
ال��ع��رب وال��ي��ه��ود ع��ل��ى حد  أم���ام  خ��الل زي����ارات مفتوحة 
سواء. بنشاطاتهم، يحقق أبناء القرية ثالثة أهداف: أوال، 
قصتهم  يطرحون  ثانيا،  امل��ك��ان.  عن  ذاكرتهم  يصونون 
امام املجتمع الفلسطيني. ثالثا، ينتجون حوارا متواصال 
ممن  العشرات  هنالك  فسنويا  االسرائيلي،  املجتمع  مع 
زي��ارة  على  يتردد  ممن  وان��ا  م��رة،  ألول  القرية  ي���زورون 
أق��ول أن كل من زاره��ا ألول م��رة، خ��رج منها  ه��ذه القرية 
أكثر تفهما وإدراكا ملآسي النكبة واللجوء، أكثر حنقا على 
أرضها،  إل��ى  ال��ع��ودة  من  صفية  احلاجة  فيه  متنع  وض��ع 

املتاخمة للبلدة التي تعيش فيها اليوم.
هذا يؤكد أهمية واإلصرار على إحياء ذكرى النكبة من 

خالل طرح املوضوع للحوار مبسؤولية وانفتاح. 

اجلبهة  ع��ن  اإلس��رائ��ي��ل��ي  الكنيست  حنني،عضو  دوف  د.   *
الدميقراطية للسالم واملساواة.

ه��ل ال��ي��وم يشبه األم���س رغ��م ف��رق ال��زم��ان وامل��ك��ان؟ 
غ��زة هاشم  ف��ي  م��ا ح��دث ألهلنا  التلفاز  ف��ي  أش��اه��د  عندما 
ن��ت��ي��ج��ة احل����رب اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ع��دوان��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع 
احل��ب��ي��ب، ح��ي��ث دم����رت ب��ي��وت��ه��م وأص��ب��ح��وا الج��ئ��ني في 
بي  وتعود  األل��م  يعتصرني  ومخيماتهم؛  وقراهم  مدنهم 
نعيش  كنا  عندما  املاضي  القرن  خمسينيات  الى  الذاكرة 
واملعاناة  اخليمة  أتذكر  وأيامه.  مراحله  بأصعب  اللجوء 
التي واجهنا كما يواجهونها اليوم. اخليمة الدائرية التي 
ال  التي  املستطيلة  تلك  أو  أمتار،  يزيد قطرها عن ثالثة  ال 
يزيد طولها عن 4 أمتار املقامة على التراب. اخليمة كانت 
أفراد  عدد  عن  النظر  بغض  والنوم،  للمعيشة  شيء؛  لكل 
التي ما كانت تقي حر الصيف رغم رفع  األس��رة. اخليمة 
شدة  تخفف  علها  داخلها  ال��ى  الرياح  تدخل  كي  جوانبها 
احلر. اخليمة »املراح« فمن يسكنها متاما كمن يسكن على 
اخليمة  للمارة.  معرض  بداخلها  ما  فكل  الطريق،  قارعة 
أرجوحة الريح، فكم من خيمة أيام الشتاء اقتلعتها الرياح 
القوية وكأنها ريشة تذروها الرياح، حتى يهرع اجليران 
للمساعدة في إعادة نصبها وتثبيتها بوضع حجارة على 
أوتادها املغروسة في األرض، ووضع حجارة على إطرافها 
أيام  أتذكر  ال��ري��اح.  ق��وة  وت��ق��اوم  تصمد  لعلها  ذيولها  أو 
تساقط الثلوج كيف تتهدم اخليام على رؤوس ساكنيها، 
وكم من عائلة فزعت ليال صارخة مطالبة النجدة ويهبوا 
الشباب للمساعدة وإلزالة الثلوج املتراكمة من على اخليام 

وهم في مالبس رثة خفيفة ال تقيهم برد الشتاء القارص.
قضت  كما  ال��ع��ودة  تتحقق  ول��م  األم��د  بنا  ط��ال  عندما 
ق����رارات هيئة األمم ول���م ت��وف��ر احل��م��اي��ة، اذك���ر ك��ي��ف ب��دأ 
أرضيتها  مب��د  خيامهم  وض��ع  حتسني  ال��الج��ئ��ون  ي��ح��اول 
ب��ال��ط��ني امل��خ��ل��وط ب��ال��ق��ش، وب���ن���اء ال��س��الس��ل احل��ج��ري��ة 
والطينية على ارتفاع متر على أطراف خيامهم من الداخل. 
يجمعون  وال��رج��ال  واألط��ف��ال  النساء  كانت  كيف  أت��ذك��ر 
احلطب وهم حفاة، أتذكر كيف كنا نقف نحن األطفال في 
نحصل  حتى  باملطعم  يسمى  ما  خيمة  أمام  طويل  طابور 
على وجبة غداء ... نعم اذكر كيف بدأ يتشكل املخيم قبل 
أكثر من ستني عاما؛ هذا املخيم الذي أصبح اليوم اختصارا 

للنكبة، وتعبيرا مكثفا عن استمرارها.
حيث  اخليام،  في  ن��درس  كنا  االبتدائية  الصفوف  في 
كان املخيم عبارة عن خيام ممتدة مبا فيها خيام املدرسة، 
املخيم.  إدارة  املساعدات،  توزيع  مركز  املطعم،  العيادة، 
كانت خيام الصفوف أكبر حجما وكانت تعرف بالصيوان، 

أتذكر عندما كنا أطفاال في الصف األول والثاني االبتدائيني 
كيف كنا نضطر لرفع أقدامنا العارية الباردة عن األرض 
أقدامنا.  حتت  جتري  التي  األمطار  مياه  من  تبتل  ال  حتى 
الد. دي. تي  أذكر »يوم الرش«، وهو رش التالميذ مبادة 
وذلك لقتل القمل والبق. واذكر أن احد أيام الرش صادف 
ال��رش: »وال��دي  ق��ال احدنا لعامل  ي��وم عطلة، يومها  م��رة 
يسلم عليك وبيقولك كثر لي رش«. لقد اعتاد البعض على 
ذلك كي يقوم األهل باستخدام الد. دي. تي في رش فراش 

اخليمة.
ان رك���ام ال��ب��ي��وت وامل��ؤس��س��ات وامل��ص��ان��ع وجت��ري��ف 
ذهابنا  بيوم  يذكرني  غ��زة  في  األش��ج��ار  واق��ت��الع  األرض 
عام  احتلت  ال��ت��ي  قريتنا  ل��زي��ارة   1967 ع��ام  ح��رب  بعد 
وذهبنا  واألص��دق��اء  األه���ل  م��ن  بعض  جتمع  فقد   ،1948
معنا  وك���ان  احل��اف��الت.  م��ن  مجموعة  ف��ي  قريتنا  ل��زي��ارة 
وعاشوا  ول���ودوا  ال��ذي��ن  والشباب  السن  كبار  م��ن  بعض 
في القرية وهم يتحدثون ويحكون لنا ونحن في الطريق 
كانت  ولكن  ذكرياتهم.  من  وبعض  وأحيائها  البلدة  عن 
متحمسا  كنت  حيث  أك��ب��ر  أم��ل��ي  وخيبت  كبيرة  صدمتي 
الزيارة علني أزور قبر والدي الذي استشهد ودفنه  لتلك 

جدي في بيتنا في القرية يوم التهجير.  لقد وجدنا القرية 
مهدمة وكأنها جبل من الركام، كانت محاطة بسياج منعا 
لدخولها. ولكن عزاءنا كان في جولتنا في أرضها وحديث 
اآلباء واألجداد: هذه أرض فالن، وهذه أرض عالن، وهذا 
ك��ذا... الزالوا  كرم محمد وهذا زيتون يوسف، وهذا جبل 
أرى  وكنت  بالقرية،  احمليطة  واآلب��ار  املواقع  كل  يذكرون 
واح��د:  آن  في  والنساء  الرجال  عيون  في  واحل��زن  الفرح 
وحينها  الفراق.  ودم��وع  وحزن  والذكريات،  اللقاء  فرحة 

تذكرت قول »أبو العالء املعري« 
صاح، هذي قبورنا متأل الرجف، فأين القبور من عهد 

عاد
خفف الوطء، ما أظن أدمي األرض إال من هذه األجساد

نعم إن قبور اآلباء واألج��داد متال أرض فلسطني وان 
ترابها مروي بدمائهم، وما ترابها اال من أجسادهم.

فهل ننسى ماضينا؟ فمن ليس له ماض ليس له حاضر 
العودة  في  بحقنا  متمسكني  سنبقى  وعهدا  مستقبل.  وال 
فهو حق ال ينسى، وليس منا من يفرط أو يتنازل عن ذلك.

* عفيف غطاشة، رئيس مجلس إدارة مركز بديل. 

النكبة ما بني األمس واليوم 
بقلم: عفيف غطاشة*

ص04حتت: م

مجموعة من منظمة “زوخروت” في زيارة لقرية الشيخ مؤنس 
) www.zochrot.org :املهجرة، 2003 )املصدر

)www.group194.net :مخيم وافل، سوريا، 2005 )املصدر
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ها هي األعوام متر دون توقف على عمر نكبتنا، مخلفة 
وراءها أجياال محملة بتعب السنني، ومبيراث احلق الذي ال 
العصابات  أقدمت  يضيع، وبظلم تاريخي حلق بها عندما 
الفلسطينيني  ب��ذب��ح  أوروب����ا  م��ن  امل��س��ت��وردة  الصهيونية 
اآلمنني وطردهم من ديارهم... فكانت النكبة، وكان الضياع، 
وما زالت رحلة التيه الفلسطينية مستمرة منذ واحد وستني 

عاما.
فلسطني  بحب  املسكونة  الفلسطينية  األج��ي��ال  ولكن 
تتزنر بالثوابت الوطنية، وبالعزمية األكيدة على مواصلة 

طريق اخلالص من كل آثار ومسببات النكبة.
ولن  األصلية،  الديار  الى  العودة  هو  النكبة  نقيض  ان 
ميحي آثارها الكارثيه على مجمل الوضع الفلسطيني سوى 

العودة؛ فالعودة هي االسم احلركي النتهاء النكبة.
العودة الى الديار ليست شعارا يرفع في املناسبات، أو 
جملة تقال في اخلطابات احلماسية لتأجيج مشاعر الناس، 
الكبيرة...  وامل���دن  املخيمات  م��داخ��ل  على  تعلق  يافطة  أو 
بل هي برنامج عمل، نهج حياة، سلوك مي��ارس، ووصية 
للتنفيذ، ال تفريط فيها، ال  القادمة  مقدسة حتملها األجيال 

تقاعس عن أداء الواجب الوطني، واملهمة اليومية.
دالالتها،  لها  وطنية،  ثقافة  هي  الديار  الى  العودة 
لم  ال��ذي��ن  املظلومني  املقهورين  لغة  ان��ه��ا  وم��ف��ردات��ه��ا، 
وتخلي  السنني،  وجع  من  يتعبوا  ولم  االنتظار،  ميلوا 

ذوي القربى عنهم.
فيا أيها الناس،  يا كل الالجئني، يا أنصار االنسان، يا 
الظلم،  أشكال  لكل  الرافضون  أيها  احلرية،  مشاعل  حملة 
وه��ل أش��د ظلما م��ن ط��رد اإلن��س��ان م��ن بيته ووط��ن��ه؟ أيها 
العاملون لرفع الظلم عن اإلنسان توحدوا، ان وحدتكم هي 

أقصر الطرق لتحديد الهدف.
واح���د وس��ت��ون ع��ام��ا م��ن ال��ع��ذاب واإلرادة ل��م تنكسر، 
تضعف  لم  الفلسطيني،  اإلنسان  يهرم  ول��م  النكبة  هرمت 
عزميته، لم يضع احلق، ولم تهزم اإلرادة الفلسطينية في 

احلياة، والسير باجتاه فلسطني.
ال��دار  فمفتاح  ملل،  أو  كلٍل  دون  ال��راي��ة  حمل  ن��واص��ل  
مركون بني ثنايا القلب، حتميه الشراين، وذكريات الذاكرة 
أننا نبدأ في كل عام ميضي، وأن  تولد من جديد... ونعلن 

النكبة حافزنا وملهمنا في التخلص من آثارها.
أن  للفلسطيني  آن  أم��ا  للنكبة،  الطويل  العمر  ه��ذا  بعد 
يرتاح في وطنه؟ أما آن لالجئ أن يعود الى بيته؟ أما آن 

لرحلة التيه الفلسطينية أن تنتهي؟
ي��زداد متسكا بحقوقنا،  الفلسطيني  وكل عام وشعبنا 

وما ضاع حق وراءه مطالب.

* تيسير نصرالله، عضو املجلس الوطني الفلسطيني، نائب رئيس 
منسق  الثقافي،  يافا  مركز  رئيس  بديل،  مركز  إدارة  مجلس 

االئتالف الفلسطيني حلق العودة- فرع فلسطني.    

النكبة في عامها الواحد والستني... ماذا تعني؟
بقلم: تيسير نصرالله*

بدء  على  ق��رن  قرابة  وبعد  النكبة،  على  عاما  بعد 61 
الصراع املسلح مع العصابات الصهيونية اليهودية التي 
احتلت فلسطني، ال تزال الذاكرة الفلسطينية حية وعميقة. 
وان جفت بعض الدماء هنا أو هناك، اال أن اجلراح ال تزال 
راعفة، ويصدق القول أن أصعب اجلراح تلك التي ال تنزف 

الدماء.
ومن خالل القصص التي قدمها املشاركون في مسابقة 
جائزة العودة 2009 – مضمار القصة الصحفية املكتوبة 
– ملسنا نحن جلنة التحكيم، مدى األلم الذي ينبعث من هذه 
القصص، وقد شعر كل واحد فينا باحلسرة تعتصر قلبه 
وهو يقرأ عن مأساة شعب كامل تعرض للذبح والتقتيل 
آخ��ر ج��اء من  إقامة وط��ن لشعب  فكرة  والتشريد لصالح 

أصقاع األرض.
امل���وت ه��روب��ا، أو الفناء ف��ي م��واج��ه��ات ب��ني احل��ق��ول، 
احل��س��رة وف��ق��دان األه���ل، أو إش��ع��ال ال��ن��ار ف��ي ك��ب��ار السن 
حلم  الكالب  تنهش  أن  خشية  العائلة  ودف��ن  واملكفوفني، 

األموات.
وفي كل مرة نقرأ فيها هذه القصص، وفي كل مرة نسمع 
فيها حكايا النكبة، نعرف باليقني أن هناك ظلما تاريخيا ال 
يوصف وقع على شعب بسيط في ارض صغيرة وجميلة، 
وان القصص ال تنتهي، وان العذاب ال ميكن أن يصبح عادة 

مقبولة بالتقادم.
فوراء كل سيدة مستوطنة شقراء تلبس سرواال قصيرا 
على باب مستوطنة في فلسطني، هناك املئات من الفالحات 
منهن  وسلبت  ثكالى  أو  أرام��ل  أصبحن  اللواتي  العربيات 

يدعي  ال��ذي  العالم  ك��ل  م��ن  ومسمع  م��رأى  على  أراضيهن 
احلضارة.

قصصنا ال تنتهي، ألن جرحنا راعف وال يزال أخضر، 
أنني  يسمع  وال  ال��ط��رش  أص��اب��ه  العالم  ألن  ينتهي؛  ول��ن 
نفقد  أن  ن��ري��د  وال  قلوبنا  ن��ع��ض  ن���زال  ال  فيما  ج��راح��ن��ا، 

إنسانيتنا.
وما بني تاريخنا ومستقبلنا، ما بني جراحنا واجلراح 
ومخيمات  »العاصمة«  الله  رام  بني  ما  ألطفالنا،  النفسية 
اللجوء، ما بني كازينو أريحا وعني احللوة...ال نزال نبحث 

عن خيط رفيع يوثق صلتنا بالثقافة اإلنسانية.
ال��ب��ارد ومخيم   فجلسنا ف��ي ص��ب��را وال��ده��ي��ش��ة ون��ه��ر 
جنني نقرأ لتولستوي، وارنست همنغوي، وسبارتاكوس، 
ام��ادو،  واجاثا  وفرانس فانون، وفيكتور هيجو، وج��ورج 
كريستي، واجنلز، وروزا لوكسمبريغ... علنا جند على هذه 

األرض ما يستحق احلياة. 
تقرأ قصص النكبة، فتلبسك شخصية جان فاجلان في 
الى  مصيبة  من  احلياة  بك  متضي  وكيف  البؤساء،  كتاب 
أخرى فتتحول الى ضحية العصر، يبكي كل العالم وأنت 

تفقد الرغبة في البكاء.
العبودية،  حقبة  تشبه  إنسانية  قصة  فلسطني،  ان 
وقصة ملحمية تشبه اإللياذة، وقصة أسطورية - تاريخية 
تشبه جلجامش، وقصة خيالية تشبه دونكشوت؛ لكنها 

ستبقى أكبر وصمة عار في جبني العالم املعاصر.

* ناصر اللحام، صحفي وإعالمي فلسطيني. 

أصعب اجلراح تلك التي ال تنزف الدماء
بقلم: ناصر اللحام*

النكبة والنهوض
بقلم: د. برنارد سابيال*

رأي����ت ال��ن��ك��ب��ة ب��ع��ي��ون أب���ي وأم����ي وب��أح��ادي��ث��ه��م��ا 
الصباحية في البلدة القدمية من القدس وهما يتذكران 
املتواضع  بيتهما  في  احلياة  وحيثيات  القطمون  حي 
أحاديثهما   من  يستشف  كما  قصراً  البيت  يكن  لم  فيه. 
ب��ل ك���ان ب��ي��ت��اً م��ت��واض��ع��اً ي��ق��ع م��ا ب��ني م��خ��ي��م للجيش 
أبي  أحاديث  الصهيوني.  لألرغون  ومخيم  االنكليزي 
جتربة  وتسترجع  ذاكرتي  تستحث  دوماً  كانت  وأمي 
الطفل ذي الثالث سنوات وقد هم والداه وأخوته األكبر 
سناً منه ترك البيت دون اخذ حتى صور العائلة وإمنا 
االكتفاء بالشح  من املالبس وطبعاً مبفتاح البيت الذي 
الطابو اخلاص  العائلة حتتفظ به مع منوذج  مازالت 

باملنزل.
على  املطلة  الوادعة  اللبنانية  القرية  غزير  واذك��ر 
أو  ل��ع��ام  ال��الج��ئ��ة  للعائلة  مستقراً  ك��ان��ت  وق��د  البحر 
التقيناهم  أهلها وقد  أو بعض  أهلها  بقليل واذكر  أكثر 
صدفة في أعياد الفصح في القبيبة في إحدى  سنوات 
اللجوء  جتربة  م��رارة  سوية  واسترجعنا  الستينات 
غزير،  بعد  حلم،  بيت  واذك��ر  لنا.  الرحب  واستقبالهم 
رأس  منطقة  ف��ي  واح���دة  غرفة  ف��ي  عائلتي  نزلت  وق��د 
فطيس بدون كهرباء أو ماء جاري أو غيرهما من األمور 
احليوية. وما زلت كلما مررت من املكان استرحم على 
م��را به في طريقهما من حي  ال��ذي  األل��م  وال��دي وعلى 
بداية  في  وأخيرا  حلم  بيت  وال��ى  غزير  إل��ى  القطمون 

اخلمسينات إلى البلدة القدمية من القدس.
غرفة  في  عائلتي  استقرت  الزيت  خ��ان  ب��اب  وف��ي   
وفرتها لنا حراسة األراضي املقدسة الفرنسيكانية كنا 
املبعثرة  حياتنا  إط��راف  نلملم  وابتدأنا   أف��راد  ثمانية 
باللجوء، فعاد الوالد ليعمل في بلدية القدس والتحقنا 
السور  داخ��ل  القريبة  ب��امل��دارس  والبنات  األبناء  نحن 
وك��ان��ت ب��ط��اق��ة )ك����ارت( ال��الج��ىء م��ن وك��ال��ة ال��غ��وث 
ب��ره��ان��اً ل��ل��ج��وء وت���ذك���رة ل��ق��ب��ول امل��ع��ون��ات امل��درس��ي��ة 
عند  احلرم  قرب  التوزيع  مركز  في  وغيرها  والغذائية 
باب األسباط. واذكر يوماً إنني صاحبت فرداً من إفراد 
الرجل  من  وارتعبت  فخفت  املعونات  الستالم  العائلة 
على  إلجبارنا  يستعمله  كان  الذي  الالسع  السوط  ذي 
الوقوف في الصف وانتظار دورنا الستالم الرزم سواء 
كانت الغذائية أو من املالبس. ولم اعد إلى مركز التوزيع 
ق���ط. واذك����ر أي��ض��ا ال��ذه��اب إل���ى دي���ر ال��الت��ني الس��ت��الم 
الفرنسيسكان  الرهبان  ك��ان  اس��ود  خبز  وه��و  )الطلم( 

يوزعونه أسبوعيا على الالجئني في القدس.
عمره  في  الله  أط��ال  مرقص  األستاذ  أيضا  واذك��ر   
وال��ذي��ن  ال��الج��ئ��ني  الطلبة  ب��أس��م��اء  قائمة  يحمل  وه��و 
ال��رس��وم،  وم��ا إن  تدفع عنهم وكالة الغوث ج��زءاً من 
يعلمنا باملبلغ من وكالة الغوث حتى يستثيرنا بعض 
فرح وسرور ذلك لضيق حال األهل وعدم استطاعتهم 
تغطية كل الرسوم واملصاريف املدرسية آنذاك. ويذكر 
املرء احلليب ذي الطعم املر والذي كنا نضيف له املزيد 
إثناء  علينا  ت��وزع��ه  امل��درس��ة  كانت  وال���ذي  السكر  م��ن 
هذا  ب��ان  يعلموننا  وك��ان��وا  ال��ص��ب��اح  منتصف  ف��رص��ة 

احلليب يأتي كمساعدة غذائية من وكالة الغوث.
 كانت أيامنا في سنوات اللجوء األولى بداية حلياة 
قبل  كان  ملا  حلوة  ذكريات  والدانا  فيها  يحمل  جديدة 
اللجوء ونتأقلم فيها جميعاً كل على طريقته على ضيق 
العيش وحتدياته. ولكنا واحلق يقال عوضنا عن األلم 
في تعاضدنا وفي تزاورنا وفي إنشاء صداقات للعمر 
كله. وكان أمل النهوض عند والدّي كما عند األغلبية من 
الالجئني في التأكيد على تعليم االبناء والبنات وتوفير 
ما يلزم لهم للحصول حتى على الشهادات العليا. فقد 
كان والدّي يقوالن لنا دوماً: مًيكنهم أن يأخذوا بيوتنا 
لن  أب��دا  ولكنهم  يريدون  ما  يفعلوا  وان  يطردونا  وان 

يستطيعوا أن يأخذوا منا ما نتعلمه.ً 
رحمهما الله ورحم الرعيل األول من أهلنا الالجئني 
وحقق لنا جميعاً آمالنا في مستقبل نطوي معه صفحة 
أي  م��ن  للنقض  القابلة  غير  حقوقنا  ويّثبت  اللجوء 

طرف كان.

* د. برنارد سابيال عضو املجلس التشريعي- القدس.

في الذكرى 61 للنكبة 
كل اجلهود إلنهاء االنقسام

بقلم: وليد العوض*

ت��س��ت��ع��د ج��م��اه��ي��ر ش��ع��ب��ن��ا ف���ي ال���وط���ن وامل��ن��اف��ي 
ف��ي اخل��ام��س ع��ش��ر م��ن أي���ار ك��ل ع���ام  إلح��ي��اء  ذك��رى 
متكنت  حني   ،1948 ع��ام  بها  أمل��ت  التي  املؤملة  النكبة 
االستعمار  ق��وى  من  كامل  بدعم  الصهيونية  احلركة 
واإلمبريالية العاملية من تشريد شعبنا الفلسطيني في 
كافة أرجاء املعمورة وحتقيق مشروعها في اغتصاب 
ل��م يعرف  ال���ذي  ال���ع���دوان  فلسطني. وق���د اس��ت��م��ر ه���ذا 
التاريخ له مثيال بوحشيتيه عبر اإلصرار الصهيوني 
ع��ل��ى  ال��ت��ن��ك��ر ل��ض��ح��اي��اه؛ اس��ت��م��ر ب��أش��ك��ال وأس��ال��ي��ب 
شعبنا  تطلعات  على  القضاء  ب��ه��دف  وكلها  متعددة 
الفلسطيني الوطنية، ومنعه بكل الوسائل من استعادة 
واالستقالل.  واحل��ري��ة  ال��ع��ودة  في  املشروعة  حقوقه 
لكن بالرغم من وحشية العدوان، وما رافقه من تشريد 
ان��ه واص��ل  أب��ن��اء شعبنا؛ إال  وح��ص��ار وم��ج��ازر طالت 
خوض مسيرته الكفاحية املعمدة بتضحياته اجلسام 
الوطنية  هويته  إب���راز  وأع���اد  تلني،  ال  التي  وعزميته 
التي  التحرير  مبنظمة  ممثالً  السياسي  كيانه  وبناء 
وحظيت  األصعدة،  كافة  على  ومكانتها  دوره��ا  تنامى 
املتحدة  ل��ألمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ف��ي  ع��امل��ي  ب��اع��ت��راف 
العالم حلق  تأييد  الدولية األخرى، وكسبت  واحملافل 
املستقلة  دول��ت��ه  وإق���ام���ة  م��ص��ي��ره  ت��ق��ري��ر  ف��ي  شعبنا 
61ع��ام��ا.  قبل  النكبة  شردتهم  ال��ذي��ن  الجئيه  وع���ودة 
وخالل العقود الطويلة من التضحية املتواصلة، عكس 
نضال شعبنا وكفاحه العنيد إصراره وتصميمه على 
نيل حريته واستقالله وكفاحه من اجل العيش بحرية 
وكرامة، ولذلك قدم على هذا الدرب عشرات األلوف من 

الشهداء و اجلرحى واألسرى واملشردين.
وفي هذه األيام، حيث متر الذكرى املؤملة يتواصل  
ال��ع��دوان وي��أخ��ذ  أش��ك��اال ج��دي��دة وم��ت��ص��اع��دة  بهدف 
التي  الوقائع  وف��رض  الفلسطيني  الشعب  إرادة  كسر 
كرسها االحتالل من خالل استمرار حمالت االستيطان 
وت��وس��ي��ع امل��س��ت��وط��ن��ات وب��ن��اء ج���دار ال��ض��م وال��ع��زل 
العنصري وحتويل أراضي الضفة إلى معازل، عالوة 
أوائل  غزة  قطاع  على  همجي  ع��دوان  من  شنه  ما  على 
العام اجلاري وما خلفه هذا العدوان من خسائر فادحة  
في األرواح واملمتلكات وتهجير آالف األسر بعد تدمير 
منازلها مما أعاد لألذهان صور أيام النكبة األولى  التي  
احلصار  فرض  استمرار  إلى  باإلضافة  بشعبنا  حلت 

الظالم على القطاع وعزله عن العالم اخلارجي. 
النكبة وم��ا زال  ع��اًم��ا  مضت على  واح��د وس��ت��ون 
اجل��رح ينزف دًم���ا، وم��ع ذل��ك، ف��إن ه��ام��ات شعبنا لم 
يناضل  كفاحه  واص��ل  بل  ينكسر  لم  وص��م��وده  تنحن 
الشرعية  أقرتها  التي  حقوقه  استعادة  أجل  من  بعناد 
التي  دي���اره  إل��ى  بالعودة  حقه  رأس��ه��ا  وعلى  الدولية 

شرد منها عام 1948.
ورغم كل ما تعرض له شعبنا من مجازر وخسائر 
ك��ب��ي��رة ف��ال ب��د م��ن ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن أه����داف امل��ش��روع 
ت��ت��ح��ق��ق، وب��إم��ك��ان شعبنا م��واج��ه��ة  ل��م  ال��ص��ه��ي��ون��ي 
القول  من  بد  ال  لكن  املتعددة،  واستهدافاته  ال��ع��دوان 
ان النجاح في مواجهة هذا العدوان وإحباط مخاطره 
تتطلب أوال إنهاء حالة االنقسام الراهنة التي تعصف  
بالساحة الفلسطينية، ألنها بكل وضوح تشكل امتدادا 
للنكبة، بل وجتسيدا لها بكل معنى الكلمة، عالوة على 
لنجاح  املالئم  املناخ  توفر  االنقسامية  احلالة  هذه  أن 
امل���ش���روع ال��ص��ه��ي��ون��ي ف��ي اس��ت��ك��م��ال ت��ش��ري��د شعبنا 
اإلط��ار،  ه��ذا  وف��ي  برمته.  الوطني  مشروعنا  وتدمير 
الب���د م��ن ال��ت��واص��ل م��ن اج���ل جن���اح احل����وار ال��وط��ن��ي 
من  حتقيقه  مت  م��ا  على  وال��ب��ن��اء  ال��ش��ام��ل  الفلسطيني 
تقدم في هذا املجال وصوال إلنهاء االنقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية؛ الضمانة الوحيدة للتصدي للمخاطر 
والتحديات التي تواجه شعبنا، وجتنبا لتكريس نكبة 

جديدة ميثلها االنقسام املر.

* وليد العوض، عضو املكتب السياسي حلزب الشعب الفلسطيني.
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مأساُة الّصنوبر
يقلم: هشام نفاع*

إنطباع أول
مّرت اليوم بضعة سنوات منذ ذلك اليوم الشتوّي. ال أزال 
أذكره ملّوًنا بأطياف رمادية تقطعها َمَشحات داكنة وأخرى 
والفضّي  بالرصاصّي  التوالي  على  ُده��ن��ت  كأنها  مضيئة 

بفرشاة تركت حركاُتها اخلاطفة أثرها على السماء.
الكرمل وقد مألت  كّنا منشي في درب ضيق على سفح 
أقدامنا في  اجلو رائحة ساعات ما بعد املطر الغزير. تخّب 
الصغيرة  الطينّية  الترابّية  البقع  تلك  داخ��ل  خفيف  وح��ل 
ترصف  ال��ت��ي  املفلطحة  احل���ج���ارة  س��ط��وح  ب��ني  امل��ت��ن��اث��رة 
الطريق الوعرّية، وجزر العشب القاسي الذي أفقَده العيش 
فلونه  املعهودة.  العشب  ط��راوة  البشر  أق��دام  تسلك  حيث 
داكن أو على األقل أعتُم خضرًة من تلك احلشائش الناعمة 
اليانعة السعيدة اخلفيفة على جانبي الطريق. لكنه، عشب 
أمله،  يعّبئ  كأنه  يسوّد  ويكاد  يربّد  بل  ميوت  ال  الطرقات، 
حتت وطأة السائرين عليه، ِحقًدا مبّرًرا يظهُر في وجهه قد 
ينفجر في كل حلظة؛ كالبشر متاًما حني تقمعهم أقدام غريبة 

ثقيلة.
م��ن الشجر  ب��ني ص��ف��وف  ف��ي مقاطع كثيرة  ال���درب  مي��ّر 
أعلى،  الى احلالة من  إي��اه، فيما لو نظرَت  التي تلّفه تاركة 
وفي  طبيعة.  ح��ي��اِة  م��ن  بقعة  يخترق  ط��وي��ل  ح��اد  ك��ص��دع 
أحيان أخرى يظلله الشجر من جهة القمة فقط، بينما ينفتح 
تتدحرج  العنُي  تظّل  شجرّية  منحدرات  على  حتته  املشهد 
فتنبسط  البحر،  جّلة  في  تسقط  حتى  املدّببة  ذرواتها  على 
سابحة معه وهي تتراقص على ترّدد موجه األبيض املُزِبد 
حتى خّط األفق، لتعود من هناك لالرتفاع في حلظة خاطفة 
نحو سماء الغيم، وتروح تتسلّقها ببطء وهي تتذبذب فوق 
تبايناتها اللونّية، وقد يلسعها بخّفة مشاِكسة فجأًة شعاٌع 
طرفي  ب��ني  للحظة  التسلّل  ف��ي  جن��ح  وحيد  ذه��ب��ّي  شمسّي 
غيمتني مندفعتني متدافعتني كَثورْين من القطن الرقيق، قبل 
أن تعود عينك تسيُر ببطء أمامك على الدرب الترابي املمتّد 

بتوقيت الالنهاية.
الشجر. خالل  تعلمُت من وال��دي كثيًرا كيف أمتّعن في 
ج��والت��ن��ا ف���ي أط�����راف ال��ق��ري��ة ك��ن��ا من��ش��ي ب��ص��م��ت يقطعه 
ب���إش���ارات ب��ي��ده ال���ى ه���ذه ال��ن��ب��ت��ة وذل����ك ال��ع��ص��ف��ور وتلك 
الشجرة. يبدو الشجُر لوعيي، الذي أنهكته كدمات املعرفة 
أنه متشابه: فروع حتمل ُخضرة  لوهلة سريعة  الضئيلة، 
كاملتوّثبة  مصطفة  بينهما،  وم��ا  واخل��ف��ة  ال��ش��ّدة  متنوعة 
الهادئة على هذه القطعة من امتداد العالم. لكنني مع الوقت 
قد  حضور  شجرة  لكل  ه��وي��ات.  للشجر  أن  وع��رف��ُت  رأي���ُت 
احلالة،  برهبة  يليق  باهتمام  فيها  متّعن  لو  ال��رائ��ي،  يذّكر 
بصورة أو شخص أو ذكرى، أو لرمبا حتى بامرأة أو رجل. 
فجًرا  اليوم  تبّرج  كأنه  عليه  يظهر  الوقفة  ص��ارُخ  بعضها 
فَمن  ي��ت��أّخ��ر،  وق��د  يأتي  ق��د  ُمنتَظر،  غريب  ق��ادم  الستقبال 
يدري؟ وبعضها يقطر منه الهدوء فتكاد ترى طرفي رزانته 
ظ��الالً  ال��ّرم��ش  عليهما  سقط  اللذين  خ��دي��ه  على  الغامضة 
كيف  ت��دري  ال  راه��ٍب  بخشوع  يقف  ما  ومنها  ُت��رى.  بالكاد 
مالمح  من  تتحّقق  بالكاد  أنك  ومع  قلبه  من  ابتسامته  تطّل 
وجهه املستتر في ُعمق التأّمل. كذلك، فمن الشجر ما يوحي 
نحيل  االه��ت��زاز،  قلِق  الوقفة،  ه��ّش  البشر.  عمر  بقصر  ل��ك 
أشمخ  نقطة  بدأ ينحني من  أنه  ملّي�ًا  احلضور ويبدو عليه 
كان وصلها مّرة في كّل منتصٍف من سني حياته، لكنه اآلن 
يطّل عليك مقترًبا باضّطراٍد بطيء نحو حفنة من تراب. نحو 

البداية والنهاية مًعا.
لكن الشجر ليس مبا يوحيه فقط، فهو قائم قبل املعاني 
الّراسخ  املَّل  الّسنديان وشقيقه  ُتسَقط عليه. هناك  قد  التي 
بقوة جذعه الرمادّي الّصلب داخل أوراقه املسّننة بالشوك 
ال��ذي ال يخاف أح��ًدا وال يعصى على شيء،  الصغير احل��اد 
اللهم سوى على أسنان املَعز اجلبلّي األسود الّنِهم. وهناك 
جذعه  يبق�ّع  املسفوك  ال��دم  فظلَّ  أبيه  بقتل  املّتهم  ال��ق��ات��ل، 
القيظ  ساعات  في  حتى  الباردة  املنسابة  امللساء  وفروعه 
الصيفي، كبرودة املوت القوّي الذي ُيّتهم بارتكابه. وهناك 
أو  الهَوج  أدري ملاذا أشعر بأن فيه نوًعا من  الذي ال  الُبطم 
لنُقل شيًئا من قلّة االستقرار النفسي. )ها أنذا أُسِقُط املعاني 
باسٌق،  طويٌل،  الّصنوبر:  أيًضا  وهناك  فألتوّقْف!(.  ثانية، 
ضامرة  أذرع  تتفّرع  ومنه  مستقيم  واض��ح  الفقرّي  عموده 

تكسوها تلك األوراق اإلبرّية املسننة.

تلّفها  فيه  فقرة  من  خارَجني  الطريق  في  انعطفنا  حني 
األشجار من طرفيها، انفتح املشهد مرة واحدة على انحدار 
الّسفح. وخلف منبسٍط عشبّي ضّيق، الح في طرفه البعيد 
سوٌر صخرّي وقد سقط بحّدة نحو انحدار مألُه حشد جديد 

من الشجر. لكنه كان شجًرا مهّشًما.
كان الصنوبر فيه قد فقد العديَد من أذرعه التي تدّلت من 
كل طرف ليفقَد الشجر هيئته ومتاسكه وشموخه فبدا أشبه 
بكائنات شبحّية عصَف بها مصيٌر قامت. يبدو أن ليالَي األيام 
املسكينة  الشجرات  العاصفة فعلت فعلها في هذه  األخيرة 
والقاتل،  واملل  للسنديان  فخالًفا  جريحة.  واقفة  ظلّت  التي 
وحتى البطم األهوج، لم يستطْع هذا الصنوبر الوقوف في 

وجه ريح عابرة، وإن كانت عاتية بعض الشيء.
ُيسعف  ل��م  اآلن.  حتى  امل��ري��ع  املنظر  ه��ذا  يفارقني  ل��م 
“األشجاَر  أن  منيف  الرحمن  عبد  إدراُك  أي��ًض��ا،  انطباعي، 
هذه  بخفوت:  لنفسي  قائالً  متتمُت  يومها  واقفة”.  مت��وت 

مجزرة.. هذه مجزرة الصنوبر.

وأزاهير صغيرة عديدة األلوان واألشكال اطمأّنت لقدوم أّيام 
فصل الشمس األولى. هناك فراشة صفراء تتطاير متباطئة 
من زهرة ألخرى، حتّط بقربي غير عابئة لكي تذّكرني كم 
الذي  العميق  الكثيف  الطبيعي  التمازج  هذا  عن  غريٌب  أنا 
نحالت  طنني  جماله.  ليمارس  وال  ليكون  بشًرا  يحتاج  ال 
سريعة ُيسمع هنا وهناك، ُمكسًبا املشهد صوًتا يزيد احلياة 

عسالً.
سنوات.  بضعة  قبل  احترقت  الكرمل  من  القطعة  ه��ذه 
أذكر املنظر الرمادّي القامت املتفّحم الذي كان حينذاك يجرح 
في  احلياة  ع��روق  جّفت  وقد  السواد  ترتدي  أشجار  العني. 
أجفلته  كمن  ظ��ّل  وبعضها  وانحنى  م��ال  بعضها  جذوعها. 
تعود  احلياة  هي  وها  سنوات  م��ّرت  واقًفا.  فتجّمد  النيران 
لألرض. نباتات وزهور املكان ال متلك وقًتا للحداد الطويل، 

فعادت لتمأل البقعة حياة بإيقاع طنني النحل.
تلمع  جذوعها  تقريًبا،  قاماتنا  بطول  القاتل  شجيرات 
الواسع املليء بالعافية. لكن في كل منها،  متباهية بورقها 
بتاريخ  يذّكر  كأنه  أس��ود،  متيّبس  ج��ذٌع  يطّل  وسطها،  من 
حزين حتمله كل شجرة، بل حتتضنه بني فروعها اجلديدة 
بهم  عصفت  ول��و  سابقيه  ينسى  ال  ك���رمٍي  ك��إن��س��اٍن  احل��ي��ة 
الفروع  وك��ان��ت  اجل���ذع،  أص��ل  ف��ي  متّعنُت  قاسية.  مصائر 
تكليله  ت��ري��د  كأنها  املتفّحم  العتيق  اجل���ذع  حتيط  احل��ّي��ة 
أو  اخلالد،  التذكاري  النصب  صفة  مبنحه  أشبه  باحلياة؛ 
لرمبا رسم معنى معه جلدلية املوت واحلياة اخلارَجني من 

اجلذر نفسه.
فروعها  ام��ت��ّدت  ال��ت��ي  البطم  ش��ج��ي��رات  ك��ان��ت  بجانبها 
انتشرت  ب��ل  لألعلى  تشرئّب  فلم  متثاقل  بشكل  ك��ال��ع��ادة 
واط��ئ��ة ب��ع��ض ال��ش��يء ب��ن��وع م��ن ال��ت��ك��اس��ل ال��ن��ب��ات��ي ال��ذي 
أنها  طاملا  طبًعا،  مهّم  غير  هذا  سيظلُّ  نفهمه.  لن  أننا  يبدو 
استعادت حياتها بعد احلريق. سيكون إطالق األحكام على 
وضعّية استلقاء فروعها ضرًبا من الركاكة، ألنك اآلن أمام 
شجر خرج حًيا من لهيب النار وأكوام الرماد؛ فانظْر وتعلّم 

واصمْت.
أم����ا م���ا ك����ان م��ث��ي��ًرا ل���ألس���ى ف���ع���ال، ف��ل��ي��س س����وى ذل��ك 
املنحدرات  على  ملقاة  الضخمة  جثثه  ت���زال  ال  الصنوبر: 
م��ن فسائل صغيرة منه  م��ا جن��ح  أم��ا  ت��ؤوي��ه��ا.  ق��ب��ور  دون 
أيام  عدة  بفعل  األوراق  مصفّر  فيبدو  احلياة،  استعادة  في 
مشمسة ال غير. كم كنت أريد له أن ينافس القاتل بل حتى 
فجاجة البطم، فيعيش، لكنه يبدو عاجًزا. فال يبدو أن هذه 
الفروع الهشة ستعيش طويال، إنها حتتاج لعناية خاصة، 
ليد غريبة تسندها كي تعود كما كانت، هذا إن جنحت أصالً. 
وهي حتتاجها كما كانت احتاجت في طفولتها املُقتلعة من 
حياتها  تفرض  بشرية  ليد  قسًرا،  واملستقدمة  بعيد،  مكان 
فرًضا في هذه القطعة الطبيعية التي ال يأبه فراشها ونحلها 
ببشر وال بحريق وال بأّي شيء. مسكني هذا الصنوبر، كم 

هو محدود اإلرادة. 

عن فعل التحريش
)باتت(  الشجرة  هذه  بالصنوبر.  أفطن  وأن��ا  فترة  منذ 
تبدو غريبة عن محيطها هنا. مع أنها خضراء بخصوصّية 
على  تنثر  شجرة  ب��الدن��ا  ف��ي  لكنها  الشجر.  ككل  منعشة، 
عينيك ت��داع��ي��ات ح���اّدة السعة ك���رؤوس أوراق��ه��ا اإلب��رّي��ة. 
علّي  يتوّجب  عدائّي،  ايديولوجّي  بعبء  محّملة  عليك  تطّل 
االستدرك بشأنه والقول إنه سيكون من الُغنب اتهامها هي 
به. فهي شجرة، أرقى من جميع االيديولوجيات وتفسيراتها، 
مباء  أسقيت  املسكينة  لكنها  بنفسي.  أحملها  ال��ت��ي  حتى 
هذه  الى  مريبة  ألغ��راض  اسُتقدمت  حني  آسن،  ايديولوجّي 

األرض، فزرعت في “الباقني” توّجًسا نحوها.
ت��ت��ح��ّدث ب��ع��ض ال��وث��ائ��ق االس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ال ت��ش��ّوق 
القارئ عموًما لالطالع عليها، كيف أن هيئات رسمية درست 
“التحريش”،  الصنوبر بهدف  وخططت وعملت على جلب 
أي خلق أح���راش ج��دي��دة ف��ي ال��ب��الد. ول��ن��ت��وّق��ف ه��ن��ا: هذه 
املصدر  ب���وزن  ُح���رش،  ل��إس��م،  حرفية  ترجمة  ه��ي  الكلمة 
دخول  الالفت  ومن  َيَعر(.  من  )ِيُعور،  العبرّية  عن  الفاعل، 
الصغيرة،  ال��غ��اب��ة  ف��احل��رش،  ال��ل��غ��ة.  ال���ى  حت��ري��ش  كلمة 
ينمو  ُح��رًج��ا،  وتسميه  لفظه  العربية  املعاجم  تدّقق  ال��ذي 
التحريش-  فعل  منه  يشتق  أن  الطبيعي  غير  ومن  وح��ده، 

في  يعيش  ملن  طبيعًيا  التداعي  ذل��ك  ك��ان  الحًقا:  أتيّقن 
بالد يعّج تقوميها باملجازر؛ من دير ياسني وسوق األتراك 
في حيفا وباب عيلبون وصوال الى كفر قاسم وحتى اخلليل 

وجنني وشفاعمرو وغزة. وشاتيال طبًعا.
آه يا بالدي، ويسّمونِك أرَض الّسالم.

إنطباع آخر
ب��ع��د ن��ح��و أس��ب��وع��ني، س��ي��ح��ّل ال��رب��ي��ع رس��م��ًي��ا مبوجب 
األول��ى. خمسة أصدقاء  آذار  أي��ام  اآلن في  ن��زال  التقومي. ال 
ف���ِرٌح.  ل��ون الشجر  ل��ل��ت��ّو.  ال��ك��رم��ل  ال��ى  وص��دي��ق��ات وصلنا 
هناك بريق شمسّي يعلوه كأنه يشّع من خضرته. الطريق 
املنحدرة نحو السفح ُمحاطة بجميع زهور املوسم: الزقوقيا 
الذي كأمنا دّب فيه خجٌل غير  بصنفيها األبيض وال��وردّي 
ّفير بتويجاته الرقيقة،  مفهوم، البرقوق األحمر القاني، الصُّ
زه��ره  عناقيد  م��ع  ك��ث��ي��ًرا  يتفق  ال  ال���ذي  االس���م  ذو  البّصيل 
عناقيد،  عناقيَد  بالليلكّي  املّتشح  امليرمّية  زه��ر  البيضاء، 

منظر عام ألراضي قرية راس أبو عمار، غرب القدس 2007 )املصدر: مركز بديل(

الفتة ملتنّزه بيغن العام، أحراش الصنوبر على أراضي قرى العرقوب، غربي القدس )املصدر: مركز بديل(
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على وزن التفعيل. فمجّرد دخول هذا الوزن بغرابة على مفردة احلرش، يدّل على القيام 
بفعل تكتنفه الغرابة في الطبيعة. ألن اللغة مرآة لتجربة الواقع أو التجريب فيه. وهكذا، 
الذي تلتقي أشجاره وشجيراته ونباتاته وزهوره وطيوره وحيواناته  بدال من احلرش 
وحشراته وعبقه ومنظره وشكله وانتظامه املنفلت وحدوده الالنهائّية احلّية وتواشيح 
لونه وحركّية ظالله املنسابة على وقع إيقاع موقع الشمس وأصوات تكّسر قطر املطر عليه 
وانتعاشه وأفوله املوسمّيني الدورّيني املتتاليني املتعاقبني املندفعني املتغّيرين الباقيني – 
يٌد  املشهد  اقتحمت  كلّه،  هذا  من  بدال  العفوية-  الداخلية  الطبيعة  عالقات  بقّوة  كله  وهذا 
غريبة لتهندس احلرش وتقّرر مصيره وشكله وترّدد نبضه، قسًرا. هنا كان ال بّد من ابتكار 

انعكاس مرآتّي لهذا الفعل الفّظ في اللغة، فجاء التعبير الفّظ “حتريش”.
أكثر.  بل  ال،  حت��ّرش.  بكلمة  ذهني  في  ترتبط  ما،  لسبٍب  الكلمة.  تلك  من  بنفور  أشعر 
إنها تشبه معنى التحريض على التحّرش، وهذا أعنف. أشعر باحلَرج في أنني أشير الى 
عالقة جذرية بني احُلرش وبني االعتداء املتمّثل بفعل التحّرش االنتهاكّي. لم أقصد النبش 
اقتحم لهجة عربّية غير  أنه  أشّك في  الذي  االسرائيلي،  التحريش  لكن فعل  األص��ول.  في 
عربّيتنا، نحن الباقني في الوطن هنا، جعلنا نقيم عالقات مشوهة مع أشجار ترتوي من 

ماء سمائنا وأرضنا. 
باملناسبة هاكم ما يفيد به “لسان العرب” عن التحريش وعن الصنوبر:

التَّ�حريش: إغراُؤَك اإلِنساَن واألسد ل�يقع بِقْرِنه. وَحرَّش ب�ينهم: أَْفَسد وأَْغرى بعَضهم 
ِبَبعض. قال ال�جوهري: الت�حريش هو اإلِغراء ب�ني القوم وكذلك ب�ني الكالب. وف�ي ال�حديث: 
ُيْفعل  كما  بعض  عل�ى  بعضها  وتهي�يج  اإلِغ��راء  هو  البهائم،  ب�ني  التَّ�ْحريش  عن  نهى  أَن��ه 
ُيوك وغيرها. ومنه ال�حديث: إن الشيطان قد َيِئس أَن ُيْعَبد ف�ي  ب�ني ال�جمال والِكباش والدُّ

جزيرة الَعَرب ولكن ف�ي الت�حريش ب�ينهم أَي ف�ي َحْملهم عل�ى الِفَتِ وال�ُحروب.
ُصْنُبور: َفْرد ضعيف ذل�يل ال أَهل له وال َعِقب وال ناصر// ُصَن�ْيِب�ير أَي أَْبَتر ال عقب له 

وال أَخ فإِذا مات انقطع ِذْكُرُه.

»اخُلضرة تقاوم«
املهاجرين  جميُع  )ول��ي��س  االس��ت��ع��م��اري��ون  امل��ه��اج��رون  فيها  ق���ّرر  ال��ت��ي  اللحظة  ف��ي   
خللق  الصنوبر  جلَب  أهلها(  معظم  املُهّجر  بالدنا  ال��ى  مهّجريهم  بل  طبًعا،  استعماريني 
»مشهد طبيعي أوروبي«، كي يتسنى لاليديولوجيا العثور على استطرادات مصطنعة لها 
العالقة  فقَد هذا احلرش طبيعّيته في بالدنا وفقدنا نحن طبيعّية  في طبيعة مصطنعة، 
معه. كالنا ضحية لنفس اليد. وفوق هذا، منّر يومًيا قرب أحراش تخّبئ في داخلها جّثة 
جرمية  على  قسرّي  تسّتر  بفعل  الصنوبر  يقوم  هنا،  امل��دّم��رة.  املهّجرة  قرانا  من  لواحدة 

اقترفها من أجرموا بحقه نفسه حني حّولوه الى شريك الإرادي في جرميتهم.
النبت والشجر، ال نقصد قتل  البشر بل طالت  لم تقتصر على  إن اجلرمية  حني نقول 

زيتوننا فحسب، بل إسقاط الصنوبر كعميل متواطئ مشارك في اجلرمية.
عن  فلسطني«،  ف��ي  الفضاء  »صهينة  موضوعها  مقالة  ف��ي  بابه  إي��الن  امل���ؤرخ  ي��روي 
اخلطوات الرسمّية التي قام بها عدد من زعماء الصهيونية لتغيير املشهد الطبيعي للبالد. 
القهوة والشاي ودّخ��ن وخرج  أن هناك من جلس وناقش وشرب  اخليال ال يّتسع لفكرة 
الى احلّمام ورمبا جتّبد وتعب وتثاءب ونظر الى الساعة وقام ملهاتفة عائلته ألنه تأخر 
على العشاء معها، فيما هو يخّطط بقسوة وعنف لتغيير طبيعة مكان. يجب ضبط العقل 
مبواقيت نشاز كي يستوعب أنه كانت هناك قرارات حول نوع الشجر املطلوب جلبه خللق 
مسخ البالد اجلديد، تبعتها اجراءات أدائية باردة وجافة مثل البحث عن مصدر للشجر، 
فحص سعره، إرسال وكالء لشرائه، شحنه، استقباله في املوانئ، تخزينه ريثما توضع 
توزيعة له بعد حتديد املواقع املستهدفة، وكّل هذا دون أدنى حّس ووعي لبشاعة الفعل. 
في  بأكمله  بلد  صياغة  إلعادة  اغترابّية  صناعّية  سيرورة  تفاعلت  لقد  متناهية،  ببساطة 

أصل أصله: في طبيعته.
مّما يورده املؤرخ بابه: »الصندوق القومي اليهودي« هو املنظمة التي زرعت الغابات 
على امتداد السنني. أقيم الصندوق في العام 1901 وكان مبثابة أداة الصهيونية الرئيسية 
الستعمار فلسطني. وكان الصندوق عبارة عن وكالة قامت احلركة الصيهونية من خاللها 
بشراء األرض واستفادت من صفقات األرض التي مت شراؤها. ومت تدشني الصندوق في 
خالل  فلسطني  صهينة  في  احلربة  رأس  مبثابة  ك��ان  حيث  اخلامس،  الصهيوني  املؤمتر 
سنوات االنتداب. وقد أُريَد لهذا الصندوق منذ الشروع في نشاطاته أن يصبح القّيم على 
األرض في فلسطني باسم الشعب اليهودي، وُمنح هذه املهمة رسمًيا. وهو لم يتوقف عن 
أداء هذا الدور بعد إقامة دولة إسرائيل، بل متت إضافة مهمات أخرى إلى مهمته األصلية 
التقدير  هذا  يتضمن  الريفية:  فلسطني  من  دومن  مليون   3.5 على  إسرائيل  استولت  تلك. 
القرى  لتهويد  الرئيسية  الوسيلة  كانت  املدمرة.  القرى  وحقول  بيوت   1948 العام  منذ 
فقد  التحريش.  طريق  عن  أو  فيها  اليهود  استيطان  طريق  عن  إم��ا  السابقة  الفلسطينية 
الصنوبر  أشجار  بغرس  قرار  فاُتخذ  بالتحريش.  خاص  قسم  أيًضا  الزراعة  ل��وزارة  كان 
ألوَرب��ة  محاولة  جزئًيا،  ذل��ك،  وك��ان  املنطقة.  لهذه  الطبيعية  النباتات  من  ب��دالً  وال��س��رو 
على  أوروبية  ألشجار  التخطيط  طريق  عن  التحريش  مهمة  حتقيق  مت  الطبيعي.  املشهد 
هدفان  خضراء،  وكذلك  يهودية  البالد  على  احلفاظ  عملًيا  وبات  القرى.  وأراض��ي  أنقاض 
اليهودي على اإلنترنت هناك جدول الفت يعرض  القومي  متماثالن. في موقع الصندوق 
الصندوق.  أقامها  التي  العامة  احلدائق  في  املوجودة  احمللية  والنباتات  األشجار  أصول 
عموًما، تتضمن غابات البالد 11% فقط من األشجار األصلية. لتوضيح املعطيات: تغطي 
املنحدرات الغربية ملدينة القدس غابة مستحدثة. في العام 1956 إنشغلت بلدية القدس 
بالقرى  مأهولة  كانت  أنها  مع  قاحلة،  للمدينة  الغربية  الهضاب  ألن  بالتحرش  الغربية 
قام   1967 العام  في  ُتهدم.  أن  قبل  العام،  ذل��ك  من  فقط  سنوات  ثماني  قبل  الفلسطينية 
دومن.   4،500 مساحة  على  مستوردة  شجرة  مليون  بغرس  اليهودي  القومي  الصندوق 

هكذا ُتَؤَرب العواصم استعمارًيا..
في مقالة نشرتها صحيفة اسرائيلية في آذار 2008، حتدث خبير أكادميي كيف جرى 
»أْوَرَبته«،  للبالد، بهدف واضح هو  الطبيعي  املشهد  بلورة  التخطيط العادة  ال��دوام  على 
له  ُخّطط  ال��ذي  السياسي  فاملشروع  العمق.  شديدة  الالفتة  النقطة  هذه  أوروب��ًي��ا.  جعله 
لينشأ في قلب املشرق العربي، في سويداء قلبه – فلسطني، لم يقتصر على فرض السلطة 

السياسية والوظائفّية القابلة للتفّكر والتخّيل ورمبا التطبيق وحتى االستيعاب الحًقا بعد 
التسويات، )بكوننا بشر نأنس لواقعنا مهما اشتّدت قوة السخط عليه( بل عبر سلوك من 
الصعب وصف مدى استعالئه الغبّي الستحالته العملّية، حيث جرت محاولة الستجالب 
الشمس  حتت  أوروب��ي��ة  بقعة  بخلق  التوّهم  بواسطة  له  فيه  امل��رغ��وب  الطبيعي  احمليط 
عليها  السياسة  مشاريع  انطالء  ميكن  ال  التي  الساخنة  البنّية  التربة  وف��وق  املتوسطّية 
قسًرا. من املريع أن الغزاة قادرون على إخضاع البشر لفترات قد تطول وقد تقصر، ولكن 
من املمتع، تشفًيا وسخرية واستخفاًفا بهم، رؤية كيف أن ما ينجحون في جعله يسري 
أن  ميكنه  ال   - املؤقتة  القّوة  سطوة  حتت  الطبيعي  لضعفهم  حنٍي  الى  ولو   - الناس  على 
يسري على التراب. فالتراب غير ملزم بتوقيع هدنة وال تسوية مع أحد. إنه ابن الطبيعة، 

تلك الشديدة القسوة والرّقة مًعا مبا يثير الذهول.
هنا بالضبط وقعت مأساة الصنوبر، فقد منا وعال واستطال واشرأّب وامتّد، لكنه لم 
ينتبه للمناخ الذي ال ميكن تغييره حتى لو امتلك املتوهمون بها، كّل القّوة املتاحة. فتراه 
املسكني يتهّشم أمام رياح قد تكون أقّل برًدا بكثير من رياح أوروب��ا، لكنها هنا تهّب على 
لكنه  انزعاًجا،  ورمبا  انتعاًشا  رمبا  الشوكية،  بأوراقه  يتململ  السنديان  فترى  سجّيتها، 
وال  الهوجاء  التشرينّية  ال��ري��اح  سيوف  ح��ّد  توّقع  عن  يعجز  الصنوبر  بينما  يتقلقل،  ال 

الكانونّية الالسعة بدّقة النحل.
حني عاد مريد البرغوثي الى رام الله في تسعينيات القرن العشرين، كتب)في »رأيت 
رام الله«(.: »اخلضرة شّحت ألن اسرائيل تسرق املياه منذ 1967. ورغم ذلك، »اخلضرة 

تقاوم«. فعالً.. 

* صحفي فلسطيني، وناشط سياسي، يقيم في مدينة حيفا. 
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هويـــة الـالجـئ الفلســطيني فـــي املخيمـات: نظـرة جديـدة علــــــــــى »احمللي« و«الوطني«*
بقلم: بروفيسور روز ماري صايغ**

وأظهرت الشهادات التي سجلت فور انتهاء احلصار أن هناك شعورا ب�«انتصار 
»فلسطينيتة«.  وعلى  اجلماعي  التضامن  احليلة،  سعة  على  اعتمد  الذي  الشعب« 
في  الشعبية  اللجنة  عضو  وه��و  مصطفى،  أب��و  ك��ان  بشهادتهم  أدل��وا  الذين  وأح��د 

املخيم:
زمن  في  تدريبا  يتلقوا  لم  الذين  الشباب  املخيم  أبناء  من  هم  مقاتلينا  جميع 
بأيديهم  الكالشينكوف  يحملوا  لم  الذين  امل��دارس  طلبة  من   %80 بينهم   املقاومة، 
من  أخذناها  استخدمناها  التي  األسلحة  ومعظم   ... االحتياط  واحتياط  قبل،  من 
العدو. وقد قصفونا مبدافع من عيار 120 ملم، بعضها لم ينفجر، وبعض الشباب 
قاموا بانتزاع املفجر منها، ومن ثم إعادة استخدامها ضد املهاجمني. لم تتوفر لدينا 
تفجير  صواعق  مع  السائل  الغاز  عبوات  باستخدام  قمنا  ذل��ك  من  وب��دال  مدفعية، 
ابن  هناك  يكن  ولم  املعركة،  في  صفوفنا  توحيد  استطعنا  وقد   ... الصنع  منزلية 
لفتح أو اجلبهة الشعبية أو الدميقراطية؛ كل شخص كان يقاتل من أجل نفسه ومن 
أجل مخيمه ... لم نكن نتوقع تلك املواجهة، وكنا نفتقر إلى العديد من األشياء األكثر 
الوسائد  للنضال، وقد استخدمنا  ابتكار سبل جديدة  أجبرنا على  ضرورية، وهذا 
وقمنا  ل��ل��ج��روح،  قطن  إل��ى  بحاجة  وكنا  ال��رم��ل،  أك��ي��اس  لصناعة  ال��ن��وم  وأغطية 
باستخدام القطن الذي انتزعناه من أغطية نومنا، ولم نكن نستطيع دفن شهدائنا 
مثل  ملحمة  كانت  لقد   ... للشهداء  كمقبرة  املسجد  باستخدام  فقمنا  املخيم  خ��ارج 

كومونة باريس.
عدم  يختار  املقاومة،  ك��وادر  أح��د  نفسه  وه��و  مصطفى،  أب��و  أن  للنظر  والالفت 
وجود منافسة بني فصائل املقاومة خالل احلصار ليثني على هذه الظاهرة، ويؤكد 
على أن »كل شخص يقاتل من أجل نفسه ومن أجل املخيم«. وفي سياق آخر؛ يصف 
احلصار  أثناء  للمخيم  للعودة  شاتيال  مخيم  من  الجئون  سعى  كيف  مصطفى  أبو 
والبقاء بني الناس الذين اعتادوا العيش معهم ولدى معارفهم، فاملخيم هو »بلدنا 
األكثر  العناصر  بني  شائع  فلسطني«  مثل  »املخيمات  املجازي  والتعبير  الوحيد«. 
عبر  املخيمات  بني  يربط  فإنه  وكمفهوم  اخليمات،  سكان  من  وتسليحا  تسييسا 

احلدود، ويشكل عنصرا مركزيا في حتديد الهوية الكامنة للمخيم.
املخيمات  وع��ن  شاتيال  مخيم  عن  ال��دف��اع  في  حاسما  دورا  املدنيون  لعب  كما 
فقد كانت هناك أشبة مبشاركة  ذك��ورا وإناثا،  األخ��رى، كبارا وصغارا،  احملاصرة 
عاملية في حفر األنفاق، وصناعة أكياس الرمل، وتقدمي الطعام للمقاتلني واالهتمام 
باجلرحى. ويشير أبو مصطفى مرة أخرى؛ إلى كيفية مشاركة اجلميع في توفير 

االحتياجات:
منذ اليوم األول للحصار؛ متت عملية جمع وتوحيد كل مؤسسات املخيم العامة 
وقمنا  ال��ع��ام،  املخبز  في  اخلبز  وخبزنا  البيوت  من  الدقيق  جمعنا   ... واخل��اص��ة 
بتوزيع اخلبز على اجلميع بالتساوي، في املالجئ والبيوت وفي خنادق القتال ... 
ولم يكن للنقود أية قيمة خالل احلصار، فلم يكن هناك عمليات بيع وشراء، الدفاع 

عن اجلميع ومن قبل اجلميع، البيوت للجميع، واجلميع سواسية ... كل بيت كان 
على خط املواجهة.

ال��ك��ادرات  ال��ع��ادي��ني؛  ال��ن��اس  أن  شاتيال  مخيم  ح��ص��ار  ش��ه��ادات  م��ن  ويتضح 
القاعدية، الشباب من اجلنسني، ربات البيوت واألطفال، كانوا جميعا األداة الرئيسية 
للمقاومة، وقاموا بتسخير كافة املوارد املتاحة في عملية الدفاع عن مجتمع املخيم 
ككل، فقد عملت شابات املخيم بشكل خاص في حفر اخلنادق ومساعدة اجلرحى، 

توزيع اخلبز وتشجيع الناس في املالجئ.
اإلم��دادات  وب��دأت  الطريق  فتح  مت  حيث  اخلمسة،  الشهور  حصار  نهاية  وف��ي 
املسجد بصورة عفوية، وفي خطاب  الناس في  للمخيم، جتمع  بالدخول  الغذائية 
أبو مجاهد في هذا االحتفال، وهو أحد القيادات املدنية للمخيم؛ وسم املخيم كموقع 
للمقاومة بقوله انه كان »شوكة في حلوق كل الذين تآمروا عليه«. ومثل احلجارة، 
األشواك مألوفة للفلسطينيني من أصول ريفية؛ ألنها جزء من املشهد الطبيعي في 

املناطق الريفية الفلسطينية.
ملخيم  الثالث  للحصار  األخ��ي��رة  األي���ام  ف��ي  هامة  حلظة  مجاهد  أب��و  ويستذكر 
في  البدء  الداخلية  القيادة  قررت  اليأس؛  في  تتسبب  املجاعة  كانت  عندما  شاتيال، 
موقف  »كان  اخل��ارج:  في  الفلسطينية  للقيادة  املوجهة  اخلاصة  اإلعالمية  حملتها 
أنها لن تتخذ أي إج��راء من شانه اإلضرار  القيادة خارج املخيم  ال��وارد من  القيادة 
الصفر؛  نقطة  إلى  »وصلنا  شهادته:  مجاهد  أبو  وواصل  السياسية«.  باالتصاالت 
اللحظة  ه���ذه  وف���ي  امل��خ��ي��م[«.  ]خ����ارج  م��ن  ح��ي��ث ال خ��ي��ار س���وى عملية عسكرية 
احلاسمة، أصبحت املصلحة في جناة وبقاء مجتمع املخيم متعارضة مع األهداف 
املقاومة  لدى  كامنة  احتمال معارضة  للقيادة، وهذا يعني وجود  »اإلستراتيجية« 
احمللية في املخيم: »كان سكان مخيم شاتيال جاهزون للدفاع عن املخيم بأجسادهم« 
خارج  القيادة  تتوصل  حتى  انتظارهم  خالل  املجاعة  جراء  من  للموت  ليس  ولكن 

املخيم إلى اتفاق أفضل مع سوريا.
األقوى  العام  املوضوع  بأنه  بفلسطني  املخيم  مجتمع  عن  الدفاع  ارتباط  يظهر 
جلميع شهادات احلصار، ويشير هذا السلوك إلى حتديد الهوية إلى حد ما، ورمبا 
الدفاع  الذاتي للتضحية في عملية  الكلمات. احلماسة، واالستعداد  أكثر بكثير من 
والتي شارك فيها جميع العناصر تقريبا، والتي عبرت عن شهادات الناس من مخيم 
شاتيال بصورة ضمنية، في مقابل األداء الضعيف نسبيا حلركة املقاومة في املعركة 
بترك مواقعها في صور وصيدا، وعندما  القيادات  قامت  قبل ثالث سنوات، عندما 
كان قرار القيادة يقضي باخلروج من بيروت تاركة املخيمات عزالء، وبدون دفاع 

ضد مجازر صبرا وشاتيال.

مخيم جنني 
نيسان  في  اإلسرائيلي  اجليش  قبل  من  وج��وا  ب��را  جنني  مخيم  مهاجمة  ج��رت 

سوف نقترح في هذه الورقة أن الالجئني املقيمني في املخيمات يشكلون عنصرا 
الذي  الكامن  اجلماعي  والوعي  اجلماعي  العمل  وفي  الوطنية،  املقاومة  في  متميزا 
يتداخل مع الجئي الشتات ولكنه يختلف عنه. ومن هنا، ستناقش هذه الورقة بأن 
حاسما  دعما  تقدم  الوطني«   – ب�«احمللي  املتعلقة  والعملية  الثقافية  اخلصائص 
ل�«الوطني« في أوقات األزمات مثل األزمة الراهنة، وأن للمخيم »حقوقا جماعية«، 
حتى لو لم يتم اإلفصاح عنها بوضوح تام، والتي تؤهل الجئي املخيمات من أجل 
متثيلهم في املؤسسات الوطنية، وفي مفاوضات التسوية السياسية وفي مستقبل 
األدل��ة: 1( شهادات  أن��واع من  الفلسطيني، ولدعم هذه احلجة سأقدم ثالث  احلكم 
)آذار-نيسان  وجنني   )1985 )أيار-حزيران  شاتيال  احلصار،  حتت  مخيمات  من 
سجل   )3 و  ولبنان؛  الضفة  في  للمخيم  ال��ذات��ي«  »التنظيم  عن  أمثلة   )2 2002(؛ 
لنقاشات جماعية في أوساط اجلاليات الفلسطينية متت في عامي 2004 – 2005 

)نابلسي، 2006(.1 
الفلسطينيني؛  ال��الج��ئ��ني  م��ن  مجموعتني  ب��ني  التمييز  علينا  األول،  امل��ق��ام  ف��ي 
فمصطلح »الجئ« هو التعبير األكثر شموال والذي يشمل جميع املطرودين إلى خارج 
حدود فلسطني التاريخية وأحفادهم، ومن اجلهة األخرى هناك الالجئني املقيمني في 
في  املساعدة  على  لالعتماد  مضطرين   1948 عام  بعد  كانوا  الذين  وهم  املخيمات؛ 
احملتلة  الفلسطينية  األراض��ي  في  موجودون  وهم  املخيمات،  داخ��ل  امللجأ  التماس 
)بعد عام 1967( أو خارج حدود فلسطني التاريخية.2 وبالتأكيد، ال يجرى احلديث 
اآلن  يحملون  الشتات  الجئي  فمعظم  التقليدي:  باملعنى  كطبقة  اجتماعية  فئة  عن 
جنسيات بديلة، وعمالة ماهرة، ويعيشون حالة تكامل جيدة نسبيا في مجتمعات 
أقل من  املخيمات هو  لدى الجئي  الدخل  أن متوسط  املضيفة. في حني جند  ال��دول 
معدالت الدخل لدى أفراد مجتمعات الدول املضيفة، وأيضا أقل من مستويات الدخل 
لدى الالجئني الفلسطينيني املقيمني خارج املخيمات. وما هو أبعد من الفقر بالنسبة 
لالجئي املخيمات، فهم خاضعون حملدودية فرص العمل وانتشار األفكار النمطية 
عنهم واالستبعاد االجتماعي، وهم موسومون بوصمة التبعية أكثر من وصمة الفقر 
نفسه، فالعديد من الفلسطينيني غير الالجئني في األراضي الفلسطينية وإسرائيل 
قبل  من  املقدمة  املساعدات  من  األدن��ى  احلد  من  حتى  يستفيدون  وال  فقرا،  أكثر  هم 
أو  ثانية  دول��ة  في  للفلسطينيني  الهجرة  ل��دراس��ات  بحاجة  ونحن  األن���روا.  وكالة 
ثالثة؛ لنرى كيف يؤثر هذا التمييز في الوضع االجتماعي – االقتصادي، ولتوضيح 

مدى احلرمان الناجت عن اإلقامة في املخيم.

قصص احلصار: شاتيال وجنني3
مليشيا  قامت  امل��ب��ارك؛  رمضان  شهر  من  األول  وف��ي   ،1985 أي��ار  منتصف  في 
اللبناني،  اجليش  في  السادسة  بالكتيبة  مدعومة  اللبنانية،  الشيعية  أمل  حركة 
بلدية  ح��دود  خ��ارج  الواقعان  وال��داع��وق  شاتيال  مخيمي  ضد  مفاجئ  هجوم  بشن 
عليهم،  عسكري  هجوم  أي  يتوقعون  املخيمات  سكان  يكن  ول��م  مباشرة،  بيروت 
الغذائية  املواد  أو مخزون من  أو متوسطة،  ثقيلة  املخيمات أسلحة  ولم تتوفر في 
واللوازم الطبية. ولم يكن في املخيمات سوى بضعة مقاتلني من املدنيني املدربني 
بشكل  عاتقهم  على  وقع  املخيم  عن  الدفاع  تنظيم  بينما  محدودا،  عسكريا  تدريبا 
على  التدريب  إلى  واالفتقار  االستعداد،  عدم  من  احلالة  هي  هذه  وكانت  أساسي؛ 
املقاومة في إطار مجموعات، ومحدودية في االتصال بالقيادات في اخلارج، وهذا 
حتى  تلته  التي  احلصار  فترات  من  غيره  عن  املخيمني  على  األول  احلصار  ميز  ما 

التوصل التفاقية ال�«صلح« في كانون أول عام 1987.

مخيم عايدة، بيت حلم، أيار 2008 )تصوير: مركز بديل(
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tOKŽ h½ U� —UÞ≈ sŽ Ãd�ð ‰uKŠ œU−¹ù ¨dýU³� dOž
q³� s� i�d�UÐ Õ«d²�ô« «c¼ qÐu� bI�Ë ¨±π¥ —«dI�«

ÆwMOD�KH�« ÷ËUH*«

r�uNJ²Ý  U{ËUH�
wMOD�KH�«Ë  wKOz«dÝù« 5H�u*« 5Ð …uN�« d�J�Ë
iF³�Ë 5¾łö�« WOCI� ‰œU??Ž q??Š  œU−¹SÐ oKF²¹ ULO�
sŽ …bOFÐ 5³½U'« 5Ð  U{ËUH�  bIŽ  WI�UF�« U¹UCI�«
U¼dOG� qAH�UÐ  ¡UÐ UN½√ ô≈ r�uNJ²Ý« w� ÂöŽù« ‰Uł—
ÍbOKI²�« wKOz«dÝù« n�u*« w� dOOGð Í√ ÀËbŠ ÂbF� Î «dE½
t½√  ÊuOMOD�K� Êu�ËR�� wH½Ë 5¾łö�« WOC� ÁU??&
qÐUI� WOMOD�K� W??�Ëœ ÂUO� ‰uŠ —UJ�√ Õd??ÞË ‰Ë«b??ð  -

Æ5¾łö�«Ë ”bI�« sŽ wK�²�«

WO½U¦�« bOH¹œ V�U�  U{ËUH�
b¹bF�« qA� bFÐ w{ËUH²�«Ë wÝUO��« —u¼b²�« qþ w�
W�U¦� …dOš_« lOÐUÝ_«  bNý ¨5�dD�« 5Ð  «¡UIK�« s�
WOLKÝ W¹u�ð aOÝd²� wJ¹d�_« V½U'« s� …œuNF� dOž
ÊUJ¹d�_« „—œ√ Ê√ bFÐ W�Uš ¨jÝË_« ‚dA�« WIDM� w�
WI�UF�« U¹UCIK� ‰uKŠ œU−¹≈ vKŽ s¹—œU� dOž 5³½U'« Ê√
¡UI� bIŽ v�≈ Èœ√ Íc�« d�_« ¨5¾łö�« WOC� UN²�bI� w�Ë
Íc�« Â≤∞∞∞  “u9 ≤µ≠±± w� WO½U¦�« bOH¹œ V�U� WL�
wKOz«dÝù«  ¡«—“u??�« fOz—Ë  U�dŽ dÝU¹ fOzd�« lLł

ÆÊu²MOK� qOÐ wJ¹d�_« fOzd�« —uC×Ð „«—UÐ œuN¹√
V½U'« l�  «¡U??I??� …b??Ž wJ¹d�_« fOzd�« bIŽ  bI�Ë
qŠ l{u� …bŠ vKŽ rNM�  q�  wKOz«dÝù«Ë wMOD�KH�«
 U{ËUH*« Ác¼  XH�Ë bI�Ë ¨5�dD�« l� o�«u²¹ jÝË
·«d??²??Žô« t??C??�—Ë w??K??O??z«d??Ýù« XMF²K�  Î «d??E??½  …b??I??F??*U??Ð
WO�Ëb�« WOŽdA�« UNðd�√ w²�« wMOD�KH�« VFA�« ‚uI×Ð
X�U� bI�Ë ¨wzUNM�« q??(«  UOC²I� l� »ËU−²�« Âb??ŽË
Ê√ wMOD�KH�« b�u�« rÝUÐ WŁb×²*« ÍË«d??A??Ž ÊUMŠ  Æœ
Ê«Ë Íd??¼u??ł ‚«d??²??š« ÀËb???Š s??Ž dH�ð r??�  U??{ËU??H??*«

Æ…bŽU³²� ‰«eð ô s?O�dD�« s?OÐ n�«u*«
n??�«u??*« s¹U³²Ð  e??O??9 w??²??�« ¡«u????ł_« Ác??¼ q??þ w??�Ë
tðUŠd²I� wJ¹d�_« fOzd�« ÕdÞ ¨5�dD�« 5Ð U¼bŽU³ðË

Æ5�dD�« 5Ð …uN�« d��Ë n�«u*« V¹dI²�

ULO� wJ¹d�_« fOzd�«  UŠd²I�
V�U� w� 5¾łö�« WOCIÐ oKF²¹

bOH¹œ
vKŽ  t??½√ ¢ ∫tŠdÞ w� wJ¹d�_« fOzd�« Èd??¹  YOŠ
¨‰uK(« WžUO� lÐUDÐ sLJð ¡«—üUÐ   U�ö)« ÊQÐ WŽUM�
qOz«dÝ≈  ì wKLF�« Èu²�*« vKŽ Àb×OÝ U0  tM� d¦�√
w²�« W¹œU*«Ë WO�öš_« …U½UF*UÐ  ·«d²Žö� œ«bF²Ý« vKŽ
…—ËdCÐË ¨±π¥∏ »dŠ ¡«dł wMOD�KH�« VFA�UÐ XI(
ì WKJA*« Ác¼ W'UF* WO�Ëb�«  «œuN−*« w� WL¼U�*«
sŽ WLłUM�«  œU??F??Ð_« W??�U??�  oO³D²Ð W??O??�Ëb??�«  WM−K�«  r²Nð
 U¹ôu�«  ¨tÐUý U�Ë  5Þuð …œU??Ž≈Ë  UC¹uF²�« ∫‚UHðô«
…bŽU�*  W�Ëc³*«  «œuN−*« …œUOI� œ«bF²Ý« vKŽ …b×²*«
W'UF� WOHO� w??� sLJð WOÝUO��« …u??N??�« ì 5¾łö�«
Èb� „—b¹Ë WKJA*« a¹—Uð fOzd�« ·dF¹ ¨…œuF�« ‚uIŠ
ô ì √b??³??*« «c??¼ s??Ž WOMOD�KH�«  …œU??O??I??�«  wK�ð  WÐuF�
…œuF�« o( ‰ËUMð Í√ ‰u³�  wKOz«dÝù« V½U'« lOD²�¹
i�UM²¹ Íc??�« d??�_« q??O??z«d??Ýù …d−N�« o??Š  wMF¹  Íc??�«
ì  W�ËbK� ÍœuNO�« lÐUD�« œbN¹Ë UNðœUOÝ WÝUOÝ  l�
l� o�«u²¹Ë 5�dD�«   UłUO²Š«  qŠ q� sLC²¹ Ê√ V−¹
»uKÝQ� tOKŽ ÊU�dD�« o�«u¹ Ê√ bFÐ 5²�Ëb�«   UNłuð
WOMOD�K� W??�Ëœ ¨wKOz«dÝù« wMOD�KH�« Ÿ«dB�« ¡UN½ù
VFAK� sÞu� WOKOz«dÝ≈ W�ËœË wMOD�KH�« VFAK� sÞu�
W�Ëb�« qJA²Ý ¨5²�Ëb�« œułË qŠ —UÞ≈ w� ì ÍœuNO�«
ÊË—U²�¹ s¹c�« Êu¾łö�« UNO�≈ œuF¹ …—R??Ð WOMOD�KH�«
»UFO²Ý« WO½UJ�≈  ¡UM¦²Ý« ÊËb??Ð p??�–Ë ¨WIDM*UÐ …œuF�«
WŽUM� vKŽ fOzd�« ì 5¾łö�« ¡ôR¼ s� ¡e' qOz«dÝ≈
…œuF�« oŠ ÊUÐ `{u¹ qŠ wM³ð 5�dD�« vKŽ V−¹ t½QÐ
VFA�« lKDð wGK¹ ô tMJ� ¨U¼bŠË qOz«dÝ≈ vKŽ dB²I¹ ô
Õd²I¹ —U³²ŽôUÐ p�– Î «cš¬ ì WIDMLK� …œuFK� wMOD�KH�«

∫ 5K¹bÐ fOzd�«
…œuF�UÐ 5OMOD�KH�«  5¾łö�« o×Ð ÊU�dD�« ·d²F¹ Æ±

ÆWO�¹—U²�« 5D�KH�
…œuF�UÐ 5OMOD�KH�«  5¾łö�« o×Ð ÊU�dD�« ·d²F¹ Æ≤

ÆrNMÞË v�≈
W�Lš sLC²¹ YO×Ð ¨o(« «c¼ oO³Dð ‚UHðô« œb×¹Ë

oÞUM*« w� 5D�K� W�Ëœ w� 5¾łö�« »UFO²Ýô  «—UOš
¨oÞUM� ‰œU³ð —UÞ≈ w� 5D�K� v�≈ qOz«dÝ≈ UNKIM²Ý w²�«
W�Ëœ w� rNMOÞuð …œUŽ≈ ¨rN� WHOC*« ‰Ëb�« w� rNMOÞuð

ÆqOz«dÝ≈ w� rNÐUFO²Ý« Ë√ W¦�UŁ
ŸUD�Ë WOÐdG�« WHC�« v�≈ …œuF�« ÊQÐ ‚UHðô« `{u¹Ë
u¼  ¨oÞUM� ‰œU³ð —U??Þ≈  w�  qIM²Ý w²�«  oÞUMLK�Ë …e??ž
w� 5Þu²�« ì 5OMOD�KH�«  5¾łö�« …œuŽ  o( oO³Dð
qOz«dÝ≈ w� »UFO²Ýô« Ë√ W¦�UŁ W�Ëœ w� Ë√ WHOC� ‰Ëœ
qOz«dÝ≈ lOD²�ð  ì UNMO½«uIÐË ‰Ëb�«  ÁcNÐ ÎUM¼— ÊuJ¹
UNO{«—√ w� rNÐUFO²Ý« r²OÝ 5¾łö�« iFÐ ÊUÐ ÕUC¹ù«
…—ËdCÐ WŽUM�  vKŽ fOzd�« ì ÍœUO��«  U¼—«dI� ÎUI�Ë
ÊUÐ ÊU�dD�« oH²¹ ì ÊUM³� w� 5¾łö�  U¹u�Ë√ ¡UDŽ≈

 Æ¢ ±π¥ r�— …b×²*« 3_« —«dI� cOHM²�« u¼ «c¼
tŠdÞ Íc??�« wJ¹d�_« jÝu�« q??(« Ê√ UM¼ kŠö¹Ë
—UÞ≈ sŽ Ãd�¹ s� oÐU��« wJ¹d�_« fOzd�« Êu²MOK� qOÐ
s�Ë ¨…œuF�« o( i�«d�« ÍbOKI²�« wKOz«dÝù« n�u*«
vM³ð  wJ¹d�_« fOzd�«  Ê√ ‰uI½  U�bMŽ ‰uI�« w� m�U³½
5¾łö�« WOC� q×Ð oKF²¹  ULO�  WOKOz«dÝù« dEM�« WNłË

Æ±π¥ —«dI�« tOKŽ h½ U� sŽ Ãd�ð w²�«Ë

UÐUÞ  U{ËUH�
wMOD�KH�« 5�dD�« 5Ð W½u×A*« ¡«uł_« qþ w�Ë
U�Ë ¨bOH¹œ V�U�  U{ËUH� qA� bFÐ wKOz«dÝù«Ë
 ¡Uł w²�« vB�_« W{UH²½« Ÿôb½« s� p�– o�«—

ÊË—Uý qO¾¹—√ UNÐ ÂU� w²�« W¹“«eH²Ýô« …—U¹e�« W−O²½
w� —u¼bð s� p�– sŽ r$ U�Ë ¨vB�_« b−�*« WŠU³�
W�uJ(« X�b�²Ý« Ê√ bFÐ WOÝUO��«Ë WOM�_« ŸU{Ë_«
VFA�« b{ …—uD²*« UN²×KÝ√ Ÿ«u½√ W�U� WOKOz«dÝù«

·ô¬Ë ¨¡«bNA�«  U¾� ◊uIÝ v�≈ Èœ√ Íc�«Ë wMOD�KH�«
…œUOI�« vKŽ UNÞËdýË UN−�U½dÐ ÷dH� p�–Ë vŠd'«

ÆwMOD�KH�«  VFA�«Ë  WOMOD�KH�«
 WOKLŽ  —UON½UÐ —cM¹ Íc�« dOD)«  nDFM*« «c¼ ÂU�√Ë
WOÝU�uK³¹b�«Ë WO�Ëb�« wŽU�*«  dNþ  UN²�dÐ Âö��«
 U{ËUH*« UN−zU²½ s� ÊU� w²�«Ë ¨—u¼b²�« «cN� bŠ l{u�

ÆUÐUÞ w� 5�dD�« 5Ð  bIŽ w²�«
w???ÐË—Ë_« œU??%ö??�  WOLÝd�«  dOž WIOŁuK� Î «œU??M??²??Ý«Ë
w� Âö��« …dO�* ’U)« tK¦2 q³� s� U¼œ«bŽ≈ - w²�«
—ËUA²�« bFÐ  tL�UÞË ”uMOð«—u� ‰UGO� jÝË_« ‚dA�«
«Ëbł«uð s¹c�« 5OKOz«dÝù«Ë 5OMOD�KH�«  5K¦L*« l�
WIOŁu�«  Ác??¼ dO²FðË  ¨≤∞∞± w½U¦�«  Êu½U� w�  UÐUÞ w�
ZzU²M� ÎUO³�½ wŽu{u�Ë ‰uIF� n??�Ë WOLÝd�« dOž
w� WK¦L²*« rz«b�« q(« lO{«u�  ÊQAÐ UÐUÞ  U{ËUH�

Æ©s�_« qzU�� ¨5¾łö�« ¨”bI�« ¨WOLOK�ù« W�Q�*«®
WOC� Ê√ s??Ž r??N??�Ë«b??ð ¡U??M??Ł√  5??�d??D??�«  ö??� s??K??Ž√  bI�
 U�öŽ w� W¹e�d*« WOCI�« w¼ 5OMOD�KH�« 5¾łö�«
WOCI� ‰œU??F??�« q???(« Ê«Ë ¨5??O??K??O??z«d??Ýù«  5OMOD�KH�«

 œuI¹ Ê√ V−¹  ≤¥≤ s??�_« fK−�  —«d??� V�Š 5¾łö�«
 3ú� W�UF�« WOFL'« sŽ —œUB�« ±π¥ —«dI�« oO³Dð v�≈

Æ…b×²*«
÷dŽ  U{ËUH*«  ‰öš wKOz«dÝù« V½U'« Õd²�«Ë
5OMOD�KH�« 5¾łö�« …U??ÝQ??* W�d²A� WO�¹—Uð W???¹«Ë—
W¹«Ë— …—uKÐ W�ËU×� w� ‚UHð« ô≈  q�u²�« r²¹ r� t½√ ô≈

ÆW�UF�« WžUOB�« —UÞ≈ w� WO�¹—Uð
qB×¹ Ê√ V??ł«u??�« s??�  Ê√  wMOD�KH�«  V??½U??'«  b??�√Ë
rN�“UM�  v??�≈ …œu??F??�« o??Š vKŽ  ÊuOMOD�KH�«  Êu??¾??łö??�«
·d??D??�« Èd???¹ 5??Š w??� ¨±π¥ —«d??I??K??� r??¼d??O??�??H??ð V??�??Š
—«dI�« tO�≈ ‚dD²¹  Íc�« …œuF�« o( tLN� Ê√ wKOz«dÝù«

∫WO�U²�« jD)« ÈbŠ≈ —UÞ≈ w� o³DOÝ ±π¥
w²�« WIDMLK� ¨q??O??z«d??Ýù® ∫sÞuK� …œu??F??�«Ë  Ÿu??łd??�«  Æ±
¨w????{«—_« W??�œU??³??�  —U???Þ≈ w??� 5OMOD�KHK�  rK�²Ý

Æ© WOMOD�KH�« W�ËbK�
¨WHOC�  W�Ëœ w�  qO¼Q²�«® ∫5Þu²�«Ë qO¼Q²�« …œU??Ž≈  Æ≤

©W¦�UŁ W�Ëœ w� 5Þu²�« …œUŽ≈
q� w� WOKC�_« `M9 Ê≈ wKOz«dÝù« V½U'« Èd??¹Ë
5Š  w??� ¨ÊU??M??³??� w??� 5OMOD�KH�« ÊUJ�K� j??D??)«  Ác??¼
ÊuJ²Ý …—u�c*« jD)« Ê√ vKŽ wMOD�KH�« V½U'«  b�√
w� rNI×Ð f1 ô Ê√Ë d??(« 5¾łö�«  —UO²šô  WF{Uš

Æ±π¥—«dIK� r¼dO�Hð V�Š rN�“UM� v�≈ …œuF�«
w??L??Ý— d??O??ž q??J??A??Ð w???K???O???z«d???Ýù« V???½U???'« Õd???²???�«Ë
»UFO²Ý«  WDš ©UN�uŠ ‚UHðô q�u²�« r²¹  r� t½« r??ž—®

 —U??�??*« ‚d??D??²??¹ Î̈ U??�U??Ž ±µ Èb???� v??K??Ž  «—U???�???*« …œb??F??²??�
‰uŠ ‚U??H??ðô«  r²¹ r??�Ë ¨q??O??z«d??Ý≈ w??� »UFO²Ýö�  ‰Ë_«

 n�√  ≤µ v�≈ X�dDð WOLÝd�« dOž W�—u�« sJ�Ë œ«b??Ž_«
U�√ ¨W??D??)« Ác??¼ s??� v??�Ë_«  «u??M??Ý Àö??¦??�« ‰ö??š WL�½

w� 5OMOD�K� 5¾łô »UFO²Ý« v�≈ ‚dD²¹ w½U¦�« —U�*«
w� WOMOD�KH�« …œUO�K� qOz«dÝ≈ UNLK�²Ý w²�« oÞUM*«
v�≈  Y�U¦�«  —U�*« ‚dDð 5Š w� ¨w??{«—_« W�œU³� —U??Þ≈

Æ özUF�« qLý lLł —UÞ≈ w� 5¾łö�« »UFO²Ý«
…—Ëd{ vKŽ ÊU�dD�« oHð« bI� i¹uF²�« ’uB�Ð U�√
5¾łö�« WOC� W'UF* ¨5??O??�Ëœ ‚Ëb??M??�Ë WM' ¡U??A??½≈
i¹uFð 5¾łö�« ¡UDŽ≈ vKŽ UIHð« UL� ¨WHK²�*« U¼d¼UE0
ÊU�dD�« È√— UL� ¨…dB²��  «¡«dł≈ ‰öš s� dOG� mK³0
sŽ b¹eð  ô w²�« „ö??�_« Ê«bI� sŽ i¹uF²�« V�UD�  Ê√
UL�  ¨…dB²��  U¹d−� w� ÎUC¹√ w¼ Y×³²Ý 5F� mK³�
mK³� Ë√ qOz«dÝ≈ q³� s�  q�Uý  mK³� l�œ vKŽ ‚UHðô« -

Æw�Ëb�« ‚ËbMBK� rK�¹Ë tOKŽ ‚UHðô« r²¹
Î «œUM²Ý« mK³*« «c¼ »U�Š wKOz«dÝù« ·dD�« VKÞË
WLO� d??¹b??I??ð q????ł√ s???� w??K??O??B??H??ð ÍœU???B???²???�« `??�??� v????�≈
VKÞ bI�  wMOD�KH�« ·dD�« U�√ ¨‰œU??Ž qJAÐ  «—UIF�«
‰uŠ  oO�u²�« WM'  UODF� ”U??Ý√ vKŽ mK³*«  »U??�??Š
5³zUG�« „ö??�√ ”—U??ŠË ¨…b×²*« 3ú??� WFÐU²�« 5D�K�
rO� ‰öš s� W�öF�«   «– Èd??š_«  UODF*« s� U¼dOžË

ÆWN¹e½Ë W�œUŽ
n�Ë vKŽ ÊU�dD�« oHð« ÀuG�«  W�U�uÐ oKF²¹ ULO� U�√
tOKŽ oH²� w??M??�“ ‰Ëb???' ÎU??I??�Ë  Z??¹—b??²??�U??Ð  W??�U??�u??�«  qLŽ
`O²¹ Îö¹bFð wMOD�KH�« ·dD�« ·U{√Ë ¨ «uMÝ fL)
WIKF²*« Èd??š_«  ‚UHðô« œuMÐ ÊULC� …d²H�« Ác??¼ b¹b9
ÆWHB�« ÁcNÐ 5OMOD�KHK� Tłö�« W½UJ� ¡UG�≈Ë 5¾łö�UÐ
wKOz«dÝù« ·dD�« VKÞ œuNO�« i¹uFð ’uB�ÐË
i¹uF²�« W�Q�0 ·«d??²??ŽôU??Ð WOÐdF�« ‰Ëb???�«  Âu??I??ð  Ê√
WO�ËR�� X�O� Ác¼ ÊUÐ ÎU�d²F� ¨5IÐU��« œuNO�« 5¾łö�
w?MOD�KH�«  V½U?'« Ê√ ô« W?OzUMŁ  W�U�� Ë√ WOMOD�K�
wMOD�KH�« ‚U?????H??ðôU??Ð o?KF²ð ô W??�Q?????�??*«  Ác?????¼  Ê√  ‰U?????�

ÆwKOz«dÝù« –
UN²¹bł s� ržd�« vKŽ UÐUÞ  U{ËUH� Ê√ UM¼ kŠö¹Ë
…u� œułË ÂbF� Î «dE½  ¨WOKLŽ ZzU²½  UNMŽ dH�ð r� UN½≈ ô≈
 «—«d??� oO³D²� WOKOz«dÝù« W�uJ(«  vKŽ jGCð W??Žœ«—
d�U��«  wJ¹d�_« “UO×½ô« vKŽ …Ëö??Ž ¨WO�Ëb�« WOŽdA�«
l�œ Íc??�« WOKOz«dÝù« —UJ�_« W�UJ� tOM³ðË 5OKOz«dÝû�
s� qBM²�«Ë WžË«d*«Ë  WKÞUL*« v�≈ WOKOz«dÝù«  W�uJ(UÐ
 Æ±π¥ —«dI�« UN²�bI� w�Ë WO�Ëb�« WOŽdA�« tðd�√ U� cOHMð

v�≈  UN�u�ËË  WOÝUO��«  U{ËUH*« XKA� Ê√ bFÐË
 U{ËUH� w� —ULŽ uÐ« fOzd�« i�— bFÐ œËb�� o¹dÞ
WOMÞu�« XÐ«u¦�UÐ tJ�9Ë  ô“U??M??ð .bIð bOH¹œ V�U�
…œuF�« w� tIŠ UN²�bI� w�Ë wMOD�KH�« VFA�« ‚uIŠË

 ±π¥ —«d??I??K??�  Î U??I??³??Þ ¥∏ ÂU??Ž UNM� œd??ý w??²??�« Á—U???¹œ v??�≈
Vðdð U??�Ë WOMOD�KH�« W�ËbK� W??¹b??Ð√ WL�UŽ ”bI�UÐË
nAJðË ¨dODš qJAÐË ŸU???{Ë_« r�UHð s??� p??�–  vKŽ
v�≈ vF�ð ô w²�« WOKOz«dÝù«  U�uJ(« tłË UN�öš s�
WOŽdA�«  «—«d???� v??�≈ bM²�¹ q�UýË ‰œU??Ž Âö??Ý  W�U�≈
t*UF� r�ðd¹ ’uIM� ÂöÝ W�U�≈ jI� b¹dð qÐ ¨WO�Ëb�«
dOž UM³Fý ‚uIŠ rCNð w²�« UNð«¡ö�≈Ë UN−�«dÐ  o�Ë
UN²Kð w²�«Ë „«—UÐ W�uJŠ  Q' p�c� ª ·dB²K� WKÐUI�«
bOFBð s??�  d???*Ë« r??Ł s??�Ë ÊË—U???ý W??�u??J??Š b??F??Ð  ULO�
ÈdI�«Ë Êb*« vKŽ vB�_« W{UH²½« w� W¹dJ�F�« UN²L−¼
Íc�« UNŽËdA� cOHMð w� UNM� ÎUMþ WOMOD�KH�«  ULO�*«Ë
‰Ë_« ·bN�« ÊU� YOŠ ¨bOH¹œ V�U� w� —ULŽ uÐ√ tDIÝ√
‰u�b� s�   ULO�*« ÁcN� U*   ULO�*« w¼ ÊË—U??ý Èb??�
W1d'«Ë WŁ—UJ�«Ë …U½UF*« r−Š tðUOÞ w� qL×¹ wÝUOÝ
qL%  UN½uJ� W�U{ùUÐ ¨wMOD�KH�« VFA�UÐ XKŠ w²�«

ÆœuLB�«Ë W�ËUI*« ÊUMŽ
WOÐdG�« WHC�« w??� WOMOD�KH�«  ULO�*« X{dF²�
…d??�b??�Ë W??Ýd??ý n??B??�Ë ÂU??×??²??�«   UOKLF� …e??ž ŸU??D??�Ë
¨UNM�  5¾łö�«  qOŠdðË UNO� V¹d�²�«Ë  —U??�b??�« ‚U??(ù
dO�b²�  X{dFð w²�« WÞöÐË dJ�Ž rO�� w� ÀbŠ UL�
rO�� w� ÀbŠ UL� q�U� t³ý qJAÐ U¼dO�bð Ë√  ¨wzeł
¨5OMOD�KH�« 5¾łö�«  …œ«—≈  d�� ·bNÐ  p??�–Ë ¨5Mł
¨UNMŽ qOŠd�«Ë UN�dð v�≈ rNF�b� rNOKŽ ‚UM)« oOOCðË
«u²³Ł√ 5OMOD�KH�« 5¾łö�« Ê√ ô≈ p�– s� ržd�« vKŽË
s�  rNÐ o( ULN� …œuF�« o×Ð p�L²�« w� rN�eŽ Èb�
 UDD�*« ‰U??A??�≈ vKŽ s¹—œUI� r??N??½≈Ë ¨—d??C??�«Ë  È–_«
¡UG�≈Ë rN²OC� u×�Ë  rN²OHBð v�≈  W�œUN�« WOKOz«dÝù«

ÆWÝbI*« ÷—_« Ác¼ vKŽ r¼œułË

d¹d×²�«  WLEM*  W¹cOHM²�« WM−K�« uCŽ u¼ Užü« U¹d�“ Æœ
Æœ ÆWLEM*«  w� 5¾łö�« ÊËRý …dz«œ fOz—Ë ¨WOMOD�KH�«

`²� W�d( W¹e�d*« WM−K�« uCŽ UC¹√ u¼ Užü«

 ÊU�O�      ±π¥∏

 ¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨UO��œd�≤≥¨WL�� 

 w� �d��± ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨«œd�≤≥¨WL�� 

 w� �d��± ÊU�O� ±π¥∏Æ

dF�«¨bH� ¡UC� ¨WOH�

 w� �d��± ÊU�O� ±π¥∏Æ

I� XO�Ò ¨”bI�« ¡UC� ¨U‡�u‡≤�∏¨WL�� 

 w� �d��± ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨‰u‡‡� XO�≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��± ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨©œULF�« Â√® rO�b�«Ë≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��± ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�— W�¨UHO� ¡UC� ¨wK� ”«

 w� �d��± ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨r( XO�¥≤π¨WL�� 

 w� �d��± ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�® d‡B��e� W�Ò¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨©ÊË

 w� �d��≥ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨UO�u�U�±\∞µ∂¨WL�� 

 w� �d��≥ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨qD�I�«±∞¥¨WL�� 

 w� �d��≥ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨U�U� ¡UC� ¨WOK�I�« qOK�≈µ¥µ¨WL�� 

 w� �d��≥ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨U�U� ¡UC� ¨WO�ULA�« qOK�≈≤≤∞¨WL�� 

 w� �d��≥ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d� ¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨bO� XO� W�µ≥¥¨WL�� 

 w� �d��µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

dO� ¨ÊU�O� ¡UC� ¨s�π¥∞¨WL�� 

 w� �d��∂ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨ÊËbO�≤≤∞¨WL�� 

 �d��∂ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨«bK�≥≤µ¨WL�� 

 w� �d��∂ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨s�O�� d�œµ≥¥¨WL�� 

 w� �d��∂ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨U�K� Â√�∞¨WL�� 

 w� �d��� ÊU�O� ±π¥∏Æ

d� ¨WK�d�« ¡UC� ¨—U� XO� W�≥¥∏¨WL�� 

 w� �d��� ÊU�O� ±π¥∏Æ

¨UHO� ¡UC� ¨U�uH�« WO�G�«

 w� �d��∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

¨UHO� ¡UC� ¨U����« WO�G�«

 w� �d��∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨5�U� d�œ�∞∏¨WL�� 

 w� �d��π ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨W�u� u�√∏≥µ¨WL�� 

 w� �d��π ÊU�O� ±π¥∏Æ

d� ¨UHO� ¡UC� ¨©s�œ«uF�« b�® b� W��¥≤¨WL�� 

 w� �d��π ÊU�O� ±π¥∏Æ

dIH�« »d� ¨UHO� ¡UC� ¨¡«≥∂∞¨WL�� 

 w� �d��±∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

dOLC�« …dN� »d�¨UHO� ¡UC� ¨Í

 w� �d��±∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨�UFOHM�« »d�πµ±¨WL�� 

 w� �d��±∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�d�� ¡UC� ¨s�b�« d�U� W� ¨U�±∞¥¨WL�� 

 w� �d��±≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨5M� ¡UC� ¨w�M*« 5�±∞¥¨WL�� 

 w� �d��±≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

هويـــة الـالجـئ الفلســطيني فـــي املخيمـات: نظـرة جديـدة علــــــــــى »احمللي« و«الوطني«*
بقلم: بروفيسور روز ماري صايغ**

ب�«السور  سميت  التي  العملية  ضمن  الغربية،  الضفة  اح��ت��الل  إع���ادة  عملية  خ��الل   2002
الواقي«، وقد عانى املخيم من تدمير جميع املؤسسات واملرافق العامة، ومن العدد الكبير من 
اخلسائر في األرواح في صفوف املدافعني. وبالرغم من االختالفات الواضحة بني احلصارين، 
فإن موضوعات مشتركة ميكن مالحظتها في شهادات الناجينح وتشير إلى أن املخيمات تقوم 
بإنتاج هوية طبقية/أو حالة يغلب عليها بشدة لون »الوعي املعارض«. ففي كال املجموعتني 
من الشهادات وجدنا مجموعة من األفكار التي تدور حول املخيم/أهالي املخيم – ومعادلتها 
حقوق  يجسد  كمكان  املخيم  وض��ع  للمقاومة،  ال��ذات��ي  التنظيم  على  املخيم  ق��درة  بفلسطني، 
من  الناجون  أصر  مألوفة.  وعالقات  أعمال  يشكل  محلي  كمجتمع  املخيم  وطابع  الالجئني، 
حصار مخيم جنني )نيسان 2002( على أهمية البقاء في جنني: »نريد املخيم كما كان، حاراتنا 
... العائالت، الناس، نريد أن نعود ...«. وتختلط الرغبة في العودة وإعادة البناء في حتدي 

العدو الذي قام بالتدمير مع العودة للمكان الذي ينتمي إليه املرء:
»عندما أدخل املخيم أشعر بنوع من الفرح وراحة البال، وأنا مرتاحة مع جيراني، الناس 
الذين عشت معهم ... أنت حتب أن تواصل حياتك كما عشتها، احلمد لله أنني ال زلت أعيش 

في املخيم«.
وقدراته  املجتمع  يشكل  مما  كجزء  الصغيرة«  األع��م��ال  »فعالية  ح��ول  طبر  ليندا  تكتب 
على العيش ثانية بعد احلصار والدمار، أعمال مثلما فعلت أم أحد شهداء مخيم جنني، التي 
احلكاية  سرد  يتم  حيث  شهيدا،  ابنها  سقط  عندما  ترتديه  كانت  التي  ثوبها  تغيير  رفضت 
الذاكرة اجلماعية، وتصبح رمزا  إلى جزء من  الفردي  وإع��ادة روايتها حتى يتحول منشأها 
املزيد ألنها  لنا  التي عن شاتيال وجنني تكشف  للمقاومة الشعبية. حلقات احلصار مثل تلك 
توجد وقت الصدمة التي حترر أهالي املخيم في عملية انتقاد القيادة الوطنية على »الصفقات 

والتنازالت«، انتقاد مضاعف بسبب عدم املساواة بني حياتهم وبني حياة النخبة الوطنية.
 hetero topic ال����  ب��ال��ط��اب��ع  ط��ب��ر  تسميها  م��ا  وه���ي  أخ���رى  مشتركة  س��م��ة  ي��وج��د  ك��م��ا 
للخطاب  “سرد مضاد”  فيها  قد ينتج  للتهميش  )الالمكاني( جلنني احملاصرة، وذلك كمكان 
أبو مصطفى احلصار األول  الوطني، ومنها ميكن تصور مستقبل مختلف، متاما كما وصف 
ملخيم شاتيال؛ باعتباره ظرف تنتفي خالله الفروق االقتصادية واالجتماعية؛ عندما “تصبح 
معربا رغبته وتطلعه ملجتمع فلسطيني تسوده  النقود ال قيمة لها” و”اجلميع متساوون”، 
العدالة االجتماعية. والسمة الثالثة املشتركة التي تظهرها شهادات حصار املخيمات هو النقد 
املوجه للتنافس داخل املقومة، والذي عبر عنه أيضا منتمني للفصائل، فقد علق أبو مصطفى 
“ال يوجد ابن فتح أو الشعبية أو الدميقراطية، كان اجلميع يدافع عن نفسه وعن مخيمه ...”، 
“بعد احتالل جنني،  ك��ادر محلي في جنني، ونقلت عنه طبر قوله:  ي��وازي ما عبر عنه  وه��ذا 
أصبح الناس هنا في املخيم والفصائل األخرى في جنني هم األولوية األولى بالنسبة لي، وهذا 

االهتمام هو فوق احلزب والفصيل السياسي”. 
شاتيال  مخيم  شهادات  في  صراحة  عنها  التعبير  مت  فقد  الوطنية  للقيادة  االنتقادات  أما 

بينما كانت ضمنية في شهادات قائد محلي في جنني:
مقاومة  على  ق��ادري��ن  غير  لسنا  أننا  هو  جنني  في  املقاومة  جتربة  من  املستفاد  ال��درس 
إسرائيل، فنحن هنا مجتمع لديه وسائل وقدرات محدودة، ولكننا كنا قادرين على الوقوف 
أمام اجليش اإلسرائيلي، وميكن تكرار هذا االجناز، ولكننا بحاجة إلى قيادة أفضل. ما حدث 
في جنني كان بفعل وحدة الفصائل في جنني وثقة األسر الفلسطينية؛ ونتج عن ذلك صمود 

املخيم ومكن املقاتلني من مقاومة االحتالل.
مخيمات  حصار  بعد  الناجون  سجلها  والتي  ذاتها،  بحد  الشهادات  تناول  يتم  وعندما 
من  االدع��اء  هذا  مثل  فإن  وعابرة،  محلية  شهادات  باعتبارها  إهمالها  فيمكن  وجنني،  شاتيال 
شأنه أن يقلل من الصدمة الصادرة عن احلقيقة، وذلك كما تفعل قوة الصدمة في طبع الذاكرة 
الشعبية؛ حيث أن التنظيم الذاتي الذي أظهره أهالي مخيمات شاتيال وجنني هو أكثر من مجرد 
معركة من أجل البقاء؛ ولكنه أكثر من ممارسة تاريخية انتقالية حتقق القوة في ظل خلفية عن 

جتارب أخرى من التنظيم الذاتي من قبل أهالي املخيم.

التنظيم الذاتي في املخيمات
األن��روا،  املهيمنة؛  املؤسسات  خ��الل  من  األول��ى  بالدرجة  املخيمات  لسكان  النظر  مت  لقد 
حكومات الدول املضيفة وحركة املقاومة الفلسطينية. وهذا املنظور يشتت االنتباه عن التنظيم 
الذاتي احمللي للمخيمات؛ وخاصة في األوقات التي تصرف فيها سكان املخيمات على عاتقهم، 
وبدون توجيه من أي سلطة خارجية، كما أن جتاهل النشاط احمللي؛ هو أيضا منتج خلطاب 
ولعمل  »حاجة«  وكمجاالت  الفلسطينية،  النكبة  على  حي  كشاهد  املخيمات  يصنف  وطني 
اجتماعي تعويضي أو أهدافا للتجنيد؛ وهذا داللة على املدى الذي خضع له سكان املخيم من 
حيث عدم االعتراف بحقهم ليكون لهم صوت جماعي، كما لم يتم متثيلهم كفئة داخل مظلة 
منظمة التحرير الفلسطينية، وبالرغم من تصويرهم في كثير من األحيان باعتبار قضيتهم 
مدخال أساسيا ألي تسوية إقليمية؛ إال أن الالجئني وحقوقهم ظلوا في تصور القيادة الوطنية 

كورقة مساومة بدال من اعتبارهم فئة متميزة تستحق االعتراف السياسي.
ومن املؤكد أن املزيد البحث سيكشف العديد من األمثلة للتنظيم الذاتي لسكان املخيمات 
حيث »احمللي« يجسد »الوطني«، وكمثال مبكر في مطلع اخلمسينيات من القرن املاضي؛ قام 
هذا  نفذ  وقد  فلسطني،  في  وأماكن  قرى  بأسماء  وتسميتها  األندية  بتشكيل  املخيمات  سكان 

العمل بصورة تلقائية وفي ظل عدم وجود لقيادة وطنية فلسطينية.
وفي اآلونة األخيرة، ميكن االستشهاد بأمثلة أخرى على القدرات احمللية للتنظيم الذاتي؛ 
فعلى سبيل املثال: املؤمتر الشعبي الذي عقد في مخيم الفارعة في الضفة الغربية في كانون 
أول 1995؛ وهو عمل سياسي أسس مليالد حركة حق العودة، و]اجتماع[ الفارعة الذي أعقبه 
اجتماعات أخرى في مخيمات الضفة الغربية، كان قد جرى تنظمه من قبل أعضاء جلان مراكز 

القرار بشأنه من خالل اجتماعات محلية في املخيمات هدفت لتشكيل  الشباب، ومت اتخاذ 
املجالس كان  إقليمية لالجئني في داخل وخارج فلسطيني احملتلة، وتلك  مجالس شعبية 

عليها أن تنتخب ممثلني ملجلس أعلى يتولى مهمة إبراز حقوق الالجئني والدفاع عنها.
ذات  هي  الغربية؛  الضفة  في  العنصري  الفصل  جدار  ضد  االحتجاج  حركة  واستمرار 
أساس محلي، وليست جزء من حملة منظمة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية أو فصائل 
مستمرة،  لبنان  في  الفلسطينية  املخيمات  في  املظاهرات  فإن  مماثل،  نحو  وعلى  املقاومة. 
ويتم تنظيمها محليا أو في إطار فضفاض في اإلطار الداخلي للمخيم. ومنذ تأسيس السلطة 
الفعاليات في  الفلسطينية في فلسطني احملتلة؛ يجري تنظيم عدد ال يحصى من  الوطنية 

جميع أنحاء الشتات الفلسطيني بدون الرجوع للسلطة الوطنية الفلسطينية. 
وفي وقت انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في 
فكرة  ببلورة  لبنان  جنوب  في  الشمالي  برج  مخيم  في  اجتماعي  ناشط  قام  2006؛  العام 
»استطالع رأي الالجئني« بهدف اإلظهار للقيادة الوطنية الفلسطينية بأن الجئي »اخلارج« 
لن يقبلوا احلرمان الدائم، ومع أن املشروع لم يستطع جتاوز مرحلة التخطيط، ويرجع ذلك 
جزئيا لعدم وجود دعم من قبل القوى السياسية احمللية؛ لكن مشروع »استطالع الالجئني« 
يشير بدون شك إلى احتماالت التنظيم الذاتي.  وتوفر االنترنت أداة فعالة للتعبئة ملثل هذه 
املبادرات. هذا بالرغم من عدم استغاللها على الوجه األكمل؛ بسبب ضعف البنية التحتية 
وتكلفة أجهزة الكمبيوتر، فالوصول لالنترنت أصبح متاحا هذه األيام لشريحة كبيرة من 
للمنظمات غير احلكومية،  االجتماعية  املراكز  األي��ام؛ وذلك من خالل  املخيمات هذه  سكان 
التواصل  االنترنت  شبكة  ع��ززت  وق��د  الشخصية.  احلواسيب  وح��ي��ازة  االنترنت  مقاهي 
الواسع فيما بني املخيمات بعضها ببعض ومع جماعات التضامن في اخلارج، وقد أنشأت 
العديد من الشبكات خصيصا لكي تربط الفلسطينيني احملرومني وفلسطينيي الشتات معا؛ 
العودة، مشروع عبر  الفلسطيني حلق  بديل واالئتالف  املثال: مكتوب، الجئ،  على سبيل 

احلدود ورفح اليوم.

باللغة  بديل  قبل  من  إصدارها  على  العمل  ويجري  باالجنليزية  نشرت  لورقة  ملخص  عن  عبارة  املقال  هذا   *
العربية.

من  العديد  لها  الشفوي،  التاريخ  مجال  في  وباحثة  وبولوجي،  انثر  عاملة  الصايغ:  ماري  روز   **
املؤلفات حول اللجوء الفلسطيني. 

هوامش
 1 مت حذف هذا القسم بسبب محدودية املساحة.

الذين بقوا في فلسطني احملتلة عام 1948،  ]املهجرين داخليا[ وهم األشخاص  الداخل”  “الجئي  الثالثة هي  الفئة   2
ولكن إسرائيل متنعهم من العودة لقراهم وبيوتهم. وقد مارست األنروا عملياتها في إسرائيل عام 1950، وطردتها 

احلكومة اإلسرائيلية عام 1952.
 Zed روزم��اري صايغ،  لبنان،  الفلسطينيني في  األع��داء: جتربة  العديد من   : أخذت من  3 قصص حصار شاتيال 
Books، 1994. ومت تسجيل الشهادات عن حصار مخيم جنني من قبل لندا طبر، ومت نشرها في “الذاكرة، الوكالة، 

قصص املقاومة: شهادات من مخيم جنني«، فنون نقدية: مجلة دراسات اجلنوب-الشمال  الثقافية واإلعالمية،
 12 )2( 2007. ] Critical Arts: A Journal of South-North Cultural and Media Studies، 12 )2( 2007.[

مخيم شاتيال، لبنان، 2009 )املصدر: مركز بديل(

مخيم جنني، 2002 )املصدر: وفا(
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حق العودة: كيف ترى النكبة بعد 61 عاما على حدوثها وماذا تقول لالجئني الفلسطينيني بهذه املناسبة؟
متادي  وبفعل  االحتالل،  استمرار  بفعل  متعددة  واشكال  وبوجوه  بآخر  أو  بشكل  مستمرة  النكبة  طبعا 
وان  كبيراً  ي��زال  وال  قائما  ي��زال  ال  أيضا  األم��ل  الوقت  نفس  في  ولكن  فلسطني،  أرج��اء  مختلف  في  االستيطان 
هذا االحتالل مصيره إلى الزوال، الن الباطل ال ميكن ان يعم إلى األبد، والن الشعب الفلسطيني يؤكد في كل 
مناسبة وفي كل منعطف انه شعب حي قادر على صنع احلياة وعلى صنع احلرية وعلى صنع االستقالل. ولو 
أو ثالثني عاما لوجدنا  أو عشرين عاما  اليوم، وواق��ع احلال قبل عشر سنوات  قمنا مبقارنة بني واقع احلال 
ان نضال الشعب الفلسطيني حقق اجنازات كبرى، ولوجدنا أن قضية الفلسطينيني انتقلت من مجرد قضية 
طبعا  وهذا  باالستقالل،  وبحقه  باحلرية  وبحقه  بالوجود  بحقه  العالم  كل  يعترف  شعب  قضية  إلى  الجئني 
هنالك  وان  الصعوبات  من  الكثير  هنالك  ان  صحيح  الفلسطينيون.  قدمها  التي  األسطورية  التضحيات  بفعل 
كثير من التحديات، سواء على املستوى الداخلي الفلسطيني أو على املستوى العربي والعاملي، ولكن ال منلك اال 
التبشير باألمل والتبشير بقرب اليوم الذي سيستطيع فيه الشعب الفلسطيني ان يحقق النصر على هذا العدو 
اللئيم الذي يتمادى، خصوصا في اآلونة األخيرة بجبروته وبطشه وبوحشيته؛ وأنا أظن انه كلما ازداد خوفا 

وكلما ازداد تأزما على مستويات عديدة داخل الكيان اإلسرائيلي ازداد وحشية وعنصرية وعدوانية. 

حق العودة: انت قلت أن املوعد يقترب للحرية والعودة، بنظرك ما هي الوسائل العملية لتحقيق ذلك؟
كل الوسائل مشروعة، إن الشعب الفلسطيني شعب يعيش حتت االحتالل من حقه ان يقاوم هذا احملتل بكل 
ما استطاع اليه سبيال، من حقه ان يقاوم باحلجر وباملقالع، ومن حقه ان يقاوم بالقصيدة وباألغنية وباللوحة 
وبكل اإلشكال التي تؤكد هويته وتؤكد انتمائه إلى هذه األرض، إلى فلسطني. الصراع مع العدو اإلسرائيلي 
هو صراع على كل شيء، هو صراع على املاضي... على احلاضر... وعلى املستقبل... هو صراع على التاريخ 
وعلى اجلغرافيا. االحتالل اإلسرائيلي لم ولن يكتفي مبصادرة األراضي ومبصادرة احلقول والبساتني، إمنا 
هو يعمد إلى مصادرة التاريخ... إلى تزوير هذا التاريخ... والى انتحال صفات ليست له. لم يسلم من عمليات 
املصادرة حتى الفلكلور الفلسطيني، من لبس وأزياء ومن مأكوالت... الخ. لذلك أي شكل من أشكال التأكيد على 
ابراز الهوية الفلسطينية هو شكل من أشكال املقاومة، ولكن ال ميلك املرء اليوم لكي يكون واقعيا إال أن يقول 
ان أهم اخلطوات املطلوبة لتحقيق احللم الفلسطيني هو الوحدة الوطنية الفلسطينية ووضع حد لهذا االنقسام 
أنا  الفلسطيني وهذه مسؤولية تقع على عاتق اجلميع. أمتنى  ابناء الشعب  الدموي الرهيب الذي حصل بني 
كابن لهذه القضية الفلسطينية... كحامل جلواز أو جلنسية فلسطني... وكمواطن عربي ولبناني أمتنى أن يصل 

احلوار الوطني الفلسطيني إلى ما يتمناه كل فلسطيني وما يتمناه كل حريص على القضية الفلسطينية. 
وانا اريد ان يستفيدوا من هذه املناسبة من النكبة، وأقول تستطيع احلكومات واملؤسسات واجلهات املانحة 
أن تعيد إعمار اجلسور واملستشفيات واملدارس...الخ، ولكن من يعمر الوجدان ومن يعمر الضمير ومن يعمر 
الذاكرة هم الفنانون واألدباء والشعراء... إلخ. لذلك ادعوا وأمتنى على كل مبدع عربي ان يساهم مبا استطاع 
القضية  ونبل  الفلسطينية  القضية  بعدالة  دائما  التفكير  وفي  العام،  العربي  الوجدان  اعمار  في  سبيال  إليه 
الفلسطينية، وال يظنن احد ان الكلمات تذهب أدراج الرياح، وان الكلمة ال تقدم وال تؤخر. استعير قوال حملمود 
درويش: »انه ال جتوز املفاضلة بني القلم والسيف كالهما يكمل اآلخر«. وينبغي لكلماتنا ان تكمل تضحيات 
الشعب الفلسطيني وينبغي حلبرنا ان يرتقي إلى مستوى الدم الفلسطيني الذي يراق كل يوم على هذه األرض 

املقدسة. 

* نص املقابلة التي أجريت هاتفيا مع األديب واإلعالمي اللبناني زاهي وهبي. 

حق العودة: ماذا يعني لك مصطلح النكبة؟ أو ما هو اول شئ يتبادر لذهن الشاعر سميح القاسم عندما يسمع 
كلمة النكبة؟

القاسم: أوال اريد ان أقول ان من حق اإلنسان... كل إنسان في أي زمان وأي مكان، أن يعيش بأمن واستقرار 
في بيته وعلى أرضه، وليس من حق أي قوة في العالم نزع هذه احلرية اإلنسانية األولية، له أن يعيش في وطنه 
وفي بيته وعلى أرضه بأمان وبكرامة. لذلك، كل عمليات التشريد في التاريخ هي عمليات غير شرعية باملقياس 
اإللهي واألرضي، يعني باألعراف البشرية الراقية وباألعراف السماوية، ولذلك تشريد الشعب الفلسطيني هو 

عمل غير قانوني وغير أخالقي وغير عادل جملة وتفصيال بدون أي كالم آخر.
النقطة الثانية التي أحب ان أؤكد عليها، من حق كل من ُشرد ان يعود، وله القرار األول واألخير، هو حق 
فردي شخصي جدا، ولذلك له يعود القرار في العودة أو قبول التعويضات أو عدم العودة أو أي شيء آخر، وال 
تستطيع ال دولة وال امة وال حركة وال برملان او اطار في العالم وال محكمة تستطيع جتريد اإلنسان من هذا احلق 

األولي والبسيط غير القابل للمساومة.

حق العودة: هذا يدعوني الى سؤال له عالقة بنفس الفكرة وهو ان حق العودة هو حق فردي مبني على اخليار 
الشخصي لكل الجئ مشرد. ماذا لو كان هنالك اتفاق، بضغط دولي أو بقرار دولي جديد يلغي حق العودة؟ ماذا 

يقول سميح القاسم؟ 
حقي  تصادر  ان  املتحدة  األمم  تستطيع  ال  شرعي.  غير  النوع  ه��ذا  من  ق��رار  أي  سيكون  ال...  ال...  القاسم: 
من  النظر  بغض  ذلك  عمل  سياسية  مفاوضات  أي  وال  محكمة  تستطيع  وال  أرض��ي،  وفي  بيتي  في  الشخصي 

يوقعه، فقط الله وحده قادر على إلغاء هذا احلق ألنه هو الذي يرث األرض. 

حق العودة: نستكمل حديثنا عن التعليق بكلمات على بعض االصطالحات التي تتردد بالشارع الفلسطيني أو 
في الثقافة الفلسطينية، النكبة ماذا تعني لسميح القاسم؟ 

القاسم: الصاعقة على طفولتي
حق العودة: النكبة املستمرة؟ 

القاسم: تسونامي 
حق العودة: الالجئون الفلسطينيون في العالم؟

القاسم: غياب الضمير اإلنساني.
الكبير  شاعرنا  غياب  في  األول��ى  الذكرى  وهي  العام  هذا  والستني  الواحد  النكبة  ذك��رى  ستمر  العودة:  حق 

محمود درويش، ماذا يقول سميح القاسم في غياب محمود درويش في ذكرى النكبة هذا العام؟
القاسم: بغض النظر عن النكبة... غياب محمود درويش هو غياب احد أفراد أسرتي. 

الفلسطيني-  ل��ل��ص��راع  ال��ع��ادل وال���دائ���م  للحل  ال��ق��اس��م  ت��ص��ور سميح  ه��و  م��ا  او  ت���رى  ك��ي��ف  ال���ع���ودة:  ح��ق 
اإلسرائيلي؟ 

القاسم: التصور األفضل طبعا هو الدولة الدميقراطية العلمانية املتنورة لكل سكان هذه البقعة من الوطن 
الدميقراطية  الدولة  حل  األفضل  ولكن  األمثل  احلل  هو  الدولتني  فحل  وتعذر،  األم��ر  تعسر  اذا  ثانياً،  العربي. 
العلمانية، ولكن اذا تعذر وتعثر بسبب موقف الطرفني أو أي طرف من الطرفني فاحلل األفضل يصبح الدولتني. 

* نص املقابلة التي أجريت هاتفيا مع الشاعر سميح القاسم. 

الشاعر سميح القاسم* اإلعالمي زاهي وهبي*

بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، أقرت اخلميس، 30 نيسان 2009، اجلمعية 
واملالي.  اإلداري  السنوي:  والتقرير  للمركز  الداخلي  النظام  العادي  السنوي  اجتماعها  في  بديل  ملركز  العامة 
ويذكر أن اجلمعية العامة لبديل في اجتماعها االستثنائي في 12 حزيران 2008 قد وضعت مهمة التحضير 
أهمية  من  لذلك  ملا  حينه،  في  املنتخب  اإلدارة  مجلس  أولويات  سلم  رأس  على  املعدل  الداخلي  النظام  وإع��داد 
إستراتيجية لتطوير املركز والعمل املؤسسي. وبدوره عمل مجلس اإلدارة املنتخب على تشكيل جلان مختصة، 
بالتعاون مع مستشارين قانونيني وخبراء في مجال العمل املؤسسي على إعداد مشروع النظام الداخلي. وبعد 
التي قادها مجلس اإلدارة، وجلنة اإلع��داد مت دعوة اجلمعية  املكثفة  العمل  النقاشات وورش  جوالت عدة من 

العامة ، كما مت توجيه الدعوة لوزارتي الداخلية واإلعالم حسب األصول. 
وقد كان على جدول اجتماع اجلمعية عدة بنود أهمها: مناقشة مشروع النظام وإقراره، ومناقشة التقرير 
السنوي اإلداري واملالي. بعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني لالجتماع، افتتحت اجللسة من قبل رئيس 
مجلس اإلدارة السيد عفيف غطاشة بتقدمي بيان عن إجراءات الدعوة، وجدول األعمال. ومن ثم جرى انتخاب 
السيد جمال الشاتي رئيسا للجلسة، ومقررين هما: د. نايف جراد، والسيد محمد جرادات. وقد افتتح رئيس 
األع��ض��اء مالحظاتهم  ق��دم  ال��داخ��ل��ي، حيث  النظام  بند  ت��ص��دره  ال��ذي  األع��م��ال  ب��إق��رار ج��دول  النقاش  اجللسة 
بعض  وتعديل  املالحظات،  بعض  اعتماد  مت  حيث  تباعا،  مناقشتها  مت  التي  النظام  م��واد  على  واقتراحاتهم، 
النصوص، وإلغاء أخرى. ومن ثم، جرى التصويت على النظام الداخلي ككل، حيث مت إقراره بأغلبية الثلثني 

حسب األصول والقانون.
استهلت  حيث  واملالي،  اإلداري  التقرير  في  املتمثل  الثاني  البند  مبناقشة  العامة  اجلمعية  ب��دأت  ثم  ومن 
املناقشات بقراءة تقرير شركة سابا لتدقيق احلسابات من قبل مندوب الشركة السيد حسن ابو عليان. والى 
جانب ذلك قدمت جلنة الرقابة تقريرها إلى أعضاء اجلمعية مؤكدة على ضرورة مراعاة التوصيات الواردة في 

التقرير. وبعد إبداء املالحظات، واالستفسارات مت إقرار التقرير السنوي، وتقرير جلنة الرقابة.
هذا وقد تناول االجتماع مناقشة قضايا أخرى على صلة بالبناء املؤسسي، كان من أهمها مسألة عضوية 
عمل  ورش  عقد  بضرورة  العامة  اجلمعية  أوصت  وقد  املركز.  لعمل  اإلستراتيجية  والرؤية  العامة،  اجلمعية 

مكثفة تتناول تلك القضايا بتركيز؛ لضمان احملافظة على ديناميكية املؤسسة وفاعليتها. 

اجلمعية العامة ملركز بديل تقر في اجتماعها السنوي النظام الداخلي والتقرير السنوي

اجتماع اجلمعية العامة ملركز بديل، 2009 )تصوير: مركز بديل(
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r?K(«”d???%w?????²�« …d??�«c??�« ∫s?OD???�K?????�
n??OÝ b??O�Ë Æœ ∫r??KIÐ

 ¨U�U� ¡UC� ¨”b� —UO�≥¥∏¨WL�� 

 w� �d��±≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

“ u�√— ¨UHO� ¡UC� ¨o�∂≥∏¨WL�� 

 w� �d��±≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

dHJ�« ¨UHO� ¡UC� ¨s�±\∞∂�¨WL�� 

 w� �d��±≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�® d‡B�� e� W�Ò ¨UHO� ¡UC� ¨©ÊË±\≥π≤¨WL�� 

 w� �d��±≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

OGMGM�«Ò ¨UHO� ¡UC� ¨W‡±\≥±±¨WL�� 

 w� �d��±≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d� ¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨WH�“ W�≤¥¥¨WL�� 

 w� �d��±µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

OAM*«Ò ¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨W≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��±µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨WOLN�b�« ¨U�¥�∂¨WL�� 

 w� �d��±µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨·UD�¥∂¨WL�� 

 w� �d��±µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�d��« W� ¨UHO� ¡UC� ¨f��µ±¨WL�� 

 w� �d��±µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

—«uG�« »d�—b� UNO� U0® s�¨UHO� ¡UC� ¨©Ë

�±π w� �d�� ¨WL�� ±µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨W�u�¥∂¥¨WL�� 

 w� �d��±µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨…dOD�«±�¥¨WL�� 

 w� �d��±µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

—U� ¨”bI�« ¡UC� ¨f�∂µ∞¨WL�� 

 w� �d��±∂ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d��« …d�Ë ¨UHO� ¡UC� ¨s��≤≤π¨WL�� 

 w� �d��±∂ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�¨UHO� ¡UC� ¨d�U�J�« W�

 w� �d��±∂ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨5M� Íœ«Ë±\∏�πÆWL�� 

 �d��±� ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�d�� ¡UC� ¨©”«u*« »d�® ¡«œu��« …d�u�« W�¨U�

≤\±∂π w� �d�� ¨WL�� ±∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d��d�� ¡UC� ¨©»d�® U� ¨U�∂\±∂∞¨WL�� 

 w� �d��±∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

¨…d�UM�« ¡UC� ¨`O�B�« »d�

 w� �d��±π ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨WJ��±\∞≤±¨WL�� 

 w� �d��≤∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨©sL�— aOA�« n�Ë® ÊUC�— W�

 w� �d��≤∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

e�« »d�¨bH� ¡UC� ¨bO�

 w� �d��≤∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WO�ULKF�«≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��≤∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨…—uBM*«±∞¥¨WL�� 

 w� �d��≤∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

eO<« ¨WK�d�« ¡UC� ¨s�≤≥≤¨WL�� 

 w� �d��≤∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d)« bM�d� ¨WK�d�« ¡UC� ¨»«±\≤∞∂¨WL�� 

 w� �d��≤∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨W�u� u�√ d�u� ¨U�±\¥≥∏¨WL�� 

 w� �d��≤± ÊU�O� ±π¥∏Æ

dL��« ¨bH� ¡UC� ¨«≥≥∂¨WL�� 

 w� �d��≤± ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WOMO�(«≥π¥¨WL�� 

 w� �d��≤± ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨©»d�® UHO��≤\∏¥∏¨WL�� 

 w� �d��≤± ÊU�O� ±π¥∏Æ

w¼ËÆÆÆ…d�«c�« —U³²šô WO�U� ÎU�UŽ  Êu�LšË WO½ULŁ
”d%Ë d{U(« W�dŠ b�dð U� —bIÐ w{U*« v�« qO9 ô
…d??�«c??�«ÆÆÆq??³??I??²??�??*« s??L??C??ðË r??K??(« ⁄u???B???ðË W??¹u??N??�«
¨ U??²??ý_« t??O??� w??I??²??K??¹  Íc???�« ¡U??C??H??�«  w??¼ WOMOD�KH�«
¡«bNA�« tO� œuF¹Ë ¨‰UOł_« lL²&Ë ¡öý_« r¾²KðË

ÆrNÐU³Š√ ‚UMF�
ÂUI*«  w� WÐUÐb�« …u� vKŽ V�UG�« ÊU??¼— sJ¹ r�
ÊU¼d�« ÊU� U/≈Ë ÆdOG²*« w� dEM�« WMO¼— ÁcN� ¨‰Ë_«
V¹ËcðË rK(« ¡UHÞ≈Ë …d�«c�«  lL� vKŽ w−Oð«d²Ýù«
U� ¨w²�« ‰u??�_« w¼ ÁcN�ÆÆÆÕËd�« i¹uIðË W¹uN�«
U¼dLŁ ÕdDð Ê√  bÐ  ö� ¨÷—_« w� WÐ—U{ WOŠ  X�«œ

ÆrÝu*« dšQð Ê≈Ë ¨·UD*« dš¬ w�
…d???�«c???�« ‰«e????ð U???� Î̈U???�U???Ž 5??�??L??šË W??O??½U??L??Ł b??F??Ð
q??Ýö??�??�«Ë oO²F�« ÊU??¹b??M??�??�U??Ð …d??�U??Ž  WOMOD�KH�«
ÊU�e�«  oLŽ s� WI¦³M*« W¹uŽd�« w½Už_«Ë W¹d−(«
Êu²¹e�« ÊUBž√Ë u½uM��« W×Mł√Ë ¨ÕËd??�« —«u??ž√Ë
¨d�B�« ÁU³łË ¨W1bI�« Y¹—U;«Ë ‰UIðd³�« rÝ«u�Ë
dLI�«Ë ¨‰Ë_« dD*« VIŽ »«d²�« W×z«—Ë ¨ÈdI�« ÊUšœË
dEM�« ‚d²�¹Ë œUB(« —œUOÐ vKŽ WKO� q� Ã—b¹ Íc�«
v�« s�eM¹ wð«uK�«  U¹Ë«dBM�«  UJ×{Ë ¨c�«uM�« s�

ÆÂu−M�«Ë »uKI�«Ë dL¦�« sHDIO� d�UŽ sÐ« Ãd�
Y³A²¹ r??�  wMOD�KH�«  Ê≈ ∫‰u??I??�« v???�«  V???¼–√  q??Ð
¡U??O??ýQ??Ð l??H??ð—« q??Ð ¨V??�??Š t??ŠËd??Ð t??¦??³??A??ð t??ðd??�«c??Ð
WÝ«bI�« s� ÎU½u�  UNOKŽ  vH{√Ë  ¨“u�d�« Èu²�� v�«
Ê√ U??²??O??A??š  v??²??Š ¨¡U???L???�???�«Ë  ÷—_«  5???Ð  W???L???zU???(«
U???½_« r??�??C??ðË W??O??M??Þu??�« W??O??�??łd??M??�« œËb????Š r??šU??²??¹
W³JM�« Ê« ÊËd?????šü« ÷d???²???�«  Íc????�«  u???¼Ë  °W??O??F??L??'«
ŸuC)« t�eKð ¡u−K�«Ë ¡UIA�«Ë Ÿu'«Ë b¹dA²�«Ë
VKDÐ ¡UH²�ô«Ë jzU(« …«cŠU0 wA*«Ë ¨džUB²�«Ë
Ëb³²� UN½≈Ë °‚UHýù«Ë nDF�« iFÐ U0—ËÆÆÆd²��«
tO²¹Ë ¨t²³JMÐ »uJM*« rþUF²¹ Ê√ ∫WK¼Ë ‰Ë_ W�—U�
U� vKŽ ¨t??²??�«d??� jzU×Ð wKF²�¹Ë ¨t²¹uNÐ  œd??A??*«
 —U??Š v??²??ŠÆÆÆ U??³??J??M??�«Ë w??ÝP??*«Ë s???;« s??� t??ÐU??�√
U¼«d¹Ë …—uB�« ÁeH²�ð s� WL¦�ÆÆÆtO� ”UM�« dŽUA�
qłU�ð  s� l�u²Ô¹ U�  iOI½  vKŽ ¢œdL²�«¢  s� »d{
tFÒKDð UNO�≈  lKD²¹ s� WLŁ ËÆÆÆb¹dA�«  b¹dD�« wHM*«
w�  œuLB�«Ë  W¹uO(«Ë ‚uH²�«Ë o³��« Ã–u??/Ô√  v�«
b�×¹ Ê√ pýu¹ s� «dOš√ WLŁ¨ rF½ÆÆÆË ¨s;«  tłË
—bIÐ ¨tz«bNý   «“UMłË ·“UM�« t�œ  vKŽ wMOD�KH�«

°‰–U�²�«Ë ŸuM)« s�“ w� UNCzUI½ Ác¼ `CHð U�
5Š lAIMð Ê√ Y³Kð U??� UNMJ�Ë  °r??F??½ÆÆÆ U??�—U??H??�
ŸuK�*« wMOD�KH�« ÕË— ‰c�Mð r� ÆwŽu�« UNMD³²�¹
t??ðd??�«–Ë t???½«b???łËË t??O??ŽË w??� tKLŠ t???½_ ¨t??M??D??Ð s??�
ÆbÐ_« v�« œuIH*« ”ËœdH�« t½√ ÎU�u¹ ÂQ�¹ r�Ë ¨tLKŠË
¢tŠ«dł  w??� W¾łô ÷—_«¢ sJ�Ë w�UM*« w??� T??łô

∫…œUNý  «– g¹Ë—œ œuL×� ‰U� UL�
UMOŽË `Ò²Hð 5??Š ¨…bOF³�« W�uHD�« w??Š«u??{  w??�
vKŽ —uA³D�UÐ tD�½  U� ‰Ë√ ÊU�  ¨W³JM�« bOFÐ ‰Ë_«

Æ5D�K� ∫XKHÝù«Ë  jzU(«Ë …—u³��«
w� V²J½ Ê√ ¡U??A??½ù« ”—œ w??�  U??M??�  VKD¹  5??ŠË
d¹d×²�« rKŠË 5D�K� —UO)U� ¨Á—U²�½ ÒdŠ Ÿu{u�
◊dý w¼ UM²OC� Ê√ UM½«błË w� dI²Ý« bI� Æ…œuF�«Ë
WHC�« Ê√ v�M½ U½b� ¨tÒK� p??�–  …dLž  w??�Ë ÆU??½œu??łË
v²Š Æ5??D??�??K??� s???� ¡e???ł U??N??Ð g??O??F??½ w??²??�« W??O??Ðd??G??�«
p�– UNM� VOK��« dDA�UÐ h²�� 5D�K� rÝ«  ÊU�
VKD¹ v²Š ¨tð«œUŽ VKI¹ Ê√ wŽuK� sJ1 nOJ� Æ5(«
h²�¹ Ê√ tðUOŽ«bðË w½U¦�« ‰ö²Šô« …QÞË X% tM�

 tO�«  V�M¹Ë ¨5D�K� rÝUÐ ±π∂∑ ÂUŽ q²;« dDA�«
sLJ¹ UM¼ °s??Þu??�« d??zU??Ý ÊËœ  ¢q??²??;«¢  WH�  Áb??ŠË

ÆÆÆb¹b'« Íb×²�«
…—u¦�« WOŽdýË ‰bF�«Ë o(« WŽdý UMFłd� ÊU�
WŽdý ULNOKŽ X³Kž rŁ Æq�UA�« d¹d×²�« v²Š W�ËUI*«Ë
WOŽdA�« r??ÝU??Ð lMI²ð w??²??�« WLýUG�« W??¹—u??Þ«d??³??�ô«
d¦�√ ¢WOF�«Ë¢  5Ð p�–  bFÐ  ‰«b??'«  —bO�Ë ÆWO�Ëb�«
pK1 Íc�«  Ê√Ë ¨W³KG²*« …uI�« WŽUM� UN½√ UN³OF¹ U�
 dJ²Š« w²�« W¹—uÞ«d³�ù« u¼ UNH¹dFð vKŽ  …—bI�«
wN� p�– l�Ë Æ—UB�_« dOB9Ë —«b�_« d¹bIð UN�HM�
‰«b'«  —bOK�ÆÆÆtO�« rJ²×½ `{«Ë n¹dFð öÐ UN�d²ð
pK²1 Íc???�« o???(« W??O??Žd??ýË ¢W??O??F??�«u??�«  ¢ Ác???¼ 5??Ð
ÊËœË ¨‰UF²ýö�  …bF²�*«  ¡U�b�«Ë w½UF*« tÐU×�√
wKŠd*«  w�dE�« 5Ð ‰«b'« —bO�Ë ÆÆÆl�b*«Ë WÐUÐb�«
w??−??O??ð«d??²??Ýô«Ë ¨…b??zU??�??�« …d??²??H??�«  U??�ö??F??Ð Âu??J??;«
w� ·Ëd???E???�«Ë ◊Ëd???A???�« d??O??G??²??Ð Âu??J??;« w??�??¹—U??²??�«
5Ð ‰«b'« —bO�Ë Æt�UH{ Êü« Èd½ ô Õu²H� q³I²��
öC� ¨U¼«d¹ s�  rNM�Ë ¨sJL*« s� WÝUO��« Èd¹ s�

°ÊUJ�ù« ◊Ëdý oK) qLF�« s� p�– sŽ
ÆÆÆl�«u�« ‰U??Š—√Ë o(«  W¹—uNÞ 5Ð ‰«b'« —bO�
«c¼ q??� —b??O??K??�ÆÆÆW??�Ëb??�« ÊU??B??I??½Ë s??Þu??�« ‰U??L??²??�« 5??Ð
j³C½«Ë ¨’ö??šù« ¡UC�  w�  rE²½« «–≈ t½S� ¨‰b??'«
sJ1 ¨VFA�« v�«  rJ²Š«Ë ¨WOMÞu�«  WŽUL'« eÒOŠ w�
ô  s¹dÞUA²� 5�dÞ 5Ð Î«c??� ÎUOMÞË ÎUF�«bð ÊuJ¹  Ê√
ÆÆÆ¡«u??Ý WLK� vKŽ lL²$ U½uŽœ sJ�ËÆÆÆ5K�UH²�
ÂœË Àd???� 5??Ð b??�u??ð Ê√ s??J??1 w??²??�«  W???�Ëb???�«  Ê√ w???¼Ë
œËb???Š w???¼ ôË ¨s???Þu???�« v??M??F??* ÎU???�œ«d???� ÎU???L???Ý« X??�??O??�
l�«u�«Ë ¨WL�I�« q³I¹ ô  wMOD�KH�« sÞu�U� ÆtÝUI�
vMF* ÎU�œ«d�  fO� …uI�«  ôœUF� t−²Mð Íc�« Ò5F²*«
«c¼ w??� WKL²;« W??�Ëb??�«Ë ¨o???(« u??¼  s??Þu??�«ÆÆÆo??(«
o(«Ë Æo??(« sŽ wMG¹ ô u??¼Ë Æl??�«u??�« w¼ ¨·d??E??�«
ÆU¼œöł WO×C�« ·dFð ULK¦� ¨qÞU³�«  ∫tCOI½ ·Òd ÓFÔ¹
ÊËœ ¨ÊU�e�« s� Á d²� vKŽ ¨WOžUD�«  …uI�« X�UŠ «–S�
w� Îö??ŁU??�  vI³¹ ‰Ë_« ÊS??� ¨l??�«u??�« l??�  o??(«  o??ÐU??D??ð
VB²M¹Ë ¨WGK�«Ë rK(«Ë …d�«c�«Ë Ê«błu�«Ë dOLC�«
rKŠ sŽ nJð s� w²�« ÕËd�« ÂU×²�« b{ ÎUFOM� Î«—«bł

°.bI�« UNL�ł w� b¹bł s� ÀUF³½ô«
l??�«u??�« e??−??M??� 5???Ð Íd??�??I??�«  ËU??H??²??�« ÊS???� ¨«c????�Ë
¨v�M½ Ê√ UM�eK¹ ô  ¨w�¹—U²�«  o(« VKD�Ë  ¨w�dE�«
ÕËd??�« ¡UC� `²H½  Ê√  UM�eK¹  ô UL� °  `�U�½ Ê√ ôË
WH¹dFð bOF½ Ê√ ôËÆÆÆ«bÐ√ U½œö' dOLC�«Ë Ê«błu�«Ë
dOGÐ tOL�½ Ë√ wFł— dŁQÐ WO�öš_« t²�– ¡Íd³ð Ë√
‰U−�Ë  ¨dOš_« ŸU�b�«  jš  u¼  «cN� Æ…dJM*« tzULÝ√

°Æ‚œUM³�« X²JÝ «–≈ …dL²�*«  W�ËUI*«
ÆÆÆW{—UF²*«  U¹«Ëd�«Ë “u�d�«Ë w½UF*« Ÿ«d� t½≈
Íc??�« sÞu�U�ÆÆÆtO� “u??H??�« vKŽ …—b??I??�« pK/  U??�  u??¼Ë
Íc??�« s??Þu??�« »U??²??�Ë °U??½d??O??ž ú??1 ô ¨U???½Ëb???Ž ÁR??K??1
rN�Ë t??ð¡«d??� lOD²�¹ ô ¨W??L??łd??²??�«  v??K??Ž  h??F??²??�??¹

ÆÆrN³²� U� —bIÐ Áu³²� s¹c�« dOž tð«œdH�
ÆÆÆr??N??�U??O??�??�Ë U??M??�U??O??�??� 5???Ð ‚d???H???�« «Ëd???E???½« j??I??�
 UOK&Ë  sÞu�«  “u??�— s� tðU½uJ� bL²�¹ UM�UO��
w??K??O??z«d??Ýù« ‰U???O???�???*« U????�√ÆÆb????�U????)«  U???N???�b???ÐË  ÷—_«
w??ŽU??L??²??łô«  t??zU??C??�Ë  Áœu????łË   U??�—U??H??�  s??�  bL²�O�
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سمة  أه��م  ألن  دقيق،  غير  وه��ذا  الصهيوني«،  »االح��ت��الل  مصطلح  الكثيرون  يتداول 
اإلش��ارة  اإلحاللي.  هي،  اليوم  وحتى   1882 عام  منذ  فلسطني  في  االستيطاني  للنشاط 
الفلسطيني،  ومنه  العربي،  ال��واق��ع  ف��ي  املصطلحات  أزم��ة  أم��ام  تضعنا  اخلطأ  ه��ذا  إل��ى 
وهي »إنتاجا واستعماال، ال تقل خطورة عن بقية أزماته. فأزمة املصطلح عموما، وأزمة 
ضرورية  مسألة  واملصطلحات  املفاهيم  حتديد  ألن  األزم��ات،  أم  هي  خصوصا،  النظرية 
لضبط العملية الفكرية وتنظيمها، وحتليل الفكر االجتماعي وتأطيره في سياق منهجي 
بعيد عن الفوضى والشتات الذهني..«؛ هذا باإلضافة إلى ما للمصطلحات من أهمية في 
خلق حوار واضح وتكريس ممارسة قائمة على مفاهيم واضحة.                                                     

إن أهم فرق بني مصطلحي االحتالل واإلحالل هو، أن األول يعني السيطرة على األرض 
والناس للسيطرة على املوارد االقتصادية وبزل فائض قيمة، )بزل تعني أخد ومراكمة 
بالقتل،  بنفيهم  الناس  بدون  األرض  على  السيطرة  الثاني،  يعني  بينما  القيمة(،  فائض 
أو التهجير خارج أرضهم أو داخلها. لذلك جوهر العالقة في ظل االحتالل هو االستغالل 
االقتصادي الوطني، أما في ظل اإلحالل فجوهره تناحري يقوم على نفي اآلخر. إن أهم 
نتيجة للتحديد السابق هي، أن التناقضني في ظل اإلحالل واالحتالل مختلفان من حيث 
القانون  في  لالحتالل  سمة  أهم  أن  ذلك  إلى  يضاف  حلهما.  وأس��س  وطبيعتهما  حدتهما 
الدولي انه مؤقت؛ اي سيطرة مؤقتة على إقليم أو جزء من إقليم الغير، وقد ترتب على 
ذلك، مبوجب السمة املؤقتة لالحتالل، عدم جواز اتخاذ إجراءات عملية أو قانونية يراد 

بها ادامته.   
في املراحل األولى لالستيطان اإلحاللي، اجلزئي أو الكلي، يتبنى املستوطنون عقائد 
ترتكز على حملهم رسالة حضارية ثقافية، ورمبا إلهية، ويحاولون التقرب من السكان 
التوسعية  ألهدافهم  الوطنيون  يبديها  مقاومة  كل  مع  تنقلب  الصورة  أن  غير  الوطنيني. 
اإلحاللية. لقد تغزل املستوطنون األوائل بالفلسطيني العربي الذي يركب حصانا جميال 
الذي  للجميل  الناكر  الغبي  العربي  فصار  تغيرت،  صورته  أن  غير  بخنجر.  ويتمنطق 
يرفض الرسالة احلضارية، وصار العربي القذر الذي يعيش في بيت قذر مع حيواناته. 
باملقابل، املستوطن ذكي وحضاري ويقطن في بيت جميل حتيط به الزهور وروائحها، 

وكلبه أجمل وأنظف من كلب العربي. 
التي  املختار«  الشعب  »دميوقراطية  أو  السيد«  »دميوقراطية  املستوطنون  يتبنى 
اآلخ��ر  على  ي��ف��رض��ون  بينما  ليبراليا،  دمي��وق��راط��ي��ا  حكما  ألنفسهم  حكمهم  على  ت��ق��وم 
ظاهرة  االستيطاني  الواقع  في  وتبرز  واالق��ت��ص��ادي.  واالجتماعي  السياسي  طغيانهم 
للنظام  االقتصادية  التبعية  ظاهرة  تبرز  كما  ومتخلفة(،  متقدمة   ( االقتصادية  الثنائية 
ال��غ��رب��ي، وي��الح��ظ ارت��ف��اع م��ع��دالت التنمية االق��ت��ص��ادي��ة، وات��ب��اع سياسة  ال��رأس��م��ال��ي 
االستزراع االقتصادي الذي يقوم على نقل عناصر العلمية االقتصادية إلى إقليم متخلف. 

هذا باإلضافة إلى شيوع االلتجاء إلى تبني نظم ومفاهيم اقتصاد احلرب، والتركيز على 
وجود خطر خارجي. كما يتسم البناء الطبقي في مجتمع االستيطان بأولوية التناقض 
الطبقي  الوضع  واختالط  الطبقي،  الوعي  على  االستيطاني  الوعي  وأولوية  اخلارجي، 

بالوضع اإلثني.
تشابه اإلحالل االستيطاني في فلسطني مع اإلحالل االستيطاني بشكل عام، في أنه  
سعى إلى خلق توازن سكاني لصاحله، واعتمد على دعم دولة أو دول أوروبية، وتبنى 
منطا اجتماعيا اقتصاديا وثقافيا غربيا، وتبنى بالتحديد، دميوقراطية »الشعب املختار«، 
وسعى إلى إقامة مستوطنات مستقلة عن السكان األصليني، وإلى احتالل أوسع مساحة 
ممكنة من األرض، وركز على األراضي الزراعية الغنية، وسعى إلى حتقيق توازن دولي 
الذي  والكلي،   اجلزئي  فاإلحالل،  أم،  بدولة  يرتبط  لم  أنه  حيث  من  واختلف  لصاحله. 
منذ  سعى،  كما  وكينيا(.  وأن��غ��وال  اجل��زائ��ر   ( االح��ت��الل  بانتهاء  انتهى  أم  بدولة  ارتبط 
تنمية  خلق  على  ساعد  مما  العبرية،  واحلراسة  واالستهالك  العمل  إح��الل  إلى  البداية، 
اجتماعية اقتصادية عسكرية صهرت املستوطنني املنحدرين من أصول اثنية مختلفة، في 
مجتمع واحد. وتبنى لغة خاصة، وحاول انتاج ثقافة جديدة ليساهم في » بعث الشعب 

اليهودي«
االنتدابية حتى  الفلسطينية  األراض��ي  اليهود على 6.6% من  املستوطنون  لقد سيطر 
العام 1947، والتي شكلت 19.6% من األراضي الزراعية، وزادت نسبة املستوطنني من 
7.2% سنة 1918 إلى 31.5% سنة 1948. وبالرغم من كون املستوطنني أقلية، إال أنهم  
كانوا أفضل تنظيما، وأوضاعهم االقتصادية أكثر تطورا، وقدرتهم العسكرية أكبر مبا ال 
الهجرة من اخلارج أهم مصدر للزيادة السكانية.  يقارن بالفلسطينيني والعرب، وظلت 
نهاية  ب��ني  فلسطيني  أل��ف   900  �  750 ب��ني  م��ا  بها  والتهديد  بالقوة  املقابل،  ف��ي  وه��ّج��ر، 
بقية فلسطني  االستيطاني  الكيان  احتل   1967 عام 1947 وبداية عام 1949. وفي عام 
للمرة  هجروا   193500 منهم  فلسطيني  ألف   430 تهجير  إلى  أدى  مما  عربية،  وأراض 
األراض��ي احملتلة  إحاللية واحتاللية في  االستيطاني سياسة  الكيان  لقد مارس  الثانية. 
األراض��ي  هذه  نصف   من  أكثر  على  سيطرته  اإلحاللية  السياسة  عن  جنم   ،1967 سنة 
وضم القدس العربية إلى كيانه، فإذا انطلقنا من حقيقة أنه صار دولة معترفا بها سنة 
االحتالل  انتهى  زمن  في  الغير  ألراض��ي  محتلة  دول��ة  صار  أنه  ذلك  على  وترتب   ،1948
للقضية  حل  إيجاد  ض��رورة  الدولي  املستوى  على  مطروحا  وصار  املباشرة،  بالسيطرة 
الفلسطينية التي تهدد استقرار منطقة مهمة في العالم، صار مهما أن نتساءل، إلى إي حد 

سيتخلى الكيان االستيطاني اإلحاللي عن طبيعته اإلحاللية ويتراجع إلى 
حدوده املعترف بها؟وكيف سيواجه أزمة التوازن الدميوغرافي ضمن هذه 
احلدود؟ وإذا كانت قضية الالجئني، وحقهم في العودة واحدة من القضايا 

نظام إسرائيل:
إستعمار إحاللي، متييز عنصري، واحتالل عسكري

د: 
عد

ف ال
 مل

 

سمات الكيان االستيطاني اإلحاللي وعناصر أزمته
بقلم: احمد أبو غوش*

ل(
دي

ز ب
ك

مر
ر: 

صد
 )امل

س
قد

م-ال
حل

ت 
 بي

جز
حا

ن 
ب م

قر
 بال

ية
ئيل

سرا
 اإل

حة
سيا

ة ال
زار

 لو
تة

الف



أيــــــــــــــار  2009 12
النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة

املطروحة للحل، فإن حلها جزئيا أو كليا يعني مفاقمة هذه األزمة. فإذا أصر 
الكيان االستيطاني على رفض حل الدولتني لشعبني، وحق العودة لالجئني 
الفلسطينيني، فإلى أي حد يستطيع مواجهة التطور العاملي القائم على إطفاء 
املركز؟ وإذا كان خياره  املعيقة لعالم معولم يهيمن عليه  املتفجرة  احلرائق 
استمرار الوضع الراهن، والوضع الدميوغرافي في ظله قارب على التوازن، 
أزمة باملعنى احلقيقي؟ وماذا سيطرح في  الكيان  فإلى أي حد سيواجه هذا 
مواجهتها؟ هل يتحمل هذا الكيان بأن يصبح دولة جنوب أفريقيا في الشرق 
األوسط؟ أم يقبل بحل الدولتني لتظل مشكلة االنفجار الدميوغرافي في كيانه 

املعترف به دوليا قائمة؟
من يتابع اجنازات الكيان اإلحاللي في فلسطني على املستوى االقتصادي 
والتقني والعسكري، حيث يحتل مرتبة متقدمة على صعيد التنمية البشرية، 
وميلك قطاعات صناعية متقدمة، وبالذات في املجال العسكري، ويصنف ضمن 
الدول العشرة األقوى في العالم، قد يستهجن استنتاجنا، بأن هذا الكيان رغم 

كل ذلك، يعاني من أزمة وجود. فما هي عناصر هذه األزمة؟  
في  اإلح��الل��ي  االستيطاني  الكيان  أم���ام  ال��دمي��وغ��راف��ي.  ال��ت��وازن  أزم���ة   �1
فلسطني خياران كل منهما أصعب من اآلخر، فهو إما أن يلتزم بالشرعية الدولية 
وينسحب إلى حدود عام 1948، أو يستمر في حتديه لها ويتمسك باحتالله 
لكل األراضي الفلسطينية. في ظل اخليار األول سيضطر إلى التخلي عن أهم 
واستجالب  االستيطاني  التوسع  وه��ي،  اإلستيطاني  اإلحاللي  للكيان  سمة 
مزيد من املهاجرين. فإذا حدث ذلك، )وهو حسب رأينا غير متوقع على املدى 
املنظور،( فإن انتهاء أو انخفاض وتيرة العداء اخلارجي لهذا الكيان، ستضعه 
هذا  وألن  والطبقية،  اإلثنية  التناقضات  أهمها،  متعددة  داخلية  مشاكل  أم��ام 
احلل غير ممكن إال بعودة، ولو جزء من الالجئني، سيواجه هذا الكيان مشكلة 
التوازن الدميوغرافي املتصاعد لصالح السكان العرب، فهم يشكلون اليوم ) 
عام 2008( 17% من السكان ) بدون سكان القدس واجلوالن، فبضمهم تصبح 
كل  احتالل  في  واستمر  الثاني،  اخليار  تبنى  إذا  أم��ا   .)%20 حوالي  النسبة 
األراضي الفلسطينية، فإن هذا التوازن سيصبح مشكلته الكبرى، إذ من املتوقع 

التوازن  العام 2010. هذا  باملستوطنني خالل  الفلسطينيني  أن يتساوى عدد 
املقاومة  ض��د  العنصرية  الفاشية  وال���ردود  االح���الل  مقاومة  حتمية  ظ��ل  ف��ي 
الدميوقراطية  اجلزيرة  صورة  وهي  تأكيدها،  على  حرص  له  صورة  سيغير 
 1987 عام  األول��ى  االنتفاضة  جتربة  أثبتت  لقد  متخلفة.  دكتاتوريات  وسط 

بأن النضال الوطني ضد هذا الكيان يفقده الكثير من ميزات قوته. 
الالجئني  مسألة  ه��ي،  الدميوغرافي  ب��ال��ت��وازن  املرتبطة  الثانية  املسألة 
إلى سبعة ماليني ) 2008(، فاملوافقة على  الذين وصل عددهم  الفلسطينيني 
عودتهم حتى إلى املناطق احملتلة سنة 1967 تعني بداية النهاية لهذا الكيان، 
والتنكر حلقهم في العودة يعني بقاء املنطقة العربية في حالة غير مستقرة. 
علما بأن غالبية األحزاب الصهيونية، ترفض حق العودة لكل الالجئني حتى 
ع��ودة  ح��ق  على  ينص  ال��دول��ي  وال��ق��ان��ون   ،1967 سنة  احملتلة  املناطق  إل��ى 

الالجئني إلى املناطق التي هجروا منها.
القطري  ال��واق��ع  اس��ت��م��رار  الصعيد،  ه��ذا  على  مبحيطه.  ال��ع��داء  أزم���ة   �2
ما  التي  العربية  القومية  النزعة  ملصلحة  فيه  خلخلة  حدوث  أو  واستقراره، 
زالت قائمة، يشكالن أزمة مستمرة لهذا الكيان، رغم حتقيقه اجناز مهم بعقد 
اتفاقيات سالم مع قطرين عربيني هما مصر واألردن، ورغم تطبيع العالقات 
في  يبقيه  اجل��والن  احتالل  استمرار  على  ف��إص��راره  أخ��رى.  عربية  أقطار  مع 
حالة عداء مع سوريا، والتوازن والتطورات في الواقع اللبناني خلقت جبهة 
مواجهة جديدة نسبيا، وعدد الالجئني الفلسطينيني في األردن قنبلة موقوتة 
أكثر من أي شيء آخر. وألن  قابلة لالنفجار، والال استقرار في مصر يخيفة 
عميقة  أزم���ة  ل��ه  يشكل  األدن���ى  احل��د  تسوية  وف��ق  الفلسطينية  القضية  ح��ل 
املد  أراحه تراجع  لقد  األوج��ه.  الكيان متعددة  أزمات هذا  فإن  ككيان إحاللي، 
القومي العربي، وهبوط املد اليساري، وهو اآلن يواجه املد اإلسالمي، عربيا 

وفلسطينيا ، فماذا سيحدث إذا جتذر اخلط الوطني؟ 
اإلحاللي  الكيان  جناح  إن  املقاومة.  مواجهة  في  التقليدية  القوة  أزم��ة   �3
اجليوش  مواجهة  ف��ي  ج���دواه  أثبت  ج��ب��ارة  تقليدية  عسكرية  ق��وة  بناء  ف��ي 
العربية التقليدية، إال أن حروبه مع املقاومة اللبنانية والفلسطينية،  أظهرت 

نقاط ضعف خطيرة لدى هذا الكيان. فاملقاومة العقائدية احملمية باجلماهير 
استطاعت وضع حد لعربدته وانتصاراته السريعة، وسببت له إحراجا عامليا 
ما طرحناه سابقا  املدنيني.  فاشية قمعية ضد  إلى خوض حروب  الضطراره 

يظهر أن هذا الكيان يعيش أزمة بعدة وجوه وأبعاد.
4� التحوالت في الواقع الدولي. لقد حدث في الواقع الدولي حتوالت كبيرة 
خالل األعوام العشرين املاضية، كان أهمها التحول اإلنقالبي في دول االحتاد 
السوفييتي سابقا، وانتهاء مرحلة احملافظني اجلدد في الواليات املتحدة بأزمة 
وأفغانستان  ال��ع��راق  ف��ي   استقرار  خلق  في  الفشل  واستمرار  عظيم،  كساد 
قيام   : أهمها  متغيرات  أب��واب  على  العالم  أن  نعتقد  ذلك،  وبسبب  وفلسطني. 
عالم متعدد األقطاب، وحدوث أزمات عميقة في عدد من دول العالم، وتغليب 
االستقرار  على  املؤثرة  الصراعات  إلنهاء  جدية  أكثر  محاوالت  نحو  التوجه 
ال��دول��ي. ف���إذا ح��دث ذل��ك ف��ي ظ��ل تعنت ال��ك��ي��ان االح��الل��ي واس��ت��م��رار نزعته 
اليمينية بالتجذر، وعدم قدرته على التأقلم مع هذه التحوالت، وبالربط بني 
مواجهة  في  الفاشي  للقمع  واستعداده  مواجهته،  في  النضال  تصاعد  حتمية 

املقاومة، ميكن التأكيد أن أزمة هذا الكيان سوف تتعمق.   
تعميق  في  املهم  أثرها  الفلسطينية  للقوى  واملعطيات،  الظروف  كل  وفي 
هذه األزمة أو التخفيف منها. وألن مطالب الشعب الفلسطيني بحدها األدنى 
عامل مهم في تفاقم أزمته، فإن التخلي عن مطلب الدولة الفلسطينية املستقلة 
حق  عن  التنازل  أو  الدولة،  بيهودية  الفلسطينيني  اعتراف  أو  السيادة،  ذات 
ملرحلة  ولكن  األزم���ة،  ه��ذه  م��ن  يخفف  ق��د  وطنهم،  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  الالجئني 
قصيرة. فالتوازن في الواقع الفلسطيني سيتعرض للخلخلة في حالة حدوث 

تنازل عن واحد من الثوابت الوطنية الفلسطينية.   
إن أهم عامل في أزمة الكيان اإلحاللي هو متسك الشعب الفلسطيني بهويته 
وحفاظه على قضيته ووحدته واستمرار نضاله، والثقافة والقيم الوطنية هي 

العامل األهم في اجناز ذلك.   

*احمد ابو غوش: باحث وكاتب فلسطيني، له العديد من املؤلفات، رئيس جمعية أهالي عمواس. 

يوم   ضحى  عند  ف��راش��ك،  دفء  مل��غ��ادرة  مرتبكا  تدفعك  الن��ف��ج��ارات  أص���وات 
ش��ت��ائ��ي، ت��ن��ظ��ر ل��س��م��اء اجل��ن��وب ب��اجت��اه امل��خ��ي��م��ات ال��وس��ط��ى، س��م��اء ال��ب��ري��ج، 
السماء،  حتتل  وطائرات  يتصاعد،  كثيف  دخان  البلح،  دير  املغازي،  النصيرات، 
الشمال،  جتاه  بنظرك  تتجه  ومؤسسات،  ومباني  مقرات  على  بأسلحتها  وتلقى 
وقممها  غ��زة  ب��أرض  قاعدتها  هرمية،  سحب  إل��ى  تتحول  دخ��ان  أع��م��دة  لتشاهد 

حتاكي سماؤها...
يدفعك املشهد إلى جهاز تلفازك، الكتشاف هول الضربات...، رجال متناثرة 
أجسادهم على اإلسفلت، وأخرى مدفونة بني الركام، وآخر يطلق صرخته األخيرة، 

بشهادة لكي يالقي الرب على دينه...، وآخر يرفع سبابته معلنا إميانه.
 يطل علينا أحد مراسلي الفضائيات من مستشفى الشفاء، ناقال مشاهد ألكوام 
من األشالء )أيدي وأرجل وأجزاء من أجساد مكومة في زوايا غرف املستشفيات، 

مشهد يقارب لقطع الغيار املهملة في كراج قدمي لسيارات مدمرة....(.
ياسني  دير  منذ  املذبحة...  األب��دي...ه��ي  وصمتها  بصيحاتها  الضحايا  تعلن 
احلرب...منذ  هي  تستنسخ،  وشاتيال  لصبرا  املجزرة...املجسدة  هي  تتواصل، 
1948 معلنة...، وتعلن دولة االحتالل، بذلك حربها على مدينة غزة ومخيماتها 
لتجسد أخالقيات احلرب والعدو لتؤكد ملن يوهم نفسه باألخر، بأن ال وجه للعدو 

إال  الرعب وال أخالق حلربه إال املوت...!
 تصدمك املشاهد...، وتدفعك لتساؤل أن كانت البداية بهذا احلجم...، واملجزرة 
من  للعديد  مسلسل  سيكون  وه��ل  السيناريو؟  سيكون  كيف  البشاعة...،  بتلك 
املجازر يجسده محترفي اإلبادة على أرض غزة ومخيماتها...؟ وأي أخراج يعده 
قادة احلرب لها...؟ وهل ستكون امللحمة بطولية أم مأساوية...وهل ستكون نكبة 

جديدة...؟ 
وبعد ذلك تأخذ الطائرات بإلقاء حممها على بيارات البرتقال، التي تلتف حول 
البيت وتصاحب حممها بيانات ورقية تطالب أهالي املنطقة باملغادرة والرحيل، 
معلنة بذلك بداية احلرب البرية، ليأتي في الصباح مشهد الرحيل...عندها تأتي 
رحلوا  واليوم   ..... البالد  من  أطلعونا  الظواهرة1   ( البكائية  بصيحاتها  جدتي 

الناس من بيوتها ..... الناس رحلت من املغراقة2( 
تطل عبر سياج بيتك ملشهد الرحيل، نساء وأطفال يحملون صرر صغيرة...، 
ألطفالي  تثقيفية  مادة  يكون  لكي  1948م،  عام  واألس��ود  باألبيض  ألتقط  املشهد 
في مجموعات عائدون، باملخيم الذي تلجأ إليه تلك العائالت الهاربة من دبابات 
االحتالل، حتاول عبرها عكس املشهد لذاكرتهم الصغيرة، وترسيخ الوعي بالنكبة 

التي لم يشهدها أبائهم، ولكن أجدادهم هم من عاشوها قبل أكثر من ستني عاما.
لهم  يتجسد  واألس���ود،  األبيض  للون  وال  لعدسة،  بحاجة  ليس  املشهد  اآلن 
مبعايشة حالة البحث عن ملجأ، يقيهم من املجزرة، املشهد بحاجة لوعي يحلل ما 

مدى صدقنا مع قيم املواجهة والصمود واملقاومة... 

إثر رحيل أهل املغراقة، ماذا سنفعل؟ يقرر  يطرح نقاش داخل األس��رة، على 
والدي مدعوما بنا بأن ال مغادرة للبيت، ودعواته أن متر احلرب بسالم ويلطف 
بنا الرحمن الرحيم، وأحاول إقناع نفسي بأن دفء الفراش هو الوطن...! واملشهد 
لن نكرره مرة أخرى بهروبنا من املوت الذي يعايشنا منذ هروبنا األول، قبل أكثر 
من ستني عاما...، لنواجه كل يوم املوت بذل الالجئني خمسني ألف مرة...، ولتكن 

مواجهة مرة واحدة وبعدها احلياة...!
كل ما تناقلته وسائل اإلعالم من مناظر للمجازر، التي ابتكرتها اآلليات التي 
تربض على بعد 400 متر من بيتك، تعزز القلق الذي سكن صدر طفلة بالسابعة 
إثر مشاهد ملجزرة صبرا وشاتيال، وحالة اخلوف  1982م، على  من عمرها عام 
املتنامية على مخيم شاركت مقاعد الدراسة أبنائه، كانت حالة اكتشاف للقضية 
البيادر والبساتني  اللجوء، لطفلة ولدت في بيت ريفي والعبت فراشات  ولواقع 
وللبيوت  الضيقة  لألزقة  األول  اللجوء  مشهد  يكون  ولكي  بيتها،  حول  املنتشرة 
املتالصقة، ملكان يطلق عليه املخيم، ليأتي االنتماء لهؤالء البشر، كونها الجئة...

وتتجسد عالقات احلب معهم، من خالل مقاعد الدراسة ويكبر ليعزز بداخل الطفلة 
معنى االنتماء احلقيقي، دافعا بذلك حالة اخلوف والقلق على من شاركتهم مقاعد 
الدراسة، من هول املجزرة التي جتسدها كوابيس وأحالم مشاهد لضحايا صبرا 
وشاتيال، تالحق ذاكرة الطفلة بهذيان فكري، بان علينا مقاومة املجزرة، وعلينا 

حماية املخيم، الشاهد والشهيد على جرمية االقتالع لشعب من أرضه...
يتكرر املشهد مبجزرة جنني 2002، لترسخ ثقافة املجزرة في وجدانياتنا،التي 
وج��دان  املخيم  أطفال  عند  وشاتيال  صبرا  دعمت  عندما   ،1987 ع��ام  عليها  ثرنا 

تعيش  أن  ثقافة  يرسخ  ع��دو  على  لتنتفض  ولتنهض  الضحية،  لثقافة  الرفض 
جيل  لدى  ووع��ي  وجداني  تراكم  أثر  على  رد  كان  امل��ج��زرة...،  بوجدان  الضحية 

يرفض استالبه كشعب، ليعلنها ثأرا لضحايا صبرا وشاتيال بحجارته...
جتسدت انتفاضة األقصى مبجازر، وأن كانت أرقامها بالعشرات، أو املئات، 
أو األلوف...، فاإلنسان في قاموس اإلعالم والسياسة ما هو إال رقم، معززة بذلك 
جنني،  مجزرة  بعد  جسدت  التي  امل��ج��زرة،  ثقافة  مع  الوجداني  التعاطي  حالة 
دفعني ذلك في عام 2002 على إثر ما حدث في مخيم جنني، بتشكيل مجموعات 
العودة،  لذاكرة  االنتماء  وعي  بداخلهم  ندعم  لكي  الوسطى،  باملخيمات  عائدون 
عبر  حزبية  وبيانات  إخبارية  تقارير  تنقلها  التي  املجزرة  ثقافة  بذلك  ونواجه 
أرقام وقصص بكائية للضحية، تستجدي النصرة من الغير، والعطايا من موائد  

اللئام والكرام...!
أخذ وجدان األم لهؤالء األطفال بداخلي ينمو، ليدعم حالة صمود داخل بيتي، 
حترك  من  للمخيم  حراسة  حالة  يعزز  ولكي  متر،   2000 املخيم  عن  يبعد  ال��ذي 
وصور  مشاهد  لسحقه،  للمخيم  التوجه  ق��رار  متر   400 بعد  على  تنتظر  آليات، 
مفجعة ألطفالي عبر تخيل املشهد الكارثي إن تقدمت...، وتساؤلي القلق، من منهم 
سيبقى على قيد احلياة؟ وهل سيكون لقاء بعد احلرب إن بقينا على قيد احلياة؟ 

يكبر اخلوف وتزداد وتيرته، مع واقع التقارير اإلخبارية على مدار الساعة، حول 
مجازر هنا أو هناك ، لتلجأ لذاتك دافعا كل قناعات الصمود واملقاومة في زوايا العبث 

أمام هول ما يجري حولك....!كل حلظة تقول:  هو املوت، هو القدر، مصيرنا.
وحالة تساؤل تنتابك حول تاريخنا املجسد بسلسلة متصلة من املجازر، وهل 
مازلت قناعات املقاومة لثقافة املجزرة باقية، وحتمل برأسي...!، وملاذا اإلنسان 
الفلسطيني في ميزان اإلنسانية ال قيمة له إال كرقم، وهل علينا إعادة حساباتنا 

مع املؤسسة والقيادة واحلزب؟
إن األرقام في صيغة الضرب، والطرح، والقسمة، يجب أن تأخذ بجدول احلياة 
عندهم...، ال قيمة النتصار إال عندما يحقق أهدافه، بالعودة وإنهاء وجود املخيم 
من جغرافية املعمورة العابسة بوجه قاطنيه...، ولكي نقضي على ثقافة املجزرة، 

يجب تعزيز ثقافة اإلنسان وقيمته في قاموسنا اإلعالمي والسياسي والثقافي.

* فاطمة مصاحلة، ناشطة فلسطينية في مجال الدفاع عن حق العودة، قطاع غزة.

هوامش:
1 الظواهرة / احدى عائالت قبيلة احلناجرة ومعظمهم الجئون من بئر السبع عام 1948

2 املغراقة/ منطقة ريفية بني مدينة غزة واملخيمات الوسطى، أثناء احلرب تقدمت عبرها 
اآلليات ومتركزت قربها بهدف الدخول واالنقضاض على مدينة غزة من جهة اجلنوب، 

معظم منازلها دمرت أثناء احلرب.

مشاهد متكررة للنكبة املستمرة

للمجزرة ثقافتها... للمخيم وجدانياته
بقلم: فاطمة مصاحلة*
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≤∞∞∂ —U??????????¹√ ±∞

d�d�� ¡UC� ¨ÂUL(« Íœ«Ë W�¨U�

 w� �d��≤≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨‰b:« ¨U�¥±∏¨WL�� 

 w� �d��≤≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨X�� dH� ¨U�µµ�¨WL�� 

 w� �d��≤≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�I��« œ«Ò ¨bH� ¡UC� ¨…—U¥±∏¨WL�� 

 w� �d��≤≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�MG�« œ«Ò ¨bH� ¡UC� ¨W�U¥∞∂¨WL�� 

 w� �d��≤≤ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨U�U� ¡UC� ¨W�U� dH�≥\≤¥∏¨WL�� 

 w� �d��≤µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨U�U� ¡UC� ¨WLK��\�∞∏¨WL�� 

 w� �d��≤µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨U�U� ¡UC� WO�U�±\≤�∂¨WL�� 

 w� �d��≤µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

dO)« ¨U�U� ¡UC� ¨W�±\∂¥�¨WL�� 

 w� �d��≤µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨U�U� ¡UC� ¨s�œ XO�¥\¥µ¥¨WL�� 

 w� �d��≤µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� —u�U��∞∏¨WL�� 

 w� �d��≤µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨aOA�« bK�¥\��π¨WL�� 

 w� �d��≤µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

M�Ò ¨UHO� ¡UC� ¨dO∏�∞¨WL�� 

 w� �d��≤µ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨U�U� ¡UC� ¨U�U��∂\π≤∞¨WL�� 

 w� �d��≤∂ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨aL� ¨U�¥\∞±¥¨WL�� 

 w� �d��≤∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨qOK�≥¥π¨WL�� 

 w� �d��≤∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d� ¨UHO� ¡UC� ¨r�F� W�±µ±¨WL�� 

 w� �d��≤∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d� ¨UHO� ¡UC� ¨…—uBM*« W�≤≤≥¨WL�� 

 w� �d��≤∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨”bI�«∂π\∂π≥¨WL�� 

 w� �d��≤∏ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨W�uA�«±π�¨WL�� 

 w� �d��≥∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

¨bH� ¡UC� ¨q�« b*«

 w� �d��≥∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

—œ W�e�® …—«œ—b�«¨bH� ¡UC� ¨©W�«

±±∂ w� �d�� ¨WL��≥∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d� ¨UHO� ¡UC� ¨Êu�«b�« W�≥π¥¨WL�� 

 w� �d��≥∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

��Ò ¨UHO� ¡UC� ¨…—U±≥π¨WL�� 

 w� �d��≥∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

d�« ¨UHO� ¡UC� ¨WO�U��≤�∏¨WL�� 

 w� �d��≥∞ ÊU�O� ±π¥∏Æ

 —U�√     ±π¥∏

“U� ¨U�U� ¡UC� ¨—Ë¥\∂�µ¨WL�� 

 —U�√ « w� �d��±π¥∏Æ

d� ¨U�U� ¡UC� ¨WA�≤≤∞¨WL�� 

 w� �d��± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨WO��UG�«±\¥≥∏¨WL�� 

 w� �d��± —U�√ ±π¥∏Æ

¨UHO� ¡UC� ¨WLK'«

 w� �d��± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨�ULOD��«±≤∏¨WL�� 

 w� �d��± —U�√ ±π¥∏Æ

 U²K� wH� Æ5OMOD�KHK�Ë 5OI¹d�√  »uM−K� W³�M�UÐ Â«u??Ž_« r¼√ s� ±π¥∏ ÂUF�« vI³¹
W¹dBMF�«  W�dH²�«Ë eOOL²�« WÝ—UL*  WLzö*«  ·ËdE�« w½UD¹d³�«  —ULF²Ýô« oKš ¨5²�U(«
w� W¹dBMF�« W�dH²�« ÂUE½ …œôË ¨±π¥∏ ÂUF�« bNý bI� Æ5OK�_« ÊUJ��«Ë »uFA�« o×Ð

Æ5D�K� ÷—√ vKŽ W¹dBMF�« qOz«dÝ≈ W�Ëœ ¡UA½≈ p�c�Ë UOI¹d�√ »uMł
WO½uONB�« W??�d??(«Ë ¢i??O??Ð_«¢  wMÞu�« »e??(« s� q� È√— Î̈U??C??¹√ 5²�U(«  U²K�  w�
XHþË 5²ŽuL−*« 5ðU¼ Æ¢—U²�*« tK�« VFý¢ Ë√ ¢÷—_« »uFý …uH�¢ rN½√ vKŽ ULNO�H½
rN� X½U� ÷—_« ÊQÐ «uM�¬ YO×Ð ÷—_« w� rNŽULÞ√ W�b) WOð«—u²�«Ë WOKO$ù« rO¼UH*«

Æ¢÷—√ öÐ ÌVFA� VFý öÐ ÷—√¢ Êü« UN½√Ë
s� WK�KÝ »UJð—« ‰öš s�  QA½√ b� W¹dBMF�« qOz«dÝ≈ W�Ëœ ÊQÐ Êü« v²Š rKF½ s×½
d¹œË …—uDMD�« W¹d� q¦�® WOMOD�KH�«  «bK³�«Ë ÈdI�« s� dO¦J�« o×Ð  U�UN²½ô«Ë —“U−*«
 n�√ ∑µ∞ sŽ b¹e¹ U� dO−Nð ¨±π¥∏ ÂUF�« w� - bI� ÆUNM� µ≥∞ sŽ b¹e¹ U� dO�bðË ©5ÝU¹
W�Ëœ ¡UA½ù WOð«u*« WO�«džu1b�« ·ËdE�« oKš ·bNÐ r¼«d�Ë rN�“UM� s� Î«d�� wMOD�K�
w� rNIŠ dJ½√ bI� Êu�U³�« ÊuOMOD�KH�« U�√ ÆWO½uONB�« W�d(« q³� s� œuNO�« vKŽ …dB²I�
WŽuL−*« ÊuOMOD�KH�« Êu¾łö�« qÒJA¹ ¨ U�UN²½ô« pK²� W−O²½ Æi¹uFð Í√ ÊËœ rN{—√

ÆY¹b(« UM�¹—Uð w� r�UF�« w� d³�_«
»U???¼—ù«Ë W¹dJ�F�« …uI�UÐ  w???{«—_« Êu¹bM�uN�«Ë ÊuO½UD¹d³�« ÊËdLF²�*« q²Š«
tŽULÞ√ ÍdBMF�« ÂUEM�«  oIŠ b�Ë ÆW¹u�b�« WO�u−N�« »Ëd(« s� WK�KÝ ÷u�Ð qÒ¦L²*«
w� t²LN� XKÒNÝ w²�« 5½«uI�« s� WK�K�� tF¹dAð ‰öš s� w??{«—_« vKŽ –«u×²Ýô« w�
Ác¼ qLAðË ÆW¹dBMŽ WO�«dGł ¢ U½u²½U�¢ w� rNI¹dHðË 5OI¹d�√ »uM'« vKŽ …dDO��«
gOF�« vKŽ r¼—U³ł≈Ë 5OK�_« ÊUJ��« W�dŠ vKŽ …dDO�K� ¢—u³F�« ÂUE½¢ Êu½U� 5½«uI�«
uLM�«  dBŠ s�U�√ Ë√ ¢‰“U??F??*«¢ Ác??¼ ÆWBB�*«  ¢rN�“UF�¢  Ë√  r¼bł«uð s�U�√ w�  jI�
 Æ5OK�_« ÊUJ��« w{«—√ UN½√ vKŽ  d³²Ž« ¨÷—_« s� ±≥ t²³�½ U� q ÒJAð w²�«Ë ¨w�«dG'«
rO�Ið  - p�c�Ë ¨rNKzU³�Ë rN�ËdŽ V�×Ð  ÊUJ��« rO�Ið ÊULC� XŽÒdý Èd??š√ 5½«u�

ÆWOðUO(«  U¹u²�*« lOLł vKŽË ‰œUŽ dOž ÌqJAÐ W�Ëb�« q³� s� œ—«u*«Ë —œUB*«
UM²ŽUD²ÝU³� ¨¢WK²;« WOMOD�KH�« w{«—_«¢Ë W¹dBMF�« WOKOz«dÝù« W�Ëœ W�UŠ w� U�√
eł«uŠ  ÆWOFLI�« W¹dJ�F�« W¹—uðU²J¹b�«Ë  W¹dBMF�«≠t³ý 5½«uI�« s� ÎU−¹e� Èd??½ Ê√
s¹dLF²�*« Â«b�²Ýô ‚dÞ ¨ «dLF²�� ¨ÍdBMF�« qBH�« —«bł ¨—UBŠË ‚öž≈ ¨gO²Hð
¨WHK²�� ·UM�√  «– `¹—UBðË  «—UO�K� W½ ÒuK� WOL�—  UŠu� ¨W¹uN�« n¹dFð  U�UDÐ ¨jI�
ÊUJ��« s� ¢W¦�U¦�« Wł—b�« s� 5MÞ«u*«¢ ‰UŠ p�c�Ë ¨W¹dBMŽ W�dHð vKŽ UNŽuL−0 dOAð
»U�²�«¢ Êu½U� q¦�® 5½«u� œułË kŠö½ UL� ÆdCš_« j)« qš«œ 5MÞUI�« 5OMOD�KH�«
œUL²Ž«  p�c�Ë ©¢W¹dJ�F�« W??�b??)«¢ Êu½U� ¨¢q??O??z«d??Ý≈ v??�≈ ‰u??šb??�«¢  Êu??½U??�Ë  ¨¢÷—_«
s� `{«Ë ÌqJAÐ qOz«dÝ≈ W�Ëœ  dDOÝ nO� kŠö½ ÆW¹dBMŽ  WO�UšUŠ  WOM¹œ   UF¹dAð
d¹uDð vKŽ W¹dBMF�« qOz«dÝ≈ W�Ëœ XKLŽ bI� ÆW−NM2 W¹dBMŽ W�dHðË nMŽ ÂUE½ ‰öš
ÍdBMF�« ÂUEM�« p�cÐ ÎWO¼UC� w½u½UI�«ØwzUCI�« UN�UEMÐ t²I�—√Ë ¨bÒIF� W�dHð ÂUE½

ÆwI¹d�√ »uM'«
ÂUE½¢ ?Ð «uK³�Ë nMF�« «u½«œ√ U� «–≈ W¹d(UÐ WOI¹d�√ »uM'« —d×²�«  U�dŠ …œU� Ób Ž ÔË bI�
rN³KD� vKŽ s¹b�R� dOB*« d¹dIð s� ŸuM�« «c¼ W�eN0 …œUI�« q³I¹ r� Æ¢ U½u²½UJ�«Ø‰“UF*«
WOÞ«dI1œ ‚uI×Ð WK�UJ²�Ë …bŠu� W�Ëœ t� ÊuJð Ê√ wI¹d�√ »uM'« VFA�« oŠ s� ÊQÐ
»uMł w� r�U(« ÂUEM�« ÊQÐ r�UF�« »uFý XMKŽ√ Æ¡«uÝ ÌbŠ vKŽ œu��«Ë iO³K� WOÝUÝ√
WHÒ¦J� WFÞUI0  dýUÐË WO½U�½ù« o×Ð W1dł Á—U³²Ž«Ë W¹dBMŽ W�dHð ÂUE½ u¼ UOI¹d�√
¨¢tOýuMOÐ¢ rJŠ ÊUÐ≈ wKOAð ¨qOz«dÝ≈ q¦� …–u³M*« ‰Ëb�« ¨l³D�UÐ ÆW¹dBMF�« W�Ëb�« ÁcN�
UNDÐ«Ë—Ë W¹dJ�F�«Ë ¨WO�UI¦�« ¨W¹—U−²�« UNðU�«dý XLŽœ ¨WOÐdG�« ‰Ëb�« VKž√  U�uJŠË

ÆUOI¹d�√ »uMł w� ÍdBMF�« qBH�« ÂUE½ l� W¹ËuM�«

dOž œUB²�«  «– ¢‰“UF�¢ W�Ëœ 5OMOD�KH�« vKŽ UÐË—Ë√Ë WMLON*« UJ¹d�√ Õd²Ið ¨ÂuO�«Ë
5OMOD�KH�« ‰öG²Ý« r−Š œ«œe¹ YO×Ð ¨Õö��« WŽËeM�Ë w�«dGł q�«uð ÊËbÐË ¨qI²��
¢‰“UF�¢ œU−¹≈  Õ«d²�« Ê≈ ÆW¹dBMF�« W�Ëb�« UNOKŽ dDO�ð  U½u²½U� w� rNOKŽ …dDO��«Ë
pKð —«dž vKŽ dOB*« d¹dIð s� q¹e¼ ÏŸu½ u¼ qOz«dÝ≈ w¼ W¹dBMŽ W�Ëb� WF{UšË WFÐUð
vÝUM²¹ Ê√ r�UF�« s� ÊËb¹d¹ ¨«c¼ q� ‚u�Ë ÆUOI¹d�√ »uMł w� ÍdBMF�« ÂUEM�« U¼błË√ w²�«

Æ5OMOD�KH�« 5¾łö�« 5¹ö�
pOJH²� W�«bF�« s� v½œ_« b(« ‰öŠ≈ VKD¹ ¨UOI¹d�√ »uMł s� q�√ fO�Ë ¨qOz«dÝ≈ w�
»dŽ s� UNOMÞ«u�  lOL' WOÞ«dI1b�« 5D�KHÐ t�«b³²Ý«Ë W¹dBMF�« W�dH²�« ÂUE½ vMÐ
ÊUJ�ùUÐ ÊuJ¹ s� ¨’uB)« tłË vKŽË ÆW¹ËU�²� ‚uI×Ð VMł v�≈ ÎU³Mł ÊuAOF¹ ¨œuN¹Ë
s¹d−N*«Ë 5¾łö�« oŠ oO³Dð ÊËœ wKOz«dÝù«≠wMOD�KH�« ØwÐdF�«  Ÿ«dBK� qŠ œU−¹≈

ÆrN�“UM� v�≈ …œuF�« w� r¼œUHŠ√Ë 5OMOD�KH�«
WŽU−ý wO×½ UM½≈ ÆW³JM�« Èd??�–  ¡UOŠù ¨r�UF�« ‰u??Š  ”UM�« 5¹ö� ¨rJF� nI½ UM½≈
«d³� …—e−� rJF� d Ò�c²½ UM½≈ Ær�UF�« ¡Uł—√ lOLł w� 5²²A*« 5OMOD�KH�« 5¾łö�« œuL�Ë
 U³ŁË …u�Ë ¨rJ¹b�  ¡UI³�« …œ«—≈  …u� Ê≈  ÆrJI×Ð  X³Jð—«  w²�« —“U−*« s� U¼dOžË ¨öOðUýË
s¹c�« …UGD�« tłË vKŽ ÏWFH� w¼ W¾OD³�« WOŽUL'« …œU??Ðù« WÝUOÝ s� ržd�UÐ ¨W�ËUI*«
ÎU¦¹bŠ ÎôU¦� «u×³B¹ Ê√ ÊuOMOD�KH�« i??�— Æ÷—_« t??łË vKŽ s� «uH²�ð Ê√ rJ½Ëb¹d¹
w� gOF�« vKŽ d³ł√ rNM� ÏwŠ wIÐ s�Ë WO�U¹d³�ù« rN²²²ý s¹c�«Ë ¨UJ¹d�√ w� dL(« œuMNK�
rJ²�ËUI�Ë rJ�UC½ ¨r�UF�« «c¼ w� W�«bF�« w³×�Ë s¹bNDCLK� ÆÎUO�u¹ UNO� ÊUN¹ ¢‰“UF�¢
WI�UM*« WO�Ëb�«  U¾ON�«Ë  U�uJ(« q� tłË w� ÆÂUN�ù«Ë ¨q�_« ¨rŽb�« s� ÌÁUM²� dOž l³M� w¼
nO¦JðË wMOD�KH�« VFA�« l� b{UF²�«Ë s�UC²K� »uFA�« lOLł uŽb½ UM½≈ ¨r�UF�« «c¼ w�
r¼—U¹œ v�≈ 5OMOD�KH�« 5¾łö� …œuF�« oŠ —UFý l�—Ë W¹dBMF�« qOz«dÝ≈ W�Ëœ  W�eŽ

ÆWOK�_«

jýU½ w¼Ë ¨wMOD�KH�« VFA�« l� WOI¹d�√ »uM'« s�UC²�« WM' fOz— u¼ w�U� rOKÝ Æœ
Æ»d×K� WC¼UM*« WO*UF�« W�d(« w�

U???OI¹d�√ »u??MłË s??OD�K� w??� Íd??BMF�« e??OOL²�«
w???�U� r??OKÝ Æœ ∫r??KIÐ

©q¹bÐ® …d−N*« ÈdI�« ÈbŠù …—U¹“ w�

©ÂU¹_«® wKOz«dÝù« ÍdBMF�« qBH�« —«bł

النصر  بهجة  وامل���أس���اة؛  للبهجة  ع��ام��ا   1948 ع��ام  ك��ان 
فلسطني.  ل��ع��رب  بالنسبة  امل��أس��اة  وع���ام  لليهود،  بالنسبة 
في  االستقالل«،  ب�«حرب   1948 ع��ام  اإلسرائيليون  ويربط 
حني يعتبرها الفلسطينيون عام النكبة أو الفجيعة، وكل من 
– اإلسرائيلية األول��ى له روايته  ش��ارك في احل��رب العربية 
اخلاصة ملا حدث في ذلك العام املشؤوم. في هذه املقالة؛ سوف 

ننظر حصريا في الرواية اإلسرائيلية وعواقبها.
شخصية؛  مالحظة  أسجل  أن  ل��ي  اسمحوا  ال��ب��داي��ة،  ف��ي 
أن��ا ي��ه��ودي ع��راق��ي نشأ ف��ي إس��رائ��ي��ل وع���اش معظم حياته 
الفلسطينيني.  جت��اه  مضاعف  بذنب  وأش��ع��ر  بريطانيا،  ف��ي 
كإجنليزي، أشعر باخلجل من سجل بلدي املذهل في النفاق 
واخليانة، وذلك عند النظر في كل مسافة الزمن للوراء وصوال 
بالشعور  مثقل  أن��ا  وكإسرائيلي؛   .1917 لعام  بلفور  لوعد 
العميق بالذنب الثقيل بالنظر إلى الظلم واملعاناة التي سببها 

شعبي للفلسطينيني على مدى الستني سنة املاضية.
معروفة   1948 ألح��داث  التقليدية  الصهيونية  املعزوفة 
جيدا، ومقبولة على نطاق واسع في الغرب؛ وهي تضع كل 
العربي، وهذه هي  اللوم عن احلرب ونتائجها على اجلانب 
هذه  النحو؛  ه��ذا  وعلى  للتاريخ؛  الرسمية  الوطنية  ال��رواي��ة 
رواية تبسيطية، انتقائية وتخدم املصالح الذاتية. وهي في 
جوهرها دعاية املنتصرين، فهي تصور املنتصرين كضحايا، 
اللوم على الضحايا احلقيقيني، الفلسطينيني،  كما أنها تلقي 

على سوء حظهم.
وم��ع ذل��ك، لم تواجه ه��ذه ال��رواي��ة األح��ادي��ة اجلانب أية 
حتديات مهمة خارج العالم العربي حتى أواخر الثمانينيات؛ 
حيث كانت احتفاالت الذكرى األربعني إلنشاء دولة إسرائيل 

في عام 1988 مترافقة مع صدور أربعة كتب:
سمحا فالبان، ميالد إسرائيل: أساطير ووقائع؛

الفلسطينيني،  الالجئني  مشكلة  ن��ش��وء  م��وري��س،  بيني 
1947 – 1949؛

اإلسرائيلي،   – العربي  والصراع  بريطانيا  بابيه،  اي��الن 
1948 – 1951؛

احلركة  الله،  عبد  امللك  األردن:  على  التواطؤ  شليم،  آفي 
الصهيونية وتقسيم فلسطني.

التي جاءت  الكثير من األساطير  قمنا فيما بيننا بتحدي 
مغلفة ميالد إسرائيل واحلرب العربية – اإلسرائيلية األولى؛ 
وقد وصلنا إلى حد صرنا فيه معروفني جماعيا بأل�”املؤرخني 
املنقحني. وما أن صدرت  أو باملؤرخني اإلسرائيليني  اجلدد” 
كتبنا األربعة حتى اندلعت احلرب على املؤرخني اإلسرائيليني 

اجلدد. 
ي��دور حول  ال��ذي  النقاش  وهناك أربعة محاور جدل في 

عام 1948، وهي:
سياسة بريطانيا إبان أفول االنتداب في فلسطني.

التوازن العسكري في عام 1948.
األهداف احلربية للعرب.

مسببات مشكلة الالجئني الفلسطينيني. 

السياسة البريطانية جتاه إنهاء االنتداب على 

فلسطني 
في ذلك الوقت، قامت القيادات الصهيونية، والحقا كتاب 
متاما  معادية  بأنها  البريطانية  السياسة  بتصوير  صهاينة، 
في  االستقالل  قبل  اليهودي  املجتمع  لل�«يشوف«اليهودي«، 
تسلح  بريطانيا  أن  تقول  الرئيسية  التهمة  وكانت  فلسطني، 
عن  اليهودية  الدولة  ميالد  ملقاومة  العرب  حلفاءها  وتشجع 

طريق القوة.
وج���رى االح��ت��ف��اظ مبكانة خ��اص��ة ف��ي ق��ام��وس األش��ب��اح 
الصهيوني للسيد »أرنست بيفني«، وزير خارجية بريطانيا 
في حكومة حزب العمال آن��ذاك؛ فقد مت تصوير »بيفن« بأنه 
غ��ول كبير، كوحش في ص��ورة إن��س��ان. وق��د كنت حينها في 
أن  أمي  واعتادت  بغداد،  في  نعيش  وكنا  عمري،  من  الثالثة 
تقول لي: »إذا لم تأكل عصيدتك، سوف يأتي السيد »بيفن« 
ف��ي حتقيق  ل��م يخفق يوما  التهديد  ب��ع��ي��دا«. وه���ذا  وي��أخ��ذك 

هدفه!
قضى إيالن بابيه كليا على القصة الصهيونية التقليدية 
وكانت  االنتداب،  نهاية  فترة  في  البريطانية  السياسة  حول 

حجته أن بريطانيا انسحبت ملصلحة ظهور الدولة اليهودية؛ 
إم��ارة شرق األردن،  الله في  ولكنها، دعمت تابعها امللك عبد 
املفتي  وه��و  املشترك،  عدوهما  إلجهاض  الرامية  جهوده  في 
احلاج أمني احلسيني. وقد كان أساس السياسة البريطانية 
هو »إمارة شرق أردنية أكبر«؛ من أجل مساعدة امللك عبد الله 

لتوسيع مملكته على حساب الفلسطينيني.
التقسيم  خطة  تتوخاها  التي  الفلسطينية  الدولة  كانت 
في   ،1947 ثاني  تشرين   29 في  املتحدة  األمم  عن  الصادرة 
نظر بريطانيا هي املرادف لدولة املفتي، وبالتالي كان العداء 
للمفتي ولدولة بقيادة املفتي هو عامل ثابت وهام في السياسة 

البريطانية بني عامي 1947 – 1949.

وبالتالي، فالقضية التي يتعني طرحها ضد بريطانيا في تلك 
املرحلة احلرجة من الكفاح ألجل فلسطني؛ هي ليس محاولة 
كونها  في  بل  يهودية،  دول��ة  إقامة  دون  احليلولة  بريطانيا 

ساعدت على إجهاض والدة دولة فلسطينية.

التوازن العسكري
رأى املؤرخون القدامى حرب عام 1948 على أنها صراع 
غير متكافئ بني داود اليهودي وجالوت العربي؛ وبأنها كانت 
ضد  ناجح  ي��ه��ودي  كفاح  وبالتالي  وبطوليا؛  يائسا  كفاحا 
موضع  ليست  اليهود  املقاتلني  بطولة  وأن  جمة؛  صعوبات 
من  األول��ى  اجلولة  أن  في  للجدال  مجال  هناك  وليس  ج��دل، 
العلم،  مع  البقاء.  اج��ل  من  ص��راع  احلقيقة  في  كانت  القتال 
القوات العربية،  الدفاع اإلسرائيلية زادت عن جميع  أن قوة 

النظامية وغير النظامية، التي عملت في فلسطني.
ال���ق���وات العسكرية  ال��ت��ق��دي��رات ح���ول ع��دي��د  وت��خ��ت��ل��ف 
للجانبني؛ وأفضل هذه التقديرات تشير إلى أن إسرائيل كان 
 –  20،000 حوالي  بينما  امليدان؛  في  جندي   35،000 لديها 
25،000 جندي للعرب، ومشكلة القوات اإلسرائيلية لم تكن 
التي  النيران  ق��وة  ف��ي  وإمن��ا  البشرية  ال��ق��وى  بنقص  تتعلق 
بحوزتها؛ حيت قوة نيرانها لم تكن تذكر. ولكن إسرائيل قامت 
خالل الهدنة األولى بانتهاك حظر إدخال السالح الذي فرضته 
األمم املتحدة، وقامت باستيراد األسلحة من الكتلة الشرقية 

ومن ضمنها املدفعية، الدبابات والطائرات احلربية.
ميزان  قلب  على  امل��ش��روع��ة  غير  األسلحة  واردات  أدت 
وأصبح  إس��رائ��ي��ل؛  لصالح  حاسم  بشكل  العسكري  ال��ق��وى 
وعدد  البشرية  القوى  مجال  في  يتفوقون  ال  اإلسرائيليون 
أيضا،  باألسلحة  خصومهم  على  يتفوقون  بل  فقط،  اجلنود 
وإمنا  معجزة،  ليست  للحرب  النهائية  النتيجة  كانت  ول��ذا 
انعكاسا مليزان القوى العسكري بني العرب واليهود. في تلك 
احلرب كما في معظم احلروب، الطرف األقوى يفوز باحلرب.

أهداف العرب من احلرب
والسؤال الثالث هو ملاذا أرسلت الدول العربية جيوشها 
أي��ار  ف��ي 15  االن��ت��داب  انتهاء  إل��ى داخ��ل فلسطني عند حلظة 
1948؟ واجلواب الصهيوني الدارج والرسمي هو: أن العرب 
كانوا موحدين وأن هدفهم كان تدمير الدولة اليهودية الوليدة 
ولرمي اليهود في البحر، ولكن الواقع كان أكثر تعقيدا من ذلك 

بكثير.
فقد كان التحالف العربي الذي واجه إسرائيل عام 1948 
هو أكثر التحالفات انقساما وتفككا، وغير منظم ومتداعي في 
تاريخ احلروب، ولم يكن هناك أية خطة إستراتيجية عربية 
تكن  لم  العربية  واجليوش  احل��رب؛  تلك  إلدارة  عليها  متفق 
طويلة،  ملدة  احل��رب  الستمرار  باملعدات  مجهزة  وغير  مهيأة 

كما أن معظم القادة العسكريني العرب كانوا غير أكفاء.
العربية في  كما كانت هناك منافسة بني األس��ر احلاكمة 
اللعب بني امللك فاروق في مصر واحلكام الهاشميني في كل من 
األردن والعراق، كما شعرت كل من سوريا ولبنان بالتهديد 
من طموحات امللك عبد الله لتنصيب نفسه حاكما على بالد 

الشام )سوريا الكبرى(.
تدخلت اجليوش العربية ظاهريا ملساعدة الفلسطينيني، 
لكنها تعاملت معهم بوحشية واحتقار؛ فقد وعدت اجلامعة 
تف  ل���م  ول��ك��ن��ه��ا  وال���س���الح،  ب���امل���ال  الفلسطينيني  ال��ع��رب��ي��ة 
تقرير  على  مبساعدتهم  تقم  لم  وبالتالي؛  بوعودها،  إطالقا 
الفلسطينيني  عن  العرب  لتخلى  ك��ان  باختصار،  مصيرهم. 

في وقت الضيق، وعدم قدرة القادة العرب على التنسيق بني 
استراتيجياتهم العسكرية والدبلوماسية كان عامال رئيسيا 

في ضياع فلسطني.

أسباب مشكلة الالجئني الفلسطينيني
هذه هي املسألة األكثر إث��ارة للجدل، والتي تقع في قلب 
الصراع العربي – اإلسرائيلي؛ فحوالي 700،000 – 750،000 
ال��ع��رب؛  فلسطني  س��ك��ان  ن��ص��ف  ي��ق��ارب  م��ا  أي  فلسطيني، 
أصبحوا الجئني في عام 1948. والسؤال هو: هل غادروا من 
تلقاء أنفسهم، أم دفعوا للرحيل؟ وبالطبع، فإن جذور قضية 
الالجئني ترتبط ارتباطا وثيقا مبوضوع املسؤولية عن حل 

هذه املشكلة؛ ولدينا هنا روايتني على طرفي نقيض.
ال���رواي���ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��رس��م��ي��ة دأب���ت ع��ل��ى ال��ق��ول ب��أن 
قادتهم،  م��ن  أوام����ر  على  ب��ن��اء  ال��ب��الد  غ����ادروا  الفلسطينيني 
قد  العربية  اجليوش  تكون  أن  بعد  ظافرة  لعودة  وتوقعهم 
مسؤولة  غير  إسرائيل  تكون  وب��ه��ذا  أمامهم؛  ال��ب��الد  طهرت 
 ب��أي ح��ال من األح��ول عن حتويل الفلسطينيني إل��ى الجئني.
لم  الفلسطينيني  بأن  القول  على  العربية  الرواية  دأب��ت  فيما 
يغادروا من تلقاء أنفسهم: لقد دفعوا للخارج، وإسرائيل هي 
التي طردتهم؛ وبالتالي عليها منحهم حق العودة إلى ديارهم، 

وتعويض أولئك الذين يختارون عدم العودة.
درس بيني موريس في كتابه لعام 1988 والدة مشكلة 
الالجئني الفلسطينيني بشكل شامل ومعمق وموضوعي؛ ولم 
يجد أي دليل على دعوات عربية موجهة للفلسطينيني ملغادرة 
منازلهم، كما لم يجد دليال على وجود خطة صهيونية رئيسية 
األوام��ر  قصة  م��ن  ك��ال  رف��ض  وبالتالي  الفلسطينيني.  لطرد 
العربية وتفسيرات الدولة اليهودية اللصوصية. وخلص إلى 

أن مشكلة الالجئني كانت نتيجة ثانوية للحرب.
ع���دد ال ي��ح��ص��ى م���ن امل��راج��ع��ني ال���ذي���ن أش������اروا إل���ى أن 
استنتاجات بيني موريس ال تتفق مع األدلة التي استخرجها؛ 
مسؤولية  على  بكثير  أع��ل��ى  درج���ة  إل��ى  تشير  األدل���ة  وب���أن 
إسرائيل عن التهجير اجلماعي للفلسطينيني. ومن املسلم به؛ 
أن هناك أسبابا عديدة لرحيل الفلسطينيني؛ ولكن السبب األهم 
كان يتمثل في الضغوط العسكرية والسياسية والنفسية التي 

مارستها إسرائيل عليهم.

خالصة
القدامى  اإلسرائيليني  املؤرخني  بني  النقاش  مجمل  ي��دور 
واجلدد حول املسؤولية األخالقية عن عواقب احلرب العربية 
إسرائيل  يظهرون  القدامى  املؤرخون  األول��ى؛  اإلسرائيلية   –
باعتبارها الطرف البريء، وبوصفها ضحية للعدوان العربي. 
امل��ؤرخ��ون اجل��دد تبني بوضوح بأن  التي قدمها  األدل��ة  ولكن 
للفلسطينيني.  هائل  ظلم  على  ان��ط��وى  إسرائيل  دول��ة  إن��ش��اء 
وال يأتي هذا القول إلنكار شرعية قيام إسرائيل في حدود ما 
قبل عام 1967، بل يأتي للتأكيد على أنها لعبت دورا رئيسيا 
الجئني.  إل��ى  الفلسطينيني  العرب  نصف  من  أكثر  حتويل  في 
وبالتالي، ال ميكن حل هذا الصراع ما لم تقر، وتتحمل إسرائيل 
نصيبها من املسؤولية عن نشأة قضية الالجئني الفلسطينيني.

هل للتأريخ اجلديد لعام 1948 أي دالالت أوسع وأبعد 
امل��ؤرخ��ني؟ وه��ل لذلك أي صلة بالسعي من  من احل��رب بني 
أجل السالم هذه األيام؟ لقد كانت إجابة الراحل ادوارد سعيد 
على ه��ذه األس��ئ��ل��ة ب��اإلي��ج��اب، وأش���ار إل��ى أن��ه ينبغي على 
الفلسطينيني واإلسرائيليني أن يتعلموا كيف يتعايشون جنبا 
إلى جنب بسالم. ولذلك، من الضروري أن يفهموا تاريخهم 
اخلاص، وتاريخ بعضهم البعض، وبأنه ليس كافيا بالنسبة 
عام  ف��ي  اخل��اص��ة  ألفعاله  نقديا  بحثا  يجري  أن  جانب  لكل 
ومشتركة  شاملة  ص��ورة  لدينا  يكون  أن  ينبغي  بل  1948؛ 
ملا حدث في احلرب، من أجل التعامل مع نتائجها؛ ومن اجل 
التوصل حلل معقول جلميع املشاكل التي تعود جذورها لعام 

النكبة 30 نيسان، 2009.

 *  آفي شليم: أستاذ العالقات الدولية في جامعة أكسفورد، وهو 
مؤلف كتاب »اجلدار احلديدي: إسرائيل والعالم العربي« )2000(؛ 
والسالم«  احل��رب  في  حسني  امللك  حياة  األردن:  »أس��د  وكتاب 
)2007(، ومحرر مشارك مع يوجني روغان لكتاب »احلرب من أجل 

فلسطني: إعادة كتابة تاريخ 1948« )2007(.

التاريخ اجلديد والنكبة
بقلم: آفي شليم *
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1- األرض في الثقافة الفلسطينية 

1-1- الثقافة الفلسطينية:
ولكنه  قطري،  أدب  او  قطري،  اقتصاد  او  قطرية  سياسة  هنالك  يكون  قد 
م��ن ال��ص��ع��ب ان ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ث��ق��اف��ة ع��رب��ي��ة ق��ط��ري��ة. ام���ا ق��ط��ر فلسطني ف��ذو 
خصوصية غير نابعة من طبيعة فلسطني واهلها او من طبيعة مناخها، بل من 
طبيعة كونها في مواجهة عدو عنصري إحاللي طردي في فضاءات السياسة 
واالقتصاد والثقافة. ولذلك فان الثقافة الفلسطينية أخذت بالتبلور منذ مطلع 
واملقاوم،  االرض  حارس  موقع  من  خصوصيتها  واكتسبت  العشرين،  القرن 

ولكنها لم تكن اال َنَسغا حيويا من جذور الثقافة العربية.
ذات  وفي  والشتات،  فلسطني  في  واح��دة  وح��دة  الفلسطينية  الثقافة  وان 
الوقت تراعي اخلصوصية املكانية باعتبارها ضمانة للحفاظ على الشخصية 
الوطنية التي ما زالت تكابد وتتحدى وتقدم االجوبة اليومية ألسئلة احلاضر 
واالح��الل  االح��ت��الل  على  القائم  الصهيوني  امل��ش��روع  مواجهة  في  واملستقبل 

والتذويب واإلبادة .
املعيارية  وباعتبارها  احل��ض��اري،  امل��ع��ّرف  باعتبارها  الثقافية،  الهوية 
السلوكية لالفراد واجلماعات، تتعرض لهجمات شرسة ومبرمجة لتشويهها 
والقوة  بالتوّحش.  آخ��ذة  عوملة  يخدم  مب��ا  مرجعياتها  وحت��وي��ل  وتذويبها 
الهوية  وس��ؤال  وال��ن��ار؛  باحلديد  مقوالتها  حفر  على  تعمل  احملتلة  الغاشمة 
ذروت��ني  ال��ى  يدفع  ق��د  واحل��ض��اري  السياسي  الضعف  م��ع  املترافق  الثقافية 
مَرضيتني هما التطرف او االستسالم. والن الفضيلة )كما يقول الفالسفة( تقع 
بني رذيلتني هما االفراط و التفريط، فال بد من مواصلة االضائة والتنوير على 

املسألة الثقافية.

1-2- مفهوم االرض عند الفلسطينيني:
في اللهجة الفلسطينية يأتي مصطلح األرض أو “الوطاة” ليعني املعنى 
أو  خاصة  كانت  س��واء  وكملكية،  جنس  كاسم  األرض  أي  واخل���اص،  العام 
مشاع لألسرة أو القبيلة أو القرية، وكان العديد من الفلسطينيني، كأخوتهم 
في سوريا الكبرى، يتهّربون من تسجيل األرض باسمهم في الطابو العثماني 
ِقَبل لهم بها. ولذلك بقيت مساحات  التي ال  الباهظة  ليتفادوا دفع الضرائب 
أو”ملتزمني”  “مقطعجية”  باسم  مسجلة  أو  مشاعاً  فلسطني  في  شاسعة 
يقيمون في املدن الفلسطينية أو في بيروت أو دمشق، واكتفى أصحابها بحق 

االستعمال.
ال��ذاك��رة  ف��إن  آن���ذاك،  األرض  بتملك  ال��ف��ردي��ة  السيكلوجيا  ضعف  ورغ��م 
قداسة خاصة لألرض، وكأن اجلاحظ قصدهم  الفلسطينية حتمل  الشعبية 
فلسطني  أرض  أن  يعتقدون  فهم  الناس”؛  في  طبع  الوطن  “حب  قال  عندما 
الرسل  مهبط  فجعلها  غيرها  دون  باركها  الله  ألن  األول  لسببني:  مقدسة 
جميعاً ومسرى آخرهم )محمد صلى الله عليه وسلم( ومعراجه، فهي بوابة 
األرض إلى السماء. والثاني ألنها مجبولة التربة بدم الشهداء املدافعني عنها 
)تاريخياً( ضد الغزاة منذ العبرانيني قبل امليالد وحتى اإلسرائيليني قبل أيام، 

ويعتقد الريفيون منهم أن ذلك هو سبب احمرار تربتها املسّماة “َسَمَكة«.
وم��ن��ذ ب��داي��ة ال��ه��ج��رة االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة ف��ي فلسطني ت��ط��ور ل��دى 
واقتصادي  جغرافي  االب��ع��اد:  ثالثية  فصارت  االرض  مفهوم  الفلسطينيني 
واجتماعي، ومنا التمسُك بأرضهم اخلاصة وتقديسها، وشيئاً فشيئاً صاروا 
ينظرون لها كجزء من شرفهم، وأصبح التخلي عنها معيباً، وتداولوا مقولة، 
تدنيسهما  سرعان ما أصبحت من املقوالت العامة جداً: “األرض كالعرض”، 
عار، والتخلي عنهما مذلة، و”األرض بتتعوضش”. وعندما سئل أحد الالجئني 
عن االرض أجاب بأن األرض مثل العرض، ولكنه هرب من القبية )عام1948( 
أما  اغتصبت،  ل��و  حتى  استعادتها  وميكن  ت�ُسرق  ال  “األرض  ألن  بعرضه 
العرض فال”. وتتذكر الجئة بأن أهالي زرعني لم يقبلوا أن يبيع أحدهم دومناً 
واحدا. وتتذكر أنه عندما عرض أحدهم على آخر بيع أرضه حصلت “ملحمة 
)أي معركة دموية بالعصي الكبيرة(. وترى الجئة أخرى أن من  بالنّبوت” 
اجلديدة  قرية  سكان  احُد  ويتذكر  معاً.  ودينه  عرضه  يبيع  إمنا  أرضه  يبيع 
– قضاء جنني، انه في عام 1946،وكان عمره عشر سنوات،اضطر اهله لبيع 
قطعة ارض الحد سكان القرية، وكان ابن الشاري صديقه . وفي العام التالي 
و   ،)... وخيار  فقوس  و  وبطيخ  بندورة  )اي  “مقثاة”  اجلديد  املالك  زرعها 
 . الى قطعة االرض تلك فاكل من قّثائها  صدف ذات يوم ان ذهب مع صديقه 
وعندما عاد ابلغ اهله مبا كان، فاستشاطت امه غضبا، وضربه أبوه صائحا: 
اال تعلم ايها االهبل ان االرض كالِعرض ؟! واضطرارنا لبيعها ال يعني قبولنا 

ان ميتلكها آخرون لدرجة ان نذهب معهم اليها ويستضيفونا فيها!!
؟!  ِعرضنا  اليست  اختي،  ه��ذه   : باكيا  لهم  فقال  باملوقف،  الطفل  فوجئ 

وزوجتموها لغريب، و نذهب لزيارتها كل يوم ويستضيفنا زوجها !!
ضحك الوالدان، و اسموه منذئذ “الفليسوف”، وصار ذلك له لقبا)القلقيلي 

.)21 ،2004

1-3- حماية االرض: 
ان  االسرائيليني  اجل���دد  امل��ؤرخ��ني  بعض  ومنهم  الباحثني،  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ؤك��د 
احلقيقة ليست كما تزعم االدبيات الصهيونية. فقد قاوم الفلسطينيون االستيطان 
واستمالك االراضي والتهجير منذ بدأت مالمحه. ففي عام 1910 وعام 1920 قاوموا 
بيع االراضي للمؤسسات اليهودية رغم ان البيع كان بدون علمهم من ِقبل عائالت 
)سرسك مثال( لم ير الفالحون افرادها. لقد قاوم الفالحون انذاك طردهم من االرض 

اكثر من مقاومتهم بيعها النهم اصالً ال ميلكونها. 
وكان رد الفعل الفلسطيني في البداية جتاه االستيطان اليهودي وشراء االراضي 
محليا وانفعاليا، ثم اخذ منحى سياسيا ومستداما. ومعارضة الشعب الفلسطيني 
للهجرة اليهودية واالستيطان سبقت تاسيس احلركة الصهيونية، ولكنها تصاعدت 
وجتذرت بعدها. ففي عام 1891ارس��ل عدد من وجهاء البالد برقية بتوقيعهم من 
دخول  من  ال��روس  اليهود  مبنع  العثمانية  السلطات  تطالب  اسطنبول  الى  القدس 
فلسطني وحصولهم على االراضي )فرسون 2003 :107(. وفي عام 1908 هاجم 
الفالحون املستوطنني في منطقة طبرية، وارسل وجهاء املدن الفلسطينية املختلفة 
ال��وزراء(، وكتبت الصحف )وخاصة  الى الصدر األعظم )رئيس  برقيات احتجاج 
جنيب نصار في جريدة الكرمل( مقاالت تندد باحلركة الصهيونية وتدين تساهل 
 ،107  :  2003 )فرسون  استيطانها  عواقب  من  وحت��ّذر  معها،  الرسمية  السلطات 

.)108
وفي 1910 تصاعد النشاط الفلسطيني ضد االستيطان والهجرة وخاصة اثر 

بيع الثري البيروتي اميل سرسق اراض واسعة قرب طبرية. 
وازداد القلق الفلسطيني من االستيطان اليهودي بعد االحتالل االجنليزي نظرا 
ملا الحظوه من مماألة بريطانيا للصهيونية من وعد بلفور الى صك االنتداب مرورا 
ملنع  الفلسطينيني  نشاطات  فتطورت  ساميا.  مندوبا  صوموئيل  هربرت  بتعيني 

االستيطان وبيع االراضي والهجرة.
وقد استخدم الفالحون وفقراء املدن العنف ضد املستوطنني اليهود، اما النخبة 
السلمية  السياسية  لتوحيد اجلهود  التنفيذية  اللجنة  لتشكيل  فتنادت عام 1920 
للتاثير في السياسة البريطانية لوقف دعمها للحركة الصهيونية. وأكدت اللجنة 
التنفيذية على رفضها املطلق لفكرة الوطن القومي اليهودي، وادانت تبني بريطانيا 
له وم��ا ترتب على ذل��ك من سياسات واج���راءات. وف��ي ع��ام 1923 عرضت حكومة 
بريطانيا على اللجنة التنفيذية تشكيل “وكالة عربية” تعترف بها بريطانيا على 
الوكالة  ستستشير  البريطانية  احلكومة  ان  مبا  و  ولكن،  اليهودية؛  الوكالة  غ��رار 
العربية فيما يخص املشاريع االقتصادية واالجتماعية اخلاصة بالوسط العربي، 
املعاون  ه��ي  اليهودية  فالوكالة  واالستيطان  اليهودية  الهجرة  يخص  فيما  ام��ا 
واملستشار، فقد رفضتها اللجنة التنفيذية عندما ُعرضت عليها الن االولوية لديها 
هي لوقف الهجرة اليهودية واالستيطان وليس للمشاريع االقتصادية واالجتماعية. 
وقال رئيس اللجنة موسى كاظم احلسيني “نحن غير معنيني )اآلن( بنوع ومستوى 
عليها  سنبني  ال��ت��ي  االرض  بحماية  معنيون  نحن  امن��ا  سنبنيه،  ال���ذي  املجتمع 

مجتمعنا” ) القلقيلي، 2003 : 20(.
 وقد اعترف تقرير جلنة تقصي احلقائق التي شكلها ولسون )الرئيس االمريكي( 
عام 1919 برئاسة السيد كراين “بأن السكان غير اليهود في فلسطني – وهم تسعة 
اعشار السكان تقريبا- يرفضون البرنامج الصهيوني رفضا باتا، واجلداول تثبت 
انهم لم ُبجمعوا على شيئ مثل اجماعهم على هذا الرفض” )السفري، 1937 : ج1 

. )37 ،
ذات هدف واحد وهو  تيارات  الى ثالث  الفلسطينيون  انقسم  الفترة،  تلك  وفي 
منع الهجرة اليهودية واالستيطان. التيار األول يرى ان السبيل الى ذلك هو املقاومة 
العالقة  ذات  وخاصة  الصهيونية  واملؤسسات  البريطاني  االن��ت��داب  ضد  العنيفة 

بالهجرة واالستيطان. وكان الفالحون وفقراء املدن هم انصار هذا التيار .
 اما التيار الثاني فكان يرى ان السبيل السياسي هو االجنح، ويتمثل هذا االسلوب 
بالضغط السياسي والشعبي السلمي على بريطانيا لتغير سياستها احملابية لليهود. 

وانصار هذا التيار وقادته هم “االفندية” الوطنيون، اي ابناء الطبقة االرستقراطية 
واملالك الكبار، وميثلهم املجلسيون)انصار املجلس االسالمي االعلى(، وكانت قيادة 

هذا التيار ملوسى كاظم احلسيني، ثم من بعده للحاج امني احلسيني .
باملعارضة  بريطانيا  سياسة  لتغيير  سبيل  ال  ان��ه  فيرى  الثالث،  التيار  ام��ا   
البريطانية  السلطات  مع  التعاون  هو  التغيير  لذلك  االجن��ع  والسبيل  والضغط، 
والتفاهم معها وإقناعها ان مصلحة بريطانيا مع العرب وليس مع اليهود. واصحاب 
هذا التيار هم البرجوازيون والتجار ووكالء الشركات )الكومبرادور( بزعامة راغب 
النشاشيبي. وما زالت هذه التيارات الثالث في فلسطني، ولكن بحلول امريكا محل 

بريطانيا.
انتفاضة آب في كل  النخبة، واندلعت  انفلت زمام االم��ور من  وفي عام 1929، 
البراق”،  “هبة  حينها  في  عليها  أُطلق  و  واخلليل،  وصفد  ويافا  وحيفا  القدس  من 
واعتبرتها االدبيات املاركسية “هبة الفالحني”. وكانت حصيلة تلك االنتفاضة 133 
قتيال من اليهود و 116 شهيدا من الفلسطينيني، و سقط عدد  كثير من اجلرحى من 

الطرفني ومن قوات االمن البريطانية ) فرسون، 2003: 162 – 170(.
 وكانت حركة عز الدين القسام )1934( أول حركة فلسطينية آمنت “بالعنف” 
ال ضد اليهود فقط بل وضد االجنليز باعتبارهم محتلني ومتواطئني مع اليهود. وقد 
استشهد هذا القائد في اشتباك مع القوات البريطانية في شهر تشرين ثاني )نوفمبر( 
1935، ولكن رفاقه واصلوا نشاطهم، وان لم يكن بشكل منتظم مما ادى في النهاية 
الى اضطرابات متواصلة ومتبادلة بني الفلسطينيني واملستوطنني وقواتهم املسلحة 
بالثورة  لُيتوج  الوضع  هذا  وتطور   .)174 : فرسون، 2003   ( في 1936/4/15 
ال��ك��ب��رى)1936-1939( التي خاضت كفاحا مسلحا ضد املستوطنني  الفلسطينية 
واملهاجرين وضد السلطات البريطانية وكل من يسهل انتقال االراضي لليهود بشكل 
ام عربيا. ولتهدئة االوض��اع، اص��درت بريطانيا  – اجنبيا كان  رسمي أو شخصي 
تقييد هجرة  املذكرة  تلك  ما في  اهم  االبيض، كان  بالكتاب  ُسميت  )1939( مذكرة 

اليهود وانتقال االراضي لهم.
 بعد كل هبة فلسطينية، ابتداءا من انتفاضة 1921) التي انطلقت من يافا في 
العام، واستمرت ملدة اسبوع  وغطت معظم انحاء فلسطني  ايار من ذلك  االول من 
وخاصة محافظة يافا، وكان من ضحاياها 200 من اليهود و 120 من العرب( كانت 
سلطات االنتداب تعلن بعض الوعود السترضاء الفلسطينيني واجهاض انتفاضتهم. 
وتلك الوعود لم تكن اجراءات ليبرالية او اصالحات اقتصادية او تسهيالت، بل كانت 
وعودا بتقييد الهجرة اليهودية للبالد، و بعدم تسهيل انتقال ملكية االراضي لليهود. 
ولكن بريطانيا لم يسجل تاريخها اي وفاء باي وعد للعرب عموما وللفلسطينيني 
خصوصا منذ هنري باملرستون املتوفى عام 1865 وحتى توني بلبر الذي ما زال 

“حيا يسعى”.
ورغم انهيار الثورة وتشتت قادتها واع��دام بعضهم اال ان النشاط الفلسطيني 
تواصل ضد االستيطان والهجرة، وضد القوات الصهيونية املسلحة شبه الرسمية. 
وللنشاط  الصهيوني  للنشاط  ج��دي��دا  منعطفا  الثانية  العاملية  احل���رب  وشكلت 
االول،  للطرف  االرض  على  واالستيالء  املهاجرين  استقدام  مسالة  في  الفلسطيني 

والتمسك باالرض للطرف الثاني.
ال��ع��رب حول  نحو  م��ائ��الً  أو  ال��ق��وى متعادالً  م��ي��زان  ك��ان  حتى نيسان  1947، 
البريطاني للحركة الصهيونية،  االنتداب  الهجرة واألرض. فرغم احتضان  مسألة 
لم تستطع احلركة  املختلفة،  الصهيونية  للنشاطات  املطلق  األمريكي  الدعم  ورغم 
الصهيونية أن متتلك إال 6% من األرض ولم تستطع أن ُتدخل من اليهود إلى فلسطني 

أكثر من 33% من سكانها.
املهاجرين  واستقدام  األرض  المتالك  الصهيونية  وسائل  ألن  هكذا  الواقع  كان 
كانت التحايل واإلغراء باملال، وقد استطاع الفلسطينيون الصمود النسبي أمام تلك 
الوسائل. أما بعد ان قررت بريطانيا إنهاء انتدابها، وبدأت بعرض القضية على األمم 
املتحدة )نيسان 1947( جلأت احلركة الصهيونية للعنف، للقوة العسكرية التي لم 
يستطع الفلسطينيون الصمود أمامها لعدة عوامل، وأهمها انعدام السالح والذخيرة، 
واالفتقار للخبرة، وقلة الدعم وتآمر الدول العربية وخاصة املجاورة منها؛ يضاف 
العسكرية  وللقوة  ألنفسهم  خاصة  والفلسطينيني  عامة  العرب  تقدير  أن  ذلك  الى 

اليهودية كان خاطئاً متاما.
 

* عبد الفتاح القلقيلي )أبو نائل(: باحث وكاتب فلسطيني، األمني العام للمجلس األعلى 
للتربية والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية.         
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1. توطئة:
متثل قضية اقتالع وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره األصلية في الفترة الواقعة 
اي��ار 1948،  التقسيم رقم 181 لعام 1947 وإع��الن قيام دول��ة إسرائيل بتاريخ 15  ق��رار  بني 
حجر الزاوية للصراع الفلسطيني- الصهيوني. يطلق الفلسطينيون على عملية اقتالعهم من 
أرضهم والنتائج التي ترتبت على هذا االقتالع مصطلح “النكبة”، ويجمع العديد من املراقبني 
والسياسيني ان هذه النكبة، مبا خلفته من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية، غيرت وجه 
العالم بشكٍل عام، وخلقت عدم استقرار في الشرق األوسط بشكٍل خاص )موريس، 2004(، ملا 

يزيد عن الستة عقود.
لقد سيطر هذا التشريد واالقتالع على تفسيرات املؤرخني والقانونيني ألكثر من 60 عاماً، 
وظل محل جدال حتى بداية الثمانينيات من القرن العشرين، حيث كانت املعزوفة الصهيونية هي 
املسيطرة، وحتديداً في الغرب. باختصار، تعزو الرواية اإلسرائيلية الرسمية، واملدعومة ايضاً 
من منظري احلركة الصهيونية، تهجير او طرد الفلسطينيني من أرضهم إلى االدعاء القائل بأن 
أغلبية الفلسطينيني هاجروا من أرضهم طوعاً وبأوامر من الزعماء العرب الذين أعلنوا احلرب على 
إسرائيل عام 1948 نتيجة رفضهم لقرار تقسيم فلسطني )شيلر-جالوس،2007(، وهو ادعاء 
ما زالت احلركة الصهيونية تروج له في جميع املناسبات. في املقابل، فان الرواية الفلسطينية 
الرسمية وغير الرسمية، تصر على ان الفلسطينيني طردوا من وطنهم األصلي بعملية تطهير 
عرقي منظمة مسبقاً نفذتها احلركة الصهيونية بحق شعب اعزل )خالدي، 2007(. ميثل هذه 
الرواية بشكل واضح البروفسور الراحل ادوارد سعيد الذي يجادل الرواية اإلسرائيلية بقوله: 
ان عملية طرد الفلسطينيني من أرضهم نتجت بشكل مباشر عن »تطهير عرقي مفضوح« وان 
»أي وصف آخر لهذه األعمال التي قام بها اجليش اإلسرائيلي هي تزييف ساخر للحقيقة، بالرغم 
من االعتراضات التي يتمسك بها اليمني الصهيوني املتصلب« )سعيد، 2001(. باإلضافة إلى 
التأييد الذي حتظى به هذه الرواية من القانونيني والسياسيني العرب والعامليني، فإنها أصبحت 
مدعومة خالل السنوات العشرين األخيرة من قبل مجموعة من املؤرخني اإلسرائيليني اجلدد، 
اإلسرائيلية  الرواية  دحض  واستطاعوا  والبريطاني،  اإلسرائيلي  األرشيف  استخدموا  الذين 
الرسمية بشكل فاصل )خالدي، 2007(. ميثل هؤالء املؤرخون الدكتور إالن بابيه، الذي تعتبر 
ان  الفلسطينيني من أرضهم ذو قيمة سياسية عالية للغاية، وال��ذي يقول:  إصداراته عن طرد 
ترحيل الشعب الفلسطيني األصلي من وطنه كان جزءاً من عملية تطهير عرقي صهيونية منظمة 

ومعدة سلفاً لتهجيرهم )بابيه، 2006(. 
وبالرغم من انكشاف مدى الزيف في الرواية اإلسرائيلية، وخصوصاً في األوساط األكادميية 
وحركات التضامن، ما زالت إسرائيل تتنكر لالعتراف عن مسؤولياتها التاريخية واألخالقية 
عودة  وترفض  املعمورة،  أنحاء  في  وتشريدهم  أرضهم  من  الفلسطينيني  طرد  عن  والقانونية 
الالجئني إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما نص القرار االممي 194 الصادر عن األمم املتحدة 
الفلسطيني في مخيمات  الشعب  فيه الجئو  ال��ذي يعيش  الوقت  ففي  األول 1948.  في كانون 
اللجوء وفي ظروف غاية في القسوة، متارس إسرائيل هيمنها على  أمالك الالجئني وذلك بهدف 
طمس أية معالم تشير إلى ان الفلسطينيني كانوا سكاناً أصليني في فلسطني، وهذا واضح بشكل 
منذ  إسرائيل  دول��ة  متارسها  التي  املتواصلة  العرقي  والتطهير  التهجير  عملية  خالل  من  جلي 
نشوءها وحتى يومنا هذا، والتي كان آخرها أوامر هدم وإخالء بعض األحياء العربية في مدينة 

القدس احملتلة.  
ساتطرق في هذه املقالة الى العوامل التي مهدت لصدور القرار الدولي 194، والى تفسير 

الفقرة 11 من القرار 194. وفي اخلتام ملخصا مكثفا للتفسير االسرائيلي للقرار 194. 
2. العوامل التي مهدت لصدور القرار 194: 

والقوى  الصهيونية  املنظمات  بني  فلسطني  ارض  على  الدائرة  الصراع  احتدام  ضوء  على 
الفلسطينية تدخلت االمم املتحدة كجهة مسؤولة عن االنتداب على فلسطني واصدرت قرار تقسيم 
الى دولتني، واح��دة لليهود وأخرى  فلسطني رقم 181 عام 1947، وال��ذي نص على تقسيمها 
للفلسطينيني، والذي نص ايضاً على تخصيص 56% من ارض فلسطني التاريخية لليهود، اما 
النسبة املتبقية من األرض فقد خصصت للفلسطينيني العرب )بابيه، 2006(.  مت رفض القرار 
من قبل القيادة الفلسطينية والعربية في تلك الفترة، ونتج عن تبنيه من قبل االمم املتحدة ادخال 
فلسطني وشعبها في مرحلة صراع دامية مع احلركة الصهيونية بقيادة ديفيد بن جوريون، 
والتي كانت تنفذ مخططاً مبيتاً لالستيالء على فلسطني وطرد سكانها االصليني منها. بلغ هذا 
اع��الن قيام دول��ة اسرائيل على ارض فلسطني،  التي سبقت  الست  الصراع ذروت��ه في االشهر 
ارتكبت خالل تلك الفترة املشؤومة العديد من املجازر، اشهرها مجرزة دير ياسني، واقتلع الشعب 
الفلسطيني من أرضه ودمرت املئات من القرى وصودرت ممتلكات الناس البسطاء، وذلك بحسب 
 .)2006 )بابيه،  اجل��دد  اإلسرائيليني  املؤرخني  من  عدد  وشهادات  أنفسهم،  الالجئني  شهادات 
مع انتهاء هذه اجلولة املبيتة من عملية التطهير العرقي للسكان الفلسطينيني من قبل احلركة 
الصهيونية وإعالن قيام دولة اسرائيل على اراضي فلسطني في 15 ايار 1948، تبني ان ثلثي 
الشعب الفلسطيني أصبحوا الجئني في املنافي واألجزاء التي تبقت من فلسطني والتي صارت 
تعرف فيما بعد بالضفة الغربية وقطاع غزة )مركز بديل: الالجئون واملهجرون الفلسطينيون: 

املسح الشامل لعام 2005-2004(.
على اثر هذه االحداث الدامية، وحتديداً بتاريخ 14 ايار 1948، اجتمعت هيئة االمم املتحدة 
وأقرت في اجتماعها الطارئ إرسال الوسيط »الكونت فولك بيرنادوت« الى فلسطني لتقصي 
وطنهم  من  الفلسطينيني  بتهجير  واملتعلق  فلسطني،  في  الكارثي  الوضع  ودراس���ة  احلقائق 
احلرب  آلثار  دراسته  وبعد  آب 1948  في  الصهيونية.  العصابات  قبل  من  أمالكهم  ومصادرة 
وما نتج عنها، قدم الوسيط الدولي تقريراً ملجلس األمن الدولي أوصى فيه »باالقرار فوراً لكل 
الالجئني الفلسطينيني املهجرين في صراع عام 1948 مبمارسة حقهم في العودة الى ديارهم 
التي هجروا منها«، كما اوصى بان تقوم احلكومة االسرائيلية باتاحة الفرصة لعدد محدود من 
ان إسرائيل  الى منازلهم وممتلكاتهم )تاكنبرج، 1998(. لكن، كان واضحاً  الالجئني بالعودة 
ال��ي��وم، ترفض  ال��دول��ي، وك��ان��ت كما ه��ي  الوسيط  ف��ي تقرير  ال��ت��ي  ج��اءت  التوصيات  ترفض 
الى منازلهم وممتلكاتهم، وقد اتضح هذا  العودة  الفلسطينيني في  االعتراف بحقوق الالجئني 
الهدف اإلسرائيلي بعد عملية اغتيال الوسيط »الكونت فولك بيرنادوت« على يد مجموعة من 

الصهاينة في القدس بتاريخ 17 ايلول، والتي نفذت بعد يوم واحد فقط من تقدميه للتوصيات 
التي دفع حياته  التوصيات  )تاكنبرج، 1998(. بعد اغتيال »الكونت بيرنادوت«، وبناًء على 
 ،194 القرار  وأص��درت   1948 األول  كانون   11 بتاريخ  املتحدة  االمم  هيئة  اجتمعت  مقابلها، 
القانونيني اإلطار الشامل حلل دائم، وعادل لقضية الالجئني  الذي يعتبره العديد من اخلبراء 

واملهجرين الفلسطينيني.
 3. تفسير القرار 194: 

الالجئني  لقضية  ودائ���م  ع���ادل  حل��ل  إط���ارا  وض��ع  ان��ه  حقيقة  م��ن  ق���رار 194  اهمية  تنبع 
الفلسطينيني، ومن حقيقة انه ثبت حقوق الالجئني في العودة، واستعادة املمتلكات، والتعويض 
القانونيني، االساس ألي حل  املادي واملعنوي، وهذه احلقوق تعتبر حسب تفسيرات اخلبراء 
مستقبلي للقضية الفلسطينية، وبدونها سيكون من املستحيل إيجاد حل عادل ودائم. في الوقت 
احلاضر، عندما نتكلم عن القرار 194، وبقراءة الفقرة 1/11 بشكل حتليلي، جند انها حددت 
ثالثة حقوق رئيسية يحق لكل الالجئني الفلسطينيني ممارستها مبوجب العرف الدولي اوال، 
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان ثانيا، وهي حق العودة، واستعادة املمتلكات، والتعويض، 
باإلضافة إلى شمول الفقرة على اخليار احلر لالجئني في حتديد ما يراه كل فرد منهم مناسبا 
لتقرير مصيره. وحق اخليار احلر موضح بشكل اوسع في الفقرة 2/11 التي اوكلت للجنة االمم 
املتحدة للتوفيق في فلسطني لتقوم بتنفيذ كل احللول اخلاصة مبشكلة الالجئني، ويشمل ذلك: 

االعادة الى الوطن، والتوطني، والتعويض، والتأهيل االقتصادي واالجتماعي.
التعويض- املمتلكات،  اس��ت��ع��ادة  ال��ث��الث-ال��ع��ودة،  الرئيسية  احل��ق��وق  ف��ان  احلقيقة،  ف��ي 

املنصوص عليها في القرار 194، ال تزال موضوع نقاش حاد بني طرفي الصراع من وجهة نظر 
لقضية  دائمة  حلول  على  فيه  لبس  ال  بشكل  حتتوي   194 القرار  من   11 الفقرة  ف��ان  قانونية، 
الالجئني الفلسطينيني الذين هجروا عام 1948 مستمدة أصال من العرف الدولي وهذا هو مصدر 
قوة القرار القانونية. وبحسب تفسير اخلبيرة القانونية »غيل بولنج« فان احلق االول املذكور 
في القرار 194 »هو حق العودة دون لبس او غموض، وان هذا القرار ينطبق على كل االشخاص 
في  املهجرين  الفلسطينيني،  الجئي 1948  يغطي  فهو  وبالتالي   ،1948 ص��راع  خالل  املهجرين 
اخلارج والذين هجروا ايضاً في الداخل، وان لهؤالء الالجئني حق غير مشروط في العودة الى 
بيوت منشئهم واراضيهم«. وقد الحظت بولنج في تفسيرها للقرار ان الفقرة 1/11 التي حتدد 
حقوق الالجئني ال تشمل التوطني، وامنا شمل التوطني في الفقرة 2/11  التي توجه جلنة التوفيق 
لتسهيل تنفيذ احلقوق الواردة في الفقرة 1/11، وفق خيار كل الجئ على حده )بولنج، 2001(. 
اما فيما يتعلق باحلق الثاني الوارد في القرار 194، وهو حق استعادة املمتلكات او استعادة 
اخلبيرة  فتقول  ال��ع��ودة،  حق  أي  االول،  باحلق  وثيق  بشكل  يرتبط  وال���ذي  اخلاصة  االم���الك 
عنه  اعلنت  ال��ذي  املوقع  او  املقصود  »املكان  ال��ى  يشير  احل��ق  ه��ذا  ان  بولنج«  »جيل  القانونية 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة بأن لالجئني احلق في ممارسة حقهم في العودة اليه« وتقول بأن 
النص جرت صياغته في القرار بوضوح ويشير الى انه احلق »في العودة الى بيوتهم« وليس 

الى موطنهم )بولنج، 2001(.  
اما احلق الثالث الذي اشار اليه قرار 194، فهو حق التعويض عن املمتلكات. وبحسب حتليل 
»جيل بولنج« ، فإن هذا النص اعطى احلق ملجموعتني من الالجئني الفلسطينيني احلصول على 

تعويض نقدي كامل مقابل فئات معينة من امالكهم اخلاصة )بولنج، 2001(. 
ال��دول��ي اإلنساني وض��ع أسسا شاملة لألفراد  القانون  ان  ال��ص��دد،  جت��در االش���ارة في ه��ذا 
املهجرين وضرورة ممارسة حقهم في العودة الى الديار التي هجروا او طردوا منها خالل فترة 
الصراع، وهذا ينطبق ايضاً على الالجئني الفلسطينيني الذين هجروا بالقوة من ديارهم وبيوت 
منشئهم. ان احلق في حرية احلركة والذي يتضمن احلق في العودة، هو حق انساني متأصل، 
ثبوت  إلى  فباإلضافة  اإلنسان.  بحقوق  اخلاصة  الدولية  املعاهدات  من  مجموعة  في  مشمول 
احلقوق في العرف الدولي، ميثل اإلعالن العاملي حلقوق االنسان، الذي تبنته اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة عام 1948 »اساس« احلق الفردي في العودة في قانون حقوق االنسان. تقول املادة 
2/13 من االعالن انه »يحق لكل فرد ان يغادر اية بالد مبا في ذلك بلده كما يحق له العودة اليه«. 
كما جاء النص نفسه في العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، حيث تقول املادة 

4/12 من العهد انه »ال يجوز حرمان احد، تعسفاً، من حق الدخول الى بلده«. 
4. التفسير اإلسرائيلي لقرار 194، ورفض مبدأ العودة:

منذ قبول إسرائيل كعضو دائم في هيئة األمم املتحدة بتاريخ 11 أيار 1949، ظل موقفها 
يتسم بالرفض القاطع حلقوق الالجئني الفلسطينيني، وخصوصاً العودة والتعويض، كما نصت 
على ذلك قرارات هيئة األمم املتحدة ومجلس االمن الدولي املتتابعة. لقد ُقبلت إسرائيل عضواً في 
االمم املتحدة على شرط ان »تلتزم بشكل واضح بتنفيذ وعدم خرق دستور االمم املتحدة من اليوم 
الذي تصبح فيه عضواً في املؤسسة الدولية« )قرار االمم املتحدة رقم III( 273(، قبول اسرائيل 

عضو في االمم املتحدة(. 
تتمحور الرواية االسرائيلية- الصهيونية في رفض مبدأ حق العودة وتطبيق قرارات االمم 
املتحدة بهذا اخلصوص، من االدعاء السياسي-الديني القائل بأن أية محاولة لتطبيق القرار 194 
سيخرق تعاليم العقيدة االسرائيلية في حق تقرير مصير الشعب اليهودي، وسيكون تطبيق 
القرارات الدولية اشبه بعملية انتحارية ال حتمد عقباها، ستؤدي الى زعزعة وجود اسرائيل، 

وبالتالي زوالها )فرح، 2003(. 
القرار  أن  للقرار 194، يتمحور حول فكرة  القانوني اإلسرائيلي  اما فيما يتعلق بالتفسير 
توصية فقط وليس قرارا ملزماً إلسرائيل، خصوصا بسبب ورود مصطلح )should ينبغي( 
بدالً من مصطلح )must، يجب( في القرار 194، وبالتالي إسرائيل ال تتحمل أية مسؤولية حيال 
رفضها حلق العودة  للفلسطينيني)البيدوث، 2001، بارد، 2006(. ولعله من األهمية مبكان 
التأكيد انه إذا كان صدور القرار 194عن اجلمعية العامة يجعله مجرد توصية بال قيمة قانونية 
أو فعلية، فان هذا القول ينسحب متاما على شرعية وجود إسرائيل التي قامت مبوجب القرار 

181 الصادر عن ذات الهيئة كتوصية، بل وعن نفس األعضاء. 
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الشعوب  إب���ادة  عمليات  بتسويغ  ق��ام��ت  ال��ت��ي  العنصرية  ...«ال��ع��ق��ل��ي��ة 
األصلية في األمريكيتني وأستراليا، وفي أفريقيا من ناميبيا وحتى الكونغو، 

وفي أماكن أخرى، لها ما يضاهيها بوضوح في فلسطني«.
إسرائيل«،  أبارتهايد  »أس��ب��وع  األمم��ي:  االس��ب��وع  فعاليات  انطالقة  م��ع 
أفريقي  االقتباس عن جنوب  أود  الفلسطيني احملاصر،  الشعب  للتضامن مع 
هذه  تكن  ولم  عنصري«.  فصل  دولة  هي  »إسرائيل  بأن   1963 عام  منذ  أكد 
كلمات نيلسون مانديال، وال كلمات رئيس األساقفة ديزموند توتو أو كلمات 
رئيس  نفسه،  األبارتهايد  مهندس  هو  بها  تلفظ  ال��ذي  ك��ان  بل  سلوفو؛  جو 

الوزراء العنصري، الدكتور هندريك فيرورد.
فقد كان متضايقا من االنتقادات لسياسة األبارتهايد، ومن خطاب هارولد 
ماكميالن »رياح التغيير«، وذلك مقابل الدعم الغربي غير املشروط إلسرائيل 

الصهيونية. 
ومن املؤكد أن فيرورد كان على صواب؛ فكال الدولتني باشرت ومارست 
في  لليهود  ال��وح��ي��د  املطلب  ذات  ال��ع��رق��ي��ة،  العنصرية  على  ت��ق��وم  سياسة 
وحق  احلصرية  املواطنة  في  يتركز  أفريقيا؛  جنوب  في  وللبيض  فلسطني، 
األعمال؛  واملمتلكات،  األرض  مبلكية  يتعلق  فيما  القوانني  مبوجب  االحتكار 
واالجتماعية  الصحية  واخلدمات  التعليم،  على  احلصول  في  فائقة  وميزات 
واخلدمات  احلكومية  واملنح  املعاشات  وعلى  والرياضية،  الثقافية  واملرافق 
قوى  لعضوية  االفتراضي  االحتكار  األصليني،  السكان  حساب  على  البلدية 
السائدة  خطوطهم  ط��ول  على  االم��ت��ي��ازات  تطوير  وك��ذل��ك  واألم���ن،  اجل��ي��ش 
تصميمها  مت  البلدين  كلتا  في  ال���زواج  قوانني  وحتى   – العنصري  للتمييز 

ال�«نقاء« العنصري. حلماية 
ما يسمى ب�«غير البيض« في أبارتهايد جنوب افريقيا؛ األفارقة األصليون، 
–  هم متاما مثل الدرجة  وآخرون من أصول عرقية مختلطة من أصل هندي 
الثانية أو الثالثة من غير اليهود في إسرائيل –  الذين مت إخضاعهم إلى مكانة 
البيروقراطية  أله��واء  ورهنا  املتقلقل،  التواجد  من  حلالة  املواطنة  دون  ما 
حرية  أو  العمل  على  واحلصول  التنقل،  حرية  عليهم  حتظر  التي  والقوانني 

التجارة، والتي متلي عليهم أين يستطيعون اإلقامة وما إلى ذلك.
وال بد أن فيرورد علم جيدا عن قيام دولة إسرائيل بتجريد سكان فلسطني 
ال���ذي وص��ل حزبه  ال��ع��ام  األص��ل��ي��ني م��ن أم��الك��ه��م ف��ي ع��ام 1948، ف��ي نفس 
العنصري املشابه للسلطة، وال بد أنه كان على وعي بتدمير إسرائيل للقرى 
الفلسطينية، وبارتكابها املجازر والتطهير العرقي املنهجي للفلسطينيني مع 

سبق اإلصرار والترصد.
في سنوات قليلة، قام نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بتطهير 
البيض«  التي عاش فيها »غير  ب�«املواقع السوداء« -  مدن وبلدات مما سمي 

املنازل  جتريف  ومت   – فيها  وتاجروا  وتعلموا  االجتماعية،  حياتهم  وبنوا 
مستوطنات  إل��ى  عنوة  ونقلهم  عسكرية،  شاحنات  ف��ي  العائالت  وحتميل 
سريعا  إنشائها  سيعاد  التي   – الطبيعية«  ال�«محميات  عكس  وعلى  بعيدة. 
ألن  الصناعية؛  املناطق  عن  بعيدة  ليست   – »بانتوستونات«  إلى  لتتحول 

االزدهار االقتصادي يلزمه حصة من األيدي العاملة السوداء الرخيصة.
حرب  بعد  الفلسطينية  األراض��ي  تقسيم  ليرى  فيرورد  يعش  لم  وبينما 
األيام الستة، وما تبعها من إنشاء »بانتوستانات« ضئيلة في الضفة الغربية 
اإلغالق  مبخططات  الكبير  إعجابه  عن  ويعبر  ليوافق  كان  فقد  غزة،  وقطاع 
فقد  شيء،  كل  بعد  معزولة.  سجون  نطاق  في  وطنهم  في  الفلسطينيني  على 
من  بسهولة  كارتر  متكن  السبب  ولهذا  عظيمة،  فيروردية  خطة  هذه  كانت 
العنصري.  للفصل  مماثلة  أنها  على  احملتلة  الفلسطينية  األراض��ي  تعريف 
العنصري  الفصل  نظام  من   %13 متثل  »البانتوستانات«  كانت  الواقع،  في 
مع  تتقلص  بالسخرية،  مقارنة  للطبيعة  خارق  وبشكل  أفريقيا،  جنوب  في 

الزمن قطع األراضي التي تخصص للفلسطينيني.
بزيارة  قمت  فعندما  البانتوستانات؛  ح��ول  التعليق  من  املزيد  ويوجد 
رام  في  فعليا  هدم  الذي  مقره  في  عرفات  ياسر  الراحل  الفلسطيني  الرئيس 
ما  إل��ى  بيده  وأش��ار  ق��ام  2004؛  ع��ام  أفريقيا  جنوب  وف��د  ضمن  وذل��ك  ال�له، 
للخارج  مشيرين  فرددنا  بانتوستان«،  سوى  ليس  هذا  »أنظر  وقال:  حوله 
للقصف  تتعرض  لم  بلداتنا  حتى  أنه  والواقع  بانتوستان،  ليس  »ال  وقلنا: 
أوسع اشرنا مع  الدبابات، وبنظرة  أو سحقها بواسطة  بالطائرات احلربية 
اإلدارية  املباني  وشيدت  التمويل  من  الكثير  ضخت  بريتوريا  أن  إلى  عرفات 
بخدمة  للبانتوستانات  اجلوية  للخطوط  سمحت  وحتى  لإعجاب،  املثيرة 
ب�«تنمية  القيام  في  ج��ادة  أنها  العالم  إقناع  أج��ل  من  م��اوس  ميكي  عواصم 

منفصلة«.
وما كان فيرورد معجب به أيضا؛ هو احلصانة التي متتعت بها إسرائيل 
عند ممارستها لعنف وإرهاب الدولة لكي تشق طريقها، وبدون أية معوقات 
أو اعتراضات من حلفائها الغربيني، وباحلصانة املتزايدة بشكل رئيسي من 
قبل الواليات املتحدة األمريكية. وما أعجب به فيرورد وأمثاله  في إسرائيل، 
بالطريقة  يتعلق  كان  األفريقية؛  القارة  جنوب  منطقة  في  تقليده  وحاولوا 
التي سمح بها احللفاء الغربيون إلسرائيل باستخدام القوة العسكرية، ومن 
القومية  النهضة  تصاعد  وكبح  جهة  من  أراضيها  لتوسيع  معاقبتها،  دون 

العربية في البلدان العربية املجاورة.
بعد حرب األيام الستة، قال جون فورستر، خليفة فيرورد، عبارته سيئة 
ال��دول  نتناول  س��وف  ال��غ��داء،  قبل  العرب  اإلسرائيليون  ض��رب  »لقد  الذكر: 

اإلفريقية على الفطور«.
ول��ك��ن ل���م ت��ك��ن ال��ع��ق��ي��دة ال��ع��ن��ص��ري��ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ه��ي وح��ده��ا ال��ت��ي أده��ش��ت 
ق��ادة األب��ارت��ه��اي��د، ب��ل اس��ت��خ��دام ال��رواي��ة 
لتبرير  أي��دي��ول��وج��ي  كمنطق  ال��ت��ورات��ي��ة 

رؤيتها وأغراضها وأساليبها.
الرواد الهولنديون األوائل، األفريكان، 
ك���ان���وا ق���د اس���ت���خ���دم���وا ال���ك���ت���اب امل��ق��دس 
املستعمرين  م��ن  غ��ي��ره��م  م��ث��ل  وال��ب��ن��ادق 
خارج  لالنطالق  وذل��ك  أخ��رى؛  أماكن  في 
في  النائية  املناطق  في  احملصنة  قالعهم 
التوراتيني  مثل  ومت��ام��ا  أفريقيا،  جنوب 
»شعب  أنهم  زع��م��وا  ال��ذي��ن  اإلسرائيليني 
الله املختار« الذي أنيط به مهمة ترويض 
وحضرنة الشعوب البدائية؛ ومع جتاهل 
ت��ام إلن��ت��اج��ي��ة وك��د ال��ن��اس ال��ذي��ن فلحوا 
ال���ق���رون،  ع��ب��ر  ف��ي��ه��ا  وت����داول����وا  األرض، 
جعل  على  القادرين  وحدهم  أنهم  مدعني 
األرض تتدفق باللنب والعسل. وقد عقدوا 
ع��ه��دا م��ع ال��ل��ه ل��ك��ي ي��ه��زم أع��دائ��ه��م على 
أي��دي��ه��م وي��ب��ارك أع��م��ال��ه��م. وح��ت��ى حلول 
ع��ه��د ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف��ي ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا، 
ك��ان��ت ك��ت��ب ت��اري��خ ال��ع��ن��ص��ري��ة ع��م��وم��ا؛ 
تقول أن الرجل األبيض وصل إلى جنوب 
ما  م��ث��ل  قليلة  أو  ك��ث��ي��رة  ب��أع��داد  أف��ري��ق��ي��ا 
يسمى ب�«قبائل البانتو« من الشمال حيث 
كانوا يرحتلون في إنحاء منطقة ليمبوبو، 

في  االستيطان  رواد  كانوا  وأنهم  زميبابوي،  مع  أفريقيا  جنوب  حدود  وهي 
أرض بال شعب. 

الشعوب  إب���ادة  تبرر  التي  العنصرية  االستعمارية  العقلية  ه��ذه  مثل 
الكونغو،  إلى  ناميبيا  من  أفريقيا  وفي  وأستراليا،  األمريكيتني  في  األصلية 

وفي أماكن أخرى، فإن أكثر ما يضاهيها موجود في فلسطني.
هو  االستعمارية  للهمجية  التاريخية  امل��ف��ارق��ة  ه��ذه  ف��ي  ج��دا  واملخجل 
هذا  مثل  لتحقيق  بالتطلع  ال��غ��رب  قبل  م��ن  الصهيونية  إلس��رائ��ي��ل  السماح 

الغرض حتى في القرن احلادي والعشرين.
وليس من الصعب التعرف من بعد على النظام اإلسرائيلي كما استطاع 
فيرورد القيام بذلك، وبأن إسرائيل هي في الواقع دولة متييز عنصري. وقام 
أكتوبر  حرب  بعد  إسرائيل  بزيارة  فورستر،  جون  بالثزار  فيرورد،  خليفة 
1973، عندما متكنت مصر في نصر نادر؛ من استعادة قناة السويس وشبه 
جزيرة سيناء من إسرائيل، بعد ذلك أصبحت إسرائيل وجنوب أفريقيا حليفني 
عسكريني شبه توأمني، حيت ساعدت بريتوريا إسرائيل على استعادة قوتها 
جنوب  في  العنصري  الفصل  نظام  إسرائيل  ساعدت  ثم   ،1973 نكسة  بعيد 
باألسلحة  ودعمتها  الدولية  العقوبات  ذروة  شهدت  التي  الفترة  في  أفريقيا 
إلى  املقاتلة،  الطائرات  وحتويل  احلربية  السفن  من  ب��دءا   – والتكنولوجيا 

املساعدة في صناعة ست قنابل نووية وتأسيس الصناعات احلربية.
ب��ال��ن��س��ب��ة حل��رك��ات ال��ت��ح��رر ف��ي أف��ري��ق��ي��ا اجل��ن��وب��ي��ة، ش��ك��ل��ت إس��رائ��ي��ل 
وأبارتهايد جنوب أفريقيا محورا استعماريا عنصريا؛ ولوحظ أن أشخاص 
قد  الثانية،  العاملية  العرب  خالل  النازية  مع  متعاطفني  كانوا  فورستر  مثل 
إليهم  اإلش��ارة  متت  أن  قط  يحدث  ولم  كأبطال،  إسرائيل  في  تكرميهم  جرى 
أولئك  يفاجئ  لم  وهذا  أفريقيا!.  جنوب  صهاينة  قبل  من  للسامية  كمعادين 
وطابع  الصهيونية  العنصرية  لطبيعة  حقيقي  فهم  أج��ل  من  ج��اءوا  الذين 

دولة إسرائيل الصهيونية.
أن  املفيد  م��ن  ول��ك��ن  التفصيل،  م��ن  ب��امل��زي��د  يسمحان  ال  وامل��ك��ان  ال��زم��ان 
أضيف؛ أن السلوك والطرق اإلسرائيلية في القمع أصبحت تشبه أكثر فأكثر 
وحشيته:  ف��ي  جت��اوزه  وحتى  ذروت���ه،  ف��ي  أفريقيا  جنوب  أبارتهايد  نظام 
مخططة،  اغتياالت  احملليني،  للسكان  جتمعات  وإزال��ة  تهجير  بيوت،  ه��دم 
مجازر، سجن وتعذيب املعارضني لها، عقوبات جماعية وعدوان على الدول 

املجاورة.
املرضية،  األس��ب��اب  حتديد  نستطيع  أفريقيني  اجل��ن��وب  نحن  بالتأكيد، 
وللجمهور  احلاكمة  العسكرية   – السياسية  للنخبة  الكراهية  تغذي  التي 
التاريخ  في إسرائيل بوجه عام؛ وليس صعبا على أي شخص له خبرة مع 
في  العنصرية  الكراهية  تزرع  التي  املتعمدة  الطريقة  يفهم  أن  االستعماري؛ 
سباق لتبرير األفعال البشعة، وغير البشرية ضد املدنيني العزل من األطفال 
والنساء والشيوخ. وفي احلقيقة؛ ألم تكن هذه هي األيديولوجية العنصرية 

املريضة التي غذت شهوة هتلر للحرب ولتنفيذ احملرقة؟ 
أف��ري��ق��ي، س��واء  س��وف أع��ل��ن ب��وض��وح وب���دون مبالغة، ب��أن أي ج��ن��وب 
الكرامة  مبادئ  بأبسط  مدفوعا  أو  احلرية،  أجل  من  الكفاح  في  منخرطا  كان 
من  بعمق  صدم  قد  احملتلة،  الفلسطينية  األراض��ي  بزيارة  وق��ام  اإلنسانية، 
الوضع الذي شهده هناك، وأنه يتفق مع قاله رئيس األساقفة األب ديزموند 
جنوب  في  حدث  مما  بكثير  أس��وأ  الفلسطينيني  على  واق��ع  هو  ما  بأن  توتو؛ 
عام  مدنيا   69 فيها  قتل  ال��ذي  »شاربفيل«  م��ج��زرة  أصبحت  حيث  أفريقيا؛ 

1960 رمزا عامليا لقسوة نظام األبارتهايد.
عام  ف��ي  اإلسرائيلية  احلكومة  أع��ض��اء  أح��د  بكلمات  التذكير  أود  وه��ن��ا 
م��ذب��ح��ة دي���ر ياسني  أن أص��ب��ح��ت وح��ش��ي��ة  ب��ع��د  أه����رون س��ي��زل��ي��ن��غ،   ،1948
معروفة، والتي قتل فيها 240 قرويا فلسطينيا؛ حيث قال: »اآلن نحن أيضا 

نتصرف مثل النازيني وأشعر أن وجودي بأسره يهتز«.
والصديق  املخضرم  البريطاني  النائب  كوفمان،  جيرالد  الحظ  ومؤخرا 
اإلسرائيلي  اجل��ي��ش  ب��اس��م  املتحدثة  أن  وذك���ر  ط��وي��ل،  زم��ن  منذ  إلس��رائ��ي��ل 
في  العزل  املدنيني  مقتل  ببرود  جتاهلت  عندما  وذل��ك  ال��ن��ازي،  مثل  تتحدث 

قطاع غزة ومن بينهم الكثير من النساء واألطفال.
يوجد حاجة إلى الصراحة حيث مت وضع جرائم احملرقة النازية في أعلى 
نضع  أن  علينا  يجب  فأين  احلديثة،  األزمنة  في  البشر  وحشية  قياس  سلم 
األخيرة،  اآلون��ة  في  غزة  قطاع  في  حدث  ملا  البشرية  التكلفة  مكانة  هي  وما 

وضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 والنكبة التي تكبدها.
كيف ميكننا تقييم وحشية إلقاء القنابل والفسفور األبيض املشتعل على 
غزة،  »غيتو«  في  الناس  وخنق  أحياء،  وهم  الناس  وحرق  املدنيني،  السكان 
فيه،  االحتماء  أو  إليه  للفرار  مكان  وبدون  هوادة  بال  حصار  تهت  ووضعهم 
العيون  أمام  تبخرت  بأكملها  لعائالت  املتواصل  القصف  من  يوما   22 وملدة 

خطاب روني كاسلير في أسبوع »أبارتهايد« إسرائيل

من القائل قبل 50 عاما: إن إسرائيل هي دولة فصل عنصري؟
بقلم: روني كاسريلز* 

جنوب أفريقيا في السبعينيات

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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rŁU'« ¨W�_« ¡«œ u¼ bOKI²�U� ¨ÊËdO¦�Ë ©±π∑µ ¨wÐdF�« l�«u�«
WŁ—UJ�« ô≈ t� ÕeŠe� ôË UNOKŽ tKJKJÐ aOM¹ Íc�«Ë U¼—b� vKŽ

Æ—UDO³�« Èd¹ UL� ÎU¹—uŁ ÎUFÐUÞ W³JMK� ÊU� UM¼ s� ¨W³JM�«Ø
W�UF�  W¹—uŁ …œ—  ¨W³JM�« vKŽ wÐdF�«  qFH�« …œ—  sJð r�
5½«uI�«  ·U??A??²??�« r²¹ r??�Ë  Æ—U??D??O??³??�« wN²A¹  UL�  WK�UJ²�Ë
ÂuJ;« »U??D??)« d×Ý  s??Ž Z²M¹ r??�  p??�c??� ¨W³JMK�  W??¹—u??¦??�«
W³JM�«  ¡U????łË ¨W??−??O??²??½ W???¹√ W??O??Ðö??I??½ô«Ë W??¹—u??¦??�« r??O??¼U??H??0

 qÐ ô ¨WLF½ sJð r�Ë ±π∂∑ uO½u¹ Ø  Ê«d¹eŠ W³J½  ¨…b¹b'«
bŠ vKŽ UNM� UN�ö�²Ý« sJ1  w²�«  rFM�« lOLł X�U� UN½√
s� d��¹ Õ«—  Íc??�« ÍËd??F??�« tK�« b³Ž wÐdG*« dJH*« dO³Fð
ÆW??Ł—U??J??�« bAM¹ Íc???�« Íu??ÐËd??F??�« ÍË—u???¦???�« »U??D??)« X??�U??N??ð
¨rH�«  džU� w�łdM�« UMŠdł wIÐË  U³JM�«Ë À—«uJ�« X�«uðË

d??�UF*« w??ÐdF�« »U??D)« W??�“√Ë s???OD�K� W???³J½
u??FOÐd�« w??KŽ w??�dð Æœ ∫r??KIÐ

W1eN�« ‰ ÒuŠ Íc�« ÍË—u¦�« wzUA½ù« »UD)« …dOŠ  œ«œ“«Ë
p�c� ¨t−zU²½ ’ö�²Ý« sJ1 ”—œ v�≈ W³JM�«Ë »U×�½« v�≈
¨w�HM�« qOK×²�UÐ q−Ž vKŽ  ÊUF²Ý« Íc??�« oŠö�« »UD)«
lIð W{d�«Ë ¨W{— v�≈ uO½u¹ Ø Ê«d¹eŠ W1e¼ ‰ ÒuŠ Íc??�«Ë
ÿUI¹≈ v�≈ l�bð ôË »UD)« «c¼ ‰uI¹ UL� WŁ—UJ�«Ë W�bB�« 5Ð
ÁdO�Hð w� ‚“Q*« s� t�H½ wÐdF�« »UD)« cI½√ «cNÐ ÆwŽu�«
WŁ—U� v�≈ Á—ËbÐ lKD²¹ Õ«—Ë ¨W³JM�« ”—œ s� UMðœUH²Ý« ÂbF�
W�b� WÐU¦0 ÊuJðË qBŠ U� ŸuL−� UNL−×Ð ‚uHð …b¹bł

ÆWLzUM�« W�_« ÿUI¹≈ w� r¼U�ð
  «u??I??�« ‰u????šœË ±π∏≤ u??O??½u??¹ Ø Ê«d???¹e???Š W??1e??¼ b??F??Ð
»dF�« 5HI¦*« s??� nOH� Õ«— ¨ Ëd??O??Ð  VK� v??�≈ WOKOz«dÝù«
qO³Ý vKŽ rEF�« ‰öł  ‚œU�Ë wM¹eOð  VOD�«® 5O�UJ¹œ«d�«
q�U� Ìb×� ¨±π∏≤  ËdOÐ bFÐ U� WKŠd� sŽ ÊuŁb×²¹ ©‰U¦*«
`HÞË Ê«Ëü« Ê¬ bI� ¨WCNM�«Ë W³JM�« 5Ð ¨W½UO)«Ë …—u¦�« 5Ð
Í√ – ‰Ë_« ÁUð bI� ÆÀb×¹ r� «c¼ s� ÎU¾Oý sJ� ¨tO� U0 qOJ�«
wIÐË ¨À«d²K� WO��–uŁ—_« tðöOK%  w� – wM¹eO²�« VOD�«
tÐU²� d??E??½«® WOM¹b�« tðUŽU³D½«  dOÝ√ – rEF�« Í√ – w½U¦�«
w²�« —UB(« W�UŠ dOÝ√Ë ©±π∂π ¨¢wM¹b�« dJH�« bI½ ¢ w�
Æa¹—U²K� ÎUHIÝ U¼—U³²ŽUÐ WO��—U*« sŽ ŸU�b�« ÁU&UÐ t²F�œ
r�– W�—UHLK� U¹Ë– UNMJ�Ë ±ππ± WO½U¦�« ZOK)« »dŠ  ¡UłË
wÐdF�« »UD)« UN� uŽb¹Ë U¼UML²¹ w²�« WŁ—UJ�« Èu²�0 sJð

Æd�UF*«
wÐdF�« ÕËd�« d¹d% u×½ ¢ Ê«uMŽ X%Ë ‰uD� Y×Ð w�
WK−*« t??ðd??A??½Ë `??�U??� r??ýU??¼ t³²� ¢U??N??�U??I??Ž s??� W??O??�ö??Ýù«
dÐu²�√ Ø‰Ë« s¹dAð s�U¦�« U??¼œb??Ž w??� ¢ ÈËe??½ ¢  WO½ULF�«
 sŽ ¨`�U� rýU¼ dÒ³Ž ¨W¹d−¼  ±¥±∑ ‰Ë_«  ÈœULł –  ±ππ∂
v�≈ l�bð  Ê√ UN½Qý s� WŁ—U� sJ�Ë WŁ—U� ÀËb??Š w�  t²OM�√
—UON½«  qB×¹ Ê√ wG³M¹¢ t�uIÐ p�– vKŽ œbA¹ u¼Ë  ¨—UON½«
bI²Ž« UL�Ë —UON½ô« ÊQý sL� ¨¢‰«e�e�« UMNłË w� d−H²¹ Ê√Ë
l�b¹ Ê√ ¨‚œ√ …—u??B??Ð ¨W??K??¾??Ý_« s??� Î«b??¹e??�  b??�u??¹  Ê√  —UDO³�«
v�≈ tHO�öð w� Wðu³J*«Ë l�«u�« ‚ULŽ√ w� WÐu−;« WK¾Ý_UÐ
Íb×²�« W¹dEMÐ WNł«u�« v�≈  l�b¹ `�U� rýU¼ Ê≈ ÆWNł«u�«
‰uI�« sJ1  YO×Ð  WOFzU−� d¦�√ …—uBÐ  sJ�Ë  WÐU−²Ýô«Ë
sD³²�ð w²�« ◊U³Šù« UOłu�u¹b¹√ sŽ …bŠ d¦�_« dO³F²�« UN½≈
’uJM�« v??�≈ tF�bð  w²�«Ë d�UF*« wÐdF�«  »UD)« …dO��
vML²¹ô uN� ¨—u³¦�«Ë q¹u�UÐ tFL²−� vKŽ ¡UŽb�«Ë tO³IŽ vKŽ
Ê√ UN�  uŽb¹ qÐ  ¨V�×� W??�_« Èu²�� vKŽ ÊuJð Ê√ WŁ—UJK�
a¹—U²�« vKŽ fOI¹ UM¼ u¼Ë ¨»dF�« 5HI¦*«  Ë s¹dJH*« ‰UDð
tA²O½ sJ¹ r� uK� Æ5??O??Ð—Ë_« s¹dJH*«  a¹—Uð vKŽË  w??Ð—Ë_«
WK¾Ý_« s??�   u??³??J??*«  d?? ]−??� U??* ÷d???*«Ë vLF�«  W¼UFÐ  ÎU??ÐU??B??�
`�U� rýU¼  rNOKŽ uŽb¹ s¹c�« »dF�« ÊuHI¦*« r¼ 5�U��®

Æ© U¼UF�«Ë vLF�UÐ
 «uI�« q³� s� tO{«—√ q²% Íc�« ‚«dF�« v�≈ 5D�K� s�
¨t�H½ v??K??Ž ‰U???(« w??I??Ð ¨W??¹“U??G??�« W??O??½U??D??¹d??³??�« – W??O??�d??O??�_«
rEF� Î«dOF²�� t�H½ vKŽ d�UF*«  wÐdF�« »U??D??)« wH¹Ë
¨◊U³Šù«Ë W1eN�«  UOłu�u¹b¹√ s� t�UŠ  sŽ dO³F²�« l??�«Ëœ
Ê«ËbF�« ‚UOÝ wH� ¨ÂUÝ Í—– dDH� t²�Ë—√ w� gAFð w²�«
w�dð ÍœuF��« dJH*« Õ«— ¨‚«dF�« vKŽ w½UD¹d³�« – w�dO�_«
¨ U�bB�« s� Î«b¹e� W�_UÐ ‰eM¹ Ê√ w�¹—U²�« —bI�« uŽb¹ bL(«

…b�UN�« W¦'« l�bð Ê√ UN]KŽ ¨ U�b� Ë  U�b� u¼ tłU²×½ UL�
Æ„«d(« s� ¡wý v�≈

vKŽ b¹b'« wŁö¦�« Ê«ËbF�« v�≈ dEM¹ u¼Ë bL(« l�bM¹
…—uBÐ ¨ÂuO�«Ë bOF³�« f�_« 5Ð W½—UI*« s� ¡wý v�≈ ‚«dF�«
bMŽ  wŽu�« XEI¹√ w²�« dB� vKŽ WO�½dH�« WKL(« 5Ð ¨‚œ√
vKŽ WO�U(« WO�dO�_« WKL(« 5ÐË ¨WŁ«b(« …—ËdCÐ »dF�«
¢ ‚«dFK� W¹d(« ¢  W??¹«— X% ¡UHK(«  UNł—b¹ w²�« ‚«d??F??�«
ÊuOKÐU½ WKLŠ oDM� bBI¹Ë ≠oDM*«   «c???Ð¢ ∫b??L??(«  V²J¹
w� WO�dO�_« WKL(«  «—U??F??ý Ê≈ ‰u??I??�«  sJ1 – dB� vKŽ
Âb�ð UN½_ sJ� Ë Î̈öF� ·«b¼_« sL{ s� ÊuJð b� Ë ¨sDMý«Ë
w� sJ� Ë Æt�H½ √b³LK� WOð«c�« WLOIK� fO� Ë WMOF� W×KB�
Ê√ Í—ËdC�« s� fO� Ë ¨UNMO�UC� Ë ∆œU³*« vI³²Ý W¹UNM�«
w� l{u�« ÊuJ¹ ¨…dO¦� ÊUOŠ√ wH� Æw�dO�_« œułu�« dL²�¹
œuL'« Ë ÊuJ��« s� „«– Ë√ lL²−*« «c¼ w� ¨„«– Ë√ bK³�« «c¼
s� bÐô YO×Ð ¨…UO(« Ë W¹uO(« Ê«bI� Wł—œ v�≈ ‰U(«  U³ŁË
¨wÐdF�« lL²−*« Ã—Uš Í√ ¨tł—Uš s� W¹u� WOzUÐdN� W�b�
UOÝËdÐ w� ÀbŠ U� «c¼ ÆWOð«c�« WOKŽUH�« Ë …UO(« t� bOFð w�
…UO(« w� ÕËd??�« YFÐ v�≈  œ√ 5Š WO½uOKÐUM�«  WKL(« bFÐ
 U??¹ôu??�«  b??Šu??ð Ë ¨s??H??�«Ë »œ_«Ë dJH�« d??¼œ“U??�  ¨W??O??½U??*_«
ÎU¾Þu� UN� b& Ê√ XŽUD²Ý« …bŠ«Ë W�Ëœ w� p�– bFÐ WO½U*_«
U� «c??¼ Ë Æ ôU??−??*« q??� w??� fLA�« X??% ÎU??½U??J??� Ë ¨3_« 5??Ð
w� lOCð Ê√ WO½UÐUO�« WŁ«b(«  œU� Ê√ bFÐ ÊUÐUO�« w� ÀbŠ
dOž W¹dJ�Ž  «d�UG� w� b−*« sŽ rN¦×ÐË dJ�F�«  «d�UG�
¨w½UD¹d³�« —ULF²Ýô« œUŽ√ 5Š 5BK� ÀbŠ U� «c¼Ë ÆW¹b−�
lL²−� v�≈ ÕËd�« ¨‰U(« WF³ODÐ b¹d¹ ôË dFA¹ ô YOŠ s�
”u��« Ád�½ ”d{ ÈËUN²¹ UL� ÍuN¹ ÊU� Ë ¨œU�H�« tO� d�½
UL¼«ež 5Š wÐdF�« ‚dA*«Ë dB* ÀbŠ U� «c¼Ë Æ—Ëc'« v²Š
¨tO� ÊuAOF¹ Íc�« dBF�UÐ wŽu�« v�≈ »dF�« œUŽQ� ¨ÊuOKÐU½
Ë  U�b� s� bÐô ÊUJ� ¨p�– bFÐ rNÐUIŽ√ vKŽ «uBJ½ rNMJ�Ë
Æ¢Âö�²Ýô« ·dF¹ ô a¹—U²�« dJL� ¨v�ŽË qF� –≈ ¨ U�b�
vKŽ WO�U(«  WO�dO�_« WKL(«¢ ∫‰uI�UÐ t¦¹bŠ bL(« wNM¹Ë
…bOFÐ Ë√ W³¹d�  UO³KÝ s� UN� ÊuJ¹ Ê√ sJ1 U� qJÐ ¨‚«dF�«
¨W*uF�« w� ◊«d�½ô« vKŽ »dF�« d³& b� UN½√ ô≈ ¨WIDM*« vKŽ
rŁ s??� Ë ¨U??¼œU??F??Ð√ qJÐ ¨W??Ł«b??(« w�U²�UÐË ¨d??B??F??�«  r??Ł  s??�Ë
ôË tO�≈ ÊuL²M¹ ô rN½√ ÊËdFA¹ «u½U� r�UŽ ¡UMÐ w� W�—UA*«

Æ¢WOÐdF�« W¹—UC(« WKCF*« sLJð UM¼Ë ¨rNO�≈ wL²M¹
»UD)« vKŽ vGDð  w??²??�« WO�UFH½ô« Ác??¼  Ê√ w???¹√—  w??�Ë
tFL²−* W³JM�«  Ø WŁ—UJ�« wM9 v�≈ tF�bðË d�UF*« wÐdF�«
 U??ł—œ vB�√ v??�≈ XK�Ë W??¹Ë«œu??Ý s??Ž o×Ð d³Fð ¨t??K??¼√Ë
sŽ w(« dO³F²�« WÐU¦0 qEðË ¨wÐdF�« nI¦*« bMŽ ·dD²�«
sþ Íc�« Ë√ Íu³�M�« nI¦*« Èb� Î̈UF� WÝUO��«Ë W�UI¦�« ”RÐ

Æp�c� t�UŠ

bO�«u� s� Í—uÝ YŠUÐË VðU� u¼ u??FOÐd�«  w??KŽ w??�dð Æœ
¨UNM�  UÝ«—b�«Ë Àu×³�« s� b¹bF�« t� Æ±πµ± ÂUF�« w� wKA�UI�«
»UD)«≠Y�U¦�« n�ô« nDFM� w� wÐdF�« w�bI²�«  »UD)« W�“√¢
ÂöÝô«¢ ª¢q³I²�*«Ë d{U(« »dG�«Ë ÂöÝô«¢ ª¢Uł–u/ w��—U*«
”bI*«Ë ¨nMF�«¢ ª¢d−(« v�« 5D�« s�¢ ª¢…—uDÝô«Ë oK)« WL×K�Ë

ÆUC¹√ WOÐdF�« n×B�« s� œbŽ w�  UL¼U�� VðUJK� Æ¢fM'«Ë

d�UE�« ¨bH� ¡UC� ¨U����« W�¥∞∂¨WL�� 

 w� �d��±∞ —U�√ ±π¥∏Æ

ôœÒ ¨bH� ¡UC� ¨W�¥±∏¨WL�� 

 w� �d��±∞ —U�√ ±π¥∏Æ

e�« ¨bH� ¡UC� ¨w�U����« ‚Ë±\≤±∏¨WL�� 

 w� �d��±± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨©»d�® bH�±±\∞µµ¨WL�� 

 �d��±± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WB�U)«≤\±≥¥¨WL�� 

 w� �d��±± —U�√ ±π¥∏Æ

b�Ò ¨bH� ¡UC� ¨U‡‡��≤�∏¨WL�� 

 w� �d��±± —U�√ ±π¥∏Æ

e�u��« ¨bH� ¡UC� ¨W�µπ≤¨WL�� 

 w� �d��±± —U�√ ±π¥∏¨

—œ XO� ¨…e� ¡UC� ¨”«≥\±π∞¨WL�� 

 w� �d��±± —U�√ ±π¥∏Æ

d�Ò ¨ÊU�O� ¡UC� ¨W�Ë≥∏≥¨WL�� 

 w� �d��±± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨w�uL��«≥∂∞¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨—cF�  ¨U�µµ�¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨U�b� ¨U�∂∞≥¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨r�u� ¨U�∏≥µ¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

¨5M� ¡UC� ¨w�u'«

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨·uA�« Â√µµ�¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨W�U�bM��«±\¥µ∞¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

—U�� ¨UHO� ¡UC� ¨s�±\π�≤¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� …eO��≥≥∂¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨U��u��∏π¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨�UIOK�¥∏�¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

d� ¨…e� ¡UC� ¨d�≥\±�∏¨WL�� 

 f� �d��±≤  —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨—u�UH�«±≤∏¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨„uA�« q�±≥π¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨WM�U��«∂±µ¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

“ ¨ÊU�O� ¡UC� ¨WF�±π�¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨W�bOL(«≤µµ¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨WO�d�_«≤∂�¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨ÊU�O�∂\∞∞π¨WL�� 

 w� �d��±≤ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨r�L�±\¥π∂¨WL�� 

 w� �d��±≥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨b$�±π¨WL�� 

 w� �d��±≥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨W�d�±\∞≥≤¨WL�� 

 w� �d��±≥ —U�√ ±π¥∏Æ

©q¹bÐ® ≤∞∞µ W³JM�« WDA½√ s�

املرعوبة لطفل أو أب أو أم جنت من القصف.
وشاربفيل  وشاتيال  صبرا  لي،  ماي  ياسني،  دير  وارسو،  غيتو  اليديس،  غيرنيكا، 
غزة  في  املجازر  ومقترفي   – الوحشية  اجلرائم  مقياس  في  عالية  مكانة  في  جميعها 
النازيني.  النازية، وفي كلمات سيزلينغ، التصرف مثل  هم مرة أخرى ضحايا احملرقة 
ينبغي أن ال مير ذلك بدون عقاب وعلى املجتمع الدولي أن يطلب محاكمتهم على جرائم 
احلرب واجلرائم التي اقترفوها ضد اإلنسانية. والدرس هنا؛ أنه إذا لم يتوقف أبارتهايد 
املزيد من اجلرائم وتنتشر، ليس في كامل  إسرائيل عن هذه املسارات، فسوف ترتكب 
منطقة الشرق األوسط وإيران فقط، وإمنا بالتأكيد في كل مكان ميكن حتدي إسرائيل 
فيه، مثلما تفعل أجهزة أمن نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي حيث يد املوساد متتد 
بعيدا جدا في واقع األمر، وبطبيعة احلال فإن دولة إسرائيل حليف رئيسي للواليات 
ومن  الهجوم،  ه��ذا  وراء  تقف  التي  ال��دواف��ع  وك��ل  االره���اب«،  »على  حربها  في  املتحدة 
الفلسطينيني  م��ع   – نهاية  الدموية  امللحمة  لهذه  يكون  ول��ن  النفط،  م��ص��ادر  ضمنها 

املستهدفني لكي يسيروا في طريق الشعوب البائدة في احلقبة االستعمارية السابقة.
وجنبا  العزم  عقدنا  ما  إذا  أب��دا؛  يحدث  ولن  يكون  ال  أن  يجب  املصير  هذا  مثل  لكن 
هذا  لوقف  والتصميم  العزم  نتشاطر  يقهر،  ال  الذي  الفلسطيني  الشعب  مع  جنب  إلى 

املشروع الصهيوني الغادر والقوى العظمى التي تدعمه وتشجعه.

اسمحوا لي أن أعود مرة أخرى إلى جتربتنا في جنوب أفريقيا؛
كانت  البرتغالية،  املستعمرات  اجلزائر،  فيتنام،  في  التحرري  الكفاح  ومثل  هناك، 

الطبيعة العادلة للكفاح هي الضمانة للنجاح.
مع تلك امليزة األخالقية، وعلى أساس عدالة الكفاح التحرري، تعلمنا سر االنتصار 
الفيتنامي، وقمنا بصياغة إستراتيجيتنا حسبما عبرنا عنها بالركائز األربعة لكفاحنا 

التحرري:
السري؛ والتضامن  النضال  املسلح،  السياسي اجلماهيري، معزز بالكفاح  النضال 

العاملي.
بعض  في  لرئيسية  أو  السائدة  اإلستراتيجية  هي  الركائز  هذه  أحدى  تصبح  وقد 
األحيان، ولكن لم يكن للدخالء من اخلارج أن يوجهوا هذه االستراتيجيات؛ لكي تكون 
أي من الركائز هي في طليعة النضال في مرحلة معينة وماذا نختار وكيف؟ ولكن لكي 
الشعب  وحدة  أن  مؤكدين  جتربتنا،  من  املستفادة  ال��دروس  بتقدمي  وبتواضع،  نقوم، 
بالنسبة  التحرري.  للكفاح  السامية  املكافح ال غنى عنها، متاما مثل األسس األخالقية 
شعبي  تأييد  إلى  دائما  مستند  لكنه  أساسيا  عنصرا  املسلح  الكفاح  كان  للفيتناميني 

كاسح.
أعمال  مع  الرئيسي،  األسلوب  هو  أفريقيا  جنوب  في  اجلماهيري  النضال  أصبح 
على  يتوقف  ذل��ك  وك��ان  شعبنا؛  تلهم  كانت  للعصابات  محدودة  وعمليات  التخريب 

الوضع والظروف.
كل  في  التحرري  الكفاح  لصالح  امليزان  كفة  رج��ح  ما  ف��إن  ج��دل،  أي  وب��دون  لكن، 
من فيتنام وجنوب أفريقيا هو قوة وسلطة الفعل للتضامن العاملي، وقد استغرق ذلك 
العالم،  أنحاء  جميع  في  العنصري  الفصل  مناهضة  حركات  ولكن  عاما،   30 يقرب  ما 
التي انطلقت في لندن عام 1959، من أجل مقاطعة، سحب استثمارات وفرض عقوبات 
دور  مع  األمميني  النشطاء  فقط  تقدم  لم  احلركات  وهذه  العنصري،  الفصل  نظام  ضد 

عملي؛ ولكن أصبحت عامال في غاية األهمية، من حيث: )أ( عزل وإضعاف نظام الفصل 
عزم  وتثبيط  تقويض  املكافحني)ج(  معنويات  ودع��م  الشعب  الهام  )ب(  العنصري، 
الدول التي دعمت واستفادت من العالقات مع نظام أبارتهايد جنوب أفريقيا، )د( ولدت 
السياسي  املجال  وفي  عموما،  أفريقيا  جنوب  في  البيض  جمهور  اجتاهات  في  تغيير 
وفي أوساط رجال األعمال، املهنيني، األكادمييني، ولدى اجلمعيات الدينية والرياضية 
بشكل خاص. وقد جعلتهم حمالت املقاطعة يشعرون بأثرها في جيوبهم وفي وضعهم 
في كل مكان؛ في حقول الرياضة، في األكادمييا وفي االتفاقيات التجارية، كما في عالم 
مكان  لديهم  يكن  ولم  املنبوذين.   اجلذام  مرضى  مثل  أصبحوا  حيث  والفنون؛  املسرح 
لالختباء فيه من اإلدانة العاملية املدعومة بفعل وإصرار ال هوادة فيه، والذي أصبح مع 

تراكم التجربة ومرور الوقت أكثر إبداعا. 
وفي اخلتام: علينا أن ال ندخر جهدا لبناء أوسع حركة تضامن عاملية حملاكاة جناح 
حركة مناهضة االبارتهايد التي لعبت دورا حاسما في إسقاط نظام الفصل العنصري 
احلكم  أفريقيا  جنوب  وصلت   أن  بعد  مانديال  نيلسون  ق��ال  وق��د  أفريقيا.  جنوب  في 
الفلسطينيون  يكون  حتى  باحلرية  أفريقيني  اجلنوب  نحن  نشعر  »ل��ن  الدميقراطي 
النقابية  حركتنا  وشعار  أفريقي  اجلنوب  التحرري  الكفاح  ش��ع��ارات  أح��د  أح���رارا«. 
فعل  كل  جمعاء.  البشرية  على  ينطبق  وه��ذا  اجلميع!«  جرح  هو  للواحد  »اجل��رح  هو 
 – إسرائيل  في  يساندونهم  الذين  الشجعان  اليهود  وم��ع  الفلسطينيني  مع  تضامني 

يعني أنهم ليسوا وحدهم.
لقد خسرت إسرائيل في غزة؛ فبينما لقي العديد من الفلسطينيني حتفهم، لكن لم يتم 
والعدوان  تنمو.  سوف  التي  املقاومة،  من  املزيد  يولد  والقمع  تخويفهم،  أو  إخضاعهم 
لهذه  اإلنسانية  ت��ص��ور  ف��ي  حت��ول  لنقطة  ال��وص��ول  مت  وق��د  ع��اري��ا،  يقف  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
في  فلسطيني   150،000 يتظاهر  فعندما  النتائج.  نحصد  لكي  األوان  آن  لقد  القضية. 
داخل إسرائيل ضد املذابح في قطاع غزة، وعندما تعتصم نساء يهوديات في القنصلية 
اإلسرائيلية في تورنتو، وحينما يتوقف سائقي الترام في النرويج عن العمل تعاطفا 
استثماراتها  بسحب  قرار  باتخاذ  وجامعات  بلديات  وتقوم  الفلسطيني،  الشعب  مع 
التي اتخذت هذا  املتحدة )وكانت األولى  الواليات  من إسرائيل مثل كلية هامبشير في 
برفض  ديربان  في  املوانئ  عمال  يقوم  وعندما  أفريقيا(،  جنوب  أبارتهايد  ضد  القرار 
على  حتصى  ال  آالف  إل��ى  باالنضمام  وذل��ك  إسرائيلية؛  بضائع  حتمل  سفينة  تفريغ 
امتداد العالم، من استراليا  إلى بريطانيا، بلجيكا، كندا، مصر، األردن، ومن اندونيسيا 

إلى الواليات املتحدة األمريكية. 
مقاطعة  فحملة  بسرعة.  سيطرتها  تفقد  والصهيونية  يتغير،  الزمن  أن  نعلم  نحن 
ث��الث  ال��ع��ق��وب��ات عليها حت��ت��وي ع��ل��ى  اس��رائ��ي��ل وس��ح��ب االس��ت��ث��م��ارات منها وف���رض 
كلمات، املقاطعة، سحب االستثمارات والعقوبات، وهذه ستساعد في هزمية إسرائيل 
ذلك،  يعني  أن  ميكن  أفريقيا،  جنوب  ومثل  للفلسطينيني.  النصر  وجتلب  الصهيونية، 
– املسلمني،  للجميع  وال��ع��دال��ة  امل��س��اواة  األم��ن،  ال��س��الم،  احل��ري��ة،  يعني:  أن  يجب  ب��ل 

املسيحيني واليهود؛ وهذه األهداف تستحق الكفاح من أجلها!

* روني كاسريلز: من ابناء اجلالية اليهودية في جنوب أفريقيا، واحد زعماء املؤمتر الوطني 
االبرتهايد، وشغل منصب وزير في عدة وزارات  األفريقي، شارك في حركة مقاومة نظام 

في حكومة جنوب أفريقيا بعد هزمية نظام الفصل العنصري. 

أحد احلواجز العسكرية في الضفة الغربية )املصدر: مركز بديل(

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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هنالك حلظات في التاريخ املعاصر التي شحذت فيها نضاالت معينة همم ماليني 
االسبانية،  األهلية  احل��رب  خالل  ذلك  حدث  لقد  معها.  للتضامن  العالم  حول  البشر 
ونضال الشعب الفيتنامي ضد اإلمبريالية األمريكية، ونضاالت حترير جنوب أفريقيا. 
وقد حان الوقت ألن تقطع فيه اإلنسانية التقدمية دابر األضاليل واالفتراءات والتعتيم، 

وتدعم مقاومة الشعب الفلسطيني بشكل جوهري. 
على  متراكم  وج��ور  آخ��ر،  تلو  باعتداء  الفلسطينيون  أنذرنا  عاما،   60 من  ألكثر 
تغيير  ب��إح��داث  كفيال  يكون  العاملي  للتضامن  متكافئ  مستوى  حتقيق  ب��دون  آخ��ر، 
جذري على حياتهم. إن األمر اآلن بأيدينا، لتغيير هذا الوضع غير املعقول. ليس من 
خالل االستغاثة باألنظمة احلاكمة في العالم وأذرعها، حيث ثبت بالدليل القاطع أنها 
بقيت صامتة، ظاملة، ومنافقة إزاء معاناة الشعب الفلسطيني، بل وساعدت أبارتهايد 
إسرائيل وإرهابها. واالنكى من ذلك أن األمر يحدث من خالل االستعانة بأقوى سالح 
فعال تعلمنا االعتماد عليه، سالح ُشحذ واختِبر في جتارب نضاالت العمال والشعوب 
املقموعة، على امتداد ُرقع اجلغرافيا والزمان: إنه التضامن. التضامن الدولي في هذا 
السياق، كما جاء على لسان الثوري املوزمبيقي الراحل، سامورا ماكيل: »ليس كعمل 
صدقة، ولكن كعمل وحدة بني حلفاء يناضلون على تضاريس مختلفة باجتاه حتقيق 

ذات األهداف«. 
لقد إستمر الفلسطينيون في حتدي االنحياز اجلارف السرائيل بإرادتهم احلرة، 
وتعزيز  همهم  شحذ  العاملي  التضامن  نشطاء  على  ذل��ك،  وم��ع  املتواصل،  وصبرهم 
حلركة  ميكن  احلقيقة،  وف��ي  اخل��الق��ة؛  لطاقاتهم  العنان  إط��الق  خ��الل  م��ن  نضالهم 
التضامن ان تشكل عامال هاما في القضية الفلسطينية في حال التغلب على الكثير من 

العقبات وإضعاف النزعة الفر دانية والتعصب التنظيمي واخلالفات الداخلية. 

إسرائيل: دولة حربية عسكرية أصولية 
ال يحظى النضال الفلسطيني بفهم وتفهم عميق في انحاء مختلفة حول العالم. 
إن ق��راءة سريعة في  املسار العام لإمبريالية يكشف عن ال��دور الوظيفي إلسرائيل 
كدولة أصولية، حربية وعسكرية ليس فقط لقمع الشعب الفلسطيني منتصب القامة 
وغير القابل للقهر والثني، ولكن أيضا كاحتياطي جاهز لالستجابة السريعة لألنظمة 
العربية االستبدادية لدفعها الى االنخراط في مناقصات اإلمبراطورية اإلمبريالية في 

منطقة الشرق األوسط وما خلفها.  
لقد شمل ذلك، على مر السنني، دعم اإلرهاب اجلماعي ضد شعوب أمريكا الالتينية، 
وتسهيل عملية التملص من العقوبات الدولية ضد جنوب افريقيا، باإلضافة الى توفير 
املعدات العسكرية واالمنية للمرتزقة بغية ترهيب اجلماهير كما حدث في غواتيمال، 
العراق، أو نيو أورليانز. إسرائيل بدورها استرسلت أيضا في العقوبات اجلماعية 
واإلره��اب اجلماعي. علينا اإلق��رار بأن إقامة اإلقتصاد اإلسرائيلي ضمن نفس الدور 
مخططات  تنفيذ  ف��ي  وح��اض��را  ماضيا  بالصهيونية  امل��ن��وط  والعسكري  السياسي 
اإلمبريالية الغربية. وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بدورها املتمثل بضمان أمن 
سوق  فتح  ال��ى  حاليا  تبادر  أيضا  فإنها  النفط،   شركات  أم��ام  الطريق  لفتح  املنطقة 
متخصصة النتاج معدات تكنولوجيا املعلومات بغية ضمان التطبيق اليومي العملي 

لإمبريالية اجلديدة. 
ك��ان،  أينما  »ب��رب��ري��ة«  لل�  املطلق  ودعمها  املمتدة،  األمريكية  اإلمبريالية  ي��د  إن 
يعيش  غ��زة،  ففي  نشاطاتنا.  من  يعجل  أن  يجب  وفلسطني،  العراق  في  وخصوصا 
نحو 80 % من السكان الفلسطينيني حتت خط الفقر، ونحو مليون مواطن بدون مياه 

نقية، كهرباء، وخدمات ضرورية أخرى؛ ونحو 70 ألف عامل فلسطيني فقدوا عملهم 
بسبب احلصار على قطاع غزة. كل هذا، في وقت تستمر فيه أعمال القتل والقصف من 
املروحيات والطائرات احلربية املُصّنعة أمريكيا. إن جرائم احلرب اجلبانة هذه تنفذ 
وسط إفالت إسرائيل من العقوبة، وبدون تنويه مستحق في وسائل اإلعالم الرائجة. 
انابوليس ما هو إال خدعة  إن اجلعجعة والضجيج ح��ول اجن��از »إخ��ت��راق« في 
إلرضاء ضمير »املجتمع الدولي« وضمان استمرار خموله؛ د. كرمة النابلسي كانت 

محقة في وصف هذا املشهد املسرحي. 
إن هذا التحايل املكشوف من خالل طرح مثل هذه الشعارات الرنانة واملتعبة في 
آن، ك� »فرصة أخيرة للسالم«، »تسويات مؤملة«، »معتدلون ضد متطرفون«، أضحت 
اآلن بالية وال تنطلي على عقل طفل صغير. لقد نظمت، في الواقع، من أجل شرعنة 
الرائجة  اإلع��الم  وسائل  تسود  شديدة  انهزامية  روح  وج��ود  ورغ��م  القائم.  الوضع 
والساسة املتعبني في كل مكان، فإن ثمة واقع ينبعث منه األمل: الكثير من املواطنني 
العاديني حول العالم لم يتنازلوا، كما أن الفلسطينييني أنفسهم، أصحاب القضية، لم 

يتنازلوا. 
املقاومة  تلف  التي  التعقيدات  رغ��م  وشجعان،  صامدين  الفلسطينيون  ظل  لقد 
الفلسطينية، والصراع املستشري بني حركتي فتح وحماس، واالنتقادات التي تثبط 
العزائم والهمم. نحن، ممن يتواجد خارج الزنزانة اإلسرائيلية واألنقاض التي تخلفها 
آلة احلرب اإلسرائيلية، نحمل مسؤولية دعم نضال الشعب الفلسطيني. إنني أؤمن 
أنه باإلمكان حتقيق ذلك من خالل حملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها 
واملنظمات  والهيئات  واإلحت��ادات  النقابات  أطلقته  ما  وفق  عليها  العقوبات  وف��رض 
الغالبية  متثل  وال��ت��ي  الواسعة  والسياسية  والطالبية  واألك��ادمي��ي��ة  الفلسطينية، 
املطلقة من الشعب الفلسطيني )أنظر الى www.pacbi.org(. لقد كتبت الكثير 
األمريكية  الباحثة  اقتباس  هنا  ونسوق  احلملة،  لهذه  اإلستراتيجية  املسوغات  من 
املقيمة حاليا في جنوب أفريقيا، د. فرجينيا تيلي، حيث كتبت بعد القصف العنقودي 

االسرائيلي على لبنان: 
الداخلية، واالرتباك والتردد، حان  النقاشات  الوقت، بعد سنوات من  »لقد حان 
الوقت ملقاطعة دولية شاملة السرائيل. أسباب ومبررات مقاطعة إسرائيل موجودة 
منذ عقود، ولكن جرائم احلرب االسرائيلية اآلن تصعقنا، إنها تطرف واضح. فاملعاناة 
الدولي  املجتمع  احتواء  أم��ر  يبقى  فيما  مساعدة،  أي��ة  تقدم  ال  املتحدة  واألمم  كبيرة، 
لسلوكيات إسرائيل أمر مطلوب على وجه الضرورة. لقد حان الوقت للتحرك العاملي. 
في حركة منسقة لسحب االستثمارات، وفرض العقوبات، ومقاطعة إسرائيل أن هكذا 
حركة ليس فقط للرد على أعمال وجرائم إسرائيل العدوانية املنافية للقانون االنساني، 
ولكن أيضا، وكما حدث في جنوب أفريقيا، للرد على الركائز العنصرية املؤسسة التي 

فرضت وما زالت تتحكم بالقضية الفلسطينية بكامل مركباتها«. 

الدروس املستفادة من حملة عزل نظام األبارتهايد في جنوب افريقيا 
من املفيد لفت انتباه النشطاء الى بعض ال��دروس املهمة املستقاة من حملة عزل 
كاربال  أميلكار  نصيحة  االعتبار،  بعني  األخ��ذ  مع  أفريقيا،  جنوب  في  األبارتهايد 

للثوريني »اإلعالم بدون كذب، وحتقيق االنتصارات ليس سهال«. 
أوال: لقد مّرت عقوٌد من العمل الشاق قبل أن تبدأ حملة املقاطعة اجلنوب افريقية 
بجني ثمارها. واحلقيقة، فإن اإلدعاءات واالنطباع الذي تبديه العديد من احلكومات 
واالحتادات واملجموعات الدينية بأنهم دعموا عزل نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا 

منذ البداية لم تكن صحيحة البتة. فباالضافة الى التصريحات املشينة لديك تشيني، 
حني كان سيناتورا، والتي نادى من خاللها بضرورة استمرار سجن نلسون مانديال، 
ألنه »إرهابي«، والدعم املقدم من الرئيس االمريكي، حينئذ، رونالد ريغان ورئيسة 
الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، لألنظمة الديكتاتورية القمعية كنظام بينوشيه 
في تشيلي، وإسرائيل وغيرهما، فإن معظم املؤسسات واالحتادات ذات النفوذ حول 
العالم ظلت مترددة لسنوات طويلة في دعم حملة عزل نظام األبارتهايد. لقد تأسست 
احلملة املناهضة لألبارتهايد )AAM( في العام 1959، فيما حدث أول إختراق مهم 
في العام 1963 عندما رفض عمال املوانئ الدامنركيني حتميل البضائع الى جنوب 

أفريقيا. 
العام  الهيجان  النجاحات مع  املزيد من  املناهضة لألبارتهايد  لقد حققت احلملة 
لعدد من النضاالت التحررية ونشاطات احلركات اإلجتماعية كاحلركة االحتجاجية 
السوفييتي  االحت��اد  ب��روز  سياق  وف��ي  السبعينيات،  وب��داي��ة  الستينيات  اواخ��ر  في 

)بغض النظر عن موقفنا منه( كقوة موازنة للسيطرة األمريكية.  
إن نفوذ اللوبي املؤيد إلسرائيل، ومرجعية إسرائيل االنتهازية للمحرقة ومعاداة 
السامية، ومناخ الرعب ما بعد احلادي عشر من أيلول، باإلضافة الى إخماد أصوات 
معارضة »اإلسالموفوبيا«، جتعل من مهمة عزل أبارتهايد إسرائيل أكثر صعوبة. رغم 
ذلك، فإن حركة مقاطعة اسرائيل، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 
تأخذ زخما، وحققت فعال بعض املكاسب املهمة. مكاسب كان من االستحالة تصور 

وقوعها قبل بضع سنوات فقط. 
ثانيا: لقد مت دحر اخلطابات املعارضة للمقاطعة حتت ذرائع أن األخيرة ستضر 
باألفارقة السود أنفسهم، والدعوة الى احلوار و » النشاطات املشتركة البناءة« عبر 
تبني خطابات وجداالت نيِّرة حسنة اإلطالع. إن نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا، 
شبكة  من  ومنظومة  »ال��وط��ن«  ق��ادة  استخدم  قد  اليوم،  اسرائيل  نظام  ح��ال  هو  كما 
املتعاونني بغية تدعيم حججه. لقد لعب أحد األبحاث التي أجريت بعناية فائقة دورا 
مهما في فضح الروابط التجارية والعسكرية الثقافية واالقتصادية مع نظام جنوب 
أفريقيا، وهو ما جعل من أعمالنا أكثر فاعلية، وكذلك من أجل »وصم العار« على جبني 

هؤالء املستفيدين من نظام األبارتهايد. 
ثالثا: التعصب الفئوي والطائفي خطر يتوجب علينا االحتراس منه، ويجب أن 
تظل الوحدة جنمنا الهادي.  لقد فضل البعض في احلركة املناهضة لألبارتهايد دعم 
حركة حترير واح��دة كصوت أصيل ملعارضة جنوب أفريقيا، كما طمحوا الى العمل 
بشكل مركز مع املنظمات واحلكومات »حسنة الصيت« ونأوا بأنفسهم عن ارتباطات 
مريضة وأكثر تعقيدا في النضال، وهي املنظمات الشعبية. في اململكة املتحدة على 
سبيل املثال، وكما في كل مكان، فإن هذه الطريقة االنتقائية قد أضعفت اإلنشقاقات 
القائمة. فالقسم األكبر من احلركة املناهضة لألبارتهايد في لندن، قد دعم النضال ضد 
اإلمبريالية في إيرلندا وشكل جزءا من حركة »تروبس آوت« )Troops Out(. كما 
أن احلركة الرسمية ملناهضة األباتهايد كانت رائعة في إزعاج احلكومة البريطانية من 

خالل الوقوف بقوة ضد العنصرية في بريطانيا. 
وفي هذا املقام اثمن عاليا النشاطات واالفكار الغنية للمناضلني ضد العنصرية، 
الشعب  نضال  مع  وترابطها  الشمالية  أمريكا  في  والعمال  األصلية  الشعوب  ودع��م 

الفلسطيني، والتي كنت شاهدا عليها.
رابعا: يتوجب على حملة مقاطعة اسرائيل، وسحب االستثثمارات منها، وفرض 
العقوبات عليها، أن تندمج في املنظمات الشعبية في فلسطني التاريخية، وفي الشتات 
الفلسطيني أيضا. وميكن حتقيق ذلك من خالل آليات متنوعة مثل إتفاقات »التوأمة«، 

جوالت احملاضرات، فعاليات مستهدفة في دعم فعاليات محددة ودعم عيني محدد.
وأخيرا، لقد افرزت حملة املقاطعة وفرض العقوبات على النظام على العنصري 
في جنوب أفريقيا الكثير من التعصب األعمى، ولكن ذلك لم مير دون حتٍد. وفي كتابتها 
املؤيدة للمقاطعة األكادميية، لم تخف الزميلة شيرين حازم هول العقبات: »لقد مت 
مؤمترات  في  وش��ارك��وا  بنشاط  االبارتهايد  عارضوا  الذين  األكادمييني  بعض  ع��زل 
دولية، في وقت لم يكن استهداف املتضامنني مع نظام االبارتهايد ممكنا على الدوام، 
وال شك بانه قد نتج عن ذلك وهن في تفهم القضايا العاملية احمليطة في جنوب أفريقيا. 
إنها طبيعة هذه األسلحة باعتبارها ذات حدَّْين. ومع ذلك، وكجزء من حملة العقوبات، 
كان للمقاطعة األكادميية من دون شك دور فعال على نظام األباتهايد واألكادمييني 

البيض وإدارات اجلامعات«. 
الشعب  نضال  تعزيز  ف��ي  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حمالت  ساهمت  لقد 
األفريقي األسود من أجل العدالة. أما نخبة األفريكانز، الفخورين بأصولهم األوروبية، 
وميراث جان سموتس ممثلهم العاملي لنظام ما بعد احلرب، والذي يفيد بأن العالم 
إدارات  أم���ا  فظيع.  بشكل  بالتصدع  ب���دأت  فقد  سياسته  على  سيدعمه  اخل��ارج��ي 
اجلامعات، فلم يكن بإمكانها التخفي بعد وراء حيادها، وكان عليها إظهار مناهضة 
األبارتهايد وتقدمي برامج تقوم على أسس العدالة واإلنصاف. لقد أصبحت املؤسسات 
األكادميية )أكثر من غيرها( جزءا من النضاالت الواسعة من أجل العدالة من خالل 
لقد أصبحت  الضيقة.  املهنية  البحث، وليس مجرد حماية مصاحلها  تعميق فحوى 
اجلامعات مواقع هامة للنقاشات املثمرة، وأضحى املفكرون مشاركني دائمني في وضع 
تصورات املجتمع احلالي واملستقبلي في جنوب أفريقيا. لم تقلص املقاطعة مساحة 
الغنية  املفكرين  رؤى  في  ازده���ارا  أنتجت  ولكنها  اإلط��الق،  على  األكادميية  احلرية 

بتنوعها، والتي اثمرت في النتيجة بانهيار نظام الفصل العنصري. 

التضامن  في جلنة  قيادي  وهو عضو  افريقي  جنوب  مناضل  فالي،  سليم  بروفيسور   *
الفلسطينية في جنوب أفريقيا، وناشط عريق في حركة مناهضة نظام األبارتهايد.

حملة عزل أبارتهايد إسرائيل: دروس مستفادة من جنوب أفريقيا
بقلم: بروفيسور سليم فالي*

مظاهرة مناهضة للجدار، نعلني 2008 )املصدر: مركز بديل(

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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dG�« w�UD��« ¨…e� ¡UC� ¨w�±\±≥�¨WL�� 

 w� �d��±≥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨w�dA�« w�UD��«�µ¥¨WL�� 

 w� �d��±≥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨…—ULF�« »d�¥∂¨WL�� 

 w� �d��±≥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨ôU�� XO�≤\∂∏∞¨WL�� 

 w� �d��±≥ —U�√ ±π¥∏Æ

A�Ò ¨WK�d�« ¡UC� ¨XO±\∏�π¨WL�� 

 w� �d��±≥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�u� u�√±\∞∞π¨WL�� 

 w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨U����« W�uA�«≤≥≤¨WL�� 

 w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WL�UM�«±\±πµ¨WL�� 

  w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

e�« ¨UJ� ¡UC� ¨V�≤\≤±∂¨WL�� 

 w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

dOL��« ¨UJ� ¡UC� ¨W�∏∏≤¨WL�� 

 w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨¡UC� WOAM*«π¥∞¨WL�� 

 w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨w�UFM�«±\�∞µ¨WL�� 

 w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨WL��≥≤µ¨WL�� 

 w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

B��«Ò ¨UJ� ¡UC� ¨W≥\¥≤≤¨WL�� 

 w� �d��±¥ —U�√ ±π¥∏Æ

d�e�« W�¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨…b�U�

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨U�U� dH�±\¥�≥¨WL�� 

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÂdJ�u� ¡UC� ¨—u� dH� W�U�∏µ∏¨WL�� 

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨VOIM�« ¨U�≥�±¨WL�� 

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

—U�¨U�U� ¡UC� ¨W�Ë

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

��Ò ¨U�U� ¡UC� ¨W±\≥π≤¨WL�� 

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

e�« Â√ ¨UHO� ¡UC� ¨�UM�±\�∞µ¨WL�� 

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

d�¨UHO� ¡UC� ¨…“U�L� W�

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

dOLC�« …dN� »d� ¨UHO� ¡UC� ¨Í�±π¨WL�� 

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

d�Ò—U�O� …¨UHO� ¡UC� ¨W�

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨XOK��±�¥¨WL�� 

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨»U�I�«≤\≤π�¨WL�� 

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

d�¨ÊU�O� ¡UC� ¨W�UD�« W�

 w� �d��±µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨l�u� w�M�«∏±¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

¨bH� ¡UC� ¨…d��H*«

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

�d*«Ò ¨ÊU�O� ¡UC� ¨hµ≥¥¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨…dO��«≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

—U³J�«  uLOÝ ÆÆÆ«ËœuF¹ s� ©ÊuOMOD�KH�«® rN½√ sLCM� UMFÝuÐ U� q� qFH½ Ê√ V−¹¢
Æ±π¥π ÂUŽ qOz«dÝ≈ W�Ëœ fÝR� Êu¹—uGMÐ bO�«œ ‰U� «cJ¼¢—UGB�« v�MOÝË

 …býU(«  UŽUL²łô«Ë WO³FA�«  ôUH²Šô« vKŽ ÊuLzUI�« ÂuO�« rN� Æ—UGB�« v�M¹ r�
ÊuO×¹ r�UF�« ¡Uł—√ W�U� w� ÊU³A�« ÊuOMOD�KH�« ÆÈd�c�«Ë …œuF�«  «d¼UE�Ë  «dO�*«Ë

 5D�K� —U�b� e�dð w²�« WE×K�« pKð ±π¥∏ WŁ—U� «Ëd�c²�O� 5�L)«Ë WM�U¦�« W³JM�« Èd�–
WK�U�WÒKŠÆwMOD�KH�«VFA�UÐÒöŠs¹cK�«5HOMF�«XO²A²�«Ë dO−N²�«ËwMOD�KH�«lL²−*«Ë
5D�K� ¡Uł—√ W�U� w�Ë tK�« Â«— WM¹b� WŠUÝ w�Ë 5¾łö�«  ULO�� w� Íd&  U³ÝUM*« s�
5¾łö�«  UFL& w�Ë w�UM*« w� ¨«bM�Ë UJ¹d�√Ë UÐË—Ë√  UF�Uł  UŠUÝ w� p�c�Ë WK²;«
s� d¦�√ ¡ULÝ√ d�–Ë ÷—UF�Ë  «d{U×�Ë …—uB�  «œUNýË  UO��√ ∫r�UF�« U¹«Ë“ W�U� w�

 v�≈ WLEM�  öŠ—Ë ŸuLA�« ¡u{ vKŽ W¹dFý  «¡«d�Ë WOK;« fzUMJ�« w� …d�b� W¹d� ¥∞∞
qOz«dÝ≈ W�Ëœ vL�¹ `³�√ U� w� ÊuAOF¹ «u�«“ U� s¹c�« 5OMOD�KH�« UNOKŽ ÂuI¹ ÈdI�« pKð
«œuN¹Ë UÐdŽ – 5OKOz«dÝ≈ 5MÞ«u� lL²ł« 5O{U*« 5Žu³Ý_« Èb� vKŽË ¨±π¥∏ —U¹√ cM�
WK�UŠ 7� vKŽ …d�b*« ÈdIK�  «—U¹“Ë …býUŠ  UŽUL²ł«Ë U³¹dIð WO�u¹  «dO�� w� UF� –
 v�≈ «uŽb¹ Íc�«Ë ±π¥π ÂUŽ —œUB�« …b×²*« 3_« —«d� rÝUÐ wLÝ Íc�«® ¨±π¥ r�—  ËdšË“
 UM¹e�« Â√ W¹d� l�u� w� ÍdO¼UL'« ŸUL²łô« w�Ë ©r¼—U¹œ v�≈ 5OHM*« 5OMOD�KH�« …œuŽ
U�bMŽ ¨WOz«b²Ðô« WÝ—b*« w� U³�UÞ WMÝ 5²ÝË W�Lš Êü« dLF�« s� m�U³�« Âu¼UH�« rOKÝ ÊU�
¨wKOz«dÝ≈ wH×B� rOKÝ ‰U� ÆUNM� r¼œdD� WMÝ 5�LšË WO½ULŁ q³� W¹dI�« v�≈ œuM'« qšœ
wM½_ WŠ«d�UÐ UÝU�Š≈ wMODF¹ W{UH²½ô« bFÐ lÐ«d�«Ë Y�U¦�« qO'« s� WO²H�« —uCŠ Ê≈¢

Æ¢qOł v�≈ qOł s� qI²Mð U/≈Ë THDMð r� WKFA�« Ê√ ·dŽ√ «cNÐ
w� U�√ ÆÊuOMOD�K� W³KÞ UNLE½ …Ëb½ p�UM¼ ÊU� ¨≤∞∞∂ —U¹√ ∑ ¨f�_UÐ ÊbM� WF�Uł w�
ÆW³JM�« Èd�– ¡UOŠ≈  UO�UF� rOEM²Ð 5O½UD¹d³�«Ë »dF�« »öD�« ÂuIO� œ—uH��Ë√ WF�Uł
 UF�UłË  ÂUNGMO�dOÐ WF�Uł w� W³JM�« Èd??�– 5OMOD�KH�« ¡UDAM�«Ë ÊU³A�« vOŠ√ b�Ë
5¹ö� WF³Ý s� d¦�√ dA²M¹ YOŠ r�UF�« ¡Uł—√ W�U� w� ¡wA�«  «– —dJ²¹ ÆÈdš√ WO½UD¹dÐ
¡UMÐ qł√ s� ¨WLzU� ‰Ëœ q³� s� w�UIð w²�« WOLÝd�«  U³ÝUM*« ·ö�ÐË ÆwMOD�K� Tłô
»uFA�« rEF� X�U� bI� Æb¹d� ÍuOŠ lÐUDÐ eOL²ð Ác¼ W³JM�«  UE( ÊS� WO�uI�« UN²¹u¼
Æ5�u²*« rN�UDÐ√ .dJ²� WKOÝu� p�–Ë WO�uJŠ W¹—U�cð À«bŠ√ w� WO�uI�« UNOÝP� W�ÝQ0
»UOž X�O� WÞU�³Ð ÆÂuO�« 5OMOD�KH�« …UOŠ w� U�U9 UHK²�� «—Ëœ À«bŠ_« Ác¼ VFKð sJ�Ë
l�® p�c� UNKF−¹ Íc�« u¼ Èd�c�« ¡UOŠù WOLÝd�«  «d¼UE*« rOEMð sŽ …œUO��«  «– W�Ëb�«
qJAÐ “d³¹ ¨ W¹uNK� U�d×� UN½√ WIOIŠ w� b¹dH�« UNFÐUÞ sLJ¹ ôË Æ©WBI�« s� «¡eł «c¼ Ê√
5OMOD�KH�« 5OÝUO��« ¡UDAM�« s� WÐUA�« ‰UOł_« t�d%Ë W¹dO¼UL'« …bŽUI�« s� q�U�
 U½UO³�« ·ö�Ð ∫…bŠu� …eO� v�≈ Ê«dOA¹ 5K�UF�« s¹c¼ ö� Æ©V½U'« «c¼ s� …eO2 UN½√ l�®
ÊU�½ù« j³ðd¹ w²�« WI¹dD�«Ë tMOFÐ bO�Q²�« «c¼ ¨WO�uI�« W¹uNK� Èdš_« WO�UI¦�«Ë WOŽUL²łô«

Æ—c−²� ÒwÝUOÝ d�√ u¼ UNÐ
øtzUMÐ YOŠ s� ÒwÝUOÝ ”UÝ√ vKŽ ÂuI¹ t½uJÐ ¡uAM�« Y¹bŠ W³JM�« d Ò�cð eOL²¹ «–U*
sŽ Y×³¹ t½u� s� d¦�√ W�ËUI*« WIOI×Ð ÒwLOLŠ qJAÐ j³ðd¹ t¹œR¹ Íc�« qFH�« Ê_ p�c� t½≈
WL�C�« jzU(«  UÞuD�� ÈbŠ√ sKFð UL�Ë ÆW¹ËUÝQ*« Ë√ …bO−*« w{U*«  U¹d�– ¡«u²Š«
ÍœUF*«  ŸËdA*« «c¼ eO9 Æ¢ÂËUIð Ê√ wMF¹ «œułu� ÊuJð Ê√¢ ∫qBH�« —«b??ł vKŽ WMzUJ�«
5D�K�ÂuNH�—UJ½≈¨ôË√ ∫WłËœe�WFO³Þt�ÊQÐw{U*«ÊdI�«lKD�w�√bÐ Íc�«5OMOD�KHK�
VFAK� WOŽUL'« ÕËd??�« b¹b³ð ¨UO½UŁË ÆWOŽUL²łô«Ë WOÝUO��« UNðU�ÝR� dO�bðË UOK�
ÊS� «c�Ë ¨5D�K� sŽ «bOFÐ Êu²²A²¹ U*UŠ WOŽUL'« rN²¹u¼ «u�M¹ wJ� p�–Ë wMOD�KH�«
…—U�)« »bM� WKOÝË Ë√ w�u� w�¹—Uð Õdł W�ÝQ* W�ËU×� œd−� fO� W³JM�« Èd�– ¡UOŠ≈
p�–  u1 U�bMŽ W²¼UÐ Èd�c�« pKð `³Bð Ê√ s� ·u)« ¡«dł Ë√ ¨±π¥∏ qOł UNýUŽ w²�«
WO�u¹ WOMOD�K� WÐd& UN½_ – WŁ—UJ�« WFO³Þ W¹uOŠË …u�� V³�ÐË p�– s� ôbÐË ÆqO'«
jÐdð WOMOD�KH�« WOŽUL'« WH� rOD% v�≈ w�dð w²�« WM¼«d�«  ôËU;« ÊS� – WK�«u²�
bO�Qð qJÐË ÆwÝUO��« wMOD�KH�« r�'UÐ w�UM*« jÐdðË ÆtI³Ý Íc�« qO'UÐ qO'« «c¼ ÂuO�«
«c�Ë ≠dO�b²�« W�ËU×� WOKLF� nOMF�« Ÿ—U�²�« s� WKŠd� WO{U*« WKOKI�«  «uM��«  bNý bI�

Æ¢q�«u²ð W³JM�«¢ WM��« ÁcN� W³JM�« Èd�– ¡UOŠ≈ Ê«uMŽ ÊS�
wŽUL'« Íd�I�« œUFÐù« –  UMOFÐ—_« dš«Ë√ WKŠd� w� bOŠu�« w�¹—U²�« Àb(« «c¼
WKOÝu� ¨WHK²�� W×K�� W¹œuN¹ Èu� Íb¹QÐ  cH½ w²�« …—e−� 5�L)« sŽ ‚uH¹ U�Ë VFA�
œdD�« ÀËbŠ bFÐ ÈdIK� W¹œU*« W�«“ù«Ë …—œUGLK� ¡UI³�« vKŽ 5�“UŽ «u½U� s¹c�« s¹dšü« l�b�
sJ1Ë  ¢ÂuO�« U¼—U�cð Íd−¹ À«b??Š_«  Ác¼  q�¢  ¨Ÿułd�«  s� 5¾łö�« sJ9 ÂbŽ ÊULC�
¡UM³� ÆqOz«dÝ≈ W�Ëœ  UÝ—U2Ë WM¼«d�«  UÝUO��« rÝ— ‰öš s� Èdš√ …d� U¼—UFA²Ý«
‚dD�«Ë ¨UNCFÐ sŽ WK²;« 5D�K� ¡«eł√ qBHð w²�« gO²H²�« ◊UI½ w³½Uł vKŽ Ê«—b'«
Íc�« qzUN�« w²MLÝù« —«b??'«Ë ¨WOÐdF�« ÷—_«  vKŽ »dF�«Ë œuNOK�  QA½√ w²�« WHK²�*«
¨ÕU³ý√ Êb� v�≈  U¼U¹≈  ôu×� UNKL�QÐ U½b� oM�¹Ë WOMOD�KH�« ÷—_« s�  UŠU�� lD²I¹
¨ Òw�u¹ qJAÐ Êu²¹e�« ÃËd??�Ë WOMOD�KH�«  «—UO³�« o¹eL²� UBOBš WLLB*«  U�«Òd'«Ë
·ôü« f³ŠË ¨”bI�« wOMOD�K� s� W¹uN�«  U�UD³� qOz«dÝ≈ V×ÝË ¨ uO³�«  U¾� ÂbNðË
s¹œułu*« p¾�Ë_ W³�M�UÐ wMF¹ œuLB�UÐ 5OMOD�KH�« WŽUM� Ê≈ Æ5OMOD�KH�« ¡UM−��« s�
w� ÊuAOF¹ s¹c�« p¾�Ë√ …œuŽ qł√ s� ‰UCM�« sŽ wK�²�« i�—Ë ¨…dÐU¦*« ∫sÞu�« ÷—√ vKŽ

ÆqO¦� UN� o³�¹ r� …uIÐ  “dÐ b� w�UM*«

∫‰Ë_« ÆULNOK� vKŽ ÂuO�« v²Š WLzU� X�«“U�Ë X�U� W³JM�« Ê_ 5¹u²�� vKŽ W�ËUI*« ÂuIð
÷—_« …—œUB� v�≈ WO�«d�« WOKOz«dÝù«  ôËU;« W�ËUI* ‰Ëc³*« wMOD�KH�« ÍœU*« bN'« u¼
W¹dJ�F�«…dDO��«X%UNKFłËUN½UJÝ s�hK�²�«Ë UOKF�UNOKŽ…dDO��«ËUNM� rN½U�dŠË
w½U¦�« sLJ¹ ULMOÐ ÆrNM� hK�²�« «uFOD²�¹ r� s¹c�« p¾�Ë√ b{ w½u½UI�« ÊU�d(« WÝ—U2Ë
v�≈ WO�«d�« WLEM*« WOÝUÝ_« œuN'« tłË w� rN²¹u¼ œu??łË vKŽ 5OMOD�KH�« bO�Qð  w�
¨u¼ ÂUL²¼ôUÐ d¹b'« d�_« Æ5OMOD�KH�« …d??�«– vKŽ ö¹U% p�–Ë W¹uN�« pKð dŁœË Wze&
∫U�Uð öA� w½U¦�« »uKÝ_« wIKð bI� ¨‰Ë_« »uKÝú� nOMF�« qOz«dÝ≈ Â«b�²Ý« s� ržd�UÐ

 w�UMLK� WO½U�½ù« dOž ·ËdE�« Ê≈ÆvC� X�Ë Í√ s� Èu�√ ≤∞∞∂ ÂUŽ w� WOMOD�KH�« W¹uN�U�
 Òu� b� UN½Q�Ë «Ëb³ð ¨W¹œd� »—U& v�≈ WOŽUL'« WÐd−²�« XO²Hð UN�b¼ w²�«Ë WOMOD�KH�«
 «uD)« Æ lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ Àb×¹ qzU¼ œb& p�UM¼ Æt�UF{≈ s� ôbÐ wŽUL'« wŽu�« p�–
q� w� 5OMOD�KH�« bOŠuð vKŽ —œU� „d²A� wÝUOÝ Z�U½dÐ WžUOB�  c�ð« w²�« v�Ë_«
qš«b�« 5Ð ÂU²�« ŸUDI½ô« …d²� ¡UMŁ√ w{U*« bIF�«  œUÝ w²�« Wze−²�« vKŽ qF� …œd� ¨ÊUJ�
oOŁË ÊU�  UMOF³��«Ë  UMO²��« w� —d×²�« W�dŠ t²žU� Íc�« „d²A*« VKD*« ÆÃ—U)«Ë
vHM*« w� UOÝUOÝ U−�U½dÐ wMÞu�« —d×²�« W�dŠ XIKÞ√ bI� Æ5¾łö�«Ë vHM*UÐ UC¹√ WKB�«
Ë√ qš«b�« w� ¡«uÝ wMOD�KH�« VFA�« dŽUA� fJŽ b�Ë d¹d×²�«Ë …œuF�« ”UÝ√ vKŽ rzU�

Æ bŠu� qJAÐ Ã—U)« w�
q�«uð YOŠ U¼eO1 U� UN� ¡u−K�« W�“√ sJ�Ë X�Ë Í√ s� d¦�√ W×{«Ë ‰ö²Šô« W�“√ Ëb³ð
ÂuO�« 5OMOD�KH�« ÊU³A�« rEF� ÆUNð«d³š r�«dð q�«uðË 5OMOD�KH�« qł√ s� UN²Ðd& oKš
w� ÊuAOF¹ rNMJ�Ë …ež ŸUD�Ë WOÐdG�« WHC�« w� ÍdJ�F�« ‰ö²Šô« X% ÊuAOF¹ ô
öÐË W¹u¼ öÐË W�Ëœ öÐ rN� WOÐdF�« ‰Ëb�« w� WO�¹—U²�« 5D�K� œËb( …—ËU−*« oÞUM*«
r�UF�« w� ÊuOMOD�KH�U� ÆÈd??š_« ‰Ëb??�« s� 5¾łö�« UL� WO�Ëœ WO½u½U� W¹ULŠ öÐË qLŽ
rOEM²�« tł«uð w²�« Èd³J�« WÐuFB�« ÆbOIF²�«Ë WÐuFB�« W¹Už w� U�Ëdþ ÊuAOF¹ wÐdF�«
Ë√ WHOC*« ‰Ëb�« qš«bÐ ¡«uÝ ÆsKF�Ë w½u½U� qJAÐ q�«u²�« vKŽ …—bI�« ÂbŽ w¼ wŽUL'«
q�U(« a¹—U²�« ÍË– s� ’U�ý_« w½UF¹® wŽUL'«Ë wMKF�« qŽUH²�« ·bNÐ U¼œËbŠ d³Ž
wÝUÝ_« Èu²�*« vKŽ WÐuF� d¦�_« d�_« ©W�Uš  UÐuF� s� WOÞ«dI1b�«  UÝ—UL*UÐ
Ë√ dH��« Ë√ qLFK� Ê–≈ vKŽ ‰uB(«Ë Æ…UO(« ‰UJý√ s� qJý Í√ qł√ s� …u�IÐ ‰UCM�« u¼
s�bÐ Ê–≈ Ë√ WOÝUÝ_« WO×B�«  U�b)« vKŽ ‰uB(« Ë√ WOK;« ”—«b*« w� œôË_« qO−�ð

ÆÃ«Ë“ bIŽ Ë√ œöO� …œUNý Ë√ vðu*«
 W¹bM� Ë√ WOÐË—Ë√ WOÐdŽ ·UM� w� ÊuAOF¹ w�UM*« w� 5OMOD�KH�« 5¾łö�« s� 5¹ö*«
W³FB�« w�UM*« ·Ëdþ UN²FM� ¨ÊU� ULM¹√ …bŠu�  UHBÐ eOL²¹ »UA�« qO'« «c¼ ÆWOJ¹d�√ Ë√
WOMÞu�« w½Už_«Ë WMJ�_« ¡ULÝ√ U¼dLGðË  U¹d�c�UÐ WLŠœe*«  UOÐœ_« ‰öš s� XLLŽ rŁ
Tý q� ‚u�Ë ¨W�U)« ¡UOý_«Ë W¹dÝ_«  öB�«Ë U�U9 5³zUG�« »—U�_« —u�Ë W1bI�«
ŸUL²łô« r�UŽË ·u�KOH�« ‰U� UL� Ë√ Æ Á—√ r� Íc�« œuIH*« XO³K� w�U�_« »U³K� ∆b� ÕU²H�
—UÞ≈ w� jI� WKŽU� ÊuJð Ê√ UNMJ1 WO½U�½ù« …d??�«c??�«  Ê√¢ p�J³�u¼ f¹—u�  w�½dH�«
¢Memoire et societe¢ Ê«uMFÐ dA½ Íc�«Ë ¢WOŽUL'« …d�«c�«¢ tÐU²� w� p�–Ë ¢wŽULł
„—œ√ s� ‰Ë√ ¢p�J³�u¼¢ ÊU� Æb�ËuM�UÐ w� t�«bŽ≈ vKŽ  «uMÝ lÐ—√ bFÐ p�–Ë ¨±π¥π ÂUŽ

Æq�U� qJAÐ WOŽULł W�—UA� ULz«œ UNMJ�Ë «bÐ√ W¹œd� X�O� UN�H½ …d�«c�« Ê√
 ‚uH¹ U� rOEM²Ð »U³A�« s� 5OMOD�KH�« 5OÝUO��« ¡UDAM�« bŽUÝ ≤∞∞µ ÂUF�« ‰öšË
 p�–Ë W�Ëœ ≤∏ s� d¦�√ w� w�UM*«  UFL&Ë 5OMOD�KH�« 5¾łö�«  ULO�� w� ŸUL²ł« WzU*«
WA¼bK� …—UŁ≈ d¦�_« d�_« Æq³I²�*« w� tKF� V−¹ Íc�« U� Y×³� 5OMOD�KH�« 5Ð «uFL−¹ wJ�
t½_ p�–Ë q³� s� …dýU³� …—uBÐ ÁËbNF¹ r� Tý bOKIð ‰ËU×¹ u¼Ë qO'« «c¼ …b¼UA� u¼
‰UF�√Ë ¨W¹d��«  ULEM*« qLF� Íd��« a¹—U²�« u¼Ë ô√ ∫bFÐ V²J¹ r�Ë ¨tMŽ Y¹b(« r²¹ r� d�√
fH½Ë ‰UF�_« fHM� Èb� ô≈ w¼ U� Ác¼ ÊU³A�« W�ËU×� Æ5OMOD�KH�« —«u¦�« s� ‰Ë_« qO'«
oKF²*« wMOD�KH�« w{U*« ŸUłd²Ý« ŸËdA� rCš w�Ë ÆWOKš«b�«  UŽeM�« fH½Ë ÕËd??�«
WDO�Ð tÐ …dýU³*« rN²�dF� ÆrN� dš¬ U�¹—Uð tð«– X�u�« w� ¡wýUM�« qO'« bOF²�¹ ¨W³JM�UÐ
w� UC¹√ «uKLŽ s¹c�«Ë 5KðUI*« s� oÐU��« qO'« ‰uŠ ¨…d¦F³� X�«“U� w²�« hBI�« w¼Ë ô√
 UŽUL²łô« W�U� Ê√ l�Ë ÆËU�� 5M×ÐË WNÐUA� WOŽULł ÕËdÐ  UŽuL−�Ë »«eŠ√Ë jÐ«Ë—
‚«dF�«Ë UO�«d²ÝQ� UNCFÐ sŽ …bOFÐ WMJ�√ w�  UŽUL²łô«  U¹u²×� Ê√ ô≈ UOK×� XLE½ b�
w� WNÐUA²�  «—«uŠ UN½√ X³Ł ÊU½uO�«Ë W¹œuF��« WOÐdF�«Ë «bM�Ë ÊUM³�Ë b¹u��«Ë dB�Ë
nK²�� vKŽ s¹b�«u�« 5OMOD�KH�UÐ d�_« vN²½« bI� WOŽUL'« …œ«—ù« …e−F0Ë ÆU¼—ËU×�

ÆX�u�« fHMÐË ÊUJ*« fH½ v�≈ U� WI¹dDÐ  öŠd�«

WI�M� w¼Ë ¨œ—uH��√ WF�Uł w� bKO�u½ WOK� w� WOF�Uł …–U²Ý√ w¼ w�KÐUM�« W�d� Æœ
WLEM� w� WHK²�� dz«ËœË  U�ÝR� w� …b¹bŽ V�UM� w�KÐUM�« XKGý Æ”U²OHO� ŸËdA�

Æ UOMOF�²�« W¹«bÐ v²Š WOMOD�KH�« d¹d×²�«

qOłbFÐ öOł UNŁ—«u²½
w�KÐU½ W�d� Æœ ∫rKIÐ

≤∞∞∂ —U??????????¹√ ±∏

فـلسطيـن نكبة العرب يكتـبون عن الفنـانـون
d�e�« W�¨ÊU�O� ¡UC� ¨©Íu�UA��«® W�Ë«

±\∏±∞ w� �d�� ¨WL�� ±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨vK��≤¥¥¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨«uN�« V�u�≥¥∏¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨…dH�¥ππ¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨w�«u��« »d�∂∞≥¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨UJ�±¥\≤∏∞¨WL�� 

 w� �d��±� —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨…dD�±\¥∞¥¨WL�� 

 w� �d��±� —U�√ ±π¥∏Æ

dG�« dO�«u��« ¨…e� ¡UC� ¨WO�±\±πµ¨WL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨WO�ULA�« dO�«u��«�∏π¨WL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨WO�dA�« dO�«u��«±\±≤µWL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨—UG*«≤\∞±∏¨WL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨‰u��≤π∞¨WL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

ODO�Ò ¨bH� ¡UC�¨W±\∞π∞¨WL�� 

 w� �d��±π —U�√ ±π¥∏Æ

dH��« ¨U�U� ¡UC� ¨W�≥\µ∂±¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨—ULF�« bM�d�≤\≤∂≤¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

e�« »d�— ¨ÊU�O� ¡UC� ¨W�«≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨UHB�« »d��µ¥¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

eOM)« »d� ¨ÊU�O� ¡UC� ¨d�≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

eG�« »d� ¨ÊU�O� ¡UC� ¨W�Ë«±\±∏≥¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

dF�« »d� ¨ÊU�O� ¡UC� ¨WC�±�¥¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

e�« ¨bH� ¡UC� ¨w�U�uH�« ‚Ë±∏∂¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

e�«Ò ¨bH� ¡UC� ¨…“«≤∂�¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

d�® W�u�U� Â√¨ÊU�O� ¡UC� ©dIB�« »d� W�

∏∂∏ w� �d�� ¨WL�� ≤± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨…—uDMD�«±\�≤∏¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

d�¨UHO� ¡UC� ¨—UM*« W�

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨dNM�«�∞∏WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

d�UJ�« ¨UJ� ¡UC� ¨Í∂\≤±∏¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨q��«≥¥∏¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

dH�« Â√ ¨¡UJ� ¡UC� ¨Ãπ\≤≤∏¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

¨UHO� ¡UC� ¨dO�«u��«

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨W�UL'« »d�¥∂¨WL�� 

 w� �d��≤≤ —U�√ ±π¥∏Æ

ألحمـــد) (حكايــة مخــدة عــودة
—u???³F� b??LŠ√ ÊU??MH�« ∫r??KIÐ

vKŽ »bÐœË ¨tO� b� ÔË t½_ UN²OÐ V×¹uN� ¨tðbł bMŽ fOLš q� WKO� ÂUM¹ Ê√ bLŠ√ œU²Ž≈
…d� q� w�Ë Æ5ðU�ÐË ÎUðuOÐË Î«—UL�√Ë ÎUÝuLý tKšb� Ê«—bł vKŽ Á«b¹ XLÝ—Ë ¨¡U�K*« t{—√
¡UCO³�« UNðb�� o½UF¹Ë ¨WFÝ«u�« UN²�dž v�≈ t�u�Ë —u� i�d¹ ¨tðbł XOÐ v�≈ bLŠ√ wðQ¹
tM� XÐd²�U� UNðb�� vKŽ XÒÐdÔ¹ tðbł tð√—  «d*« ÈbŠ≈ w� ÆdO³� w³Aš d¹dÝ vKŽ WFÒÐd²*«
w�uÝ— p�  dCŠ√ bI� ÆÆpOKŽ  dšQð w½_ …e¹eF�« wðb�� U¹ w½e% ô¢ ∫fLN¹ tÐ –≈Ë
ÆÆp²�dž w� UNIKF¹ „b�«Ë ÚŸœ øUNð√— U�bMŽ WLKF*« X�U� «–U� 5LKFð√ ø WKOLł X�O�√ ÆÆW½uK*«

Æ¢ ÎULz«œ wM¹d�c²ð w� wðbł W�dž w� ÆÆUM¼ UNIKŽ√ Ê√ Òô≈ Qý√ r� sJ�Ë
ÊQÐ ÎU�u¹ dJHð r�  UNMJ�Ë UN³% ÎUC¹√ wN� ¡UCO³�« UNðb�* bLŠ√ ÒV ÔŠ …b'« XÐdG²Ý≈
Àb% p²FLÝ¢ ∫ bLŠ√ …b'« X�QÝ ÂU¹_« bŠ√ w� Æ° ø…b�� rKJð Ê√ qIFÔ¹ q¼ ÆÆsJ� – UNLKJð
ÊËœ WOK��  U¹UJŠ w� wJ% ÎU½UOŠ√Ë wðbł U¹ ÎUF³Þ¢ ∫bLŠ√ »Uł√ ¢ øp ÔFL�ð q¼ ÆÆwðb��
d−CÐ X Ò�Š√ ULK� X×³�√Ë ¨U¼«uN²Ý« d�_« ÒsJ� ¨U¼bOHŠ …b'« ‚ÒbBð r� l³D�UÐ Æ¢Âö�
ÆÂö� ÊËœ s� WÐuł√ UNM� ÔlL�ð ÎU½UOŠ√Ë UN�uL¼ UN�uJAðË UNðb�� ÀÒb% dO³J�« UN²OÐ w�
UNÐUOŁ  dOOG²Ð XŽdÝQ� ¨WFHðd� …—«d??Š s� w½UF¹Ë i¹d� bLŠ√ Ê√ …b'« XLKŽ Âu¹  «–
U¼cšQð Ê√ UN� dD�� ¡UCO³�« UNðb��  d�cð »U³�« `²Hð Ê√ q³�Ë ¨wCH�« U¼dFý `¹d�ðË
eHI� ¨UNðb�� WK�UŠ tðbł È√— U�bMŽ …dO³� bLŠ√ WŠd� X½U� r� ÆU¼bOHŠ UNÐ ¡vłUH²� UNF�
v�≈ t²KLŠ Ê√ Òô≈ t�√ s� ÊU� UL� ¨Èdš_« bO�UÐ ¡UCO³�« UNðb��Ë bOÐ tðbł ÎUI½UF� Ád¹dÝ s�
WK¹uÞ WK³� tMO³ł vKŽ XF³ÞË bLŠ√ »d� …b'« X�Kł Æ‘«dH�« W�“ö0 tðd Ò�–Ë Ád¹dÝ
¢wðbł U¹  pO�≈ XI²ý«  r??�¢ ∫bLŠ√  »U??ł√  ¢Íe??¹e??Ž  U¹ ÁËdJ� q� s�  p²�öÝ¢ ∫t??�  X�U�Ë

Æ¢ø¡UCO³�« …b�LK� ÚÂ√ w� ÓXI²ý≈¢ ∫WKzU� …b'« XL�²Ð≈
ÓU¹u�  UÐ UNÐ tIKFðË ¨Âu¹ bFÐ ÎU�u¹ d³J¹ …b�LK� bLŠ√ VŠ Ê√ …b'« XEŠô X�u�« l�
tKOB% vKŽ …b�LK� t³Š dŁR¹ Ê√ vA�ð X½U�Ë d�_« UN� ‚d¹ rK� t�√ U Ò�√ ¨‚bBÔ¹ ô qJAÐ
bLŠQÐ X¾łu� ¨UN²�dý w� —u¼e�« ÷«uŠ√ wI�ð …b'« X½U� ULMOÐË Âu¹  «– ÆWÝ—b*« w�
bLŠ√ ¢ ∫WA¼bÐ …b'« XÐUł√ ¢ø…b�*« ‰UŠ nO� ÆÆwðbł U¹ ÆÆwðbł U¹¢ ∫Ÿ—UA�« s� UN¹œUM¹
—uB²O� bŠ√ sJ¹ r� Æ ¢ÍbŠË ÆÆwðbł U¹ ÍbŠË U½√¢ ∫bLŠ√ Œd� ¢ ø UM¼ v�≈ pK�Ë√ s� °°
ÎU�uš U¼UÒ¹≈ t¹bNð Ê√ …b'«  —d� UN�u¹ ¨¡UCO³�« …b�*« ÈdO� WK¹uÞ W�U�� bLŠ√ lDI¹ Ê√

Æ U�dD�« w� lOC¹ Ê√ s�
sŽ Î«bOFÐ U¼UC�√ ÀöŁ  «uMÝ ÔVFðË ‰U*« s� mK³� tð“u×ÐË dH��« s� bLŠ√ b�«Ë lł—
ÆgOF�« WLI� ¡«—Ë wF�K� Î«bOFÐ qŠd¹ Ê√ tðdD{« ·ËdE�« sJ� Î«d¼U� Î«œ«bŠ ÊU� bI� ¨t²KzUŽ
s� tOKŽË Êü« bFÐ ÁbŠË „d²Ô¹ sK� ¨…dOš_« …œuF�« UN½√ w¼ tOÐ√ …œuFÐ bLŠ√ Õd�√ U� d¦�√
»_« ÒVŠ√ ¨tðœuŽ vKŽ dNý ¡UCI½« bFÐ ÆÁdłQ²Ý« Íc�« q;« w� ÁUÐ√ bŽU�¹ Ê√ dšü X�Ë

¨XO³K� .b??I??�« ÀU???Ł_« dÒOG¹  Ê√
s2 Ê«d??O??'«Ë »—U??�_« d³šQ�
¨.b??� ÀU????Ł√ ¡«d??A??Ð Êu??³??žd??¹
wI³Ôð Ê√ t??²??łË“ s??�  V??K??ÞË
rKŽ Æb??L??Š√ v??K??Ž Î«d????Ý d????�_«

wÐ√ s� VKD� d�_UÐ œU Ò−M�«
¡«dA� ‰e??M??*« …—U???¹“ b??L??Š√

v??�≈ q????šœ Ê√ U????�Ë ¨t??³??−??F?? Ô¹ U???�
—ÒdI� ¨¡UCO³�« …b�*« vKŽ ÁUMOŽ XF�Ë v²Š bLŠ√ W�dž

U¼ÒbAð W³¹dž …uIÐ ÒfŠ√ v²Š UNF�dÐ rN¹ œU� U�Ë œU Ò−M�« »d²�« Æ—uH�« vKŽ U¼¡«dý
nÒK� ULN� UNKLŠ vKŽ ÂeF� ¢…b�� l�— vKŽ Èu�√ ô wÐ U�¢ ∫t�H½ w� ‰¡U�²� d¹d��« v�≈
ÆÆÆt²�dž v�≈ ÁU�b� tðœU� nO� bLŠ√ —b¹ r� ¨XO³�« v�≈ t�u�Ë —u�Ë ¨ ÂuO�« p�– w� Æd�_«
…b¹bł …bŠ«uÐ vE×²Ý¢ ∫‰U�Ë »_« ÂÒbIð ¢ øw�√ U¹ …b�*« s¹√¢ ∫Œd�Ë »U³�« bMŽ n�uð
X�Ë ÊUŠË pÝË—œ sŽ pONKð X½U� W1bI�« pðb�� ‰UŠ W¹√ vKŽ ÆÆW1bI�« s� …d� n�√ qLł√
U� ÆÆøw??Ð√ U¹ XKF� «–U??�¢ b¹bý Êe×Ð œÒœ—Ë Áu??Ð√ ‰U� U� bLŠ√ ‚bB¹ r�  Æ¢UNMŽ ¡UMG²Ýù«
ÎU½UJ� ÊËb−¹ ôË ÊuC�d¹  U�dD�« w� 5FzU{ ÎôUHÞ√ t�UM� w� bLŠ√ dBÐ√ UN²KO� ¢øXKF�
U/Ëœ —uDH�« ÂUFÞ ‰ËUMð ÆÆt¹b�«Ë `Ò³B¹ Ê√ ÊËœ w�U²�« ÂuO�«  w� bLŠ√ ‚U�√ ÆWŠ«d²Ýû�

ÆW³¹dI�« t²Ý—b� v�≈ tłuðË WLK�
WI³Þ UN²K²Ž« b�Ë iFÐ vKŽ UNCFÐ …bÝË_«Ë ‘dH�« XÝÒbJð œU Ò−M�« ¢rOF½¢ q×� w�
ÆWOłUłe�« WNł«u�« W�bI� w�  UN{UOÐ vKŽ  XE�UŠ bLŠ√  …b�� U¼bŠË ¨—U³G�« s� WJOLÝ
Á«dð Ê√  œ«—Q??� UN�U�√ d1 tÐ X�ŠQ� w¼ U�√ ¨…b�LK� t³²M¹ Ê√ ÊËœ WNł«u�« ÂU�√ bLŠ√ Òd�
WNł«u�« sŽ bLŠ√ bF²Ð≈ ¨s¹bOÐ UN� s¹√ sJ�Ë UN½UJ� vKŽ t�bð Ê√  œ«—√Ë 5MOFÐ UN� s¹√ sJ�Ë
È—«uð ¨5�bIÐ UN� s¹√ sJ�Ë tÐ o×Kð Ê√ X�ËUŠË ¨  uBÐ UN� s¹√ sJ�Ë t¹œUMð Ê√ X�ËU×�
…b�*« ÂU�√ Òd1 bLŠ√Ë ÂU¹√  Òd� ÆŸu�œ ÊËœ s�Ë 5MOŽ öÐ XJÐË …b�*« X½e×� Î«bOFÐ bLŠ√

Æ¡wAÐ Vžd¹ ôË ¡wA� t³²M¹ bF¹ r�uN� ¨UN� t³²M¹ Ê√ ÊËœ
ÆÆUNOMOŽ ‚bBð  r� ¨œU Ò−M�« q×� WNł«Ë  w�  ¡UCO³�« …b�*UÐ …b??'«  X¾łu� ¨Âu??¹  «–
X½U� b�Ë ô nO� ÆÆ…b�� ÊuOK� 5Ð s� UN�dFð wN� ÆÆw¼ UN½≈ ÆÆ  b�QðË WNł«u�« s� XÐd²�«
XKBŠ s¹√ s�¢ ∫t³ŠU� X�QÝË q;« v�≈ …b'« XKšœ ÆWMÝ s¹dAŽ q³� UN� UNłË“ W¹b¼
UN¹d²ý√¢∫‰uI�« v�≈ …b'« XŽ—UÝ ¢bLŠ√ wÐ√ s� UN²F²Ð«¢ ∫rOF½ »Uł√ ¢ ø…b�*« Ác¼ vKŽ
‰U� s� VKÞ  U� UNM�  cšQ� …b�*« vKŽ  …b??'« WHN� œU Ò−M�« »dG²Ý«  Æ ¢b¹dð  Íc??�«  sL¦�UÐ
WHOHš …b'« Íb¹ 5Ð …b�*«  bÐ U�bMŽ …dO³� t²A¼œ X½U� r�Ë ¨Ê“u�« WKOIŁ UN½QÐ U¼—ÒcŠË
 œ«—√ Ë ‰Ë_« UN½UJ� v�≈ UNðb�� XFł—√Ë XO³�« v�≈ …b'« XK�Ë Æb¹bł œu�u� q¦� W¹dÞË
»dG²�ð r� Æ5ðU�ÐË ÎUðuOÐË Î«—UL�√Ë ÎUÝuLý WO³¼c�« ◊uO)UÐ UNOKŽ  “ÒdD� UNÐ qH²% Ê√
—u� …b�*UÐ t¾łUHð Ê√ Vždð  r�Ë  ¨t??�√  WI�dÐ  fOL)« Âu¹ U¼Uð√ U�bMŽ bLŠ√ ÊeŠ …b??'«
ÆW³¹dG�« tðU¹UJŠË UN� t³ŠË Ábł ÂuŠd*« sŽ tŁb% X�KłË —«b�« v�≈ t²Kšœ√ U/≈ ¨t�u�Ë
Y¹b(« vN²½« ÆjzU(« vKŽ WIKF*« Ábł …—uBÐ ‚b% ÁUMOŽË b¹bý ÂUL²¼UÐ bLŠ√ vG�√
`²� Ê√ U�Ë UN²�dž v�≈ UN²I�«d� bLŠ√ s� …b'« X³KÞ ¡U�*« bMŽ Æ¡«bG�« ÂUFÞ lOL'« ‰ËUMðË
tðbł v�≈ dE½ ÆÆt½UJ� w� X³Ł rŁ ÎöOK� ÂÒbIð ÆÆÂU�_« v�≈ tF�bð W³¹dž …uIÐ ÒfŠ√ v²Š »U³�«
d¹d��« vKŽ v9—« dB³�« `LKÐË ¨UNÝ√dÐ  Òe¼Ë …b'« XL�²Ð« ¢ °øÎUIŠ w¼√¢ ∫ ‰uI¹ t½Q�Ë
¨5²Hý ÊËœ t²KÒ³�Ë s¹b¹ ÊËœ t²I½UF� …b�*« U�√ ¨tOMOŽ  iLž√Ë ¨¡UCO³�« …b�*«  dLžË
s� œôË_« ·ôüË t� ÍËd??¹ Ábł t�UM� w� bLŠ√ dBÐ√ UN²KO� ¨5??½–√ ÊËœ tÝUH½√ XFLÝË
WŠ«d²Ýù« v�≈ 5FzUC�«Ë 5³F²*«uŽbðË  U�dD�« »u&  «b��Ë …ÒdÝ√ sŽ  U¹UJŠ t�uŠ

Æ dLF�« ‰uÞ U¼U�M¹ s� ÎU�öŠ√ bLŠ√ dBÐ√ UN²KO� ¨T½UN�« ÂuM�«Ë UNOKŽ

rÝd�« ÊU�Ë tLK( ÎULÝ— w½«b¼√ U�bMŽ  «uMÝ w½ULŁ bLŠ√ dLŽ ÊU�
Ær−(« WKzU¼ …b�� tOKŽ lÐd²ð d¹dÝ tKš«œ w� dNE¹ ÎU²OÐ b Ò�−¹

∫ wK¹ U� bLŠ√ V²� rÝd�« V½Uł v�≈Ë
wð«uš≈Ë U�U�Ë UÐUÐ l� …uK(« 5Ž rO�0 s�UÝ U½√ ¨ÃU(« bLŠ√ wLÝ≈ ¢
lOÐd�«Ë ¨wðUI�— l� VF�≈Ë rÝ—≈ V×Ð ÆÆw½U²×²�« Ÿ—UA�UÐ ¨ÍbłË w²ÝË
ÆÆdO�«d�  Uý«d�  ö×½ ¨ «dA(« lKD²ÐË ¡U�—“ dOB²Ð ¡UL��« Ê_
Ÿ—“≈ ÊUAKŽ 5D�K� vKŽ lł—≈Ë tOKŽ V�—≈ ÊUBŠ ÍbMŽ dOB¹ rK×Ð

Æ ¢w{—√ vKŽ VF�≈Ë
r�Ë ÆÁ«—√  bŽ U� w½_ Î«bÐ√ UNJŠ√ r� wMJ� bLŠ_ W¹UJŠ wJŠ√ Ê√  —d�
ÊUBŠ ÁbMŽ dOB¹ Ê√ rK×¹ qHÞ qJ� UN½uJ% rJÒKŽ rJ� UNKI½√ Ê√ œË√

Æ5D�K� v�≈ tFłd¹

للنكبة والخمسيـن الثامنــة الذكــرى في فلسطيــن أطفــال أحبتنــا الى
ÊUš ULOLłË b¹Ëd� öOÐ ∫rKIÐ

¨UM�UHÞ√Ë UM²³Š√
ÆW¹d�I�« w�UM*« w� Ë« ÍdJ�F�« ‰ö²Šô« X% 5FÐU� r²M� ¡«uÝ …d�UM�Ë s�UCðË Â«d²Š« W�UÝ— ¨rJ³FA�Ë rJ� d¹bIðË VŠ W�UÝ— qÝd½

r²½U� ¨W¹uMF*«Ë ÂeF�«Ë …uI�« rJM� qNM½ s×½Ë ¨UNðUIÐUÝ -“ËU& UL� U¼“ËU& vKŽ ÊË—œU� rJ½QÐ WŽUM� vKŽ UMMJ�Ë ¨UN½uAOFð W³F� ·Ëdþ qþ w� rJOðQð Ác¼ UM²�UÝ—
ÆrJ³FA�Ë rJ� UM�¬Ë «dI²�� ö³I²�� ÊËe−M²ÝË ÊuLNK*«Ë ÊuŽb³*«

Ê«d�√ w½U²��U³�« XOJ¹dJ�« VŽô WłË“ w¼Ë ¨wMOD�KH�« VFA�« l� s�UC²�« Ê«bO� w� WDýU½ w¼ ÊUš ULOLł Æb¹Ëd� b½uL−OÝ fHM�« r�UŽ …bOHŠ w¼Ë ¨¡U¹“√ WLBB�Ë W½UM� w¼ b¹Ëd� öOÐ
Æ¢5OMOD�KH�« 5¾łö�« ‰UHÞ√ qł« s� q�ô«¢ W�ÝR� WO½UD¹d³�«  UOB�A�« s� œbŽ l� ¨ÊUšË b¹Ëd� X�Ý√ ÆÊUš

الفنانة جنوى كرم *

الفنان الياس رحباني*

بدي اقدم حديثي باللهجة اللبنانية من القلب الى كل فلسطيني

الفنانة ماجدة الرومي*

التراب بدون ناسه ابكم
هذه النكبة ليست النكبة االولى في التاريخ، حدث قبل ذلك نكبات 
كثيرة، وعلى املدى البعيد ال يقلقني املوضوع، النه حصل ان قامت دول 
باحتالل دول اخرى، العرب امضوا 800 عام في االندلس وفي النهاية 
خرجوا منها وكل حق يرجع ألصحابه. ولكن الصعوبة تواجه الناس 
الذين يعيشون في هذه املرحلة، وهي مرحلة صعبة الن الناس واقعني 
سترجع  البعيد،  املدى  على  انه  أطمأنهم  ان  اريد  ولكن  احتالل،  حتت 

ع��ادل رحيم  ال��رب، النو ربنا  ب��إذن  هذه األرض ألصحابها األصليني 
ورؤوف بشعبه، وكل الذي خلقه ربنا خلقه مبحبة ورحمة، وهو اله 

الرحمة ويأمرنا بالرحمة وهو يعلم ان احلق يرجع الصحابه. 
اكيد هي تضع االصبع على اجلرح وتلفت  اما بالنسبة للفنون، 
النظر الى املوضوع وتترك القضية حية في النفوس. ولكن القضية ال 
تستمر فقط في األغنية، تستمر ايضاً في داخل كل واحد فينا، ألنه في 
النهاية التراب بدوننا أبكم، ونحن الذين جنعل التراب يتكلم بقلوبنا 

وألسنتنا، ونحن ايضاً نترك القضية في وجداننا جيال بعد جيل.  
* نص املقابلة التي أجريت هاتفيا مع الفنانة ماجدة الرومي.  

الفنانة نارميان عبد الكرمي * 

ال بد في يوم من األيام أن 
يعود الحق ألصحابه 

الفنان يوسف شعبان*

ال شيء أهم من تضحيات ودم الشعب الفلسطيني
وحماس،  فتح  ومصالح  هموم  م��ن  أه��م  الفلسطينية  القضية  ان 
فلماذا لم يتم االتفاق إلى هذا اليوم؟ هذا ما يحزنني بشكل كبير، حرام 
عليهم األطفال التي تذبح واألمهات التي تفقد اطفالها ايضا، اال يشعر 
ماذا  اعرف  ال  الصهاينة؟  به  يقوم  ما  يشاهدون  أال  مبصائبهم؟  هؤالء 
سأقول حول النكبة مع هذا الذي يجري من نزاع داخلي. انا امتنى ان 
يتفقوا لكي تفرح جميع الشعوب العربية. كان هنالك فرصة ثمينة لكي 

نقاط،  ثالث  على  اختلفوا  ولكن  بينهم  فيما  اخلالف  إنهاء  من  يتمكنوا 
ماذا ستكون هذه النقاط الثالث؟ هل هي اهم من تضحيات ودم الشعب 
أنا ال اعرف أي نقاط جوهرية  الفلسطيني؟! هل هي نقاط جوهرية؟! 
مقابل الفلسطينيات الالتي يذبحن. هن من اعرفهن وال اعرف غيرهن، 

وهذه املذابح بعينها تعبر عن نكبة أخرى للشعب الفلسطيني. 
* نص املقابلة التي أجريت هاتفيا مع الفنان يوسف شعبان.

نحن العيلة الرحبانية من زمان، ملا بدأت الثورة الفلسطينية، ولو 
ما كان عندها ثورة فكرية، ميكن كانت االمور تتضائل او تروح، بس 
هذا التراث الفلسطيني وهذا التراث الرحباني الذي قدم سنرجع يوماً 
القدس  ش��وارع  بالشوارع  ومريت  بيسان،  الى  وخذوني  حينا،  الى 
العتيقة، هذا كان حافز النو اليوم كل الثورات باالرض اذا ما وراها 
االخوين  الها معنى. نحن  ما بكون  ما بتمشي، يعني  ث��ورة فكرية، 
رح��ب��ان��ي ب��امل��اض��ي عملنا ه��ذه ال��ث��ورة، وك���ان ال��ل��ه ي��رح��م اب��و عمار 
وغيره من القيادات، كلهم اصدقاء لنا، وقالوا اشياء كثيرة بانو احنا 
مش عارفني نشكركم، قلنالهم هذا واجب وطني. وملا اصيب عاصي 
بدكن  اذا  قبرص  من  م��رة   16 عمار  اب��و  تلفن  باالنفجار،  الرحباني 
تبعثوا ألي مستشفى في العالم، قلنالوا احنا بنشكركم النو ما في 
امل، هذه صورة صغيرة تيعرفوا انو في شباب كبروا وما بيعرفوا 
اجلذور، ما بيعرفوا مني كان بدون اية غاية يشتغل للقضايا احملقة، 
احنا مع كل انسان مشرد ان يعود الى وطنه، او مع أي انسان مسلوب 
حقه ان يعود الى وطنه، ونحن بالنسبة لنا هذه قضية مقدسة. اول 
شي بحب اقول انو في اعجاب بالنضال املتواصل من قبل هالشباب 
الفلسطيني. كنت امتنى باملاضي بس  الفلسطيني ومن هاالخالص 
حدثت هاال، ميكن هفوة وصارت، انو عند ما كان اطفال احلجارة، انا 
كنت امتنى انو نستمر مدة طويلة بأطفال احلجارة ألنو السالح يجر 
السالح، النو ما كان الو أي معنى انو يستعمل السالح، ولو تعبنا، 
مثل  البلدان،  بقصص  هفوات  م��رات  بتصير  يناضل.  احل��ق  صاحب 

لبنان، هفوات هفوات، رح يصير النا في لبنان 40 سنة ما بنعرف شو 
السبب اللي عايزونوا دول العالم من لبنان بطريقة غير شرعية على 

شان يصير مشاكل. 
اما بالنسبة لقضية فلسطني، انا امتنى انو احنا انظل مستمرين 
ويظل عنا القوة، ويظل عنا االمل، بدون احللم واالمل ما في اوطان، 
وطن  لتحقيق  ن��اس  حلموا  بكونوا  جميل،  ال��وط��ن  بصير  مل��ا  ال��ي��وم 
جميل وبيتحقق، مرق كتير بقضية فلسطني. انا بحب اقول انو مش 
بس قضية فلسطني واسرائيل، انا شخصياً بفكر اعمق من هيك، في 

شعوب كثيرة ملا بتريد بامكانها تعمل اللي بدها اياه. 
انا مش ضد حدا في االرض ابدا ابدا، انا انسان صاحب رسالة سالم، 
وانسان انساني الن االنسانية عامة لكل الشعوب، اما الدين رسالة من 
االنسان نفسه لربه، لهيك انا مع االنسانية ضمن ديني، ملا االنسانية 
اق��وى عند االن��س��ان، بكون ما عندوش أي مبرر يعمل اغ��الط.  بتكون 
فانا بقول انو امريكا ام العالم، ال تسقط شعرة من رأس احد اال بإذن 
من االدارة االمريكية، حرام على الشعب االمريكي وحرام على الشعب 
االوروب��ي وشعوب االرض كلها ح��رام. اما ما تخبأ االدارة االمريكية 
ال��ذي يكمن عند  الكبير  واالوروب��ي��ة والفرنسية واالملانية، هيدا السر 
20 او 100 شخص يحكمون العالم، وهم يامرون أي دولة من الدول 
روسيا او اوروبا ميكن كل دولة تهزلها، يعني ما بعرف ليش هالهزة 

االرضية، هالهزة املالية وهذه تساوي زلزال كبير في العالم. 
ايدها مش  ن��اس بتفكر بعمق بس  الشعوب ال تفكر بعمق، في 

طايلة. انا اجتمع مع شخصيات كبيرة من امريكا تاتي الى هنا، من 
الكوجنرس االمريكي ونتكلم، نحكي بهذه االشياء، هم غير ادارتهم، 
االدارة االمريكية شيء كثير عويص فهمها، الناس بياخدوا االشياء، 

مثالً واحد ضرب الثاني قوصوا ليك شو عملوا فالن وفالن.
الفلسطينيني بيعيشوا اس��وأ الظروف في  انو الالجئني  انا ضد 
لبنان، انا بحب اقول انو لو الفلسطيني كان معو جنسية ميكن بدو 
يروح يشتغل بالسويد، في كندا، النو لبنان ما بيوسع مثال، االخبار 
اللي بقولوها ما بقتنع فيها، انو العدد ونسبة العدد، يا اخي اذا بدنا 
نضل هيك، اذا ما عملنا دولة علمانية ما رح ينجح الشرق، ما بننجح، 
يعني دولة علمانية ما عندها كل هاملشاكل ال فلسطيني وال مسلم وال 
مسيحي وال يهودي. كان عمري 20 سنة وقت كنا نناضل من اجل 
الفكر، ورثنا النضال، وكل واحد صار عندو نضال بشي في هاحلياة، 
ما عم نوعا على كثرة احل���روب، ما عم نعرف شو الزم نعمل نحن 

والفلسطينيني.
* نص املقابلة التي أجريت هاتفيا مع الفنان الياس رحباني.

» نرجو أن تنعم املنطقة العربية بسالم شامل ونتمنى أن 
يعود احلق ألصحاب احلق

 كي يعود األخوة الفلسطينيون إلى ديارهم، ألن الوطن هو 
احلضن الدافئ،

  الذي يحيط جميع أبنائه بحنانه، كي يشعروا باالستقرار 
واألمان «

*رسالة الفنانة جنوى كرم إلى هيئة حترير حق العودة.

واحد وستون عاما من النكبة وشعبنا صامد في وجه القمع والذل، لم 
يعان شعب من قسوة االحتالل والتشريد مثلما يعانى الشعب الفلسطيني، 
امام قوة غاشمة في زمٍن تردت فيه ارادة حكام فرطوا بأرض فلسطني، فكان 

صمود الشعب الفلسطيني االعزل هو احلامي لها. إنها إرادة البقاء والدفاع 
عن حقوقه، وطفله، وشيخه، شيبا، وشبابا. سالحه احلجر والبسيط من 
سالح املقاومة، عندما نتحدث عن واحد وستني عاما من االحتالل البغيض 
وإسالمية  عربية  قوميٍة  بنهضة  متفائلني  نبقى  فإننا  وشعبنا،  ألرض��ن��ا 
وعاملية حرة تتُفهم قضيتنا العادلة وال بد في يوم من األيام أن يعود احلق 

ألصحابه. 
* نص املقابلة التي أجريت هاتفيا مع الفنانة نارميان عبد الكرمي. 

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة 61:

مركز بديل يكرم الفائزيـن بجائــزة حــق العودة للعام 2009-2008

ومن ثم بدأ ممثلو جلان التحكيم بإعالن أسماء الفائزين في حقول جائزة العودة اخلمسة 
وكانت النتائج كما يلي: 

أوال: حقل جائز العودة للورقة البحثية
نورما  د.  غ��امن،  اسعد  د.  من:  العام  لهذا  البحثية  الورقة  حلقل  التحكيم  جلنة  تكونت 
مصرية، د. عزيز حيدر، د. مصلح كناعنة، أ. شوقي العيسة. وقد مثل اللجنة في احتفال 

إعالن اجلوائز د. نورما مصرية وكانت نتائج اجلائزة لهذا العام على النحو التالي: 
وفاء يوسف إبراهيم زبادي، طول كرم، 36 سنة، الفائزة باملرتبة األولي عن ورقتها: 
»امل��رأة الفلسطينية بني اللجوء والعودة في رواية الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي 

النحس املتشائل، ألميل حبيبي.
د. معتصم خضر علي عديلة، القدس- رأس العامود، 36 سنة الفائز باملرتبة الثانية 
)اللجوء  اخل��وف  وشبح  املقاومة  ثقافة  بني  الفلسطينية  النسائية  »األغنية  ورق��ت��ه:  عن 

والعودة(.  
جهاد سليمان سالم املصري، خان يونس، 45 سنة الفائز باملترتبة الثالثة عن ورقته: 
أعمال  على  وانعكاسها  الالجئة  الفلسطينية  امل���رأة  أدب��ي��ات  ف��ي  ال��ع��ودة  مفاتيح  »رم��زي��ة 

املبدعني.
وقد ألقت الفائزة األولى في حقل الورقة البحثية وفاء يوسف إبراهيم زبادي كلمة قصيرة 
جاء فيها: »إنُه ملْن دواعي سروري أْن أكوَن اليوَم في هذا املهرجاِن السنوِي الذي يقيمُه املركز؛ 
للحديِث عن  دوِر املرأِة الفلسطينيِة في اللجوِء والعودِة. وقد اخترُت روايَة)الوقائِع الغريبِة 
في اختفاِء سعيٍد أبي النحِس املتشائل(، إلميل حبيبي الروائيِّ الفلسطينّي؛ إذ َصّورْت هذه 
الروايُة الواقَع الذي عاشتُه املرأُة الفلسطينيُة مْن عاِم ألٍف وتسعمائٍة وثمانيٍة وأربعنٍي إلى 

عاِم ألٍف وتسعمائٍة واثننٍي وسبعني. 
وقد قسَم حبيبي رواَيَتُه إلى ثالثِة كتٍب، وكلُّ كتاٍب حمَل اسماً المرأة، وهَي: يعاُد في 
دت  الكتاِب األوِل، إذ يوحي اسُمها بالعودة، وهي املرأُة  التي اقُتلَِعْت من موطِنها حْيفا وأُبْعِ
بقوٍة إلى خارِج احلدوِد فأصبحت الجئة، وصرخُتها »إنني عائدة« فيها تصميٌم وتأكيٌد على 

العودِة إلى أرِض الوطن.
أما باقيُة التي حملْت اسَم الكتاِب الثاني، فالسِمها داللٌة وإيحاٌء، وهي املرأُة التي بقيْت في 

ِفلَسطنَي بعَد رحيِل أهلِها، واحتضنت بذوَر املقاومِة األولى.
 أما يعاُد الثانيُة التي حملْت اسَم الكتاِب الثالِث من الروايِة، فهي ابنُة يعاد األولى التي 
جاءْت إلى األرِض احملتلِة بتصريِح زيارٍة؛ للبحِث عن شقيِقها األسيِر. إذ تواصلْت صْيحُتها 

ها بقولها: » هذا بلدي، هذه داري، وهذا عمي«.   مَع  صيحِة أمِّ
رها حبيبي، هي املرأُة الفلسطينيُة املتعلمُة التي تعي ما يدوُر حْوَلها،  واملرأُة التي َصوَّ
وتؤمُن بثقافِتها وموروِثها أّنُه ال بديَل عن الوطن، فهي كاملاِء الذي ال يترُك البحَر، يتبخُر، ثمَّ 

يعوُد في الشتاِء على شكِل أنهاٍر وجداوَل. 

ثانيًا: حقل جائزة العودة لقصص األطفال
تكونت جلنة التحكيم في حقل جائزة العودة لقصص األطفال هذا العام من: عيسى 
قراقع، سلمان ناطور، زكريا محمد، رناد قبج، محمود شقير، مجدي الشوملي. وقد مثل 

اللجنة في احتفال إعالن اجلوائز األستاذة رناد قبج، وقد كانت النتائج كما يلي: 
 أمل كعوش، لندن-الجئة من قرية ميرون املدمرة  28 سنة، عن قصتها: »شادي 

والكوفية«.  
 انس ابو رحمة، بلعني- رام الله، 20 سنة، عن قصة: البحث عن القمر  

 شادية زعبي قاسم، الناصرة، 47 سنة، عن قصة: غميضة دنى. 
 أحمد عبد احلميد حسني عيسى، غزة، 27 سنة، عن قصة: سر املفتاح. 

 جيهان ياسر السدة، قلقيلية- قرية اجلت، 13 سنة، عن قصة: الطائرة املجنونة.
 أحالم بشارات، طولكرم، 33 سنة، عن قصة: مفتاح ناية.  

ثالثًا: حقل جائزة العودة ألفضل بوستر للنكبة
كتلو،  الفنانني: يوسف  العودة ألفضل بوستر من  تكونت جلنة حتكيم جائزة 
سليمان منصور، أمية جحا، مقبولة نصار، شريف واكد، محمد عليان، عمر عساف، 
نصار ابراهيم. وقد مثل اللجنة في مهرجان إعالن اجلوائز الفنانة مقبولة نصار، 

وكانت النتائج بحسب املرتبة كما يلي: 
رامي حزبون، ابو ظبي اإلمارات/بيت حلم ، 32 سنة، املرتبة األولى، 

خلود خليل محمد األحمد، يعبد – جنني، 36 سنة، املرتبة الثانية،
محمد حسن عبد الهادي، جنني، 27 سنة، املرتبة الثالثة،

سالم صالح توفيق صّغير، اخلليل، 24 سنة، جائزة تقديرية،
عصام دراوشة، الناصرة – إيطاليا، 15 سنة، جائزة تقديرية

دنيا أحمد حميدان، نابلس، 23 سنة، جائزة تقديرية.
 محمد عادل عبد الرحيم داود، قلقيلية، 23 سنة، جائزة تقديرية.

بالل احلرباوي، اخلليل، 24 سنة، جائزة تقديرية. 
رانية يوسف محمد املدهون، غزة – مصر، 33 سنة، جائزة تقديرية.

محمد عبد الله الكرنز، غزة ، 32 سنة، جائزة تقديرية. 

للنكبة، كلمًة  الفائز األول في حقل أفضل بوستر  ألقى والد رامي حزبون،  وقد 
نيابًة عن ابنه رامي الذي يسكن في ابو ظبي جاء فيها:

»يسعدني ان أقف اليوم هنا نيابة عن ولدي رامي ألمثله من ديار الغربة في هذا 
الوطن الغالي وحضور هذا اللقاء ألتكرميي، فلقد تلقيت منكم دعوة فوزه باجلائزة 

األولى بروح احملبة والرحمة واملودة والتقدير. 
وقد ابرق ولدي رامي هذه الكلمات الذي نصها ما يلي: »أنا من هناك«

أتقدم بجزيل الشكر و التقدير للقائمني على هذا احلدث و على جهودهم في تنظيم 
ديارهم  إلى  بالعودة  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  تعزيز  الى  الرامية  اجلائزة  هذه 
األصلية و خلق منبر و طني جلميع الفلسطينيني للتعبير عن إبداعهم وحبهم ووالئهم 

لوطنهم األم.
أخرجتها  فقد  األل��ي��م��ة  ال��ذك��رى  ل��ه��ذه  صفتها  و  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ة  باعتماد  اع��ت��ز  وإذ 
مشاعري و شجوني املشاركة و املتقاسمة مع شعبي نكبته ألني جزء، ألني انسان و 
ألني فلسطيني كانت هذه اللوحة معبرة على ما هو بداخلي، بل في كونها حتمل في 
طياتها إنعاشا لذاكرة اجليل اجلديد من أبناء شعبنا وتكريسا ملفهوم حق العودة لدى 

األجيال الشابة. ومع يقيني ان املستقبل واعد، و الغد أفضل، والوطن في األفق.
محمود  الكبير  الشاعر  فقيدنا  ل��روح  العمل  هذا  اه��دي  ان  لي  اسمحوا  باخلتام  و 

درويش.

رابعًا: حقل جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية
املصورين  م��ن  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ل��ل��ص��ورة  ال��ع��ودة  ج��ائ��زة  حلقل  التحكيم  جلنة  تكونت 
إبراهيم ملحم، لؤي صبابا، عمار عوض، عاطف الصفدي، روال حلواني، عالء  الصحافيني: 
بدارنة. وقد مثل اللجنة في احتفال تسليم اجلوائز األستاذ إبراهيم ملحم، وكانت النتائج كما 

يلي: 
عبد الفتاح يحيى دعاجنة، مخيم عايدة، 14 سنة، املرتبة االولى، 

فراس عكاوي، شيخ دنون – عكا، 15 سنة، املرتبة الثانية، 
سناء احمد عبد احلميد العيسة، بيت جاال ، 14 سنة، 

وقد ألقى الفائز األول عبد الفتاح دعاجنة كلمة بهذه املناسبة جاء فيها:
»الضيوف واحلضور الكرمي السالم عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أبناء اجليل الثالث 
من الالجئني. لم نولد في قرانا املهجرة واملدمرة وكذلك آباؤنا، اال ان هذه القرى تسكن عقولنا 

وقلوبنا وحقنا في العودة اليها حق نتمسك به ونعيش على أمل حتقيقه.
والكاميرا، ولكن عندما  املبلغ  بقيمة اجلائزة  العودة فكرت  إع��الن جائزة  ق��رأت  عندما 
وعندما  نعيدها،  وكيف  املسلوبة  حقوقنا  في  أفكر  أصبحت  وجمعها  الصور  التقاط  ب��دأت 
جلست الختيار صورة للمسابقة احترت كثيراً، ولكني في النهاية اخترت صورة جتمع بني 
املخيم، واجلدار، واالستيطان وأيضا آفاق املستقبل اليوم عندما استلم اجلائزة أحس مبعنى 
املشاركة في برنامج بديل لتنمية الناشئة في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني اليوم. أحس 
أن جدي أطال الله في عمره فخور بي اليوم. اآلن أحس أن العودة إلى قريتي بيت جبرين 

قريبة وأكيدة«. 

احتفاالً   2009/5/2 املوافق  السبت  يوم  بديل  مركز  أق��ام   ،61 ال  النكبة  ذك��رى  إحياء  فعاليات  ضمن 
تكرميياً في قصر الثقافة مبدينة رام الله وفي قاعة الهالل األحمر الفلسطيني في مدينة غزة للفائزين في 
االحمر  الهالل  جمعية  وقاعة  الثقافي  الله  رام  قصر  قاعة  وغصت  هذا  للعام2009-2008.  العودة  جائزة 
الفلسطيني في مدينة غزة بحضور الفائزين وجلان التحكيم وبحضور فاعل من ممثلي الفعاليات الوطنية 
ومؤسسات املجتمع املدني وبحشد من أبناء الشعب الفلسطيني من جميع املناطق. كما وشمل يوم املهرجان 
قاعة  العام، مت عرضها في  لهذا  العودة  املتقدمة جلائزة  الفوتوغرافية  البوسترات والصور  عرضاً ألفضل 

قصر الثقافة مبدينة رام الله.  
وقد الحظ مركز بديل وجلان التحكيم ان املشاركات لهذا العام فاقت حدود التوقع في بعض احلقول، وقد 
عكس هذا االهتمام وهذه املشاركة مستوى متسك أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطني التاريخية والشتات 
أمام  الباب  يفتح  إبداعي  ثقافي  وطني  منبر  إلى  واحلاجة  جهة،  من  األصلية  الديار  إلى  العودة  في  بحقهم 
الكامنة من جهة أخرى. وقد أبدى عدد من املشاركني من خالل رسائلهم ومشاركتهم،  اإلبداعات والطاقات 
أن فكرة املسابقة بحد ذاتها تعد انتصاراً للحقوق وفي مقدمتها حق العودة على الرغم من حلكة الظروف 

واملنعطف التاريخي الذي تواجهه القضية الوطنية الفلسطينية. 

وقد أطلق مركز بديل جائزة العودة السنوية للعام 2009 في شهر تشرين أول 2008، والتي نظمت 
اإلبداع...واإلبداع  العام حتت عنوان: كانت تسمى فلسطني...صارت تسمى فلسطني...فلسطني روح  هذا 
ال��ورق��ة  ال��ع��ام خمسة ح��ق��ول ثقافية ه��ي : قصص األط��ف��ال،  ل��ه��ذا  ال��ع��ودة. وق��د تضمنت اجل��ائ��زة  ط��ري��ق 
البحثية، الصورة الفوتوغرافية، أفضل بوستر للنكبة، والقصة الصحفية املكتوبة. ووصف بديل أن حجم 
ومن  والشتات،  الوطن  مناطق  مختلف  وشملت  وكبيرة،  واسعة  كانت  العام  هذا  وصلته  التي  املشاركات 

مختلف القطاعات والشرائح. 
وقد بدأ االحتفال الذي تولى عرافته إميان احلموري، مديرة مركز الفن الشعبي، والذي بث على الهواء 
مباشرة عبر الفضائية الفلسطينية، حيث بدء بالنشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة إجالل وإكبار 
على أرواح الشهداء األبرار. ومن ثم ألقى السيد عفيف غطاشة، رئيس مجلس اإلدارة في مركز بديل كلمة 
السنوية وقال: »إن بديل  العودة  إلى هدف مركز بديل من وراء إطالق جائزة  املركز تطرق خاللها  باسم 
ينظر إلى جائزة العودة السنوية باعتبارها محاولة إلبراز مبدعني ومبدعات من أبناء شعبنا الفلسطيني 
متكني  أن  على  للتأكيد  عاليا  الصوت  إع��الء  خاللها  من  ميكن  وطنية  فعالية  وباعتبارها  مواقعه،  كل  في 
الالجئني واملهجرين الفلسطينيني من ممارسة حق العودة هو خارطة الطريق الوحيدة الصاحلة لتحقيق 

السالم العادل والدائم، وما عدا ذلك، يبقى تهوميا في الفضاء، أو مجرد محاولة إلدارة الصراع، وليس حله 
جذريا«. وأضاف غطاشة: »نحن في مركز بديل، مبجلس إدارته، وطاقمه التنفيذي، وكل هيئاته، إذ نرى 
في مسابقة جائزة العودة السنوية واجبا وطنيا نؤديه، فإننا في ذات الوقت ال نسعى إلى، وال ندعي حق 
احتكار هذا احلقل اإلبداعي. من هنا، فانه ليشرفنا أن ندعو مختلف الهيئات الفلسطينية للتعاون واملشاركة 
في تطوير املسابقة للرقي بها سواء من حيث تعدد احلقول وتنوعها، أو من حيث حجم املشاركات وتنوع 
مصادرها، أو من حيث نطاق تطبيقها، أو من حيث قيمة اجلوائز املمنوحة. كما وإننا، من على هذا املنبر، 

نتعهد أمامكم بالعمل على ذلك، وثقوا أن العام القادم سيحمل اجلديد نوعيا وكميا«. 
وقد  اخلمسة،  احلقول  في  الفائزين/ات  لتكرمي  املسرح  منصة  إلى  التكرمي  جلنة  صعدت  ذل��ك،  بعد 
تكونت جلنة التكرمي في قطاع غزة من الشخصيات الوطنية التالية: زكريا االغا رئيس دائرة الالجئني في 
م.ت.ف، عبد الله احلوراني املنسق العام للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة، جمال أبو حبل أمني سر 
املكتب التنفيذي للجان الشعبية لالجئني في قطاع غزة. اما جلنة التكرمي في الضفة الغربية فقد تكونت 
من: اجنرد جرادات مدير مركز بديل، عفيف غطاشة رئيس مجلس إدارة مركز بديل، حسام خضر عضو 

املجلس الوطني الفلسطيني، فوزية الكرد )أم كامل( مناضلة فلسطينية مقدسية. 

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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فـلسطيـن نكبة العرب يكتـبون عن الفنـانـون
d�e�« W�¨ÊU�O� ¡UC� ¨©Íu�UA��«® W�Ë«

±\∏±∞ w� �d�� ¨WL�� ±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨vK��≤¥¥¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨«uN�« V�u�≥¥∏¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨…dH�¥ππ¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨w�«u��« »d�∂∞≥¨WL�� 

 w� �d��±∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨UJ�±¥\≤∏∞¨WL�� 

 w� �d��±� —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨…dD�±\¥∞¥¨WL�� 

 w� �d��±� —U�√ ±π¥∏Æ

dG�« dO�«u��« ¨…e� ¡UC� ¨WO�±\±πµ¨WL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨WO�ULA�« dO�«u��«�∏π¨WL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨WO�dA�« dO�«u��«±\±≤µWL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨—UG*«≤\∞±∏¨WL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨‰u��≤π∞¨WL�� 

 w� �d��±∏ —U�√ ±π¥∏Æ

ODO�Ò ¨bH� ¡UC�¨W±\∞π∞¨WL�� 

 w� �d��±π —U�√ ±π¥∏Æ

dH��« ¨U�U� ¡UC� ¨W�≥\µ∂±¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨—ULF�« bM�d�≤\≤∂≤¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

e�« »d�— ¨ÊU�O� ¡UC� ¨W�«≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨ÊU�O� ¡UC� ¨UHB�« »d��µ¥¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

eOM)« »d� ¨ÊU�O� ¡UC� ¨d�≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

eG�« »d� ¨ÊU�O� ¡UC� ¨W�Ë«±\±∏≥¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

dF�« »d� ¨ÊU�O� ¡UC� ¨WC�±�¥¨WL�� 

 w� �d��≤∞ —U�√ ±π¥∏Æ

e�« ¨bH� ¡UC� ¨w�U�uH�« ‚Ë±∏∂¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

e�«Ò ¨bH� ¡UC� ¨…“«≤∂�¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

d�® W�u�U� Â√¨ÊU�O� ¡UC� ©dIB�« »d� W�

∏∂∏ w� �d�� ¨WL�� ≤± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨…—uDMD�«±\�≤∏¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

d�¨UHO� ¡UC� ¨—UM*« W�

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨dNM�«�∞∏WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

d�UJ�« ¨UJ� ¡UC� ¨Í∂\≤±∏¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨q��«≥¥∏¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

dH�« Â√ ¨¡UJ� ¡UC� ¨Ãπ\≤≤∏¨WL�� 

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

¨UHO� ¡UC� ¨dO�«u��«

 w� �d��≤± —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨W�UL'« »d�¥∂¨WL�� 

 w� �d��≤≤ —U�√ ±π¥∏Æ

ألحمـــد) (حكايــة مخــدة عــودة
—u???³F� b??LŠ√ ÊU??MH�« ∫r??KIÐ

vKŽ »bÐœË ¨tO� b� ÔË t½_ UN²OÐ V×¹uN� ¨tðbł bMŽ fOLš q� WKO� ÂUM¹ Ê√ bLŠ√ œU²Ž≈
…d� q� w�Ë Æ5ðU�ÐË ÎUðuOÐË Î«—UL�√Ë ÎUÝuLý tKšb� Ê«—bł vKŽ Á«b¹ XLÝ—Ë ¨¡U�K*« t{—√
¡UCO³�« UNðb�� o½UF¹Ë ¨WFÝ«u�« UN²�dž v�≈ t�u�Ë —u� i�d¹ ¨tðbł XOÐ v�≈ bLŠ√ wðQ¹
tM� XÐd²�U� UNðb�� vKŽ XÒÐdÔ¹ tðbł tð√—  «d*« ÈbŠ≈ w� ÆdO³� w³Aš d¹dÝ vKŽ WFÒÐd²*«
w�uÝ— p�  dCŠ√ bI� ÆÆpOKŽ  dšQð w½_ …e¹eF�« wðb�� U¹ w½e% ô¢ ∫fLN¹ tÐ –≈Ë
ÆÆp²�dž w� UNIKF¹ „b�«Ë ÚŸœ øUNð√— U�bMŽ WLKF*« X�U� «–U� 5LKFð√ ø WKOLł X�O�√ ÆÆW½uK*«

Æ¢ ÎULz«œ wM¹d�c²ð w� wðbł W�dž w� ÆÆUM¼ UNIKŽ√ Ê√ Òô≈ Qý√ r� sJ�Ë
ÊQÐ ÎU�u¹ dJHð r�  UNMJ�Ë UN³% ÎUC¹√ wN� ¡UCO³�« UNðb�* bLŠ√ ÒV ÔŠ …b'« XÐdG²Ý≈
Àb% p²FLÝ¢ ∫ bLŠ√ …b'« X�QÝ ÂU¹_« bŠ√ w� Æ° ø…b�� rKJð Ê√ qIFÔ¹ q¼ ÆÆsJ� – UNLKJð
ÊËœ WOK��  U¹UJŠ w� wJ% ÎU½UOŠ√Ë wðbł U¹ ÎUF³Þ¢ ∫bLŠ√ »Uł√ ¢ øp ÔFL�ð q¼ ÆÆwðb��
d−CÐ X Ò�Š√ ULK� X×³�√Ë ¨U¼«uN²Ý« d�_« ÒsJ� ¨U¼bOHŠ …b'« ‚ÒbBð r� l³D�UÐ Æ¢Âö�
ÆÂö� ÊËœ s� WÐuł√ UNM� ÔlL�ð ÎU½UOŠ√Ë UN�uL¼ UN�uJAðË UNðb�� ÀÒb% dO³J�« UN²OÐ w�
UNÐUOŁ  dOOG²Ð XŽdÝQ� ¨WFHðd� …—«d??Š s� w½UF¹Ë i¹d� bLŠ√ Ê√ …b'« XLKŽ Âu¹  «–
U¼cšQð Ê√ UN� dD�� ¡UCO³�« UNðb��  d�cð »U³�« `²Hð Ê√ q³�Ë ¨wCH�« U¼dFý `¹d�ðË
eHI� ¨UNðb�� WK�UŠ tðbł È√— U�bMŽ …dO³� bLŠ√ WŠd� X½U� r� ÆU¼bOHŠ UNÐ ¡vłUH²� UNF�
v�≈ t²KLŠ Ê√ Òô≈ t�√ s� ÊU� UL� ¨Èdš_« bO�UÐ ¡UCO³�« UNðb��Ë bOÐ tðbł ÎUI½UF� Ád¹dÝ s�
WK¹uÞ WK³� tMO³ł vKŽ XF³ÞË bLŠ√ »d� …b'« X�Kł Æ‘«dH�« W�“ö0 tðd Ò�–Ë Ád¹dÝ
¢wðbł U¹  pO�≈ XI²ý«  r??�¢ ∫bLŠ√  »U??ł√  ¢Íe??¹e??Ž  U¹ ÁËdJ� q� s�  p²�öÝ¢ ∫t??�  X�U�Ë

Æ¢ø¡UCO³�« …b�LK� ÚÂ√ w� ÓXI²ý≈¢ ∫WKzU� …b'« XL�²Ð≈
ÓU¹u�  UÐ UNÐ tIKFðË ¨Âu¹ bFÐ ÎU�u¹ d³J¹ …b�LK� bLŠ√ VŠ Ê√ …b'« XEŠô X�u�« l�
tKOB% vKŽ …b�LK� t³Š dŁR¹ Ê√ vA�ð X½U�Ë d�_« UN� ‚d¹ rK� t�√ U Ò�√ ¨‚bBÔ¹ ô qJAÐ
bLŠQÐ X¾łu� ¨UN²�dý w� —u¼e�« ÷«uŠ√ wI�ð …b'« X½U� ULMOÐË Âu¹  «– ÆWÝ—b*« w�
bLŠ√ ¢ ∫WA¼bÐ …b'« XÐUł√ ¢ø…b�*« ‰UŠ nO� ÆÆwðbł U¹ ÆÆwðbł U¹¢ ∫Ÿ—UA�« s� UN¹œUM¹
—uB²O� bŠ√ sJ¹ r� Æ ¢ÍbŠË ÆÆwðbł U¹ ÍbŠË U½√¢ ∫bLŠ√ Œd� ¢ ø UM¼ v�≈ pK�Ë√ s� °°
ÎU�uš U¼UÒ¹≈ t¹bNð Ê√ …b'«  —d� UN�u¹ ¨¡UCO³�« …b�*« ÈdO� WK¹uÞ W�U�� bLŠ√ lDI¹ Ê√

Æ U�dD�« w� lOC¹ Ê√ s�
sŽ Î«bOFÐ U¼UC�√ ÀöŁ  «uMÝ ÔVFðË ‰U*« s� mK³� tð“u×ÐË dH��« s� bLŠ√ b�«Ë lł—
ÆgOF�« WLI� ¡«—Ë wF�K� Î«bOFÐ qŠd¹ Ê√ tðdD{« ·ËdE�« sJ� Î«d¼U� Î«œ«bŠ ÊU� bI� ¨t²KzUŽ
s� tOKŽË Êü« bFÐ ÁbŠË „d²Ô¹ sK� ¨…dOš_« …œuF�« UN½√ w¼ tOÐ√ …œuFÐ bLŠ√ Õd�√ U� d¦�√
»_« ÒVŠ√ ¨tðœuŽ vKŽ dNý ¡UCI½« bFÐ ÆÁdłQ²Ý« Íc�« q;« w� ÁUÐ√ bŽU�¹ Ê√ dšü X�Ë

¨XO³K� .b??I??�« ÀU???Ł_« dÒOG¹  Ê√
s2 Ê«d??O??'«Ë »—U??�_« d³šQ�
¨.b??� ÀU????Ł√ ¡«d??A??Ð Êu??³??žd??¹
wI³Ôð Ê√ t??²??łË“ s??�  V??K??ÞË
rKŽ Æb??L??Š√ v??K??Ž Î«d????Ý d????�_«

wÐ√ s� VKD� d�_UÐ œU Ò−M�«
¡«dA� ‰e??M??*« …—U???¹“ b??L??Š√

v??�≈ q????šœ Ê√ U????�Ë ¨t??³??−??F?? Ô¹ U???�
— ÒdI� ¨¡UCO³�« …b�*« vKŽ ÁUMOŽ XF�Ë v²Š bLŠ√ W�dž

U¼ÒbAð W³¹dž …uIÐ ÒfŠ√ v²Š UNF�dÐ rN¹ œU� U�Ë œU Ò−M�« »d²�« Æ—uH�« vKŽ U¼¡«dý
nÒK� ULN� UNKLŠ vKŽ ÂeF� ¢…b�� l�— vKŽ Èu�√ ô wÐ U�¢ ∫t�H½ w� ‰¡U�²� d¹d��« v�≈
ÆÆÆt²�dž v�≈ ÁU�b� tðœU� nO� bLŠ√ —b¹ r� ¨XO³�« v�≈ t�u�Ë —u�Ë ¨ ÂuO�« p�– w� Æd�_«
…b¹bł …bŠ«uÐ vE×²Ý¢ ∫‰U�Ë »_« ÂÒbIð ¢ øw�√ U¹ …b�*« s¹√¢ ∫Œd�Ë »U³�« bMŽ n�uð
X�Ë ÊUŠË pÝË—œ sŽ pONKð X½U� W1bI�« pðb�� ‰UŠ W¹√ vKŽ ÆÆW1bI�« s� …d� n�√ qLł√
U� ÆÆøw??Ð√ U¹ XKF� «–U??�¢ b¹bý Êe×Ð œÒœ—Ë Áu??Ð√ ‰U� U� bLŠ√ ‚bB¹ r�  Æ¢UNMŽ ¡UMG²Ýù«
ÎU½UJ� ÊËb−¹ ôË ÊuC�d¹  U�dD�« w� 5FzU{ ÎôUHÞ√ t�UM� w� bLŠ√ dBÐ√ UN²KO� ¢øXKF�
U/Ëœ —uDH�« ÂUFÞ ‰ËUMð ÆÆt¹b�«Ë `Ò³B¹ Ê√ ÊËœ w�U²�« ÂuO�«  w� bLŠ√ ‚U�√ ÆWŠ«d²Ýû�

ÆW³¹dI�« t²Ý—b� v�≈ tłuðË WLK�
WI³Þ UN²K²Ž« b�Ë iFÐ vKŽ UNCFÐ …bÝË_«Ë ‘dH�« XÝÒbJð œU Ò−M�« ¢rOF½¢ q×� w�
ÆWOłUłe�« WNł«u�« W�bI� w�  UN{UOÐ vKŽ  XE�UŠ bLŠ√  …b�� U¼bŠË ¨—U³G�« s� WJOLÝ
Á«dð Ê√  œ«—Q??� UN�U�√ d1 tÐ X�ŠQ� w¼ U�√ ¨…b�LK� t³²M¹ Ê√ ÊËœ WNł«u�« ÂU�√ bLŠ√ Òd�
WNł«u�« sŽ bLŠ√ bF²Ð≈ ¨s¹bOÐ UN� s¹√ sJ�Ë UN½UJ� vKŽ t�bð Ê√  œ«—√Ë 5MOFÐ UN� s¹√ sJ�Ë
È—«uð ¨5�bIÐ UN� s¹√ sJ�Ë tÐ o×Kð Ê√ X�ËUŠË ¨  uBÐ UN� s¹√ sJ�Ë t¹œUMð Ê√ X�ËU×�
…b�*« ÂU�√ Òd1 bLŠ√Ë ÂU¹√  Òd� ÆŸu�œ ÊËœ s�Ë 5MOŽ öÐ XJÐË …b�*« X½e×� Î«bOFÐ bLŠ√

Æ¡wAÐ Vžd¹ ôË ¡wA� t³²M¹ bF¹ r�uN� ¨UN� t³²M¹ Ê√ ÊËœ
ÆÆUNOMOŽ ‚bBð  r� ¨œU Ò−M�« q×� WNł«Ë  w�  ¡UCO³�« …b�*UÐ …b??'«  X¾łu� ¨Âu??¹  «–
X½U� b�Ë ô nO� ÆÆ…b�� ÊuOK� 5Ð s� UN�dFð wN� ÆÆw¼ UN½≈ ÆÆ  b�QðË WNł«u�« s� XÐd²�«
XKBŠ s¹√ s�¢ ∫t³ŠU� X�QÝË q;« v�≈ …b'« XKšœ ÆWMÝ s¹dAŽ q³� UN� UNłË“ W¹b¼
UN¹d²ý√¢∫‰uI�« v�≈ …b'« XŽ—UÝ ¢bLŠ√ wÐ√ s� UN²F²Ð«¢ ∫rOF½ »Uł√ ¢ ø…b�*« Ác¼ vKŽ
‰U� s� VKÞ  U� UNM�  cšQ� …b�*« vKŽ  …b??'« WHN� œU Ò−M�« »dG²Ý«  Æ ¢b¹dð  Íc??�«  sL¦�UÐ
WHOHš …b'« Íb¹ 5Ð …b�*«  bÐ U�bMŽ …dO³� t²A¼œ X½U� r�Ë ¨Ê“u�« WKOIŁ UN½QÐ U¼—ÒcŠË
 œ«—√ Ë ‰Ë_« UN½UJ� v�≈ UNðb�� XFł—√Ë XO³�« v�≈ …b'« XK�Ë Æb¹bł œu�u� q¦� W¹dÞË
»dG²�ð r� Æ5ðU�ÐË ÎUðuOÐË Î«—UL�√Ë ÎUÝuLý WO³¼c�« ◊uO)UÐ UNOKŽ  “ÒdD� UNÐ qH²% Ê√
—u� …b�*UÐ t¾łUHð Ê√ Vždð  r�Ë  ¨t??�√  WI�dÐ  fOL)« Âu¹ U¼Uð√ U�bMŽ bLŠ√ ÊeŠ …b??'«
ÆW³¹dG�« tðU¹UJŠË UN� t³ŠË Ábł ÂuŠd*« sŽ tŁb% X�KłË —«b�« v�≈ t²Kšœ√ U/≈ ¨t�u�Ë
Y¹b(« vN²½« ÆjzU(« vKŽ WIKF*« Ábł …—uBÐ ‚b% ÁUMOŽË b¹bý ÂUL²¼UÐ bLŠ√ vG�√
`²� Ê√ U�Ë UN²�dž v�≈ UN²I�«d� bLŠ√ s� …b'« X³KÞ ¡U�*« bMŽ Æ¡«bG�« ÂUFÞ lOL'« ‰ËUMðË
tðbł v�≈ dE½ ÆÆt½UJ� w� X³Ł rŁ ÎöOK� ÂÒbIð ÆÆÂU�_« v�≈ tF�bð W³¹dž …uIÐ ÒfŠ√ v²Š »U³�«
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للنكبة والخمسيـن الثامنــة الذكــرى في فلسطيــن أطفــال أحبتنــا الى
ÊUš ULOLłË b¹Ëd� öOÐ ∫rKIÐ
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ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة 61:

مركز بديل يكرم الفائزيـن بجائــزة حــق العودة للعام 2009-2008

خامسًا: حقل جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة
تكونت جلنة حتكيم جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة من الصحفيني: عبد 
خليل  ف��راج،  جنيب  اللحام،  ناصر  عاقلة،  اب��و  شرين  خطيب،  قاسم  النجار،  الناصر 
عاقلة  ابو  شرين  الصحافية  اجلوائز  اع��الن  حفل  في  التحكيم  جلنة  مثل  وقد  شاهني. 

وكانت النتائج على النحو التالي: 
منتصر سليمان حمدان، رام الله، 38 سنة، عن قصة: بني تناقض املساحة ونومهم 

الطبيعي، املرتبة األولى، 
ودالية  عنب  شتلة  قصة:   عن  سنة،   42 الله،  رام  حمدان،  الدين  عز  محمد  حسام 

ومخيم، املرتبة الثانية،   
مها عادل التميمي، رام الله، 54 سنة،  عن قصة: ساعة أمي، املرتبة الثالثة. 

 
رأفت حسني فارس العيص، طولكرم، 49 سنة، عن قصة:  تذكار من اإلثمد أو الدمع 

األسود، جائزة تقديرية  
خضر يوسف موسى  مناصرة العتبة، اخلليل، 46 سنة، جائزة تقديرية،

جائزة  ش���اي،  ك��أس  قصة  ع��ن  س��ن��ة،   23 االردن،  خليل،  عيسى  ي��وس��ف  محمود 
تقديرية، 

بدوية،  بعيون  الهجرة  قصة:  عن  سنة،   35 غ��زة،  احلسنات،  حسن  عوض  م��روة 
جائزة تقديرية، 

محمد أحمد حسن عثمان، غزة 22 سنة، عن قصة: سّجل.. ذاك الفلسطيني، جائزة 
تقديرية.  

شيماء يوسف، غزة، عن قصة ياشمس يا شموسة جائزة تقديرية، 
رنا علي عوايسة،  الناصرة، 25 سنة، حلم التراب، جائزة تقديرية، 

منتصر  الصحفي  مكتوبة  صحفية  قصة  أفضل  جائزة  في  األول  الفائز  أرسل  وقد 
حمدان جاء فيها:

»نقف اليوم أمامكم نحن الفائزون في جوائز العودة مبختلف الفئات، من اجل أن 
نحظى مبثل هذه التكرمي مبنحنا هذه اجلوائز والشهادات التقديرية التي تظهر حرص 
املركز واجلهات الداعمة الستمرار عمله على صيانة الذاكرة اجلماعية لهذا الشعب الذي 
كابد ومازال يكابد ويالت النكبة التي حلت به منذ أكثر من 61 عاما، وفي الوقت نفسه 
ال يسعني بهذه املناسبة إال تذكر معاناة وألم هؤالء املواطنني الذين شردوا عنوة بقوة 
السالح من منازلهم وأراضيهم، فمنهم من مات وريقه يرنو إلى شربة ماء عزت عليه 
لكن  القتلى، ومنهم من جنا بحياته،  النجاة من رصاص وقذائف هؤالء  في بحثه عن 
تفاصيل املعاناة واأللم مازالت تالحقه مع إطاللة كل يوم مير دون أن يعود إلى منزله 

وأرضه دون ان يفقد األمل والصبر واحللم بالعودة. 

األولى بروح احملبة والرحمة واملودة والتقدير. 
وقد ابرق ولدي رامي هذه الكلمات الذي نصها ما يلي: »أنا من هناك«

أتقدم بجزيل الشكر و التقدير للقائمني على هذا احلدث و على جهودهم في تنظيم 
ديارهم  إلى  بالعودة  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  تعزيز  الى  الرامية  اجلائزة  هذه 
األصلية و خلق منبر و طني جلميع الفلسطينيني للتعبير عن إبداعهم وحبهم ووالئهم 

لوطنهم األم.
أخرجتها  فقد  األل��ي��م��ة  ال��ذك��رى  ل��ه��ذه  صفتها  و  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ة  باعتماد  اع��ت��ز  وإذ 
مشاعري و شجوني املشاركة و املتقاسمة مع شعبي نكبته ألني جزء، ألني انسان و 
ألني فلسطيني كانت هذه اللوحة معبرة على ما هو بداخلي، بل في كونها حتمل في 
طياتها إنعاشا لذاكرة اجليل اجلديد من أبناء شعبنا وتكريسا ملفهوم حق العودة لدى 

األجيال الشابة. ومع يقيني ان املستقبل واعد، و الغد أفضل، والوطن في األفق.
محمود  الكبير  الشاعر  فقيدنا  ل��روح  العمل  هذا  اه��دي  ان  لي  اسمحوا  باخلتام  و 

درويش.

رابعًا: حقل جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية
املصورين  م��ن  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ل��ل��ص��ورة  ال��ع��ودة  ج��ائ��زة  حلقل  التحكيم  جلنة  تكونت 
إبراهيم ملحم، لؤي صبابا، عمار عوض، عاطف الصفدي، روال حلواني، عالء  الصحافيني: 
بدارنة. وقد مثل اللجنة في احتفال تسليم اجلوائز األستاذ إبراهيم ملحم، وكانت النتائج كما 

يلي: 
عبد الفتاح يحيى دعاجنة، مخيم عايدة، 14 سنة، املرتبة االولى، 

فراس عكاوي، شيخ دنون – عكا، 15 سنة، املرتبة الثانية، 
سناء احمد عبد احلميد العيسة، بيت جاال ، 14 سنة، 

وقد ألقى الفائز األول عبد الفتاح دعاجنة كلمة بهذه املناسبة جاء فيها:
»الضيوف واحلضور الكرمي السالم عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أبناء اجليل الثالث 
من الالجئني. لم نولد في قرانا املهجرة واملدمرة وكذلك آباؤنا، اال ان هذه القرى تسكن عقولنا 

وقلوبنا وحقنا في العودة اليها حق نتمسك به ونعيش على أمل حتقيقه.
والكاميرا، ولكن عندما  املبلغ  بقيمة اجلائزة  العودة فكرت  إع��الن جائزة  ق��رأت  عندما 
وعندما  نعيدها،  وكيف  املسلوبة  حقوقنا  في  أفكر  أصبحت  وجمعها  الصور  التقاط  ب��دأت 
جلست الختيار صورة للمسابقة احترت كثيراً، ولكني في النهاية اخترت صورة جتمع بني 
املخيم، واجلدار، واالستيطان وأيضا آفاق املستقبل اليوم عندما استلم اجلائزة أحس مبعنى 
املشاركة في برنامج بديل لتنمية الناشئة في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني اليوم. أحس 
أن جدي أطال الله في عمره فخور بي اليوم. اآلن أحس أن العودة إلى قريتي بيت جبرين 

قريبة وأكيدة«. 

نعم نحن فزنا، لكننا في احلقيقة لسنا أبطاال، الن األبطال احلقيقيون هم هؤالء 
الذين عانوا وما زالوا، يكابدهم التعب واإلرهاق وذاكرة اخلوف والهلع واجلزع مما 

عايشوا وشاهدوا من جرائم وقتل وتدمير، فهؤالء هم اإلبطال احلقيقيون .
أما نحن، فإننا نسعى عبر قصصنا وصورنا ورسوماتنا وأبحاثنا إلى نقل بعض 
من تلك املعاناة وتلك الذاكرة املليئة باإلحزان والقصص والروايات التي تتطلب من 
كافة املؤسسات واجلهات الرسمية وغير الرسمية إلى اتخاذ قرارات حاسمة باجتاه 
ترصد  التي  وال��وث��ائ��ق  ال��ش��ه��ادات  تلك  جلمع   وشعبية  وطنية  حملة  ب��أوس��ع  ال��ب��دء 
تفاصيل النكبة وتداعياتها على شعب كان يعيش بأمن وسالم وأصبح بعدها شعبا 
مشردا والجئا يرنو إلى حتقيق حلمه في إقامة دولته املستقلة ونيل حريته املغتصبة 
فوق أرضه وحقوله. لنروي للعالم قصتنا وروايتنا بطريقة تصل إلى العقل والقلب 
مراكز  تعمد  التي  اإلنسانية  العدالة  بوجود  األم��ل  نفقد  ان  دون  اإلنسانية  واملشاعر 
عليها  مسيطر  إعالمية  ماكينة  خ��الل  م��ن  ومحاصرتها  تغيبها  إل��ى  العاملية  ال��ق��وى 
الستبدال النصوص والروايات مبا يخدم استمرار وجود هذا الكيان املغتصب والذي 

ال بد له ان يزول ويحل السالم مكانه الطبيعي في ارض السالم.
القصة  فئة  عن  األول��ى  باجلائزة  ف��ازت  التي  القصة  هذه  كتابة  إلى  عمدت  عندما 
من  آالف  مئات  بل  آالف  واق��ع  تالمس  أنها  البداية  منذ  أدرك��ت  املكتوبة،  الصحافية 
الالجئني الذين باتوا يبحثون عن زاوية أو قطعة صغيرة من األرض لكي تستوعب 
منوهم الطبيعي، واليوم بعد ان أعلنت النتائج ال يسعني في هذا املقام اال الن أسجل 
تضامني وشكري إلى ذلك »الستيني« الذي قبل ان اكتب قصته وحلمه وأمله في ان 
يعالج قضيته ولده البكر باحلصول على منزل متواضع لكي يتزوج فيه، رغم إدراكه 
الالجئون  الفلسطينيون  نحن  كيف  كبير  حد  إل��ى  تظهر  املعاناة  ه��ذه  ب��ان  وتأكيده 
ذاكرتنا حتى  ان تغيب عن  تكاد  ما  ، ألنها  النكبة ألجيالنا وألوالدن��ا  أصبحنا نورث 

تعود مع إطاللة شمس كل صباح وتقول لنا »من نسي ماضيه فال مستقبل له«.
الراحل  الفلسطيني  الشاعر  الشعر بصوت  وقد تخلل احلفل عرضا ملقتطفات من 
محمود درويش، كما وتضمن عرضا الغنية »أنا الجئ« للفنان اللبناني املبدع احمد 
قعبور. هذا وقد قدمت فرقة مركز الجئ للفنون الشعبية فقرتني فنيتني نالت إعجاب 
وتقدير احلضور. في الفقرة األولى التي امتدت لعشرين دقيقة متواصلة، بدأت الفرقة 
وختمت  الصغيرة.  ومصابيحهم  الطفولية  بأجسادهم   194 ال��ق��رار  برسم  عرضها 
فقرتها األولى برقصة على أغنية الفنانة جوليا بطرس »احنا الثورة والغضب«. اما 
في الفقرة الثانية والتي اختتمت فيها املهرجان، فقد قدمت الفرقة عرضا تراثيا ألهب 
حماسة احلضور خصوصا وان املواويل وضعت للتأكيد على حق العودة إلى الديار 
احلفل  مبنظمي  ع��دة  سجون  من  اتصلوا  الفلسطينيني  األس��رى  أن  ويذكر  األصلية. 
مهنئني على جناح املهرجان والفرقة، مؤكدين أن املهرجان بحق فعالية وطنية بكل 

معنى الكلمة.  

السالم العادل والدائم، وما عدا ذلك، يبقى تهوميا في الفضاء، أو مجرد محاولة إلدارة الصراع، وليس حله 
جذريا«. وأضاف غطاشة: »نحن في مركز بديل، مبجلس إدارته، وطاقمه التنفيذي، وكل هيئاته، إذ نرى 
في مسابقة جائزة العودة السنوية واجبا وطنيا نؤديه، فإننا في ذات الوقت ال نسعى إلى، وال ندعي حق 
احتكار هذا احلقل اإلبداعي. من هنا، فانه ليشرفنا أن ندعو مختلف الهيئات الفلسطينية للتعاون واملشاركة 
في تطوير املسابقة للرقي بها سواء من حيث تعدد احلقول وتنوعها، أو من حيث حجم املشاركات وتنوع 
مصادرها، أو من حيث نطاق تطبيقها، أو من حيث قيمة اجلوائز املمنوحة. كما وإننا، من على هذا املنبر، 

نتعهد أمامكم بالعمل على ذلك، وثقوا أن العام القادم سيحمل اجلديد نوعيا وكميا«. 
وقد  اخلمسة،  احلقول  في  الفائزين/ات  لتكرمي  املسرح  منصة  إلى  التكرمي  جلنة  صعدت  ذل��ك،  بعد 
تكونت جلنة التكرمي في قطاع غزة من الشخصيات الوطنية التالية: زكريا االغا رئيس دائرة الالجئني في 
م.ت.ف، عبد الله احلوراني املنسق العام للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة، جمال أبو حبل أمني سر 
املكتب التنفيذي للجان الشعبية لالجئني في قطاع غزة. اما جلنة التكرمي في الضفة الغربية فقد تكونت 
من: اجنرد جرادات مدير مركز بديل، عفيف غطاشة رئيس مجلس إدارة مركز بديل، حسام خضر عضو 

املجلس الوطني الفلسطيني، فوزية الكرد )أم كامل( مناضلة فلسطينية مقدسية. 

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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مل��ص��ادر  الفلسطيني  امل��رك��ز  ب��دي��ل/  اص���در 
نيسان  نهاية  في  والالجئني،  املواطنة  حقوق 
عام 2009  القصص الثالث الفائزة في جائزة 

العودة للعام 2008، وهي على التوالي: 
ق��ص��ة »ش��ب��اك ال��زي��ن��ك��و« ل��ل��ك��ات��ب��ة أح��الم 
وهي  األول��ى.  املرتبة  على  احلائزة  ب��ش��ارات، 
قصة طفل فلسطيني يعيش في مخيم لالجئني 
مكتظ بساكنيه، ومثقل بهمومه، ولكنه مقاوم 

ملعاناته. 
ق��ص��ة »ب��ي��ت ب���ي���وت« ل��ل��ك��ات��ب��ة م��ي��س��ون 
وهي  الثانية.  املرتبة  على  احلائزة  االس��دي 
»بيت  ل��ع��ب��ة  ي��ه��وى  فلسطيني  ط��ف��ل  ق��ص��ة 
به  خ��اص��ا  بيتا  يبني  أن  وي��ت��م��ن��ى  ب��ي��وت« 
تنتهي  الطفل مصاعب عدة  يواجه  وبكلبه. 
بانهدام بيته الرملي مرارا إلى أن يتمكن من 

تثبيت بنائه.  
سحويل  دمي��ة  للكاتبة  أل���وان  علبة  قصة 
احل���ائ���زة ع��ل��ى امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة. وه���ي قصة 
ب��ائ��س،  م��خ��ي��م  ف���ي  ي��ع��ي��ش  فلسطيني  ط��ف��ل 
ويتمتع مبوهبة الرسم والقدرة على التخيل 
واإلب��داع. تكاد شروط املشاركة في مسابقة 
»ارسم مدينتك« حتول دون اشتراكه، ولكن 

إص������راره ع��ل��ى خ���وض امل��س��اب��ق��ة، ومب��س��اع��دة 
الصغيرة  الغيمة  وصديقته  وأبويه،  أستاذه، 
يتمكن من رسم مدينته األصل وقد عادت إليها 

احلياة.
ملزيد  او  الفائزة  القصص  على  للحصول 
من املعلومات حول جائزة العودة، أنظر موقع 

www.badil.org :مركز بديل

حقوق  مل��ص��ادر  الفلسطيني  امل��رك��ز  ب��دي��ل/  اص���در 
جديدا  كتابا    2009 ع��ام  آذار  في  والالجئني،  املواطنة 
حمل   2008 للعام  العودة  جائزة  إص���دارات  ضمن  من 

عنوان: قرنفل الذكرى  وطريق العودة
يحتوي هذا اإلصدار على القصص الصحفية الفائزة 
أوصت  والتي   2008 للعام  السنوية  العودة  بجائزة 
إلى  التحكيم بنشرها. واإلص��دار ضم باإلضافة  جلنة 
القصص  األولى،  الثالث  املراتب  الفائزة في  القصص 
احلاصلة على جوائز تقديرية. وقد حصل على املراتب 
الثالث األولى كل من: الصحفي انس أبو رحمة احلائز 
على املرتبة األولى عن قصته » املذياع«، والصحفي 
احمد جابر احلائز على املرتبة الثانية عن قصته »لم 
امجد  والصحفي  العودة«،  حلم  على  والنوم  الشمل 
الثالثة عن قصته »من  املرتبة  سرحان احلائز على 

ريحة البالد«.
ويصدر بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق 

املواطنة والالجئني هذه القصص التزاما ووفاء بتعهداته املبينة في شروط جائزة 
العودة اخلاصة بحقل القصة الصحفية، وتقديرا جلهود الكتاب الذين أسهموا مبشاركاتهم في اغناء ثقافة 
ومسيرة العودة. ويشار هنا إلى إن دور بديل قد اقتصر على عملية التحرير اللغوية والفنية للقصص ولم 

يتدخل ال في املضامني وال األفكار. 
ويجيء إصدار مجموعة القصص الصحفية الفائزة استكماال للهدف من وراء طرح هذا احلقل ضمن حقول 
جائزة العودة السنوية. لقد كان الهدف من وراء طرح هذا احلقل إبراز دور الصحفيني وأهميته في معاجلة 
األجيال  لدى  وخصوصا  العام،  الوعي  تشكيل  على  وتأثير  اثر  من  لكتاباتهم  ملا  والتهجير  اللجوء  قضايا 
الشابة من أبناء فلسطني. وغني عن القول أن القلم املنتمي لقضية نبيلة وعادلة هو ضمان إبقائها حية في 

كل احملافل، وعبر كل املراحل وعلى كل املستويات.
للحصول على القصص الصحفية الفائزة أو ملزيد من املعلومات حول جائزة العودة، أنظر موقع مركز 

www.badil.org :بديل

اصدر بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
جائزة  إص����دارات  ضمن  م��ن  ج��دي��دا  كتابا    2009 ع��ام  نيسان  مطلع 
الشفوي: قرى  التاريخ  أوراق في  للعام 2008 حمل عنوان:  العودة 

فلسطينية مهجرة. 
جائزة  في  الفائزة  الثالث  األوراق  على  اإلص���دار  ه��ذا  ويحتوي 

العودة للعام 2007 في حقل التاريخ الشفوي، وهي على التوالي: 
املرتبة  أبو زيتون احلائزة على  للباحثة رشا  »قرية صبارين« 
 ،2008 للعام  الشفوي  التاريخ  حقل  في  العودة  جائزة  في  األول��ى 

وهي باحثة في مجال التاريخ الشفوي من مواليد طولكرم. 
»قرية حمامة« للباحث عبد احلميد الفراني احلائز على املرتبة 
الثانية في جائزة العودة في حقل التاريخ الشفوي للعام 2008، 
وهو محاضر يعمل في قسم التاريخ واآلثار في اجلامعة اإلسالمية 

في قطاع غزة. 
املرتبة  أنوار مرعي، احلائزة على  للباحثة  أبو كشك«  »قرية 
الثالثة في جائزة العودة في حقل التاريخ الشفوي للعام 2008، 

وهي تدرس اجلغرافيا وتسكن قرية صيدا- طولكرم. 
وقد جاء هذا اإلصدار التزاما من مركز بديل بتعهداته املبينة في شروط جائزة العودة اخلاصة بحقل التاريخ 
الشفوي والتي تقضي طباعة ونشر األوراق الفائزة في اجلوائز الثالث األولى. وحيث يدرك مركز بديل أن البحث 
في مواضيع التاريخ الشفوي ذو طبيعة خاصة مبا لها من حساسية عالية كونها تتصل بشكل مباشر بأشخاص 
الرواة، واملروي عنهم، وبوقائع مستمدة من الذاكرة وغيرها، فقد آثر مركز بديل بناء على توصيات أعضاء جلنة 

التحكيم على قصر عملية التحرير على اجلوانب الشكلية والفنية قدر اإلمكان. 
للحصول على اإلصدار الرجاء التواصل مع مركز بديل. 

www.badil.org :للحصول على اإلصدار او ملزيد من املعلومات حول جائزة العودة، أنظر موقع مركز بديل

صدر حديثاً عن مركز بديل كتاب: »نحن اجليل 
الذي سيعود«، وهو ثمرة جهود ممتدة على مدار 
الناشئة  وتدريب  تنمية  برنامج  ضمن  كامل  عام 
وق��د  الفلسطينيني.  ال��الج��ئ��ني  ح��ق��وق  م��ج��ال  ف��ي 
 )2009-2008( الثالث  عامه  في  البرنامج  ضم 
ثالثة عشر جتمعاً لالجئني منتشرة في فلسطني 

التاريخية واملنافي )سوريا(. 
ال���ذي سيعود«  ك��ت��اب »ن��ح��ن اجل��ي��ل  يعكس 
التطرق  خالل  من  البرنامج  طالب  وآراء  موقف 
اللجوء والعودة، وذلك في محاولة  إلى قضايا 
عما  للتعبير  الفرصة  الناشئة  جيل  إعطاء  إلى 
التي  القضايا  ه��ي  وم��ا  خ��واط��ره��م،  ف��ي  يجول 
يأخذ  ل��م  اجليل  ه��ذا  وان  خصوصاً  تشغلهم، 
القضايا  هذه  مثل  عن  التعبير  في  الكافي  حقه 

وعن نفسه. 
ي��ق��س��م ال��ك��ت��اب إل���ى ث��الث��ة ف��ص��ول، حيث 
ال��ف��ص��ل األول حت���ت ع���ن���وان: »ص��ب��اح  ج����اء 
يا بلدي«، وهو يعكس مشاعر وافكار  اخلير 
اما  األصلية.  ومدنهم  ق��راه��م  جت��اه  الناشئة 
فيصف  ك��الج��ئ«،  »ح��ي��ات��ي  ال��ث��ان��ي:  الفصل 

املشاركون/ات حياتهم كالجئني، في مخيمات وجتمعات اللجوء، وكيف يعيشون حياة الطفولة. 
وفي الفصل الثالث: »على درب العودة« فقد عكس نظرة املشاركني/ات إلى العودة كحق، وكحل، وهوية، 

وكيف بإمكانهم حتقيق ذلك في املستقبل.  

إصدار جديد: قرنفل الذكرى وطريق العودةإصدارات جديدة: القصص الفائزة في جائزة العودة  في حقل أدب االطفال

إصدار جديد: نحن اجليل الذي سيعودإصدار جديد: أوراق في التاريخ الشفوي: قرى فلسطينية مهجرة

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة

صــدر حديثًا عن بديــل املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني

في إطار جائزة العودة السنوية للعام 2009 



23 ∂∞∞≥أيــــــــــــــار  2009 —U??????????¹√ ≤∞

e�« ¨bH� ¡UC� ¨W�Ë«∏∏≤¨WL�� 

 w� �d��≤¥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WOAM*«±¥∞¨WL�� 

 w� �d��≤¥ —U�√ ±π¥∏Æ

L�Ò ¨bH� ¡UC� ¨W�u±∂≤¨WL�� 

 w� �d��≤¥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…d�UM�« ¡UC� ¨—Ëb�≈�±π¨WL�� 

 w� �d��≤¥ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WO(UB�«±\�∂≥¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨…—uBM*«¥±∏¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

ö*«ÒÒ ¨bH� ¡UC� ¨W�±\∞≥≤¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨’UB)«µ¥µ¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

d�Ò ¨bH� ¡UC� ¨ÍË«≤π∞¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

Ëb�«Ò ¨bH� ¡UC� ¨…—«∏±≤¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨ÊuL�O�≤≥¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WO��UF�«±\¥±µ¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

dI� »d� …e� ¡UC� ¨d�¥µ≤¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨W��u�µ∏∞¨WL�� 

 w� �d��≤µ —U�√ ±π¥∏Æ

—U� ¨bH� ¡UC� ¨”Ëπ≥¨WL�� 

 w� �d��≤∂ —U�√ ±π¥∏Æ

��Ò ¨bH� ¡UC� ¨W�Uµ≥¥¨WL�� 

 w� �d��≤∂ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨r�d�µ∏µ¨WL�� 

 w� �d��≤∂ —U�√ ±π¥∏Æ

d;«Ò ¨…e� ¡UC� ¨W�∂�≥¨WL�� 

 w� �d��≤� —U�√ ±π¥∏Æ

“ ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�u�—≤\�∂±ÆWL�� 

 w� �d��≤� —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� W�O�I�«±\ππµ¨WL�� 

 w� �d��≤� —U�√ ±π¥∏Æ

d�U��« ¨ÊU�O� ¡UC� ¨W�≤π∞¨WL�� 

 w� �d��≤� —U�√ ±π¥∏Æ

�œÒ ¨ÊU�O� ¡UC� ¨W≤≤∞¨WL�� 

 w� �d��≤∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WOJ�U*«¥±∏¨WL�� 

 w� �d��≤∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨”b�¥µ≤¨WL�� 

 w� �d��≤∏ —U�√ ±π¥∏Æ

d� ¨bH� ¡UC� ¨W�«≤µµ¨WL�� 

 w� �d��≤∏ —U�√ ±π¥∏Æ

“ ¨5M� ¡UC� ¨5�—±\∂¥�WL�� 

 w� �d��≤∏ —U�√ ±π¥∏Æ

—u� ¨5M� ¡UC� ¨f�∂∂±¨WL�� 

 w� �d��≤∏ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨d�Ëb�« ÊU�≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��≥∞ —U�√ ±π¥∏Æ

e*« ¨5M� ¡UC� ¨—«≥±≥¨WL�� 

 w� �d��≥∞ —U�√ ±π¥∏Æ

�K�«Ò ¨5M� ¡UC� ¨Êu±\≤�πÆWL�� 

 w� �d��≥∞ —U�√ ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨eO� XO�∂≥∏¨WL�� 

 w� �d��≥∞ —U�√ ±π¥∏Æ

فـلسطيـن نكبة العرب يكتـبون عن الفنـانـون

ÂU�√ Íc�«® ¢5Mł 5Mł¢ rKOH� Íd¹uBð ¡UMŁ√ rO�*«  5Mł w� 5KðUI*« bŠ√ X�QÝ
w²�« r�U;« v�« wðdłdł 5²MÝ —«b� vKŽ qžUA�« UNKGý `³�√ v²Š U¼bF�√Ë qOz«dÝ«
«u�bIð  s¹c�« ¢¡U??¹d??Ð_«¢ t�L)« œuM'« p¾�Ë«  U¼dš¬Ë  ¨ÂuO�« v²Š  …dL²�� X??�«“  U�
Âœ V¼– b� ÊuJ¹ Ê√ vAš√ ∫t²�QÝ ¨©rN²FLÝ Y¹uK²� ¢WO�dý¢ l�bÐ wM³�UDð ÈuJAÐ
∫Í—UJ�√ √dI¹ t½Q�Ë UL¦FK²� »Uł√ rŁ öOK� Y¹dð ¨w�«RÝ s� qðUI*« eH²Ý≈ °°«—b¼ ¡«bNA�«
ÊU� tÐ«u−� ÆWÐUłùUÐ UFM²I� w²Nł s� s??�√ r??�Ë ¨XL�  °°°V�UD¹ s� p�UM¼ n�ð  ô

°WOÝU�uKÐb�UÐ dŁb*« ◊U³Šù« s� —b� tÐË ¨«dšQ²�
WOKOz«dÝô« W�uJ(«Ë X�OMJ�« ¨wKOz«dÝô« ÂöŽô«Ë wKOz«dÝô« gO'« wMIŠô bI�
¨tŽ«u½«  vKŽ ÊU�d(« wKŽ X{d� vLEŽ W??�Ëœ  »—U??Š√ Íb??ŠË XOIÐË ¨UC¹« ö�³ð r�
bŠ vKŽ WOKOz«dÝô« w²MÞ«u* rEŽ√ szUš  w²HBÐ wKOz«dÝô« Ÿ—UA�« w� w�œ  —b¼Ë
wzUIÐ qł√ s� »—UŠ√ wMÞË w� ”u³×� ¨WO�U³�« WMF³�« w²¹d� w� lÐU� «– U½√ U¼Ë ¨rN�u�
dJÐ uÐ√ bO�Ë «bŽ U�® WK²;« 5D�K� w� ô tOÐdF�« UMH×� wMŽ l�«bð r� ÆÍbKÐ w� W�«dJÐ
ÍœR¹ sL�Ë w²�« ¢œU%ô«¢ UC¹√ wM¦²Ý« ¨qš«b�« w� UMH×� w� ôË ©ÂU¹ô« …b¹dł w�

Æw½uLłU¼ s� b{ «—UHM²Ý« „UM¼Ë UM¼ X³²� ÆUO�Už bI� s� W¹eF²� V¼c¹ U�bMŽ t³ł«Ë
ÂU9U� ÊUJ�  UMŽU�œ  U�√ ÆU??ÝË—b??�Ë  ULEM�  ¨UÝdý wKOz«dÝô« Âu−N�« ‰«“ U�Ë ÊU�

ÆdOž ô Vł«Ë
ÆUN²LK� ‰uIðË w³½Uł v�« nI²� tO³FA�«  U¾ON�« ôË WOMOD�KH�« WDK��« „d×²ð r�
¨wKOz«dÝô« ÕUO²łô« ¡UMŁ√  5Mł  rO�*« q¼√ fŠ√ UL� ©X??�“ U??�Ë® UNMOŠ X��Š√ bI�
Æ¡«u��« vKŽ  UC¹« wÐdF�«Ë wMOD�KH�« ¨w*UF�« ÊQA�« ÍË– s� «–u³M�Ë öLN�  ¨«bOŠË
t�bI¹ U�Ë t²�b� UL� ÆWOB�A�« wðU½UF� Èb� sŽ Y¹b×K� ôË ¨w²¹ËU½√ ÷u) UM¼ X��Ë
¨5OMOD�KH�« 5¾łö�« 5¹ö� ÂU�√ ¨«bł öO¾{Ë ¨öO¾{ vI³¹ w�U¦�√ s� d¦J�« ÊËdšü«
«u�dŠË ¨WÐu²J*« UNðU�UHðUÐ WO�Ëb�« 5½«uI�« rN²�½ Ê« bFÐ ¨ÊuAOF¹ ôË ÊuAOF¹ s2
5³FA�« 5Ð wK³I²��  wIOIŠ Âö�� ‰Ë_« ”UÝ_« d−Š ¨…œuF�« oŠ ∫wÝUÝ_« rNIŠ s�

ÆwKOz«dÝù«Ë wMOD�KH�«
 UłËe�«Ë  UN�_«Ë ÈdÝ_«Ë 5�UF*«Ë vŠd'«Ë ¡«bNA�« ÂU�√ UM�UC½ wMF¹ «–U�Ë
¨p�– l�Ë °øtFK²I*« —U−ý_«Ë …d�b*«  uO³�« ·ô¬Ë °øv�U²O�« ·ô¬Ë v�UJ¦�«  «ušô«Ë
s� q¼Ë øU¹U×C�« ¡ôR¼ qJ� wIOIŠ V�UD� s� q¼ ∫WÐUłù« dE²M¹ ‰«e¹ ô ‰«R��« ÊS�
qš«b�« w� W¹œUOI�« UM²K�uÐ U½bI� b� UM½√ w� Ëb³¹ °ø…U½UF*« s� dO³J�« rJ�«  «cN� q¦2
wK³I�« ·dF�« v�« WFłd�« Ác¼Ë øWOHzUD�« Ác¼ øÂ–dA²�« «c¼ vMF� UL� ¨ô≈Ë ÆÃ—U)«Ë
÷—_«d¹d% øÊU�½ô«Ë ÷—ô« d¹d% u¼Ë bŠ«Ë ŸËdA*« Â«œ U� øwI³D�«Ë wKzUF�«Ë

øUMO� ÊU�½ô« W�«d� …œUF²Ý≈Ë WK²;«
∫WOÐË—Ë_«  «d9R*« bŠ√ w� wM�QÝ özUÝ VOł√ «–UL� Æ‚UO��« w� uKFð …dO¦� WK¦�√

 WF½U� …u??� «u½uJð Ê« ÊuFOD²�ð qOz«dÝ≈ ÊUJÝ s�  •  ≤∞  ÊuKJAð  ¥∏ ???�« »d??Ž  r²½√

vKŽ ‰uB(UÐ
 w� «b??F??I??�  ≤∞

Ë√ X??�??O??M??J??�«
«–ULK� Æd??¦??�√
Àb?????×?????¹  ô
ÊU???� ø«c????????¼
w????????Ð«u????????ł
¨U??³??C??²??I??�
t?????M?????J?????�Ë
s??J??¹ r?????�
»«u??'«

s� XK−š  bI�  ¨wIOI(«
¨Èdš√ WK¦�√ Æ¢¡UO³ž«  UM½_¢ ∫UM²IOI×Ð w�H½ WNł«u�

ÆrN*« u¼ «c¼ fO� sJ�Ë ¨UNOKŽ VO−¹ s� dE²Mð …dO¦� WK¾Ý√Ë
u� UM½_ Æ‚ö??Þô« vKŽ ¡wý ô ∫u¼ wÐ«ułË øv??�Ëô« W³JM�« cM� UMLKFð «–U� u¼ rN*«
UM¹b� ÊUJ� ÆW�UI*«Ë …bOBI�« dOž wIOIŠ ÂöŽ≈  UM¹b�  ÊUJ� ÆULMOÝ  UM¹b� X½UJ� ¨UMLKFð
Æ5Žb³*« ¡ôR¼ q� vŽdð  U�ÝR� UM¹b� X½UJ� ÆWOMOD�K�  UŽuÝu� UM¹b� ÊUJ� ÆÕd��
»UD)« dOž W³JM�« cM� U¾Oý rKF²½ r� ¨Ëb³¹ U� vKŽ UMMJ�Ë Æ…UOŠ ŸËdA� UIŠ UM¹b� ÊUJ�
W�«d� …œUF²Ý« v�« ·bN¹ UOIOIŠ UŽËdA� t³�U� w� qL×¹ ô Íc�« w³G�« wÝUO��« dýU³*«
`³�√ v²Š ¢WHOþu�«¢—uÞ w� XKšœË …—u¦�« XMłbð b�Ë ÆU¾Oý rKF²½ r� ¨rF½ ÆÊU�½ô«

Æ…bO²F�« W�Ëb�« ô≈ ¨…d³F�«Ë ”—b�« ô≈ dO¦J�« dE²M¹ UHþu� œd−� —«uG*« bzUI�«
·ô¬ XF³ÞË  UOŠd�*«Ë Âö??�_« ·ô¬ X??�«“ U�Ë WO½uONB�« W�ÝR*« XFM�  bI�
sH�«Ë dÐUM*«Ë nŠU²*« v�« W�U{≈ «c¼ ÆjI� ÂöŽö� …œu�d*« 5¹ö*« XF{ËË hBI�«
 s� U�UŽ  µ∏ ?Ð UMKF� «–UL� ¨s×½ U??�√ Æt??łu??*«Ë ”Ë—b??*« Âö??Žô« ¨vIOÝu*«Ë  wKOJA²�«
«ËdE½√ Æq¹uF�«Ë Œ«dB�« dOž UMKF� «–U� øU¼U½dL¦²Ý« «–U0Ë UM�«u�√ UMF{Ë s¹√ øW³JM�«
ÊU�½ô« Âd²×½ UM� u� ÆU½ULMOÝ ¨UMŠ—U�� ¨UMðU½u¹eHKð Ëb¼Uý ÆÁ¬d*« w� U½Ëb¼UýË ¨UMO�«

øÊU�½ô« Âd²×½ UIŠ UM� u� ¨UMO�
UN½U�½« Âd²% nO� qOz«dÝ≈ s� rKF²MK� ∫s¹dO¦J�« VCG¹ b� «d??�√ UM¼ ‰u�UÝË
Á«—ËË lOCÐ oŠ w�  U�¢ UMK¦� UMOKŽ o³DMO� UM½U�½« Âd²×½ UM²O�  UO� °°jI� ÍœuNO�«
ÆÊU�_« dÐ v�« UM�u�ð W�ËR�� WNO³½ …œUO� oK�½Ë ‰UDÐ_« lMB½ U¼bMŽ jI� Æ¢V�UD�
U¹√ ÊU�½ù« Êu�d²×¹ nO� rNLKF½ Ê√ lOD²�½ jI� U¼bMŽË W�Ëb�« o×²�½ jI� U¼bMŽ

ÆjI� U¼bMŽ ÆÊU�

الالجئيــن الفلسطينييــن عــودة قضيــة
األولــى قضيتــي هــي

تعلمنـــا؟ مــاذا
Íd??JÐ b??L×� Ãd�*«Ë ÊUMH�« ∫r??KIÐ

 b???OL(« b??³Ž ”Ëœd??� W??½UMH�« ∫rKIÐ  
dJ�√  cš√ ¨ «c�UÐ 5D�K� VFýË WOMOD�KH�« WOCI�« sŽ WÐU²J�« w� XŽdý ULMOŠ
U�bMŽ t½√ d�–√ Æ±π¥∏ ÂUF�« w� t²³J½ cM� ‰«u¼_« uKð ‰«u¼_« WOKŽ  d� Íc�« VFA�« «c¼ w�
ô Íc�« ÊU1ù«Ë 5IO�« Íb� ÊU� ¢ÎU�u¹ lłdMÝ¢ WFz«d�« “ËdO� WOMž√ lLÝ√ U½√Ë WKHÞ XM�
¨w²KJA� s� ¡eł w¼ Æv�Ë_« w²OC� w¼ 5OMOD�KH�« 5¾łö�« …œuŽ WOC� Ê√ w� ŸeŽe²¹
r� ÆÎUIOIý ÎU³Fý ÊU� u�Ë v²Š dš¬ VFý WOC� UN½√ Ë√ WKBHM� WOC� UN½√ ÎU�u¹ dFý√ rK�
WOC� X½U� bI� ÆÍbFÐ XzUł ‰UOł√Ë wM²I³Ý ‰UOł√ —uFý ÊU� qÐ ÍbŠË Í—uFý «c¼ sJ¹
Æ◊uI��«Ë j�U�²�« s� lOL'« wL×¹ Íc�« ‰Ë_« ŸU�b�« jš w¼Ë ÆÎUFOLł UM� W³�M�UÐ dOB�
Èb� b¹U×� ”U�Š≈ “Ëd??Ð  l� U�uBš ÆÀb??Š b� —uE;« Ê√  bł√ ¨ÂuO�«  q{U½√  U�bMŽË
r�C�« ÊUOJ�« «c¼ ÆÂU�ł À«bŠ√ s� UN�uŠ —Ëb¹ U� U�U9 lð ô nÝú� w²�« …b¹b'« ‰UOł_«

ÆÊU� UL� bF¹ r� —ULF²Ýô« tłË w� …dO³� …d�� ÊU� Íc�« wÐdF�« sÞu�UÐ vL�*«
u¼ ¨5�bN²�*« Ê«œu��«Ë ÊUM³� ¨U¹—uÝ ¨‚«dF�« ¨WK²;« 5D�K� l� wÐdF�« q�UF²�« Ê≈
w� WOIOI(« WO³FA�« W�ËUI*« Èdð …—uB�« w� «bOł UMI�œ «–≈ sJ�Ë Æ”QO�« v�≈ uŽbð …—u�
w� WKÝU³�« W�ËUI*« b$ ÆUNOKŽ …dýuA�« ‰ËU% w²�« WOÐU¼—ù«  UŽUL'« X�O�Ë ‚«dF�«
‰ËU% w²�« W¾Þ«u²*« ÈuI�« s� ržd�UÐ ÷—_« s� «dO³�Î«¡eł —d% Ê√ XŽUD²Ý« w²�« ÊUM³�

ÆÁœuL� Ë t²ÐËdŽ vKŽ ÿUH(« ‰ËU×¹ Íc�« oOIA�« bK³�« ¨U¹—uÝ b$Ë ¨UNðdO�� o¹uFð

V??F??A??�« b????$ Æ«d?????O?????š√Ë  ôË√Ë
l²L²¹ Íc�« VFA�« «c¼ ÆwMOD�KH�«
s� ržd�UÐ –ôu� s� W1eŽË …uIÐ
—“U−*«Ë Ê«Ëb??F??�«Ë  dNI�«Ë rKE�«
«c??¼ Æt??�U??E??Ž d??�??� ‰ËU????% w??²??�«
¨öł— b�ËÍc�«wMOD�KH�« qHD�«
W¹b¹b(«WOMOD�KH�«…√d*«Ác¼Ë

ÆvKž√ UN¹b� sÞu�« sJ�Ë UNOMOŽ ÂU�√ U¼ƒUMÐ√ q²IÔ¹ w²�«
 U�öš s� ÁbNA¹ U??�Ë ¨W³JMK� 5�L)«Ë WM�U¦�« Èd??�c??�« w??�Ë ¨Âu??O??�«Ë

UNðU�U¼ wM×MðË wMOD�KH�« »«d²�« oAFð WOÐdŽ WMÞ«uL� w½bł√ wMOD�KH�« nB�« oAð
s� —cŠ√Ë Æ5D�K� vKŽ ·u)UÐ dFý√ ¨¡«bNA�« s� ·ôü«  «dAŽ v�Mð ôË  UO×C²K�
lOCð WO�e�« ¡U�b�« qF& b� w²�« WM²H�« Ác¼ ¨Ã—U)«Ë qš«b�« s� WM²H�« —U½ w� 5��UM�«
Ë W³JMK� 5�L)«Ë WM�U¦�« Èd�c�« w� qÝU³�« wMOD�KH�« VFAK� —U³�≈Ë ‰öł≈ WO% ÆÎ«—b¼

Æ…œuF�«Ë W¹d(«Ë —d×²�« l� bŽu� vKŽ VFA�« «c¼ ÊuJOÝ ¨tK�« ÊuFÐ

مع استمرار الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي، والعربي - اإلسرائيلي، واستمرار النظام الصهيوني 
اإلسرائيلي في ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في فلسطني التاريخية، ومواصلة حكومات 
إسرائيل املتعاقبة تطوير وتعزيز نظام قانوني م��زدوج )تطبيق قوانني وسياسات عنصرية إحاللية 
ضد الشعب األصلي في فلسطني؛ وتطبيق قانون ليبرالي دميقراطي على املجتمع اليهودي في إسرائيل 
واملستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس احملتلة(، ومع تزايد الوضوح في اخلطاب السياسي 
اإلسرائيلي الذي يدعو لالعتراف بدولة إسرائيل ك�«دولة يهودية ودميقراطية«، و في هذا السياق املتسم 
باالضطراب واالنقسام الداخلي واالختالل الكبير في موازين القوى لصالح إسرائيل؛ يحاول هذا املقال 

مراجعة املوقف الفلسطيني جتاه العنصرية الصهيونية.
»الشعب« و«الدعوة«  املطلق بني »األرض« و  الربط  الصهيونية عقيدتها على  العنصرية  تستند 
أو العقيدة التوراتية، باعتبار فلسطني »أرض امليعاد« ل�«شعب الله املختار« ليؤدي »رسالته« السامية 
في القضاء على »األغيار«؛ حيث يكون على السكان األصليني لفلسطني مواجهة  ثالثة خيارات: اإلبادة 
اجلماعية، أو الطرد، أو اخلضوع كخدم ل�«شعب الله املختار«، وكل النظام االستيطاني العنصري بأبعاده 
القانونية، االجتماعية، السياسية، الوطنية والدبلوماسية. والسؤال هنا: كيف تعاملت القوى الفلسطينية 

مع هذه العنصرية منذ انطالقة حركة املقاومة التحررية الفلسطينية وحتى اليوم؟ 
ميكننا أن منيز مرحلتني مر بهما اخلطاب واملمارسة الفلسطينية جتاه العنصرية الصهيونية، وكل 
من املرحلتني لها ظروفها وقواها الفاعلة وحتالفاتها ومفاعيلها، ورمبا تكون احلركة الفلسطينية عموما 
في حالة تغيير قد تؤسس ملرحلة جديدة فيما يتعلق بهذه املسألة ذات األهمية اجلوهرية بالنسبة للنضال 
الفلسطيني وحلفائه اإلقليميني واألمميني، وسنقدم فيما يلي أهم سمات اخلطاب واملمارسة الفلسطينية 

في كال املرحلتني.

املرحلة األولى: منذ انطالقة الثورة الفلسطينية – 1991
اتسم اخلطاب الفلسطيني واملمارسات والسياسات باالتساق بني القول والفعل، وبوضوح املبادئ 
عنصرية  حركة  »الصهيونية  أن  فتح  حلركة  األساسية  امل��ب��ادئ  في  ج��اء  فقد  الفلسطينية.  واملطالب 
استعمارية عدوانية في الفكر واألهداف والتنظيم واألسلوب«. كما أن اجلبهة الشعبية والقوى اليسارية 
الفلسطينية اعتبرت »إن الهدف الرئيسي للغزوة الصهيونية كان - وال يزال- زرع قاعدة بشرية مسلحة 
مع  تعايش  »ال  شعار:  ورفعت  ال��ع��رب��ي«،   التحرر  حركة  وج��ه  في  للوقوف  االمبريالية  إليها  تستند 
الصهيونية«.  وجاء في املادة 22 من امليثاق الوطني الفلسطيني أن »الصهيونية حركة سياسية مرتبطة 
ارتباطا عضويا باالمبريالية العاملية ومعادية جلميع حركات التحرر والتقدم في العالم، وهي حركة 
عنصرية تعصبية في تكوينها، عدوانية توسعية استيطانية في أهدافها وفاشية نازية في وسائلها، وأن 
إسرائيل هي أداة احلركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية لالمبريالية العاملية...الخ«. هذا هو نوع 
اخلطاب والتعبئة الفكرية والسياسية التي حشدت احلركة الوطنية الشعب الفلسطيني وراءه، وأجنزت 

التحالفات على امتداد العالم على أساسه. 
ومنذ انطالقة الثورة الفلسطينية في عام 1965 وحتى عام 1991 كانت نشاطات وأفعال منظمة 
التحرير الفلسطينية وفصائلها تنسجم في املمارسة مع هذا اخلطاب إلى حد بعيد. وما جرى من جدل 
محدود متعلق بهذا املوضوع كان يتعلق بالعالقة مع املجتمع اليهودي داخل إسرائيل، فبعض القوى 
الفلسطينية آمنت بوجود قوى يهودية غير صهيونية ميكن التحالف معها في النضال من أجل إقامة 
دولة دميقراطية على كامل التراب الفلسطيني؛ يعيش فيها اجلميع بحقوق متساوية دون متييز؛ حيث 
اعتبر امليثاق الوطني أن اليهود الذين كانوا يقيمون في فلسطني قبل عام 1947 هم فلسطينيون. ولكن تلك 
التباينات واجلدل حول العالقة ب�«اليسار« وقوى »السالم« في إسرائيل، كانت تتعلق باالجتهادات في 
مسائل تكتيكية ولم تفترق في اجلوهري واالستراتيجي، ال من حيث توصيف الصهيونية وال من حيث 
التعامل معها. وقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية طرفا فاعال في حركة عدم االنحياز واجلامعة العربية 
ولها حتالفات وطيدة مع حركات حتررية وثورية على امتداد العالم، وكانت طرفا رئيسيا في النقاشات 
والعمل السياسي والدبلوماسي الذي مت تتويجه بصدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 3379 في 
تشرين ثاني 1975، والذي يعتبر أن »الصهيونية شكل من أشكال العنصرية«. وقد واصل هذا السياق في 
اخلطاب واملمارسة يحصد النجاح تلو اآلخر، حتى حققت القضية الفلسطينية أقصى مستوى من التأييد 
خالل االنتفاضة األولى، مما زاد من عزلة إسرائيل. فلدى إعالن االستقالل الفلسطيني عام 1988، وصل 
عدد سفارات وممثليات منظمة التحرير الفلسطينية؛ الذي هو مبثابة متثيل دبلوماسي لدولة فلسطني إلى  

104 سفارات وممثلية، فيما كان إلسرائيل متثيال دبلوماسيا في 67 دولة فقط. 
وأهم السمات التي طبعت تلك املرحلة هي وجود رسالة فلسطينية موحدة جتاه إسرائيل والصهيونية؛ 
بغض النظر عن التناقضات الفلسطينية الداخلية التي ظلت في إطار ثانوي، إذ كانت احلركة الفلسطينية 
موحدة في وجه الصهيونية وحلفائها. كما خضعت التكتيكات للمبادئ واألهداف اإلستراتيجية للحركة 
الفلسطينية، ولم يخضع اخلطاب الفلسطيني الرسمي جتاه العنصرية الصهيونية للتكتيكات املرحلية، 
بل خدمته تلك التكتيكات. وقد كان تعبير »الكيان الصهيوني« وكيان العدو« و«الكيان العنصري«، وكانت 
»إسرائيل« توضع بني هاللني أو مبا يسمى بإسرائيل ... الخ من التوصيفات غير املعترفة بشرعية املشروع 

الصهيوني في فلسطني.
بني  والتوافق  والشعبي،  الرسمي  الوطني  املوقف  بني  االنسجام  هو  أيضا  املرحلة  تلك  ميز  وم��ا 
املفكرين واملثقفني الفلسطينيني والسياسيني واملجتمع املدني، وهذا يعكس مستوى عال من الثقة الشعبية 
والتحامها مع القيادة الكارزمية للحركة الوطنية الفلسطينية، ووقوفها على الثوابت املبدئية، وتعبيرها 

الصريح عن حقائق الواقع الفلسطيني. 
وعلى صعيد األمم املتحدة؛ حققت احلركة الفلسطينية العديد من النجاحات، بعد طرح قضية فلسطني 
كبند ثابت على جدول أعمالها في عام 1974، وبعد غياب ألكثر من عشرين عاما، حيت أصبح زمام املبادرة 
في يد منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة في اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وباتت القضية الفلسطينية 
تطرح كقضية حقوق وطنية وتقرير مصير وسيادة على أرض، وليس كمشكلة الجئني إنسانية فقط. 
وكان لتحالف منظمة التحرير وفصائلها مع املؤمتر الوطني األفريقي في جنوب أفريقيا دورا مهما في عزل 
النظام العنصري الذي كان يتحالف عضويا مع إسرائيل؛ وقد ساهم التحالف النضالي الفلسطيني األفريقي 
في تسليط املزيد من الضوء على الطبيعة العنصرية للصهيونية ونظامها االستيطاني في فلسطني. كما لم 
توفر فصائل املقاومة الفلسطينية أية فرصة إليجاد قنوات اتصال وبناء حتالفات مع حركات يهودية غير 
صهيونية، أو مع اليهود على امتداد العالم، باعتبار أن الكفاح الفلسطيني موجه ضد إسرائيل الصهيونية 

وضد العنصرية ونظام االستعمار االستيطاني في فلسطني، وبأن اليهود ينبغي لهم أن يكونوا جزءا من 
هذا الكفاح، ألن الكثير من اجلرائم الصهيونية ترتكب باسم اليهود وباسم الدفاع عنهم وعن حقوقهم. وهذه 
مؤشرات تدل على أن تلك املرحلة شهدت متييزا في اخلطاب واملمارسة في سياق التعامل مع الصهيونية 
باعتبارها حركة عنصرية استعمارية، وبني اليهود الذين ال يعتنقون الصهيونية، أو وجدوا أنفسهم في 

أتون املعركة بدون علم أو بدافع اخلوف أو البحث عن الفرص االقتصادية، أو ألي سبب آخر.
وحصاد هذه املرحلة أنها أظهرت إسرائيل الصهيونية كدولة عسكرية ال تأبه بالقانون أو حقوق 
اإلنسان، أو معايير العدل واملساواة. من جهة ثانية، لم يكن اخلطاب واملمارسة الفلسطينية في هذه 
املرحلة يقيمان فصال حادا بني إسرائيل وحلفائها الغربيني وبخاصة اعتبار أمريكا »رأس األفعى«، واعتبار 
إسرائيل قاعدة لالستعمار الغربي للهيمنة على املنطقة. وميكن االعتقاد أن إسرائيل رأت مستقبلها جيدا في 
تلك املرحلة وبأنها تسير على خطى أبارتهايد جنوب أفريقيا آجال أم عاجال؛ ولكن ما حصل بعد ذلك أبعد 
ناقوس اخلطر إلى حد ما. ولكن إسرائيل الصهيونية ظلت تكافح طوال هذه املرحلة من أجل »الشرعية« 

و »األمن«.

املرحلة الثانية: مؤمتر مدريد 1991 – 2009
مع انهيار االحت��اد السوفييتي وتراجع حركة عدم االنحياز وح��رب اخلليج األول��ى؛ تشكلت لدى 
الواليات املتحدة رؤية تستهدف تعزيز حتالفاتها ونفوذها في املنطقة، وبلورت فكرة مؤمتر مدريد فيما 
كانت االنتفاضة الفلسطينية األولى متقدة في الداخل، بينما كانت منظمة التحرير تعاني في اخلارج. 
وملا كان ملؤمتر مدريد أن ينعقد حتت مظلة األمم املتحدة وقراراتها، تعللت إسرائيل أنها لن جتلس حتت 
مظلة األمم املتحدة التي أص��درت ق��رارات ال تعترف بشرعية دولة إسرائيل، وبالتحديد قرار اجلمعية 
العامة 3379 لعام 1975، مما دفع االحتاد األوروبي لقيادة حملة إللغاء القرار املذكور، وما أن صدرت 
إشارة فلسطينية رسمية بعدم املعارضة حتى انعقدت اجلمعية العامة، لتصدر قرارا في 16 كانون أول 
1991 »يبطل قرار 3379« بعبارة واحدة ودون الدخول في نقاش، وبغياب ثماني دول عربية عن جلسة 

اجلمعية العامة.
ومنذ تلك األيام، ونحن نشهد االضطراب والتخبط في اخلطاب واملمارسة الفلسطينية الرسمية وفي 
املوقف الدبلوماسي لدى األط��راف وفي املؤسسات الدولية؛ حيث أصبح موقف قيادة منظمة التحرير 
والسلطة الفلسطينية بعد اتفاقية غزة-أريحا عام 1994 يتسم بالغموض واخلجل والتردد. فقد مت 
اعتبار املفاوضات من أجل حتقيق تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي هي أهم أسس العمل 
الفلسطيني السياسي الرسمي؛ وباتت املمارسة الفلسطينية الرسمية التي تقر بحق إسرائيل في الوجود 
تكافح من أجل شرعيتها وحقها اخلاص في الوجود. لم تعد تسمى األشياء مبسمياتها، ولم تعد التحالفات  
حتالفات، وباتت املبادئ والقيم التحررية تخضع لالعتبارات السياسية اللحظية. هنا حصلت إسرائيل 
على إلغاء القرار وعلى اعتراف بشرعية وجودها، فيما تستمر »العملية السلمية« ويستمر االستعمار 

االستيطاني ويتعزز نظام التمييز العنصري بأبشع أشكاله وهو الفصل العنصري.
وخالل جلسة املجلس الوطني الفلسطيني في غزة عام 1996 ومن ثم بحضور الرئيس األمريكي 
كلينتون في غزة عام 1998؛ جرى شطب جميع مواد امليثاق الوطني الفلسطيني التي تتعلق بإسرائيل 
والصهيونية وحتى باليهود ما قبل عام 1947؛ وذلك بهدف إقناع إسرائيل بأن منظمة التحرير ال تريد 
العنصرية  وبقيت  امليثاق  ُشطب  ولكن،  املنشود.  السالم  حتقيق  في  قدما  املضي  أمل  وعلى  تدميرها، 
واالحتالل واالستيطان واألوهام، وتعززت عنصرية إسرائيل باجتاه املزيد من البشاعة، باجتاه العزل 
العنصري واجلدران والتوسع. وأصبحت املمارسة الفلسطينية تكابد الصعوبات في كل مجال من مجاالت 

احلياة الفلسطينية، ودون رسالة جامعة جتمع العمل الفلسطيني في عمل مشترك من أجل هدف واحد.
القيادة الوطنية الفلسطينية تفصل بني إسرائيل واحلركة الصهيونية وحلفائهما، وعلى  وباتت 
النقيض من املرحلة األولى، انتشرت األوهام بإمكانية قيام حلفاء إسرائيل األمريكان والغربيني بالضغط 

عليها لصالح الفلسطينيني، أو لوقف املجازر على األقل، ولكن األوهام شيء والواقع شيء آخر.
وما هو جديد في هذه املرحلة أيضا؛ هو بروز حركات املقاومة اإلسالمية، حماس واجلهاد اإلسالمي 
العنصرية  األراض���ي احملتلة، لكن خطابها جت��اه  الفلسطيني داخ��ل  الفعل  كأطراف فاعلة على ساحة 
الصهيونية ال زال يخلط بني الصهيونية واليهود، وممارساتها ال تتسم بالتمييز الدقيق للحاجة للتعامل 
مع املجتمع اليهودي داخل إسرائيل. وهذا الزخم اجلديد للنضال الذي متثله هذه القوى الفتية؛ قد يشكل 
ضررا كبيرا على احلركة التحررية الفلسطينية، إذا لم يقم بإنضاج خطابه وتخليصه من ردود الفعل التي 

تنطوي على عنصرية مضادة، فال ميكن اقتالع الشوكة مبثلها.
ولذلك، شهدت هذه املرحلة نوعا من التمايز واالنقسام في املواقف الفلسطينية بني القيادة الرسمية 
وبني فصائل املقاومة املختلفة، كما برزت التمايزات لدى معظم أطراف املجتمع املدني الفلسطيني التي 
حتمل لواء القانون الدولي واحلقوق والتي ترى مبعظمها وجوب إعادة االعتبار ومأسسة قرار 3379.  
ولعل الفشل في التعامل مع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري حتى االن، هو احد 
ابرز مظاهر التراجع وعدم وضوح الرؤية. لقد وصل األمر بتبني احلجة األمريكية – الغربية التي  تقول: 
»ال داعي لتدخل املؤسسات الدولية واألمم املتحدة في شان الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي« ألن ذلك 
قد يعيق »العملية السياسية«، وخير دليل على ذلك املوفقة الرسمية على إسقاط أية إشارة إلى فلسطني 

والفلسطينيني من مقررات مؤمتر األمم املتحدة ملكافحة العنصرية )ديربان 2، نيسان 2009(.
باختصار، إذا كان اخلطاب املناهض للعنصرية الصهيونية لم يختف من املشهد الرسمي الفلسطيني 
حفظا ملاء الوجه، فإن املمارسة النضالية ضد العنصرية الصهيونية ليست جزء من أجندة القيادة الوطنية 
الرسمية حاليا، وأي كالم أو تصريحات كالمية عن املوضوع؛ هي مجرد شعارات ونفاق موجه للمستوى 

الشعبي الفلسطيني.
وبعد، هل املجتمع املدني الفلسطيني يستطيع أن يلعب دورا مها في استعادة اخلطاب الوطني التحرري 
احلقيقي، ويؤسس ملمارسة نضالية ثابتة ومتراكمة ضد العنصرية الصهيونية؟ بالتأكيد ملوقف املجتمع 
املدني أهمية بالغة في تعزيز اجلبهة الداخلية ورفع راية احلقوق الوطنية خصوصا في مجال العمل 
مع قوى املجتمع املدني العاملي، ولكنها في كل األحوال ليست البديل للقوى السياسية الفلسطينية التي 
تتحمل مسؤولية إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني احلالي، ومسؤولية  وضع رؤية صحيحة وناضجة 

وإستراتيجية نضالية تقوم على أساس احلقوق الثابتة وقيم ومبادئ العدل واملساواة.

*سالم أبو هواش، باحث  فلسطيني وناشط جماهيري، الرئيس األسبق ملجلس إدارة بديل. 

العنصرية الصهيونية في خطاب وممارسة احلركة الوطنية الفلسطينية
بقلم: سالم أبو هواش*
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على  اإلسرائيلية   – الفلسطينية  املجابهة  تصوير  يتم  أن  الشائع  م��ن 
»ص��راع«  ه��ذا  ف��إن  وعليه  إقليمي؛  باألساس  هو  ال��ذي  وطني«  »ص��راع  أنها 
بشاعة  الوسائل  أكثر  تبرير  يعني  »عنيف«؛  صفة  له  يضاف  ما  غالبا  الذي 
ال��ت��ي ت��س��ت��خ��دم م��ن ق��ب��ل دول���ة إس��رائ��ي��ل ال��ت��ي »وج����دت ن��ف��س��ه��ا« ف��ي حالة 
يظهر  مضلل  مفهوم  بوجود  يسمح  »وطني«  بأنه  الصراع  وتصوير  حرب، 
مبجرد  ستختفي  احلرب،  حلالة  ثانوية  سمة  باعتبارها  إسرائيل  عنصرية 

حل »النزاع« اإلقليمي.
ول���ك���ن ه����ذا »ال����ص����راع« ل��ي��س ب���ني أم���ت���ني »ق���وم���ي���ت���ني«، ب���ل ب���ني ح��رك��ة 
اس���ت���ع���م���اري���ة ع���دوان���ي���ة، ه���ي ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، وب����ني ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
 ال������ذي ي���ن���اض���ل م����ن أج�����ل ال���ت���ح���رر ال���وط���ن���ي وح���ق���ه ف����ي ت���ق���ري���ر امل��ص��ي��ر. 
ودول�����ة إس��رائ��ي��ل ل��ي��س��ت س���وى أداة ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ل��دف��ع وت��وس��ي��ع امل��ش��روع 
اللحظة  منذ  استهدفت  فقد  جوهره؛  في  العنصري  الصهيوني،  االستعماري 
على  كليا  ال��ق��ض��اء  أو  ل��ط��رد  وس��ع��ت  الفلسطيني  االن��س��ان  لقيامها  األول����ى 
الفلسطينيني املستعمرين )بفتح امليم( على جانبي اخلط األخضر. وهكذا، كان 
احتالل عام 1967 هو استكمال ما لم يكتمل عام 1948 من اخلطة الصهيونية، 
فلسطني  أرض  ك��ام��ل  على  االس��ت��ع��م��اري  العنصري  النظام  تطبيق  وبالتالي 

التاريخية، ولكن مع مدى مختلف في االعتماد على القانون وحقوق اإلنسان.   
ويتم االلتزام باملبادئ الصهيونية وبطبيعة دولة املستوطنني االستعمارية، 
التي تتصرف وفقا لهذه املبادئ، من قبل الغالبية العظمى من املجتمع اليهودي 
وأطره السياسية، ومع ذلك؛ كان اليسار الصهيوني )ماباي، والعمل وميرتس 
وق���ام بصياغة  اس��ت��ع��م��ار فلسطني،  ت���رأس عملية  ال���ذي  ه��و  وق���ت الح���ق(  ف��ي 
فترة  وخ��الل   1948 ع��ام  قبل  الصهيونية  للحركة  والسياسات  األيديولوجيا 
ف��ق��دان��ه��ا حلكمها  م��ن  ع���ام 1977. وب��ال��رغ��م  إس��رائ��ي��ل ح��ت��ى  ف��ي دول���ة  حكمها 

احلصري تقريبا؛ احتفظت قوى اليسار الصهيوني بهيمنتها على األيديولوجيا 
واملبادئ السياسية والسياسات العامة. وما هو أهم من ذلك كله، هو أن املثقفني 
واألكادمييني الذين دعموا اليسار، لعبوا دورا في منح طابع »أخالقي« و«علمي« 
احتفاظها  على  س��اع��دوا  كما  ال��ه��دام��ة،  السياسات  أكثر  على  شرعية  وإض��ف��اء 
اليوم،  فحتى  وهكذا،  ومستنيرة.  معتدلة  دول��ة  واعتبارها  املزيفة  بصورتها 
نتنياهو  حكومة  تسعى  السياسية؛  اخلريطة  م��ن  العمل  ح��زب  يخرج  عندما 
لتستمر  وذل��ك  العمل،  حزب  مع  للشراكة  حاجتها  لتلبية  السبل  بكل  اليمينية 

عملية تدمير الفلسطينيني من دون حرج.
تفضل الصهيونية االستعمارية طرد السكان الفلسطينيني األصليني أكثر من 
أتيحت  أفريقيا، وعندما  استغاللهم كعمالة رخيصة كما كان احلال في جنوب 
الفرصة في العام 1948، برهن العمل الصهيوني على إعجابه ب�«البراغماتية«: 
فقد استخدم وسائل قانونية واضحة في عملية اقتالع الفلسطينيني من األرض 
تتيح  أن  يفترض  التي  »ال��ف��ص��ل«  بحجة  ذل��ك  وب��رر  واإلن��ت��اج،  العمل  وس��وق 

التنمية املتساوية.
وهذه احلجة تتردد هذه األيام في كل من األراضي احملتلة عام 67 وفي داخل 
إسرائيل؛ حيث القرى والتجمعات السكانية الفلسطينية محاطة باملستوطنات 
ال��ي��ه��ودي��ة، وذل���ك م��ن أج���ل ح��رم��ان��ه��م م��ن وج���ود ق��اع��دة للتنظيم االق��ت��ص��ادي 
ذلك،  عن  وفضال  للفلسطينيني.  االجتماعية  احلياة  نسيج  وتدمير  والسياسي، 
فإن املطالبة القوية ب�«االنفصال« مضللة: فالسلطات اإلسرائيلية ضالعة يوميا 
في عمليات جتريد األراضي من الفلسطينيني وإحكام السيطرة على املناطق التي 

يتم عزلها.
وق���د ك���ان اجل��ي��ش ش��ب��ه ال��ن��ظ��ام��ي ال���ذي أوج����ده ح���زب ال��ع��م��ل الصهيوني، 
والهستدروت وبشكل خاص »الباملاخ«، هو الذي اقترف معظم عمليات التطهير 

أبقى 150،000 فلسطيني فقط  داخل إسرائيل.  العرقي في عام 1948 والذي 
)وهو  »الترانسفير«  ظل  فقد  الثانية،  الدرجة  من  مواطنة  منحهم  من  وبالرغم 
االصطالح الصهيوني املقبول للطرد اجلماعي( هو »احلل« املفضل لدى قطاعات 
واسعة من املجتمع اإلسرائيلي، والعديد منهم ال يرغبون في االعتراف  الصريح 
اخلطاب  ف��ي  مشروعا  عنوانا  »الترانسفير«  فكرة  أصبحت  ذل��ك،  وم��ع  ب��ذل��ك. 
فحسب،   1948 عام  لنكبة  تبريرا  ليس  وه��ذا  األخير،  العقد  خالل  اإلسرائيلي 
مثل  السالم«؛  ل�«معسكر  كقيادات  املعروفون  الكبار  األكادمييني  معظم  قبل  من 
االشتراكي الدميقراطي البروفيسور زئيف شتيرن هيل، الذي مييز بني العدالة 
الصهيونية حتى العام 1959 )!( وبني خيانتها ل�«رؤيتها اإلنسانية« منذ عام 
1967. ويرى قسم منهم أن فكرة الترحيل اجلماعي قد تكون حال مستقبليا فعاال، 
السكاني  التبادل  عباءة  في  وذل��ك  جزئيا،  أم  كامال  جماعيا  ترحيال  كان  س��واء 
في  اليهودية  املستوطنات  مقابل  إسرائيل،  في  بالفلسطينيني  املكتظة  للمناطق 
الواقع تطهيرا  تنفذ على أرض  اإلسرائيلية  السياسات  أن  بيد  الغربية.  الضفة 
عرقيا متواصال وبطيئا، شاركت فيه جميع احلكومات اإلسرائيلية، ومت دعمه 
أو املوافقة عليه من خالل صمت غالبية اجلمهور اإلسرائيلي، في اليسار واليمني 

على حد سواء. 
القانوني  املبنى  غ��وري��ون  ب��ن  ترأسها  ال��ت��ي  اليسارية  احل��ك��وم��ات  ش��ي��دت 
في  اليهودي  الشعب  دولة  اليهودية«:  ل�«الدولة  واأليديولوجي  واملؤسساتي 
ملواطنيها  متييزها  قبول  ومت  مواطنيها،  جلميع  وليست  العالم  أنحاء  جميع 
اليهود من قبل الصهيونية الليبرالية واليساريني )ومن ضمنهم أولئك املعروفني 
االقتالع  بني  جوهري  تناقض  أي  يجدوا  ولم  الصهيونية«(؛  بعد  »ما  مبفكري 
الدولة  تعريف  وب��ني  اليهودية  ال��دول��ة  في  الفلسطينيني  للمواطنني  البنيوي 
بالدميقراطية، التي يجب أن تكون فيها املواطنة الكاملة غير معتمدة على األصل 

إسـرائيل: دولــة املستوطنـني العنصـريني االستعماريـة – 
»اليســـــــــار الصهيونــــي« فــــــي املمـارســــة 

بقلم: د. تكفا هونيغ-بارناس*

أحد البؤر االستيطانية على أراضي الضفة الغربية، 2008 )املصدر: مركز بديل(
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الكاملة  الديني. وعالوة على ذلك، فإن احلق اإللهي لليهود في أرض إسرائيل  او  العرقي 
امل��دارس  من  تخرجوا  الذين  العلمانيني  الليبراليني  وعي  في  حتى  بعمق،  تأصيله  جرى 
األفراد  تربية  يتم  فعندما  شك،  وب��دون  تاريخية،  وثيقة  كان  لو  كما  التوراة  تدرس  التي 
على تبرير أخالقي ألكثر األعمال قسوة وبشاعة ضد السكان األصليني ألرض كنعان خالل 
فتحها من قبل يشوع؛ يعني إعدادهم جيدا الرتكاب أو التزام الصمت جتاه اجلرائم الفظيعة 

والوحشية التي تقترفها إسرائيل في الوقت احلاضر.
الصهيونية التي تكرس نفسها ملبدأ دولة يهودية بأغلبية يهودية ثابتة وقوية؛ تعتمد 
في ذلك على إشراك متأرجح وملتوي لهذا املبدأ مع أمن الدولة، فليس مجرد وجود الدولة 
هو الشرط ل�«األمن اجلماعي« لليهود، بل الدولة الصهيونية التي تضمن التفوق اليهودي 
يبدو  ما  وراء  الكامن  احلقيقي  املعنى  هو  وه��ذا  الفلسطينيني،  ضد  العنصري  والتمييز 
كما  اليهودية«  »الهوية  على  لإبقاء  شرط  اليهودية«  »الدولة  وجود  أن  من  بريئا  مطلبا 
تقدمية  األكثر  – باعتباره  بيليد  يوآف  السياسي  للمفكر  الصريحة  العنصرية  في  وردت 
وجذرية في أوساط »ما بعد الصهيونية«؛ حيث يرى أن احلل السياسي يجب أن يتضمن 
شرطا لوجود »وطن قومي« يهودي، وبالتحديد، حرية اليهود في الوصول إلى اثنني من 
املوارد الرئيسية، هما الهجرة واألراض��ي.1 وبعبارة أخرى؛ يؤيد بيليد استمرار األساس 

العنصري لدولة إسرائيل االستيطانية االستعمارية.
التمييز ضد  اإلبقاء على  املمكن  بدا من  األولى من قيام دولة إسرائيل؛  العقود  وخالل 
امتنع  لقد  دميقراطية.  دول��ة  بوصفها  يليق  كما  واح��د  قانوني  نظام  ضمن  الفلسطينيني 
إص��دار قوانني تنص صراحة على  الصهيوني عن  العمل  قيادة حكومات  املشرعون حتت 
التمييز لصالح اليهود أو التمييز ضد الفلسطينيني ألسباب تتعلق باالنتماء القومي؛ وكان 
قانون العودة لعام 1950 هو االستثناء تقريبا: فهو يسمح ألي مهاجر يهودي باحلصول 
بحكم  بها  املرتبطة  واحلقوق  االمتيازات  ضمنها  ومن  اإلسرائيلية  اجلنسية  على  تلقائيا 

ارتباطهم ب�«العودة« لوطنهم.
فإن  اللغة  تلك  وحسب  العاملية؛  اللغة  عبر  الفلسطينيني  ضد  التمييز  إخفاء  مت  وقد 
القانون ينطبق ظاهريا على كامل السكان؛ وهكذا وعلى سبيل املثال؛ إن معظم »أراضي 
الدولة« والتي 93% من األراضي في إسرائيل متت مصادرتها في ظل حكومة العمل في 
في  ولكن  السكان،  جميع  على  بالفائدة  ستعود  أنها  وقيل  الدولة،  قيام  من  األول  العقد 
وجود  عدم  سياسة  من  املقصود  كان  كما  فقط،  اليهود  الستخدام  تخصيصها  مت  الواقع 
بإحاطتها  السماح  هو  الفلسطينية؛  السكانية  والتجمعات  للمحليات  رئيسية  خطط 
التي  الثقافي«  »التجانس  وفكرة  الفلسطينيني.  على  احملظورة  اليهودية  باملستوطنات 
سوى  ليست  اليهودية؛  املستوطنات  في  الفلسطينيني  قبول  ملنع  كذريعة  استخدامها  مت 
شكل من أشكال التمييز ضد املهاجرين املسلمني في أوروبا الذي مت إحالله محل التمييز 

العنصري العرقي »البدائي« من قبل أصحاب املدرسة »التنويرية« للثقافات املتعددة.
السائد  االعتقاد  على  اإلسرائيلية  القوانني   ملعظم  العاملية  اللغوية  العباءة  حافظت 
لدى معظم الدوائر اليسارية والتقدمية في أوروبا والواليات املتحدة، بأن نظام الفصل 
اليهودية  الدولة  على  ينطبق  ال   1967 عام  احملتلة  الفلسطينية  األراض��ي  في  العنصري 
الصهيونية. ووفقا للنظام القانوني املزدوج في الضفة الغربية يتم حرمان الفلسطينيني 
لقد  آخر،  كاملة. من جانب  اليهود بحقوق  املستوطنون  يتمتع  بينما  املواطنة  من حقوق 
مت منح اجلنسية اإلسرائيلية للفلسطينيني في إسرائيل والتي تسمح لهم باملشاركة في 

العملية السياسية واملساواة أمام القانون.
الفصل  نظام  خلصائص  الدقيق  للتحديد  حاجة  وال  بالتأكيد،  خاطئ  املنهج  هذا  ولكن 
العنصري ألبارتهايد جنوب أفريقيا لدى بحث التمييز في احلقوق املدنية للفلسطينيني في 
إسرائيل، وذلك من أجل تصويرها بوصفها نظام أبارتهايد؛ فتعريف األمم املتحدة يشدد على 
التمييز العنصري املؤسسي املنهجي ضد أقلية سكانية يتوافق جيدا مع حالة الدولة اليهودية 
الصهيونية؛ ولكن النهج الدقيق الذي مت اعتماده من قبل الكثيرين خدم عملية طمس حقيقة 

التمييز البنيوي ضد املواطنني الفلسطينيني، وبالتالي التقليل من حجم محنتهم.
أي وقت  أكثر من  لدولة إسرائيل واضحة  العنصرية  الطبيعة  باتت  أية حال،  وعلى 
مضى: فتحقيق الرؤية الصهيونية للسيادة على كامل أرض فلسطني التاريخية مترافقة 
التاريخية،  بالفلسطينيني في فلسطني  املتعلقة  السياسات  أهداف  التطلعات لتوحيد  مع 
تخفي  التي  احلواجز  وعن  اإلسرائيلية،  القوانني  عن  املساواة  قناع  ينكشف  وتدريجيا 

أسس تركيبة نظام الفصل العنصري في إسرائيل.
وهكذا فإننا نشهد على تعجيل عملية  تقليص مكانة املواطنة )اجلنسية(الفلسطينية 
في إسرائيل إلى حد وضع شروط غير مقبولة من أجل احتفاظهم بها، ومطلب االعتراف 
للقانون   1984 عام  أضيفت  التي  7)أ(  وامل��ادة  املخطط.  هذا  ب��ؤرة  في  يهودية«  ب�«دولة 
انتخابات  خل��وض  وال��ق��ادة  االنتخابية  القوائم  أهلية  وش��روط  لالنتخابات2  األس��اس��ي 
العليا  اليهودية والدميقراطية«. واحملكمة اإلسرائيلية  ب�«الدولة  االعتراف  الكنيست هو 
التي ينظر إليها على أنها  قلعة الليبرالية؛ قامت في الواقع باالعتراف بهذا التعديل على 
فلسطينية  وأح��زاب  الدميقراطي  الوطني  التجمع  حلرمان  التماسات  رفضها  من  الرغم 
أخ���رى م��ن خ��وض االن��ت��خ��اب��ات، ول��ك��ن رده���ا لتلك االل��ت��م��اس��ات ج��اء على أرض��ي��ة تقنية 
الدولة العنصرية الصهيونية يشكل  التأكيد على أن حتدي  ثانوية. وبعبارة أخرى، مت 
دليل  أن��ه  على  كثيرون  ي��راه  فيما  السياسية،  العملية  في  املشاركة  ملنع  مشروعا  سببا 
هذا  أصبح  وق��د  بأمنها،  ارتباطا  ال��دول��ة  هوية  لتحديد  نظرا  إسرائيل  دميقراطية  على 
التحدي مبثابة احملك فيما يتعلق بالوالء للدولة. وتكريس هذا املبدأ املركزي في الثقافة 
السياسية اإلسرائيلية والذي يرد من احملكمة العليا ومن أكادمييني تقدميني بارزين؛ قد 
النخب  من  ن��داءات  صدور  وبعد  الفلسطينيني.  املواطنني  ضد  شاملة  حلملة  الطريق  مهد 
متنح  ولكي  للدولة  اليهودي  الطابع  تغيير  أجل  من  للفلسطينيني  والسياسية  الفكرية 
األربعة  املوقف«  الفلسطينية كما وردت في »وثائق  الوطنية اجلماعية لألقلية  احلقوق 
عام 2007؛ مت تصنيفها وحتويلها جلهاز األمن الداخلي »الشاباك«، وألعضاء الكنيست 
في حكومة حزبي كادميا-العمل من أجل مواجهة الكفاح الدميقراطي احلازم الذي أطلقه 
املواطنون الفلسطينيون. وخلصوا إلى أن الوقت قد حان ل�«إنهاء اللعبة«: فمجرد التحدي 
بحد ذاته من قبل أي مواطن فلسطيني يجب اعتباره انتهاكا ألمن الدولة، وستقوم شعبة 
األمن الداخلي »الشاباك« بعرقلة نشاطات أية مجموعة أو فرد يسعى للمساس بالطابع 

النشاط يتم بطرق يسمح  اليهودي والدميقراطي لدولة إسرائيل، حتى لو كان مثل هذا 
بها القانون«.3

وعندما يبلغ االزدراء للغة »العاملية« القدمية للقوانني اإلسرائيلية  إلى ذروته؛ تكون 
الطريق قد فتحت أخيرا أمام نظام قانوني عنصري صارخ يتوافق مع منوذج األبارتهايد 
اجلنوب أفريقي؛ فالتعديل »املؤقت« على قانون اجلنسية لعام 2003 والذي يتم متديده 
القانون  فهذا  اجلديدة/القدمية،  احلقبة  إلعالن  األولى  الوجبة  ابتالع  مبثابة  هو  سنويا 
مينع منح حق اإلقامة الدائمة أو اجلنسية لفلسطينيني من األراضي الفلسطينية احملتلة 
والتي  ولبنان،  سوريا  العراق،  إي��ران،  ليشمل  توسيعه  مت   2008 عام  وفي   ،1967 عام 

حددها القانون ك�«دول معادية«.
مبوجب  محظورة  سياسية  ألسباب  املواطنني  حقوق  من  احل��د  »م��ج��رد«  من  أكثر  وه��ذا 
القانون، املطبق كما يظهر للعيان، على الفلسطينيني واليهود على حد سواء، فالقانون نفسه 
ينطبق على الفلسطينيني وحدهم بسبب انتمائهم الوطني، ووجوده في كتب القانون يحول 

إسرائيل إلى ما يطالب به كثيرون من أجل تعريفها بوصفها نظام فصل عنصري.
في ضوء ما ورد أعاله؛ ال يوجد سبب يدعو للقلق الذي انتشر في أوساط واسعة ملا 
يسمى باجلمهور التقدمي في أعقاب االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة. فتشكيل حكومة من 
اليمني املتطرف، ووزير جارجيتها الفاشي ليبرمان، وتالشي أحزاب اليسار الصهيوني ، 
كل ذلك يشكل بالنسبة لقطاعات واسعة في املجتمع الدولي؛ منعطفا حادا في السياسة 

اإلسرائيلية من شأنه إحباط  احتماالت الوصول ل�«حل سلمي«.
مت  قد  السياسية  مبادئه  أن  حقيقة  إل��ى  الصهيوني  اليسار  اختفاء  يعود  ذل��ك،  وم��ع 
اليسارية الصهيونية عملة  القوة  اليمني، مما جعل من  قبولها وتبنيها تدريجيا من قبل 
الذي  وه��و  احلكومة،  ه��ذه  في  للمشاركة  بطنه  على  العمل  ح��زب  زح��ف  بديليل  عتيقة. 
باراك  أنحاء فلسطني، وانه يهود  الفلسطينيني في جميع  اإلطار لسياساتها جتاه  وضع 
زعيم العمل ووزير الدفاع؛ نفسه الذي قاد املذبحة األخيرة ضد قطاع غزة، كما أن عمير 
بيرتس الرئيس السابق للهستدروت ووزير الدفاع؛ هو الذي قاد الهجوم على لبنان في 
عام 2006. وأكثر من ذلك؛ كان عضو الكنيست يهود باراك هو نفسه الذي صاغ شعار »ال 
الفرصة لتجزئة  أتاح  اليمني واليسار؛ مما  الذي مت تبنيه من قبل  يوجد شريك للسالم« 
الضفة الغربية وفقا خلطة »إيغال ألون« عضو قيادة حزب العمل؛ وهذه اخلطة هي التي 
شكلت أسس اتفاقية أوسلو املهينة، وخطط السالم التي تلتها مثل خارطة الطريق، وحتى 
إسرائيل  احتفاظ  أجل  من  تصميمها  مت  اخلطط  هذه  وجميع  بها،  التزامه  أعلن  ليبرمان 

بسيطرتها على األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967.
أعلنه  م��ا  أن  إل��ى  اإلش���ارة  م��ع  إس��رائ��ي��ل،  داخ��ل دول��ة  ف��ي  بالفلسطينيني  فيما يتعلق 
بصيغة  ولو  »املستنيرين«،  املثقفني  قبل  من  حتى  قبل  من  به  التصريح  يتم  لم  ليبرمان 
أقل حدة، حملة ليبرمان استندت إلى احلاجة لقسم الوالء، وبالتالي فإن أولئك الذين ال 
يؤيدون دولة يهودية دميقراطية ميكن أن يخسروا جنسيتهم، وبالتالي، يريد ليبرمان أن 
يحشرهم للعيش في احملمية الفلسطينية في الضفة الغربية، وهذا هو انحراف ليبرمان 
عن اإلبقاء على  ضبط النفس في استخدام التعابير التي درج عليها اليسار الصهيوني، 

وهذا األمر يغضب عشاق السالم الكذابني الذين يدعمون تدمير الشعب الفلسطيني.
عنصريتهم  تبييض  ي��ح��اول��ون  ال��ذي��ن  املنافقني  ج��وق��ة  إل��ى  االن��ض��م��ام  لنا  ينبغي  ال 
اخل��ال��ص��ة م��ن خ���الل حت��وي��ل ل��ي��ب��رم��ان إل���ى ش��ي��ط��ان ال��ع��ن��ص��ري��ة؛ وب���دال م��ن ذل���ك، يجب 
وإس��رائ��ي��ل،  وأم��ري��ك��ا  أوروب���ا  ف��ي  للسالم  ال��س��اع��ني  ه���ؤالء  ض��د  كفاحنا  تصعيد  علينا 
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في  الفلسطينية  القضية  م��ع  التضامن  دع���وات  حت��ظ  ل��م 
احلصول على ما تستحقه من اهتمام؛ وذلك بالرغم من اجلهود 
ال��ع��ال��م، في  أن��ح��اء  ف��ي مختلف  ال��ن��اس  ال��ت��ي بذلها  ال��ع��دي��دة 
تعاطفهم وتضامنهم مع قضية فلسطني على مر التاريخ وفي 
الوقت احلاضر، وبالرغم من األهمية اإلستراتيجية للتضامن 
حتقيق  ف��ي  ول���دوره���ا  فلسطني،  لقضية  بالنسبة  ال��ع��امل��ي 
املمكن  ال��دع��م  ب��ني  م��ا  كبيرة  فجوة  يوجد  الوطنية.  أهدافنا 
لقضيتنا، وبني الدعم احلاصل فعليا، والدعم امللموس الذي ال 
زال راسخا على أرض الواقع. فلننظر كيف نرى في كثير من 
مع  اجلزيرة،  كاميرات  أمام  يصرخون  شعبنا  أبناء  األحيان 
كل عمل وحشي ترتكبه إسرائيل، قائلني: »أين العرب وأين 
من  احلماسية  الشعارات  نسمع  امل��رات  من  وكم  املسلمني؟«، 
عبر  واإلذاع��ي��ة  التليفزيونية  البرامج  في  العرب  املتحدثني 
الهاتف، والتي تطالبنا باالستمرار في الصمود، وبأنهم معنا! 
وبالرغم من هذه النداءات، هناك شيء ال زال غائبا؛ فإسرائيل 
والصمود،  الكفاح  ن��واص��ل  ونحن  تفعله،  م��ا  بفعل  تستمر 
املستوطنات  ع��دد  ي��زداد  وكذلك  شهدائنا،  ع��دد  ي��زداد  ولكن 
إجنازاتنا  منيز  أن  الصعب  من  يبدو  ذلك  ومع  اإلسرائيلية. 

السياسية، وفي بعض األحيان يبدو أننا نتقهقر فحسب.
أعتقد أن من األهمية مبكان حتديد معنى التضامن أوال، 

من دون أخذ معنى الكلمة والتسليم به بوصفه شعارا.
بني  املشترك  والنضال  والقيم  املبادئ  يعني  فالتضامن 
حركة  لصالح  التقدم  أن  يعني  وه��ذا  واحل��رك��ات؛  الشعوب 
التراجع على  التقدم للحركة األخرى، وباملثل: فإن  ما يعني 
والتضامن  األخ��رى.  اجلبهة  على  التراجع  يعني  م��ا؛  جبهة 
تقدميها؛  أو  اخليرية  امل��س��اع��دات  قبول  ع��ن  مختلف  أم��ر  ه��و 
فالتضامن هو العمل املشترك بالتنسيق مع احللفاء لتحقيق 
املصالح واألهداف اجلماعية. ورغم أن رعاية الدولة لقضية 
ال��دول��ة  مصالح  ول��ك��ن  أي��ض��ا،  التضامن  تعني  أن  ميكن  م��ا 
ومصالح حركة حترير وطني ليست ذات الشيء. فالتضامن 
احلقيقي هو ذلك املتأصل في القوى السياسية واالجتماعية 
على أرض الواقع، أي الشراكة النضالية، في شبكات العمل 
وتبادل األفكار املشتركة مع أقرانهم في املجتمعات األخرى. 
في  ي��ك��ون  فلن  ال��ق��اع��دة،  ف��ي  متجذرا  التضامن  ك��ان  م��ا  وإذا 
الدولة  سياسة  في  التغييرات  بشان  للقلق  داع  أي  األس��اس 
يتمثل  أن  التضامن  يحتاج  ال��ص��دد؛  ه��ذا  وف��ي  احلكومة.  أو 
التي تفسد  لهياكل احلكم  ملبادئ مشتركة، وليس  الوالء  في 
بسهولة مع مرور الوقت، وال يجب أن يتوقف التضامن على 

انتقاء األفراد واختياراتهم.
إلى  أن ننظر  املناسب  التضامن، من  وبعد حتديد مفهوم 
التاريخية  اجل��ه��ود  لعبت  كيف  لنرى  الفلسطيني؛  امل��اض��ي 

للحلفاء دورا مهما في كفاحنا.
يجب أن نشير أوال؛ إلى أن فلسطني لم تكن يوما قضية 
الشعب الفلسطيني وحده، بل كانت لها أهميتها في النضال 
العرب  قضية  جعلها  مما  الغربية،  االمبريالية  ضد  العربي 
امل��رك��زي��ة ف��ي إط���ار ال��ك��ف��اح ال��ع��رب��ي م��ن أج��ل تقرير املصير 
الصعيد  على  للغرب،  التبعية  أغ���الل  ولكسر   – واحل��داث��ة 
االق��ت��ص��ادي وال��س��ي��اس��ي، وأي��ض��ا ل��الب��ت��ع��اد ع��ن األج��ن��دات 
أنفسنا  بتنظيم  قمنا  ل��و  فيما  ستظهر  كانت  التي  الرجعية 
على أسس قطاعية: دينية أو اثنية صارمة. وهذا هو السبب 
الذي دفع العديد من مجتمعات مرحلة ما بعد االستعمار أن 
تنظر للقضية الفلسطينية، باعتبارها كفاح من أجل املستقبل 
املأمول، ألنهم يستطيعون تعريفها وفهمها من خالل جتربتهم 
الكفاحية في التحرر من االستعمار خالل تاريخهم اخلاص. 
هذا، باإلضافة لدور فلسطني في التراث اإلسالمي واملسيحي، 
الذي أضاف بعدا آخر؛ حيث ينفي النضال الفلسطيني بصورة 
مباشرة كل نوع من أنواع االدعاءات احلصرية  أو االستثناء 
في العالقة باألرض على أسس دينية، وهي الصهيونية في 

حالتنا هذه. 
الفلسطيني  النضال  وقد ترجمت األبعاد املختلفة لهوية 
إلى العديد من أشكال التضامن مع مرور الوقت، وعلى امتداد 

خطوط سياسية متعددة.
العرب  املتطوعني  م��ن  العديد  ج��اء  امل��ث��ال؛  سبيل  وعلى 
جدا  بعيدة  مناطق  من   ،1948 ع��ام  فلسطني  إل��ى  واملسلمني 
مثل املغرب العربي، اليمن، البوسنة، والعراق في جهود ملنع 

وقوع نكبة فلسطني. 
العربي وحركة عدم االنحياز، جرى  القومي  املد  الستينيات، وخالل مرحلة تصاعد  وخالل سنوات اخلمسينات وأوائل 

إبراز القضية الفلسطينية في أوساط حركات التحرر الوطني من السيطرة االستعمارية في آسيا وإفريقيا.
الرسمي؛  العربي  القومي  الفلسطينية في عام 1968، في سياق هزمية املشروع  التحرير  وقد كان إلعادة هيكلة منظمة 
مع  العملية  هذه  وتزامنت  اختيارهم،  من  حلفاء  عن  والبحث  نضالهم  قيادة  لتولي  للفلسطينيني  األرضية  لتمهيد  ض��رورة 
التعبيرات  جانب  إلى  هذا  الثانية،  العاملية  احلرب  أعقاب  في  الغربية  أوروب��ا  في  الراديكالية  السياسية  االجتاهات  تصاعد 
اجليفارية في أمريكيا اجلنوبية والوسطى، وإلى جانب املقاومة الصلبة في فيتنام. إن كل ذلك شكل األسس املادية واملعنوية 

حلركات التضامن لتنتشر وتتعزز في أوساط احلركات الساعية للتغيير.
واحترام؛  إعجاب  محط  تبقى  أخ��رى  ودول  وحركات  الفلسطينية  القضية  بني  التحالفات  صعيد  على  االجن��ازات  وه��ذه 
وبخاصة، عند النظر لتنوع األنشطة التي اشتملت عليها هذه التحالفات، فقد تدفق الناس مبختلف قطاعاتهم لدعم القضية 
عن  الدفاع  في  لتفانيهم  باهظة  أثمانا  منهم  العديد  دفع  كما  وفنانني،  مقاتلني  تبرعات،  وجامعي  كممرضني،   – الفلسطينية 

القضية الفلسطينية، ومن ضمنها السجن، اإلصابة وحتى االستشهاد.
إذن، ما هو اخلطأ الذي حدث؟ ملاذا ال نزال نذبح على شاشات التلفاز لكي يشاهدنا العالم، وبدون قوى تضامن ملموسة 

ملنع حدوث ذلك مرة أخرى؟
حتديد  محاولة  من  بد  ال  ذلك؛  ومع  التبسيط.  في  املبالغة  من  قضيتنا  تستفد  لم  كما  التراجع،  لهذا  واحد  سبب  يوجد  ال 

املواضيع التي ساهمت في غياب القضية الفلسطينية ومعها أجنحتها التضامنية.
ما، وبني  الدول لقضية  الذي تقدمه  الدعم  أن حركة وطنية خلطت وواصلت اخللط بني  االفتراضات اخلطيرة هو  وأحد 

التضامن احلقيقي الذي ينبع من القواعد الشعبية.
الفلسطينية رهنا  الناصر، عراق صدام، أو سوريا األسد، سوف يترك دوما القضية  واالعتماد على دول مثل؛ مصر عبد 
مبصالح أخرى. وفي كل األحوال؛ ماذا يعني احلصول على تضامن من حكومة تقوم في نفس الوقت باعتقال وقمع املعارضة 
املشروعة في داخل حدودها، وحتى لو كانت عناصر خطابها وممارساتها داعمة أو جذابة؟ وبالتالي، ال نستطيع التحالف 
مع حكومات تقمع شعوبها، ونتوقع في الوقت نفسه من تلك الشعوب املضطهدة الوقوف إلى جانبنا، ومثل هذه احلجة ميكن 
هذه  لفلسطني  اإليراني  الدعم  أو  والثمانينات،  السبعينات  في  الشرقية  الكتلة  دول  قدمته  الذي  الدعم  يخص  فيما  تقدميها 

األيام.
التحالفات التضامنية يجب أن تستند دوما إلى املبادئ، وليس على التحالفات السياسية مهما بدت الفرصة مواتية لهذه 
بتطهير  األي��ام  هذه  العراقية  املليشيات  تقوم  ذلك  من  وبدال  الفدائيني،  من  ماليني  بستة  فلسطني  صدام  وعد  فقد  التحالفات؛ 
الفلسطينيني من العراق. ولذلك؛ ينبغي لنا دراسة هذا التاريخ عن كثب. ال يوجد أي بديل عن التضامن املتأصل بني الناس 
والشعوب الذين نشاركهم نفس األهداف التحررية، وحتى لو استغرق هذا التضامن احلقيقي الوقت الطويل لبنائه، سيظل مستقرا 
 على املدى البعيد، ولديه تكامل أخالقي وسياسي أكثر، وبالتالي لديه القدرة ليكون أكثر قوة إذا مت تنظيمه بالصورة الصحيحة.
ويعزى السبب الثاني النخفاض التضامن مع القضية الفلسطينية إلى »عملية سالم« أوسلو، فهذه االتفاقية سببت خسارة فادحة 

لوضوح قضيتنا وفي كيف نظر لها حلفاؤنا، وخصوصا في أعقاب منو التعاطف الشعبي الذي برز خالل االنتفاضة األولى.
أوال، هناك حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية قبلت، كما واصلت في الواقع طلبها؛ رعاية الواليات املتحدة ل�«عمليات السالم« 
ولزيادة تدخلها أكثر في العملية، وبالتأكيد، تكون هذه رسالة ملهمة لقوى تضامنية محتملة عندما يكون الطرف الرئيسي الذي 
تبحث عن مصالح مشتركة معه هو القوة العظمى الوحيدة في العالم، وهي اجلهة امللطخة أيديها بدماء الشعوب املكافحة من أجل 
حريتها وحتريرها، من فيتنام وحتى غواتيماال؛ وذلك بدال من البحث عن بناء التحالفات مع الشعب األمريكي – الذي على الرغم من 
تناقضاته وتعقيداته، ال يستفيد من السياسات االمبريالية حلكومته – فقد سعت القيادة الفلسطينية وفقا ملبدأ التوجه من القمة إلى 
القاعدة بدال من العكس من أجل بناء التضامن والتحالفات. وقد مت تركنا نناشد الطبقة السياسية األمريكية التي لها مصلحة في تعزيز 
قوة إسرائيل وحماية مصاحلها في الشرق األوسط، بينما يجري جتاهل القوى العاملة األمريكية غير املستفيدة من تلك السياسات، 
 وهي في الواقع مصدر معتبر للضرائب التي تضخ على حساب خدمات الرفاه االجتماعي من أجل دعم إسرائيل في اضطهادنا.

إضافة لذلك؛ بعثت اتفاقية أوسلو رسالة مفادها؛ أننا نصنع السالم بينما احلقيقة أن إسرائيل مستمرة في حربها بوسائل أخرى. 
ومن خالل االمتناع عن تسمية العنصرية في أساسها، والطبيعة االستعمارية للحركة الصهيونية باسمها؛ باعتبارها مصدر 
الصراع مع دولة إسرائيل، كنا قد خسرنا الفرصة للعب بورقتنا األقوى؛ وهي الورقة األخالقية. وبدال عن ذلك، تصرفنا بطريقة 

لم  عدو  وقبول  وطننا،  أرض  من  عن %78  متنازلني  دفاعية، 
يعترف قط بأي من حقوقنا الوطنية األساسية.

إن معظم حركات وقوى التضامن لن »تكون كاثوليكية 
أكثر من البابا«؛ وإذا ما ظلت قيادة وطنية بعيدة عن الدفاع 
عن مبادئها األخالقية، فلماذا تضيع حركات التضامن وقتها 
في دعمها؟ بالطبع، ليس سهال حتويل »الورقة األخالقية« 
ال  ال��ورق��ة  ه��ذه  ب��دون  ولكن  فلسطني،  لتحرير  عمل  خلطة 
واضح  اختالل  سياق  في  قضيتنا  أجل  من  الضغط  ميكننا 
ملوازين القوى ضدنا. فالورقة األخالقية هي ورقتنا األقوى 
الغربي  الدعم  تناقضات  كشف  على  ال��ق��ادرة  وحدها  ألنها 
إلسرائيل، هذه الورقة ال تستطيع اجناز املهمة وحدها؛ فقد 
كانت هي الورقة التي مت استخدامها لكسب احلقوق املدنية 
للسود في أمريكيا، وإلنهاء األبارتهايد في جنوب أفريقيا، 
الفلسطيني  سياقنا  ف��ي  اس��ت��خ��دام��ه��ا  مي��ك��ن  ال��ق��در  وب����ذات 

اليوم.
وأخيرا، فإن غياب الوحدة الفلسطينية يجعل من الصعب 
على قوى التضامن أن تتولى القيادة والتوجيه عند محاولتها 
طرح املوضوع في داخل مجتمعاتهم، فأي رواية يفترض بهم 
غياب  إن  ذاك؟  وال  ه��ذا  ال  أو  فتح؟  حماس؟  رواي���ة   – سماعها 
التضامن  جبهة  بناء  خطيرة  بصورة  يعيق  الوطنية  الوحدة 
وباملقابل،  ال��غ��رب.  ف��ي  خ��اص  وبشكل  قضيتنا،  م��ع  العاملية 
وقضيتهم  حقوقهم  حول  وموحدين  منسجمني  الصهاينة  ظل 
الدميقراطية  ممارستهم  مشاكل  وحلوا  عاجلوا  كما  املفترضة، 

الداخلية مع غيرهم من الصهاينة.
هذه األفكار السريعة تستحق االهتمام إذا أردنا بناء حركة 
تضامن قابلة لالستمرار، تكون كجبهة نشطة في النضال من 
أجل حقوقنا. وفي النهاية، ليس لدى الشعب الفلسطيني وحده 
احلكومات  من  عنها  واملدافعني  الصهيونية  دح��ر  على  القدرة 
العرب  املساعدة من احللفاء  إلى  الغربية، ولذلك نحن نحتاج 
واألممني من أجل حتقيق النصر، ولكنه يجب أن يكون احتادا 
احلاكمة،  الطبقات  مع  وليس  الشعبية  الطبقات  من  للحلفاء 
ال��ش��ع��ارات  م��ن  أك��ث��ر  ه��و  م��ا  على  التحالفات  تبنى  أن  وي��ج��ب 
العادلة، وعلى أشياء عملية قابلة للتطبيق، أشياء ميكنها حقيقة 

أن توقف دواليب القوة التي حترك القمع واالضطهاد.
غزة  على  األخيرة  واحل��رب  الثانية  االنتفاضة  أيقظت  لقد 
ال��وق��ت ساهمت  ق��دمي��ة، وف��ي نفس  أص���وات ح��رك��ات تضامن 
الفلسطيني.  بالنضال  الناس  من  واسعة  قطاعات  توعية  في 
وفرض  منها،  االستثمارات  وسحب  اسرائيل،  مقاطعة  وحملة 
جديدة  ومفاهيم  ج��دي��دة  دم���اء  بضخ  تقوم  عليها؛  العقوبات 
الهزمية  بسبب  سابقا  اضطربت  التي  التضامن  حركات  ل��دى 
السياسية وااللتباسات في مرحلة أوسلو، وهي طريقة عملية 
اإلسرائيلية،  ال��س��ي��اس��ات  على  لالحتجاج  ال��ع��ادي��ني  للناس 
وعلى تواطؤ حكوماتهم مع إسرائيل في جرائمها. وكلما ازداد 
عدد الفلسطينيني املنخرطني في تعزيز وتوسيع هذه احلملة، 
كلما زادت الفرص إلغالق قنوات الدعم الذي ييسر ألبارتهايد 
عمال  ومثال  شعبنا.  ضد  العرقي  التطهير  ممارسة  إسرائيل 
امليناء في جنوب أفريقيا الذين رفضوا تنزيل بضائع إسرائيلية 
في امليناء خالل احلرب األخيرة على غزة، كان منوذجا جميال 
سياقات  في  لتكراره  السعى  علينا  يجب  احلقيقي،  للتضامن 
إذا  سيحدث  فماذا  العالم.  أنحاء  شتى  وف��ي  أمكن،  ما  مختلفة 
لم يوافق العمال من الرجال والنساء في الغرب والشرق على 
القيام بتحميل وتنزيل املنتجات اإلسرائيلية، أو لم يوافقوا على 

تزويد إسرائيل باملصادر الضرورية لبقائها؟
سيصبح النظام اإلسرائيلي منبوذا ويتجه لالنهيار، إن مثل 
هذا السيناريو ممكن، ولكنه يحتاج للوقت كي يتبلور ويتالحم 
ويأخذ شكال محددا. وبناء شبكات التضامن بصبر وثبات حول 
وف��رض  منها  االستثمارات  وسحب  اس��رائ��ي��ل،  مقاطعة  حملة 
حتالفات  بناء  لضمان  الفضلى  الوسيلة  هي  عليها؛  العقوبات 
عبر  نسمعها  التي  النجدة  ص��رخ��ات  وحت��وي��ل  األج���ل،  طويلة 
حلركات  شكر  وكلمات  وحت��ي��ات،  تهاني  إل��ى  التلفاز  شاشات 

التضامن عبر احلدود.

العديد من اإلصدارات  له  توفيق حداد، باحث وكاتب فلسطيني،   *
والفلسطينيون  إسرائيل  العوملة،  قراءات في  نحو أممية جديدة:  منها: 

وحرب الواليات املتحدة على »اإلرهاب«.

التضامن مع فلسطني

إستقراء شعارات املاضي لفهم املستقبل
بقلم: توفيق حداد*

مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، لندن 2008 )املصدر: مركز بديل(

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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WOMOD�KH�« W³JM�« vKŽ U??�U??Ž  5�LšË ÊU??L??Ł  bFÐ
wMOD�KH�« ¡włö�« ‰¡U�²¹ ¨±π¥∏ ÂUF�«  w�  Èd³J�«
¨—U¹b�« v�≈ …œuF�« w� tI×Ð WK¦L²*« ¨t²OC� dOB� sŽ
Ác¼  X�«“  ô qN� ÆÕö��« …uIÐË …uMŽ  UNM� Ãdš√ w²�«
d¼uł q¦9Ë wMOD�KH�« VFAK� W¹e�d� o×ÐË WOCI�«
 «dOG²�«Ë À«b???Š_«   «—u??D??ð Ê√ Â√ ¨WOMÞu�«  t²OC�
UO�«dG1b�«Ë UO�«dG'« X�UÞ w²�« ¨W¹—c'«Ë WOŽuM�«
vKŽ UN�öEÐ X??I??�√ b??� ¨d??J??H??�«Ë W??ÝU??O??�??�«Ë ŸU??L??²??łô«Ë
qÐ ¨ULKŠ  jI� fO� ¨UN²KF−� 5??¾??łö??�« …œu???Ž  WOC�

øUC¹√ ¢UÐ«dÝ¢Ë
ÊU� «–S� ÆhO×9Ë dJHð v�≈ WłU×Ð d�_« Ê√ pý ô
…œU??Ž≈ vKŽ s??¹—œU??� dOž «u??ðU??Ð  b??� Âu??O??�«  ÊuOMOD�KH�«
d¦�√  r¼œUFÐ≈ vKŽ i1 r� s¹c�« ¨bN*«  W�OM� ÍbF³�
vKŽ s¹—œU� rN½QÐ ‰uIF*« s� qN� ¨ «uMÝ WFCÐ s�
…bŽ rNðd−¼ vKŽ vC� s??¹c??�« 5¾łö�« 5¹ö� …œU??Ž≈
d Ò−¼ 5Š  ÁdLŽ s� …dýUF�« w� rNM� ÊU??� s??�Ë œuIŽ
t³×½ v??C??� s??� r??N??M??�Ë ¨5??F??³??�??�« e??¼U??M??¹ Âu??O??�«  U???Ð
¡w??łö??�« Ê√ `??O??×??� q???¼Ë øq???zU???Þ ÊËœ d??E??²??M??¹  u???¼Ë
`�UB� t??� X??×??³??�√Ë  U??²??A??�« Ê«b??K??Ð  w??�  dI²Ý« Íc???�«
”ULŠ  u??¼ UL� …œu??F??K??� Âu??O??�« v??�≈ U�L×²�  q??þ  ¨UNO�
 ULO��  w� l³I¹ ‰«“ ô Íc??�« “uF*«Ë dOIH�«  ¡włö�«
s¹c�« 5OMOD�KH�« iFÐ ÊU??�  «–≈Ë ø¡U??I??A??�«Ë  ”R??³??�«
…œuF�« o×Ð p�L²*«  wMOD�KH�«  ŸULłù« vKŽ «Ëœd??9
 UOL�� X??%Ë ¨W??O??K??�_« —U??¹b??�«Ë …Q??A??M??�«  u??O??Ð v??�≈
W�u�Q�¢ …œu??Ž `�UB� p??�–  s??Ž «u??�“U??M??ð  b??�  ¨WOF�«u�«
WK²;«  w???{«—_« vKŽ ¢…œu??Žu??�¢ WOMOD�K� W??�Ëb??�¢
 UÐ b??�Ë  Âu??O??�« t½u�uIOÝ  Íc??�«  UL�  ¨±π∂∑ ÂU??F??�«  w??�
s�  a�� ÊUO� ŸËdA0 ‰b³²Ý√ b�Ë ¨bFÐ√ W�Ëb�« rKŠ
 5D�K� WŠU�� s??� •  ±∞ t²ŠU��  ÈbF²ð ô ‰“U??F??*«
dLM�«¢ r¼Ë  ¡«—Ë i�— s�  ‰uIOÝ «–U??�Ë °øWO�¹—U²�«
s� lK²³ð ÷—_« Âu??O??�« Èd??¹ u??¼Ë ¢b??¹b??'« Íu??O??Ýü«
UNM� d³�_« ¡e??'« o×KOÝË —«b??'«Ë  UMÞu²�*« q³�
ÍœUŠ√ qBH�« ŸËdA� —U??Þ≈ w�  WOKOz«dÝù« …œUO��UÐ
W�U�ù ‰«u??Š_« s�Š√ w� `KB¹ s� vI³ð U�Ë ¨V½U'«
qOz«dÝ≈ WHOKŠ U¹eO½ËdJO� W�Ëœ Ë√ ö¦� «—Ëb½ËQ� ÊUO�

Æ…b×²*« 3_« w� WLz«b�«
ŸËdA*UÐ oKF²¹ ULO� t??½√ ¨UM¼ dO�c²�« bOH*« s??�
W�U�ù sLC²*« Ë bŠ«Ë V½Uł s� ‰UBH½ö� wKOz«dÝù«
dEM�« WNłË s� t� l�«b�« Ê√ ¨ÍdBMF�« qBH�« —«b??ł
fłUN�« Í√  ¨wM�_« fłUN�« ¡«—Ë U� u¼ WOKOz«dÝù«
tO�≈ —Uý√ Íc�« ¨w�«dG1b�« dD)« s� lÐUM�« Íœułu�«
Êu½—√¢ wF�U'« –U²Ý_« ¢WOKOz«dÝù« UO�«dG1b�« uÐ√¢
vKŽ ¡U??M??Ð Íc????�«Ë ¨ÊË—U????ý s??� 5??Ðd??I??*« b??Š√¨¢d??O??�u??Ý
‰UBH½ö� tŽËdA� WžUO� vKŽ dOš_« Âb??�√ t×zUB½
dD�K� w�UA�« ¡«Ëb???�« X??ðU??Ð w??²??�« W??H??�u??�«Ë Æ…e??ž s??Ž
qOz«dÝ≈ W??�Ëb??� sJ1¢  ∫dO�uÝ  ULK� w??¼ Íœu??łu??�«
gOFð W×{«Ë W¹œuN¹ WO³Kž√ UNO� X½U� «–≈ jI� ¡UI³�«
…œU??O??Ý oOI×²Ð U???¼œËb???ŠË UNL−Š `L�¹  WIDM�  w??�
U�Ë ¨ÊË—Uý Áb�√ U� «c¼Ë Æ¢U¼œËbŠ sŽ ŸU�b�«Ë W�Ëb�«
s¹dAŽ ‰öš Êu×³BOÝ œuNO�« ∫ÂuO�«  d??*Ë√ Áœœd??¹
vKŽ ÿUH(« …—Ëd??{ ©UM¼ s??�® ÆÆœö??³??�« w� WOK�√  WMÝ
n�¹ r�Ë ÆdD)UÐ œbN� U¼œułË ÊS� ô≈Ë W�Ëb�« W¹œuN¹
f¹dJð u??¼ ·b??N??�« ÊQ??Ð ¨ d???*Ë√ wH�¹ ô UL� ¨ÊË—U???ý
÷—_« s� WMJ2 WŠU�� d³�√ vKŽ qOz«dÝ≈ W�Ëœ œułË
·«d²Ž« ‰UB×²Ý«Ë ¨»dF�« ÊUJ��« s� sJ2 œbŽ q�QÐ
·«d²ŽU� sJ�√ Ê≈Ë ¨W¹œuN¹ W�Ëb� UNÐ wLOK�≈Ë w??�Ëœ
d�Q� 5OMOD�KH�« vKŽ p�– ÷dH� Òô≈Ë UC¹√ wMOD�K�

  Æ÷—_« vKŽ WO�ö²Šô« lzU�u�« …uIÐË l�«Ë
Ÿ—c²ð Ê√WOKOz«dÝù«W�uJ(«vKŽVFB�«s�fO�Ë
w� ”ULŠ XðUÐ b�Ë wMOD�K� p¹dý œułË ÂbFÐ ÂuO�«
 U�UHðô«Ë qOz«dÝSÐ ·«d??²??Žô« i�dð w??¼Ë ¨WDK��«
bNŽ w??� w²�« w??¼Ë  ¨W�ËUI*UÐ p�L²ðË UNF�  WF�u*«
rOŽe�« œułuÐ v²Š p??�– ‰u??�  s??Ž Ÿ—u??²??ð  r??�  ÊË—U???ý

qOz«dÝSÐ ·d²Ž« Íc??�« ¨ U�dŽ dÝU¹ bONA�« ÂuŠd*«
qF�Ë  Æ U{ËUH*«Ë  Âö��UÐ t�«e²�« Â«Ëb??�« vKŽ  ÈbÐ√Ë
ÁcNÐË © Íœu??łu??�« w??�«d??G??1b??�«® l??�«b??�«  p??�c??Ð  sFL²�«
WLz«œ WO�¹—Uð WÝUOÝ UN½QÐ 5³¹ ¨WOKOz«dÝù« WÝUO��«
ô Ë X½U� ¨ U¹«b³�« cM� qOz«dÝ≈Ë WO½uONB�« W�d×K�
œu??łË —U??J??½S??ÐË ÷—_U???Ð o??(« ¡U??ŽœU??Ð W??Žu??�b??�  X???�«“
¨WOI½ W¹œuN¹ W??�Ëœ W�U�≈ ·bNÐË  wMOD�KH�« VFA�«
–d??ł¢Ë ¢‘u???Šu???�«¢ ???� …œU????Ðù« WÝUOÝ  b??L??²??Ž« «c???�Ë
UNMJ1 ô UN½√  błË U*Ë Æ¢WI�ULF�« q�½¢Ë ¢¡«d×B�«
XF³ð« Ë√ dOH�½«d²�UÐ …œUÐù« X�b³²Ý« p�– w� ÍœUL²�«

Æ ÂuO�« v�≈ …dL²�*« W³JM�«  błËQ� ¨UF� 5MŁô«
5�L)«Ë W??M??�U??¦??�« Èd??�c??�« ÂU??F??�«  «c???¼  wO×½  –≈Ë
WŁ—UJ�«Ë W³JM�« s� dD)« ”u�U½ ‚b??½ UM½S� ¨W³JMK�
…œUÐ≈ WÝUOÝ sLC²ð w²�«Ë ¨UM³Fý b{ UO�UŠ W¹—U'«
qF& Ê√ b¹dð UNðUIÐUÝ s� ¡U¼œ bý√ …b¹bł dOH�½«dð Ë
tF�b²� ‚U??D??¹  ô ULO×ł t???{—√ w??� wMOD�KH�«  …U??O??Š
ôuB� nOCð W²�U� WOŽuÞ …d−N� Ë√ Âö�²Ýö�

Æ…dL²�*« WOMOD�KH�« W³JMK� …b¹bł
vKŽ o??O??H??¹ Âu???O???�« w??M??O??D??�??K??H??�« ¡w???łö???�U???� «c???J???¼Ë
V??ð«Ë— W???�“√ s??Ž Y??¹b??(« q??þ w??� ¨V??F??�Ë bIF� l???�«Ë
vKŽ W??ÝU??zd??�«Ë W??�u??J??(« 5??Ð Ÿ“U??M??²??�«Ë —U??B??(« p??�Ë
UN� WDKÝ ô WDK��  ‰ö??²??Šô« s??� W�uIM�   U??O??Šö??�
UNð«ËdŁ Ë√ UN¼UO� Ë√  UNz«uł√ Ë√  U¼œËbŠË UN{—√ vKŽ
…U³²−*« Vz«dC�« ‰«u�√ vKŽ v²Š ôË ¨ö�√ W×O×A�«
U2 ¨WOMÞu�« W�d×K� dO³� e−Ž qþ w�Ë ¨UNOMÞ«u� s�
w�Ë  W¹d��K� …UŽb� …œuF�« oŠ sŽ Y¹b(« qF−¹
l�d¹ ¡w??łö??�« vI³OÝ qN� °…d�×K� ‰«u????Š_«  s??�??Š√
lOL'« vI³OÝ q¼Ë øUNÐ rK×¹Ë …œuF�UÐ p�L²�« —UFý
¡UOŠ≈  UO�UFH�«Ë  «dO�*« rEM¹Ë —UFA�«  «– œœd??¹

øW³JM�« Èd�c�
WE×K�« ◊U³ŠSÐ UÐUB� WÐUłù« iF³�« qN�²�¹ b�
o( Íc???�« w??−??O??ð«d??²??Ýù« ‚“Q????*«Ë W??ýU??F??*«  WO�¹—U²�«
WNł«u� sŽ U¼e−Ž ¡«dł WOMOD�KH�« WOMÞu�« W�d(UÐ
qB� q¦1 Ê√ t� œ«d¹ Íc�« ¨dOD)« wKOz«dÝù« ŸËdA*«
tO³M²�« Í—ËdC�« s� t½S� «cN�Ë Æ±π¥∏ WŁ—UJ� ÂU²)«
vM³ð Ê√Ë  W??Žd??�??²??�   U??łU??²??M??²??Ý«  Íd???&  Ê√  …—u??D??)
‚“Q� Ë√ VF� l??{Ë vKŽ  ¡UMÐ WOMÞË  UO−Oð«d²Ý≈
`O×� ÆËb??F??�« `�UB� WK²�� Èu??� s??¹“«u??�  Ë√  wE(
Ê√Ë —U³²Žô« 5FÐ p�– q� cšQ¹ Ê√ s� q�UFK� bÐ ô t½√
⁄u??B??¹Ë W??ÝU??O??�??�« r??Ýd??¹ u???¼Ë t??ðU??ÐU??�??Š w??� t??F??C??¹
tO�≈ —UA*« ‚“Q??*« Ê√ UC¹√ `O×B�« s� sJ� ¨tðUJO²Jð
wMOD�K� ‚“Q0 fO� u¼Ë ¨rz«œ wMOD�K� ‚“Q0 fO�
Wł—b�« s� wKOz«dÝ≈ ‚“Q� ¡wý q� q³�Ë u¼ qÐ ¨V�×�
ÁœułË dJ½√ Íc�« VFA�« Ê_ ¨UC¹√ w−Oð«d²Ý≈Ë v�Ë_«
sŽ «bOFÐ ÁdO−N²� VO�UÝ_«Ë qzUÝu�« v²ý XF³ð√Ë
WOMOD�KH�« ÷—_« vKŽ Áœ«b??F??ð Âu??O??�« `??³??�√  t???{—√
ŸËdA*« qA� b�R¹ U2 ¨œuNO�« œ«bFð ‚uH¹ r� Ê≈ Í“«u¹
vI³ð s� l�œ Ë√ wMOD�KH�« VFA�« …œUÐ≈ w� w½uONB�«
v²Š Ë√  ¨W???{—√Ë tIŠ v�M¹ Ê_ …U??O??(« bO� vKŽ  tM�
ÊU� «–≈Ë Æl�«u�« d�_UÐ rOK�²�«Ë tOKŽ W½UJ²Ýù« ÷d�
—UB(«Ë —«b??'« ‰öš s� t½√ ÊuM¼«d¹ ÊuOKOz«dÝù«
s� W??�u??Žb??*« V??½U??'« W??¹œU??Š√  «¡«d?????łù«Ë l??¹u??−??²??�«Ë
Ê√ Êu??F??O??D??²??�??¹ w??Ðd??F??�« X??L??B??�« q???þ w???�Ë s??D??M??ý«Ë
t½uFMBOÝ Íc�« UL� ¨rN²�Ëb� ÍœuNO�« lÐUD�« «uMLC¹
s¹b�UB�« 5OMOD�KH�« »dF�« ÊuOK*« lÐ—Ë ÊuOK*« l�
 «¡«dł≈ q� `KHð r�Ë ¨dCš_« j)« qš«œ rN{—√ vKŽ
rN²¹u¼  Ÿe½ w� b¹uN²�«Ë W�dÝ_«Ë ÍdBMF�« eOOL²�«
oŠ UNO� U0 ¨rN�uI×Ð W³�UD*«  sŽ rNOMŁ  Ë√ WOMÞu�«
 r??¼«d??� v???�≈ …œu??F??�U??Ð r??N??M??� d??−??N??� n???�√ ≥∞∞ s??� d??¦??�√
s� «u�dŠ Ë√ …uMŽ UNM� «Ëd−¼ w²�« WOK�_«  rNð«bKÐË
r¼U¼Ë ¨ÍdBMF�« wKOz«dÝù« Êu½UI�« …uIÐ UNO�≈ …œuF�«
rN�öI²Ý« Âu¹¢ —UFý X% W³JM�« Èd�– ÂUŽ q� ÊuO×¹
…œuF�«  «dO�� ÊuLEM¹ «u¾²� U??�Ë ¨¢UM²³J½ Âu??¹  u¼

W³JMK� 5�L)«Ë WM�U¦�« Èd�c�« w� 5OMOD�KH�« 5¾łö�« WOC�

øq????×K� Ìo????�√ s?????� q????¼
œ«d??ł n??¹U½ Æœ ∫r??KIÐ

w�U¼√ l� ÂU¹√ q³� qBŠ UL� WOK�_« r¼«dI�  WOŽUL'«
 UŽuL−� v²Š œu??łu??ÐË  U??M??¹e??�« Â√Ë  WJ��  w²¹d�
¨WO�¹—U²�«  o??zU??I??(« f??L??Þ s??� q−�ð  X??ðU??Ð  W??¹œu??N??¹
¡« Òd??ł œö³�«  w� W¹dA²�*« WO�öš_«  W??�“_« UN�—RðË
t??ð«¡«d??ł≈Ë ‰ö²Šô« ¡« Òd??łË WOMOD�KH�« WŁ—UJ�« —UJ½≈
W¹dBMŽË …«—u²�« dOÞUÝ√ w�U% w²�« WFA³�« WOFLI�«
‰ö²Š«Ë V¹cF²�«Ë q²I�« —d³ðË 5OÐË—Ë_« s¹dLF²�*«
WO�u� W??�Ëœ w??� œuNO�« o×Ð l??Ýu??²??�«Ë dOG�«  w???{«—√
WŁ—UJ�« ¡« Òdł rNÐ o( Íc�« rKE�«Ë È–_« sŽ UC¹uFð
WOMÞu�« W�d(« X�U�√  U� «–≈  p�UÐ U??�Ë °X��u�uN�«Ë
‰U??B??H??½ôU??Ð U??N??�  w??D??Ž√  Íc????�« —b???�???*«  s???�  WOMOD�KH�«
VB½ „d???ý W??ÐU??¦??0 u??¼ Íc????�«Ë ¨…e???ž s??Ž w??K??O??z«d??Ýù«
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 ¨UJ� ¡UC� ¨�UJ�u�±\≤±∏¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨UIL�±\¥≥∏¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

¨WK�d�« ¡UC� ¨WLK(Ë

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨…dOD�«±\¥π∂¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨WK�d�«±�\µ∏∂¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�u�±\±�≤¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

d��« ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�µπ≤¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨‰UO�«œ¥�∂¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

d� d�œ ¨WK�d�« ¡UC� ¨n�≤\∞≥∞¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

d�dONC�« W� ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�±±∂¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

M�Ò ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�U±\∂¥�¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

eL� ¨WK�d�« ¡UC� ¨Ë±\�µ≤¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

OMJ�«Ò ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�¥∂¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨bK�«±π\¥¥≤¨WL�� 

 w� �d��±∞ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨…—u'«¥∏�¨WL�� 

 w� �d��±± “u9 ±π¥∏Æ

d�“ W�d�¨WK�d�« ¡UC� ¨U�

 w� �d��±≤ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨‰u�M��±\¥≥∏¨WL�� 

 w� �d��±≤ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨W��b(«∏∏≤¨WL�� 

 w� �d��±≤ “u9 ±π¥∏Æ

—u'«¨WK�d�« ¡UC� ¨WO�«

 �d��±≤ “u9 ±π¥∏Æ

¨WK�d�« ¡UC� ”«bM�

 w� �d��±≤ “u9 ±π¥∏Æ

e*« ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�d�±≥¥∂¨WL�� 

 w� �d��±≤ “u9 ±π¥∏Æ

d�Ò ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�Ë±π�¨WL�� 

 w� �d��±≤ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨U�u��±π¨WL�� 

 w� �d��±≥ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨·UD�∂≤∂¨WL�� 

 w� �d��±≥ “u9 ±π¥∏Æ

d� ¨”bI�« ¡UC� ¨“uK�« W�µ≤≤¨WL�� 

 w� �d��±≥ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨—uI�¥∂¨WL�� 

 w� �d��±≥ “u9 ±π¥∏Æ

—¨WK�d�« ¡UC� ¨5F�« ”«

 w� �d��±≥ “u9 ±π¥∏Æ

¨WK�d�« ¡UC� ©‚œUB�« ‰b��® U�U� ‰b��

 w� �d��±≥ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨W�ö� u�√ d�œ�∞¨WL�� 

 w� �d��±¥ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨W(U*«≤≤µ∞¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨÷u� 5��µ¥¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

تتمتع فلسطني باهمية حضارية ودينية خاصة، وبهوية عربية مميزة، ملوقعها اجلغرافي 
وملكانتها الدينية؛ فهي تضم أشهر األماكن املقدسة كاملسجد االقصى وقبة الصخرة املشرفة، 
وكنيسة القيامة وحائط البراق وغير ذلك مما أعطاها مكانة خاصة واهتماما من قبل املثقفني 
والعلماء ورجال السياسة. لذلك حتولت فلسطني الى مركز ثقافي وحضاري عاملي بشهادات 
ظاهرة  ب��رزت  فلسطني  في  الثقافي  امل��د  تنامي  وم��ع  واالج��ان��ب.  العرب  الرحالة  من  العديد 

انتشار املكتبات العامة واخلاصة في فلسطني ومدنها الكبرى الى جانب القدس.
وفي هذه املقالة سوف اسلط الضوء على اوضاع املكتبات في فلسطني قبل النكبة ودور 
اح��دى  وجعلها  محتوياتها  ونهب  املكتبات  ه��ذه  وتدمير  سرقة  ف��ي  اإلسرائيلي  االح��ت��الل 
مجموعات مكتباته؛ حيث أن االحتالل منذ بدء النكبة لم يحارب االرض والبشر في فلسطني 

فقط؛ بل وحارب الثقافة والكتاب والتي متثلت باملكتبات.
لها  بل كان  املكتبات  العهد في عالم  لم تكن حديثة  بأن فلسطني  أن نشير  بد  وبداية ال 
باعا طويال منذ 1826 في العهد العثماني حيث صدر أول قانون للتعليم اإللزامي؛ مما جعل 
ظاهرة املدارس واملعاهد تنتشر في مختلف املدن الفلسطينية، والتي بدورها بدأت تأسس 
املكتبات خلدمة طلبتها ومعلميها. وقد كان للمكتبات التابعة للمساجد حضور كبير في تلك 
الفترة. وكذلك انتشرت ظاهرة املكتبات اخلاصة للشخصيات الثقافية والدينية والسياسية 

والتي لعبت دوراً هاما في الثقافة الفلسطينية.
الفلسطينية  املدن  العصابات الصهيونية باحتالل  النكبة، وقيام  وفي عام 1948، عام 
والقرى وتهجير سكانها، ونهب محتويات املنازل مبا فيها سرقة وتدمير العديد من املكتبات 

التي كانت منتشرة في هذه املدن. 
املغول  عهد  عهدين:  في  سوى  الوحشية  بهذه  والثقافة  املكتبات  حوربت  ان  يحدث  لم 
بقيادة هوالكو، عام 656 ه�  وإحتاللهم للعراق وقيام قوات املغول بتدمير املكتبات واغراق 
نهر دجلة بجميع الكتب واملخطوطات االثرية، وعهد االحتالل الصهيوني لفلسطني بقيادة 

بن غوريون.
وكان من نتائج استيالء إسرائيل على األراضي الفلسطينية عام 1948، سقوط الكثير 
من املكتبات العامة واخلاصة في أيدي قوات االحتالل التي استولت على أفضل هذه الكتب 
ونقلت قسماً منها الى مكتبات معاهدها والى مكتبة اجلامعة العبرية واملكتبات اإلسرائيلية 
Aba -  األخ��رى، حيث ال يزال كثير من الكتب مكتوبا عليها عبارة )ممتلكات متروكة( )

. ) doned property
االنتداب  عهد  في  الفلسطينية  احلكومة  لدوائر  تابعة  كانت  التي  احلكومية  املكتبات  أما 

البريطاني فقد ضمت الى مكتبات الدوائر التي أسسها االحتالل.
وبايجاز شديد اذكر هنا بعض املكتبات التي تعرضت للسرقة والنهب والتدمير منذ عام 

1948 وحتى 2009 :
مكتبة الشيخ أسعد الشقيري، في عكا التي كانت حتتوي على العديد من الكتب العربية 

النادرة ومذكراته.
مكتبة احلاج راغب اخلالدي في يافا )والتي تعرف باسم املكتبة اخلالدية ( وكانت هذه 

املكتبة في منزله، وقامت قوات االحتالل باالستيالء عليها في عام 1948.
اليافي (، وال��ذي كان يهتم بالتراث وق��درت عدد  الدباغ )  مكتبة األستاذ دروي��ش ع��ارف 
ومؤلفات  مؤلفاته  غير  مجلد  الف  ثالثني  يقارب  مبا  التاريخ  ذلك  في  املكتبة  هذه  محتويات 

شقيقه الشاعر إبراهيم الدباغ.
مكتبة االديب الكبير عجاج نويهض، في مدينة القدس.

مكتبة خليل بيدس.
مكتبة عادل جبر.

مكتبة خليل السكاكيني والتي نقلت كاملًة الى اجلامعة العبرية.
مكتبة العالمة إسحاق موسى احلسيني والتي كانت تضم زهاء 4000 كتاب ومخطوطة.

مكتبة أديب فلسطني محمد إسعاف النشاشيبي.
املكتبة اخلليلية في القدس ملؤسسها الشيخ محمد بن محمد اخلليلي والتي كانت حتتوي 

على 7000 كتاب ومخطوطة.

مكتبة العالمة عبدالله مخلص املقدسي.
وال شك ان هناك العديد من املكتبات األخرى التي ال يسعنا في هذه املقالة ذكرها .

وبعد احتالل القوات اإلسرائيلية عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 
املصادرة  خ��الل  من  الفلسطينية  الثقافية  واملؤسسات  املكتبات  محاربة  سياسة  استمرت 
واالغالق وخاصة املكتبات اجلامعية واملكتبات العامة. وبدأت سياسة االحتالل في هذه الفترة 
تاخذ منحى جديدا وهو منع بيع الكتب واستيرادها من اخلارج والقيام مبصادرتها، حملاربة 
املكتبات الفلسطينية وممارسة سياسة التجهيل والطمس، وقد شمل هذا االجراء 5410 كتب 

منع االحتالل الفلسطينيني من تداولها منذ عام 1967.
وكان من أهم عمليات االحتالل ضد املكتبات في هذه الفترة قيام قواته، بحرق محتويات 
مخازن شركة التوزيع األردنية في القدس عام 1983، ومداهمة مكتبة جامعة بيرزيت عام 

1984 ومصادرة عدد من الكتب والوثائق واخلرائط.
الى  والنهب  السرقة  يد  امتدت  بل  فلسطني،  داخ��ل  املكتبات  بسرقة  االحتالل  يكتف  ول��م 
املؤسسات واملكتبات خارج فلسطني، فعندما غزت قوات االحتالل الصهيوني لبنان عام 1982 
واجتاحت بيروت كانت اول خطوة قامت بها هي مهاجمة مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير 
الفلسطينية واستولت على املكتبة وكل الوثائق واالرشيف املركزي فيه. ويقدر مجموع ما نهب 
املجالت والصحف  باللغة االجنليزية عدا  الفاً  الف مجلد منها خمسة عشر  بحوالي عشرين 
الدورية. قام االحتالل بوضعه بعدها في اجلامعة العبرية قسم الدراسات الفلسطينية. وبعد 
عملية تبادل األسرى عام 1985 بني املقاومة الفلسطينية واإلسرائيليني قاموا بإعادة معظم 

الكتب واملواد األخرى ولكن بعد أن قامو بتصويرها.
واملدنية  الشعبية  وقواها  الفلسطينية،  املقاومة  حركة  شكلت  التاريخية  فلسطني  وفي 
حاضنة حمت ما تبقى من مكتبات ووثائق رغم املصادرات املتكررة لها، وبرز في هذا املجال 
العسكري  الرقيب  ومقص  عصا  عن  ورغما  وامل���دارس  والبلديات  واملعاهد  اجلامعات  دور 
استطاعت ان تبني مكتبات فلسطينية عامرة وزاخ��رة، ولعب االهل في داخل اراضي 1948 

دورا مميزا من حيث االنتاج واالستيراد والتوزيع.
وبعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 شهدت املكتبات نهضة ثقافية كبيرة، 
التابعة  احلكومية  املكتبات  فانتشرت  خاصة  عناية  املختلفة  بانواعها  املكتبات   اول��ت  فقد 
مكتبات  الى  باالضافة  املدني  املجتمع  ملؤسسات  التابعة  االهلية  واملكتبات  السلطة  ملؤسسات 
املدارس واملكتبات العامة، وايضا ازداد االهتمام باقامة معارض الكتب التي لعبت دوراً هاماً في 
اغناء هذه املكتبات بالعديد من الكتب والدراسات التي كانت ممنوعة ايام االحتالل والتي كانت 

تصادر  بوصولها إلى املعابر.
للمدن والقرى  االسرائيلي  االجتياح  االقصى وبدء  انتفاضة  بداية عام 2000 وبدء  ومع 
واملخيمات الفلسطينية عادت يد السرقة والنهب والتدمير من جديد لتحارب املكتبات الفلسطينة 
التي تأبى لهذا القطاع ان يستمر ويتطور؛ ملعرفة االحتالل مدى خطورة هذه املؤسسات على 
كيانه، حيث دمر ونهب مكتبة مؤسسة احلق في رام الله، مكتبة املجلس التشريعي، مكتبة 

بلدية رام الله، مكتبة بلدية نابلس، والعديد من املؤسسات الثقافية االخرى.
وتستمر رحلة املكتبات الفلسطينية مع االحتالل لتصل عام 2008 / 2009 و بدء احلرب 
على قطاع غزة حيث دمر خالل عدوانه هذا العديد من املؤسسات الثقافية وعلى رأسها املكتبات 
مثل مكتبة اجلامعة اإلسالمية املكونة من خمسة طوابق والتي حتوي مئات االالف من الكتب 
واملراجع واملصادر، مكتبة جامعة األزهر، مكتبة جامعة القدس املفتوحة، مكتبة دار الفتوى 

والتشريع، مكتبة خالد احلسن العامة بالنصيرات... الخ.
وفي اخلتام نقول أن االستهداف الصهيوني لفلسطني والفلسطينيني لم يستهدف االرض فقط 
بل استهدف االنسان بكل مكوناته وفكره وتراثه، سعيا منه للقضاء على كل ما هو عربي فلسطيني، 
فاملكتبات مكون اساسي من مكونات االنسان الفلسطيني وهي مركب من مركبات النكبة التي لم تعر 
اهتماما بحثيا كما تستحق. ولعل هذا مبثابة دعوة للجهات فلسطينية املهتمة، والباحثني املهتمني 

لبحث التدمير املتواصل للمكتبات باعتبارها احد أوجه وجتليات النكبة الفلسطينية املستمرة. 

* عنان حمد، مدير مكتبة املجلس التشريعي الفلسطيني – رام الله

  

املكتبات الفلسطينية والنكبة

تدمير املكتبات الفلسطينية احد جتليات النكبة املستمرة
بقلم: عنان حمد*

مكتبة املجلس التشريعي بعد تدميرها في العام 2002.مكتبة جامعة القدس
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يتمّيز الوجود العربي في مدينة عكا، عن باقي املدن الفلسطينية التاريخية في 
ومعاملها  مبينائها  واملتكاملة  القدمية  البلدة  بيوت  كّل  يسكن  يزال  ال  بكونه  الداخل، 
سوى  التمّيز  بهذا  تشاركها  وال  بشّدة،  عليها  احملافظ  والتراثية  والدينية  األثرية 
مدينة الناصرة. ال يريح هذا الوضع القائم املؤسسة اإلسرائيلية واحلركة الصهيونية 
مخطط  حتديث  إلى  األخيرة  السنوات  في  وتسعى  كثيرة،  لذلك  واألسباب  العاملية، 

التهويد وتوسيعه وتصعيد خطواته بكّل اآلليات املمكنة.     
وطنًيا  إجن���اًزا  اآلن  حتى  فيها  وتشّبثهم  عكا  في  العرب  بقاء  نعتبر  أن  ميكننا 
وتاريخًيا كما هو فشل جزئي للمخططات القدمية واجلديدة بإخالئهم منها وحتويلها 
إلى مدينة سياحية خالية من سكانها األصليني، ما أجنز ميكن أن يستمر وينهض كما 

أن ما فشل في السابق ميكنه أن ينجح اليوم وغًدا. 
ما هو التهويد؟ وكيف يترجم في املدن التاريخية الفلسطينية وفي عكا حتديًدا؟ 
ما هي املشاريع التي يشملها هذا املخطط؟ وهل ستنجح املؤسسة اإلسرائيلية فعالً 

في تفريغ هذه املدينة من سكانها وهويتها؟

عن التهويد:
التهويد هو عملًيا إسكان أو إحالل اليهود في مدن وأحياء عربية وبناء مستوطنات 
هذه  على  إسرائيلي  يهودي  طابع  إضفاء  أيًضا  وهو  عربية،  أغلبية  ذات  مناطق  في 
األماكن، أي تغيير أو طمس هويتها. اإلحالل يأتي بعد التهجير املباشر أو غير املباشر 
في نفس البيوت، وأما اإلسكان االستيطاني فيأتي في أحياء جديدة في املدن القدمية 

أو مبدن ومستوطنات جديدة، بقصد التفّوق الدميغرافي واستيعاب الهجرة.
التفّوق  أّس��س  كأحد  دميغرافًيا  »امل��ب��اراة«  كسب  إل��ى  التهويد  مشاريع  تسعى 
السياسي  ال��ق��رار  اح��ت��ك��ار  »م��ش��روع��ي��ة«  لضمان  ال��ع��ددي��ة  األغلبية  على  واحل��ف��اظ 
والتحكم مبصير املكان وقاطنيه. موضوع التهويد أو االستيطان اليهودي )العبري( 

هو أولوية قومية إسرائيلية وأساس لكل املشروع الصهيوني تاريخًيا. 
الكثافة  ذات  مثالً  الفحم  أم  أو  سخنني  ف��ي  اليهود  إلس��ك��ان  ملخططات  وج��ود  ال 
عليها  وتبنى  األراضي  تصادر  الفلسطينية  والقرى  البلدات  حالة  ففي  الفلسطينية. 
مستوطنات ج��دي��دة وت��ت��وس��ع أخ���رى ق��ائ��م��ة، وب��ذل��ك حت��اص��ر ف��ي ظ��ل ازدي����اد عدد 
سكانها وتتقلص مساحتها وتختنق بنفسها. ويتّم العمل على طمس الهوية العربية 
الفلسطينية لسكانها، وعلى إعاقة تنمية هذه البلدات التي تتّضخم دون تخطيط أو 
استثمار فيها، وهذا يكفي ريثما تتحول قمم اجلبال القريبة منها إلى مدن مرتبة جًدا 

تكبر أو إلى »مطل« يزداد هدوًءا. 
امل���دن ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ق��دمي��ة ل��ه��ا س��ي��ن��اري��و آخ���ر مت��اًم��ا، ل��ه��ا ديناميكية أخ��رى 
ومستويات صراع أكثر تعقيًدا وذات بعد تاريخي واقتصادي بالغ األهمية. للتهويد 
في املدن التاريخية بشكل عام )يافا، حيفا، عكا، اللد، الرملة( أربُع أسس: 1. تضييق 
اخلناق على السكان العرب وحرمانهم من اخلدمات وتهميشهم وجتاهل اإلجرام فيها 
لدفعهم لترك األحياء القدمية طوًعا. 2. نزع الهوية العربية الفلسطينية عن املدينة 
أسماء  وعبرنة  الفلسطينية  للعمارة  املنهجي  وال��ه��دم  وطمسه  تاريخها  وتزييف 
املؤسسات والشركات احلكومية،  البيوت والعقارات من خالل  امتالك  الشوارع. 3. 
على  السيطرة  وتسّهل  التوريث  تصّعب  املخططات  مقاس  على  قوانني  س��ّن  ضمن 
األوقاف اإلسالمية خصوًصا و«تأجيرها«، وتيسير شراء األمالك من قبل مؤسسات 
إلى  القدمية  األحياء  أو محلية. 4. وحتويل بعض  أموال صهيونية عاملية  ورؤوس 
والبنايات  املعالم  وحتويل  إبداعاتهم،  فيها  ويعرضون  يسكنون  يهود  فنانني  قرى 

الكبيرة إلى مشاريع اقتصادية سياحية مبلكية يهودية.
غالًبا ما تلبس مشاريع التهويد قناع »التطوير«، وليس صدفة أن تقيم احلكومة 
تهويدهما،  ه��و  ال��واض��ح  وهدفها  واجلليل«  النقب  تطوير  »وزارة  تسميها  وزارة 
أنها  كما  التاريخية،  امل��دن  ف��ي  التطوير  ش��رك��ات  السنني  ع��ش��رات  منذ  ت��ؤّس��س  وأن 
احلقيقة  ليخفي  السكان  ويقنع  املستثمرين  يستجلب  قناًعا  التهويد  مشاريع  تلبس 

العنصرية لهذه املخططات. 

التهويد في عكا- مناذج حّية
في  والثقافية،  واالستيطانية  التهجيرية  مبركباته  عكا،  تهويد  مشروع  يبدأ  لم 
السنوات األخيرة، فقد بدأ التهجير طبًعا مع التطهير العرقي للفلسطينيني في العام 
إليها  والالجئني  الفلسطينيني  عكا  سكان  من  العظمى  األغلبية  هجّرت  حيث   ،1948
من حيفا وقرى اجلليل الغربي، رغم كونها ضمن حدود الدولة العربية بحسب قرار 

التقسيم 181 لعام 1947.
بدأ االستيطان في عكا منذ أوائل اخلمسينيات مع استقدام مئات املهاجرين اليهود 
الشرقيني الذين سكنوا أحد أحيائها القدمية حتى أوائل السبعينيات )احلكومة هي 
في  اآلالف  وبإسكان  بالعرب(،  اندماجهم  من  خوًفا  يبدو  كما  منها  أخرجتهم  التي 
الرشادية وكان عبارة عن حي حديث  االنتدابية احلديثة )سمي في حينه حي  عكا 
ذي معمار رائع بنته الطبقة الوسطى واالرستقراطية الفلسطينية خارج األسوار(، 
وقامت احلكومة بتوسيع هذه األحياء وبناء مشاريع إسكانية استيطانية ضخمة في 

األراضي الزراعية شمالي وشرقي املدينة. 
األس��وار  خ��ارج  اجل��دي��دة  املدينة  ه��ي  عكا  ف��إن  احلكومية  للمؤسسات  بالنسبة 
تعني  عكا  فإن  العرب  للسكان  بالنسبة  أما  »العتيقة«،  عكا  فهي  األس��وار  داخ��ل  أما 
املدينة داخل األسوار أما خارج األسوار فإنها »عكا اجلديدة« أو »العمارات«. يعتبر 

العرب  السكان  عدد  ازدي��اد  ويزعجهم  يهودية  مدينة  خاصتهم  »عكا«  اإلسرائيليون 
وسعها  في  ما  كل  اليهودية  الوكالة  من  بدعم  البلدية  وتعمل  مضطرد،  بشكل  فيها 
اليهود فيها وبناء مشاريع إسكانية وثقافية ورياضية ودينية جلذب  للحفاظ على 

املزيد منهم إليها.
  ،2001 العام  في  عاملي،  ت��راث  كمدينة  )القدمية(  بعكا  اليونسكو  اعتراف  حّفز 
الفعلي  وتنفيذها  وتوسيعها  التهويد  مخططات  تطوير  على  اإلسرائيلية  املؤسسة 
جلني الثمار املادية التي ستّوفرها السياحة املتّدفقة، باإلضافة إلى الدوافع السياسية 
والتاريخي  الثقافي  باملخزون  واالهتمام  العاملي  االنكشاف  من  اخلوف  عن  الناجتة 
الغني ملدينة عكا، والذي يشّكل تهديًدا مباشًرا للرواية الصهيونية املعتمدة على إنكار 

الوجود الفعلي اجلماعي للفلسطينيني والعرب في هذه البالد كشعب.
والتقى هذا التحفيز مع السعي لوقف الهجرة اليهودية من املدينة نحو »نهاريا« 
و«الكريوت« أو مدن املركز، ومنع رفع نسبة السكان العرب )30 باملائة من السكان- 
15 ألف من 46 ألف تقريُبا بحسب إحصائيات 2006(. ترّبع هذا املوضوع على أجندة 
كل رؤساء البلدية والقيادة الروحية في العقدين األخيرين، وبشكل معلن. فرئيس 
البلدية احلالي يضع على رأس إجنازاته قدرته على حتقيق »هجرة سلبية« خالل 
فترة رئاسته، أي أن القادمني للمدينة كانوا أكثر من املهاجرين منها، كما دعا الرابي 
الرئيسي لعكا، العام املاضي، اليهود للقدوم للسكن في عكا وصّرح أنه يريد مدينة 

عكا »يهودية مطلقة«، لم نستغرب التصريحات لكنها أوضحت لنا تصعيد املعركة.
سأقّدم  ومتكاملة،  متوازية  تهويدية  مشاريع  عدة  اإلسرائيلية  املؤسسة  تّنفذ 
للقراء اإلطالع على خطورتها  الهامة من هذه املشاريع حتى يتسنى  النماذج  بعض 

وحيثياتها.

1. شراء البيوت والعقارات: 
بعد  الفلسطينيني  الالجئني  أم��الك  كل  على  إسرائيل«  أراض��ي  »دائ���رة  سيطرت 
وأّسست  الغائبني«،  أم��الك  على  »الوصي  مسؤولية  ضمن  ووضعتها   ،1948 العام 
التطوير«  »سلطة  قوانني  وصاغت  األم��الك،  هذه  إلدارة  احلكومية  شركة«عميدار« 

التي تشبه حلٍد معني منظومة قوانني »املساكن الشعبية«.  

بيوتهم  من  الناس  لتهجير  املسكن  قوانني  إسرائيل«  أراض��ي  »دائ��رة  استخدمت 
ترميم  من  منعهم  خ��الل  من  التاريخية،  امل��دن  وباقي  عكا  في  السنني  عشرات  خ��الل 
بنيت  املجاورة  املكر  قرية  في  سكنية  شقق  لشراء  ودفعهم  طويلة  لسنوات  بيوتهم 
منع  هي  التطوير«  »سلطة  قوانني  في  التهجير  آليات  إحدى  الستيعابهم.  خصيًصا 
السكان من نقل حقوقهم على البيت ألكثر من جيلني متتاليني، أي منع اجليل الثالث 
من االستمرار بالسكن في البيت نفسه، أي إذا مّت نقل ملكية البيت مرة واحدة من اجلد 
إلى االبن فال ميكن نقلها مرة أخرى للحفيد، وإذا لم يتّم نقلها من قبل فعلى احلفيد أو 
الفصل  الساكن.  البيت ملدة ستة أشهر على األقل قبل وفاة  أن يكون قاطًنا في  االبن 
التابعة  تلك  وبني  القدمية(  )البيوت  »التطوير«  سلطة  لقانون  التابعة  البيوت  بني 
ل«املساكن الشعبية« )التي بنتها احلكومة( ووضع شروط مختلفة هي إحدى آليات 
التمييز بني السكان، التي تشمل أيًضا فرض تكاليف باهظة للترميمات اخلاصة التي 
إصدار  ويتّم  الساكن،  ملشاركة  القصوى  النسبة  تزيد  حيث  السكان،  على  تفرضها 

أوامر إخالء بسهولة أكثر.
أّنه  كما  مجّمد،  إخ��الء  أمر   160 وهنالك  مغلقا،  بيتا   240 من  أكثر  عكا  في  لدينا 
أموال  رؤوس  اصحاب  قبل  من  األخيرتني  السنتني  في  البيوت  عشرات  ش��راء  مّت  قد 
يهود مببالغ طائلة، ويستمر عمل العديد من السماسرة إلقناع الناس ببيع بيوتها، 

خصوًصا في حي »الفاخورة« احملاذي للشاطئ الغربي.
باملقابل، فقد بدأت »دائرة أراضي إسرائيل« ببيع األوقاف اإلسالمية )40 % من 
عكا القدمية أمالك وقفية(، التي وضعت يدها عليها من خالل »تأجير« جلنة »أمناء« 
الوقف اإلسالمي التي عّينتها احلكومة اإلسرائيلية، والتي أجرتها أمالك الوقف ل99 
سنة، وكانت آخر صفقة هي بيع )تسمى قانونًيا تأجير ألجيال( خان العمدان، أكبر 
صيف  خالل  بريطاني،  يهودي  أعمال  لرجل  للميناء،  وأقربها  املدينة  خانات  وأه��ّم 

2008، مببلغ يزيد عن 12 مليون شيكل.

2. املدينة اجلديدة في اجلليل »لتفريغ عكا«:
»األخبار«  لصحيفة  خطيب  فراس  الصحفي  الزميل  أعده  خاص  تقرير  في  جاء 
اللبنانية حول املخطط الذي تعده وزارة الداخلية اإلسرائيلية إلقامة مدينة جديدة 

التهويد يحاصر عكا
بقلم: إياد برغوثي*

)www.palestineremembered.com :صورة من اجلو ملدينة عكا )املصدر
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ÂU�I½ô« «c¼ W−O²½ tz«u²Š« vKŽ …—bI�« h�UM²ðË ¨rþUF²¹Ë
—UÞ≈ w� ¨WLJŠË WŽd�Ð Áƒ«u²Š« r²¹ Ê√ U�≈ Íc??�«  ¨ «c�UÐ
Ë√ ¨tMOŽ .bI�« WLEM*« —UÞ≈ ÊuJ¹ ô Ê√ `łd¹ ¨lOL−K� l�²¹
¨WM¼«d�« WKŠd*« sŽ t�u� bŠ√ lOD²�¹ ô U� Âu¹  «– ‰UI¹ Ê√

ÆUMKAH� UM�dHðË UML�I½« bI� ∫±π∂µ – ±∏∏µ WKŠd�
 WÝUO��« w� ·«dÞ√ t²M³ð ŸËdA0 v�Ë_« WKŠd*«  √bÐ
…bŽU� v??�≈ 5D�K� q¹u% ·bN²Ý« WO�Ëb�« W¹—ULF²Ýô«
UOłu�u¹b¹√Ë W¹dBMŽ WÝUOÝ t²�uŠ ¨ÍœuN¹ ¨V¹dž lL&
jDš s??� «¡e???ł Êu??J??¹  Ê√  t??�  b???¹—√  ¨w½uON� v??�≈  WOFÝuð
W�UŽ w??Ðd??F??�« s??Þu??�« w??� Èd??³??� W??O??³??M??ł√ ‰Ëœ  U??ÝU??O??ÝË
WOÐdF�« …bŠu�« qFł vKŽ  XLL� w²�« ¨W�Uš 5D�K�Ë
 UÝUO��« …uIÐ UNFM� ‰U×²Ý« Ê≈ ¨…d¼UI�« …uI�UÐ WŽuM2
¨wÐdF�« sÞu�« s� VKI�« u¼ l�u� ‰ö²Š«  d³Ž ¨`�UB*«Ë
tK²×¹Ë ¨WHK²�*« r�UF�«  U½U¹œ v�≈ W³�M�UÐ tO�≈ e�d¹ U0
WO�Ëb�« ÈuI�«  UO−Oð«d²Ý« w� WOL¼_« rÝUŠ  l�u� s�
 UÐU�Š  w??�  «d??L??Š√ UDš »d??F??�« …b??ŠË bFð  w²�«  ¨UNFOLł
s� Á—Ëœ  V�²J¹ Ê√ V−¹ ÊU� ŸËdA*«  Ê√  U0Ë ÆUN(UB�
V½Uł√ lL−²� t²FO³Þ s� Í√ ¨WIDM*« W¹uN� …d¹UG*« t²H�
VŠU�  œu???łË i¹uIð vKŽ tðUÝUOÝ X??�U??� bI�  ¨`K��
¡«b??Ž_« ¨t½«dOł  ŸUCš≈Ë ¨5D�K� VFý ¨wK�_« ÷—_«
Í—ËdC�« s� ÊU� ¨p�c� Æ…uI�« dOž ¡wý rNF� bOH¹ s� s¹c�«
bK³�« W??¹u??¼ WKLŠ s??� b??Š√ tO�  vI³¹  ô Ê√  ŸËd??A??*«  ÕU−M�
¨Èdš√ WNł s� ¨j³ðd¹ Ê√Ë ¨WNł s� ¨WOÐdF�« Í√ ¨WOK�_«
Èd¹Ë ¨œu??łËË rŠ— ◊UÐdÐ U�uLŽ »dFK� W¹œUF*«  ÈuI�UÐ
¨UNF�  tðU�öŽ  pHÐ `L�¹ ôË  ¨UN� W�bI²� …bŽUI� t²HOþË

°ÃËœe� d??Dš ÆÆs??OD�K�
uK??O� q??OAO� ∫r??KIÐ

Ôd??O??H??????????????????????????J??ð  ôË W??Ðu????????????????????????????????????????????ð ôË V????????????½c�« w� s???????F9 »uF???????AK� W¾?????O¼
Ô—u???????C???????ŠË V??????? ÒO???????ž Âu?????????I?????????�« s???????????�Ë U??????????????????½«–√ w?????????� rN???????K� Âu??????????I�« „—U?????ý
Ôd????O????−????N????²????�« Ë V?????¹d?????G?????²?????�« U?????N?????M?????�Ë rK????????????EK� …«—«b???????*« UNM??????O½«u� s????????????????????????�

q³'« ÍËb³� ¢W1eN�« wŠË s� ¢ …bOB� s�  

ÒeMð w²�« W1bI�« Õ«d'« QJM²� ¨—U¹√ s� dAŽ f�U)« w� ¨ÂUŽ Òq� W³JM�« Èd�– œuFð
r�  w²�« W1bI�« WK¾Ý_« ÕdÞ bOFðË ¨…b¹bł ÎUŠ«dł Àb%Ë ¨q�bMð Ê√  UN� iÒOI¹ r�Ë
÷—√ ÊQ� °5D�K� VFý …U½UF� ÏWLOEŽ w¼ r� Æ…b¹bł WK¾Ý√ ÕdDðË Î̈UÐ«uł UN� b&
5²Ý cM� UN�u� —dJ²ð ¨ÂUŽ wH�√ s� d¦�√ q³� Àb(« XýUŽ w²�« UNMOŽ ÷—_« ¨`O�*«
U¼d¼ułË ¨5OMOD�KH�« s� 5¹ö*« …UÝQ� Î̈UFOLł dA³�« —UE½√ ÂU�√Ë ¨Âu¹ q�Ë Î̈U�UŽ

ÆrKE�« tłuÐ r¼œuL�
W�u³I*«  «—«d??I??�« s??Ž p??�c??�Ë ¨W??*U??E??�«  «—«d??I??�« s??Ž W??�ËR??�??� …b??×??²??*« 3_« W¾O¼
 «—«dI�« s� œbŽ fJFÐ ¨cOHM²K� WKÐU� W*UE�«  «—«dI�« Ê√ ‚—U� l� ¨W�œUF�«  «—«dI�«Ë
X�O� …b×²*« 3_« W¾O¼ Ê√ vKŽ ÆU¼cOHMð tłuÐ ¡U¹u�_« nI¹ w²�« W�œUF�« Ë√ W�u³I*«
dO³� d³�√ ÎU�uBšË ¨r�UF�« «c¼ —U³� tLJ×¹ lL& ¨U¼dOG�Ë U¼dO³� ¨‰ËbK� ÎUFL& ô≈

ÆWOJ¹d�_« …b×²*«  U¹ôu�« u¼Ë rNO�
WOŽdA�« ”u³� UN(UB� ”U³�≈ vKŽ …b×²*«  U¹ôu�« tO� qLFð Íc�« X�u�« w�Ë
—UB(« vKŽ XJ�ð ¨WO½«ËbF�« UN�ULŽ√ vKŽ wDGðË ¢sŽdAð¢  «—«d� ÷dHðË ¨WO�Ëb�«
v�≈ Îôu�ËË ¨`LI�«Ë 5×D�« W�“√ s� Î¡bÐ ¨wMOD�KH�« VFA�« vKŽ »ËdC*« wKOz«dÝù«

Æ¡«Ëb�« W�“√
÷dŽ »dCð  ¢ÊU�½ù« ‚uIŠ¢  ¡«u� …b×²*«  U¹ôu�« tO� l�dð Íc�« X�u�« w�Ë
eOO9 Í√ „UM¼ ÊuJ¹ s�¢ Ê√ vKŽ hMð w²�« w*UF�« ÊöŽù« s� WO½U¦�« …œU*UÐ jzU(«
¨œdH�« UNO�≈ wL²Mð w²�« WFI³�« Ë√ bK³K� w�Ëb�« Ë√ w½u½UI�« Ë√ wÝUO��« l{u�« tÝUÝ√
wð«c�« rJ(UÐ l²L²� dOž Ë√ W¹U�u�« X% Ë√ ÎöI²�� WFI³�« pKð Ë√ bK³�« «c¼ ÊU� ¡«uÝ

Æ¢œuOI�« s� bO� Í_ WF{Uš dOž tðœUOÝ X½U� Ë√
¨wJ¹d�_« wÝUO��« „uK�K� w½UOF�« l�«u�« u¼ «cN� ¨dO¹UF*« Ã«Ëœ“« fO� p�– ¡«—Ë
WIDM*« w� WOJ¹d�_« `�UB*« Ê“ËË oLŽ w� sLJ¹ ÁdO�HðË ¨WOł«Ëœ“ôUÐ nB²¹ Íc�«
s� d¦�√ u¼ U� wK9 w²�« `�UB*« Ác¼ ÆÎU�uLŽ jÝË_« ‚dA�« w�Ë Î̈U�uBš WOÐdF�«
Æ‚«dF�« w� —Uł u¼ UL�Ë ¨ÊU²�½UG�√ w� Èdł UL� ¨Ê«ËbF�« »ËdŠ Í√ ¨dO¹UF*« Ã«Ëœ“«

qNł fO�Ë ÆWO�Ëb�«  UÝUO��« UNOKŽ ”UIð Ê√ sJ1 dO¹UF� „UM¼ fO� WIOI(« w�
 UÝ«—b�«Ë WOÐdG�« lł«d*U� Æ UÝUO��« Ác¼ hIM¹ U� UN�¹—Uð Ë√ UNF�«Ë qNł Ë√ WIDM*«
·—UF*« s� dO¦J�« tBIM¹ s� s×½ qÐ ÆUN� WIO�œ W�dF� vKŽ W�ÝR� WIDM*« sŽ WOÐdG�«

Ær¼ rNðUÝ«—œË rNFł«d* œuF½ ¨UMðUÝ«—œ »UOž Ë√ hI½ V³�ÐË ÆUNMŽ
ÆtðœU¹e� sJ�√ Ê≈Ë ¨Á—«dL²Ý« vKŽ ÊuKLF¹ r¼Ë ¨UMHF{ u¼ UMO� 5F�UD�« ÍdG¹ U�
ø«–U� qÐUI� ∫u¼ ‰«R��« Ë ÆW�ËUI*« sŽ vK�²¹ Ê√ w�«dF�«Ë wMOD�KH�« VFA�« s� œ«d¹
¨r�UF�« vKŽ  5LÒO�  rN�H½√ ÊuFC¹ s0 ÎU Ò¹dŠ fO�√  øwK�²�« «c¼ qÐUI� Êu�bI¹ «–U??�Ë
U¼ËdN� w²�«  «—«dI�« ÎôË√  «ËcHM¹ Ê√ ¨WO�Ëb�« WOŽdA�«   «—«d� d³Ž ÁdzUB* 5GzU�Ë
r�UŽ v??�≈ UNF�œË WKJA*« fLÞ v??�≈ UNK¼U&  œR??¹ r� W1b�  «—«d???� w??¼Ë ¨rNFO�«u²Ð

ø‰œUF�« q(« b& v²Š ¨—«dL²Ýö� W¹uOŠ UNÐU��≈Ë ¨U¼bOIFðË UNIOLFð qÐ ¨ÊUO�M�«
W³JM�« ÂUŽ w� …b×²*« 3_« t²M³ð Íc�« ¨ÊU�½ù« ‚uI( w*UF�« ÊöŽù« WłU³¹œ w�
ô w� ¨ÊU�½ù« ‚uIŠ W¹ULŠ Êu½UI�« v�u²¹ Ê√ Í—ËdC�« s�¢ t½√ ¡Uł  ¢±π¥∏¢ tð«–

Æ¢rKE�« Ë œ«b³²Ýô« vKŽ œdL²�« v�≈ d�_« dš¬ dDC¹
ÊuOMOD�KH�« qFH¹ ô ÆrN� ’ö)« o¹dÞ ÎULÝ«— Ë dA³K� ÎU¹œU� `O�*« bO��« ÊU� bI�
ÊËdO�¹ r¼Ë ¨VFA� UN½uFÐU²¹ rNMJ� ¨rOEF�« 5D�K� sÐ« …dO�� «uFÐU²¹  Ê√ ÈuÝ
b{ WO½U�½ù« ‰UC½ w� r¼dHÝ Êu³²J¹Ë dA³�« ÊËbH¹ ¨WK−K'« o¹dÞ vKŽ s¹bŽU�

ÆrKE�«

ÆW¹—uÝ w� ÊU�½ù« ‚uIŠ WOFLł fOz— u¼ “«u??H�« e??zU� b??LŠ√ Æœ

V???½c�« w??� ÊU???F�ù«
“«u??H�« e??zU� b??LŠ√ Æœ ∫r??KIÐ

M� XO�Ò ¨WK�d�« ¡UC� ¨W≤¥¥¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨WK�d�« ¡UC� ¨5F� dO�µπ≤¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

d��« ¨WK�d�« ¡UC� ¨Ãµµ�¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

d� ¨WK�d�« ¡UC� ¨…d�u��« W�≤≤∞¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨Êu�«b�«±µ≤∞¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨—UF�∏π≥¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

d�« ¨UHO� ¡UC� ¨f�Ë≥∏≥¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

e*« ¨UHO� ¡UC� ¨—«≤¥¥¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨…d�UM�« ¡UC� ¨‰bO:«≤≤∞¥WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨…d�UM�« ¡UC� ¨‰uKF�∏∞∞¨WL�� 

 w� �d��±µ “u9 ±π¥∏Æ

—uH� ¨…d�UM�« ¡UC� ¨W�µ∞≤≥¨WL�� 

 w� �d��±∂ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨…dOD�«∂±±≥¨WL�� 

 w� �d��±∂ “u9 ±π¥∏Æ

dL� UH� ¨UHO� ¡UC� ¨Ë¥≤±±¨WL�� 

 w� X�d��±∂ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨bM�dB�«≥≥∂¨WL�� 

 w� �d��±∂ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨UHO� ¡UC� ¨Âô dH�≥π¥¨WL�� 

 w� �d��±∂ “u9 ±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨5D� ¨U�±≥∏∞¨WL�� 

 w� �d��±∂ “u9 ±π¥∏Æ

d/d�� ¡UC� ¨s� ¨U�≥�±¨WL�� 

 w� �d��±∂ “u9 ±π¥∏Æ

d��d�� ¡UC� ¨W� ¨U�≤�≤∂¨WL�� 

 w� �d��±∂ “u9 ±π¥∏Æ

“ ¨qOK)« ¡UC� ¨U��≥∏≥¨WL�� 

 w� �d��±� “u9 ±π¥∏Æ

�d�Ò ¨…e� ¡UC� ¨UO±µ∏π¨WL�� 

 w� �d��±� “u9 ±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨dO��±≥∂π¨WL�� 

 w� �d��±� “u9 ±π¥∏Æ

��Ò ¨…e� ¡UC� ¨U±±≤µ¨WL�� 

 w� �d��±� “u9 ±π¥∏Æ

dL� d�œ ¨”bI�« ¡UC� ¨Ë±≤¨WL�� 

 w� �d��±� “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨ö��≥≤µ¨WL�� 

 w� �d��±� “u9 ±π¥∏Æ

d� ¨”bI�« ¡UC� ¨tK�« r�« W�≤≥¨WL�� 

 w� �d��±� “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨W�d�≥π¥¨WL�� 

 w� �d��±∏ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨5K��≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��±∏ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨Ÿu�≈�±π¨WL�� 

 w� �d��±∏ “u9 ±π¥∏Æ

— d�œ ¨”bI�« ¡UC� ¨�U�«¥ππ¨WL�� 

 w� �d��±∏ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨Â—U� 5�≥∂∏π¨WL�� 

 w� �d��±∏ “u9 ±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨·u�d�¥∞∂¨WL�� 

 w� �d��±∏ “u9 ±π¥∏Æ

ÆWOÐdF�« ÷—_« v??�≈ qI½ UNM� ¡e??ł u¼ U0 ¨ÊU??� V³Ý  Í_
—bIÐ lL−²�« «c¼ Ã—U)« œËe¹ Ê√ Í—ËdC�« s� ÊU� ¨qÐUI*UÐ
‰«e??½≈ vKŽ «—œU??�  tKF−¹ ¨W×K�*«Ë W¹œUB²�ô« ¨…u??I??�«  s�
t�uH¹ ¨tðU½UJ�≈ s� «dO¦� d³�√  U½UJ�≈ pK1 rB�Ð rz«eN�«
Ã—U)« Èu� eO�dð Í—ËdC�« s� ÊU� UL� ¨ …d� WzU0 «œbŽ
W¹œU*«Ë W¹dA³�« tðU�UÞ  W¾³Fð  s� tFM* ¨rB)« «c¼ vKŽ
UNLÝ« o×²�ð W�dF� W¹√ Ê_ ¨W�dF*« w� UNł“Ë WOŠËd�«Ë
ÂUN�  tÐ ÊU�uI¹ U�Ë ŸËdA*«Ë lL−²�« W¹UN½ UL²Š ÊuJ²Ý
w−Oð«d²Ý« ·bN� ¨»dF�UÐ ‰UG²ýô« qFH�UÐ - b�Ë Æ—«Ëœ√Ë
b{ Ÿ«d???B???�« W??ŠU??Ý s???Ž …b??O??F??Ð r???¼«u???� ¡U???I???Ð≈ ∫u???¼ f??O??z—
rEF� ‰öš ÀbŠ ULK¦� ¨iF³Ð UNCFÐ WKGAM� ¨qOz«dÝ≈
W�Ëb�UÐ ·dŽ U� qJAð W³IŠË uJOÐ Ø fJ¹U�� WO�U²�« …d²H�«

Æ±π≤∞ ÂUF�« bFÐ WOÐdF�« WOMÞu�«
∫w¼ …b??Š«Ë WDI½ w� ô≈ ¨l�«u�«  l� XIHð« W³�(« Ác¼
rž— ¨WNł«u*« sŽ  ÷—_« VŠU� VOOGð UMJ2 sJ¹ r� t½√
oŠu�Ë œdýË ÁœdÞË ÷—_« sŽ VOž tM� rEŽ_« r�I�« Ê√
tÝUH½√ r²�Ë t²³�Ë tOKŽ wÐdF�« ÂUEM�« jK�ðË ¨w�UM*« w�
∫5D�K�  VFý VOOGð w??� b??Š√ `−M¹  r??� Æa???�«  ÆÆt??Žu??łË
rEF� ÊU??� t??½√ r??ž— ¨WNł«u*« sŽ  ¨w??K??�_« ÷—_«  VŠU�

ÆÕöÝ öÐ X�u�«

¨ŸËdA*« ¡bÐ  vKŽ ÂUŽ WzU�Ë nO½ —Ëd�  bFÐË ¨ÂuO�«Ë
5D�K� VFý Ëb³¹ ¨t??²??�Ëœ ÂUO� vKŽ Êd??� nB½Ë  nO½Ë
Ÿ«dB�« vKŽ —œU??� ¨t??z«b??Ž√ bOÐ W1eN�« vKŽ wBŽ  t??½Q??�Ë
VKDð ULN� ¨WOK�_« t²¹u¼ tMÞË œd²�¹ w� ¨Èdš√ ÊËdI�
„uJý V¹dG�« lL−²�« —ËU�ð ULMOÐ ¨œUNłË WO×Cð s� p�–
jÝË t� X�O� ÷—√ w� ¨u¼ YOŠ ¡UI³�« vKŽ tð—b� w� W¹bł
∫‰uI�« w� WG�U³� ôË ÆrNMOÐ t½Ëb¹d¹ ôË ¨rNO�≈ wL²M¹ ô dAÐ
d¦�_« U¼e�— «bž UN³Fý Ê≈Ë ¨W¹d×K� ULÝ«  —U� 5D�K� Ê√

ÆY¹b(« W¹dA³�« a¹—Uð ‰öš WOzb³�Ë ¡UI½
·Uš√ ô ¨UNz«bŽ√ s� 5D�K� vKŽ ·Uš√ ô wM½S� ¨«dOš√
vI³²Ý UN½√ U�“Uł bI²Ž« qÐ ¨WOzUN½ W1e¼ UNÐ ¡ôR¼ ‰eM¹ Ê√
«dO¦� UNOKŽ ·U??š√ wMMJ� Æ«uKF� ULN� ¨Ÿ«d??B??�« WŠUÝ  w??�
f�_UÐ X³F� w²�« ¨WOKš«b�«  UC�UM²�«Ë  U�U�I½ô« s�
ÊuJð Ê√ sJ1Ë ¨Ëb??F??�«  «—U??B??²??½« w??� «dO³�  «—Ëœ  V¹dI�«

ÆU¼œbN¹ dDš rEŽ√ UC¹√ ÂuO�«

ÂUF�« w� WO�–ö�« bO�«u� s� Í—uÝ VðU� u¼ uKO�  qOAO�
 UH�R*« s� b¹bF�« t� Æ UÝ«—b�«Ë Àu×³�« WOFLł uCŽ u¼Ë Æ±π¥∞

ÆWOÐdF�« v�« W¹dJH�« V²J�« s� «œbŽ rłdð UL�  «—«b�ù«Ë

©«Ëd½_« nOý—√® ±π¥∏ ÂUF�« w� r¼«d� sŽ ÊËd−N� ÊuOMOD�K�

العربية  ل���ألزواج  مخّصص  وعصري  تطويري  كمشروع  يسّوق  وال��ذي  اجلليل،1  في  عربية 
الشابة: »حتى اآلن موقع »املدينة اجلديدة« ليس نهائياً، لكن يجري احلديث عن منطقة سكنية 
مدينة  من  كيلومترات  بضعة  بعد  على  الواقعة  العربية،  اجل��دّي��دة  قرية  من  القرب  على  تقع 
مدينة  بناء  عن  يجري  ال  فاحلديث  العبرية،  اإلع��الم  وسائل  تنشره  ملا  وخالفاً  الساحلية.  عكا 
من األس��اس، بل عن توسيع ملنطقة تقع في قرية اجلدّيدة. ويوضح  املتخصص في التخطيط 
املهندس يوسف جبارين أن هناك »أبعاداً سياسية« مثالً: »املدينة ستكون قريبة من مدينة عكا، 
وهناك مخططات دائمة لتفريغ عكا من سكانها العرب األصليني، ومن املمكن أن تكون هذه املدينة 

ملجأً ومكاناً للعرب الذين سيتم تفريغهم من عكا«.
3.مشروع جمعية »أياليم« االستيطانية:2

قّدمت »دائرة أراضي إسرائيل«، العام املاضي، ثالثة بيوت مرمّمة كبيرة، في حي املعاليق 
أسكنت  وق��د  قانونية،  مناقصة  دون  االستيطانية  »أي��ال��ي��م«  جلمعية  القدمية،  املدينة  غربي 
 10،000 بقيمة  دراسية  منحا  منهم  لكل  وقدمت  جامعًيا  طالًبا  عشرين  حوالي  فيها  اجلمعية 
شيكل، وقد أدخلت بينهم 4 طالب عرب كي تخفي دوافعها احلقيقية. وتشير املعلومات األخيرة 
أن الوكالة اليهودية قد اشترت عدًدا آخر من البيوت املغلقة في احلي نفسه وتقوم بترميمها كي 

تدخل مجموعة جديدة من الطالب ضمن مشروع »أياليم«.
وجمعية »أياليم« بحسب موقعها االلكتروني تأسست في العام 2002 على يد مجموعات 
العمل االستيطاني في اجلليل والنقب، من خالل  شبابية ومسرحني من اجليش، بهدف تقوية 
وبناء  والعشرين،  ال��واح��د  القرن  مع  لتتناسب  الصهيونية  الفكرة  وجتديد  قيمي  مناخ  خلق 
جتمعات  ثمانية  اآلن  حتى  أّسست  وقد  اجتماعًيا،  متدّخلة  ثابتة  استيطانية  طالبية  جتمعات 
املؤسسات  قبل  من  ال��الزم��ة  التسهيالت  كل  اجلمعية  أخ��ذت  وق��د  واجلليل.  النقب  في  طالبية 

احلكومية والبلدية والدعم اخلاص إلقامة »القرية الطالبية االستيطانية« في عكا القدمية.

4.املدرسة الدينية اليهودية »رواح تسفونيت«:3
أن دول��ة إسرائيل على شفا خسارة مدينة عكا ألول مرة  أرب��ع سنوات  لنا قبل  »ك��ان يبدو 
منذ تأسيسها، ففي خالل اخلمس عشرة سنة األخيرة ترك املدينة أكثر من عشرين ألف يهودي، 
وسكنت عائالت عربية من اجلليل مكانهم... حتّول حي »فولفسون« من حي يهودي واضح إلى 
الدينية  املدرسة  أقيمت   2003 عام  في  مكانه،  تصيدق«  »أوه��ل  كنيس  وبقي  مهمل،  عربي  حي 

بشكل طبيعي في مبنى الكنيس الذي حاول العرب حتويله إلى مسجد«.
طالًبا   150 اليوم  تضّم   التي  الدينية،  للمدرسة  االلكتروني  املوقع  عن  مترجم  النص  هذا 
القطار والذي حتّول حًقا إلى حي عربي.  متديًنا يسكنون في حي »فولفسون« احملاذي حملطة 
التهويدي  مشروعها  إخفاء  حت��اول  ال  الدينية  احلركات  هذه  فإن  النص  من  لنا  ظاهر  هو  وكما 
في  كتب  فقد  لذلك،  الرسمية  املؤسسات  مساعي  بوضوح  أيًضا  تظهر  بل  والقومي-  –الديني 
املوقع ذاته »بلدية عكا، والتي ترانا رافعة الستقدام اليهود والعائالت إلى املدينة، خّصصت لنا 

قطعة أرٍض لبناء احلرم اخلاص باملدرسة«.
ويضيف تعريف املدرسة الدينية عن ذاتها جملة توضح لنا مساعيها املستقبلية »وصل إلى 
في  عطار  بن  استوطن  تالميذه،  من  العشرات  مع  عطار  بن  حاييم  الرابي   1741 سنة  في  عكا 
املدينة وأقام مدرسة »كنيست يسرائيل« والتي كان موقعها كما يبدو هو موقع مسجد الظاهر 

عمر«.

 5. مشروع »املاركة«: 
هو  السنة،  ه��ذه  بداية  عنه  أعلن  وال��ذي  البلدية،  تديره  ال��ذي  املاركة  مشروع  من  املقصود 
تغيير طابع املدينة وصورتها وتسويقها كمدينة »متوسطية«، مغّيرة الرواية )االنتقائية( التي 
صاغتها خالل السنوات املاضية وسوقتها للسائحني حتى هذا اليوم كمدينة صليبية، متجاهلة 

هوية املدينة وتاريخها العربي والفلسطيني والعثماني.
تعمل البلدية ووزارة السياحة ومؤسساتهما كل ما في وسعهم إلنكار احلقيقة التاريخية 
بأن عكا القائمة في عصرنا، مبعاملها األثرية وبيوتها والفن املعماري اخلاص فيها، هي املدينة 
التي أعاد الشيخ ظاهر العمر الزيداني بناءها، على خرائب املدينة الصليبية املّدمرة، ومن بعده 
االنتداب  العثمانية وقدوم  اإلمبراطورية  باشا اجلزار ومن تاله من احلكام حتى سقوط  أحمد 
البريطاني. عكا مدينة عربية ذات تاريخ عريق وغني جًدا ممتّد على مّر أربعة آالف عام ويشمل 
عّدة حضارات مركزية في تاريخ البشرية )الفينيقية، الفرعونية، الرومانية، اإلسالمية(، وهي 

من أكثر مدن العالم حفاًظا على موروثها األثري.
اليونسكو، بحسب  القدمية على االعتراف بها كمدينة تراث عاملي من قبل  لقد حصلت عكا 
الطلب اإلسرائيلي، لكونها منوذًجا ملدينة ميناء عثمانية ال زالت ثقافة أهلها حّية فيها، باإلضافة 
املؤسسة  لكن  الثانية(،  الصليبية  اململكة  عاصمة  كانت  )عكا  فيها  الهامة  الصليبية  ل��آث��ار 
اإلسرائيلية لم تذكر كلمة عربي ولو مرة واحدة في طلبها باالعتراف، رغم كون سكانها عرًبا 
على مر تاريخها ورغم عروبة ظاهر العمر الزيداني صاحب أول مشروع استقالل سياسي عربي 

في فلسطني في الفترات احلديثة والذي اختار عكا عاصمة له.

مالحظات حول أحداث أكتوبر 2008 في عكا: 
إن األحداث العنيفة واالعتداءات التي عصفت في عكا خالل ليلة الغفران )الثامن من تشرين 
األول-أكتوبر 2008( والليالي التي تلتها، هي فترة ذروة مكّثفة ألحداث سبقتها وهي حلقة من 
سلسلة اعتداءات عنصرية على العائالت واألحياء العربية في عكا اجلديدة. إن االعتداءات على 
العائالت العربية واملقدسات في احلي الشرقي بدأت منذ أكثر من ست سنوات، وتكررت بإيقاع 
أسرع في السنتني األخيرتني، من حرق ملسجد املنشية وللسيارات والبيوت وأبوابها واعتداءات 
جسدية على العديد من العائالت، ومنع عائالت عربية من السكن باحلي أو مضايقتهم في حال 
شرائهم بيًتا هناك، باإلضافة إلى كتابة شعارات عنصرية أبرزها »املوت للعرب« على جدران 

احلي وبناياته وعلى حائط املسجد.
ال مجال هنا للخوض بكل تفاصيل األحداث لكن يجدر التأكيد أن ما جرى أمام أعني الشرطة 
وعجزها وتواطئها من اعتداءات على عائالت وحرق بيوت وانفالت أمني وعنصري خطير، كان 
التمّدد اجلغرافي  يهدف باألساس إلى تهجير العائالت العربية من احلي الشرقي لعكا ووقف 

العربي في األحياء اجلديدة للمدينة، وهذا هو جوهر املسألة وهنا تكمن خطورتها.
»إئتالف  شكلت  التي  والسياسية،  املجتمعية  والشخصيات  القوى  من  العديد  ساهمت  لقد 

والعبرية  العربية  اإلع���الم  لوسائل  األح���داث  ح��ول  احلقائق  إظ��ه��ار  على  وعملت  عكا«  أه��ال��ي 
للمقاطعة  وبالتصدي  األح��داث،  حول  اخللفية  وإعطاء  العربي  املوقف  عن  والدفاع  واألجنبية 
من خالل دعوة اجلماهير العربية للقدوم إلى عكا وجتنيد الوفود واملجموعات وتنظيم البرامج 
الثقافية والفنية، وتقدمي الدعم النفسي من خالل أخصائيني للمتضررين من األحداث، باإلضافة 
إلى تقدمي الدعم املادي املباشر للعائالت ومساندتهم للعودة لبيوتهم وترميمها وصمودهم بعد 
عليها  احلفاظ  وتستحق  مهمة  جتربة  األح��داث  خالل  االئتالف  جتربة  بهم.  حلّت  التي  املأساة 

وتطويرها خصوًصا في ظل األزمة الذاتية للعرب في عكا.  

أمام واقع التهويد-ما العمل؟ 
 ن���ع���رف ع����ن ال���ت���ه���وي���د وال���ت���ه���ج���ي���ر، ل���ك���ن ه����ل ح���ًق���ا ن���ع���رف ع����ن ال���ت���ع���ري���ب وال���ت���ج���ذي���ر؟

األم��واج والبيوت واملعالم  الّسور والتحّسر على عكا، وعّد  نكتفي باجللوس على  أن  ال ميكننا 
أن  وال  عني،  لكّل  اجللية  املدينة  هوية  تغيير  وقاحة  من  والغضب  للبيع،  املعروضة  واألوق��اف 
وسلبتهم  السكان  وإفقار  اخلناق  تضييق  إلى  أّدت  التي  السياسية  املخططات  بتحليل  نكتفي 

حقوقهم وتدفعهم اليوم، أيًضا، للرحيل.
الوجه اآلخر واألهم من مواجهة السياسات السلطوية ومعارضتها هو خلق البديل الوطني، 
الذي يتخطى مجّرد الشعار واالستنكار ويّوظف الطاقات الكامنة في املجتمع كله، ليحّولها 
إجماع عام شعبي ومؤسساتي،  تنموي ذي رؤية حولها  دافع ملشروع صمود  إلى محّرك 
إجن��ازه. إل��ى  الطريق  وتقّصر  وتثّبته  تغذيه  منه،  مشتقة  عينية  م��ب��ادرات  إل��ى   ويترجم 

وبناء  واألهلية،  السياسية  ق��واه  مبختلف  املدينة،  في  العربي  املجتمع  ووح��دة  تنظيم  إن 
املؤسسات اجلماهيرية وتأكيد الهوية القومية للسكان والسعي اجلاد من أجل زيادة تأثيرهم 
 )%  30( السكان  بني  ونسبتهم  لتتالءم  املطالب  سقف  ورف��ع  احلقوق  لتحصيل  السياسي 
ومكانتهم وحقوقهم اجلماعية كسكان أصليني وعالقتهم التاريخية مع املدينة، وإعطاءهم حق 
 األولوية في الّسكن والعمل والتعليم، هي شروط أساسية للعمل من أجل التصّدي والتقّدم.
ي���رت���ك���ز امل����ش����روع ال���ت���ن���م���وي إل�����ى رؤي������ة إع�������ادة امل���دي���ن���ة م����رك����ًزا ث���ق���اف���ًي���ا واق���ت���ص���ادًي���ا 
ح���ًي���ا ون���اب���ًض���ا ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي. ف��ق��ض��ي��ة ع���ك���ا ل��ي��س��ت ق��ض��ي��ة م��ح��ل��ي��ة ب����ل ق��ض��ي��ة 
ال��ع��ام��ل احمل��ل��ي  م���ن دون  أن احل����ّل ال مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه  األول، وك��م��ا  ال���ط���راز  م���ن  وط��ن��ي��ة 
 وال���داخ���ل���ي ف��ه��و ص��ع��ب امل���ن���ال ف���ي ح����ال ع����دم حت����ّول ق��ض��ي��ة ع��ك��ا إل����ى أول���وي���ة وط��ن��ي��ة.
مي��ك��ن��ن��ا، ف���ي ح����ال ل���م ن��ك��ت��ِف ف��ق��ط ب��االق��ت��ن��اع مب��ص��ي��ري��ة امل���س���أل���ة، أن ن���واج���ه مخطط 
ب��ي��ع ال��ب��ي��وت وت��ف��ري��غ ال��س��ك��ان مب���ب���ادرات ف���ردي���ة وم��ؤس��س��ات��ي��ة ت��ن��ق��ذ امل��دي��ن��ة وت��ن��ّف��ذ 
ف��ي��ه��ا م��ش��اري��ع اق��ت��ص��ادي��ة وم��ج��ت��م��ع��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة س��ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى امل��ب��ادري��ن 
 وع��ل��ى ال��س��ك��ان وع��ل��ى امل��س��ع��ى ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ه��وي��ة امل��دي��ن��ة ال��ع��رب��ي��ة ودف��ع��ه��ا ق��دًم��ا.
ش��راء  ف��إن  ال��ب��ع��ض،  تخاطب  أال  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  السياسية،  ال��دواف��ع  ع��ن  النظر  ب��غ��ّض 
ه����ذه ال���ع���ق���ارات ه���ي ع��م��ل��ي��ة اق��ت��ص��ادي��ة ع��ق��الن��ي��ة وم���رب���ح���ة، ح��ي��ث ت��ع��ت��ب��ر ع��ك��ا م��دي��ن��ة 
واملتسّوقني  ب��ال��زوار  وت��غ��ّص  س��ن��وًي��ا،  س��ائ��ح  مليون  م��ن  أك��ث��ر  ي��زوره��ا  عاملية،  سياحية 
ف���ي األع����ي����اد وامل����واس����م وأي������ام اجل��م��ع��ة وال���س���ب���ت أس���ب���وع���ًي���ا، وت��ث��ي��ر إع���ج���اب ك���ل من 
ت��دوس��ه��ا ق��دم��اه ك��ون��ه��ا م��دي��ن��ة ت��اري��خ��ي��ة ذات ت����راث م��ع��م��ارّي ع��ري��ق وآث����ار م��ن ف��ت��رات 
 ت��اري��خ��ي��ة ق��دمي��ة وأس�����وار وأس�����واق وم��ي��ن��اء وش��اط��ئ وك��ورن��ي��ش وم��ط��اع��م سياحية. 
كنموذج على املبادرات املثيرة لالهتمام واألمل، وعلى سبيل املثال، حّول رجل األعمال إيليا 
موراني، من قرية معليا، مبنى احملكمة القدمية في شارع صالح الدين إلى فندق سياحي رائع 
اجلمال والتصميم، وساهم بهذا باحلفاظ على املبنى األثري وزيادة السياحة مستثمًرا مبشروع 
إنها بحسب »نظرية األلعاب«: لعبة يربح فيها اجلميع. الوقت ذاته،   اقتصادي مربح في 
ال ي��ق��ت��ص��ر دع���م امل��دي��ن��ة ع��ل��ى ش����راء ال��ب��ي��وت امل��ع��روض��ة ل��ل��ب��ي��ع واالس��ت��ث��م��ار ب��امل��ب��ان��ي 
السكن  أي��ًض��ا  يشمل  ب��ل  إليها،  نقلها  أو  فيها  امل��ؤّس��س��ات  وإق��ام��ة  االقتصادية  وامل��ب��ادرات 
فيها  واملبيت  والتسّوق  الهام  )تاريخنا(  تاريخها  ومعرفة  زيارتها  إل��ى  باإلضافة  فيها، 
وحتيينا.  لنحييها  بوجودنا،  ونريحها  لنرتاح  أمواجها،  وكاسر  شاطئها  على   والتنزه 
تقّدم  ب��ل  وحسب  املخططات  ت��واج��ه  ال  الصحيح،  االجت���اه  ف��ي  إيجابية  خل��ط��وات  نحتاج 
مشروًعا يحّول ما كان ميكن أن يكون مشهًدا جديًدا للنكبة إلى فصل آخر في روايتنا مكتوب 

بأحرف عربية وكلمات البقاء والنهضة واإلجناز.

* إياد برغوثي، كاتب وصحفي فلسطيني مقيم في عكا. 

املصادر:
http://www.al-akhbar.com/ar/node/82302  :2008 1 األخبار اللبنانية- عدد الثالثاء، 22 متوز

 http://www.ayalim.org.il/index.php؟page_id=331 :2 موقع جمعية »أياليم« باللغة اإلجنليزية
3 موقع املدرسة الدينية »رواح تسفوتيت« باللغة اإلجنليزية:

 http://www.yakko.co.il/SafeCMS/؟PageID=12 

)www.palestineremembered.com :أحد أحياء مدينة عكا )املصدر

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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حق العودة: كيف تأثرت مدينة القدس خالل نكبة عام 1948؟
الروحية،  االجتماعية،  النواحي  من  الفلسطينية  للحياة  رئيسيا  مركزا  القدس  كانت  1948؛  عام  قبل  توفكجي:  خليل 
االقتصادية والثقافية، وفي املرتبة الثانية بعد مدينة يافا، كما كانت فيها مقرات رئيسية للعديد من القوى السياسية 
العنيف  الصهيوني  املشروع  ضد  فلسطني  عن  للدفاع  متفاوتة،  وبدرجات  الفلسطينيني،  حشدت  التي  الفلسطينية 
لالستيالء على فلسطني. وقد أقامت األجنحة العسكرية لهذه القوى جبهتها العسكرية في القرى الواقعة غربي القدس؛ 
األولى  األشهر  في  مهما  جناحا  حصدت  وقد  للمدينة،  تصل  أن  قبل  الصهيونية  القوات  لوقف  منها  محاولة  في  وذلك 
القوة  )وهي  »الهاغاناة«  قامت  1948؛  نيسان  من  السادس  وفي  احلربي.  العتاد  ونقص  التدريب  ضعف  من  بالرغم 
منظمتي  اقترفت  أيام،  ثالثة  وبعد  القدس،  باجتاه  مندفعة  »نخشون«  عملية  بشن  الرئيسية(  الصهيونية  العسكرية 
»أرغون« و«شتيرن« املذبحة البشعة في دير ياسني، وذلك كجزء من دورهم في عملية »نخشون«، وفي اليوم التالي، 

متت هزمية قوة املقاومة الرئيسية التي كان يقودها الشهيد عبدالقادر احلسيني في القسطل.
وفي مطلع شهر أيار 1948، قامت القوات البريطانية بتسليم اجلزء الغربي من املدينة لقوات »الهاغاناة«، فيما بقيت 
القدس داخل السور واجلزء الشرقي من املدينة بيد اجليش األردني، 23،000  فلسطيني هم سكان اجلزء الغربي من 
القدس أصبحوا الجئني، العديد منهم في مخيمات قلنديا وشعفاط على مشارف املدينة، فيما جلأ آخرون إلى األردن أو 
أماكن أخرى. وفيما يتعلق باألراضي واملمتلكات؛ فقد مت مصادرة كامل اجلزء الغربي من القدس من خالل قانون أمالك 
نقوبه  عني  غوش،  أبو  باستثناء  القدس  مدينة  من  الغرب  إلى  الواقعة  القرى  عشرات  وتدمير  إخالء  مت  كما  الغائبني، 

وعني رفات. 
حق العودة: في السنوات ما بني عامي 1948 و 1967 مت إخضاع الفلسطينيني الذين متكنوا من البقاء وراء خطوط الهدنة 
لعام 1949 )أي داخل ما يسمى باخلط األخضر( للحكم العسكري اإلسرائيلي التمييزي، وفي مدن مثل يافا، الرملة واللد مت 
عزل الفلسطينيني في معازل في داخل هذه املدن؛ فكيف كانت عليه جتربة الفلسطينيني في القدس حتت السيطرة اإلسرائيلية 

خالل هذه السنوات؟
خليل توفكجي: على حد علمي لم يترك عدد مهم من السكان الفلسطينيني في القدس الغربية، حيث اقتصرت إسرائيل 
هذا الوجود الفلسطيني على عدد من العائالت الباقية في حي البقعة املجاور املعروف آنذاك مبنطقة البقعة. وأنا أعلم 
اليوم أن هناك خمس عائالت فلسطينية فقط ال زالت تعيش في ذلك اجلزء من املدينة، وبكل معنى الكلمة، فقد مت تهجير 
السكان الفلسطينيني من اجلزء الغربي ملدينة القدس؛ وبالتالي ال ميكننا مقارنتها حقا بالرملة، يافا أو الناصرة كحالة 
واملدروس  املنهجي  التشريد  أن  إلى  أشير  أن  أيضا  أود  كما  مدينتهم.  في  البقاء  سكانها  معظم  استطاع  حيث  منفردة 
كعاصمة  للقدس  ينظرون  زالوا  وال  وبوعي،  شديد  بوضوح  رأوا  الصهاينة  ألن  بل  املصادفة،  قبيل  من  يكن  لم  بعناية 
أيضا، وللسبب نفسه؛  الفكرة.  املدينة ال يتناسب مع هذه  الفلسطينيني داخل  أي عدد من  اليهودية، وأن وجود  للدولة 
فإن قضية حقوق الالجئني الفلسطينيني وال سيما حق العودة، هي جزء ال يتجزأ من قضية القدس حيث اجلدار العازل 

وجتزئة املناطق وما يرافق ذلك.
حق العودة: بعد عام 1948 أصبح اجلزء الشرقي من القدس حتت االدارة األردنية وحتى احتلته إسرائيل في حزيران عام 

1967؛ فما هو أثر السيطرة اإلسرائيلية عقب االحتالل؟
وكنت  جدا،  هامة  تطورات  املدينة  إلى  اإلسرائيلية  االحتالل  قوات  فيها  دخلت  التي  األيام  تلك  شهدت  توفكجي:  خليل 
في حينها في السابعة عشرة، وال زلت أتذكر احلافالت التي جلبها اإلسرائيليون إلى باب الساهرة، متاما أمام مدرسة 
إضافة  هذا  األردنية،  احلدود  إلى  بهم  وتوجهوا  احلافالت  تلك  داخل  في  الفلسطينيني  بتحميل  قاموا  حيث  الرشيدية؛ 
إلى الكثيرين الذين فروا من القصف املكثف والقتال العنيف أثناء املعارك، حوالي 30،000 من بني 100،000 أصبحوا 

الجئني أثناء وبعيد االحتالل اإلسرائيلي للمدينة في شهر حزيران عام 1967.
حدث آخر هام جدا وقع خالل عملية احتالل املدينة؛ وهو تدمير حارة املغاربة الواقعة إلى اجلنوب الغربي من املسجد 
األقصى مباشرة داخل أسوار القدس القدمية وامتدادها خارج السور؛ وجزء من أسوار املدينة الذي يفصل بني شطري 
هذا احلي هو حائط البراق أو املبكى، وهو موقع له أهمية كبيرة جدا ملعتنقي الديانة اليهودية. ومن الناحية التاريخية 
إلى  سبعة  من  أكثر  مدى  على  وأحفادهم  وأبناءهم  املغاربة  املهاجرون  فيه  يعيش  كان  الذي  املكان  هو  احلي  هذا  فإن 
من  أكثر  احلي  هذا  في  ومميزة  بارزة  كانت  والعثمانية  اململوكية  األيوبية،  العمارة  سمات  وأن  ماضية،  قرون  ثمانية 
فيما  كان  الذي  الهط،  شلومو  اإلسرائيلي  العسكري  القائد  قبل  من  التدمير  أمر  صدر  وقد  القدمية،  البلدة  أجزاء  باقي 

داخل  البيوت  بهدم  اإلسرائيلية  اجلرافات  شرعت   1967 حزيران  من  عشر  احلادي  في  أبيب.  تل  لبلدية  رئيسا  سبق 
البلدة القدمية بالقرب من السور، وعلى مدى عدة أيام متت تسوية معظم احلي على جانبي السور باألرض، وقد رفض 
العديد من سكان احلي املغادرة ومت تدمير بيوتهم أثناء تواجدهم بداخلها، مما يعني أنه مت قتل العديد منهم. وعندما 
بيوت  ما،  يوما  فيه  توجد  كانت  الذي  املكان  نفس  في  يقفون  فإنهم  املبكى،  حائط  في  للصالة  األيام  هذه  الناس  يذهب 
العديد منهم داخل بيوتهم؛ وحيث مت بالقوة تهجير 132 عائلة فلسطينية من هذا احلي  الذين قتل  املقدسيني املغاربة 

في عام 1967.
عام  احتالل  بعد  ما  القدس في سنوات  في  الفلسطينيني  على  اإلسرائيلية  االحاللية  السياسات  أثرت  العودة: كيف  حق 

1967؟
املصالح  تلخيص  ميكن  1977؛  عام  اإلسرائيلي  الكنيست  انتخابات  في  الليكود  تكتل  فوز  حتى  توفكجي:  خليل 
العامة  اإلسرائيلية  السياسات  على  ينطبقان  األوالن  العنصران  عناصر؛  أربعة  في  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية 
ألي  مقاومة  وجود  عدم  على  والتأكيد  األصلية،  بيوتهم  إلى  لالجئني  عودة  ال  أن  على  التأكيد  وهما:   1948 عام  منذ 
منظمة سياسية فلسطينية لالحتالل وقد مت قمعها بشدة. والعنصران اآلخران متعلقان بالضفة الغربية بشكل خاص، 
التأكد من عدم  الغربية:  الضفة  للتعامل مع  الذي تضمن اخلطة اإلسرائيلية  »ألون«  وهما واضحان متاما في مشروع 
وجود أي تواصل مباشر بني الفلسطينيني في الضفة الغربية واألردن، وهذا يعني أن وادي األردن احملتل يجري ضمه 

إلسرائيل بحكم األمر الواقع، وأخيرا تصبح القدس »العاصمة املوحدة واألبدية للدولة اليهودية«.
وهذه الفكرة حول القدس لها بعد أيديولوجي صهيوني، ولها أيضا بعد جيوسياسي؛ حيث تخدم خطة »ألون« عملية 
نحو  الشرق  باجتاه  القدس  توسيع  عبر  وذلك  وجنوب،  شمال  منفصلني،  جزأين  إلى   احملتلة  الغربية  الضفة  جتزئة 
السياسي  الغرضني  كال  حتقيق  أجل  ومن  االستيطانية.  أدوميم  معالية  كتلة  وتوسيع  إنشاء  خالل  من  األردن  وادي 
واأليديولوجي؛ مت تنفيذ سياسات داخل مدينة القدس هدفها تغيير الطابع الدميغرافي لضمان أن تصبح املدينة ذات 
أغلبية يهودية، وجرى ترجمة ذلك من خالل موجات من مصادرة األراضي، وبخاصة عام 1968 عندما صادرت السلطات 
الفرنسية،  بالتلة  املعروفة  القانونية  غير  املستوطنة  إقامة  أجل  من  املدينة  من  الشمالي  اجلزء  في  أراض  اإلسرائيلية 
جبل  أراضي  من  مربع  كيلومتر   12 اإلسرائيلية  السلطات  صادرت  عندما   1970 عام  التالية  واملوجة  إشكول؛  رامات 
املكبر، شعفاط، بيت حنينا، ومطار القدس القدمي وبيت صفافا؛ وذلك من أجل بناء املستوطنات غير الشرعية: تلبيوت، 
نيفي يعقوب، وغيلو. وفي نفس العام متت مصادرة أراض من أجل إنشاء »مناطق خضراء« واحملميات الطبيعية والتي 
مصادرة  عمليات  في  التكتيكات  أحد  إسرائيل  استخدمت   1967 عام  ومنذ  شعفاط.  وريخس  شلومو  رمات  اآلن:  هي 
لليهود  مستوطنات  إلنشاء  األراضي  هذه  نقل  يجرى  ثم  ومن  بيئية،  ومشاريع  ألسباب  املصادرة  عنوان  حتت  األرض 

فقط.
حق العودة: ماذا تغير بعدما تسلم الليكود السلطة في إسرائيل عام 1977؟

خليل توفكجي: لقد حدث حتول أيديولوجي كبير مع مغزى عملي خطير جتاه باقي الضفة الغربية؛ فبدال من أن تكون 
اقليما يجب أن يظل حتت سيطرة االحتالل العسكري؛ أصبحت »يهودا والسامرة«، أي حتى اسم املنطقة تغير من الناحية 
اليهودية، وهكذا صارت سياسات وممارسات احلكومة  للمملكة  التاريخي  الليكود استعادة االسم  أراد  اإلدارية، حيث 
هذه  ممارسة  جرت  وكما  الفلسطينية.  األراضي  من  ممكنة  مساحة  أكبر  على  االستيالء  هدف  على  منصبة  اإلسرائيلية 
السياسات داخل »اخلط األخضر« منذ نكبة عام 1948، فقد مت البدء مبمارستها في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهكذا 
حلت خطة شارون في نهاية السبعينات مكان مشروع ألون؛ وكانت تصورات شارون تقضي باالستيطان املكثف في 

جميع أرجاء الضفة الغربية مما يقود للضم، ومنذ حينه حتولت هذه الرؤية اإلجرامية إلى وقائع على األرض.
القدس بطريقة نشطة؛ وذلك كجزء من هذا املخطط لضم أكبر  التغيير قضى بتوسيع حدود  أما بالنسبة للقدس؛ فهذا 
مربع  كيلومتر   4.4 مبصادرة  اإلسرائيلية  السلطات  قامت   1980 عام  ففي  الغربية؛  الضفة  أراضي  من  ممكنة  مساحة 
الذي شرعنت  1995 وفي ظل مناخ أوسلو؛  من أجل مستوطنة بسغات زئيف وتوسيع مستوطنات أخرى. ومنذ عام 
املزيد من  إنشاء  املفاوضات، حيث مت  اإلشارة لعملية  املتسارع من خالل  االستيطاني  التوسع  إسرائيل خالله برنامج 
املستوطنات وتوسيع املستوطنات القائمة، وعلى األخص: هار غيلو على أراضي الوجلة وبيت جاال، هار حوماه على 
ملنطقة  املمتدة  احلدود  من  جزء  مستوطناتها  أصبحت  التي  االستيطانية  عصيون  غوش  وكتلة  غنيم،  أبو  جبل  أراضي 

بلدية القدس.
وإذا نظرنا إلى اخلريطة؛ جند أن األراضي التي صودرت واملستوطنات التي أقيمت في الفترة املمتدة بني 1967 و 1977 
قد أوجدت نوع من الطوق حول البلدة القدمية داخل القدس نفسها، ولكن بعد 1977 بدأت السلطات اإلسرائيلية العمل 
على االستحواذ على أراضي األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية؛ مثل البلدة القدمية، الشيخ جراح، سلوان وراس 
والبعد  حصرية.  إسرائيلية-يهودية  سيطرة  حتت  اآلن  هي  احملتلة  الشرقية  القدس  أراض  من   %35 حوالي  العامود. 
ضمت  التي  الكبرى«  ب�«القدس  سمي  ما  هي  الواقع  أرض  على  جديدة  حقيقة  خلق  هو   1977 بعد  ما  لفترة  اإلضافي 
إلسرائيل بصورة غير قانونية، ولها أذرع تصل إلى الشمال، الشرق واجلنوب؛ والتي بنيت على أراضي فلسطينية في 

الضفة الغربية أصبحت محظورة على الفلسطينيني حملة هوية الضفة الغربية. 
حق العودة: غالبا ما يستخدم جدار إسرائيل للفصل العنصري كمثل ساطع على خلق إسرائيل حلقائق على أرض الواقع؛ 

كيف يتوافق اجلدار في إطار خريطة »القدس الكبرى«؟
اآلن  يعتبر  ما  بني  يفصل  العنصري  اجلدار  أن  هو  السؤال  على  اإلجابة  في  بساطة  األكثر  اجلزء  إن  توفكجي:  خليل 
الضفة الغربية وتديره السلطة الفلسطينية وبني القدس، والتي كما قلت آنفا، قد مت ضمها بحكم األمر الواقع وبصورة 
أفضل  بصورة  ذلك  نفهم  أن  أجل  ومن  التفاوض؛  قيد  موضوع  نظريا  فهي  ذلك  من  وبالرغم  إلسرائيل،  مشروعة  غير 
نحتاج إلى أن ندرك أنه منذ عام 1973؛ فإن جزءا مركزيا من السياسة املعلنة لبلدية القدس هو تقليص احلجم النسبي 
التاريخية.  مدينتهم  حدود  داخل  في  محدودة  أقلية  الفلسطينيون  يكون  أن  ولضمان  القدس،  في  الفلسطيني  للوجود 
وهكذا، بالرغم من أن اجلدار بحد ذاته هو وحشية بشعة، فإن أغراضه وآثاره هما اجلرمية احلقيقية، وهذا ما الحظته 

وأعلنته محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري في 9 متوز 2004.
السكانية  الكثافة  ذات  املناطق  استبعاد  في  الستخدامه  اجلدار  مسار  رسموا  الذين  اإلسرائيليون  املخططون  عمل 
السكان  من  كبير  جزء  من  التخلص  الفور  على  يعني  مما  وعناتا،  لالجئني  شعفاط  مخيم  مثل  القدس؛  من  الفلسطينية 
الفلسطينيني من املدينة. أضف لكل ذلك، أن العديد من الفلسطينيني الذين يعتمدون على القدس في عملهم، مدارسهم، 
هي  القدس  كانت  التاريخية؛  الناحية  ومن  مباشرة.  للجدار  اآلخر  اجلانب  على  يسكنون  والذين  الخ...  مستشفياتهم، 
العنصري  اجلدار  فإن  وعلية  واالجتماعي،  الثقافي  االقتصادي،  النشاط  يخص  فيما  الغربية  للضفة  الرئيسي  احملور 

يقطع كل هذه العالقات بني الضفة الغربية والقدس.
إذا  القدس  اإلقامة في  الفلسطينيني من  إسرائيل بشكل منهجي بتجريد  أزمة سكن؛ حيث تقوم  أيضا تسبب اجلدار في 
ينتقلون  الذين  الناس  من  موجات  كانت  ولذلك  اعتيادية،  بصورة  القدس  داخل  في  يقيمون  أنهم  إثبات  من  يتمكنوا  لم 

القدس: خطة شاملة للتهجير
مقابلة خاصة مع خليل توفكجي* 

طرد السكان من أحد منازل القدس متهيداً لهدمه، 2009 )املصدر: مركز بديل(

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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أحياء  وداخل  باهظة  وبأسعار  متزايدة  بصورة  بالسكان  تكتظ  أحياء  داخل  للسكن 
في  حقهم  على  احلفاظ  أجل  من  وذلك  الفلسطينيني،  بسكانها  أصال  مكتظة  فلسطينية 
الضفة  في  اإلقامة  على  الفلسطينيون  يجبر  الوضع  هذا  وبدون  القدس،  في  اإلقامة 
الغربية؛  مما يعني حرمانهم من دخول القدس بدون احلصول على تصاريح من جيش 
ومخصصات  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  تلقي  في  احلق  لهم  يكون  ولن  االحتالل، 
القدس.  التي كانوا فيها من سكان  الفترة  التي دفعوا الضرائب من أجلها طوال  التقاعد 
والنتيجة أن غير الراغبني أو غير القادرين على االنتقال لداخل املدينة قد فقدوا مكانتهم 
الفلسطينيني  حياة  نوعية  في  خطير  تدهور  هناك  أن  كما  القدس،  في  السكن  حق  في 

املقيمني داخل املدينة.
حق العودة: لقد أشرت إلى أن بلدية القدس التي يسيطر عليها اليهود اإلسرائيليون لديها 
في  يسكنون  الذين  الفلسطينيني  لعدد  محدد  سقف  على  احلفاظ  أجل  من  رسمية  سياسة 

القدس؛ هل ميكنك إطالعنا على املزيد حول الطرق التي تعمل بها هذه السياسة؟
البلدية  التي تضمنتها اخلطوط العريضة خلطة  النظر لألعمال  خليل توفكجي: ميكننا 
السلطات  أهداف  إلخفاء  القليل  سوى  تفعل  لم  منشورة،  وهي  2000؛  لعام  احمللية 
التركيبة  تغيير  عبر  وذلك  القدس،  تهويد  بأنها  وصفها  ميكن  التي  اإلسرائيلية 
حتديد  في  متاما  واضحة  واخلطة  اإلسرائيليني،   – اليهود  السكان  لصالح  السكانية 
السكان  التي تقضي بأن ال يتجاوز عدد  البلدية؛  التخطيط للسياسة واملمارسة  أهداف 
الهدف،  هذا  حتقيق  وباجتاه  املدينة.  سكان  إجمالي  من   %30 نسبته  ما  الفلسطينيني 
اليهود،  السكان  عدد  لزيادة  هو  األول  النوع  واملمارسات،  السياسات  من  نوعان  يوجد 

والثانية هي تلك التي تهدف خلفض عدد السكان الفلسطينيني.
ولزيادة عدد السكان اليهود يجري استخدام بناء وتوسيع املستوطنات كتكتيك رئيسي، 
فعلى سبيل املثال، اخلطة التي تدعو إلى إنشاء 17،000 وحدة سكنية استيطانية جديدة 
املستويات، -  الدعم على جميع  آخر، وهو  املقبلة. وثمة جانب  السنوات  األقل في  على 
مثل  احلكومية  شبه  الصهيونية  واملنظمات  اإلسرائيلية  احلكومة  القدس،  بلدية  من 
»عطيرت  و  »العاد«  مثل  االستيطانية  للمجموعات   – اليهودي  القومي  الصندوق 
في  فلسطينية  وعقارات  منازل  على  االستيالء  أجل  من  بنشاط  تعمل  والتي  كوهنيم« 
وهذا  الفلسطينية،  األحياء  قلب  في  استيطانية  جتمعات  إنشاء  أجل  من  املدينة  داخل 
النشاط أكثر جالء في البلدة القدمية، ولكنه يحدث في جميع أرجاء اجلزء الشرقي من 
املدينة. وكمثال: خصصت البلدية 13 مليون دوالر أمريكي كموازنة ملشروع من ثماني 
البستان في وادي سلوان، وهو أرض فلسطينية،  سنوات إلنشاء »حديقة وطنية« في 
أموال املشروع ملنظمة »العاد« االستيطانية. واجلانب  األكبر من  في حني يذهب اجلزء 
اآلخر لتنفيذ سياسة زيادة عدد املستوطنني اليهود في القدس؛ هو التطوير الكبير للبنى 
املدينة، وأهم األمثلة على هذه املشاريع هو مشرع  التي تخدم املستوطنني في  التحتية 
خدمة  على  مقتصرا  يكون  يكاد  ضخم  مواصالت  نظام  وهو  القدس،  مترو  حديد  سكة 
للمدينة،  الغربية والوسطى  باألجزاء  ليربطها جميعا  القدس وحولها  املستوطنات في 

وسيؤدي إلى تعزيز فرص جناح مشاريع التوسع االستيطاني إلى حد كبير.
كما ميكننا النظر بنفس الطريقة ملشروع »احلديقة الوطنية« في سلوان إلظهار اجلانب 
املجمع  هذا  إنشاء  أجل  فمن  القدس؛  من  الفلسطينيني  تهجير  وهو  املعادلة،  من  اآلخر 

أطفال،  األربعة  املخصصة »لليهود فقط«؛ وهي روضة وحديقة  االستيطاني بأقسامه 
البستان،  في  منزال   88 بهدم  أوامر  إصدار  مت  يهودي؛  وكنيس  سيارات  موقف  مكتبة، 
والبناء  التخطيط  قانون  من   205 رقم  الفصل  املاضي  في  البلدية  استخدمت  ما  وعادة 
اإلسرائيلي لعام 1965 الذي يسمح بهدم املباني غير املرخصة، وعادة ما كان هذا كافيا 
الفلسطينيني  على  جدا  الصعب  من  وأن  الفلسطينيني،  ضد  بوضوح  متيز  السلطات  ألن 
للبستان،  بالنسبة  لبيوتهم.  تراخيص  على  احلصول  عن  ناهيك  تراخيصهم  جتديد 
استندت العديد من أوامر الهدم للمادة 5/212 من قانون التخطيط والبناء لعام 1965 
والتي جتيز الهدم ألغراض »املصلحة العامة«. وهذا أمر في غاية اخلطورة ألنه يعني 
سوف  أساسية،  وبصورة  عامة«،  »مصلحة  هي  القدس  لتهويد  الرئيسية  اخلطة  أن 

تسمح للسلطات البلدية مبمارسة الهندسة السكانية واالجتماعية دون عوائق.
املاضية؛  القليلة  السنوات  خالل  القدس  في  الفلسطينية  البيوت  هدم  عمليات  تسارعت 
فخالل الستة أشهر املاضية هدمت السلطات اإلسرائيلية 20 منزال، وفي النصف األول من 
عام 2008 مت هدم 44 منزال فلسطينيا وتشريد 269 شخصا من ضمنهم 159 طفال. وقد 
مت كل ذلك قبل تبني اخلطة احمللية العامة بشكل رسمي من قبل البلدية، وهذا يعني أن هذه 
األرقام سترتفع إذا لم يكن هناك إجراءات لكف يد سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن تهجير 
الفلسطينيني واالستيالء على مدينتهم، وعلى املجتمع الدولي ان ال يبقى صامتا والسماح 

إلسرائيل بالقيام بانتهاكات صارخة للقانون الدولي وبدون تدقيق أو مساءلة.

* خليل توفكجي، يعمل مديرا لدائرة نظم املعلومات اجلغرافية واخلرائط، التابعة جلمعية الدراسات العربية في 
 .toufakji@hotmail.com :القدس. وميكن الوصول إليه من خالل البريد االلكتروني

متت املقابلة مع السيد توفكجي بتاريخ 30-12-2008 ونشرت باللغة االجنليزية في مجلة املجدل الفصلية الصادرة عن 
مركز بديل.

ص31فوق: ص31 حتت: 

أحد املستوطنني يقف أمام أحد البيوت الفلسطينية املصادرة في القدس. 2009 )املصدر: مركز بديل(

خيمة أم كامل الكرد في منطقة الشيخ جراح، القدس 2009 )املصدر: مركز بديل(

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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خلفية تاريخية:
الهاي،  في  الدولية  العدل  محكمة  عن  الصادرة  القانونية،  الفتوى  ج��اءت 
ووالدة  ق��اس  مخاض  بعد  اجل��دار  مبوضوع  واخلاصة   ،2004/7/9 بتاريخ 

متعسرة ولكن الناجحة أيضاً.
ضد  ق��رار  استصدار  بأمل  األم��ن  مجلس  إلى  الفلسطينيون  توجه  البدء  في 
اجلدار. كان ذلك أواخر 2003. جنحوا في جتنيد أغلبية داخل املجلس، و لكن 
العامة  الثانية كانت اجلمعية  أفشلت تلك احملاولة. محطتهم  املتحدة  الواليات 
إلى  أدت  األثناء  التي جرت في تلك  املساومات  السالم«.  عبر »االحت��اد من أجل 
اعتماد املشروع األوروبي كبديل عن مشروع القرار الفلسطيني، و أسفرت عن 
صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )ES10/14(. وفقا لهذا القرار 
وجه السكرتير العام – كوفي عنان- في اليوم التالي 2003/12/9 رسالة إلى 
محكمة العدل الدولية، يطلب منها رأيها االستشاري في اآلثار القانونية الناجمة 

عن بناء اجلدار.
� لكي  تطلب األمر سبعة شهور � متيز األداء الفلسطيني فيها مبهنية رفيعة 
سقف  حينه  ف��ي  جت��اوز  ال��ق��رار  مضمون  االس��ت��ش��اري.  ق��راره��ا  احملكمة  تصدر 
ما  وإزال���ة   ، اجل��دار  في  العمل  بوقف  إسرائيل  )طالب  الفلسطينية  التطلعات 
بني منه، و تعويض الفلسطينيني عما حلق بهم من أضرار، إضافة إلى طرحه 
القدس  فيها  مب��ا  ع���ام67  احملتلة  ل��ألراض��ي  القانونية  امل��ك��ان��ة  ح��ول  ال��واض��ح 

واإلجراءات اإلسرائيلية فيها...(.
أن  هي  الفلسطينيني،  من  الكثير  عن  غابت  التي  اخلطيرة،  القضية  أن  على 
في  احلق  إسرائيل  وبإعطائها  ه��ذا،  قرارها  حيثيات  في  الدولية  العدل  محكمة 
بناء اجلدار داخل حدودها � حدود الرابع من حزيران � سجلت في الواقع سابقة 
قانونية جسيمة، متثلت باعتراف القانون الدولي وألول مرة، بان تلك احلدود، 
هي حدود دولة إسرائيل، وليست تلك التي حددها قرار التقسيم 1947/11/29، 
الذي مبوجبه حظيت إسرائيل على شرعية وجودها الدولية، واليه استندت في 

إعالن دولتها.
العمومية  اجلمعية  التأمت  الشهر،  ذات  م��ن  العشرين  ف��ي  ح��ال،  أي��ة  على 
تبنيا  ق��رارات��ه،  ال��ذي تضمن، بني جملة   ،)15/ES10( رق��م ق��راره��ا  وأص���درت 
محتلة،  كدولة  بالتزاماتها  باإليفاء  إسرائيل  مبطالبة  الدولية  احملكمة  ملوقف 
في  ج���اءت  كما  القانونية  بالتزاماتها  ب��اإلي��ف��اء  ال��ع��ال��م  دول  مطالبة  وك��ذل��ك 
اجلدار  أحلقها  الذي  لألضرار  سجل  بإنشاء  العام  السكرتير  ومطالبة  الفتوى، 
اتفاقيات  على  املوقعة  ال��دول  مطالبة  تضمن  ذل��ك،  إل��ى  إضافة  بالفلسطينيني. 
 � سويسرا  كلف  كما  االتفاقيات،  باحترام  إسرائيل  تقوم  ك��ي  بالعمل  جنيف، 
لألمم  تقريرها  وتقدمي  املشاورات  بإجراء   � الوديعة  صاحبة  الدولة  باعتبارها 

املتحدة، مبا في ذلك إمكانية عقد مؤمتر لألطراف املوقعة على اتفاقات جنيف.
ماذا بعد القرار االستشاري وقرار اجلمعية العمومية؟

اليوم، وبعد مرور ما يقارب سبع سنوات على بناء اجلدار، وخمس سنوات 
على صدور الفتوى القانونية بشأنه، وقرار اجلمعية العمومية الالحق، بات من 
حق كل فلسطيني أن يسأل: ترى أين وصلت هذه القرارات؟ هل التزمت إسرائيل، 

أو ألزمت، بالقرار؟ هل أوفت دول العالم بالتزاماتها؟ هل مت إنشاء سجل حصر 
على  املتعاقدة  ال��دول  ومعها  بها،  املنوط  بالدور  سويسرا  قامت  هل  األض��رار؟ 

اتفاقيات جنيف ...؟
املوقف الدولي:

للنتائج  سأقفز  العالم.  ل��دول  املختلفة  امل��واق��ف  تفاصيل  في  هنا  ادخ��ل  لن 
مباشرة، مكتفيا بإعطاء مؤشر واحد للتدليل على حجم هذا االلتزام:

في السنة التي بدأت إسرائيل فيها مشروعها االستيطاني األضخم ،املعنون 
ب� » اجلدار »، سنة 2002، كان حجم االستثمارات األجنبية فيها ال يتجاوز نصف 
مليار دوالر. هذا الرقم تضاعف سنة 2003 ليصل حجمها إلى مليار دوالر. أما 
في سنة 2004 �� وهي السنة التي صدرت فيها الفتوى القانونية، و قرار اجلمعية 
العامة الالحق �� فقد قفزت االستثمارات األجنبية في إسرائيل إلى 5 مليار دوالر. 
و تواصل صعودها في سنة 2005 ليصل إلى 13 مليار دوالر، ثم إلى 24 مليار 

دوالر سنة 2006، وإلى 37 مليار في سنة 2007..... فماذا يعني ذلك؟!!
سويسرا والدول املوقعة على اتفاقيات جنيف:

 رغم أن القرار دعا هذه الدول بشكل محدد، وكلف سويسرا باالسم مبتابعة 
هذه  بقاء  كانت:   العملية  النتيجة  أن  إال  واضحة،  صالحيات  ومنحها  التنفيذ، 
الدعوة، وذلك  التكليف، مجرد حبر على ورق. الضغوط التي مورست من قبل 
وإعاقة  تكبيل  في  جنحت  املتحدة،  ال��والي��ات  وخصوصاً  وحلفائها،  إسرائيل 
حركة سويسرا في االجتاه املطلوب، بعد أن غابت الضغوط املطلوبة واملقابلة 

من الطرف الفلسطيني وحلفائه.
  سكرتير األمم املتحدة وإنشاء سجل األضرار:

تنفيذ  تأجيل  إل��ى  أدت���ا  أي��ض��ا،  هنا  العرقلة  وم��ح��اوالت  ال��ض��غ��وط،  جملة   
�� حتى نهايات  التي كلفه قرار اجلمعية العمومية بها   �� العام للمهمة  السكرتير 
واليته. تطلب منه األمر أكثر من سنتني، وبالتحديد حتى 10/17/ 2006 � كي 

يقدم تقريره املفصل عن السجل وإطاره املؤس�سي.
 � متعارضاً  وحتى  مجحفاً  ج��اء  عنان،  كوفي  قدمه  ال��ذي  السجل،  مشروع   
في نقاط عدة � مع جوهر ما تضمنته الفتوى القانونية. استدعى الفلسطينيون 
جلسة  انعقاد   قبل  عليه،  التعديالت  م��ن  العديد  إلدخ���ال  كبيرا  جماعيا  جهدا 
بتاريخ  املؤسسي  وإط��اره  السجل  إنشاء  ق��رار  تبنت  التي  العمومية،  اجلمعية 

.2006/12/15
� ب��رئ��اس��ة ال��روس��ي ) غ��وري��اي��ي��ف( � وصياغة  ت��أل��ي��ف س��ك��رت��اري��ا ال��س��ج��ل 
العاميني.  يقارب  ما  أيضاً  تطلب  اليد،  أصابع  بعدد  طاقم  وتدريب  االستمارة، 
على  الطاقم  عمل  ب��دء  م��ن  أشهر  ستة  ع��ن  يزيد  م��ا  م��رور  وبعد  أن��ه  والنتيجة، 
األرض، لم يستطع هذا الطاقم �� رغم اختياره املواقع األقل تضرراً �  سوى تعبئة 
عدد محدود من االستمارات في قرى )عربونة(، )فقوعه( و)جلبون(، أي بواقع 

زمني يزيد عن شهرين لكل قرية! 

املوقف اإلسرائيلي:
حقيقية  مخاوف  توصياته،  و  بصيغته  االستشاري  ال��رأي  ص��دور  أث��ار 

بتهم  قضائياً  مالحقتهم  تتم  أن  خشية  اإلسرائيليني،  العسكريني  أوساط  في 
السياسي  املستوى  دف��ع  حد  إل��ى  األم��ر  وص��ل  اإلنسانية.  ضد  جرائم  ارتكاب 
يقدم  إس��رائ��ي��ل��ي  أي  ف��ي��ه  ي��ج��رم  للكنيست،  ق���رار  م��ش��روع  ب��ت��ق��دمي  بالتفكير 

معلومات أو شهادات جلهات أجنبية تؤدي إلى اعتقال إسرائيلي آخر.
احملكمة  رد  إسرائيل.  في  القضائية  األوس���اط  ل��دى  أثيرت  أخ��رى  بلبلة   
في  تبت  التي  القانونية  واجلهة  قضائية،  سلطة  كأعلى   �� اإلسرائيلية  العليا 
تضمنتها  التي  القانونية  املواقف  على   �� اجلدار  مبقاطع  اخلاصة  االلتماسات 
في  النظر  احملكمة  هذه  أوقفت  الفترة  هذه  خالل  شهور.  لعدة  تأخر   ، الفتوى 
كافة االلتماسات اخلاصة باجلدار. فقط ، كما اعتقد، بعد أن تبني لإسرائيليني 
السلبي  القرار  الفلسطيني ومنحى توجهاتهم، جاء  العمل  سقف إستراتيجية 
على لسان رئيسها القاضي اهرون براك، في القضية املعروفة بقضية )جيب 

الفي منشه( رقم )04/7057(.
و  بل  االستشاري،  ال��ق��رار  بتنفيذ  إسرائيل  حكومة  تلتزم  لم  جانبها  من 
أدارت ظهرها – كالعادة – لقرار اجلمعية العمومية الالحق. اجلدار الذي كان 
186كم،  العمومية  للجمعية  الشكوى  املكتملة، عندما مت تقدمي  طول مقاطعه 
أخرتني   صورتني  إسرائيل  استحدثت  أن  بعد  ك��م،   500 عن  اليوم  طوله  زاد 

للجدار غير تلك التي عرفناهما � اجلدران اإلسمنتية، والعوائق السلكية � .
معنى  بكل  ج���دران  وه��ي  العنصرية،  ب��ال��ط��رق  متثلت  األول���ى:  ال��ص��ورة 
الكلمة، مع فارق أنها وبدل أن ترتفع عمودياً مت بسطها أفقياً. وبدل البوابات 
مزودة  جتاوزها،  ميكن  ال  اجلانبني،  على  عالية  أسجية  باالتفاق.  استعيض 
بأبراج مراقبة. االقتراب من هذه الطرق، أو السفر عليها، من قبل الفلسطينيني 
ح���دوداً   تشكل  بحيث  تتموضع  أن��ه��ا  األه���م،  األش��ك��ال.  م��ن  شكل  ب��أي  مم��ن��وع 

للمعازل الفلسطينية، وتقوم بذات وظيفة اجلدار. 
الصورة الثانية: وهي املوجودة في منطقة األغوار. خندق واسع وعميق. 
وسلسلة  الغور  بني  ما  للتواصل  عليها،  السفر  ميكن  التي  املناطق  في  ميتد 
اجلبال الشرقية ، في مناطق األغوار الشمالية حتى األغوار الوسطى. اخلندق 
مزود ببوابات للعبور. وحدهم السكان املعزولون هناك، وفي أيام وساعات 

محددة، يسمح لهم بعبورها. 
ب��ك��ل��م��ة، ل��م ي��ت��وق��ف ال��ع��م��ل ف��ي اجل�����دار، ول���م ت��ت��وق��ف ع��م��ل��ي��ات م��ص��ادرة 
األراض��ي  وع��زل  األشجار  واقتالع  والتخريب  التدمير  عمليات  وال  األراض��ي، 
املرافقة لبنائه. وشيئا فشيئا حتولت الضفة الغربية - وال تزال تتحول- إلى 

معازل ، ترتبط فيما بينها عبر أنفاق وبوابات ومعابر. 

املوقف الفلسطيني: 
االستشاري  احملكمة  ق��رار  مشاربهم،  مختلف  على  الفلسطينيون،  تلقف 
بسعادة غامرة. لم يشكك احد في كونه انتصارا ال لبس فيه، للحق الفلسطيني 
يشكل  بأن  آمالهم  عن  عبروا  منهم  الكثيرون  الدولية.  الشرعية  صعيد  على 
عبر  بينما،  السياسية.  الفلسطيني  الشعب  مسيرة  في  حقيقيا  منعطفا  القرار 
الورقة  هذه  مبثل  التصرف  الفلسطينيون  يحسن  بأال  مخاوفهم  عن  آخ��رون 

القوية ويحولوها � على رأي احد األصدقاء � »من جوكر إلى دو«.
القرار  متابعة  متاما!  واقعية  كانت  هؤالء  مخاوف  أن  بنّي  الحقا  حدث  ما 
االستشاري وقرار اجلمعية العمومية، بصورة صحيحة، كانت تقتضي � بعد 
رفض إسرائيل االنصياع لهما � أن يتم استغالل الزخم املصاحب والتوجه إلى 
الفيتو،  لكن هذا  األمريكي،  بالفيتو  أننا سنواجه هناك  األمن. صحيح  مجلس 
إذا ما اتخذ، سيعبد الطريق أمامنا إلى » االحتاد من أجل السالم« الستصدار 
القرار املطلوب، إقتداء بتجربة املؤمتر اإلفريقي في مواجهة النظام العنصري 

السابق في جنوب أفريقيا. 
املتحدة  األمم  القدوة، رئيس بعثة فلسطني في  الدكتور ناصر  أوضح  لقد 
الله.  برام  بارك  جراند  فندق  في  عقدت  خاصة  ندوة  في  املسألة  هذه  يومها، 
أضاف أيضا، أن هذا اخليار طرح على الرئيس الفلسطيني »أبو عمار«، ولكن 
البعض أوصى للرئيس بعدم األخذ به، ألنه سيضع الفلسطينيني في مواجهة 

مفتوحة مع اإلدارة األمريكية.
السياسية  للقيادة  بقي مالزما  الدخول في هكذا مواجهة،  هذا اخلوف من 
الفلسطينية، على ما يبدو، مشكال حائال أمام تطوير موقف فلسطيني متقدم.

د.  وزيرها  من  ومببادرة   � نفسها  الفلسطينية  اخلارجية  الشؤون  وزارة 
� طرحت ورقة باسم وزارة اخلارجية تضمنت برنامجا متقدما  ناصر القدوة 
للقرار االستشاري،  الذكرى األولى  . كان ذلك في حفل إحياء  الفتوى  لتفعيل 
الله، بحضور عدد كبير من السياسيني،  الثقافة في رام  أقيم في قصر  الذي 
ومبشاركة عدد من احملامني الذين ساهموا في تقدمي املرافعات أمام احملكمة 
الدولية. لكن أيضا، وكما يبدو، فإن غياب القرار السياسي حال دون تطبيق 

ذلك البرنامج، أو اتخاذ خطوات بعيدة األثر.
مع  للتعاطي  استعدادا  حملت  التي  الرسمية،  التصريحات  أو  القرارات 
استمرار  وقبول   �� النسبة  محدودية  عن  النظر  بغض   �� األراضي  تبادل  مبدأ 
املفاوضات في ظل تواصل بناء اجلدار ... كانت مبثابة تأطير إلستراتيجية 
العمل الفلسطيني. رسائل دفعت األطراف الدولية الفاعلة، وقبلها إسرائيل، 
في  القضية  واختزال  العمومية،  اجلمعية  وق��رار  اله��اي  فتوى  جت��اوز  إلى 

فتوى الهاي: إلى أين؟
بقلم: محمد نزال*
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¨n¹d×²�«Ë ·c??(«Ë W�U{ù« vKŽ …—bI�UÐ ©ÍuHA�« a¹—U²�«® WO¼UHA�« …d�«c�« œdH²ð
Z�UF¹ ÊU� ¡«uÝ ÍËd� q� s� …Ušu²*« …—uB�« ÂbI²� Ÿu{u� Ë√ …dJ� Í√ W¹«Ë— w� ŸuM²�«Ë
s¹uJð w� WÐU−²Ýô« l¹dÝ ËbG¹ ÍdJH�«Ë wHÞUF�« dOŁQ²�« ÊS� ¨«cN�Ë ÆW�UŽ Â√ WOB�ý WOC�

ÆlL²−*«  U³ž— …UŽ«d� —U³²Ž« vKŽ W�Ëœ W¹√ UNO�≈ bM²�ð w²�« —UJ�_« q ÒJAð WOIOIŠ qF� œËœ—
WOMOD�KH�« WOCI�« ‰ËUMð w� ¨WO¼UHA�« WOŽUL'« …d�«c�« W'UF� ‰ËU×MÝ UM½S� UM¼ s�Ë
—UÞ≈ w�Ë ¨¡«—¬ s� WO½uONB�« W�d(« tłËdð U� —UÞ≈ w� W³JM�«Ë ÷—_UÐ oKF²¹ U� W�U�ÐË
„—b¹ Ÿu{u*« «cN� ÈbB²¹ s� q� Ê≈ ÆÎU³�Už qFH�«  «œ— ‰öš s� wÐdF�« VFA�« tÐ ÂuI¹ U�
œU−¹ù ? ÂuO�« ? n¦J²ð …œbF²� WOMOD�K� ·«dÞ√ œuNł UNO� U0 WO�Ëb�«Ë WOÐdF�« œuN'« Ê√
w� aÝ«d�« „«—œù« s� ržd�« vKŽ ¨wÐdF�« w½uONB�« Ÿ«dB�« ¡UN½ù W¹bł  UL¼UHðË  U¹u�ð
w²�« WOIOI(« WOŽdA�« v�≈ bM²�¹ ôË ¨w2√ —«dIÐ  błË WFMDB� qOz«dÝ≈ Ê√ ”uHM�« …—«d�
dŁ≈ wÐdž a¹—Uð ‚UOÝ w�  UA½ ÆWO�¹—U²�« WOð«—u²�« UNLŽ«e� X½U� ULN� ¨‰Ëb�« UNO�≈ bM²�ð
lÐ«d�« w� ªs¹dAF�« ÊdI�« w� U¼—uNþ sŽ  dLŁ√ rŁ dAŽ lÝU²�« ÊdI�« w�  √bÐ …dO¦�  ôËU×�

Æ±π¥∏ ÂUF�« s� —U¹« s� dAŽ
WOKLŽ ¡u{ w� wMOD�KH�« wKš«b�« ÊQA�« W'UF* t²ÝUOÝ ÁœułË cM� ÊUOJ�« «c¼ Z�dÐ bI�
u¼ s� q� œdÞ v�≈ ÍœRð WÝË—b� dO−Nð  «¡«dłSÐ ÂUOI�«Ë ¨wMOD�KH�« ÊU�½û� WLEM� …œUÐ≈
Î «b¼Uł wF��UÐ Ÿdý rŁ s�Ë Æ»dF�« s� WO�Uš WO½uON� W¹œuN¹ W¹dBMŽ W�Ëœ ¡UA½ù wÐdŽ
oKF²¹ U� q� vKŽ ÎUOzUN½ ¡UCI�«Ë ¨±π¥∏ ÂUF�« »dŠ sŽ  QA½ w²�« 5¾łö�« WOC� WOHBð v�≈
ULOÝ ôË ¨ÊU�½ù« ‚uIŠ WŽdýË ªWO�Ëb�« WO2_«  «—«dI�« t²Ý—√ Íc�« o(« «c¼ Æ…œuF�« o×Ð

Æ…dAŽ W¦�U¦�« tðœU� w� ©±π¥∏® ÂUF� ÊU�½ù« ‚uI( w*UF�« ÊöŽù«
¨qš«b�« w� ÊuAOF¹ s¹c�« »dF�« dO−N²� jD�¹ w½UDO²Ýô« w½«ËbF�« ÊUOJ�« «c¼ Ê≈ qÐ
÷—√  ôuI� vKŽ bL²Fð WKKC� WOð«—uð ‚U�½√ s� …bL²�*« ©dOH�½«d²�«® dO−N²�« WDš o�Ë
Ê√Ë Î̈UO�¹—Uð UNÐ œuNO�« WOIŠ√ v�≈ W�U{≈ ©wðUÒÐ— qOz«d�¹® Èd³J�« qOz«dÝ≈ ÷—√Ë ¨œUFO*«
ô ÷—_« v�≈ wÐdF�« ¡UL²½ô« Ê√ wMF¹ U� °UNOKŽ 5z—UÞ ÈuÝ «u�O� ©rO¹uG�«® —UOž_« »dF�«
ÎU{—√ X�O�Ë ¨œuNO�« ÷—√ qOz«dÝ≈¢ ∫œ«b�« qOz«d�¹ ‰uI¹ –≈ w½uONB�« ÂuNH*« w� t?� vMF�
5¹ö� WF�ð ÷—√ w¼Ë ÆÆWOÐdŽ ÎU{—√ Î«bÐ√ sJð r� UNMJ�Ë ¨»dFK� ÎU{—√ ÎU�u¹ X½U� bI� ªœuNOK�
UM¼ s�Ë Æ¢UNO� gOFK� …d{UŠ jDš rN¹b� sJð r� u�Ë ¨r�UF�« w� s¹œułu� s¹dš¬ ÍœuN¹
Íc�« ¨±π±∑ ÂUF�« s� w½U¦�« s¹dAð s� w½U¦�« w� —uHKÐ bŽË w½uONB�« «c¼ i�— «–U* rNH½
÷—√ 5D�K� ÊQÐ s�R¹ uN� Æ¢5D�K� w� œuNOK� w�u� sÞË ¡UDŽ≈¢ …dJ� WŠ«d� sLCð
Ê«Ëü« Ê¬Ë ¨s�e�« s� …d²� UNOKŽ «ËdDOÝ bI� ©—UOž_«® »dF�« U�√ ¨a¹—U²�« Èb� vKŽ W¹œuN¹

ÆUNMŽ «uKŠd¹ Ê√
…dO¦� Z−×Ð UNOKŽ …dDO��«Ë UNŽö²Ð« vKŽ WM¹UNB�« qLF¹ ÷—√ WOC� UN²�dÐ WOCI�U�
ËbGð rŁ s�Ë ªWIDM*« vKŽ …dDO��« w� w½UDO²Ýô« Í—ULF²Ýô« tłu²�« rŽbð ªWO�«dš WOð«—uð
vKŽË ªœUFO*« ÷—√ vKŽ WM¹UNB�« s¼«d¹ U� q¦0Ë ÆWLJ×� WOJ¹d�√ WOÐdž WO½uON� WÝUOÝ
w{U*«  w� UNM� ÎULKþ «Ëd Ò− Ô¼ rN½√Ë ÷—√ öÐ VFý r¼Ë ¨VFý öÐ ÷—√ 5D�K� Ê√  —U³²Ž«
ôË ¨UNO� Áœ«b??ł√Ë u¼ b�Ë w²�« t{—√ wMOD�KH�« VFA�« ÊUO�½ vKŽ ÊuM¼«d¹ rN� oO×��«
 …œuF�UÐ ÊuLK×¹ s¹c�« p¾�Ë√ Ë√ ±π¥∏ ÂUF�« w� UNMŽ «uKŠd¹ r�Ë UNÐ «u¦³Að s¹c�« p¾�Ë√ ULOÝ

Æ U²A�« ÷—√ s� UNO�≈
rŁ s�Ë 5D�KHÐ ÿUH²Šö�  …dO¦� oz«dÞË Z¼UM� WM¹UNB�«  l³ð« ¨tK� p�– ¡u{ vKŽË
W¹œuNO�« WONHA�« …d�«c�« w� Êu�LK²¹ «uIHÞË ªÈd³J�« qOz«dÝ≈ ÷—√ t½uLŽe¹ U� v�≈ lÝu²�«
wÐdG�« rŽb�« sŽ ÎöC� ÊUOJK� W�ÝR*« WOð«—u²�«  U�«d)« vKŽ s¹bL²F� rNNłuð “eF¹ U�
À—ù« sŽ WLO� qI¹ ô ÍuHA�« À—ùU� Ædšü« qLJ¹ UNM� o¹dÞ Í√ Ê√ —U³²Ž« vKŽ ªrN� wJ¹d�_«Ë
WFAÐ rz«dł „UM¼ Ê√ 5Žb� ªUN²�UIŁË WO½U�½ù« dŽUA*« vKŽ …dDO��«Ë dOŁQ²�« w� »u²J*«
sŽ ÎöC� ¨Èdš√ ·«dÞ√ 5ÐË rNMOÐ Ë√ WM¹UNB�« 5Ð WN�UA� W�uIM*« ‰«u�_U� ÆrNI×Ð XF�Ë
v�≈ ÍœRð U/≈ WO*UF�« WO×O�*« WO�u�_« s� r¼—UB½√Ë rN²ÝUÝË rNðœU�Ë rNðU�UšUŠ œuNł

ÆwMOD�KH�« VFA�« …œUÐ≈Ë ÷—_« vKŽ …dDO��« w� UNð«– ·«b¼_«
œuNOK� WOB�ý vÝu� tK�« oKš bI�¢ ∫UNM�Ë ¨·«dž f�U� v�≈ b¹Ëd� W�UÝ— w� «c¼ fLK½Ë
Æ¢»uFA�« vKŽ Êu�uH²� rN½QÐ UNF� «uM�¬ Wł—œ v�≈ rN�H½QÐ rN²IŁ b ÒF� ªÎUM¹œ r¼UDŽ√ 5Š
ÈbŠ≈ w� ÊuON� ¡U³Š√ W�dŠ fOz— ¨ÂUŽU¼ œUŠ¬ ‰u� UNM�  U�«dšË ÎU�U¼Ë√ rNM� dO¦� œœd¹Ë
w³Cž ⁄d�Ô√Ë ¨wL¼ uJý_ ”bI�«  —“Ë ¨`BH�« bOŽ ¡U�� œö³�« v�≈ X�b� U�bMŽ¢ ∫tKzUÝ—
X½U� ª Ì‰UŽ  uBÐ ÊuÒKB¹ UMðuš≈ s� b¹bF�«  błË wM½_ ªÊe(UÐ  dFý ¨vJ³*« jzUŠ ÂU�√
ªVO¼d�« jzU(« dEM� VÝUM¹ ÊU� p�– q� ÆWO�UÐ rNÐUOŁË ¨W³¹dž rNðU�dŠË ¨W�bN²� rN¼ułË
…—U−(« Ác¼ ∫wÝ√— w� —Ëbð …bŠ«Ë …dJ�Ë ¨Èdš√ …—Uð jzU(UÐË ª…—Uð rNÐ ‚ÒbŠ√ n�«Ë U½√Ë
ÂuI¹ …UOŠË ÎUÐU³ýË …u� iOH¹ VFA�«Ë WÐdš ÊuJð U�bMŽ ÷—_« ÆÆÆUM{—√ »«dš vKŽ …b¼Uý
t� ÂuI¹ s� ÎUÐdš ÊuJ¹ U�bMŽ VFA�« sJ� ¨rNz«—Ë s� VFA�«Ë UOL×½Ë «—eŽË qÐUÐË—“ UNzUM³�
pHð ·uÝ qOz«dÝ≈ ÷—√ Ê≈¢ ∫‰uI�« vKŽ Êu¹—už sÐ bO�«œ ÒdB¹ «cN�Ë Æ¢øt½uŽ wðQ¹ s¹√ s�Ë

Æ¢3_« s¼— «uJHO� œuNO�« V¼cOÝ rŁ s�Ë ¨÷—_« s¼— ÊuÒJH¹ ·uÝ œuNO�«Ë ¨œuNO�« s¼—
…dDO��« v�≈ tFKDð UNOKŽ b¹e¹Ë ¨WOð«—u²�« —UHÝ_« s� œUI²Žô« «c¼ w� Êu¹—už sÐ oKDM¹
ÊUJÝ «ËœdDð r� Ê≈¢ tO� ¡Uł U� h½Ë ©µµ? µ≥® r�— œbF�« dHÝ w� œ—Ë UL� tK� r�UF�« vKŽ
¨rJ³½«uł w??� fšUM�Ë rJ½uOŽ w??�  ÎU??�«u??ý√ rNM� ÊuI³²�ð s??¹c??�« sJ¹ rJ�U�√  s??�  ÷—_«
…bOB� w� ÍUŠ wLŽ «œuN¹ ŒdB¹ «cN�Ë Æ¢UNO� ÊuM�UÝ r²½√ w²�« ÷—_« vKŽ r�uI¹UC¹Ë

∫ÎözU� t�
ÎUO�¹—Uð ÎU³Fý «u�O� œuNO�«

ÎU¹dŁ√ ÎU³Fý «u�O� rN½≈ UL�
w�«dGł VFý rN½√

 UI³ÞË —U�œË  U²� l�
W−łQ²� Ê«dO½Ë

Íc�« ÍœuNO�« w½uONB�« s¼c�« sJ�ð tK� r�UF�« vKŽ …dDO��« …dJ� ÊS� ¨tK� p�– ¡u{ w�Ë
w½uONB�« Ê«błu�U� Æ»dF�« l� ‰œUŽ Âö�Ð —«d�ù« Ë√ W¹u�²�« ◊U/√ s� j/ ÍQÐ ·d²F¹ ô

vKŽ …dDO��« rO¼UH� fÝR¹ Íc??�« ÍœuNO�« ‚uH²�« ŸËe??½ ô≈ tzUMÐ√ 5ÐË tKš«œ w� œœd??¹  ô
UNÐÒdÝ w²�« W�dD�« pKð s� tK� «c¼ vKŽ ‰œ√ ¡wý ôË Æœ—«u�Ë ÷—√ s� tJK9 U� qJÐ W¹dA³�«
wNM¹ Ê√ tK�« œ«—√¢ ∫U¼œUH�Ë Âu¹  «– WOMOD�K� W�Ëœ ÂUO� vKŽ ÷ËUH*« wKOz«dÝù« b�u�« ¡UCŽ√
wJ¹d�_« fOzd�«Ë wÝËd�« fOzd�« ∫r�UF�« ¡ULŽ“ vŽb²ÝU� ÂU¹√ ÊuCž w� ÷—_« vKŽ …UO(«
ÆrNÐuFý «Ëd³�O� ÷—_« vKŽ …UO(« ¡UN½≈ b¹d¹ t½QÐ rNLKŽ√Ë ªWOKOz«dÝù« W�uJ(« fOz—Ë
∫ÊU¾OÝ Ê«d³š Èb� °‚U�d�« UN¹√ ∫wÝËd�« fOzd�« ∫5MKF� rNÐuFý ÂU�√ WŁö¦�« ¡ULŽe�« n�Ë
fOzd�« ‰U�Ë Æ÷—_« vKŽ …UO(« wNM¹ Ê√ b¹d¹ t�ù« «c¼ ∫w½U¦�« Î̈UN�≈ WLŁ Ê√ 5³ð bI� ∫‰Ë_«
WLŁ Ê√ U½b�Qð bI� ∫bO'« d³)« ÆTOÝ dšü«Ë ¨bOł UL¼bŠ√ ªÊ«d³š Íb� °°…ušù« UN¹√ ∫wJ¹d�_«
W�uJ(« fOz— U�« Æ÷—_« vKŽ …UO(« ¡UN½≈ b¹d¹ t�ù« «c¼ ∫TO��« d³)« ªÊËb³Fð U� u¼Ë Î̈UN�≈
UL� qOz«dÝ≈ wMÐ t�≈ u¼Ë ¨t�≈ WLŁ ª‰Ë_« ªÊ«bOł Ê«d³š Íb� °°qOz«dÝ≈ wMÐ ∫‰U� bI� WOKOz«dÝù«

Æ¢WOMOD�K� W�Ëœ ÂuIð s� t½QÐ  U½UL{ vKŽ UMKBŠ bI� ªw½U¦�« ªÊuLKFð
dOÞUÝ√Ë  U�«dš s� UN¹b� U� q� nþuð WM¹UNBK� WÐu²J*«Ë WO¼UHA�« WOŽUL'« …d�«c�U�
tKO³Ý sŽ t�dŠË r�UF�« w� ÍdJH�«Ë wHÞUF�« dOŁQ²K� w½uONB�« ÊUOJ�« `�UB� ÂuKŽË  U�UIŁË
÷—√ vKŽ WMLON�« W¹ƒ— w� W¹uHA�« tðd�«– w� w½uONB�« Ê«błu�« wC1 «cJ¼ Æ`O×B�«
ŸUłË√ —UL¦²Ý« s�Š√ dL¦²�¹ Íc�« X�u�« w� ªr�UF�« vKŽ …dDO�K� ÎUIKDM� UNKF−O� 5D�K�
WC¹d� WO¼UHý WOŽULł …d??�«– vKŽ bL²F¹ ŸËdA� u¼Ë ª√e−*«Ë nK�²*« wÐdF�« ŸËdA*«
ZCð w²�« …dO¦J�« WO³FA�« Z¹“U¼_« s� ržd�« vKŽ W³JM�« Âu¹ cM� ‰U²²�ô«Ë  U³JM�«Ë X²A²�UÐ
÷—√ Ê√ —U³²Ž« vKŽ UNMŽ ŸU�b�«Ë ÷—_UÐ Y³A²�« v�≈ 5M(«Ë ‚uA�« rzU�MÐ ZłQ²ðË q�_UÐ

ÆtðËd³łË tðu�Ë tLKþ mKÐ ULN� VB²G� UNJK1 ôË ŸU³ð ô n�Ë ÷—√ UNK� 5D�K�
fHM�« qš«œ w� ZKð Ê√ ÊËœ dŽUA*« WžbžœË WHÞUF�« …—UŁ≈ v�≈ t−²ð wÐdF�« VFA�« …d�«c�
nDI²Ý UN½√ VFA�« s� ÎUMþ ¨d¹uB²�« w� WG�U³*« …œU¹e� WO³KÝ ZzU²½ v�≈ œRð r� Ê≈ W¹dA³�«
ª`¹d�« vKŽ ô≈ i³I¹ r� t½√ È—√ 5Š vKŽ ªwł—U)«Ë wKš«b�« s¹bOFB�« vKŽ …ułd*« ZzU²M�«
w� qL×O� ÂUŽ q� —U¹√ œuF¹ tK� «cN� ÆUNO� l�Ë w²�«  U³O)« …d¦� s� tK� «c¼ vKŽ ‰œ√ ¡wý ôË
÷dFð w²�« WOAŠu�« WOŽUL'« …œUÐù«Ë W1d'«Ë bI(« Ê«u�√ q� g³Mð WOHš  «¡«b½ tðUOÞ
hBI�«ÈËdðrŁs�ËÆWO½uONB�« UÐUBF�« b¹vKŽ W³JM�«ÊUÐ≈wMOD�KH�«wÐdF�«VFA�«UN�
WLEM*« rz«d'« Ác¼ X�«“ U�Ë ªU¼dOžË 5ÝU¹ d¹œË WOKOIK�Ë WO³� `Ð«c� sŽ W³Žd*«  U¹UJ(«Ë

Æd(«Ë ÊbL²*« r�UF�« s� È√d� vKŽ wMOD�KH�« VFA�« o×Ð VJðdð
o�«d²ð w²�« w³FA�« qD³�« …—u� “d³ð wÐdF�« »œ_« —u� s� U¼dOžË  U¹Ëd*« Ác¼ w�Ë
5OK�_« ÷—_« ¡UMÐ√ qFł dO−Nð ¨wMOD�KH�« VFA�« t?� ÷ÒdFð Íc�« dO³J�« dO−N²�« WBIÐ
¡UIA�«Ë ”R³�« s� r¼cIM¹ Ë√ r¼œË√ rOI¹ ô 5FzUł ªrŠd�« d�«Ë√ w�e2 ¨s¹—uNI� ¨s¹œdA�
rN½√ —U³²Ž« vKŽ ¨WOÐdF�«  U�uJ(« tÐ œu& Ë√ ¨…b×²*« 3_« UN�bIð W¹e�—   «bŽU�� W¹√
ÆW²�R� W�UŠ ô≈  U½uF*« Ác¼ U�Ë ªrN{—√ v�≈ …œuF�UÐ W�«d³�« œuŽu�« lOÐ r¼Ë X% ÊuAOF¹

v²� v�≈ ∫Áułu�« w� ŒdBð WIOI(« qEð W³JMK� 5�L)«Ë WM�U¦�« Èd�c�« v�≈ qB½ 5ŠË
bOF²Ýq¼ø»–UJ�«r¼u�«œuŽËvKŽWIKF�UNK�WOÐdF�«qÐ¨WOMOD�KH�«WOÐdF�«‰UOł_« vI³²Ý
 «¡«dłù«Ë  U¹u�²K� sJ1 q¼Ë ødO³� w*UŽ n¹“ jÝË UNÐU×�√ v�≈ ÷—_« qO�U{_« Ác¼
ÊuKLF¹ WM¹UNB�«Ë p�– t?� nO�Ë øt{—√ v�≈ wMOD�KH�« VFA�« bOF¹ Ê√ r�UF�« UNÐ ÂuI¹ w²�«
Áb�Rð U� o�Ë tK� r�UF�« vKŽ tM� Êu ÒCIM¹ Íc�« dO³J�« jÝË_« ‚dA�« ŸËdA� oOI% vKŽ

øWO½uONB�«WO¼UHA�«…d�«c�«

WOÐdF�« WGK�« r�� w� .bI�« »œô« –U²Ý√ u¼Ë ÆW¹—uÝ w� »dF�« »U²J�« œU%« fOz— u¼ WFLł 5�Š Æœ
ÆwÐdF�« »œ_« ‰uŠ  UÝ«—b�«Ë Àu×³�«  «dAŽ t�Ë ¨±π¥π ÂUF�« w�  ËdOÐ bO�«u� s� ÆoA�œ WF�U−Ð

W???M¹UNB�«Ë »d??F�« s???OÐ W??O¼UHA�« …d??�«c�«
W????FLł s??O�Š Æœ ∫r??KIÐ

— u�«—U��ØŸ«Ë l���« d�� ¡UC� ¨�«≤≥∞¨WL�� 

 w� �d��≤∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

—U��Ø�ULO�— Ø…dIH�« ̈l���« d�� ¡UC� ̈�«�π∂¨WL�� 

 w� �d��≤∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨»UD� XO�∂≤∂¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

— ¨”bI�« ¡UC� ¨—UL� u�« ”«�±π¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨W'u�«±π±¥¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d� ¨”bI�« ¡UC� ¨—uLF�« W�≥±≥¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d�¨”bI�« ¡UC� ¨—uM��« W�

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d� ¨”bI�« ¡UC� ¨‘«≤≤∞¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨aOA�« d�œ≤µµ¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨”bI�« ¡UC� ¨fO*« Â√ XO�∏±¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨l���« d��∂¥∂±¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨qOK)« ¡UC� ¨nOM� XO�≤¥π¥¨WL�� 

 w� �d��≤±dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨ ”bI�« ¡UC� ¨u�I�«≥∞≤¨WL�� 

 w� �d��≤≤dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨qOK)« ¡UC� ¨U�b�µ≤≤¨WL�� 

 w� �d��≤≤dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨qOK)« ¡UC� ¨UM�—≤≤∞¨WL�� 

 w� �d��≤≤dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

“d� ¨qOK)« ¡UC� ¨U�±±±¥¨WL�� 

 w� �d��≤≤dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨qOK)« ¡UC� ¨ÊU�b�« d�œ∏¥�¨WL�� 

 w� �d��≤≥dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d�œ ¨…e� ¡UC� ¨«∂∞≥¨WL�� 

 w� �d��≤∏dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨œËb�√µ≥µπ¨WL�� 

 w� �d��≤∏dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨qOK)« ¡UC� ¨WO�I�«±≤≥∞¨WL�� 

 w� �d��≤∏dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d�d� Â« W� ¨qOK)« ¡UC� ¨Z�±∂≤¨WL�� 

 w� �d��≤∏dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d�� ¡UC� ¨Êu�KO�¨U�

 w� �d��≤πdA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨qOK)« ¡UC� ¨”U�� d�œ∂π∂¨WL�� 

 w� �d��≤πdA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨qOK)« ¡UC� ¨W1«Ëb�«¥≥∞¥¨WL�� 

 w� �d��≤πdA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d�� XO� ¨qOK)« ¡UC� ¨s�≤∏±π¨WL�� 

 w� �d��≤πdA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨·UBH�±[∞µ∂¨WL�� 

 w� �d��≤πdA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

¨bH� ¡UC� ¨g'«

 w� �d��≤πdA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

dJ�« b��¨UJ� ¡UC� ¨ÂË

 w� �d��≤πdA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨w�UI�« d�œ≤∂∂∏¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d�d� W� ¨UJ� ¡UC� ¨©�UDOKI�«® 5�¥±∏¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨U�UL��±≥±±¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

©q¹bÐ® Æ¢UOÐu�¢ …d−N*« t²¹dI� …—U¹“ w� wMOD�K�

»نتنياهو«  احل��ال��ي  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  لطرح  أسست  اغاثية،  مساعدات 
السالم االقتصادي.  ب�  واملعروف 

العتب،  رف��ع  م��ن  كنوع  ورمب��ا  ح��م��اس،  حكومة  قبل  م��ا  الفلسطينية،  احلكومات 
أو  حقيقيا  توجها  ذلك  يعكس  أن  دون  واالستيطان،  اجل��دار  ملف  باستحداث  اكتفت 
الذين  مبادرات  واملسؤولية.  االهتمام  من  يستحق  وما  امللف  هذا  مع  للتعاطي  جادا 
� سواء على صعيد رعاية العمل الشعبي، أو املتابعات القانونية، أو  كلفوا بهذا امللف 

الدولي... لم تنجح في كسر جليد املوقف احلكومي. إثارة االهتمام 
متاما.  امللف  ه��ذا  أغفلت  حكومتها  شكلت  عندما  مختلفة.  قصة  كسلطة  حماس   
اجل���دار،  م��وض��وع  يتابعان  حكوميني  جسمني  ه��ن��اك  أن  ف��ت��رة،  بعد  اكتشفت  وح��ني 
هو  اجلسم  هذا  أن  اكتشفوا  فترة  بعد  التخطيط!  ب��وزارة  بإحلاقهما  األوام��ر  ص��درت 
وثانية،  البيوت.  وهدم  واالستيطان  باجلدار  اخلاصة  القانونية  القضايا  يتابع  الذي 
التجربة،  لتتكرر  ال��ع��دل!  وزارة  إل��ى  وك���ادره  امللف  ه��ذا  عهدة  بنقل  األوام���ر  ص��درت 
ولتصدر األوامر بإعادة هذا امللف إلى حيث كانت بداياته )وزارة الدولة لالستيطان 

تبدأ عملها احلقيقي.  أن  قبل  التجربة  واجلدار( ولتنتهي 
فلسطيني  انقسام  من  واجهتها،  التي  اخلاصة  التحديات  برغم   � املؤقتة  احلكومة 
وهذا  االستراتيجي  تعاملها  في  استثناء  تشكل  لم    � متواصلة  إسرائيلية  واعتداءات 

واخلطير.  احلساس،  امللف 
البنية  مل��ش��اري��ع  الكبير  ال��دع��م  حجم  ف��ي  متثل  احل��ك��وم��ة  ل��ه��ذه  األب���رز  االس��ت��ث��ن��اء 
التحتية للمناطق املتضررة من اجلدار �� وهو ما ال ميكن إنكار أهميته على دعم صمود 
أن  غير   �� اجلدار  وبضمنه  االستيطاني،  للمشروع  األساسي  الهدف  وإفشال  املواطنني 
التعويض عن  إلى نوع من  الدعم  املشاريع وهذا  األهم، ولكي ال تتحول هذه  القضية 
التسليم بواقع اجلدار ينبغي أن يترافق ذلك مع توجه سياسي عملي واضح املعالم، 

حتى لو كان ثمنه اجلزء األكبر من هذه املشاريع.
اقتناعا  ليس  هنا.  احمللية  املدني  املجتمع  مؤسسات  دور  عند  كثيرا  أتوقف  لن 
ممن   �� احملدود  العدد  وباستثناء   �� ألصحابها  يشكل  القائمة  احلالة  استمرار  بان  فقط 
املزيد  واستنبات  مشاريعها،  وتطوير  متويلها،  لضمان  منوذجيا  وضعا   �� ربه  رحم 
الفلسطينية من  التعويل عليها في إخراج احلالة  الوهم،  منها. وانه سيكون من قبيل 
وبحكم   �� وبنى  وبرامج،  وأه��داف،  منطلقات،   �� املؤسسات  هذه  أن  األه��م،  بل  مأزقها. 
السياسي  القرار  بسقف  مرتبط  حركتها  سقف  سيظل  الفلسطيني،  الواقع  تعقيدات 

وتابعا له في أحسن األحوال. 
سنوات  منذ   � وانحصرت  تراجعت  التي  الشعبية  احلالة  عند  أتوقف  لن  أيضا، 
نهج  تعميم  في  فشلت  أن  بعد  نفسها،  إنتاج  تعيد  انفكت  وما  ث��الث،  أو  بؤرتني  في   �
وسأكتفي  للفلسطينيني.1  حياة  منط  وجعله  الوطن،  مستوى  على  الشعبية  املقاومة 
هنا باإلشارة إلى مسألتني: أن الهدف األساس، للفعل الشعبي في الوطن، هو تشكيل 
الفعل  زخ��م  أن  والثانية،  عنه.  بديال  وليس  الوطن،  خ��ارج  السياسي  للعمل  رافعة 
واألح��زاب  القوى  موقف  السياسي،  املوقف  اقصد  احمليط.  باملناخ  مرتبط  الشعبي 

احلكومية...   املؤسسة  توجه  السياسية، 
ما هو املطلوب: 

بأن  االستنتاج  ميكن  هل  الفلسطيني،  للموقف  الناقد  التشخيص  هذا  وبعد  اآلن، 
صدأ  قد  العمومية،  واجلمعية  الدولية،  العدل  محكمة  به  زودتنا  ال��ذي  السالح  هذا 

أهليته؟  وفقد 

يهترئ،  لم   � اجلازم  اعتقادنا  في   � ولكنه  الشيء،  بعض  صدأ  قد  يكون  رمبا  نعم، 
وفاعلية،  بنجاعة  استخدامه  وإع��ادة  عنه،  الصدأ  إزال��ة  اآلن.  حتى  أهليته  يفقد  ولم 
استحقاقاته  ل��دف��ع  االس��ت��ع��داد  وع��ل��ى  الفلسطيني  السياسي  ال��ق��رار  على  تعتمدان 
يعنيه  ما  بكل   �� املتحدة  األمم  أروقة  إلى  امللف  بهذا  العودة  خيار  أن  ويبدو  املطلوبة. 
األكثر  �� بات اخليار  لهذه اخلطوة  الالزم  الدولي  للتأييد  للجهد، واستقطاب  من حشد 

الفلسطينية. القيادة  أمام  فاعلية 
لم  م��ا  يتأتى  ل��ن  ال��دول��ي��ة،  الشرعية  ل��ق��رارات  االم��ت��ث��ال  على  إس��رائ��ي��ل  إج��ب��ار  إن 
نتائجها  م��ن  ك���ان  )ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  ع��الق��ات��ه��ا  منطقتني:  ف��ي  عليها  ال��ض��غ��ط  ي��ت��م 
ليبرمان  نحو  والتوجه  واالستيطان،  االحتالل  ِنَعم«  ب«  العادي  اإلسرائيلي  متتع 
واليمني(، وقناعها الدميقراطي. ولهذا فان اعتماد مطلب »املقاطعة وفرض العقوبات 

املنطقتني.  هاتني  على  للتأثير  املناسبة  الوسيلة  سيكون  االستثمارات«  وسحب 
ويتجند  بها،  يلتزم  واضحة،  إستراتيجية  رؤي��ة  بلورة  ينبغي  األثناء،  هذه  في 
احلكومة  إلى  وأذرعها،  )م.ت.ف(  قيادة  من  بدءاً   �� الفلسطينية  الفعاليات  كافة  لها، 
السياسية،  ب��األح��زاب  م���روراً  اخل���ارج«،  ف��ي  »ممثلياتنا  وخ��ص��وص��اً  ومؤس�ساتها، 
�� ضمن آلية عمل واضحة، يتم  ومنظمات املجتمع املدني، وصوال إلى اللجان الشعبية 
توقف  أن  ينبغي  أيضا،  األثناء  هذه  في  مجاله.  في  كل  واملهمات،  األعباء  تقاسم  فيها 
احلد  ضمن  معهم  العالقة  وإبقاء  اإلسرائيليني،  مع  والتعاون  املفاوضات  أشكال  كافة 
اإلسرائيلية  الرشوة  شرعنة  وقف  ذلك  في  مبا  اليومية.  احلياة  متطلبات  من  األدنى 

.VIP بال�  املعروفة  الفلسطينيني  املال  وأرباب  للمسؤولني 
أن  على  التأكيد  أود  مجهول،  على  مبنية  وكأنها   “ ينبغي   “ كلمة  تبدو  ال  ولكي 
ورئيس  السلطة،  ورئيس  )م.ت.ف(،  قيادة  عاتق  على  أساسا  تقع  املهمة   هذه  أعباء 

التشريعي.  واملجلس  احلكومة، 
 � لسنا ض��ع��ف��اء، أو ع��دمي��ي احل��ي��ل��ة. ب��إم��ك��ان��ن��ا حت��وي��ل ل��ي��ل امل��ؤس�����س��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
إجراءاتهم  كلفة  جنعل  وأن  كابوس.  إلى   � واالستيطانية  العسكرية،  اذرعها  وخصوصا 
إظهار  كبيرة،  درجة  إلى  وميكننا  ذلك.  عمل  ميكننا  الثمن.  باهظة  االحتاللية   العنصرية 

. االحاللي  ،االستيطاني،  العنصري  النظام  إلسرائيل؛  البشع  احلقيقي  الوجه 
 ن��ح��ن ق����ادرون ع��ل��ى ال��ت��رب��ص ب��ه��م ع��ن��د ك��ل زاوي����ة، وع��ل��ى ال��وص��ول إل���ى ك��ل محاكم 
وسائل  على  احلاسم  التأثير  متتلك  العاملية،  والصهيونية  إسرائيل،  كانت  وإذا  األرض. 
يومياً،  ال��وص��ول  على  ال��ع��زم،  عقدنا  إذا  أي��ض��اً،  ق���ادرون  فإننا  املختلفة،  العاملية  اإلع��الم 
الفلسطينيني  بإمكان  أن  الوقائع،  أثبتت  لقد  العالم.  في  والفعاليات  املؤس�سات  كل  إلى 
العربي،  بعدهم  جانبهم  إلى  وجندوا  والشتات،  الوطن  في  قدراتهم  على  اعتمدوا  ما  إذا 
لدينا  املقبولة.  الدنيا  املطلوب، ولو ضمن حدوده  التأثير  أن يحدثوا  واإلسالمي، واالممي، 
املناسب،  السياسي  القرار  أن يتخذ  املهم:  العالم، ولكن  أنحاء  جيوش من األصدقاء في كل 

إمكانياتهم. من  االستفادة  إلى  ليصار  املناسبني،  واآللية  البرنامج  ويصاغ 
فهل هذا ممكن؟ 

* محمد نزال، باحث فلسطيني وناشط في حركة مقاومة اجلدار واالستيطان. 

هوامش:
1 سبق وان أوضحت رأيي في هذه املسألة في مقالة سابقة حملت عنوان: “اجلدار: مناذج من املقاومة 

اخلالقة”، نشرت في جريدة حق العودة، العدد املزدوج 27 – 28. 
     

إحدى املستوطنات في منطقة غور األردن، 2008 )املصدر: مركز بديل(

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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أطلقت أكثر من 170 مؤسسة من مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني، 
الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  مظلة  حتت  املنضوية  باملؤسسات  ممثلة 
منها،   االستثمارات  وسحب  عليها  العقوبات  وفرض  إسرائيل  ملقاطعة 
مؤمتراً في جنيف ملراجعة سياسات وممارسات إسرائيل حتت عنوان: 
واالحتالل:  اإلحاللي،  االستعمار  األبرتهايد،  مقاومة  في  »االحتاد 
مركز  إضطلع  وقد  الفلسطيني«.  للشعب  والعدالة  اإلنسانية  الكرامة 
بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، مبسؤولية 
2009( على  أقيم في جنيف )18-19 نيسان  إعداد هذا املؤمتر والذي 
مقررات  ومراجعة  باستعراض  اخلاص  املتحدة  األمم  مؤمتر  هامش 
على  ردا  املؤمتر  هذا  أتى   .)2009 نيسان  )جنيف،24-20  ديربان 
بالصراع  تتصل  أنشطة  أية  إقامة  بحظر  القاضي  املتحدة  األمم  قرار 
هامش  على  اإلسرائيلي  العنصري  والنظام  الفلسطيني  الشعب  بني 

الرسمي« في جنيف. »مؤمتر ديربان 
العنصرية  إسرائيل  وممارسات  سياسات  مراجعة  مؤمتر  جمع  وقد 
حقوق  نشطاء  ضمنهم  من  قارات،  خمس  من  ناشط   300 من  أكثر 
وماليزيا،  أفريقيا،  جنوب  من  قانونيني  وخبراء  بارزين  إنسان 
كما  أوسطية.  والشرق  األوروبية  الدول  من  والعديد  واألمريكتني 
مدى  أولهما  أساسيني:  موضوعني  األول  يومه  في  املؤمتر  وناقش 
إسرائيل،  دولة  على  »االبارتهايد«  العنصري  الفصل  جرمية  انطباق 
ودول  إسرائيل  جلعل  القانونية  االستراتيجيات  تطوير  وثانيهما 

البرملان الطالبي في مدرسة بنات الرام األساسية/ ضواحي القدس ينظم فعالية مقاطعة البضائع اإلسرائيلية.
القدس  الرام األساسية/ ضواحي  الطالبي في مدرسة بنات  البرملان  املدرسة، ومعلماتها، نظم  إدارة  بتشجيع من 
ضمن فعاليات التضامن مع غزة و »أسبوع ابرتهايد إسرائيل« فعالية طالبية مميزة تركزت على الدعوة إلى مقاطعة 
مديرية  مكتب  ملوظفي  شخصية  شفوية  رسالة  بتوصيل  الطالبات  قيام  الفعالية   تضمنت  وقد  اإلسرائيلية.  البضائع 
التربية والتعليم/ ضواحي القدس والى عدد من املدارس املجاورة. كما وشملت الفعالية تثبيت امللصقات التي تدعو 
للمقاطعة على صدر كل موظف في مكتب مديرية ضواحي القدس وكل طالب وطالبة في املدارس املجاورة. وقد جاء 

في رسالة الطالبات:
محاربة  للعلم-  باإلضافة   – وه��و  أال  لنا،  العمرية  الفئة  مع  يتناسب  املقاومة  في  جديد  أسلوب  انتهاج  »قررنا   
خالله  من  ليتم  الجتماع،  األهالي  بدعوة  ق��رار  البرملان  اتخذ  وق��د  ه��ذا  بضائعه«.  مقاطعة  طريق  عن  العدو  اقتصاد 
إسرائيل،  ملقاومة  املقاطعة  تبني  على  األهالي  وحتفيز  احلضور،  على  امللصقات  باقي  وتوزيع  هذه  رسالتنا  »إيصال 

ولتشجيع  جميع فئات شعبنا الفلسطيني لتهتف معنا تنطلق من »ال للبضائع اإلسرائيلية«.

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة

ال��دورة  منه  التاسع  وحتى  آذار  م��ن  الثاني  م��ن  املمتد  االس��ب��وع  شهد 
اكثر من  االسرائيلي، والذي عقد في  العنصري  الفصل  اخلامسة السبوع 
احملتلة،  فلسطني  ال��ى  االس��ب��وع  ه��ذا  امتد  وق��د  العالم.  ف��ي  موقعاً  ارب��ع��ني 
التي ينظم فيها هذا االسبوع في عدد من  الثانية  السنة  ان هذه هي  حيث 
اجلامعات واملخيمات الفلسطينية في الضفة الفلسطينية احملتلة. وتضمن 
اسبوع الفصل العنصري لهذا العام سلسلة من الفعاليات املتنوعة، تشمل 
وتنظيماً  الوثائقية  لالفالم  وع��روض��اً  الثقافية،  وال��ع��روض  احمل��اض��رات 
التي  والنقاشات  وامل��ظ��اه��رات  التجمعات  تنظيم  ال��ى  اض��اف��ًة  للمعارض، 
تهدف الى تعميق حتليل نظام الفصل العنصري )األبرتهايد( االسرائيلي، 
وزيادة الدعم حلركة التضامن احمللية والعاملية الداعية ملقاطعة اسرائيل 
للقانون  تذعن  حتى  عليها  العقوبات  وف��رض  منها  اإلستثمارات  وسحب 

الدولي االنساني.
فلسطني  ف��ي  ال��ع��ام  لهذا  االسرائيلي  العنصري  الفصل  اس��ب��وع  نظم 
احملتلة حتت عنوان: لنقف صفاً واحداًُ مع غزة، التي تعرضت وشعبها الى 
هجمة اسرائيلية وحشية مع بداية عام 2009، والتي ترافقت مع حالة من 
التضامن  من  وبحالة  االسرائيلية،  املجازر  على  الشعبي  العاملي  السخط 

وفرض  اسرائيل  مبقاطعة  مطالبًة  الفلسطيني  الشعب  مع  املسبوق  غير 
العقوبات عليها. 

عدد  في  االسرائيلي  العنصري  الفصل  اسبوع  فعاليات  ونظمت  ه��ذا 
الغربية  ال��ض��ف��ة  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  وم��خ��ي��م��ات  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
االبرتهايد  الفعاليات عدة اشكال نضالية ضد نظام  احملتلة، وأخذت هذه 
االسرائيلي، ومن ابرزها حملة ميدانية للمقاطعة استمرت طوال شهر آذار 

وتكللت هذه الفعاليات مبسيرات ونشاطات جماهيرية في يوم االرض.
لقد اصبح أسبوع الفصل العنصري منذ انطالقته في العام 2005، احد 
ففي  الفلسطينية.  القضية  مع  العاملي  التضامن  أجندة  على  االنشطة  اهم 
والفعاليات  االنشطة  في  عاملية  مدن  في  موقع   25 شارك  املنصرم،  العام 
احياء  في  املواقع  هذه  مشاركة  جانب  الى  االسبوع،  عن  املنبثقة  املختلفة 
فعاليات  في  واملشاركة  احلضور  ان  الفلسطينية.  للنكبة  الستني  الذكرى 
احلركة  مع  للتواصل  اساسية  عوامل  يعتبران  اسرائيل،  مقاطعة  اسبوع 
احمللية والعاملية املتصاعدة الداعية ملقاطعة اسرائيل، ويساعدان في فهم 
االحاللي  الكولونيالي  واالستعمار  االبارتهايد  نظام  ومضمون  طبيعة 

االسرائيلي.

http://www.apartheidweek.org :للمزيد من املعلومات، أنظر

اسبوع الفصل العنصري االسرائيلي 2009

حتدي قرار حظر ذكر الفلسطينيني وفلسطني
مؤمتر مراجعة سياسات وممارسات إسرائيل العنصرية – جنيف 18-19 نيسان 2009:

احت����رام  لض���مان  الدول����ي  الق���انون  حس����ب  بالتزاماتها  تفي  أخرى 
الفلسطيني. الشعب  حقوق 

العديد  بتطوير  املجتمعون  قام  فقد  املؤمتر،  من  الثاني  اليوم  في  أما 
وضع  مثل  عقدوها،  التي  العمل  ورش  خالل  العملية  التوصيات  من 
إستراتيجية عملية للنضال املشترك وذلك ملساعدة املجتمعات الواقعة 

والعدالة.  املساواة  في  حقها  تأخذ  حتى  العنصري  التمييز  تأثير  حتت 
حركة  بناء  إلى  تدعو  التي  التوصيات  بعض  املجتمعون  وطور  كما 
عاملية تفضح سياسات الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، 
التمييز  والذي تعد من اكبر املؤسسات الصهيونية التي تساند وتطّبق 
وف���ود  ناق��شت  ذلك،  إلى  باإلضافة  الفلسطيني.  الشعب  ضد  العنصري 
تدع���و  التي  الش����عبية  املب���ادرات  بع�����ض  تطوي����ر  املخت���لفة  املؤمت���ر 
اجل�����رائم  ومرتكبي  احل������رب  مجرمي  م����ن  مقاض����اة  تشجي�����ع  إلى 
دور  وتط������وير  توس�����يع  أيضا  وناقش����وا  كم����ا  اإلنس����ا�ني������ة،  ضد 
العقوبات  وفرض  إسرائيل  مقاطعة  إلى  تدعو  التي  العاملية  احلركة 
الدولي. للقانون  تنصاع  حتى  منها  االستثمارات  وسحب   عليها 
الفترة  في  نظم  قد  كان  إسرائيل  سياسة  مراجعة  مؤمتر  أن  يذكر 
مراجعة  مؤمتر  هامش  على   2009 نيسان   19-18 بني  الواقعة 
الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  قبل  من  وذلك  جنيف،  في  ديربان  مقررات 
العق���������وبات  وفرض  من�������ها  االس�������تثمارات  وسح���ب  إسرائيل  ملقاطعة 
األهلي������ة  املنظ��������مات  تنسيق  جلنة  من  كل  مع  وبالتع���������اون  عليها 
اليهودية  والشبكة  الفلسطينية،  القضية  على  العاملة  األوروب�������ية 
ح�����������ول  الدولية  التنسيق  وجلنة  الصهيونية،  ملناهضة  الع�������املية 

 . فلس���طني

 http://israelreview.bdsmovement.net :للمزيد من املعلومات حول املؤمتر

حتت شعار: “ال للبضائع اإلسرائيلية”

حملة مقاطعة إســــــرائيل، وسحـــب االستثـــمارات منـــــــــــــــــــها، وفـــــــرض العقــــــــــوبـــــــات عليـــــــــــــــهـــا

جامعة القدس، كلية احلقوق. )تصوير: مركز بديل(

)املصدر: مركز بديل(

)تصوير: مركز بديل(
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U�Ë ÂU¹_« pKð hB� X�«“ U� ¨W³JM�« À«bŠ√ vKŽ U�UŽ 5²��« »—UI¹ U� —Ëd� l�
ÆrNF� ÂuO�« Àb??% UN½Q� rNF� U¼uKLŠ rŁ U¼uýUŽ s� …d??�«– œË«d??ð UN�öš  Èd??ł
«c¼ fJFM¹ Æq³I²�*« UL� d{U(« s� ·u)«Ë oKI�« ¨V�d²�«Ë dðu²�« ¨tð«– ‰UFH½ô«
d{UŠ  t½√ vKŽ f�_« l�Ë ¨f�_UÐ Àb×¹  t½√ vKŽ d{U(« l�  q�UF²�« w� ·u)«
«bŽ U� ¨Ÿu??{u??*« «c??¼ ‰u??Š t¹dł√ Y×Ð sL{ sN²KÐU� wðö�« ¡U�M�«  iFÐ  ÆÂu??O??�«
sNKO�UHð ‰ULF²Ý« s� Ë√ WŁœU;« qO−�ð s� s�u�ð ¨sNM�  UOÝUO��«  UDýUM�«
bI� ™ÆÈd??ł U0 W�—UA*«Ë  Y¹b(«  w� sN¹b�  …b¹bý W³ž— qÐUI�  p??�–Ë ¨WOB�A�«
‚UOÝ sL{ v�Ë_« …dLK� d�cð qO�UH²�« iFÐ Êu� ¨WKÐUI*«  s� sN�UFH½≈ sŽ ÊdÒ³Ž
s¹bÐ√ sNCFÐ  Æd¹bI²�«Ë b'« qL×0 WO(« sNðd�«–Ë sNÐ—U& l� q�UF²¹ ¨w¦×Ð
œ«d??�√  b??Š√ d??šP??Ð Ë√  qJAÐ  dCð U??0d??� U¼dA½ r²OÝ  w??²??�«   U??�u??K??F??*«  Ê√  s??�  U�u�ð
ÊuLKF²¹  Ë√ ÊuKLF¹ U�≈ s¹c�« ≠¡U�M�« pKð ¡UMÐ√ œuBI*« ÊU� W�U(« ÁcNÐ ≠WKzUF�«

ÆqOz«dÝ≈ W�Ëœ œËbŠ sL{  U�ÝR� Ë√ b¼UF� w�
s� ÎU??�u??š X�JŽ ¡U�M�« UN²KLF²Ý≈ w²�« …bIF*« dOžË WF{«u²*«  dOÐUF²�«  Ê≈
qO�«dF�« l{uÐ dšPÐ Ë√ qJAÐ WOM�_« UNðeNł√ ÂuIð Ê√ s� ÎU�ušË ¨WL�U(« W�ÝR*«

 Æ‚UM)« rNOKŽ oOCð Ë√ rN³�UFð Ê√ vMF0 ¨ UN�_«  U×¹dBð V³�Ð ¡UMÐ_«  ÂU�√
V�×²�«Ë V�d²�« ·dBð w� fJFMð ·u)« s� W�UŠ gOFð ¨Ëb³¹ UL� ¨¡U�M�« Ác¼
…dL²�� X�«“ U� WOF{u�« Ác¼ Ê√ sN¦¹œUŠ√ s� Ëb³¹ ÆUC¹√ d{U(« s�Ë q³I²�*« s�

ÆVFA�« «c¼ ¡UMÐ√ ÁU& WOFLI�« WL�U(« …eNł_«  UÝ—U2 V³�ÐË W³JM�« cM�
dOž  ·uš W�UŠ sŽ UM¼ Àb×²½ ô UM½√ vMF0 ¨U¼d�H¹ U�  UN�  Ác¼ VŽd�« W�UŠ
UOÐuH�«  Ë√ U¹u½«d³�«¢  t³A¹ U0 Í√ ¨Á—d³¹ U� t�  fO� Íc??�« wIDM�  dOž Ë√ wFO³Þ
W³JM�« ÂU??¹√ ÊuOMOD�KH�«  týUŽ l??�«Ë Æt???ð«– b×Ð ‘UF� l??�«Ë  w??¼ q??Ð  ¢  WOŽUL'«
5Ð VŽd�« dA½ w� U³³Ý X½U�Ë UNK� —“U−LK� «e�— X�u% w²�« 5ÝU¹ d¹œ —“U−�Ë

ÆWHK²�*« WO�¹—U²�« d¹—UI²�«Ë Y¹œUŠ_« b�Rð UL�Ë Ëb³¹ UL� ÊUJ��«
WO(« …d???�«c???�« w??� ÎU??I??O??L??Ž ©¡U????(« r??C??Ð®  d??H?? ÔŠ w??²??�« h??B??I??�«Ë —“U???−???*« p??K??ð
w�Ë rNO�  w??Š ¡e??' p??�c??Ð  X??�u??% YOŠ «u??³??¼– ULM¹√  rNF�  UN½uKL×¹  ¨UNÐU×�_
q� w� U�Ëœ d{U(« w{U*« «c¼ ÆrNO{U� s� —u� jI� fO�Ë rNK³I²��Ë r¼d{UŠ
À«bŠ√ sŽ ŸUDI½« „UM¼ sJ¹ r� ÆÂuO�«  v²Š ‘UF� ÷U� u¼ UN½Ëd¹ w²�« qO�UH²�«
vKŽ ÷d� Íc�«Ë ¨UC¹√ ÍdJ�F�« rJ(« …d²� w� UNðUOF³ð «uýUŽ bI� ¨W³JM�«  ö¹ËË
ÂU¹√Ë ¢jIM�UÐ WýUŽù«¢ ÂU¹√ UNM� ÊËd�c²�¹ ÆrNO{«—√ vKŽ «uIÐ s2 5OMOD�KH�«
W�Uš tÐUFO²Ý≈ - s� qB� Ë√ qOGA²�«  i�—Ë wÝUO��« rOEM²�«  dEŠË ‰UI²Žô«
 UDýUM�«Ë 5DýUMK� ¡ULÝ√ XKLý ¢¡«œuÝ rz«u�¢ vKŽ ¡UMÐ p�–Ë ¨rOKF²�« pKÝ w�
rNOKŽ oO{ s2 ¨qš«b�« w� UNM� «Ëd−¼ Ë√ rNO{«—√ vKŽ «uIÐ s2 ¨wMÞu�« nB�« s�
q³� s� ¨¡È—«uÞ WLE½√Ë 5½«u� o�Ë sŽdA*«Ë fÝRL*« nMF�UÐ «uNÐuł Ë« ‚UM)«

Æ…cHM*«Ë WL�U(« UNðeNł√Ë W�Ëb�«
Íc�« qJA�UÐ wÐ«b²½ô« rJ(« ¡UN²½« l� ÂœUI�« dD)« ÊuOMOD�KH�« dFA²Ý« bI�

¨sÞu�«≠÷—_« Ê«bI� s� rNIK� sŽ «Ëd³ŽË ¨ułd*«  ‰öI²Ýô« “«dŠ≈ ÊËœ tO� vN²½«
»ËbMLK� rNKzUÝ—Ë rNðU½UOÐË rNð«d¼UE�Ë rNð«d9R� w� tMOŠ w� p�– sŽ «uŁb%Ë
5ÐË WOKzUF�«   U�K'« w??� p??�–  s??Ž «u??Łb??% UL� ÆWOÐdŽË W??O??�Ëœ q�U×�Ë  w�U��«
UL� U¼b�Rð WO�¹—U²�« lł«d*« X??�«“  U� —u??�√ Æ…b??Š«u??�« …bK³�« w� Ê«dO'«Ë »—U??�_«
U¼u³�«ËË À«bŠ_« «uýUŽ s¹c�«  ’U�ý_« ”uH½Ë ‰uIŽ w� WO(«  …d�«c�«  U¼b�Rð
rNM�Ë ¨t²OÐ bI� s� rNM�Ë ¨rNK� Ë√ t²KzUŽ ¡UMÐ√ iFÐ bI� s� rNM� ÆUNðö¹Ë «u½UŽË
s� vI³ð s� vKŽ U�uš „d??ð Ë√ Î«d�� d−¼Ë ¡w??ý  q� bI� s� rNM�Ë  ¨t??{—√  bI�  s�
ÊuCž w� WH�UF�« √bNð Ê√ bFÐ Ÿułd�« q�√ vKŽ p�– q� ¨‰ô–ù«Ë V¹cF²�«Ë …U½UF*«

ÆÂU¹√
W³JM�« r−Š  l�u²¹  sJ¹ r� Ëb³¹ UL� Î«bŠ√ Ê√ ô≈ ¨t²�ËUI�Ë dD)« —UFA²Ý« rž—

 UM� U??�  ¢ ∫p???�– s??Ž UHOŠ s??� ©ÆŸ ÆÊ® ‰u??I??ð Æ¡U??�??M??�« …d???�«–  UM�  b??�R??ð  UL� U??N??ðôu??¼Ë
s¼UO¼ t½≈ —U³š_UÐ lL�½ UM� ‘U½—uBð« U� UF³Þ W�b� X½U� ¨¡wA�« «c¼ 5F�u²�
ÂUMð ”UM�« X½U� Æ…QłUH� X½UJ� «u³KGÐ rŽ ¨œuNO�« «uFKÞ ¨«u³KGÐ rŽ WOMOD�KH�«
 «uFKD¹ «u½U� s¹bFÐ ¨«uOIÐ ‰Ë_UÐ Æ«uKL×²�¹ «Ë—bI¹ «ËœUŽ U� s¹bFÐ ¨»U³�« dJ�ðË

Æ¢ ËdOÐ Ÿ s¹bFÐË ‰Ë_UÐ ÊULŽ Ÿ «uŠ«— wK¼√ Æ ËdOÐ Ÿ sH��UÐ
vKŽ qLF�«Ë dD)« «c¼ W�ËUI�Ë ¨WNł s� ÂœUI�« s� ·u)«Ë dD)« —UFA²Ý« Ê≈
ÊdI�«  W¹«bÐ  cM� 5OMOD�KH�«   eO� W�UŠ w¼ ¨t� qF� …œd�Ë WKÐUI*« WN'« s� Áb�
vKŽ œuNOK� w�u� sÞË W�U�ù WOŽdý vDŽ√ Íc�« —uHKÐ bŽË —«d�≈ l� W�Uš ¨w{U*«
vKŽ 5OMOD�KHK� tłuð ULMOÐ ¨VFý rN½√ vKŽ œuNO�« l� q�UFð Ê√ cM� ¨5D�K� ÷—«

  Æ°5D�K� ÷—√ w�   UOK�√ rN½√

W???�ËUI*«Ë d??O−N²�«
‰öš  wzU�M�« œU%ô«Ë WOÐdF�« WOzU�M�«  UOFL−K� rEM*«  wzU�M�« qLF�« eO9
 öLŠ W�ËUI0 ¨±π¥∏ ÂUŽ À«bŠ√ w� WCNM�« W�dŠ ¡U�½ q³� s� rŁ s�Ë ¨»«b²½ô«
œuLB�« WOL¼_ ”UM�« wŽË l�— vKŽ qLF�« w�Ë ¨UNÐU×�√ s�  uO³�« m¹dHðË dO−N²�«
W�ËUI*«  Ác¼ ÆÎ«d�� «Ëd−¼ Ë√ «ËQ' s¹cK�« p¾�Ë√ rŽœË  ÊuF�« b¹  b* W�U{≈ ¨¡UI³�«Ë
 UDýU½Ë  «d¼UE²*« X{dFð YOŠ ÍdJ�F�« rJ(«  …d²� ¡UMŁ√ bFÐ ULO�   dL²Ý«
 UI¹UCLK�  s{dFð UC¹√Ë rOKF²�« pKÝ w� sKLŽ s2 qLF�« s� qBH�« v�« W�d(«
‰UDÐ≈  l� v²Š t�uFH� ÊU¹dÝ dL²Ý« s� UNM� ¨‰u−²�« dEŠË lM*«  d??�«Ë√ 5IKðË
W�Uš ‰UI²Žö� s{dFðË  UL� Æ «uM�Ð tðbFðË ¨±π∂∂ ÂUF�« w� ÍdJ�F�« rJ(«
v�« WÞdA�«  Q' YOŠ UNÐ s�—Uý wðö�« pKð Ë√ ¡U�M�« UN²LE½ w²�«  «d¼UE*« ¡UMŁ√

Æ…uI�UÐ UNCFÐ o¹dHð
 U�ÝR� w�ÝR� s�Ë WOÝUOÝ WDýU½ – Í—uš …dOLÝ …bO��« ‰«u??�√ nBð
Y¹b(« ÊuLC�  s??� qÐUI*UÐ ‰b²�¹Ë ¨tðu��Ë dO−N²�« WŽUAÐ ≠WCNM�« W�dŠ
W�ËUI� UC¹√ d??�_« qLý Æ UOKLF�« pKð W�ËUI� w� sNð√dłË ¡U�M�« WŽU−ý vKŽ

∫…œu??F�«  ôËU??×�Ë œu??LB�« ¨d??O−N²�«

s?OD????�?K� ¡U?�½ UN?²ýUŽ UL� W³JM�«
‰u?Ò?�� ≠Áb??³Ž ÊU??Mł ∫r??KIÐ

 ¨UJ� ¡UC� ¨WOML��« »d�≤≥≤¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨bOM� d�œ∏¥�¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨e� ¡UC� ¨ÊU�d� XO�±∞π∞¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨W(U�±≤¥±¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨Êö��∏±¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨l�F�±≥±±¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

d�« ¨bH� ¡UC� ¨dL�ô« ”«�±π¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨…—U�≥�±WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨WO�U���∞¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨ÂuA�œ∂∏¥¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨ULK�±±∞≤¨WL�� 

 w� �d��≥∞dA�  ‰Ëô« s�±π¥∏Æ

dA� w�U��« s�±π¥∏

d��« Ø�UL�M�«Øs�u� u�«¨l���« d�� ¡UC� ¨5�«±≤≤µ

¨WL��

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

d��« Ø�UL�M�«Ø—U�J�« ¨l���« d�� ¡UC� ¨Ø5�«±∏≥±

¨WL��

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

d��« Ø�UL�M�«ØÊU�ON� u�« ̈l���« d�� lC� ̈5�«¥∂�≥

ÊWL��

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

d��« Ø�UL�M�« Ø…dO�� u�« ̈ l���« d�� ¡UC� ̈Ø5�«±≥π∞

¨WL��

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

d� ¨…e� ¡UC� ¨U��≤µπ∏¨WL�� 

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

d�¨UJ� ¡UC� ¨ÕË

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

— w�M�«¨UJ� ¡UC� ¨5�Ë

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

¨UJ� ¡UC� ¨…—uBM*«

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ¨UJ� ¡UC� ¨�d�≈µ∂∏¨WL�� 

 w� �d��±dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ¨bH� ¡UC� ¨r�d� dH�∏≤¥¨WL�� 

 w� �d��¥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨W�UL�µ∏±≤¨WL�� 

 w� �d��¥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

d� ¨…e� ¡UC� ¨…d�≤[�π∂¨WL�� 

 w� �d��¥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨‰b:«±±[¥π∂¨WL�� 

 w� �d��¥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨UOKF�±[µ≤∞¨WL�� 

 w� �d��¥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨’UB)«±�¥¨WL�� 

 w� �d��¥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ¨…e� ¡UC� ¨…—u'«≤∏∞�¨WL�� 

 w� �d��¥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

O'«Ò ¨…e� ¡UC� ¨W±¥≤�¨WL�� 

 w� �d��¥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

d� ¨…e� ¡UC� ¨Ê«b�u� ‚«�∂∂¨WL�� 

 w� �d��πdA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

s�UC²K� ÂUH��Ë√ WLEM� ¨…“«œ UJOMOð® ¢‰b−*«¢ …d−N*« UNðbK³� …—U¹“ w� WOMOD�K�

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة

أخبار حملة املقاطعة  )كانون ثاني-نيسان 2009 (
تخفيض العالقات الدوبلماسية مع إسرائيل  

كانون ثاني 2009: قطعت بوليفيا وفنزويال عالقاتها الدبلوماسية 
جهة  من  أراضيهما.  على  اإلسرائيلية  السفارة  وأغلقت  إسرائيل،  مع 
أخ��رى،  جمدت قطر وموريتانيا  عالقاتهما مع إسرائيل، فيما استدعت  
أبيب كرد إحتجاجي ضد ع��دوان إسرائيل على  األردن سفيرها في تل 

الفلسطينيني في قطاع غزة. 

جزر موريشيوس: العمال والساسة ينادون مبقاطعة إسرائيل
11 كانون ثاني 2009: أطلق إحتاد العمال االجتماعيني في جزر 
جميع  مبقاطعة  العامة  يطالب  بيانا  ال��ه��ن��دي(  )احمل��ي��ط  مويشيوس 
»الل��ي��ت«  ح��زب  ك��رر  وق��د  احمللية.  ال��س��وق  ف��ي  اإلسرائيلية  املنتجات 
السياسي، وممثلون عن جميع األحزاب السياسية مطالب مشابهة خالل 

مظاهرة ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. 

إلغاء مشروع السياحة اإلسرائيلية في فرنسا 
أحدثه  ال��ذي  الشعبي  للضغط  كنتيجة   -2009 ثاني  كانون   13
نشطاء حملة املقاطعة في فرنسا، ألغى فندق »غراند إنتر كونتيتنتال« 
مشروع السياحة اإلسرائيلية، والذي كان من املفترض أن يفتتح في 15 
كانون ثاني، مبشاركة خمسني شركة سياحية إسرائيلية. لقد رضخ 
الفندق إلى الضغوطات التي أبداها النشطاء الذين ناقشوا أنه سيكون من 
العار الترويج للسياحة إلى إسرائيل فيما تتورط الدولة الصهيونية في 

مجزرة واسعة النطاق بحق املدنيني الفلسطينيني. 

أعضاء بلدية برمينغهام من اكبر املدن البريطانية 
يطالبون مبقاطعة إسرائيل 

13 كانون ثاني 2009- في اعقاب إحتجاج مبشاركة عدد كبير من 
سكان مدينة برمينغهام للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، استمع 
مجلس بلدية برمينغهام من جميع اإلحزاب السياسية تقدمي إدعاءاتهم 
ثم  غ��زة.  قطاع  على  االخير  اإلسرائيلي  العدوان  بشأن  واحتجاجاتهم 
طالب أعضاء املجلس البلدي من احلكومة البريطانية السماح للسلطات 
بحقوق  املتعلقة  تلك  خصوصا  األخالقية،  باالعتبارات  األخ��ذ  احمللية 

اإلنسان عند حترير عقود.
اليونان يعترض عملية شحن األسلحة االمريكية الى إسرائيل 

14 كانون ثاني 2009- لقد إضطرت القوات العسكرية األمريكية 
إلغاء عملية شحن للذخائر والعتاد احلربي من أحد املوانئ اليونانية الى 

املستودع األمريكي في إسرائيل بعد معارضة أثينا. 

جناح باهر للحملة ضد شركة »فيوليا« الفرنسية
دوليتان  شركتان  هما  الفرنسيتان  »ألستوم«  و  »فيوليا«  شركتا 
تسيطران على ربع مشروع القطار اخلفيف »ترامواي القدس«، والذي 
القدس باملستوطنات اإلسرائيلية احمليطة بالعاصمة  الى ربط  يهدف 
الفلسطينية. لقد حققت احلملة الضخمة ضد هاتني الشركتني نتائج مهمة 

في األشهر األخيرة ومنها: 
21 كانون ثاني 2009: منحت بلدية ستوكهولم العقد اجلديد في 
إدارة املواصالت لشركة أخرى، غير فيوليا التي أدارت شبكة االتصاالت 

في العاصمة السويدية على مدار العشر سنوات األخيرة. 
القضائية  ال��دع��وى  بشأن  األخير  التطور  في   -2009 نيسان   16
املشتركة املقدمة من قبل جلنة التضامن الفلسطينية الفرنسية ومنظمة 
احملكمة  ق���ررت  وأل��س��ت��وم،  فيوليا  شركتي  ض��د  الفلسطينية  التحرير 
اللوائية الفرنسية بأنها متلك سلطانا قضائيا على البت في هذه القضية. 
لكن احملكمة رفضت الطلب املقدم من منظمة التحرير على أن تكون شريكة 

في اإلدعاء في هذه القضية. 
20 نيسان 2009 – مرر املجلس البلدي في غالواي )إيرلندا(  قرارا 
بتأييد 12 عضوا ومعارضة عضوين ب� »اتباع ملجلس البلدي في غالواي 
العقد  جتديد  عدم  الى  باإلضافة  ستوكهولم،  في  البلدي  املجلس  مثال 

لفيوليا على إدارة خدمات املياه في غالواي. 

إحتاد العمال اإلسترالي يطالب مبقاطعة إسرائيل  
17 كانون ث��ان 2009- أص��در إحت��اد املالحني في أستراليا  ق��رارا 
الثقافية،  السياسية،  العالقات  »بقطع  األسترالية  احلكومة  يطالب 
ال��ع��دوان  ينتهي  حتى  اسرائيل  دول��ة  م��ع  واإلقتصادية  الدبلوماسية 
واحلصار اإلسرائيلي على غزة«.  ويؤكد القرار أيضا على التزام اإلحتاد 

»باملشاركة الكاملة في حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب اإلستثمارات منها 
وفرض العقوبات عليها«، و »مقاطعة جميع السفن املسجلة إسرائيليا، 

وجميع السفن املعروفة بتحميل بضائع الى إسرائيل أو منها«. 

عمال املوانئ في جنوب أفريقيا يعلنون حترمي 
السفن اإلسرائيلية 

8 شباط 2009 – في أعقاب قرار من مجلس احتاد النقابات العمالية 
في جنوب أفريقيا بتبني حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب اإلستثمارات 
منها وفرض العقوبات عليها، أعلنت نقابة عمال املوانئ في ميناء ديربان 
عن رفضها تفريغ سفينة محملة بالبضائع اإلسرائيلية. كما نظم العمال 
أيضا مظاهرات على مدار أسبوع في عدد من املدن اجلنوب أفريقية حتت 

شعار »من أجل احلرية لفلسطني، وعزل أبارتهايد إسرائيل«. 

ناشطات إسرائيليات  يناقشن أمر الشركات العاملة 
في األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967 

أطلق  الدقيق،  البحث والتوثيق  2 شباط 2009- بعد سنتني من 
ألكتروني  معلومات  مركز  السالم  أجل  من  اإلسرائيلي  النساء  حتالف 
يشمل قائمة الشركات املتورطة بشكل مباشر في إحتالل الضفة الغربية، 
القدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة اجلوالن. يضم املوقع بشكل موثق 
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نشطاء حملة املقاطعة في كتالونيا يعطلون لعبة كرة 
السلة مع مكابي تل أبيب 

املقاطعة  حملة  نشطاء  م��ن  ال��ع��ش��رات  رف���ع  ش��ب��اط 2009-    5
شعارات واعالم فلسطينية خالل مباراة دوري األبطال )يوروليغا( 
لكرة السلة بني فريقي برشلونة ومكابي تل أبيب. نظم هذه الفعالية 
شعارا  شخصا  خمسني  نحو  رف��ع  حيث  احل���رب  مناهضة   حت��ال��ف 
أوقفوا  ال��ي��وم،  فلسطني  ب��األم��س،  أفريقيا  »ج��ن��وب  عليه:  كتب  كبيرا 
األبارتهايد«. فيما هاجمت الشرطة احملتجني، اال ان عدد منهم استمر 
عملية  خ��الل  إسرائيل  مبقاطعة  املنادية  وال��ب��ال��ون��ات  األع���الم  برفع 

إخالئهم من اإلستاد.

حركة الطالب وحملة املقاطعة 
11 شباط 2009-  حضر حوالي  ألف طالب إجتماع إحتاد الطالب 
في جامعة مانشستر في اململكة املتحدة، حيث تبنوا مقترحا باالنضمام 
الى حملة مقاطعة إسرائيل وسحب اإلستثمارات منها وفرض العقوبات 
عليها حتى  تنصاع للقانون الدولي. ويطالب املقترح االحت��اد بسحب 
استثماراته من اسرائيل، ومقاطعة جميع الشركات التي تدعم أو تستفيد 
مقاطعة  سياسة  تبني  على  اجلامعة  ودف��ع  االسرائيلي،  االحتالل  من 

مشابهة باجتاه إسرائيل. 

حملة مقاطعة إســــــرائيل، وسحـــب االستثـــمارات منـــــــــــــــــــها، وفـــــــرض العقــــــــــوبـــــــات عليـــــــــــــــهـــا

12 شباط 2009- أصبحت كلية هامشير في أمهيرس، األولى من 
بني اجلامعات والكليات في الواليات املتحدة، التي تسحب إستثماراتها 
من الشركات املتورطة في االحتالل االسرائيلي في فلسطني. فبعد حملة 
استمرت لسنتني من قبل مجموعة »طالب من أجل العدالة في فلسطني« 
ضغطت من خاللها على مجلس أمناء الكلية، تراجعت األخيرة عن جميع 
استثماراتها مع ست شركات مرتبطة بشكل مؤكد مع إنتهاكات إسرائيل 

للحقوق الفلسطينية. 
من  قائمة  نيويورك  جامعة  ف��ي  ط��الب  وزع    -2009 شباط   18
احل��رم  ف��ي  األبنية  أح��د  ف��ي  وذل��ك  اجلامعة،  إدارة  ال��ى  املقدمة  املطالب 
اجلامعي والتي تشمل مراجعة الستثمارات اجلامعة بهدف سحبها من 
الشركات املتورطة في إنتهاكات إسرائيل حلقوق االنسان. باإلضافة الى 
طلب منح املنح السنوية  لثالثة عشر طالبا فلسطينيا، وض��رورة قيام 

اجلامعة بتقدمي جميع املتطلبات الالزمة إلعادة بناء جامعة غزة. 
27 شباط 2009- بعد احتالل استمر ثالثة أيام ألحد املباني املركزية 
في جامعة كارديف في ويلز )اململكة املتحدة(، رضخت إدارة اجلامعة 
الرئيسيتني  الشركتني  الطالب بسحب جميع االستثمارات من  ملطالب 
التي تزود إسرائيل باألسلحة. يعتبر »إحتالل كارديف« واحدا من 28 
إحتالال للمباني في بريطانيا بغية املطالبة بإنهاء املشاركة في جرائم 

احلرب اإلسرائيلية. 

مخرج سينمائي يقاطع مهرجان األفالم في تل أبيب 
جون  الشهير،  الكندي  السينمائي  املخرج  –ألغى   2009 آذار   17
غريسون، طلبا لعرض فيلمه »أشجار التني« )Fig Trees( في مهرجان 
األفالم الدولي في تل أبيب )LGBT(، بعد مطالبته من قبل حملة مقاطعة 
إسرائيل، وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. غريسون، 
هو عضو في مظمة فاعلة ضد أبارتهايد إسرائيل، وقد صرح بأن ما تعلمه 
خالل أسبوع األباتهايد اإلسرائيلي كان أحد األسباب وراء دعمه ملقاطعة 

إسرائيل. 

يوم األرض: يوم عاملي للعمل في حملة املقاطعة 
يوم  في  العالم  ح��ول  نشاطا  من 65  أكثر  ج��رى  آذار 2009-   30
ملقاطعة  الفلسطينية  الوطنية  احلملة  لنداء  تلبية  السنة،  هذه  األرض 
إسرائيل. وقد شملت الفعاليات على قراءة أشعار في ديلهي )الهند(، الى 
فعاليات في السوبر ماركت حول اململكة املتحدة، ومؤمتر ضد التطبيع 
في تونس، وعرض أفالم ومسرحيات في إسبانيا والواليات املتحدة، 
وإحتجاجات أمام مقر األمم املتحدة في كراكاس )فنزويال(، باإلضافة 
الى نشاط رياضي على الدراجات أمام محكمة العدل الدولية في الهاي، 

ونشاطات عامة في عدد من شوارع املدن اإليطالية والفرنسية.

املصدرون اإلسرائيليون يصفون املقاطعة باملشكلة 
31 آذار 2009- ناقش مقال في جريدة »جيروزاليم بوست« املشاكل 
التي يواجهها املصدرون اإلسرائيليون، حيث أشار يائير ريتلوي، رئيس 
الرابطة التجارية األجنبية إلى أن »21 % من املصدرين ]االسرائيليني[ 
احملليني يواجهون مشاكل في تصدير البضائع اإلسرائيلية بسبب حملة 

مقاطعة إسرائيل«. 

احلكومة البريطانية أعلنت أنها ستراجع صادراتها 
العسكرية الى إسرائيل

21 نيسان 2009- أعلن  وزير اخلارجية البريطاني دافيد ميليباند 
بأن حكومته ستراجع أمر صادراتها العسكرية الى اسرائيل على ضوء 
بأن جميع  األخير على قطاع غزة وق��ال ميليباند  اإلسرائيلي  العدوان 
العسكري  العتاد  تصدير  جتيز  التي  واملستقبلية  احلالية  التراخيص 
سيعاد النظر فيها على ضوء عملية »الرصاص املسكوب« التي استمرت 

ثالثة أسابيع«. 

مجلس احتاد النقابات العمالية االسكتالندي ينضم 
الى حملة املقاطعة 

23 نيسان 2009- إنضمت سكوتلندا الى إيرلندا وجنوب أفريقيا بعدما 
صوت اعضاء مؤمتر مجلس احتاد النقابات العمالية االسكتلندي لصالح 
حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها. 
وقد أفاد القرار أيضا بأن على االحتاد  ان »يراجع عالقته مع الهستدروت«، 
على خلفية قراره باالنضمام الى حملة املقاطعة. هذه هي املرة الثالثة التي 

يلتزم فيها احتاد نقابي على مستوى بالده، بحملة املقاطعة. 

)املصدر: مركز بديل(
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العنصرية، املقاطعة، والكم الغزير من النفاق
بقلم: ايزابيل همفريز*

زيكو تاميال: الصهيونية متثل جرمية ضد اإلنسانية

خالل تصفحي للجرائد في أحد مقاهي جنيف، لفت انتباهي فقرة في أسفل الصفحة 
الرابعة. مقال صغير يشير إلى التصريح األخير للبنك الدولي، حيث »استنتج« فيه ما 
نعرفه قبل اآلن: لم يحصل الفلسطينيون على كمية كافية من املياه، وأن ما يستخدمه 
األف��راد اإلسرائيليون للمياه يقدر بأربعة أضعاف ما يستخدمه األف��راد الفلسطينيون، 
فإن  األس��ف،  مع  الضرورية.  احتياجاتهم  بالكاد  املستخدمة  املياه  كميات  تغطي  حيث 
خطاب  على  تعليق  ثنايا  بني  مطمورا  كان  إسرائيل  ابارتهايد  على  الواضح  املثال  هذا 
الرئيس اإليراني محمود احمدي النجاد. في احلقيقة، فإن الواقع العنصري الذي يعيشه 

الفلسطينيون برمته مطمور خلف اخلطابات السياسية العريضة. 
أعود إلى بريطانيا، أقلّب أعداد األسبوع من جريدة »الغارديان«، عدد يتيم فقط غطى 
مؤمتر األمم املتحدة ملراجعة ديربان في سياق خطاب أحمد جناد ومقاطعة املندوبني من 

أوروبا وأمريكا الشمالية. 
املشاركات  كإحدى  العنصرية.  مواجهة  في  احلمل  من  الكثير  املتحدة  األمم  على 
في جلسات املجتمع املدني، أعتقد أن املؤمتر ليس فقط فرصة مهمة ملناقشة عنصرية 
إسرائيل، ولكن أيضا منبرا للتركيز على قضايا أخرى مثل العنصرية بحق املجموعات 
النظام  الطبقات في  أدنى  باملنبوذين، وهم  غير احلصينة كالغجر والداليت )يعرفون 
الطبقي الهندوسي القدمي(، باإلضافة إلى أهمية تعويض املنحدرين من جتارة العبيد 

األوروبية-األطلنطية. 
يطالب النشطاء العامليون الباحثون عن العدالة لفلسطني برد جذري على الهيكل 
حساب  على  كأولوية  عرقية  مجموعة  حقوق  تفضل  باعتبارها  للصهيونية  العام 
مجموعة عرقية أخرى. وفي الوقت الذي لم يتوقع فيه أحد بان يتبنى مؤمتر مراجعة 
الشخصيات  انتقادات  ف��إن  األبارتهايد،  أس��اس  على  إسرائيل  نظام  حتليل  دي��رب��ان 
الدولية للتمييز العنصري املنهجي الذي ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيني قد ازدادت 
خالل السنوات األخيرة. ورغم اإلدراك بأن قرارات األمم املتحدة بشأن الفلسطينيني، 
كأي شعب محتل آخر، لن تقود إلى فعاليات دولية، تظل الوثيقة اخلتامية الصادرة 
عن مؤمتر األمم املتحدة العاملي ضد العنصرية في ديربان )2001( عالمة فارقة في 
بحجة  واألمريكيون  اإلسرائيليون  رفضها  التي  الوثيقة،  أدرج��ت  لقد  السياق.  ه��ذا 
»معاداة السامية«، الفلسطينيني كضحايا مباشرين للعنصرية، رغم فشلها في تسمية 
مصدر هذه العنصرية. لقد نظر العديد من منظمات املجتمع املدني إلى ديربان على أنه 
يؤسس لهيكلية مفاهيم مفيدة ملصارعة العنصرية التي تشكل قلب املعاناة الفلسطينية 

الطويلة. 
نيسان  جنيف 24-20  في  انعقد  ال��ذي  ديربان  مقررات  مراجعة  مؤمتر  ه��دف  لقد 

2009، ألن يكون منتدى تقييميا للتقدم نحو األه��داف بعيدة املدى التي صاغها مؤمتر 
ديربان قبل ثماني سنوات. بيد أن خطوة تكتيكية من قبل دول أمريكا الشمالية وأوروبا 
قد أبرزت بان مسودة إعالن مؤمتر مراجعة ديربان ال يتضمن اي انتقاد إلسرائيل. خالل 
اجللسات التحضيرية، مت شطب أوراق وبيانات »هجومية« لشمولها على مصطلحات 
مثل »عقاب جماعي غير قانوني«، و »تعذيب«. لم يكن لدى إسرائيل وكندا والواليات 
املتحدة، حتت إدارتي الرئيسني جورج بوش وبراك اوباما، أي عزم بالسماح بتكرار لغة 
عام 2001. فقاطعت الدول الثالث العملية منذ بدايتها. وقد أعاد أوباما املشاركة االمريكية 

في عملية التحضير ولكن سرعان ما انسحب مجددا. 
الرئيس  رف��ض  من  الوحيدين  احملبطني  والفلسطينيون  العرب  النشطاء  يكن  لم 
األمريكي اجلديد ذي األصول األفريقية من حضور مؤمتر األمم املتحدة حول العنصرية، 
فقد كتب املمثل والناشط داني غلوفر نداء اللحظة األخيرة ألوباما من خالل تأكيده على 
أهمية توفير »الدعم والتعويض« لضحايا التاريخ مبا في ذلك ضحايا التاريخ املعاصر، 
وذلك في جريدة »ذي نيشن« The Nation ، في الثامن من نيسان: “أليس مؤمتر األمم 
املتحدة هو املكان الصحيح متاما لرئيسنا اجلديد لكي يعرض أمام العالم التزامات إدارته 
بشعار “التغيير، نحن نؤمن به” والذي يعني نبذ تراث دولتنا األسود في انتهاك القانون 
الدولي، وتشويه األمم املتحدة، واستخدام االستثناء األمريكي لتبرير املضي بعيدا جدا 

عما يتوقعه العالم من املسؤولية امللقاة على قيادة الواليات املتحدة؟”.  
لقد اصطدم هذا النداء بآذان صماء. وإذا كان متييع جدول األعمال هذا غير كاف، فقد مت 
استدعاء رانيا ماضي، ممثلة مركز بديل في جنيف إلى مكتب مفوض األمم املتحدة السامي 
حلقوق اإلنسان قبل نحو أسبوعني من انعقاد املؤمتر، وذلك من أجل إبالغها بأن املنظمني 
لن يسمحوا بتنظيم فعاليات تتعلق بفلسطني ك� “نشاطات جانبية” رسمية. على اجلهة 
املقابلة، أوجد نشطاء اللوبي اإلسرائيلي طريقة في تنظيم نشاطاتهم اجلانبية اخلاصة، 
اإلع���الن ع��ن حظر تنظيم نشاطات تتعلق بفلسطني وإس��رائ��ي��ل. لقد مت��ت عملية  رغ��م 
عاملية  “محاور”  االلتفات على هذا احلظر من خالل تأطير النشاطات وعنونتها حتت 
عامة للعنصرية، وجتنب إرجاعها إلى إسرائيل. انعقدت اجللسات، وسمحت ألمثال آالن 
ديرشوفيتش، إيلي ويسيل، واملمثل جون فويت لشجب “معاداة السامية” الفلسطينية 

واإليرانية، و “النازية”، والعنصرية ضد إسرائيل. 
مع إخماد أصوات االنتقادات الفلسطينية إلسرائيل، ُترك املجال ألحمدي جناد خللط 
انتقادات شرعية إلسرائيل كدولة عنصرية مع ايدولوجيته املنتقدة. ال بد وأن نشطاء 
اللوبي اإلسرائيلي قد اعتقدوا بأنهم كسبوا الرهان. إن خطاب أحمدي جناد وانسحاب 23 
مندوبا لدول أوروبية وأمريكية شمالية )ال نذكر هؤالء الذين لم يحضروا منذ البداية(، 

تعني أن عليهم إمتام عمل قليل ليس فقط ملنع اتهام إسرائيل بالعنصرية، ولكن أيضا 
لطرحها كضحية للعنصرية. 

اللجنة  التام للحدث املركزي، فإن مؤمترا ليومني من تنظيم  بالرغم من اإلخفاق 
عليها،  العقوبات  وف���رض  منها  االس��ت��ث��م��ارات  وسحب  إس��رائ��ي��ل،  ملقاطعة  الوطنية 
وتطوير  مم��ارس��ة  أج��ل  م��ن  والنشطاء  الدوليني  اخل��ب��راء  م��ن  مجموعة  استضاف  ق��د 
الدولية. كأحد املنظمني،  االحتماالت باستخدام األجهزة قانونية ملواجهة العنصرية 
الحظت مديرة مركز بديل إنغريد غاسنر ج��رادات، أن مقاطعات/عراقيل مشابهة من 
قبل حلفاء الواليات املتحدة ملؤمترات األمم املتحدة ضد العنصرية قد حصلت في أعوام 
1978 و 1983: “هذه املقاطعات/ العراقيل، لم تستطع منع عزل نظام األباتهايد في 
لقد ناقش النشطاء من مختلف دول أوروبا  جنوب أفريقيا ومن ثم إبادته النهائية”. 
وأماكن أخرى أهداف بعيدة املدة، ومواضيع انطباق جرمية “األبارتهايد” على إسرائيل 
منظمات  ضد  حمالت  لتنظيم  استراتيجيات  وبلورة  الدولي،  القانون  عليه  نص  كما 
يهودية خالصة )مثل الصندوق الوطني اليهودي- كيرن كاييمت(، في دولهم الوطنية، 
وأيضا مناقشة االستراتيجيات القانونية احملتملة إلحضار إسرائيل للمحاسبة أمام 

احملاكم الدولية. 
الذين  القالئل  املعلقني  أح��د  “الغارديان”،  جريدة  من  مايلن  سيموس  أش��ار  لقد 
يكتبون عن شعورهم الشخصي في الصحافة الرائجة في بريطانيا، إلى احلقيقة املقلقة 
التي تفيد بأن جميع املقاطعني كانوا “دول أوروبا، أو مستوطنني من أصول أوروبية. 
إن مثل هذا االنقسام العرقي التام بني البيض مقابل البقية في املنتديات العاملية لهو 
أمر غير مسبوق. كيف أصبح األمر بغاية السخرية، بأن يحدث ذلك في مؤمتر مفترض 
وراء  الوقوف  من  املفعمون  جنيف،  في  “املقاطعون”  العاملية،  العنصرية  يواجه  أن 
معاناة  في  املستمر  ودوره���م  الذاتية  عنصريتهم  ينكرون  غ��زة  في  إسرائيل  مجزرة 
الشرق األوسط” )23 نيسان 2009(. إن النفاق الذي يخبرنا به الساسة واإلعالميون 
األوروبيون بأن مقاطعة إسرائيل ما هي إال معاداة للسامية أو ذات نتائج عكسية، قد 
انكشف أخيرا مبقاطعتهم خلطاب أحمدي جناد، أو حتى في جميع التطورات في مؤمتر 
األمم املتحدة حول العنصرية. هذا ما أحس به، أنا أستطيع أن أتصور فقط كيف يشعر 

الفلسطينيون جتاه املجتمع الدولي الذي يخذلهم، مرة أخرى”. 

* ايزابيل همفريز، عضو في شبكة االسناد القانوني ملركز بديل. شاركت في مؤمتر 
“اإلنتفاضة  في  املقال  هذا  من  أولى  نسخة  نشرت  العنصري.  إسرائيل  نظام  مراجعة 

األلكترونية” في 28 نيسان 2009. 

استضاف مركز “بديل” حلقوق املواطنة والالجئني بتاريخ 2009/4/21 مسؤول 
العالقات اخلارجية الحتاد عمال املواصالت والنقل في جنوب افريقيا “زيكو تاميال”، 
الذي زار األراضي الفلسطينية للمشاركة في مؤمتر دولي تنظمه اللجنة الشعبية ملواجهة 
اجل��دار في قرية بلعني بدعوى من احلملة الفلسطينية للمقاطعة االكادميية والثقافية 

إلسرائيل.
الدهيشة  املهد ومخيم  املواقع وعلى رأسها كنيسة  ع��دد من  تاميال في  وق��د جت��ول 
لالجئني حيث التقى باملسؤولني في اللجنة الشعبية للخدمات في املخيم، اذ استمع الى 
الفلسطينية،  النكبة  اثر  اقيمت  التي  الالجئني في املخيمات  شرح مفصل حول ظ��روف 
واستمع الى شرح مسهب عن جرمية الفصل العنصري التي ترتكبها حكومة اسرائيل 
بحق محافظة بيت حلم من خالل املستوطنات التي تبنيها بشكل غير شرعي ومصادرة 
مساحات واسعة من االراضي واقامة احلواجز العسكرية وبناء جدار الفصل العنصري. 
كما جتول والوفد املرافق له حول جدار الفصل التي تقيمه اسرائيل حول بيت حلم، وشاهد 
عن كثب كيف عزل اجلدار املواطنني عن اراضيهم والطلبة عن مدارسهم واملواطنني عن 

منازلهم وعن بعضهم البعض. 
وعقد اجتماع ضم تاميال وعدد من املسؤولني السياسيني والنقابيني وممثلني عن قوى 
وفاعليات مختلفة وذلك في مقر مركز “بديل” عصر يوم الثالثاء املوافق 2009/4/21 
، استهل بقيام محمد ج��رادات املسؤول في مركز بديل بالترحيب بالضيف وباحلضور 
اذ  افريقيا،  جنوب  في  والنقل  امل��واص��الت  عمال  احت��اد  يحتلها  التي  املكانة  ال��ى  مشيرا 
يضم في صفوفه نحو 100 الف عامل وموظف في كافة قطاعات النقل البري والبحري 
واجلوي، وكذلك قطاع القطارات السريعة واملتوسطة، واشار جرادات ان االحتاد يقف 
الفلسطيني ومع حقوقه، مثمنا رفض االحت��اد تفريغ حمولة سفن  الشعب  الى جانب 
اسرائيلية في ميناء ديربن في جنوب افريقيا في شباط )فبراير( املاضي، بناء على موقف 
االحت��اد مبقاطعة اسرائيل وف��رض العقوبات عليها نتيجة للجرائم التي ترتكبها ضد 

الشعب الفلسطيني.
والقى تاميال محاضرة استهلها بحديثه على عمق العالقة التي تربط الشعبني في 
فلسطني وجنوب افريقيا، وكذلك احلركتني التحرريتني في البلدين، مشيرا الى انه وفي 
ذورة النضال في بداية عقد الثمانينات اطلق الكثير من ابناء جنوب افريقيا على ابنائهم 
اجلدد اسماء قياديني ومناضلني فلسطينيني، فانتشر اسم “الرفيق عرفات” نسبة الى 
الرئيس الشهيد ياسر عرفات كثيرا في جنوب افريقيا، ولدى اندالع االنتفاضة االولى 
تعمقت العالقة واصبحت متينة للغاية وفيها الكثير من اوجه التعاون، وعزا ذلك السباب 
من  قربهما  ما  الشعبني  عاشه  ال��ذي  واالستبداد  والظلم  االضطهاد  رأسها  وعلى  كثيرة 
بعضهما البعض، معتبرا وجود خلط في املفاهيم بعد قيام السلطة الفلسطينية وتغيير 

الشعارات من دولة دميقراطية واحدة الى دولتني، ومن ثم حكم ذاتي جعل العديد من 
دوره��م  ان  مؤكدا  استقلوا،  قد  الفلسطينيني  ان  يعتقدون  افريقيا  جنوب  في  املواطنني 
كنقابيني ومثقفني لم يتوقف عند هذا احلد وخاصة بعدما شاهد على ارض الواقع الكثير 
املمارسات اخلطيرة، فاالحتالل موجود والتمييز في اوج��ه والظلم مستمر بكل ما  من 
حتمل الكلمة من معنى، مؤكدا ان االحتاد ال يقاطع اسرائيل فحسب بل يسعى الى توسيع 
املقاطعة والتأثير على الكثير من اجلهات حتى تقوم اسرائيل بضرورة االستجابة ملطالب 

الفلسطينيني وحقوقهم.
وقال “انه عندما شاهد ما يحدث على ارض الواقع ضد الفلسطينيني فانه وبالفعل 
االع��الم  وسائل  تنقله  ما  بخالف  وه��ي  املعلومات،  وك��ل  والتصورات  التوقات  كل  ف��اق 
املقروءة واملسموعة واملرئية”، مطالباً الفلسطينيني بعدم التراجع عن شعاراتهم وعن 
مصطلحاتهم الدانة اسرائيل، مشيراً الى ما حصل في مؤمتر ديربان الثاني في جنيف 
حينما قرر الرئيس االيراني عدم ذكر اسرائيل بانها متارس العنصرية واكتفى باالشارة 
اليها فقط ومع ذلك خرج األوروبيني من القاعة وان لم يكن ليتطرق على اإلطالق فكان 
اخلروج سيحصل على اعتبار ان احلكومات االوروبية تدعم اسرائيل وتصرفاتها وهذا 
ما يجب ان نواجهه من خالل التأثير على الشعوب التي تنتقد اسرائيل وتصرفاتها، كما 
دعا الفلسطينيني الى وضوح سياسي اكثر وعدم االكتفاء مبا سماه مبواقف الغموض 
التي تؤثر عليهم عاملياً. وقال تاميال معلقاً ما شاهده على ارض الواقع من جرائم فصل 
وعنصري واضطهاد للشعب الفلسطيني “انه وبسبب الكفاح الذي خضناه ضد النظام 
ضد  جرمية  العنصري  الفصل  ان  املتحدة  االمم  اق��رت  افريقيا،  جنوب  في  العنصري 
وان  خضناها،  التي  اخلطوات  بنفس  القيام  الفلسطينيني  على  يجب  لذلك  االنسانية، 
يصروا في رسائلهم للعالم واملجتمع الدولي ان الصهيونية متثل جرمية ضد االنسانية 

ايضاً”.  
وسرد تاميال الكثير من الشرح حول جتربة جنوب افريقيا وقال ان العالم كله كان يريد 
من احلركة التحررية اجلنوب افريقية ان تتراجع عن مواقفها، وعلى االقل عن مصطلحاتها 
اي التخفيف من حدة الوصف ضد النظام العنصري األبيض، وقد كنا نرفض ذلك على 
التراجع قليالً يجر الى تراجعات في العمق واجلوهر، وه��ذا ما كان مرفوضاً  اعتبار ان 
جملة وتفصيالً. وقد كنا قد أعلنا النضال على ارب��ع جبهات هي جبهة الشعب، وجبهة 
العمل السري، وجبهة العمل مع القوى الدميقراطية االخرى التي لم تكن تؤمن بالكفاح 
املسلح، فأقمنا عالقات معها ملواجهة النظام العنصري جماهيرياً، مشيراً الى انه وحينما 
بدأت املفاوضات مع النظام األبيض رفضنا وقف الكفاح املسلح كما رفضنا كشف االوضاع 
التنظيمية السرية، وهذا استمر حتى لدى املراحل النهائية من املفاوضات حيث بقيت احلركة 
التحررية عند موقفها رغم كل الضغوط الدولية وحتى الضغوط العنيفة التي كانت اجهزة 

امن النظام االبيض تستخدمها ومتثلت مبهاجمة اجلماهير وارتكاب املجازر بحقها وذلك 
في محاولة لزعزعة الثقة باحلركة التحررية التي كانت ترد بعمليات هجومية ضد جيش 
النظام االبيض الذي كان يستخدم التصعيد العسكري كلما تقدمت املفاوضات واقتربت من 
اجناز معاهدة سالم، ولذلك كنا ندرك مدى اخلطأ في ان نترك املفاوضات وحدها، اذ كان ال 

بد ان نعزز العالقة مع اجلمهور والتمسك بالكفاح والعمل السري. 
واختتم تاميال حديثه بالقول ان على الفلسطينيني ان ال ييأسوا وان يتواصلوا مع 
اصدقائهم وحلفائهم في العالم وعليهم ارسال العديد من الرسائل ذات املضامني املختلفة 
وارض��ًا  تاريخاً  الفلسطينيني  ضد  ونظامه  االحتالل  من  احلقيقي  املوقف  توضح  التي 

وشعباً. 
ال��ى جملة من  الفتحاوي عيسى قراقع وال��ذي تطرق  النائب  اللقاء حت��دث  وخ��الل 
رأسها  وعلى  والتمييز  العنصرية  على  تثبت  جميعها  والتي  االسرائيلية  املمارسات 
االستيطان واجلدار والشوارع االتفافية التي متنع اسرائيل الفلسطينيني من استخدامها 
وقد خصصت فقط للمستوطنني ومركبات اجليش االسرائيلي، كما وصلت هذه السياسة 
الى النظام القضائي االسرائيلي ووضرب مثالً على ذلك قيام مستوطن من مستوطنة بيتار 
عليت بقتل الطفل الفلسطيني حلمي شوشه من حوسان بدم بارد وبشكل متعمد وقد حكم 
عليه بالسجن الفعلي ملدة 6 اشهر وهناك العديد من االمثلة املشابهة فقتل الفلسطينيني 
مباح وفي احسن االحوال احكام وهمية وخفيفة، وقال ان هذا النوع من االحتالل يحتاج 
الى مواصلة النضال والكفاح ولكن في الوقت نفسه يحتاج الى مساندة دولية واسعة 

النطاق مع شعبنا الفلسطيني.   
وحتدث خالل اللقاء رئيس احتاد النقابات العمالية في محافظة بيت حلم محمود 
وضعا  حيث  جابر،  احمد  احملافظة  في  العموميني  السائقني  نقابة  ورئيس  ع��ودة  اب��و 
املسؤول النقابي اجلنوب افريقي في صورة اوض��اع العمال الفلسطينيني بشكل شكل 
عام والسائقني العموميني الفلسطينيني واوضاعهم الصعبة من جراء استمرار االحتالل 
االسرائيلي. وقد تطرق النقابيني الى الظروف الصعبة التي يواجهها السائقني والعمال 
قبل  من  الفلسطينيني  العمال  له  يتعرض  ال��ذي  والتمييز  االسرائيلية،  احلواجز  على 

اصحاب العمل اإلسرائيليني. 
وبعد اللقاء، جتول الضيف الزائر في مخيم عايدة لالجئني في بيت حلم واضطلع 
على الظروف الصعبة التي يعانيها سكان املخيم نتيجة اقامة جدار الفصل العنصري 
مبحاذاة املخيم، كما وقام الزعيم النقابي بزيارة ملركز الجئ في املخيم واستمع من طالب 
برنامج تنمية وتدريب الناشئة في املركز عن البرنامج والفائدة التي اكتسبوها من خالل 
املواد التي تقدم لهم والتي تركز على قضية التهجير والتدمير املمنهج لقراهم األصلية من 

قبل اسرائيل، وحقوقهم كالجئني وكيفية احلفاظ عليها.  

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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ÂU� WOMÞË WLNL� ‘«dŠ√Ë ¨ÂËd� v�« ¢°°WKŠUI�« 5D�K� ¡«d×�¢ q¹u×²� dCš_«

°¢ …dýUF�«Ë WO½U¦�«Ë v�Ëô« …d−N�«¢ uOFzöÞ UNÐ
 dOÐ WO� s� WMHŠ X½U� Æ Òw*« «uHA½ ¢ ∫ tMŽ Àb×²½ Íc�« tłu�« oIA� aOA�« ‰U�
s� WO½UŁ »dA¹Ë Âu¹ wðQ¹ q¼ Æ¢dO³�« Õ«— tK�« UHš ¨5MÝ dAŽ dLF�« ‰uDð nÞUM�«
WMHŠ s� d¦�QÐ wN²M¹ ¨tF� q¹uÞ Y¹bŠ W%U� WOM�_« Ác¼ X½U� r� ønÞUM�« dOÐ ¡U�
j³ðdð d¾³�« «c??¼ W¹UJŠ Ê√Ë U�uBš ¨Êu²¹“ Âd??� s�  d¦�QÐË ¨d¾Ð s� d¦�QÐË  ¨¡U??�
s¹c�«  ¢ oLOŽ 5Ž ¢ WMÞu²�� œ«d??�√  tÐ j³ðd¹  U2 dO¦JÐ d¦�√  ¨qNKN*« s??Ð« d¹e�UÐ

Æ¡UOŠ Ë√ q−š ÊËœ ¨¢bł sŽ UÐ√¢ t{—√ `KH¹ sL� UN½u×KH¹Ë ÷—_« ÊuŁd×¹
 b²ý« WHOHš WHł— UN²ÐU�√ w²�« tK�U½QÐ W×³�*«  U³Š tłu�« oIA� aOA�« VK�
‰bŽ  tMJ� ¨VCG�« s� WH¹c� d−H¹ Ê√ ‰ËU×¹ t½Q� tMO³ł VD�Ë tNłË ÒdLŠ≈  ULK�
d¹e�« Ê√ ¨ÍË«d??�« W�– vKŽ  ¨vJ×¹  ÆW??¹Ë—Ë ¡ËbNÐ t¦¹bŠ  q??�«ËË  Ád¹—UÝ√ XłdH½«Ë
t½√ qO�Ë ¨WIDM*« w�  dA²½« w²�« ŸU³��« ”Ëƒ— s� «dB� nÞUM�« dOÐ vKŽ  vMÐ
t�d²� ¨t�u½ q�«u¹ Ê√ t� œ«—Q� ¨ULzU½ l³��« błË d¾³�« ¡U� s� »dAO� …d� ‰e½ U�bMŽ
¨Á—bž l³��« sJ� ¨tIMŽ lDI¹Ë tHOÝ d¹e�« dNA¹ U¼bMŽË ¨tOKŽ r−N¹Ë kIO²�¹ UL¦¹—
UNF{ËË ¨¡U� WÐd� Q?³ŽË tDÐ—Ë tÐ p��Q� ¨tM� rI²M¹ Ê√ d¹e�« —d�Ë ¨Á—ULŠ ”d²�U�

∫ œœd¹ u¼Ë tOKŽ qIŁ√ v²Š UC¹√ u¼ t³�—Ë ¨l³��« dNþ vKŽ
»dI�« X% Í“«e¹ ËbÐ »dF�« dOLŠ q�Q¹ ËbÐ wK�«

¨WŽU−A�« w� UÝ—œ tM� UNK¼√ rKF²� ¨l³��« dNþ vKŽ «“eF� U�dJ�  UM¹e�« Â√ qšœË
 dOLŠ q�√ vKŽ bŠ√ ƒd−¹ r� 5(« p�– cM�Ë ÆŸU³��« s� UNK� WIDM*« «uHE½ rN½√ v²Š

Ær¼dOLŠË r¼ WGzUÝ WLI� rNLN²�«Ë ¡Uł Ê√ v�« ÆÆ»dF�«

…d??OD�« q??¼√ Èb?×²¹ Í—U??ýuA�« Ê«b??¹“ u??Ð√
W???O�ULA�« s??OŽ W??ýuÞ w??� W??O�«b�« q?¼_ d??B²M¹Ë

Ê«b??¹“ w??Ð√ sŽ Y¹b(UÐ aOA�« ÊU�� vKŽ j³ðd¹ qNKN*« s??Ð« d¹e�« sŽ Y¹b(«
 Æ—uB²ð U� ‚u�  Áu�d²×¹ «u½U�  °ÁdOD�« q¼√  Èb%Ë  ŸU−ý  t*“ ÊU�¢ ÆÍ—UýuA�«
UN�u¹ ¨tO�«b�« vKŽ «uL−¼ ÁdOD�« q¼√ ¨w{U*« —«œ s� t*“ q²IÐ WO�«b�« q¼√ «uLNð≈ …d�
¨tO�ULA�« 5Ž  bMŽ týuD�« XF�Ë ¨tO�«b�« w� ‰“U??½ ÊUB(«  ‰UOš Ê«b??¹“ u??Ð√  ÊU??�
tÝ«— sŽ WD(« lKš ¨Ê«b¹“ uÐ√ ôu� tO�«b�« q¼√ U¼uK�U¹ «uŠ«—Ë ¨g�b�« »d{ l�ËË

°Ê«b¹“ uÐ√ U½√ °qÞUÐ ≠∫ ÕU�Ë ÷—ô« w� UNÐd{Ë
ÆtO�«bK� 5Ž“U�  UM¹e�« Â√ q¼√ q� ÍU¼ ∫ «u�U� ÁË√— U*Ë tNłË w� «uH�Ë ÁdOD�« q¼√

Æ¢«uFł—Ë WIDM*« «u�dð
bŠ«Ë ÊU??�¢  ¨ UM¹e�« Â√ w� W�ËdF�  WOB�ý ¨Í—U??ýu??A??�«  Ê«b??¹“ u??Ð√  ÊU??�  «cJ¼
Ê«b??¹“ tMÐ« b??�Ë Ê√ Âu??¹Ë  ¨ÊUB(«  ‰UOš  ¨Õu²H� t²OÐË  .d??� ¨¡UD�³�« ”UM�U¼  s�
w�U¼√ q� dCŠ Í—UýuA�« œôË√ ”dŽ Âu¹Ë ¨`K*« Íœ«Ë w{«—√ q� tO�«b�« q¼√ Á«b¼√
øÍ—UýuA�« Ê«b¹“ wÐ√ sŽ ·dF¹ sL� Æ¢d×³K� dIB�« »dŽ s�Ë ¨wLK� w*« s� ¨WIDM*«
nKš rN½« U0—Ë U¹—uÝ w� rN½√ U0—Ë 5Mł w� rN½√ U0— øÊ«b¹“ wÐ√ œôË√ ·dF¹ s�Ë
w� rNMŽ Àb×²¹ u¼Ë tMŽ Àb×²½ Íc�« aOA�« sŽ Êu�Q�¹ ô «–U* Æ UDO;«Ë —U×³�«

øW³ÝUM� q� w�Ë ÊUJ� q�
bFÐ rNOKŽ ·dF²¹ Ê√ b¹d¹ t½« ÆtO�≈  «u³²J¹ Ê√ ¨tðUO% rNGK³½ Ê√ aOA�« UM� VKÞ

 ¨t½Ëd�c²ÝË r�d�cOÝ ÆtO�≈  «u³²�√  Ær¼b�«u� ULOLŠ UI¹b� ÊU�  Æq¹uD�« ‚«dH�« «c¼
ÆU{dŽË ôuÞ tNłË lDIð w²�« ‚uIA�« s� ržd�« vKŽ

UM??OMOŽ w� U??MHý v??²( ÆÆÆU??M�b� U�Ë U??M�b�
ÂU??FMJ¹ s??� r?N�dFM� U??MK�

q�  X½U�  UM¹e�« Â√ ÆtMŽ Àb×²½ Íc�« aOA�«  ‰U�  ÆÆ¢qOŠdK�  bF²�½  UM� UM½Q�¢
Æ¡«œu��« ÂU¹ô« pKð v²ŠË  eOK$ô« ÂU¹√ s�Ë UO�dð ÂU¹√ s� Æb¹dA²�UÐ …œbN� U¼dLŽ
WN'« «u�dð Æ UNł Àö??Ł vKŽ bK³�«  d??�U??ŠË ¨U¼œU²Ž q�UJÐ …eN−� W�d�  XK�Ë
VMł sŽ ¨ÍUł wK�« vKŽË `¹«— wK�« vKŽÆ ÆÆ’U�— aKÝ «uAKÐË¢ ¨ZO−NK� WO�ULA�«
«u�U�√Ë ¨W¹dI�« «uKšœ 5�u¹ bFÐ¢ ÆdD*« q¦� UMOKŽ Œe¹ rN�U�— ·uAð XM� ·dÞË

 °”U½ U¹ °r�UŽ U¹ ≠∫ ÍœUMð W¹dI�« Ÿ—«uý w� WŽuL−�  —«œË ¨—œUO³�« vKŽ …œUOIK� dI�
Æ—œUO³�« vKŽ lKD¹Ë rK�¹ bŠ«Ë q�

t½Q� ¨WNOM¼ n�u²¹ Ê√ ÊËœ t¦¹bŠ q�«u¹ Ê√ tMŽ Àb×²½ Íc�« aOA�« lD²�¹ r�
tðd�«– w� —Ëb??¹Ë nK¹ ÊU� Íc??�« j¹dA�« ÊQ� ¨…dOG�Ë …dO³� q�  d�c²¹ Ê√ ‰ËU×¹
W�UŠ  v�«  w�«—b�« Àb??(« bFB¹ w� b¼UA*«Ë lÞUI*« rOEM²� ¢ÃU²½u�¢ v�« ÃU²Š«

Íc�« Àb??(«  ¨n??�ü« …dLK� u??�Ë ¨gOF¹ Ê√ ¨U??�œU??� ÊuJ¹ Ê√ b¹d¹ ÊUM� t½Q�  ¨dðu²�«
WO½UOKD�«  b¹—«u³�«  UNO�  XKÐUIð  w²�«  …œËb??F??*«  UŽU��«Ë  ÆÆÂU???¹ô« pKð s� ¨Á—u??B??¹
Â√ v�«  XK�Ë b� …—uDMD�«Ë 5ÝU¹ d¹œ —U³š√ X½U� ÆÆÆÍeOK$ô« “uO�d²*UÐ …œd³*«

Æ UM¹e�«
U� ÆÆÆ5J��UÐ vK³(« Á√d*« «u−F³OÐË ‰UHÞ_« «uK²IOÐ rN½√ œuNO�« sŽ lL�½ UM� ≠
U� ÆÆÆU½bKÐ Ÿ—«uý lDIOÐË tðœË—UÐ q�UŠ rNM� bŠ«Ë ‰Ë√ UMHý U* qIŽ UMÝ«— w� wIÐ
 Âu¹ ¨ÂUFMJ¹ s� ¨UHOŠ s� rN�dFM� ‰uI½ UM� ÆÆÆUM�b� U�Ë UM�b� ¨qIŽ UMÝ«— w� wIÐ

ÆÆUMMOŽ w� UMHý v²( ¨‘UM�b� U� ¨rNF� 5A¹UŽ Âu¹

„d??ð t?½√ W??ł—b� UH??OD� j??ÐUC�« ÊU??�
Ã—b??�« Â√ W?Ðdš Ë√  u?*« ∫ —U??O)« o??Š t?�

tM� VKÞË  ÍbMł tOKŽ qšœ Æt²OÐ  w� U��Uł  ¨v�OF�« nÝu¹ ¨bK³�«  —U²�� ÊU�
WH×K� ¨ÕuýdA�«¢ qL×¹ u¼Ë t²OÐ s� tłdš√ ÆW¹dI�« rK�O� bzUI�« ÂU??�√ q¦1 Ê√
s� «œuN¹ jÐUC�« …dCŠ qÐUIO� —œUO³�« v�« o¹dD�« lDI¹Ë ¢q¹uÞ ◊«dŽ vKŽ WCOÐ
t�dF¹ t½√  t� lHA¹ r� Æ «d²�uKO� WFÐ—« W¹dI�« sŽ bF³ð w²�« WO½U³LJ�«  ¢ ÂUFMJ¹ ¢
Ác¼ w� V¹dI�« Á—U??ł Âd²×¹ Ê√  «œuN¹  s�  VKD²¹  q??�_« vKŽ …dO'« oŠ Ê√Ë  q³�  s�

¢W¹bB� WJA� W*e�« ‰U� ”√— UNO� `³�√ ¢ w²�« W³FB�« ·ËdE�«
q¼√ s??¹√Ë ∫ «œuN¹ jÐUC�« t�Q��ÆUNMŽ ‰ËR�� ¨bK³�« —U²�� w²HBÐ U½√ ∫ t� ‰U�

øbK³�«
øwM� „bÐ uý bK³�« q¼√ U½√ ∫»UłQ�

Æ—œUO³�« vKŽ «uFKD¹ `O� ÕË— ¨—œUO³�« vKŽ «u−O¹ r¼U¹« ÍbÐ ∫ jÐUC�« ‰UI�
∫ `OB¹ u¼ œuM'« s� WŁöŁ t³½Uł v�«Ë —U²�*« vAL�

°—œUO³�« vKŽ «uLKÝ «uFKÞ« bK³�« q¼√ U¹ ≠
«uŽUD²Ý« U� «uKL×� ¢Õu²H*« WO�ULA�«  WN'« »UÐ¢ «uHA²�«  w�U¼ô«  rEF� ÊU�Ë

 Æ«uŠe½Ë tKLŠ
∫—U²�*« jÐUC�« ‰QÝ

ø”UM�« w�UÐ s¹Ë ÆÁdO³� bK³�« ≠
Æ¢w�UOK�« ’U??B??½« w??�  XÐdN� ”«u??I??�« s??� X�Uš ”U??M??�«¢ Ê√  —U²�*«  t??�  nA�Ë
wIÐ s� d−N¹ ô Ê√ `K*«Ë e³)«Ë ¨W1bI�« W�dF*«Ë ¨…dO'« o×Ð ¨jÐUC�« s� VKÞË
¨pOIÐ√ Ê√ lOD²Ý√ ô¢ ∫t� ‰UI� ¨¢ ”UM�« `¹e¹ ÁbÐ ¨ÊuFK� jÐUC�«¢ sJ� ¨W¹dI�« w�

 Æ¢UM¼ pOIÐ√ ÊQÐ d�«Ë_« qLŠ√ ô wM½_
s�  ÃËd??)« vKŽ Ád³−¹ rK� ¨¢UO½U�½«Ë UHOD�¢ ÂUFMJ¹ s� «œuN¹ jÐUC�« ÊU??�
Æ¢ ÕËd??ð „bÐ WNł Í_ ¢ —UO)« oŠ t�  „dð  t½√ Wł—b� UHOD� ÊU� ¨WO�ULA�« WN'«
 sŽ ¨’U??�—   UIKÞ  UMFLÝ  ozU�œ  bFÐ¢  ÆÃ—b??�« Â√ WÐdš ÆÆv�OF�« nÝu¹ —U²š«Ë
bŠ«Ë  ¨WFÐ—√ «uK²�  ¨ÁuÝu� ¨b??Š«Ë  «u�Uý U�  s??¹Ë  ¨W�d� XKšœ rŁ ÆÆd²�uKO� W�U��
 bL×� tLÝ« ÆÆœôË√ ÁbMŽË ÃËe²� ÆÆÁuÝu� Æ·U×K�«Ë WýdH�« w� .U½ u¼Ë tOKŽ «uł√

¢ ÆÊ«œd(« rOK��«

 Æt??M�  u?H¹ g??M� U?� øw�U??Ž UM?ÐUÐ g??¹b�
s???OJ��UÐ Áu??×Ð– r??N½≈ ‰u?I�«

ÁbŠ«ËË  UM¹e�« Â√ w� …bŠ«Ë ¨s¹—«œ pK1 ÊU�Ë ¨ÂUNł t*“ ÊU�¢ ·dF�« qOŽULÝ≈
Ë√  U??M??¹e??�« Â√  w??� ¨sJ�¹ —«œ  Í√ w??�Ë ¨·d??F??�«  qOŽULÝ≈ s??¹√  ·d??F??¹  s??�  Æ¢U??N??ł—U??š
¨¢WÐeF�«¢ v�« tI¹dÞ w� ÊU� ULMOÐ Æw½U¦�« t²OÐ «u�b¼Ë ‰Ë_« t²OÐ  «u�b¼ øUNł—Uš
bK³�« s� ÂËeN� »Uý ÊU� ¨W¹dI�« s� d²� r�√ W�U�� vKŽ ¨œuM'« s� WŽuL−� t²H�Ë√
WÐeF�« vKŽ `¹«— ∫rN� ‰U� ø`¹«— s¹Ë¢ ∫ Áu�Q�OÐ rNFLÝ Æf¹dÝ Vł w� w³�²�Ë
vMž√ ÊU� wMG�« b³Ž Z(« Æ¢tK�M��« w� W½u�b� t²¦ł ¨ÁuK²�Ë ¨ÁuÝu� °UNOKŽ qÞ√

 «uKšœ ¨«bOŠË t²OÐ  w�  fKł ULMOÐ ÆÁdLŽ  s�  5½UL¦�« mK³¹ ÊU� Æ UM¹e�« Â√ w� qł—
°«uKCHð Æ·uOC�« q³I²�¹ Ê√ œuFð UL� rNK³I²ÝU� ¨tOKŽ

øUM¼ qFHð «–U� ≠
ÆÁuN� «uÐdý« «uKCHð ÆwK×� «c¼ ≠

ÆÆÆ…uNI�« «uÐdýË «uKCHð rN½√ ¨ÍË«d�« W�– vKŽ ¨tMŽ Àb×²½ Íc�« aOA�« ‰uI¹Ë
»Uý XO³�« w� ÊU�Ë ¨nÝu¹ aOA�« —«œ «uKšœË ¨t²OÐ s� «ułdšË ÆÁuK²�Ë ÁuÝ Òu�Ë
ÆÍô« w� qG²A¹ ÊU� ¨»U³�U¼ s�  uH¹ g½U� U� ¨w�UŽ UMÐUÐ g¹b� t*“ ¨»Uý uý ¢
 ¨Êu²¹e�« v�« ÁËcš√Ë XO³�« s� ÁułdšQ� ÆqO−�ð d²�œ tF� «Ëbłu� ÁuA²� ÆwÝ ÆwÐ

Æ¢ 5J��UÐ Áu×Ð– rN½√ ‰uI�«Ë ÆÁuK²� „UM¼Ë

ÆÆd??OAÐ —«œ s?� b??Š«Ë Ãd??š ÊU??³ý W??F³Ý «u??½U�
¢ Áe??O³š w?� s??OK²I� œôË_« ¢ ∫ `??OB¹ l??ł—Ë

UÐd¼ …—UŽË r×H�« Â√ v�« rNðUłË“ l� ‰Uł— W�Lš Ãdš ¨ UM¹e�« Â√ jI�ð Ê√ q³�
«Ëd³ŽË XO³�« gHŽ s� U¾Oý «uK ÒL×¹ Ê√ «uŽUD²Ý« U�Ë 5×D�UÐ öLł «uKLŠ Æ u*« s�
Ê√  «u�dF¹  r� ÆÁdOD�«  s� UÐd¼ ÊUÐUý rNO�« rC½√ o¹dD�«  vKŽ¢ …eO³š  jÐd� ¢  bMŽ
∫rNÐ «uŠU�Ë ¨r¼u�uD� ¨¢  b??Š«Ë tK�« r¼bMŽË 5ýU� ¢  «u½U� ¨r¼dE²M¹ s� „UM¼

d???C?š_« e�d�«Ë  UM¹e�« Â√
—u???ÞU½ ÊU?LKÝ ∫r?KIÐ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨WBK)«¥∂¨WL�� 

 w� �d��±�dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨V�d�¥∂¨WL�� 

 w� �d��≤≥dA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

e�«d�Ë ¨l���« d�� ¡UC� ¨«¥∂¨WL�� 

 w� �d��≤µdA�  w�U��« s�±π¥∏Æ

 ‰Ëô« Êu�U�±π¥∏

d?�?�«Øw�«u�ØW�� u�« ¨l?�?�?�« d�� ¡UC� ¨5�«±≥≥µ

¨WL��

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

d?��«Øw�«u�Ø5�(« u�√ ¨l?���« d�� ¡UC�Ø5�«±�∞µ

¨WL��

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

d?��«Øw�«u�Ø»uN�U� u�√ ¨l?���« d�� ¡UC� ¨5�«µ≤±

¨WL��

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

d?�?�« Øw?�«u�ØWK�� u�√ ¨l?�?��« d�� ¡UC� ¨5�«≥ππ

¨WL��

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

d� u�√d��«Øw�«u�ØW� ̈l���« d�� ¡UC� ̈5�«≤∞≥¨WL�� 

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

d��«Øw�«u�Ø…dL� u�√ ̈l���« d�� ¡UC� ̈5�«∏∂∂¨WL�� 

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

e�«—d��«Øw�«u�ØÍ« ̈ l���« d�� ¡UA� ̈5�«¥�π≥¨WL�� 

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

d��«Øw�«u�Ø—uLF�« ̈ l���« d�� ¡UC� ̈ 5�«�¥µ¨WL�� 

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

d?�?�«Ø�«bO�Ëd?��«Ø5�« ¨l?�?�?�« d�� ¡UC� ¨5�«πµ≤

¨WL��

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

d?��«Ø�UM��ØoKOF� u�√ ¨l?���« d�� ¡UC� ¨5�«ππ±

¨WL��

 w� �d��µ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨…d�UM�Øs�b� u�√≤\∏∏�¨WL�� 

 w� �d��≤≤ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨…d�UM�Ø…d�«uE�«π≥∏¨WL�� 

 w� �d��≤≤ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

dOL��« ¨l���« d�� ¡UC� ¨…d�UM�ØÍ±µ≤∏¨WL�� 

 w� �d��≤≤ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

dOBM�« ¨l���« d�� ¡UC� ¨…d�UM�Ø�«≤≤¥∂¨WL�� 

 w� �d��≤≤ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨ÃuK�� »d�¥∂¨WL�� 

 w� �d��≤∂ ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

 ¨l���« d�� ¡UC� ¨dOH(« W�u� »d�¥∂¨WL�� 

 w� �d��≤� ‰Ëô« Êu�U� ±π¥∏Æ

 ◊U��±π¥π

 ¨UJ� ¡UC� ¨ÊUM� dH�¥±∏¨WL�� 

 w� �d��± ◊U�� ±π¥πÆ

dH�« ¨bH� ¡UC� ¨W�œ«���¨WL�� 

 w� �d��± ◊U�� ±π¥πÆ

 —«–¬±π¥π
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حكاية السميرية *
بقلم: رنني جريس**

تقع قرية السميرية - التي كان يسميها الصليبيون سوميليريا- على 
بعد 6 كيلومترات شمالي مدينة عكا في سهل حتيط به أشجار الزيتون 
والتني. كانت القرية مرتبطة بعكا وب��رأس الناقورة ومن ثم ببيروت من 
خالل الطريق العام الساحلي. عمل معظم سكان القرية بالزراعة، بينما 
اشتغل بعضهم في مقالع احلجارة التابعة للقرية وقد قّدر عدد سكانها عام 

1948 حوالي880 شخصاً.
من مخزون ذكرياته حدثني خضر هاشم محمد اليوسف )1940( وهو 
من سكان قرية املكر حالياً:  أنا خلفت بالسميرية، متذكر بيتنا، كان كبير 
وفيه أربع جسورة حديد من الشمال والقبل ومن الشرق والغرب كان في 
جسر حديد اللي ماسك األربع جسورة، وكان عنا سّدة جوا البيت للبقر ألنه 

كنا نخاف انه يسرقوه.
حمار “شافي تسيون”

“كانوا حوالينا مستوطنات يهود”، يضيف خضر اليوسف، “وكان 
يجي على بلدنا واحد يهودي اسمه شلومو وكان يعرف عربي منيح، كنا 
نسميه املخّضر، هذا حارس يهودي اللي كان يحرس أراضي اليهود، وكان 
وكانوا  منيحه،  اليهود  مع  العالقات  كانت  السميرية.  من  أصحاب  عنده 

يجيوا على احلسبة حتى يشتروا خضروات وفواكه”. 
أب��و جميل )1953( ضاحكاً وه��و من سكان قرية املزرعة   ويضيف 

حالياً:
ملا كنت ولد صغير، بذكر انه كان عند احد سكان مستوطنة “شافي 
تسيون” حمار، وكان هذا احلمار يهرب منه دائماً وكان والدي يطلب مني 
أرجعه لصاحبه، وكل مرة كان صاحب احلمار، وهو من أصل أملاني يقول 
لي “دانكيشه”، يعني شكراً باألملانية ويعطيني خمس قروش فلسطينية، 

فكنت أمتنى دامياً أنه احلمار يهرب كل يوم”.
عاش أهل البلد حياة شبه بدائية، بيتنا كان يقع في مركز البلد، كانت 
أغلب البيوت بدائية. ومبنية من قناطر وبني قنطرة كانوا يحطوا خشب غير 
متناسق، يجيبوه من اجلبال، كانوا يحطوا على اخلشب “البالّن”، يعني 
أغصان شجر، وفوقها يحطوا التراب بسمك 50 سم مع طبقة مجبولة مع 
التنب. البلد كان فيها كتير مواشي، وكنا نسمي قطيع املواشي “العج�ّال”. 
صعب انه أنسى منظر النساء في البلد ملا كانت تقوم بجمع روث احليوانات 
من الساحة بعد خروج القطيع وكانوا يعملوا من الروث أقراص صغيرة، 
ينشروها في الشمس حتى تنشف وبعدين يستعملوها كوقود للطبخ أو 

اخلبز أو تسخني املاء، كانوا يسموها أقراص “جل�ّة”. 
عائالت

عن عائالت القرية حدثني خضر اليوسف:
السميرية كانت كبيرة، سكن فيها عائلة اليوسف، بشير، الصياح، أبو 
اخلير، عبد الغني، سّرية،  حمودي، الغريب، عبد الرحيم الشيخ احمد، دار 
شناعة، رشيد، باب الله، دعبس، حليحل، منصور وحجير. املختار األول 
كان من عائلة حمادة عبد الغني وملا كبر، عينوا مكانه محمود األمني، عائلتنا 
رفضت ألنه إحنا من العائالت الكبيرة وبدنا مختار منا، ومت تعيني حسني 

اليوسف، خال زوجتي كمختار ثاني للبلد. 
تاريخ وجغرافية

امتدت أراض��ي القرية من وادي اجلزمة في اجلنوب حتى مستوطنة 
“شافي تسيون” ومستوطنة “رجبه” في الشمال، ومن البحر غرباً حتى 
حدود أبو سنان شرقاً. تفصل بني أراضي البلدين  طريق املعترضة وهو 
طريق ترابي يصل الكابري وباقي القرى مع عكا ومير جنب “نس عميم” 

اليوم. 
البيارات  زراع��ة  من  البلد  سكان  زاد  وحتى 1948  سنة 1900  بعد 
والبساتني وحفروا اآلبار حتى بلغ مجموع اآلبار التي حفرها أهل السميرية 
قرابة 35 ب��ئ��راً، وك��ان عمق البئر من 8 إل��ى 13 م��ت��راً. كل بئر مع محرك 

“موتور” لسحب املاء.
  

وعن هذا حدثني خضر اليوسف:
كل أهل البلد كانوا مالكني، اقل واحد كان عنده خمسني دومن. أبوي كان 
مزارع وكان عنده حوالي 150  دومن. بيارتنا كان فيها كل شي، تفاح برتقال، 

تني، خوخ مشمش، ذرة وقمح. حوالي البلد كانت البساتني والبيارات.
 املراح

حول برامج القرية الترفيهية، حدثني خضر اليوسف ضاحكاً:
وين شفي تسون جلهة القبل، كان هناك املراح، كانت املنطقة كلها تراب، 
الشباب تروح تتسابق باخليل، كان يجي على املراح الغجر وكانوا يعملوا 
عروض ومهرجانات، أهل البلد تتجمع بالساحة وميدوا احلبال ويطلعوا 
ويجيبوا سعدان ويعملوا عرض، وبيوتنا تكون فاضي ساعتها. وخالل هذا 
الوقت يدوروا الغجر بني البيوت ويسرقوا سكر وعدس واكل ويهربوا، وملا 

الناس ترجع على البيت تشوف السكر ناقص واخلبز ناقص.
االحتالل

احتلت القرية صباح 14 أيار 1948، حسب اخلطة “د”، ضمن حملة 
لواء كرميلي للسيطرة والحتالل القرى العربية في اجلليل الغربي حتى 

حدود لبنان.
عن احتالل القرية وتهجير أهلها حدثني أبو جميل:

اح����ت����الل اجل���ل���ي���ل ب�����دأ م����ن ال��س��م��ي��ري��ة ع���ل���ى أس������اس ان�����ه ال��ي��ه��ود 
ب����ده����ن ي���ف���ت���ح���وا ال���ط���ري���ق ل���ل���ش���م���ال ع���ل���ى امل���س���ت���ع���م���رات ال���ي���ه���ودي���ة 

 وال��س��م��ي��ري��ة ك��ان��ت م���وج���ودة مب��وق��ع ال��ل��ي ب��ع��رق��ل ال��ت��ح��رك ال��ي��ه��ودي. 
ال��ن��اس سمعت ق��ص��ف، خ��اف��ت وط��ل��ع��ت، ف��ي ك��م ش��خ��ص م��ن أه���ل البلد 
ب����األول هجموا م��ن جهة  ال��ش��م��س،  ال��ي��ه��ود هجموا قبل ط��ل��وع  ق���اوم���وا. 
مسلح  العشرين  يلهوا  انهم  ال��ه��دف  وك��ان  الباشا،  قناطر  وي��ن  »ميجا«، 
في  عكا.  جهة  م��ن  )اجل��ن��وب(  القبل  م��ن  ويفاجئوهم  بالبلد،  ك��ان��وا  اللي 
واح��د ص��ادف��وه بنص البلد وقتلوه، وف��ي واح��د ك��ان راي��ح يجيب جندة 
أختي. جل��وز  أب��وه  بكون  ه��ذا  وقتلوه،  بالطريق  الق��وه  البسكليت،   على 

أنا  القافلة كنت  ت  م��رّ اليهود كانت متشي وتطخ شمال ومي��ني، ملا  قافلة 
ومحمود أبو شنب قراب من بعض، هو نزل من املنشية وأنا من السميرية، 
كانت املسافة بيننا حوالي 200 متر، ملا شفنا وسمعنا القصف، أبو شنب 
الغرب. من  البنزين  مبحطة  وتخّبيت  قفزت  وأن��ا  بالعب�ّارة  تخبَّى   راح 

مشمشية وبترجعوا...
عن رحيل عائلتها حدثتني انتصار إبراهيم محمد اليوسف بشير زوجة 

خضر اليوسف )1948(: 
على  وبترجعوا  مشمشية  جمعة  للناس  ق��ال��وا  احل���رب،  ص���ارت  مل��ا 
بالدكو، إحنا طلعنا سوا مع دار عمي على عكا، زوجي هو ابن عمي، بس 
فيي.  حبلى  أم��ي  كانت  أن��ا  لبنان،  على  طلعوا  وأوالده  وزوج��ت��ه   اخ���وي 
بسنه اخلمسني اجا اخوي تهريب حلتى يزورنا ويوخد مصاري من أبوي 
وعمي، انا كنت صغيرة وصرت ازحف على األرض ووصلت عنده وقعدت 
بحضنه، والال هو بسال ملني هاي البنت؟، قالوله هاي أختك... )باكية( ما 

التقنا بعد هيك، راح على لبنان وما رجع.
وتضيف انتصار:

إحنا قررنا نروح على عكا ألنه خالي املختار قال المي انت مرا حبلى 
وما في حاجه تطلعي على عمان وكلها جمعة زمان وراح نرجع على البلد، 
وأهل جوزي كمان راحوا على عكا ألنه أبوه كان مريض، احنا طلعنا على 

عكا، وباقي عائلتنا طلعوا على لبنان.
عن رحيله حدثني ابو جميل:

أنا وعائلتي رحنا على عكا يوم وبعدها رحنا على عمقا يوم ومن بعدها 
على يركا، بس اختي طلعت مع جوزها وأوالدها وأهل زوجها على لبنان. ما 
بعرف ليش رحنا على عكا، العالم كانت تتصرف بطريقة عفوية، ما كانت 

تفكر، الناس صارت تدّور وين في أمان أكثر. 
جتمعوا الالجئني بيركا، كان عددهم حوالي 2500 نسمة، وأهل البلد 
ألف نسمة، فصاروا 3 آالف و 500 نسمة، غير املواشي والبقر واحلمير. 
يركا كانت تعيش على بيارة مي، واملي محدودة، أجوا عليها كتير الجئني من 
البصة والكابري والسميرية، من الزيب وعكا وغيرها. ولو هاي الالجئني 
وجموعهم بقيوا بيركا أسبوع واحد لكانت نشفت املي ولكانت الناس قتلت 

بعض.
بعد ثالث أو أربع أيام من وجود الالجئني بيركا، خافوا من عدد الالجئني 
الكبير واخترعوا معركة وهمية وخيالية واقنعوا الناس انه اليهود بدها 
تهجم، الناس خافت وهربوا حوالي 1500 شخص من يركا باجتاه الشرق بني 
 اجلبال.  اإلشاعات كانت السبب الرئيسي في املصيبة الكبيرة اللي أصابتنا.

إحنا بقينا ألنه كان ساكن جنب املعصرة اللي سكّنا فيها بيركا امراة درزية 
اسمها وضفة العلي، قالت إلمي خليِك هون جنبي، واللي بصير علّي وعلى 
بناتي بصير عليِك وعلى أوالدك. أمي اطمأنت لهاي املرأة وظلت بيركا، ولو 

ما كانت هاي املرأة كنا إحنا طلعنا على لبنان.
 اختي م��رمي م��ن بعد م��ا طلعت م��ع زوج��ه��ا وأوالده����ا االث��ن��ني سمير 
الناس  وسميرة، كانت حبلى، كانت توقف كل يوم على الطريق وتسأل 
عن أهلها، الناس ما ق��درت تساعدها، وفكرت إنه اليهود قتلوا أهلها مثل 
ان��ه��ارت، وملا  ما عملوا بدير ياسني، وصابها ص��راع وجنون، ونفسي�ّتها 
راحت تخلّف بعد ما صارت بالشهر الثامن ماتت باملستشفى مع اجلنني. 
 أن��ا ت��أث��رت كتير مل��ا م��ات��ت ألن��ه عشت أن��ا وإي��اه��ا وك��ان��ت عالقتنا قوية. 
أمي تأثرت من موت اختي وفاتت بضغط نفسي رهيب، وحّست بالذنب، 

وداميا كانت تقول لو انها طلعت على لبنان ما كانت فقدت بنتها.
ذهبات اجلّدة

 حول عودة جدتها إلى القرية، حدثتني انتصار اليوسف:

قناطر الكابري بجانب قرية السميرية، 2008 )تصوير: مقبولة نصار(

عليهم،  وطّينت  بالعقوده  البيت،  بقلب  ذهباتها  خبت  أم��ي  أم  ستي 
ملا هجينا ورحنا على عكا، ق��ررت ستي انه بدها ترجع جتيب الذهبات، 
وق����ررت ت��وخ��د معها ك��ام��ل ح��م��اده مختار امل���زرع���ة، وس��ت��ي وه���و كانوا 
ال��ل��ي جيبت مرته. ال��داي��ة بالبلد وه���ي  ك��ان��ت   كتير أص��ح��اب ألن���ه ستي 

البلد  هدموا  اليهود  مهدومه،  البلد  الق��وا  البلد،  على  معه  ستي  طلعت  ملا 
وت��دّور  املهدومه  باحليطان  تخبط  ستي   ص��ارت  احتاللها.  ي��وم  بنفس 
على ذهباتها، بس ما القت اش��ي، وبعد شي ساعة رجعت لكامل وقالته 
ان��ه ما الق��ت الذهبات، وق���رروا يرجعوا، وه��م راجعني الق��ت سكة ح��راث، 
اخ��دت��ه��ا ورج���ع���ت ع��ل��ى بيتها امل���ه���دوم وص�����ارت ت��ض��رب ب��احل��ي��ط، ما 
 ضربت أول ضربة واللي السكه غزت بالكيلة اللي حاطه فيها الذهبات. 

جلوء
أب��و جميل،  لبنان، ع��ن ط��ري��ق اجل��ب��ال، حدثني  ال��ن��اس طلعت على 
شارع  طريق  عن  رحلوا  البلد،  على  الهجوم  قبل  رح��ل  األغنياء  من  قسم 
ب��ي��روت ب��ال��س��ي��ارات ح��ت��ى ي��ق��ض��وا ش��ه��ر زم����ان ف��ي ب��ي��روت وي��رج��ع��وا. 
بيتنا ك���ان ع��ل��ى ال���ش���ارع وأن����ا ش��ف��ت ك���ل واح����د ط��ل��ع م���ن ال���ش���ارع. من 
السميرية. م��ن  ال��ل��ي وضعها منيح تطلع  ال��ع��ائ��الت  ب���دأت  ال 47   ب��داي��ة 

اكثر اشي بوجعني انه أوالدي وأحفادي بوجهوا أصابع االتهام النا احنا 
جيل النكبة، وبقولوا إننا السبب في ضياع فلسطني وبوصفونا باجلبناء 
وبحّملونا سبب معاناة الشعب الفلسطيني على مدى 60 سنه. بس أنا بقول 
انه األسباب اللي أّدت إلى نكبتنا بدأت قبل النكبة بعشرات السنني ومش 
بعام النكبة نفسه، احنا انهزمنا قبل هيك اجتماعياً وسياسياً وحضارياً 

ودينياً، وهذا اللي أدى إلى مصيبتنا. 
وتضيف انتصار اليوسف حول جلوء عائلتها الى عكا:

أهل عكا هّجوا ودورهم كانت مفتوحة، وكل واحد دخل عليها اخذ دار 
فاضي. أم��ي فاتت على بيت حسني خليفة رئيس بلدية عكا، قعدت فيه 
واجوا سكنوا معها كتير عائالت من السميرة، بس بعدين طلعوا ويقيت أمي 

وأوالدها. هذا هو البيت اللي أنا خلقت وكبرت فيه حلد ما تزوجت. 
ويضيف زوجها خضر اليوسف: 

بالبداية احنا سكنا مع دار عمي )اهل زوجتي( بس بعدين أمي صارت 
ت���دّور على بيت نسكن فيه. ام��ي ص��ار عندها خ��وف م��ن ص��وت القصف 
والرصاص، ودّورت على بيت بيت عقوده عشان اذا صار أي هجوم تقدر 
تتخبى بالعقوده. البيت كانت قدمي وحالته سيئة. هذا البيت بعد هيك صار 
للعميدار وصرنا ندفع أجاره للدولة. بعكا انا اشتغلت من جيل 10 سنني، 
كنت أبيع كعك ومناقيش، تركت املدرسة طبعا، ومع الوقت صرت اشتغل 

بالدهان، وبصيد السمك.
زينب باب الله

هاي زينب كانت ختيارة وقررت تبقى، جوزها وأوالدها طلعوا على 
عكا، وهي بقيت بالبيارة، بقولوا انه كانت أصحاب مع اليهود وعشان هيك 
خلوها. كل الناس كانت تزورها، هي كانت كرمية كتير. قسم من أوالدها 
بلبنان وقسم بعكا. زينب توفت بسنوات الثمانني وبيتها اللي بالبيارة بعد 

موجود لليوم. زوجها ملا مات دفناه بقلب البيارة ولليوم القبر موجود.
أمالك الغائبني

عن نضاله في احملاكم اإلسرائيلية حدثني خضر اليوسف:
بأواخر سنوات السبعني قدمنا دع��وى للمحكمة اإلسرائيلية عشان 
نسترجع أراضينا ونرجع للبلد، وحتى نقولهم انه احنا مش غائبني عن 
اللي بالسميرة بس  النا أراض��ي  ان��ه  ب��ال 1997 اعترفت احملكمة  أرضنا. 
قالولنا، إما بتبادلوا بعدد دومنات قليل، وإما بتبيعونا األراضي وبتمضوا 
انه انتم بعتونا األراض��ي بسنوات الثالثني، يعني حتى يثبتوا انه هم ما 
اخذوا األراضي منا بالقوة وإمنا احنا بعناهم إياها. طبعا انا رفضت ولليوم 

بعدنا مبحاكم.

اليوم في عكا( على  السميرية )يسكن  شكر خاص حملمد الصياح ابن قرية   *
مساعدتي في لقاء املهجرين وتوثيق ذاكرتهم

** رنني جريس،  باحثة فلسطينية، ومركزة مشروع التاريخ الشفوي 
في جمعية ذاكرات، حيفا.

النكبة ليست ذكرى؛  النكبة مستمرة
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أسـرلـة القـدس 
د.جاد إسحق*  وأحمد األطرش**

معهد األبحاث التطبيقية-القدس )أريج(

صورة )1(: غابة أبو غنيم
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توطئة 
والقرى  املدن  من  بغيرها  أسوًة  والقدس   1967 عام  منتصف  في  إحتاللها  منذ 
الفلسطينية ترزح حتت نير اإلحتالل اإلسرائيلي، الذي عمد على فرض سياسات 
هي  القدس  إن  األصليني.  والسكان  األرض  جغرافيا  تغيير  إلى  تهدف  تخطيطية 
اإلنساني  التاريخ  في  بارزة  عالمة  متثل  التي  الفلسطينية  الدولة  وقلب  عاصمة 
بتحريف  اإلحتالل  يقوم  مدينة  وقضية  دياره،  من  شرد  شعب  كقضية  احلديث، 
بها  اإلستئثار  إلى  الراميه  أغراضه  تخدم  التي  معاملها  صياغة  وإعادة  تاريخها 

وإحالل واقع إستيطاني فيها يقوض سعيها للتحرر.   
املقدس،  لبيت  اإلستراتيجي  والعمق  البعد  متثل  التي  القدس  محافظة  وتقع  هذا 
حسب التعريف الفلسطيني في اجلزء األوسط من الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها 
املركزي  )اجلهاز   407،459 حوالي  الفلسطينيني  سكانها  عدد  ويبلغ  كم2   353
لإحصاء  املركزي  )اجلهاز   278،988 واليهود   )2006 الفلسطيني،  لإحصاء 
لهذه  البحث  منطقة  يحدد  اجلغرافي  احليز  هذا  بأن  علماً  اإلسرائيلي،2007(. 

املقالة. 

احلدود اإلدارية للقدس في التاريخ احلديث
الطوائف  فيها  متتزج  صغيرة  مدينة  عشر  التاسع  القرن  أوائل  في  القدس  كانت 
بأنها  املستشرقني  أحد  وصفها  وقد  ويهود.  ومسيحني  مسلمني  من  املختلفة  الدينية 
البناء )منصوص في  بالنظافة وصالبة  العثمانية  الدولة  املدن في  تتميز عن سائر 
إسحق 2004 عن روبنسن 1868(. أما خالل فترة اإلنتداب البريطاني وبعد عام من 
املدينة  قسم  الذي  للقدس  هيكلي  مخطط  أول  إصدار  مت   )1917( بلفور  وعد  صدور 
محظورة  منطقة  وإعتبرت  القدمية  البلدة  ومحيط  القدمية  البلدة  مناطق:  أربع  إلى 
الفلسطينية وصنفت  التي إحتوت معظم التجمعات  القدس الشرقية  البناء ومنطقة 
كمنطقة محددة البناء في حني صنفت القدس الغربية التي إحتوت على احياء يهودية 
اإلنتداب  سلطات  قامت   1947 عام  وفي   .)1981 )سمير،  وإمناء  تطوير  كمنطقة 
البريطاني بإعادة رسم حدود بلدية القدس لتضم أكبر عدد من املستوطنات اليهودية 
في القدس الغربية، مثل: مستوطنتي بيت هكيرمي ورامات راحيل اللتني تبعدان أكثر 
من 4 كيلومترات عن البلدة القدمية فيما تركت منطقتي سلوان والطور الواقعتان في 
منطقة القدس الشرقية واملتاخمتان ألسوار املدينة خارج حدود البلدية، وذلك بقصد 
إحداث إضطراب في جيودميوغرافيا املدينة لصالح اليهود، مما أدى إلى ظهور ذلك 

الشكل الغريب حلدود البلدية بالذراع املمتدة غرباً )خريطة 1(. 
وضعية  أحكام  تفعيل  طريق  عن  املدينة  قسمت   ،1948 حرب  إلرهاصات  نتيجة 
 )1967-1948( األردنية  اإلدارة  حتت  الشرقي  الشطر  بقي  حيث  شطرين:  إلى 
وإنعزل الشطر الغربي عن عمقه التاريخي ليقع حتت سيطرة اإلحتالل اإلسرائيلي 
)1948- حتى اآلن( ومت تفريغ السكان الفلسطينيني منه. هذا ويذكر أنه في عام 
إلى  دعى  والذي   181 رقم  قرارها  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أصدرت   1947
تدويل  يتم  أن  على  للعرب،  وأخرى  يهودية  واحدة  دولتني:  إلى  فلسطني  تقسيم 
املتحدة.  األمم  إشراف  حتت  مستقل«  »كيان  ذات  لتصبح  ومحيطها  القدس  مدينة 
أراضي فلسطني  إحتالل 78% من  إسرائيل  هذا وبعد حرب عام 1948، استطاعت 
عددهم  جتاوز  الذين  أهاليها  وتهجير  فلسطينية  قرية   419 وتدمير  التاريخية 

900،000 الجئ فلسطيني )قاعدة بيانات أريج، 2009(. 
تسعى  دميوغرافي-جغرافي  صراع  هو  القدس  في  احلالي  الصراع  محور  إن 
وباملقابل  الفلسطينيون  العرب  سكانها  من  املدينة  تفريغ  إلى  خالله  من  إسرائيل 
تعمل على زيادة التواجد اليهودي اإلسرائيلي فيها. إن دراسة الواقع الدميوغرافي 
ملدينة القدس وضواحيها يؤكد على أن التجمعات واألحياء اليهودية متركزت داخل 
حدود بلدية القدس للعام 1947 وكانت متثل أربعة أضعاف التجمعات واألحياء 
العربية املنتشرة في القدس الشرقية والغربية والتي عمدت السلطات البريطانية 
على إبقائها خارج حدود البلدية )شكل 1(. أما في حال أخذ احلدود احادية اجلانب 
للمدينة في العام 1967، فإنه يتبني أن التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة العالية 
اخلط  غربي  واملاحلة  صفافا  وبيت  األخضر  اخلط  شرقي  والطور  سلوان  مثل 
األخضر تأكد على الغلبة الدميوغرافية للعرب الفلسطينيني. على أية حال، إنطالقاً 
على  كان  فيها  اليهودي  التواجد  فإن  اإلحتالل،  حتت  ترزح  القدس  مدينة  أن  من 
حساب التواجد الفلسطيني علماً أن التواجد اليهودي في القدس الشرقية قبل عام 
اإلحتالل  سلطات  أن  حني  وفي   .)1998 )هودكينز،  مئات  عدة  يتجاوز  لم   1967
اإلسرائيلي لم تعلن ضمها ألراضي الضفة الغربية إال أنها سارعت إلى ضم القدس 
الشرقية إلى إسرائيل وإعالن توحيد شطري القدس، حيث أنه في عام 1980 أقر 
العاصمة األبدية لدولة إسرائيل  القدس املوحدة  يعلن  الكنيست اإلسرائيلي قراراً 
وكأكبر مدينة إسرائيلية، حيث أدى هذا الضم إلى توسيع حدود املدينة من 6.5 كم² 

)تضم البلدة القدمية( لتصل إلى 71كم² )خريطة 1(.
القدس  بلدية  من  واملعلنة  القدس  ملدينة  اجلانب  أحادية  اإلدارية  احلدود  إن 
سياسية  إعتبارات  على  بل  تخطيطيه  فنية  إعتبارات  على  تقم  لم  اإلسرائيلية 
إستيطانية لضمان غلبة دميوغرافية يهودية في املدينة املقدسة. حيث أن  كوهني 
احلدود  من  الرئيس  الهدف  أن  معلناً  صراحة  األهداف  هذه  عن  عبر  قد   )1993(

السكان  من  نسبة  وأقل  األراضي  من  نسبة  أكبر  على  اإلستيالء  هو  املقترحة 
التجمعات  إستثنت  اجلديدة  املقترحة  احلدود  فإن  ولهذا  األصليني.  الفلسطينني 
السكانية الفلسطينية )السكان وليس األرض( في الشمال كقرية بيت إكسا وبير 

شكل )1(: نسب توزيع إجمالي الكثافة السكانية داخل احلدود املعلنة 
إبان حرب  1967 )سكان/دومن( )2007-1948(

املصدر: )هودكينز، 1998: اجلهاز املركز لإلحصاء الفلسطيني، 2007: اجلهاز املركزي 
لإلحصاء اإلسرائيلي،2007)

نباال، وقامت بضم أراضي التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية األقل في 
اجلنوب مثل بيت حلم وبيت جاال وبيت ساحور.

في عام 1993 أحدثت السلطات اإلسرائيلية توسعاً جديداً في املدينة املقدسة حيث 
أصبحت مساحتها تقارب 130 كم². وفي عام 2005 اقرت جلنة تخطيط املدينة 
احلدود  يوسع  والذي   »2020-2000 »القدس  الهيكلي  املخطط  القدس  وبلدية 
الغربية للمدينة بحوالي 40%، ووفقاً للمخطط فان اكثر من نصف اجلزء الشرقي 
من القدس صنف على انه مناطق مبنية وصنف حوالي 24.4% كمناطق خضراء 

املصدر: قاعدة بيانات أريج، 2009

وساحات عامة، مينع البناء فيها على الفلسطينيني )قاعدة بيانات أريج، 2009(. 

احلاجة  وفق  تتغير  األراضي  الستخدامات  التصنيفات  هذه  فان  وبالطبع 
اإلسرائيلية، حيث عمدت السلطات اإلسرائيلية إلى إعالن العديد من مناطق القدس 
بتغير  تقوم  ثم  ومن  مصادراتها  بهدف  عامة  وساحات  طبيعية  كمناطق  الشرقية 
تصنيف تلك األراضي وحتويلها إلى مناطق سكنية للمستوطنني اليهود في املدينة، 
اإلسرائيليون  غير  الذي  غنيم  أبو  جبل  في  حصل  ما  ذلك  على  مثال  أوضح  ولعل 
تصنيفه من منطقة خضراء إلى مستوطنة هار حوما السكنية. إن هذه املمارسات 
ب�  واملعروفة   )2002( ساملون  اإلجتماع  عالم  نظرية  عليها  ينطبق  اإلسرائيلية 
إستراتيجي  وبشكل  تقوم  اإلسرائيلية  املمارسات  أن  حيث  الفضاء«.  من  »اخلوف 
فقط  الفلسطينية  األراضي  تقسيم  وليس  الفلسطينية  الهوية  محو  إلى  وممنهج 

)صورة 1(.
مت  القدس،  في  اإلسرائيلية  االستعمارية  السياسات  فصول  من  جديد  فصل  وفي 
والذي يؤكد على حتقيق احللم  القدس  إقليم  أيلول 2008 عن مخطط  في  الكشف 
الصهيوني بدولة إسرائيلية يهودية وعاصمتها القدس الكبرى. هذا وينطبق وصف 
عالم اجلغرافيا اإلسرائيلي أورن يافتيخائيل لهذه املمارسات التي ال تقيم وزناً حلل 
الدولة أو الدولتني بل أن هذه السياسية عبارة عن “زحف فصل عنصري”. و يأتي 
هذا املخطط بعد أكثر من خمسة عقود على أول مخطط إقليمي للقدس، والذي أعده 
بأن هذا املخطط موجود في قاعدة  RJ5، علماً  البريطاني كندل حتت اسم  اخلبير 

بيانات دائرة اجلغرافيا في اجلامعة العبرية منذ العام 1977. 
إن احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة وبعد سيطرتها على الشطر الغربي من مدينة 
القدس، قامت بإنتزاع ملكيات الفلسطينني فيها واملقدرة ب� 40% من املساحة الكلية 
للمدينة )هالبر، 2000( وذلك بتطبيق قانون الغائبني للعام 1950. ولكن املفارقة 
الشطر  في  ألصحابها  اليهود  ممتلكات  بإرجاع  قامت  احلكومات  هذه  أن  تكمن 
 )1967-1948( الواقعة  الفترة  في  إليه  الوصول  تعذر  والذي  للقدس  الشرقي 
اإلسرائيلية  القوات  قامت  وقد  هذا  األردنية.  الوصاية  حتت  اجلزء  هذا  لوقوع 
اإلحتاللية بعد العام 1967، بتفعيل أوامر اإلنتداب البريطانية املتعلقة باألراضي 
لتسيطر على ما نسبته 85% من أرضي القدس الشرقية احملتلة )إسحق، 2007(، 

تاركني الفلسطينيني بدون أي حيز الزم لإستجابة لنموهم الطبيعي. 
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الدميوغرافيا حتدد اجلغرافيا: اجلدار العازل
في أوائل الثمانينات من القرن املاضي تضافرت جهود احلركة اإلستيطانية 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية  املستوطنات  توسيع  في 
القدس  فصل  بهدف  خاص  بشكل  ومحيطها  القدس  وفي  عام  بشكل 
التوسعات  إن  فيها.  اليهود  السكان  نسبة  وزيادة  الغربية  الضفة  عن 
التي  الكبرى”  “القدس  خطة  ضمن  جاءت  القدس  منطقة  في  اإلستيطانية 
تعتبر من أخطر املخططات اإلستيطانية، حيث أن البعض خلص اإلحتالل 
في هذه اخلطة مثل جف هالبر     )2000( وذلك ألن املخطط يضم ما تزيد 
نسبته 65% من إجمالي مستوطنيني الضفة الغربية )قاعدة بيانات أريج، 
 E1 2009(. وفي نفس السياق، في عام 1995 أعلن إسحق رابني مخطط 
ستضم  والتي  دومن   6،100 مبساحة  أدوميم  معالية  ملستوطنة  كتوسعة 
الكتل  أكبر  وصل  بقصد  جديدة  إستيطانية  وحدة   3،500 لبناء  مخططات 
بتشكيل  الفلسطينيني  حلم  على  والقضاء  القدس  مدينة  في  اإلستيطانية 

اخلالصة
واضحاً  إنتهاكاً  يعد  القدس،  ملدينة  الشرعي  غير  اإلسرائيلي  االحتالل  إن 
التي  الدولي اإلنساني  القانون  الدولية ومن ضمنها  املواثيق  لكل  وسافراً 
اإلسرائيلية  االنتهاكات  وتشمل  هذا  فيه.  عضو  دولة  إسرائيل  تعتبر 
الترحيل  عمليات  على  بحظر  االلتزامات  اإلنساني  الدولي  للقانون 
غير  والصورة  املدنية  املمتلكات  تدمير  املدنيني،  السكان  نقل  وعمليات 
التعليم،  الصحة،  العمل،  في  واحلق  التنقل  حرية  إعاقة  في  الشرعية 

املالئم. والسكن 
اجلدار  وبناء  املستوطنات  رقعة  إتساع  عوامل  فإن  ذلك،  على  عالوًة 
العازل والشوارع االلتفافية والتي من شأنها خنق املدينة كتحد للقوانني 
رقم  الدولي  األمن  مجلس  قرار  فيها  مبا  املتحدة  األمم  وقرارات  الدولية 
في  إسرائيل  وممارسات  سياسات  أن  على  ينص  والذي   )1979(  446
عام  منذ  احملتلة  والعربية  الفلسطينية  األراضي  في  املستوطنات  إقامة 
لها أرضية قانونية وتشكل عقبة في سبيل  1967 هي سياسات ال يوجد 
حتقيق سالم عادل وشامل ودائم في الشرق األوسط. وأيضا قرار مجلس 
الوقف  إلى  الذي يدعو حكومة وشعب إسرائيل   )1979( 452 األمن رقم 
الواقعة في األراضي  البناء والتخطيط في املستوطنات  الفوري لعمليات 

القدس الشرقية.  1967، مبا فيها  العربية احملتلة منذ عام 
توظيف  خالل  من  طبقت  قد  الواقع  أرض  على  اإلحتاللية  السياسات  إن 
املعرفة في مجالي العمارة والتخطيط. وباملقابل، فإنه من املمكن استخدام 
كأداة  اإلسرائيلي  االحتالل  استخدمها  التي  نفسها  والضوابط  األنظمة 
 .)2000 )سعيد،  إستيعابه”  ال  اثباته  يتم  أن  يجب  “الواقع  للمقاومة 
للكشف عن  الفلسطينيني  املتضافره من  املزيد من اجلهود  لهذا، يجب بذل 
السلمية والعلمية لدعم نضالهم ضد ممارسات االحتالل  املقاومة  وسائل 
العالم  في  التحرر  وحركات  العربي  العالم  من  وبدعم  االسرائيلي،  
الثقافة  عاصمة  هي  القدس  أن  حيث  املؤاتية  البيئة  ظل  في  خصوصاً 

.2009 لعام  العربية 

* د. جاد اسحق، مدير عام معهد األبحاث التطبيقية – القدس.
** احمد األطرش، باحث وحدة مراقبة التحضر )أريج(.

مالحظة: املصادر واملراجع متوفرة على موقع بديل  االلكتروني
www.badil.org/Arabic-Web/haq/alawda/haq/alawda.htm 

خريطة )1(: التغيرات في حدود القدس بني االعوام 1947 – 2008

املصدر:  وحدة نظم املعلومات اجلغرافية-أريج، 2009

خريطة )2(: مخطط القدس الكبرى

املصدر:  وحدة نظم املعلومات اجلغرافية-أريج، 2009

خريطة )3(: مخططات التوسع اإلستيطاني 
في القدس الشرقية بعد أنابلوس

املصدر:  وحدة نظم املعلومات اجلغرافية-أريج، 2009

دولة متصلة جغرافياً ومتلك مقومات التنمية املستدامة.  
في منتصف 2003 بدأت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي في تطبيق خطة الفصل 
أحادي اجلانب في منطقة القدس، بهدف اإلبقاء على األحكام الوضعية التي 
اليهودي  الشعب  عاصمة  إلى  وحتويلها  املدينة  في  السياسي  الوضع  تشكل 
عام  منتصف  في  أولى  قراءة  في  اإلسرائيلي  الكنيست  أقرها  كما  األبدية 
خطة  مضمون  على  القدس  منطقة  في  العازل  اجلدار  مسار  يؤكد   .2008
»القدس الكبرى«، حيث أن مسار اجلدار املعلن عنه يضم ثالثة من أكبر الكتل 
اإلستيطانية في منطقة الضفة الغربية وهي: جيفعات زئيف شمالي القدس 
شرقي  والواقعة  أدوميم  ومعالية  القدس  جنوب-غرب  عتصيون  وغوش 

القدس )خريطة 2(.
ومحيطها  القدس  في  اإلستيطانية  اإلسرائيلية  املخططات  في  احلال  هو  كما 
إلى  تهدف  فهي  األرض،  على  املعطيات  في  التالعب  إلى  دوماً  تسعى  فإنها 
في  العازل  للجدار  املعلن  املسار  وضمن  فإنه  لهذا  سكان.  بال  أرض  ضم 

112،000 فلسطيني يقطنون في الرام  منطقة القدس سيتم إستثناء ما يقارب 
وحزما وعناتا ومخيم شعفاط والسواحرة الشرقية والشيخ سعد والعيزرية 
بيانات  )قاعدة  كلم2  شخص/   12،500 إلى  تصل  سكانية  بكثافة  وأبوديس 
أريج، 2009(، على أن يتم ضم ما يقارب 142،000 مستوطن ضمن املخططات 
وشرقي  وعطاروت-قلنديا  يائيل  جفعات  في  التوسعية  اإلستيطانية 
امليزان  فإن  اخلطط  لهذه  نتيجة   .E1 مخطط  إلى  باإلضافة  غنيم  أبو  وغربي 
نسبة  يجعل  سوف  العزل  جدار  جراء  الكبرى  القدس  منطقة  في  الدميوغرافي 

السكان الفلسطينيني إلى املستوطنيني اليهود 76:24.
ومن اجلدير ذكره أن مخططات اإلستيطان في القدس الشرقية لم تتوقف بل 
أنابلويس  إتفاقية  توقيع  بعد  فمؤخراً  السالم،  إتفقيات  توقيع  بعد  إزدادت 
أعلنت احلكومة اإلسرائيلية عن مخططات لتوسيعات إستيطانية مستقبلية 
للتنفيذ  جاهزة  توسعات  منها  سكنية(،  وحدة   50،000( حوالي  إلى  تصل 
4،490 وحدة سكنية( وتوسعات مودعة ملراجعة اجلمهور5،884 وحدة   (
إلى  سكنية(،  وحدة   4،093( للجمهور  اإليداع  تنتظر  وتوسعات  سكنية 

غير ذلك )قاعدة بيانات أريج، 2009( )خريطة 3(.  
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)حق العودة( 
دورية تصدر كل شهرين عن 

بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
18149774 :)ISSN( الرقم الدولي املعياري

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 

حتـريـــر

محـمد جرادات
نـضــــــال العــــــــــزة 

بيت حلم، فلسطني
ص. ب. 728 

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

املقاالت املنشورة  بأسماء 
ر  عن وجهة  أصحابها تعبِّ

نظرهم/ن.

أنطوان شلحت )عكا( 
عيسى قراقع )بيت حلم( 

رجا ديب )دمشق( 
سلمان ناطور )حيفا( 
نهاد بقاعي )اجلليل(

الهيئة  االستشارية 

سالم أبو هواش )اخلليل( 
أمير مخول )حيفا( 

جابر سليمان )صيدا(

تيسير نصر الله )نابلس( 
هشام نفاع )حيفا( 

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

نايف جراد )طولكرم(


