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االفتتـاحيــة

االهتمام املركزي يجب أن ينصب 
على احترام حقوق جميع الالجئني الفلسطينيني

بقلم: ريتشارد فولك*

تدقيق النكبة الفلسطينية
مبوجب القانون الدولي اجلنائي

بقلم: جون دوغارد*

في عام 1948؛ كان كل من قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي 
العرقي  التطهير  على  احل��ك��م  مت  وب��ال��ت��ال��ي  م��ت��ط��وري��ن،  غير  اجل��ن��ائ��ي 
لفلسطني بصورة عامة من خالل مفاهيم سياسية. جرى ذلك على الرغم 
محاولة  جرت  وقد  لتوها،  انتهت  قد  كانت  نورمبيرغ  محاكمات  أن  من 
اجلنائي  القانون  إل��ى  استنادا  الفلسطينية  النكبة  لتوصيف  م��ح��دودة 
الدولي باعتبارها جرمية ضد اإلنسانية أو جرمية إبادة جماعية. وبأثر 
رجعي، أو بالعودة للوراء؛ يبدو أن املجتمع الدولي وجد من الصعوبة أن 
يصدق أن الشعب اليهودي الذي كان للتو خاضعا جلرائم إبادة وجرائم 
ضد اإلنسانية، يستطيع عن طريق أجهزة املشروع الصهيوني أن يرتكب 

جرائم مماثلة.
ولكن بعد 62 عاما من النكبة، تغير الوضع، وحدثت تطورات كبيرة 
كل  وف��وق  الدولي،  اجلنائي  القانون  وعلى  اإلنسان  حقوق  قانون  على 

ذلك، وجدت بعثة لألمم املتحدة التي قادها قاض وفقيه قانوني يهودي جنوب أفريقي؛ بأن إسرائيل قامت بارتكاب 
جرائم حرب خطيرة في سياق عدوانها على قطاع غزة في نهاية عام 2008 إلى بداية عام 2009. وبالتالي؛ أصبح 
املجتمع الدولي أكثر ميال للحكم على سلوك إسرائيل وفقا ملعايير القانون الدولي اجلنائي. ومن الضروري في مثل 
هذه الظروف، العودة إلى الوراء للنكبة وإعادة تقييمها والتدقيق في أحداثها وفقا ملعايير القانون اجلنائي الدولي، 
وقد قدم مفكرون مثل إيالن بابيه احلقائق العارية، وقد أصبح لزاما على احملامني والقانونيني دراسة هذه احلقائق 
وتدقيقها من منظور القانون اجلنائي الدولي. نعم، إنها كانت كارثة! ولكن، هل كانت أكثر من ذلك؟ هل كانت حملة 

إبادة جماعية؟ وهل ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية في سياق التطهير العرقي الذي حدث؟
هذه األسئلة يجب طرحها واإلجابة عليها.

* جون دوغارد: خبير في القانون الدولي، املقرر السابق لألمم املتحدة اخلاص بحقوق اإلنسان في األرض احملتلة.  

من منظور عام 2010: ماذا ينبغي أن تكون أولويات 
املجموعة الدولية للعمل باجتاه معاجلة 

62 عاما من نكبة الفلسطينيني؟
بقلم: كارين ابو زيد*

عند صياغة مقترحات بشأن أولويات املجتمع الدولي من أجل معاجلة 
62 عاما من النكبة الفلسطينية، فإن وجهة نظري هي وجهة نظر مفوض 
املتقاعد  األن����روا(   ( الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غ��وث  لوكالة  ع��ام 

حديثا، ويعيش اآلن في الغرب األوسط األمريكي.
أوال، إنه ملن دواعي القلق، وإن لم يكن مستغربا، أن أجد تلك الفترة، 
أي الفترة التي قضيتها كمفوض عام لوكالة الغوث، ال تبعث على التفاؤل 
بالنسبة للكفاح من أجل العدالة في فلسطني، ومع ذلك، فإنها تثير التحدي 
بتاريخ  املعرفة  نقص  على  التغلب  في  للمشاركة  العزم  جتديد  أجل  من 
الالجئني الفلسطينيني وتقديرهم حق قدرهم، منذ عام 1948 وحتى وقتنا 

احلاضر.
أكثر من  أمريكا،  ف��ي  أي  ه��و واض��ح هنا،  م��ا  ال��دول��ي«، ولكن  ع��ن »املجتمع  أن أحت��دث  ب��ي  املفترض  م��ن  ليس 
الودية  غير  املعلومات  ملصادر  للتصدي  به  القيام  يجب  ال��ذي  العمل  من  الكثير  وج��ود  هو  املنطقة؛  في  وضوحه 
جتاه القضايا الفلسطينية، هذه املصادر البارعة في جتاهل أو تشويه النكبة وتداعياتها على مدى عقود بالنسبة 
ملاليني الفلسطينيني. وبينما يوجد الكثيرون الذين يتحدثون جلمهور متعاطف، فإن ثمة حاجة للمزيد من اجلدية 
–والحقا— للوصول إلى وسائل اإلعالم الرئيسية وإلى مجموعات ال تشارك حتى اآلن  في عمل سياسي أو تنخرط 

فيه، يوجد حاجة لتعبئتهم وحشدهم وإلهامهم جلعل أصواتهم وآرائهم مسموعة.
ثانيا، عندما كنت مفوضا عاما لألنروا، دعوت مرارا وتكرارا إلى ضرورة االنتباه إلى اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان، متوقعة بأن أي شخص مطلع على اإلعالن وال ميكنه املساعدة، لكنه قد يشعر بالغضب ضد االنتهاكات 
املرتكبة بحق الالجئني الفلسطينيني؛ الذين ظلوا محرومني من كل حق من هذه احلقوق املنصوص عليها في هذه 
الوثيقة »العاملية«. وبسبب تعدد األطراف املتعاقدة امللتزمة بهذا اإلعالن؛ تشبثت باألمل بأن هذه الرسالة سوف 

تقود إلى العمل دفاعا عن أولئك الذين يرزحون حتت االحتالل أو كالجئني في الشتات.
األفعال،  إلى  األق��وال  من  والسياسة  القرار  صانعي  حتريك  كيفية  في  النظر  ض��رورة  هي  الثالثة،  »األولوية« 
ومن االعتماد على التوجهات اإلنسانية إلى التصدي للمسائل السياسية. وفيما يتعلق باألول، فقد صدرت الكثير 
من التصريحات والبيانات املفيدة ومن أعلى املستويات، ولكن دون تأثير يذكر على أرض الواقع. أما فيما يتعلق 
باألخير، فإن القضايا التي يواجهها الفلسطينيون هي قضايا سياسية متأصلة، وهذه بديهية يجب االعتراف بها إذا 

ما كان يتعني إيجاد حلول فعلية لهذه القضايا.
وأخيرا، ورمبا األكثر أهمية، هل وجود صوت شعبي قوي، وموحد يصدر عن »الشارع« الفلسطيني؛ سيكون 
في  أي  »نيوبولس«،  مجموعة  في  أعضاء  جميعا  ألسنا  الفعل؟  على  الدولي«  »املجتمع  حث  في  أساسيا  عنصرا 

»املجتمع الدولي«؟

* كارين ابو زيد: خبيرة في القانون الدولي، املفوض العام السابق لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
في الشرق األدنى )االنروا(

ال يوجد تاريخ محدد بدقة لبداية النكبة الفلسطينية، ولكن صراعات 
عام 1948 التي قادت إلى تأسيس دولة إسرائيل، وطرد الفلسطينيني 
من وطنهم، ومحو مئات القرى الفلسطينية، جعل من املعقول اعتماد 
حول  الفلسطينية  ال��رواي��ة  بداية  بأنه  واس��ع  نطاق  على   1948 ع��ام 
النكبة. ورمبا يكون من باب الدقة التاريخية اإلشارة إلى عام 1897، 
عام تأسيس املنظمة الصهيونية العاملية، أو عام 1917 الذي صدر فيه 
وعد بلفور االستعماري املعروف، الذي أقر مشروع إقامة »وطن قومي 
يهودي« في فلسطني التاريخية، أو حتى اخلطوات املدروسة للجماعات 
من  إقامتهم  بلدان  لترك  اليهود  إلقناع  العالم  أنحاء  في  الصهيونية 
أجل الهجرة إلى فلسطني، أو ربطها بتاريخ أكثر استفزازا وهو »احلل 
العاملي  للشعور  األرض��ي��ة  مهد  مم��ا  النازية  اعتمدته  ال��ذي  النهائي« 
الواسع بالذنب، األمر الذي دفع الدميقراطية الليبرالية الغربية للعمل 
بشكل واسع انطالقا من ذنبها اخلاص فيما يتعلق باحملرقة النازية في 
إطار سعيها للتكفير عن سلبيتها األخالقية عبر دعم املشروع الصهيوني 
بعد احلرب العاملية الثانية على حساب الفلسطينيني العرب. وباملعنى 
العميق؛ ال يوجد أهمية لذلك، فالتاريخ يفهم دوما بشكل أفضل باعتباره 
تدفقا لألحداث أكثر منه تعاقبا دراميا لألحداث، ولكن ما يهم هو املأساة 
احلركة  مل��ش��روع  نتيجة  الفلسطيني  الشعب  أص��اب��ت  التي  وامل��ع��ان��اة 
ولهذه  املاضي.  القرن  م��دار  على  سياسية  قوة  باعتبارها  الصهيونية 
األسباب مجتمعة، فمن املؤكد أن يتم التعامل مع عام 1948 بأنه شكل 
حلظة حاسمة في العملية التي جرى إعادة إنتاجها بشكل مستمر منذ 

ذلك احلني.
وفي عام 2010؛ ال تزال التجربة الفلسطينية ترزح في املقام األول 
القانون  حت��دي  في  إسرائيل  دول��ة  تستمر  حيث  داكنة؛  سحابة  حتت 
الدولي بطرق عديدة حترم الفلسطينيني من املزيد من األراضي، كما ال 
تزال تعتدي على املزيد من احلقوق األساسية للفلسطينيني، وترفض 
الصادر  الدولية  ال��ع��دل  حملكمة  االس��ت��ش��اري  ال���رأي  اح��ت��رام  إسرائيل 
في متوز 2004 بأغلبية 14 قاضيا مقابل قاض واحد؛ والذي يخلص 
بوضوح إلى أن بناء جدار للفصل على األراض��ي الفلسطينية احملتلة 
هو عمل غير قانوني، ويجب تفكيكه، وأن الذين تضرروا حتى اآلن من 
جراء بناء هذا اجل��دار يجب أن يحصلوا على تعويضات عن األضرار 
غير  اجل��دار  بناء  في  العمل  إسرائيل  واصلت  ولكن،  بهم.  حلقت  التي 
القانوني، إضافة إلى استخدام القوة املفرطة واملميتة من قبل قوات األمن 
اإلسرائيلية بصورة مستمرة ضد الفلسطينيني ومناصريهم الدوليني 
عن  اإلسرائيلي  اخل��روج  ضد  سلميا  يتظاهرون  عندما  واإلسرائيليني 

القانون.
األس�����وأ م���ن ذل����ك، وم���ن ب��ع��ض ال��ن��واح��ي األخ�����رى؛ ه���و اإلص����رار 
اإلسرائيلي على استمرار احلصار الذي يحتجز 1.5 مليون من الغزيني 
وراء جدران سجن في ظروف حياتية غاية الصعوبة، مع بقائهم على 
الوقود وال��دواء،  الغذاء،  ب��دون احلصول على ما يكفي من  قيد احلياة 
ومنع وصول مواد البناء إلعادة بناء وترميم العديد من البيوت واملباني 
التي دمرتها آلة احلرب اإلسرائيلية خالل عدوانها على قطاع غزة ما بني 
27 كانون أول، 2008 و18 شباط، 2009. وفرض حصار كهذا على 
الثالث سنوات يشكل  الذي استمر حتى اآلن ما يقارب  جميع السكان 
سابقة ال مثيل لها، وهو شكل صارخ من أشكال العقاب اجلماعي، وهو 
إجراء حتظره صراحة املادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي حتكم 
االحتالل العسكري. وبالنسبة لبقية العالم الذي يسمح باستمرار هذه 
الكارثة اإلنسانية، فإن ذلك ميثل فضيحة أخالقية كبرى في عصرنا، وال 
سيما بالنسبة لتلك الدول التي متتلك نفوذا على إسرائيل مثل الواليات 
ال��دوام في  التي كانت متورطة على  املتحدة ودول االحت��اد األوروب���ي 
استمرارية هذا اإلجرام، الذي ينظر له على نطاق واسع من قبل الرأي 

العام العاملي على أنه جرمية مستمرة ترتكب ضد اإلنسانية.
واملجال الثالث للمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون هي تلك النابعة 
من التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
اإلنساني  الدولي  القانون  مباشرة  هذا  ينتهك  ثانية  وم��رة  احملتلتني. 
)امل��ادة 49 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة، التي حتظر نقل سكان من 
إقليم دولة السلطة احملتلة إلى األراضي الواقعة حتت االحتالل(. ورغم 
إن مجرد هذا النقل للسكان فيه الكفاية من االنتهاكات حلقوق اإلنسان، 
فإن حقيقة الطريقة التي يتم بها جتعله أسوأ بكثير من خالل العديد من 
عمليات هدم املنازل التي يقع ضحيتها األبرياء، وتقوم بترويع العائالت 
الفلسطينية العادية املقيمة في هذه البيوت منذ مدة طويلة، إضافة إلى 

العنف ال��دوري الذي ميارسه 
امل��س��ت��وط��ن��ون ض���د امل��ج��ت��م��ع 
يتم  قلما  وال���ذي  الفلسطيني، 
احلديث عنه أو كتابة التقارير 
ح��ول��ه، كما أن��ه ن���ادرا م��ا تتم 
معارضته من قبل إدارة قوات 

األمن اإلسرائيلية.
أصبحت  األنتهاكات  ه��ذه 
معروفة على امتداد العالم هذه 
األي��ام، وقد أعطت قوة جديدة 
مع  متنامية  تضامن  حل��رك��ة 
الكفاح الفلسطيني، والتي يتم 

التعبير عنها بطرق عديدة، ومن ضمنها حملة مقاطعة إسرائيل وسحب 
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، التي حتقق حضورا عامليا، 
كانت  التي  لألبارتهايد  املناهضة  باحلملة  شبيه  هو  ملا  بداية  ومتثل 
ناجحة جدا في اإلطاحة بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. كما 
يالحظ أيضا املبادرات الشجاعة لنشطاء املجتمع املدني الذين يقومون 
بأخذ دورهم في حركة »غزة احلرة« و«تعيش فلسطني« التي تسعى 
لتحدي احلصار على غزة رمزيا وبشكل مادي، وهي تقوم مبا لم تقم به 
حكومات وال األمم املتحدة الفاقدة للعزمية األخالقية واإلرادة السياسية 
للقيام بذلك. فهذه التطورات على مستوى القاعدة الشعبية هي جزء من 
حرب مشروعة يشنها الشعب الفلسطيني لضمان حقوقه وللحصول 
على سالم عادل، وهي حتمل في ذات الوقت الشك الذي تستحقه عملية 

البحث عن حلول مقبولة للصراع من قبل الدبلوماسية التقليدية. 
وكما هو مشجع في هذه املوجة اجلديدة من النشاط العاملي، فإنه 
سيكون نقص مأساوي إذا لم يشتمل هذا النشاط على معاجلة احملنة 
اليومية املستمرة لالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون خارج فلسطني 
الدائمة التي يعيشها  احملتلة، ففي حني أننا ال ننسى أيضا تلك احملن 
وقطاع  الغربية  الضفة  ف��ي  طويل  أم��د  منذ  الفلسطينيون  الالجئون 
تتناول  أن  يجب  ع��ادل  س��الم  ع��ن  البحث  عملية  أن  املعلوم  م��ن  غ��زة. 
األرض وملكيتها، ولكنها عملية تتعدى األرض من أجل حقوق الناس 
أنفسهم، ومع ذلك، هناك بعض امليول لتناسي عدة ماليني من الالجئني 
ال���دول  ف��ي  ت��ط��اق  ال  مخيمات  ف��ي  يعيشون  معظمهم  الفلسطينيني، 
العربية املجاورة، بعد أن قاسوا حياة مرة بدون حقوق مدنية طبيعية 
لعدة أجيال، وغالبا ما كانوا ضحايا للتمييز والعزل في بلدان إقامتهم، 
وبذلك ينتقل العذاب إلى مستوى ثان من املعاناة؛ أي إلى الظلم الكامن 
العودة  في  احلق  الفلسطينيني  الالجئني  ولهؤالء  القسري.  املنفى  في 
إلى ديارهم مبوجب القانون الدولي، هذا احلق الذي غالبا ما مت التأكيد 
عليه على مدى السنني عبر اإلجراءات الرسمية للجمعية العامة لألمم 
املتحدة، وهذه احلقوق يجب أن ال يتم شطبها من أجل خدمة اجلغرافيا 

السياسية ل�«سالم« هو ليس سالما، وبالتأكيد ليس سالما عادال.
 ومن األهمية مبكان في هذا الوقت، وحيث ال ميكن قبول أي مفهوم 
الالجئني  مأساة  إنهاء  ض��رورة  على  مركزيا  تأكيدا  يعطي  ال  للسالم 
الفلسطينيني، واستعادة كرامتهم التي مت التنكر لها ملدة طويلة، وفي 
النهاية استفادتهم من اخليارات التي يجيزها القانون واألخالق. وعلى 
التفاوض على كيفية تطبيق هذه احلقوق، ولكن  هذا األس��اس، ميكن 
أو  ه��ذه احلقوق ميكن جتاهلها،  ب��أن مثل  »واق��ع��ي«  اعتقاد  أي  ب��دون 
اختزالها، فال ميكن تضييع كل تلك احلقوق في خضم استمرار احلديث 
عما إذا كانت إسرائيل ستنسحب في النهاية من األراضي التي حتتلها 
وتضطهد شعبها منذ مدة طويلة. فالسالم العادل باعتباره تطلعا أو 
خطة يجب أن يستند إلى الناس، وأن يعطي اهتماما مركزيا من أجل 
مت  ال��ذي  املضمون  وهو  الفلسطينيني،  الالجئني  جميع  حقوق  احترام 
إهماله على مدى عقود بطريقة تثير الصدمة. وال بد أيضا من احلفاظ 
على حقوق الشعب اليهودي في إسرائيل في إطار عملية سالم حقيقية، 
في  كرستها  أيديولوجية  حركة  مطالب  على  بالضرورة  ليس  ولكن 
واقع دولة عرقية، والتي بطبيعتها تتناقض مع روح القانون الدولي 
وااللتزامات التي يفرضها، وعلى نحو مباشر أكثر تتناقض مع حقوق 

اإلنسان.

* ريتشارد فولك: فقيه وخبير في القانون الدولي، مقرر األمم املتحدة 
اخلاص حول حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية احملتلة. 
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حتتفل إسرائيل مبا يسمى عيد االستقالل، وحتيي ذكرى احملرقة، وفي 
الذكرى 62 للنكبة الفلسطينية، وبشكل خاص هذا العام، متيزت االحتفاالت 
اإلسرائيلية وتوسعت ابتهاجا وفرحا. وقد رقص اإلسرائيليون على بقايا 
الفلسطينيني، قبورهم، منازلهم املهجورة، دمهم الذي لم يجف، صرخاتهم 

التي لم جتد أذنا صاغية من العدالة...
ال��ى نتيجة أن  ل��واق��ع دول���ة إس��رائ��ي��ل بعد 62 ع��ام��ا وص��ل��وا  احملللون 
لم  الفلسطينية  لألرض  واغتصابها  قوتها  برغم  االستعمارية  الدولة  هذه 
الوجودي،  الهوية والقلق  حتقق املصاحلة مع ذاتها، ولم جتب عن أسئلة 
وكأن الضحايا الفلسطينيون ال زالوا مستيقظني جيال بعد جيل يصعدون 
ال���ذي ه��و أعلى م��ن سيف جلعاد وم��ن املدفع  على ص��وت احل��ق اإلن��س��ان��ي 

اإلسرائيلي.

دولة باللون الكاكي:
مشهد  دول���ة  ال��ى  ومثقفوها  كتابها  يقول  كما  اس��رائ��ي��ل  دول���ة  حتولت 
وحتمل  الكاكي  تلبس  زال��ت  ال  بوليسية  دول��ة  مخابرات،  دول��ة  عسكري، 
امل��س��دس، دول���ة إس��ب��ارط��ي��ة يحكمها ح���رس احل����دود وال��ش��رط��ة وح���راس 

املعسكرات واحلواجز وقطعان املستوطنني وشرطة السجون...
هذه الدولة الزائفة اخلائفة املتوترة يحكمها اجليش وأجهزة األمن؛ حتى 
صارت املساحات األمنية فيها واملعسكرات وكل ما يتبع للجيش اإلسرائيلي 
اإلسرائيليان  احمللالن  كتبه  ما  وف��ق  اسرائيل  دول��ة  مساحة  نصف  يشكل 

»عيرام أورن« و » رافي ريغف«.
التي حلم بها  املدنية  الدولة  أن  النتيجة املستخلصة بعد 62 عاما هي 
هرتسل لم  تولد بعد؛ ألن دولة األمن والعسكر هي األكبر واألقوى واألكثر 

هيمنة في دولة اسرائيل.
الدولة اليهودية – احلضارية كما وصفها هرتسل والتي ستكون محطة 
للغرب املتمدن الى الشرق املتخلف حتولت الى معسكر حربي، وظل نشيد 

احلرب هو املسيطر عليها ثقافيا وفكريا وأيديولوجيا .
ولهذا ليس غريبا أنه ال يوجد مصطلح جودة البيئة وحقوق اإلنسان في 
التربية والسياسة اإلسرائيلية، بل ال يوجد ما يدعو إلى السالم العادل في 
املناهج الدراسية اإلسرائيلية، كما يقول الباحث اإلسرائيلي »داني طال«؛ إمنا 

النزعة العسكرتارية والتعصب القومي و الكراهية وإنكار هوية اآلخرين.

قصص بدون أبطال
املثقف اإلسرائيلي بعد 62 عاما ال زال يعيش في أزمة أخالقية، يكتب 
عن كل شيء لكنه يخشى من الكتابة عما جرى في نكبة 1948، ال يريد أن 

يعترف أن دولته ووجوده وكيانه أشياء قامت على أنقاض شعب آخر.
وعندما حاول بعضهم مثل املؤرخ )بني مورس( أن يكتب غير ذلك، صاغ 
أسطورة جديدة ذات تبريرات حتّمل املسؤولية عما جرى للفلسطينيني عام 

1948، وألفراد أو ضباط وليس لسياسة مخططة وممنهجة.
أحد الكتاب اإلسرائيليني قال: لست أدري إذا كان هناك من يحسدنا نحن 
الكتاب الشباب،  نحن الذين ولدنا في أحالم غيرنا ممن انتظروا هذه األيام 
منذ ألفي عام، نحن كتاب نبحث عن البطل في قصصنا ورواياتنا، قصصنا 

بدون أبطال ألن أبطالنا سقطوا في واقعنا وسيسقطون في روايتنا...
لقد قامت عاصفة غاضبة ومتطرفة ضد قرارا وزيرة التربية و التعليم 
اإلسرائيلية )بولي تامير( التي سمحت بأن يتضمن كتاب تاريخ للتالميذ 
العرب في الصف الثالث االبتدائي مصطلح النكبة بدال من حرب التحرير 
اإلسرائيلية. ومثل هذه العاصفة املتوحشة جرت عندما طلبت بوضع اخلط 

األخضر على كتب اجلغرافيا...
ال يوجد مشروع ثقافي إنساني لدى اإلسرائيليني، وإمنا مشروعا ثقافيا 
كولونياليا استعماريا عنصريا يستهدف إخراس التاريخ و تزويره وعبرنة 

الزمان واملكان.

دولة ابارتهايد 
سياسة األبارتهايد في اسرائيل تطبق بصورة أذكى من جنوب أفريقيا 
االستيطان واجل��دار  ال��واق��ع، فمشروع  ال��واق��ع هو نفس  بينما  ألن��ه مخفي 

والفصل والتمييز هو مشروع صهيوني، وهو لب األبارتهايد.
السيطرة  فرض  من  يعنيه  وما  العسكري  االحتالل  التقاء  متخض  لقد 
القسرية العسكرية على الفلسطينيني، بالعنصر االستعماري االستيطاني 
تخضعان  ولكنهما  واح��دة  بقعة  في  تعيشان  السكان  من  فئتني  إنتاج  عن 

ملرجعيتني قانونيتني وسياستني مختلفتني.
ويعتمد األبارتهايد اإلسرائيلي جغرافيا على الغيتو من خالل سلسة من 
االستيطان والسيطرة على األرض حتى حتولت اجلغرافيا الى سلسلة من 
اجليوب الغيتاوية؛ حيث يظهر األبارتهايد وكأنه عّراب االحتالل العسكري 

االستعماري.
أن  يرون  السياسيون  احملللون 
املتجددة  للصهيونية  ع���ودة  هناك 
وال���ت���ي  ال���ع���ن���ص���ري  ال���ط���اب���ع  ذات 
إستراتيجية  إسقاطات  لها  سيكون 
على مستقبل الفلسطينيني، وتنطوي 
العمل  حليز  متصاعد  تضييق  على 
الهوية  قمع  يضمن  مبا  السياسي، 
القومية للفلسطينيني مقابل تعزيز 

طابع الدولة اليهودي.
األبارتهايد  سياسة  ب��دأت  وق��د 
تطبق ليس فقط من خالل البلدوزر 

تضمن  التي  واملشاريع  القوانني  من  سلسلة  خ��الل  من  وإمن��ا  اإلسرائيلي، 
من  مجموعة  تقدمي  مت  حيث  اليهودي؛  والسياسي  الدميوغرافي  التفوق 
القوانني التي تهدف الى محاصرة الهوية القومية للعرب ومن ضمنها قانون 
امل��دن، وقانون  النكبة، وقوانني عبرنة أسماء  النكبة وهو حظر إحياء يوم 
املواطنة  واشتراط  املواطنة  قانون  تعديل  الغائبني،  أمالك  قانون  العودة، 

بالوالء لدولة إسرائيل، وغيرها....

اسرائل لم تنتصر على هتلر
ال زالت ذاك��رة اإلسرائيليني هي ذاك��رة موت وليست حياة، فكي ال تقع 
محرقة أخرى هناك حاجة للكثير من اجلنود املستعدين ألن ُيقتلوا من أجل 

دولة إسرائيل.
جدا  ناجعة  جتنيد  كشعبة  الصهيونية  قبل  من  احمل��رق��ة   ُوّظ��ف��ت  وق��د 
للجيش اإلسرائيلي، فالشبان املقبلون على التجنيد يؤخذون في مجموعات 
منظمة بتشجيع من احلكومة الى معسكر اإلبادة في بولندا، ويعودون من 

هناك وهم مستعدون للتطوع في الوحدات القتالية في اجليش.
ال  مصدر  وال��ى  فعال  سياسي  س��الح  ال��ى  احملرقة  اسرائيل  حولت  لقد 
يخيب للحصول على األموال، وما زالت بذلك حتتكر الضحية واملنفى لتبرير 

جرائمها وعدوانها على اآلخرين حتت حجة: »حتى ال تقع محرقة أخرى«.
وكشف )أبراهام بورغ ( الرئيس األسبق للكنيست اإلسرائيلي و الوكالة 
اليهودية وأحد أبرز قادة حزب العمل السابقني في كتابه )لننتصر على هتلر( 
عن تأثير وطأة احملرقة النازية على العقل اإلسرائيلي والتي تشكل برأيه أبرز 
اجل��الد  دور  تقمص  استفظاع  ول��ع��دم  الضحية  ب��ص��ورة  لإلستئثار  امل��ب��ررات 
باعتبار أن محارق اآلخرين كانت وستظل أبدا أدنى مرتبة من العذاب اليهودي.

على  القائمة  لسياستها  كمبرر  ضحاياها  ذك��رى  تستغل  إسرائيل  إن 
التهجير واالحتالل والقمع في فلسطني، فكأن كل شيء مسموح ألن اليهvود 
عانوا من احملرقة وال يجوز ألحد أن يقول لهم ما يجب عليهم فعله، فكل شيء 

يبدو خطرا...
ال��ى املاضي املتمركز ح��ول احملرقة يتم في الوقت  وم��ن خ��الل اإلش��ارة 
الطبيعي  التطور  ك��أن  املستمر،  بالتهديد  الشعور  على  احل��ف��اظ  احل��اض��ر 

للمجتمع اإلسرائيلي قد توقف.
اب��راه��ام ب���ورغ ي��ق��ول أن اس��رائ��ي��ل حت��ول��ت ال��ى متحدثة ب��اس��م املوتى 
الفكر  القاعدة نفسها في  الى  القاعدة  وحتولت احلرب من قاعدة شاذة عن 

اإلسرائيلي...
أن  اآلن  مآلها  للموتى  تسجد  والتي  سيفها  على  حتيا  التي  ال��دول��ة  إن 
حتيا في حالة طوارئ دائمة ألن اجلميع نازيون، أملان، عرب، اجلميع يكره 

اليهود.
هذه الثقافة أدت الى فساد أخالقي و اجتماعي والى انحدار كبير في دولة 
املبادئ  بكل  ومستهترة  مبالية   ال  فيها  أصبحت  التي  الدرجة  الى  اسرائيل 
على  القنابل  وأطنان  الفسفور  بإلقاء  حتى  تكترث  وال  والدولية  اإلنسانية 

السكان املدنيني في قطاع غزة.
وهي  وسياستها،  وتربيتها  وعيها  في  هتلر  على  تنتصر  لم  إسرائيل 
م��رت��اح��ة م��ن ه���ذا االس��ت��خ��دام ل��ت��ب��ري��ر ج��ن��ون��ه��ا ووح��ش��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى الشعب 

الفلسطيني...
إن احملرقة النازية ما كانت لتحدث لوال العنصرية، وقد كان من املفروض 
أن تكون العبرة خوض نضال ال هوادة فيه ضد هذه العنصرية ومشتقاتها 

من ظلم واستبداد وكراهية اآلخرين وانتهاك حقوق اإلنسان.
هذه الدروس والعبر لم تتعلمها اسرائيل، بل حتولت اسرائيل نفسها مرتع 

منتج أليدولوجيا عنصرية والى نظام قمع وحشي ضحاياه الفلسطينيون.

* عيسى قراقع: كاتب فلسطيني، وزير شؤون األسرى واحملررين، عضو مجلس 
تشريعي.

بني النكبة والصمود
بقلم: د. مصطفى البرغوثي*

لم تعد النكبة التي حتل ذكراها هذه االي��ام محددة 
بزمن معني او بقعة جغرافية بعينها من ارض فلسطني، 
وان كانت البداية قد حملها لنا عام 1948 بكل ما فيها 
من آالم ومعاناة، الن املشروع االستيطاني الصهيوني 
لم يتوقف عند ذلك التاريخ، بل استمر واتسع من النكبة 

الى النكسة ومن النكسة الى يومنا هذا.
هنا مثلما باتت االرض الفلسطينية مهددة بالنهب 
وامل���ص���ادرة ل��غ��رض االس��ت��ي��ط��ان واجل����دار العنصري 
وال���ط���رق االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ال��ع��ن��ص��ري��ة، ف����ان ال���وج���ود 
الفلسطيني على ارضنا التاريخية بات هو االخر مهددا 
بأن  الراسخة  قناعاتنا  رغ��م  مضى،  وق��ت  أي  من  أكثر 
أو رحيلنا ليسا واردي��ن في حسابات شعبنا  ترحيلنا 

بعد كل ما حل به.
لقد عملت احلركة الصهيونّية منذ عشرينيات القرن املاضي على ضرب الوجود الفلسطيني 
النكبة، م��رورا بالنكسة، وما بينهما من تهجير قسري لشعبنا في  بدءا من املجازر التي رافقت 
وتهويد  للمنازل،  وه��دم  لألراضي،  مصادرة  من  اليوم  يجري  مبا  انتهاء  وليس  األرض،  اصقاع 
للقدس واملقدسات، وترويع لشعبنا، حتى وصلت الوقاحة االسرائيلية الى حد تشريع قانون 
ابناء  التواصل بني  االرض ومنع  تفريغ  الغربية بغرض  الضفة  الفلسطيني في  التواجد  بشان 

الشعب الواحد في الضفة وغزة والقدس والداخل.
وامام القوة العسكرية والغطرسة االسرائلية ميتلك شعبنا الفلسطيني ما هو اقوى من كل 
ذلك، وهو املقاومة الشعبية الباسلة التي باتت تقلق االحتالل بعد ان اتسعت وامتدت الى مختلف 

االراضي احملتلة، رغم ما تواجهه من قمع وغطرسة اسرائيلية.
غير ان مقتل الفلسطينيني اليوم يكمن في بقاء االنقسام مترنحا في األراض��ي الفلسطينية، 
والتناحر على سلطة حتت االحتالل، وهو ما تستغله اسرائيل لتمرير مشاريعها االستيطانية 
ونحن منشغلون في قضايا ثانوية تبعدنا عن الهدف الرئيس، وهو التحرر من االحتالل واخلالص 
منه بعد تلك السنوات العجاف من عمر االحتالل االطول في التاريخ احلديث، وبعد سنوات زادت 

عن اثنني وستني عاما من نكبة وتهجير الشعب الفلسطيني.
وحتى نواجه السعي االسرائيلي لالنقضاض على مشروعنا الوطني الذي مير مبرحلة حساسة 
ودقيقة وخطيرة، فال بد من تبني استراتيجية وطنية نادينا بها في حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية 
الصمود  ودع��م  الدولي  التضامن  وحركة  الشعبية  املقاومة  بني  جتمع  إستراتيجية  وت��ك��رارا،  م��رارا 

الوطني واستعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام، الن موطن القّوة األول لنا هو وحدتنا.
ف��ي وق��ت تتزاحم فيه املخططات  للنكبة  الثانية وال��س��ت��ون  ال��ذك��رى  ال��ع��ام حت��ل   وف��ي ه��ذا 
االسرائيلية الرامية الى تزييف التاريخ واجلغرافيا الفلسطينية، وااللتفاف على احلقوق الوطنية 
الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة لالجئني الفلسطينيني الى ديارهم 
االصلية التي هجروا منها طبقا للقرار االممي رقم 194، وحقنا في القدس عاصمة دولتنا املنشودة، 

وحقنا في أرضنا ومياهنا، ليبقى مشهد التهجير ماثال في كل حلظة من حياة شعبنا.
التحرر من االحتالل، وحتقيق االستقالل، وتأمني عودة  إن دفاعنا عن حقوقنا الوطنية في 
الالجئني، وحترير أسرانا، وكنس االستيطان واالحتالل، يحتاج إلى نضال وطني مشترك ضد 
نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي األسوأ في تاريخ البشرية كنتيجة يجب ان تسبق باستعادة 

وحدتنا وهي الضمانة االولى لولوج احلرية.
وغزة  الضفة  في  الواحد  الشعب  ابناء  بني  باعدت  التي  اجلغرافيا  ظلم  من  نعاني  كنا  واذا 
والقدس والداخل والشتات وفي مخيمات اللجوء، فان هذا يجب ان يشكل حافزا لتضافر اجلهود 

والنضال ووحدة تاريخنا ومستقبلنا وهويتنا.
وقد سجل شعبنا الفلسطيني على مدى اثنتني وستني سنة أروع صور التضحية واإلصرار 
على نيل احلرية واالستقالل والعودة وتقرير مصيره، رغم اآلالم الكبيرة والتضحيات اجلسام 
التي تكبدها على مر تلك السنوات  وعانى فيها من التشرد واللجوء واالبعاد والغربة واالغتراب، 
الثبات  التاريخية عبر  الصلف االسرائيلي والتنكر حلقوقه  حيث واجه شعبنا وما زال يواجه 
على ارضه والتغلب على اآلثار املدمرة للنكبة، ليصنع من األلم أمال، ومن اجلرح بلسما، فتتقاطع 
املباضع مع املعاول مع االقالم والدفاتر ومع سواعد املناضلني في ملحمة البقاء فوق ارض البقاء.

العذاب واملعاناة والتهجير واحلرمان من  املمزوجة بشتى صنوف  اي��ام شعبنا  إن كل يوم من 
االرض سيبقى شاهدا على توالي ايام النكبة التي لم تتوقف عند عام 48، مثلما أن حق العودة لن يسقط 
بالتقادم وال بفناء األجيال، فقد اسقط شعبنا بصموده واميانه بعدالة قضيتنا تلك املقولة االسرائيلية 
املزعومة: »الكبار سيموتون والصغار سينسون«، فتوارثت األجيال ذاك احلق املقدس ونهلت من نبع 
النضال الذي ال ينضب، ودافعت عن عروبة فلسطني الوطن واالرض واالنسان واملقدسات والهواء 

واملاء واحلدود والشجر واحلجر التي حتكي حكاية البدايات في ارض البدايات والنهايات.
عبر  عنوة  شعبنا  منها  اخ��رج  التي  األرض  إل��ى  العودة  انتظار  االنتظار،  اي��ام  طالت  وفيما 
بها على  القيام  تقاعس عن  التي  الدولي عليه حتمل مسؤولياته  املجتمع  فان  القتل واجل��رائ��م، 
مدى اثنني وستني عاما، إلعادة احلقوق املسلوبة الى شعبنا، وتطبيق قرارات األمم املتحدة ذات 
الصلة خاصة القرار 194، إلنهاء االحتالل العنصري، ومحاسبة إسرائيل قانونيا وأخالقيا عما 
اقترفته من جرائم يندى لها اجلبني بحق شعبنا الذي عمد ارضه بالدماء، وحتمل القهر والظلم 
مقابل  واحل��ق  العدالة  وقضية  جمعاء،  االنسانية  قضية  هي  فلسطني  قضية  لتبقى  والتشريد، 

الباطل االسرائيلي.

* د. مصطفى البرغوثي: األمني العام حلركة املبادرة الوطنية الفلسطينية، عضو املجلس التشريعي 
الفلسطيني

بعد 62 عاما على النكبة الفلسطينية
اسرائيل لم تهزم هتلر

بقلم: عيسى قراقع*

في مواجهة النكبة املستمرة



أيــــــــار  2010 4

جتيء الذكرى الثانية والستون للنكبة الكبرى التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948 وحولت غالبيته لالجئني في أنحاء 
شتى من العالم، ومازالت حلظاتها تعتصر القلوب وآثارها تدمي اجلسد الفلسطيني رغم مضى ستة عقود وعامني من الزمن على 
وقوعها. نستذكرها كل يوم تلمع حلظاتها بألم في ذاكرة األجداد واآلباء الذين ينقلون فصولها املؤملة من جيل إلى جيل، وفي كل 
مناسبة إلحيائها يؤكد شعبنا الفلسطيني أنه لم ولن يستسلم للوقائع التي فرضتها إسرائيل كنتاج لتلك النكبة، وفي كل يوم 

يعبر عن عزمه وتصميمه على مواصلة مسيرته الكفاحية؛ حتى يتمكن من حتقيق أهدافه في احلرية والعودة واالستقالل. 
وقد متكن شعبنا الفلسطيني خالل رحلة كفاحه املمتدة منذ عقود خلت من إسقاط العشرات من مشاريع التوطني، وجنح 
في إبراز هويته الوطنية والتي كرستها انطالقة الثورة الفلسطينية وشكلت حينها ذروة التحدي الفلسطيني في مواجهة النكبة 
وآثارها. وباالستناد لوحدته الوطنية وللتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا،  استطاع عبر ممثله الشرعي والوحيد، كسب 
التأييد حلقوقه الوطنية املشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة. وباالستناد لذلك أيضا تنامى دور منظمة التحرير الفلسطينية 
وتعززت مكانتها وحظيت باعتراف عربي وعاملي تكرس في اجلمعية العامة لألمم املتحدة واحملافل الدولية األخرى. وخالل 
العقود  الطويلة من النضال الوطني كافح شعبنا بكل عزة وشموخ، حتمل اجلوع والعرق، الدم والدموع، التشرد والشتات، 
عانى املجازر بكل صنوفها، لكنه لم يخنع أو يركع. واصل كفاحه مصمما على نيل حريته واستقالله والعيش بحرية وكرامة، 
ومن اجل هذا قدم مئات اآلالف من الشهداء واجلرحى واألسرى واملشردين. وعلى درب التضحيات، واصل العطاء من اجل نيل 
حقوقه وعودة الجئيه الذين شردوا من ديارهم عام 1948 مستندا  لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194 القاضي 

بحق عودة  الالجئني إلى ديارهم. 
اليوم، ونحن نحي ذكرى النكبة، أرى من واجبي القول أن تلك االجنازات لم حتقق دون ثمن. لقد كان ثمنها غاليا كما أسلفت، 
الذين سقطوا دفاعا عن الشعب والوطن، وحتكيه معاناة اجلرحى املطرزة أجسادهم برصاص  الشهداء  ترويه شواهد قبور 
الدفاع عن احلقوق، وتقرأ مالمحه على جباه وظهور اآلالف من األس��رى: احملررين منهم ومن الزال��وا خلف  وشظايا معارك 
القضبان. اجنازات عظيمة ترويها الثكالى في كل قرية ومدينة ومخيم داخل الوطن وفي الشتات، أنهار من الدماء ، بحور من 
الدموع، أيام وسنني بل وعقود من املعاناة من احلل والترحال في السهول واجلبال، دفعها شعبنا لتحقيق كل هذه االجنازات التي 
ما كان لها أن تتحقق لوال وحدة شعبنا. اليوم وبعد 62 عاما من النكبة أجدني مضطرا للقول أن هذه االجنازات مهددة بالتبديد 

والضياع بكل ما للكلمة من معنى، ولو حصل ذلك - ال قدر الله - فإن تداعياته ستكون اكبر بكثير من تداعيات نكبة عام 1948.
حيث  والتحديات؛  املخاطر  وتزايد  والتطورات،  لألحداث  ومراقب  متتبع  كل  شك  دون  يالحظه  القول  لهذا  يدفعني  ما  إن 
تتواصل سياسة عدوان االستيطان اإلسرائيلي وقد شارفت على االنتهاء من بناء جدار الفصل العنصري، وباتت مسألة تقطيع 
أوصال الضفة الغربية وحتويلها إلى معازل أمرا واقعا تسعى حكومة التطرف بزعامة نتنياهو لتكريسه. كما تستمر وتتواصل 
عملية إقامة حزام استيطاني يهدف لعزل القدس عن األراضي احملتلة عام 1967. ويتزامن ذلك كله مع احلصار الظالم املفروض 
على قطاع غزة،  والتلويح باستمراره بتوجيه مزيد من الضربات لسكانه. إلى جانب ذلك، تأتي عملية إطالق  املفاوضات غير 
املباشرة مع اجلانب اإلسرائيلي دون توفر الضمانات لوقف االستيطان وحتديد اإلطار املرجعي لهذه املفاوضات،    األمر الذي 

ميكن حكومة نتنياهو من استغالل هذه املفاوضات، واتخاذها غطاء  الستمرار العدوان واالستيطان.
أما اخلطر األكبر الذي يزيد من حدة هذه املخاطر ويعبد الطريق أمامها فتتمثل باستمرار حالة االنقسام التي تعصف بالوضع 
الداخلي الفلسطيني، وتهدد املشروع الوطني الفلسطيني كما تهدد مكانة قضيتنا الوطنية ومجمل املنجزات التي حققها شعبنا، 
مما يفتح الطريق لنكبة جديدة غير التي صنعها األعداء عام 1948، مع مفارقة مؤملة  تكون فيها املساهمة الفلسطينية هي األبرز. 
رغم  املخاطر  تلك  جتاهل  على  يصرون  حيث  مبواقفهم؛  ودعاته  االنقسام  أصحاب  متسك  على  أعمى  بإصرار  اخلطر  ويتمثل 
وضوحها وضوح الشمس، مما يطرح  تساؤال مشروعا ملصلحة من استمرار هذا االنقسام؟ والى متى تستمر سياسة الهروب 
لألمام من استحقاقات إنهائه، مبا فيها استمرار التردد واملماطلة في التوقيع على الورقة املصرية رغم ما ميكن أن يقال فيها من 
مالحظات، لكنها دون شك أفضل بكثير من بقاء هذا الوضع الكارثي على ما هو عليه وما يحمله من مخاطر جمة؟ إن التوقيع على 
الورقة املصرية على يوفر املدخل املناسب للبدء بإنهاء االنقسام ودرء املخاطر املترتبة على استمراره ووصوال ملصاحلة حقيقية 

تقوم على مبدأ الشراكة في حتمل األعباء وتغليب املصلحة الوطنية العليا وتضمن مواجهة املخاطر والتحديات.
إن املصلحة الوطنية تتطلب اإلسراع في مغادرة هذه احلالة املؤملة من االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بهذا 
فقط ميكن قطع  الطريق على املخاطر الكبيرة التي تهدد منجزات شعبنا وتساعده على االستمرار في النضال من أجل حتقيق حق 
العودة، ومتنع في نقس الوقت وقوع نكبة جديدة  تكون اشد إيالما مما  سبق، هذا هو الطريق الذي يعيد األمل املفقود للمواطن 

الرازح بني مطرقة االحتالل وسندان االنقسام.

* وليد العوض، عضو املكتب السياسي حلزب الشعب الفلسطيني.

استمرار االنقسام خطر يتهدد حق العودة
بقلم: وليد العوض*

في الذكرى الثانية والستني للنكبة

اللجان الشعبية في املخيمات:
 أداء سياسي مميز وعمل خدماتي متواصل

                                                           
بقلم: د. زكريا األغا*

 
حتيي جماهير شعبنا في الوطن والشتات اخلامس عشر من آيار، الذكرى الثانية والستني للنكبة التي أملت به 
ارتكبت بحقه  التي  أيدي العصابات الصهيونية،  العام 1948  بقوة السالح على  عندما هجر وطرد من دياره في 
أبشع اجلرائم التي عرفتها البشرية وتاريخنا املعاصر، ليتشتت في أصقاع األرض بعيداً عن دياره، يفترش األرض 
ويلتحف السماء. وال يزال هذا الشعب بعد مرور تلك السنوات العصيبة واملريرة ألكثر من ستني عاماً ينتظر من 
املجتمع الدولي نصرته ورفع الظلم عنه وحتقيق العدالة الدولية بإقرار حقه املشروع بالعودة إلى دياره التي شرد 
منها. ويبدو أن القدر كتب على شعبنا أن  يبقى أسيراً لهذا املجتمع الذي ال يزال يواصل صمته حيال جرائم االحتالل 
اإلسرائيلي وعجزه عن تنفيذ قرارته التي صدرت عنه، وفي مقدمتها القرار 242 و 338 و 194 تلك القرارات التي 
تقر لشعبنا حقوقه املسلوبة وفي مقدمتها حقه العادل في العودة إلى دياره األصلية وتقرير مصيره، بإقامة دولته 

املستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.
في هذه املناسبة األليمة على شعبنا كنت أود ان اخصص مقالتي هذه حول ذكرى النكبة والتطورات واملستجدات 
السياسية التي رافقت قضية الالجئني الفلسطينيني، لكن وبناًء على طلب األخوة في أسرة حترير صحيفة حق العودة 
ونزوالً عند رغبتهم خصصت مقالتي هذه حول اللجان الشعبية في املخيمات ودورها اخلدماتي، وهو موضوع له 
أهمية؛ إذ جدير بنا أن نسلط الضوء عليه، خاصة وان اللجان الشعبية هي العمود الفقري للمخيمات، ولها دور مميز 
ورئيسي في متابعة قضية الالجئني الفلسطينيني والدفاع عن حقهم في العودة، وقيادة الفعاليات املتعقلة بقضية 

الالجئني وفي مقدمتها فعاليات إحياء ذكرى النكبة.
والبد من اإلشارة هنا إلى أن اللجان الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة تأسست في العام 1996م، كجسم 
شرعي ميثل الالجئني الفلسطينيني، حتت إطار دائرة شؤون الالجئني مبنظمة التحرير الفلسطينية التي مت تفعيلها 
املنعقدة مبدينة غزة عام 1996، وذلك من  الفلسطيني في دورته احلادية والعشرين  الوطني  املجلس  لقرار  وفقا 
أجل رعاية شؤون الالجئني الفلسطينيني في كافة أماكن تواجدهم، فهي أحد األذرع العاملة لدائرة شؤون الالجئني 
كلجان طوعية تضم ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية واملستقلني والفعاليات االجتماعية والسياسية وأصحاب 
الكفاءات، واملؤسسات األهلية، واألطر املدافعة عن احلقوق املدنية واالجتماعية واإلنسانية لالجئني، والتي تعمل 

وفق قرارات وتوجهات القيادة السياسية للمنظمة. 
أما اللجان الشعبية في مخيمات لبنان يرجع تشكيلها إلى اتفاق القاهرة املوقع بني م. ت. ف والدولة اللبنانية 
عام 1969؛ حيث نص هذا االتفاق في بنده الثاني على “إنشاء جلان محلية من الفلسطينيني في املخيمات لرعاية 
ورغم  اللبنانية”،  املقيمني فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات احمللية وضمن نطاق السيادة  الفلسطينيني  مصالح 
أن  إال  واح��د،  طرف  من  القاهرة  اتفاق   1997/  5  /  21 بتاريخ  املنعقدة  جلسته  في  اللبناني  النواب  مجلس  إلغاء 
السلطات اللبنانية ما زالت تتعامل مع اللجان الشعبية داخل املخيمات بصفتها اجلهة الرسمية لالجئني الفلسطينيني 

في لبنان؛ وان كان ضمن اطر ضيقة.
إضافة  والشتات،  الوطن  مخيمات  في  القاطنني  الالجئني  بقضايا  االهتمام  في  الشعبية  اللجان  دور  ويتمثل 
الريادي في كافة املجاالت اخلدماتية والتعليمية والثقافية، حيث أثبتت قدرتها على العمل في تطوير  إلى دورها 
السريعة  واالستجابة  امل��ق��دم��ة،  االن���روا  خ��دم��ات  وم��راق��ب��ة  ال��الج��ئ��ني،  مبتطلبات  واألخ���ذ  املخيمات،  ف��ي  اخل��دم��ات 
املؤسسات  من  للمخيمات  املقدمة  املشاريع  على  الشعبية  اللجان  وتشرف  كما  املخيمات.  وأول��وي��ات  الحتياجات 
والدول املانحة ووكالة الغوث الدولية، وتعمل على حتقيق التواصل االجتماعي داخل املخيمات، إضافة إلى دورها 
التنسيقي مع املؤسسات العاملة خارج املخيمات فيما يخدم أهدافها التي تصب في مصلحة أبناء املخيمات في كافة 

مجاالت احلياة. 
إن عمل اللجان الشعبية ال يقتصر على الطابع االجتماعي واخلدماتي، بل ميتد دورها  للطابع السياسي، فهي 
ترمز إلى شعب الجئ يدير أمره بنفسه، ومتثل الضمانة لالجئني الفلسطينيني في تثبيت حقوقهم املشروعة حتى 
القدس الشريف. وقد  الفلسطينية املستقلة وعاصمتها  الدولة  العودة ونيل احلرية بدحر االحتالل وإقامة  حتقيق 
استطاعت اللجان الشعبية أن توازي بني العمل االجتماعي واخلدماتي ومعاجلة قضايا املخيمات ومشاكل الالجئني، 
وبني العمل السياسي في حشد وتفعيل الطاقة اجلماهيرية لدعم منظمة التحرير الفلسطينية، والدفاع عن قضية 
حق  تستهدف  التي  املشاريع  كافة  ومواجهة   ،194 للقرار  طبقا  والتعويض  العودة  في  العادل  وحقهم  الالجئني 
دائ��رة شؤون  الوطن والشتات حتت مظلة  في  الالجئني  ال��دؤوب في احلافظ على وح��دة قضبة  العودة، والسعي 
الالجئني مبنظمة التحرير الفلسطينية، وضمان استمرار االونروا في تقدمي خدماتها وفقا لقرار اجلمعية العمومية 

رقم )302( الصادر عام 1949 الذي أنشئت مبوجبه. 
الالجئني مبنظمة  دائ��رة ش��ؤون  فقد حرصت  املخيمات،  اللجان في  استقاللية عمل   ومن منطلق احل��رص على 
الشعبية  للجان  مستمر  بشكل  تصرف  شهرية  كموازنة  مالية  مخصصات  تخصيص  على  الفلسطينية  التحرير 
لتأدية مهامها بشكل مهني يخدم الالجئني بعيداً عن التجاذبات السياسية، أو خضوعها خلدمة اجندات خارجية، 
أو سقوطها في شرك التحالفات الفئوية من جهة، ولضمان عدم انحراف بوصلتها عن الهدف األساسي وهو الدفاع 
أهلنا  ثقة  اكسبها  أخ��رى. وه��ذا  العام 48 من جهة  التي ش��ردوا منها في  ديارهم  إلى  العودة  الالجئني في  عن حق 
الالجئني في املخيمات، وفي كافة أماكن تواجدهم، وعزز من أدائها السياسي واستمرار دورها اخلدماتي مما يعزز 
صمود الالجئني الفلسطينيني وتأمني احلياة الكرمية لهم، ويحفظ هويتهم التي سعى االحتالل إلى طمسها، ويحمي 

حقوقهم العادلة واملشروعة وفي مقدمتها حقهم في العودة طبقاً ملا ورد في القرار 194.
 ولكي تبقى اللجان الشعبية األذرع األساسية لدائرة شؤون الالجئني، ولضمان استمرارية أدائها وحيويتها في 
مواصلة خدماتها، ولترسيخ مبدأ الدميقراطية، فقد اتخذت دائرة شؤون الالجئني قرارها باجراء انتخابات للجان 
الالجئ  مصلحة  في  يصب  مبا  املخيمات  داخل  ونشاطاتها  دميومتها  من  تعزز  جديدة  شابة  دماء  لضخ  الشعبية 
بالنهج  منها  اميانا  التوجه  ه��ذا  نحو  الفعلية  اخلطوات  باتخاذ  ال��دائ��رة  ب��دأت  وق��د  احلقوق.  يحفظ  ومب��ا  واملخيم 
الدميقراطي، وترسيخا ملبدأ التعددية والشراكة السياسية، خاصة أن قضية الالجئني هي قضية الشعب الفلسطيني 
بكافة توجهاته السياسة، وان اللجان الشعبية تشكل التمثيل احلقيقي لشرائح املجتمع الفلسطيني بكافة فصائله 

وقواه السياسية.

* عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ، رئيس دائرة شؤون الالجئني. 

جانب من فعاليات إحياء ذكرى النكبة 61، نابلس )املصدر: األيام(

في مواجهة النكبة املستمرة
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حتى ال تضيع احلقوق... وإننا لعائدون
بقلم: محمد املدني*

في الوقت الذي يناقش فيه اآلخ��رون مدى تأثير الصراع احلضاري والثقافي والعوملة على األجيال الناشئة، التي تشكل 
أزمة هوية لهم، فإننا كفلسطينيني إضافة إلى هذه املشاكل نزيد عليها مشاكلنا اخلاصة بنا، وهي كيفية احملافظة على الثوابت 
الفلسطينية لدى هذه األجيال. وقد ال نبالغ إذا ما قلنا أن األمر كله يتعلق بدرجة االنتماء الذي يجب علينا نحن كقادة أن نحصن 
به شبابنا، ومن ثم تأهيلهم سياسيا وفكريا ضد  محاوالت االستقطاب اخلارجي الهادفة إلى زعزعة االنتماء للوطن لدى بعض 

الناشئة من شرائح املجتمع املختلفة. 
يجدر التنويه في بداية األمر إلى اخلطأ التاريخي الشائع بأن تاريخ النكبة يعود إلى زمن انتهاء االنتداب البريطاني وقيام 
دولة إسرائيل في 1948/5/15، حيث أن الوقائع التاريخية تؤكد بأن النكبة بدأت فعليا بقرار التقسيم في 1947/11/29، كما 
ويجدر التوضيح أن خلق قضية الالجئني، ال يتحمل وزرها جيل بعينه، ولو عادت عقارب الساعة إلى الوراء اثنني وستني عاماً، ملا 
اختلف موقف األجيال الناشئة عن موقف األجداد آنذاك في ظل الظروف السياسية التي كانت قائمة، فمع قيام دولة إسرائيل وتوفر 
الدعم الدولي لها انتقل الفلسطينيون إلى واقع جديد، دخل الفكر والنظام السياسي الفلسطيني مرحلة نوعية جديدة، ولم يكن أمام 
شعب فلسطني وقيادته من خيار سوى رفض االعتراف بهذا الواقع السياسي اجلديد، ومن هنا بدأت املعركة من أجل البقاء. وحيث 
أن القضية الفلسطينية برمتها ال حتل بدون حل جذري لوضع الالجئني، فقد أصبحوا مرتبطني بضرورة قيام دولة فلسطينية 

تنهي الشتات السياسي والتشرد البشري وحتيي الكيان الفلسطيني، وهذا ما عملت عليه النخب السياسية منذ البدايات.
وفي ظل التجارب التاريخية والعسكرية التي خاضها الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي ال تخفى على أحد، كان التوجه 
السياسي هو املالذ األخير، وما كان ذلك إال من منطلق التفكير مبسؤولية في كيفية إعطاء األجيال الالحقة الفرصة والقدرة على 
متابعة النضال. وحتى نستطيع أن نكمل مسيرة النضال التي بدأها قادتنا وأبطال الدفاع عن حقوقنا وثوابتنا، واستشهدوا من 
أجلها، فإننا اليوم ملزمون باحلفاظ عليها والدفاع عنها بنفس القوة والعزمية، حتى ننقلها إلى األجيال القادمة لتكمل بدورها 

املسيرة من بعدنا من دون كلل أو ملل، وبدون توان أو تراجع. 
إن قضية الالجئني تعرف في القاموس السياسي بأنها جوهر الصراع الفلسطيني /العربي - اإلسرائيلي، إذ صدر بشأنها 
قرارات أممية ودولية وإقليمية كثيرة جدا، وليس عبثا أن احتلت الصدارة في أولويات الثوابت الوطنية، وعليه فإن حق العودة 
هو حق شرعي وطبيعي، فردي وجماعي، وكما كفلته األديان تكفله املواثيق والقوانني الدولية. وهو حق مطلق، ال متلك أية جهة 
فردية كانت أم جماعية، شعبية أم رسمية، احلق في التنازل عنه. كما ال يجوز االستفتاء عليه، وهذا ما كان عليه املوقف الرسمي 

الفلسطيني ولم يزل، ولن يتزحزح قيد أمنلة مهما كان حجم الضغوطات.
وحتى ال يصبح واقعنا كواقع العرب في األندلس، نخرج ونستقر فال نعود، علينا أن نحمل الشعلة باستمرار، ونتأكد من 
عدم انطفائها، وهذا األمر يتطلب أن نربي اجليل القادم على الثوابت التي رسخها األولون، والتي ما تزال باقية في وجدان اليوم، 
وحتى نتمكن من نقل الشعلة بأمان إلى األجيال الناشئة، علينا أن نكون نحن اليوم رواد العمل النضالي من أجل ترسيخ ثوابتنا 
الوطنية والدفاع عنها، وإال فإن فاقد الشيء ال يعطيه، وفي موقع احلامل األمني للشعلة ميكننا أن نربي أجيالنا القادمة على حب 
الوطن والدفاع عنه، واحلفاظ على وحدته ووحدة أهله، وحقهم بالعودة إلى أرضهم وحماية الكيان، والسعي بال توقف إلقامة 

الدولة الفلسطينية املستقلة.
ولعل خير وسائل تعزيز التمسك بالثوابت الفلسطينية هو احلفاظ على الهوية الفلسطينية أوال مبكوناتها الوطنية والقومية، 
ومقاومة كل املساعي لطمسها، مستمدة القوة من عمقها التاريخي، ومعطيات احلاضر التَّحرُّري؛ وممكنات املستقبل املفتوح 
على استعادة القدرة على املشاركة في صنع احلضارة اإلنسانية، وذلك استكماالً للدَّور املهم الذي نهضت به منظمة التحرير 
الفلسطينية ومؤسساتها، وسعياً مستمراً صوب الوصول بهذه الهوية إلى أعلى درجات الكمال اإلنسانيِّ املمكن. ومن ثم ال بد 
من البدء بعملية تثقيف واسعة للفلسطينيني في كل مكان، تبدأ باالتفاق على معنى القضية الفلسطينية، والتعريف اجلغرافي 
التعليمية  البرامج  من  ج��زءا  ذلك  يكون  أن  على  والعمل  وتاريخهم،  وحقوقهم  الفلسطينيون  هم  ومن  لفلسطني،  والتاريخي 

والتثقيفية واإلعالمية والسياسية.
إن من حق كل فلسطيني أن يختار القيادة التي يعتقد أنها األكثر حرصا على التمسك بالثوابت، وباملقابل أن مينحها كل 
اآلفاق املمكنة، ومن ضمنها اخليارات السياسية املتاحة، وأن ال يكون هناك مجال للشك أن هذه القيادة ستفكر في يوم من األيام 
مجرد تفكير أن تفرط بحقوق هذا الشعب 
ومقدراته ومقدساته. ولعل ما يحصل اليوم 
نتيجة  إال  تكن  لم  سياسية  ضغوطات  من 

التمسك بهذه الثوابت.
هناك الكثير من اجلهات التي يقع عليها 
السياسية  والوسائل  اآلل��ي��ات  تفعيل  ع��بء 
وال��ق��ان��ون��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة واإلع���الم���ي���ة 
والتعليمية للدفاع عن الثوابت وبشكل خاص 
حق العودة، لنشر هذه الثقافة وتعميقها في 
ن��ف��وس األج���ي���ال ال��ش��اب��ة وال��ن��اش��ئ��ة، حتى 

تواصل القيام بدورها على أكمل وجه.
إن هذا األمر ال يتعلق فقط بأخذ القرارات 
الالزمة، بل تطبيقها، فكل الهيئات الدولية 
والعربية واإلسالمية واملنظمات احلقوقية 
واإلن���س���ان���ي���ة ل��ط��امل��ا دع����ت إس���رائ���ي���ل إل��ى 
االمتثال إل��ى ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ع��ن األمم 
املتحدة، ولكن دون جدوى، بل إنها تتمادى 
في صلفها لتطالعنا مؤخرا مبصطلح جديد 
تنعت به املواطنني “باملتسللني”، وهو قرار 
عنصري يرمي إلى تهجير قسري من نوع 
َعِملنا على  آخ��ر، ولكن ه��ذا لن يكون، فمن 
قدومِه إلى أرضه لن يخرج منها دون عودة، 
بل سيبقى، وسنعمل كل ما في وسعنا إلى 

أن يعود الباقون.

املركزية  اللجنة  عضو  املــدنــي:  محمد   *
حلركة فتح

املخيمات الفلسطينية بني الواقع والواجب
بقلم: غسان الشكعة*

عند احلديث عن املخيمات الفلسطينية، فإن ذلك يعني احلديث عن مأساة شعب وأمة كاملة. فمئات اآلالف الذين 
هجروا وشردوا من بيوتهم وأراضيهم في النكبة االولى والثانية وطردوا من القمع والتنكيل، ليعيشوا مرارة الغربة 
وقسوة احلياة والظروف اجلديدة التي وجدوا انفسهم مكرهني عليها، ويحملون األمل بالعودة يوما ما الى ارضهم 
ووطنهم وبيوتهم، متوسمني اخلير واألمل في القرارات الدولية ووعود الدول العربية لهم بتحرير فلسطني وعودتهم. 
ومتر أكثر من ستني عاما وهم ينتظرون ليجدوا أن هذا احللم محظور ومهدد أمام حتديات كبيرة ومتغيرات دولية 
وإقليمية لم تتركهم بحالهم كما هم، بل حاول االحتالل الصهيوني تغيير احلقائق الثابتة من حيث األعداد احلقيقية 
لهؤالء الالجئني، ثم بدأت بسياسة جديدة حيث هاجمت ودمرت مخيمات كثيرة في أماكن تواجدها مثلما حصل في 

مخيم تل الزعتر والباشا والدكوانة، وارتكبت املجازر فيها وشرد سكانها ضمن سياسة منظمة وممنهجة.
وإذا كانت هذه االعداد من الالجئني في بداية األمر تعيش على مساعدات اجلمعيات اخليرية في مناطق التواجد 
املختلفة، سواء في الدول العربية أو في الضفة الغربية وغزة قبل احتاللها عام 1967 من منطلق الضيافة والتعاطف 
مع هؤالء كمنكوبني، فقد بدأت تتحمل مسؤولية مساعدتها في توفير املواد االساسية وتطوير مساكنها من اخليام 
الى غرف الصفيح أو االسمنت بقرار أممي من قبل وكالة االمم املتحدة ألغاثة وتشغيل الالجئني وبدأت بتوفير احلد 

األدنى من اخلدمات التي تفتقر الى التنظيم ووسائل احلياة املناسبة للبشر.
وإذا نظرنا إلى طبيعة احلياة داخل املخيم الفلسطيني، سواء في الداخل أم في الشتات، جند أن ساكنيه هم أصال 
واحد  جتمع  في  يسكنون  التهجير  بعد  وأصبحوا  الفلسطيني،  الشعب  من  مختلفة  ومناذج  شرائح  يشكلون  كانوا 
اسمه املخيم، وشكلوا وحدة واحدة تعيش نفس الظروف وحتمل نفس الهموم، ليتطور املخيم بهذه الشرائح املختلفة 
ويصبح العباً أساسيا في حركة النضال الفلسطيني. ومع بداية الثورة الفلسطينية، أصبحت املخيمات البقعة التي 

يخرج منها الفدائيون والفدائيات، إذ سقط منهم اآلالف بني شهيٍد وجريح دفاعا عن قضية فلسطني.
واليوم وقد مرت اكثر من ستني سنة على نكبة فلسطني، جند أن املخيم ال زال مخيما، لم تتغير طبيعته اجلغرافية 
كثيراً، واالهم من ذلك، أن الالجئني الفلسطينيني ال زالوا الجئني ولم يتحقق حلمهم في العودة بعد. نحن كمسؤولني 
قمنا قدر املستطاع، وال زلنا نقوم، بتوفير اخلدمات األساسية لالجئني من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي، إذ 
عملنا قدر املستطاع على حتسني الوضع املعيشي داخل املخيمات واستبدال البنية التحية البدائية التي كانت أصال 
تشكل وضعاً بيئياً وصحياً صعباً وغير إنساني، خاصة وأن وكالة غوث وتشغيل الالجئني قد بدأت ومنذ سنوات 
تعليم  من  واخلدماتية  التموينية  املساعدات  مستوى  على  لالجئني  املقدمة  واخلدمات  املساعدات  وتقنني  بتقليص 
وصحة ومشاريع داخل املخيمات. فاملدارس التي أصبحت تكتظ بالطالب لم تعد تستوعب األعداد املتزايدة منهم، 
إضافة إلى أن اخلدمات الصحية تدنت إلى مستوى كبير انعكست سلبا على مجمل حياة الالجئني في هذه املخيمات. 
وبرأيي املتواضع، فأن هذه الفئة من املجتمع الفلسطيني يجب أن حتظى بنصيب كبير ومميز من األهتمام والعناية. 
حيث  من  املخيم  سكان  حق  من  أنتقص  ملا  مكملة  وسائل  الوطنية  السلطة  توفر  أن  يجب  االخ��رى،  الناحية  من 
العالج واملستشفيات التي بدأت فعال« باتخاذ أجراءات حتدد أعداد املعاجلني احملولني من قبل الوكالة، وتقضم من 
نسبة تغطية املساهمة في العالج للمرضى. أما من الناحية التعليمية، فعلى سلطتنا الوطنية اتخاذ كافة التدابير 

لتشجيع التعليم في املدارس ألبناء الالجئني للحد من التهرب من التعليم والسقوط في سوق البطالة.
واللجان  البلدية  بني  كبير  تعاون  هناك  كان  فقد  سنوات،  عشر  فترة  خالل  نابلس  لبلدية  رئيساً  كنت  وكوني 
الشعبية في املخيمات، وكنا نلتقي بهذه اللجان ونستمع ملطالبهم ونقدم أقصى ما نستطيع لسكان املخيمات ضمن 
للمخيم. ففي مجال اخلدمات  املساعدات  ادارة  التي حتكم  الدولية  السياسة  او نتعارض مع  فيها  نتقاطع  حدود ال 
اليومية من كهرباء ومياه ومكافحة القوارض، كانت خدماتنا للمخيم بنفس املستوى املقدم للمدينة إن لم تكن أكثر، 
وفي تلك الفترة ساهمت البلدية في استيعاب اعداد كبيرة من شباب وشابات املخيم في العمل لديها دون أن يكون 

هناك أي حتفظ أو قيود، بل على العكس كان الدافع األكبر لنا هو الوضع اخلاص ألبناء املخيم.
وأعود وأؤكد بأن دور السلطة 
احمل��ل��ي��ة )ال��ب��ل��دي��ة( جت���اه امل��خ��ي��م 
محاذير  ه��ن��اك  لكن  أس��اس��ي،  دور 
حساسة في هذا املوضوع، وهي أن 
قانوني  وضع  لهم  وسكانه  املخيم 
أي  عليه  أو  فيه  ي��ؤث��ر  ال  أن  يجب 
دور سواء أكان للسلطة احمللية أو 
السلطة الوطنية )الدولة(، فهؤالء 
وضعهم  ي��ح��ك��م  ال��ذي��ن  ال��الج��ئ��ون 
العودة  حق  أهمها  وطنية  ثوابت 
يجب  املسلوبة،  وأرضهم  لبيوتهم 
تؤثر  قانونية  ثغرة  أي  ندع  ال  أن 
يعني  ال  ذلك  لكن  الوضع  هذا  على 
األخ���رون  عجز  م��ا  لهم  ن��ق��دم  ال  أن 
قريب  من  نقصر  أن  أو  تقدميه  عن 
حقوقهم  م��ن  ح��ق  أي  ف��ي  بعيد  أو 
ع���ل���ي���ن���ا، ك���م���س���ؤول���ني وك��س��ل��ط��ة 

ومواطنني.

مجلس  عــضــو  الــشــكــعــة:  غــســان   *
رئيس  فلسطيني،  مناضل  وطني، 
حملاولة  تعرض  نابلس،  لبلدية  سابق 
الوطنية  ملواقفه  انتخابه  بعد  اغتيال 
العسكري  احلكم  فترة  إبان  والقومية 

مخيم بالطة، نابلس )تصوير: بديل(اإلسرائيلي.  

في مواجهة النكبة املستمرة
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دور العلماء والدعاة في إنشاء جيل العودة
بقلم: الشيخ يوسف خليفة اجلراح*

األولويات الفلسطينية ودور املجلس التشريعي
د. برنارد سابيال* 

من أهم األولويات الفلسطينية بعد 62 عاماً من النكبة حتقيق 
حق العودة وحتميل إسرائيل مسؤولية اللجوء الفلسطيني وتترتب 

على هاتني االولويتني األمور التالية:
دي��اره  إل��ى  ال��ع��ودة  اختيار  الفلسطيني في  الالجئ  أوال: حق 

األصلية أي في فلسطني االنتدابية.
بأبعاده  الفلسطيني  اللجوء  تبعات  إسرائيل  حتميل   : ثانياً 
وفق  تعهدات  من  األبعاد  هذه  تستلزمه  وما  والدولية،  اإلنسانية 
ق���رار194 للجمعية العامة ل��ألمم املتحدة  ال��دول��ي ووف��ق  القانون 
الصادر في 11 كانون أول 1948. وتنص ماده 11 من هذا القرار 
على حق من يرغب من الالجئني في العودة إلى بيوتهم والعيش 
من  تعويض  وعلى  عملية  فرصه  اق���رب  ف��ي  جيرانهم  م��ع  بسالم 
األم��الك وعن اخلراب  التعويض عن  العودة، وكذلك  ال يرغب في 

لألمالك وفق مبادئ القانون الدولي.
ثالثاً: أن تواجد الالجئني الفلسطينيني في أماكن الشتات هو 
تواجد مؤقت إلى حني متكنهم من ممارسة العودة. والى ذلك الوقت، 
وبرغم اختالف أماكن الشتات في ظروفها السياسية واالجتماعية 
والقانونية إال أن الالجئني يتمتعون بحقوق العيش الكرمي وفي 

حرية احلركة وفي مزاولة املهن املختلفة.
رابعاً:  إن هدف وجود وكالة الغوث ليس فقط لتوفير اخلدمات 
األساسية من سكن وتعليم وصحة وغذاء وعمل، وإمنا هو انعكاس 
لعدم قيام املجتمع الدولي ممثالً باألمم املتحدة بواجبه في تنفيذ قرار 

الهيئة العامة 194 والذي ينص على عودة الالجئني وتعويضهم.
وب��ن��اءاً على ه��ذه األم���ور، يتوجب تأكيد ه��ذه األول��وي��ات سواء 
في  الالجئني  وحق  إسرائيل  ومسؤولية  العودة  حق  على  التشديد 
علينا  ان��ه  أي  الغوث.  وكالة  عمل  استمرارية  وف��ي  الكرمية  احلياة 
التمسك بالثوابت في ما يتعلق بالالجئني وحقوقهم وكذلك احلفاظ 

على مستوى من احلياة الكرمية في شتى أماكن التواجد الفلسطيني.
وإذا ما عكسنا هذه األمور على املجلس التشريعي الفلسطيني 
والدور الذي يتوجب عليه القيام به في التصدي للنكبة املستمرة، 
وبخاصة في القدس، فانه يتوجب على املجلس العمل في املجاالت 

التالية:
مأسسة  يستوجب  القدس  في  يجري  ما  أن  من  التأكد  أوال- 
التدخل الرسمي الفلسطيني في القطاعات املختلفة. وبالتالي، فعلى 
املجلس أن يفّعل دوره الرقابي على كافة املستويات لغرض الدفع 

نحو مأسسة مرجعية واضحة للقدس وحتدياتها.
التبادلية  ال���زي���ارات  عبر  املنهجي  امل��راف��ع��ة/ال��دف��اع   – ثانياً 
الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وع��ن  القدس  عن  العالم  لبرملانات 
وأهمية توفير ظ��روف العيش الكرمي لهم س��واء في الوطن أو في 

أماكن الشتات خارجه.
دولته  بإقامة  الفلسطيني  الشعب  حق  على  التأكيد   – ثالثاً 
وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي فعلى املجلس التشريعي أن 
يتابع ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، وان يشرك برملانات العالم 
الدولية  للقوانني  إسرائيل  انتهاك  م��دى  تعكس  ممنهجه  بطريقة 

وضرورة تفعيل الدور االممي في مواجهة هذه االنتهاكات.

رابعاً- أن املجلس التشريعي بحكم صفته التمثيلية يجب أن 
يسعى دون كلل لتوحيد الصفوف وإنهاء االنقسام وعودة احلياة 
املوقف  ف��ان  االن��ق��س��ام  اس��ت��م��رار  م��ع  ان��ه  إذ  الطبيعية؛  السياسية 
السياسي،  العمل  في  للشلل  وي��ؤدي  ضعيفاً  سيبقى  الفلسطيني 
لدي  املختلفة. وال شك  املجاالت احلياتية واملؤسساتية  في  بل  ال 
بان القدس، ناهيك عن األولويات الفلسطينية برمتها، تتأثر سلباً 
باستمرار حالة االنقسام مع تبعاتها املؤملة على الشعب الفلسطيني 

وقضيته.
خ��ام��س��اً- بحكم واق���ع االن��ق��س��ام وش��ل��ل امل��ج��ل��س لتشريعي 
وضرورة االحتكام للشعب، فان املجلس التشريعي مطالب بالعمل 
التشريعية والرئاسية بأسرع وق��ت. وال  االنتخابات  إج��راء  على 
ميكننا ترتيب بيتنا الفلسطيني دون االحتكام للشعب وال��ذي هو 

مصدر السلطات.
لم  إذا  تتحقق  أن  ميكن  ال  الفلسطيني  الشعب  أول��وي��ات  إن 
القدس،  لم تتحرر  ال��ع��ودة، وإذا  الالجئون منا حقهم في  مي��ارس 
وتزال املستوطنات، ويسقط جدار العزل العنصري، أي أن الوصول 
إلقامة الدولة يجب أن يتأسس على الثوابت الوطنية وعلى حقنا 
في األرض وفي تقرير املصير واخلالص من االحتالل بشكل كامل 
حتى نبني دولة فلسطينية قابلة للحياة ذاتياً وال تخضع البتزازات 

االحتالل وممارساته.
 ولغرض الوصول لهذا الوضع فعلينا بالوحدة؛ إذ أنها الكفيل 

األول واألخير لنجاح مسيرتنا ولتحقيق أمانينا.

التشريعي،  املجلس  وعضو  جامعي  استاذ  سابيال،  برنارد  د.   *
محافظة القدس.

مت���ر ع��ل��ي��ن��ا ف���ي ش��ه��ر أي�����ار م���ن ك���ل ع����ام ذك�����رى النكبة 
األكبر من ارض فلسطني  احتالل اجلزء  الفلسطينية، ذكرى 
االنتدابية، وقيام دولة إسرائيل على هذا اجلزء وهو ما نتج 
عنه طرد وتشريد مئات اآلالف من أبناء فلسطني إلى خارج 
وممتلكاتهم.  أرضهم  على  اجلديد  الكيان  واستيالء  أرضهم، 
الكيان، أص��درت دولته اجلديدة عدة قرارات  وبعد قيام هذا 
من  الفلسطينيني  الالجئني  متنع  عنصرية  قوانني  ووضعت 
العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم وبيوتهم التي اخرجوا منها 
ع��ن��وة، ف��ي ت��ع��ارض واض��ح م��ع القانون ال��دول��ي وال��ق��رارات 
الدولية، وخصوصاً قرار  194 الصادر عن هيئة األمم املتحدة 
عام 1948، ال��ذي ينص على حق ع��ودة الالجئني إلى بيوت 
منشأهم،    وتعويضهم عن اخلسائر التي حلقت بهم جراء 

عملية تهجيرهم القسرية.   
الفلسطيني  الشعب  الج��ئ��ي  م��ن  كبير  ج���زء  اض��ط��ر  لقد 
إغاثة  م��ؤس��س��ات  قبل  م��ن  لهم  أقيمت  مخيمات  ف��ي  للسكن 
دولية، مع أن هذه املخيمات تفتقر ألدنى مقومات احلياة، على 
أمل عودة سريعة إلى وطنهم، لكن اإلقامة في املخيمات طالت 
إلى يومنا هذا، لكن األمل بالعودة،  واللجوء ما زال مستمراً 

كان وما زال.
يتمسك الجئو الشعب الفلسطيني بحقهم في العودة إلى 
وطنهم وأرضهم، النه حق شرعي وديني ووطني  وإنساني 
ال ميلك أي إنسان مهما كان حق التنازل عنه. فقد أفتى كثير 
من العلماء بحرمة التنازل عن حق العودة، الن التنازل عن 
ارض فلسطني أمر حترمه الشريعة اإلسالمية، وذلك لألهمية 
الدينية التي تتمتع بها فلسطني، فهي ارض اإلسراء و املعراج، 

وهي مهد سيدنا عيسى عليه السالم.  
إن م���ن ح���ق ك���ل إن���س���ان إن ي��ع��ي��ش ع��ل��ى أرض������ه، وال 
أن  أو  أرض���ه  م��ن  ي��ط��رده  وان  عليه  يعتدي  أن  ألح��د  ي��ج��وز 
الغير  أم��الك  القسرية على  السيطرة  إذ تعد  يستولي عليها، 
الشريعة  إن  املختلفة.  ال��س��م��اوي��ة  ال��ش��رائ��ع  حرمته  ظلماً 
األرض  عن  ال��دف��اع  أيضا  وأوج��ب��ت  الظلم،  حت��رم  اإلسالمية 
وال����وط����ن، واع���ت���ب���رت م���ن م����ات دف���اع���ا ع���ن وط��ن��ه ش��ه��ي��دا.                                                                                                                                           
                 إن من واج��ب العلماء وال��دع��اة واخلطباء التركيز 
على قضية فلسطني، وعلى قضية الالجئني وعلى حق العودة 
من خالل الدروس اليومية واخلطب األسبوعية، حتى تبقى 
األجيال املتالحقة متمسكة بحق العودة ورفض كافة اشكال 
التوطني أو التعويض كبديل عن ممارسة احلق في العودة.                                                                     
لقد حث الله في كتابه الكرمي األمة على الوحدة واالحتاد 
الذين  الكلمة، لتقف صفا واح��دا في وج��ه األع���داء   واجتماع 
حقوقنا.  وينكرون  مقدساتنا  ويدنسون  أرضنا  يغتصبون 
بحبل  }واعتصموا  العزيز:  كتابه  ف��ي  وج��ل  ع��ز  الله  يقول 
الله يحب  أخ���رى: }إن  آي��ة  ت��ف��رق��وا{، وف��ي  الله جميعا وال 
م��رص��وص{.  بنيان  كأنهم  صفا  سبيله  ف��ي  يقاتلون  ال��ذي��ن 
كما يقول الله عز وجل: }إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم 

فاعبدون{.
وعليه، املطلوب من العلماء اليوم أن يعودوا إلى السيرة 
أقام  أن  بعد  فاحتا  مكة  إلى  يعود  الله  رس��ول  فهذا  النبوية، 
دول��ة اإلس��الم في املدينة املنورة، الن مكة بلده األول��ى منها 
اخ��رج واليها ع��اد. يقول الله عز وج��ل: }إذا ج��اء نصر الله 
فسبح  أفواجا  الله  دي��ن  في  يدخلون  الناس  ورأي��ت  والفتح 

بحمد ربك واستغفره انه كان توابا{.
وأخيرا وليس آخرا، إن الواجب الشرعي يقع على عاتق 
اخلطباء والعلماء والدعاة بأن يجعلوا من حق العودة  قضية 
األمة جميعها، ال قضية شعب فلسطني فقط، وذلك حتى ينشأ 
جيل من  شباب األمة من رواد املساجد يتمسكون بهذا احلق 
حق  بأهمية  تامة  قناعة  عندهم  ولتتكون  املقدس،  الشرعي 
العودة ويرفضون مشاريع التوطني والتعويض، فالوطن ال 
بديل عنه، والتعويض املالي مهما كان ال يساوي ذرة تراب 

من الوطن.                                                               
ستبقى ذكرى النكبة ذكرى مؤملة ما لم ترجع األمة إلى 
املقدسة، وتعمل بجد  األرض  صوابها وتعرف واجبها نحو 
وإخالص وصدق وأمانة لتحرير األرض، حتى يعود الجئونا 

من غربتهم الطويلة، ويسكنون أرضهم األصلية. 
هذه  نتحمل  فهل  اجلميع،  عاتق  على  تقع  املسؤولية  إن 

املسؤولية بكل أمانة وصدق؟ 

األبرار،  مسجد  وخطيب  إمام  اجلراح:  خليفة  عيسى  يوسف   *
العبيدية/ بيت حلم.

يردد الالجئ دوماً، وباألخص في ذكرى النكبة الكبرى التي تصادف في اخلامس عشر 
من أيار، غربتنا طالت نهار، واقترب موعد عودتنا نهاراً. طال اللجوء، تطاول زمن االغتراب 
إلى احلد الذي لم يكن باحلسبان. اثنان وستون عاماً، مات الكبار واحتفظ الصغار بحق 

العودة ولم ينسوه.
الالجئني  أطفال  ألبنائه،  يورثها  قلبه،  في  ياقوتة  قريته  يحمل  الفلسطيني  الالجئ 

يرسموا تضاريس قراهم من مخيلة تكونت مع األيام من حديث األجداد.
من حرمنا من ممارسة حقنا في العودة إلى بيوتنا وفيء أشجارنا؟  

هجرنا قسراً من ديارنا بفعل التطهير العرقي الذي مارسته احلركة الصهيونية في 
فلسطني، لتحصل هذه احلركة على اكبر ارض ممكنة خالية من سكانها األصليني ولتقيم 
عليها دولتها العنصرية، متذرعة بالظلم النازي الذي وقع على اليهود، متحالفة مع القوة 
السائدة ومستغلة للتناقضات الدولية، ومسخرة امتداداتها في الدول الغربية خلدمة بقائها 

الدولة األقوى في املنطقة، الدولة التي تتجاوز دوماً املواثيق واألعراف الدولية.
من يعيق تطبيق القرار الدولي 194 ومن ال يبذل قوة لتطبيقه هو من يحرم الالجئني من 
نيل حقوقهم. إن املجتمع الدولي وبالتحديد الواليات املتحدة األمريكية تتحمل املسؤولية 
التاريخية بعدم إنصاف الالجئني، ألنها الدولة األقوى في العالم واملهيمنة بشكل كبير على 
منظمة األمم املتحدة، هذه املنظمة التي قامت على أساس رفع الظلم وحماية السلم الدولي. 

في النصف الثاني من القرن املاضي تراكمت صياغة القانون الدولي واتضحت، ولكن هل 
علينا انتظار تطبيقه في النصف األول من القرن الواحد والعشرين؟ 

بعد أن تبني للشعب الفلسطيني أن املجتمع الدولي بدوله القوية غير جاد في مساعدته 
الدولي  القانون  إل��ى  قضيتهم  الفلسطينيون  يرهن  لم  الوطنية،  حقوقه  على  للحصول 
املغتصب من قبل أمريكيا خلدمة إسرائيل العنصرية. فمنذ مطلع القرن املاضي والشعب 
الفلسطيني يقدم التضحيات اجلسام، قام بأكثر من هبة وثورة قدم خاللها مئات اآلالف من 
الشهداء واجلرحى واألسرى، ورغم كل الصعاب لم يبخل هذا الشعب في العطاء رغم الكثير 

من القصور في األداء السياسي من قبل قادته السياسيني.
 ولألسف الكبير، وبالرغم من هذه التضحيات اجلسام،  بقي الشعب الفلسطيني مشتتا 
في أصقاع األرض وبدون عودة حقيقة إلى الوطن الذي هجر منه. ولكن عدم حتقيق العودة 

لغاية اآلن ميكن حصره في اآلتي: 
1. عنصرية إسرائيل،

2. انحياز الواليات املتحدة الكامل إلسرائيل،
3. ضعف أدائنا السياسي وضعف اجلبهة العربية املساندة. 

حق العودة حق ال ميوت وال يسقط بالتقادم، صحيح أن عوامل جعله ممكناً غير مرئية 
اآلن، بسبب االنقسام بني مكونات احلركة الوطنية الفلسطينية، والذي اضعف قدراتها في 

احلفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني والنهوض بحركته التحررية، وهو أمر شجع على 
طرح مشاريع تستهدف حق الالجئني في العودة، بحيث يستغل أصحاب هذه املشاريع 
حالة اليأس التي قد يصاب فيها الالجئ نتيجة انسداد األفق إمام املشروع الوطني مبجمله.

االنقسامات  نتيجة  الفلسطيني  الشعب  تسود  التي  اإلحباط  حالة  من  وبالرغم 
السياسية، إال إن حركة العودة بكافة مكوناتها في تنامي مستمر، فقد استطاعت ان 
تشكل حالة حراك شعبي في صفوف الالجئني، وان تزيد من عدد املساندين واملتضامنني 
فلسطني  في  منها  هجروا  التي  ديارهم  إل��ى  العودة  في  الالجئني  حقوق  مع  الدوليني 

التاريخية.
رمبا يكون الالجئون غير قادرين مبفردهم على توفير سبل عودتهم، لكنهم بالتأكيد 
قادرين على الدفاع عن حقوقهم األساسية، واملطلوب اآلن بعد مقاربة اجناز نشر ثقافة 
إب��راز قوة الالجئني املنظمة وط��رق حركتها لتوفر  العودة، إيجاد آليات ونظم تسهم في 

احلماية الشعبية لهذا احلق.
فاملطلوب وحدة الالجئني من خالل وحدة حركة العودة في مواقع اللجوء املختلفة، 
ليس املقصود وحدة تنظيمية بل املقصود تنسيق العمل وتكامله أوال ًفي كل بلد، ثم على 
املستوى الوطني والدولي، والعمل على إيجاد هيئات عربية ودولية داعمة حلقوق الالجئني 
ثانيا. وهنا البد من ذكر اهمية متكني الالجئ من ممارسة حقوقه املدنية في البلد املضيف، 

وهذا بالطبع يقع على عاتق الدولة املضيفة.
يبقى حق العودة معيار أي سالم عادل في املستقبل، وبدون تطبيقه، لن يتحقق السالم 

في املنطقة.

* سعيد خلف: من مؤسسي مجموعة عائدون/سوريا

أين نحن من العودة؟ 
بقلم سعيد خلف*

جانب من فعاليات إحياء ذكرى النكبة 60، مخيم عايدة )تصوير: بديل(

في مواجهة النكبة املستمرة
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التغيير في اخلطاب العاملي  حول املسألة الفلسطينية
بقلم: فيليس بينيس*

التغير؛  األخيرة، وهو مستمر في  السنوات  العاملي حول قضية فلسطني-إسرائيل بشكل سريع في  لقد تغير اخلطاب 
وتظهر هذه التغييرات أكثر وضوحا في دول الشمال، وهي مراكز الدعم األعمى إلسرائيل، ويظهر هذا التغيير بقوة أيضا في 
الواليات املتحدة األمريكية، وهي املصدر األكثر أهمية للدعم األعمى لالحتالل واألبارتهايد اإلسرائيلي في املجاالت العسكرية، 
االقتصادية، السياسية، الدبلوماسية واملعنوية. ولكن عملية التحول – التي ال تزال جارية – في اخلطاب العام ال تعني حتول 
تلقائي في السياسة، فدميقراطيتنا معيبة جدا. فبالنسبة لألمريكيني املؤيدين حلقوق اإلنسان والقانون الدولي باعتباره أساسا 
للحقوق الفلسطينية، فإن ذلك يعني أن مهمتنا هي العمل على حتويل التغيير في اخلطاب إلى تغيير في السياسة مبا يخدم 

احلقوق الفلسطينية.
والسياق لهذا التغيير هو ما يدعو إليه املقرر اخلاص لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة ويسميه 
ب�«حرب مشروعة«. وهذه هي املعركة الستعادة الشرعية التي تخسرها إسرائيل اآلن، ومهمتنا اآلن هي تصعيد الضغط بحيث 
يتم عكس اخلوف من حتدي إسرائيل: مهمتنا هي إظهار أن حتدي ومناهضة الدعم األمريكي إلسرائيل لم يعد انتحارا سياسيا 
كما كان في السابق، بل هو بداية ملساءلة تل أبيب ومحاسبتها على انتهاكاتها؛ وانه سيصبح أيضا في القريب انتحارا سياسيا 

بالنسبة ألولئك السياسيني الذين ال يتحركون في هذا االجتاه.
ونحن على مسافة بعيدة من هذا الواقع، ولكن التحوالت واضحة بالفعل، حيث نرى أن مسئولني عسكريني وسياسيني 
كبار في اإلدارة األمريكية، ومن بينهم القائد العسكري األعلى في وزارة الدفاع املسؤول عن احلروب واالحتالل األمريكي في 
كل من العراق وأفغانستان، اجلنرال ديفيد بيتريوس؛ أصبحوا يدركون أن الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي، وبخاصة في ظل 
دعم الواليات املتحدة إلسرائيل والفهم العام املنتشر في املنطقة، أصبح يشكل تهديدا إستراتيجيا للمصالح األمريكية ولقوات 
االحتالل األمريكي. وأشار استطالع جديد للرأي بأن حوالي ثلثي )63%( من الدميقراطيني )حزب الرئيس أوباما( يوافقون على 
التصريح الذي يقول أن »املستوطنات اإلسرائيلية تبنى على أراضي صودرت من الفلسطينيني، وينبغي تفكيكها وإعادة األراضي 
ملالكيها الفلسطينيني«. كما فشلت اجلهود التي بذلها اللوبي املساند إلسرائيل، مثل »ايباك« وغيرها في حث أعضائه ومؤيديه 
للتصويت ضد أوباما – 78،8 من املصوتني اليهود صوتوا لصالح باراك أوباما. بينما ال زال هناك اعتراض على استخدام كلمة 
»أبارتهايد«؛ إال أنها أصبحت جزءا مقبوال في اخلطاب العام، كما باتت احلقوق الفلسطينية، ومن ضمنها حق العودة، حقوقا 
معترفا بها من قبل قطاعات أوسع بكثير. واحلملة األمريكية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وهي االئتالف األوسع ملنظمات تعمل 
من أجل حملة مقاطعة إسرائيل، وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها )BDS( وعلى جوانب أخرى من القضية 
الفلسطينية، لديها اآلن حوالي 350  منظمة منتشرة في أنحاء الواليات املتحدة، ومن ضمنهم كنائس رئيسية، جماعات يهودية، 

جماعات سالم، جاليات األمريكان-األفارقة، طالب، إضافة إلى طائفة واسعة من القطاعات األخرى.
إن تعزيز حملة املقاطعة، في مجالي سحب االستثمارات وجهود املقاطعة التي تستهدف الشركات املستفيدة من االحتالل، 
وكذلك حملة فرض العقوبات التي تستهدف إنهاء الدعم العسكري األمريكي إلسرائيل – جنبا إلى جنب تهدف إلى مراكمة 
ملساءلة الواليات املتحدة وإسرائيل ومحاسبتهما عما جرى ويجري في غزة؛ حيث ال يزال هدف إنهاء احلصار على رأس سلم 
أولوياتنا. إنها مرحلة سياسية جديدة في الواليات املتحدة األمريكية، وقد تعلمنا بأن علينا أن نعمل ونحشد، وأن نقوم بأفعال 
مختلفة أكثر من السابق. ولكن حتى في هذه اللحظة السياسية اجلديدة، ظلت سياسة الواليات املتحدة جتاه إسرائيل وفلسطني 

بدون تغيير؛ نعم إنها مختلفة، ولكن ال يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به. 

* فيليس بينيس: املديرة التنفيذية ملشروع العاملية، معهد الدراسات السياسية، واشنطن، الواليات املتحدة.  

النكبة: اثنان وستون عاما متواصلة!
بقلم: د. غادة كرمي*

بالنسبة لنا نحن الذين عشنا النكبة في عام 1948، فإن استمرار بقاء إسرائيل ملدة اثنني وستني عاما هو أمر ال يصدق 
تقريبا! فالفرار من القدس، مدينتنا األصلية، في شهر نيسان عام 1948، وهو األمر الذي أتذكره بشكل غامض، إلى اجلارة 
دمشق التي اتخذنا منها ملجأ، لم نشعر في حينه أنه سيكون ملجأ دائما. وال يوجد أي شخص غادر فلسطني في ذلك الوقت 
شعر بطريقة مختلفة؛ فالرحيل من بيوتنا، بلداتنا وقرانا كان صادما، غير طبيعي، لدرجة أن املرء ال يستطيع فهم األسباب 
أكثر من بضعة أسابيع. وأن تكون مجبرا  إلى  الوضع  إمكانية أن ميتد مثل هذا  التفكير في  التي تقف وراءه، ناهيكم عن 
على الرحيل، مثلما كان حالنا، لقد خططنا – إذا كان أحد منا يستطيع استخدام تعبير كهذا لوصف حالة الفوضى املروعة 
والوحشية – ألن نكون بعيدين عن بلداتنا لفترة قصيرة من الوقت فقط؛ ولهذا السبب ترك كثير من الناس مالبسهم، أوراقهم 
وسندات ملكيتهم خلفهم. واآلن، إذا نظرنا للوراء ألكثر من ستني عاما في املنفى، يبدو بعيدا عن التصديق، بأننا كنا نعيش في 

فلسطني، فالذاكرة تصبح أكثر ضعفا مع كل سنة متر.
ال��دول األخ��رى. فهنا، هي ليست مستوطنة  التي ال مثيل لها بني  الدولة  هذه نتيجة رائعة! لتأسيس دول��ة إسرائيل، 
املستعمرين املباشرة، أو واضحة املعالم التي حتمل تاريخها اخلاص، ثقافتها وعاداتها معها إلى املستوطنة اجلديدة، كما 
حدث في حاالت االستعمار االستيطاني األخرى. وبدال من ذلك، إنها تتشكل من مجموعات متنافرة مع فكرة واحدة توحدها: 
احللول محل السكان األصليني شعب فلسطني وشطب تاريخه، ومن ثم االستيالء على الثقافة الفلسطينية واعتبارها ثقافتهم. 
لقد قاد ذلك إلى التفكك اجلسدي واالرتباك النفسي في صفوف الفلسطينيني مع آثار طويلة املدى، ولكن يعود الفضل األكبر 
لإلصرار والصمود واملقاومة إلى مجتمع الالجئني الفلسطينيني في املخيمات الذين استمروا في احلفاظ على هويتهم، وإلى 
حركة املقاومة الفلسطينية التي انطلقت في نهاية املطاف، وإلى منظمة التحرير الفلسطينية التي استدامت بفضلهم، وإلى 

نهضة الوعي الفلسطيني التي ظهرت أخيرا، وهي تزدهر حاليا.
وينبغي لهذه املقاومة أن تستمر وتتغذى عبر النبش في التاريخ الفلسطيني، قبل وبعد عام 1948، وفضح األضاليل 
واألباطيل اإلسرائيلية وهي واجب الباحثني، املؤرخني واحملللني الفلسطينيني. وينبغي أن يكون االجتاه في املستقبل منصبا 
على إحياء الرواية الفلسطينية بجميع تفاصيلها، مبا في ذلك جتديد جغرافية فلسطني، ومن ضمنها أسماء األماكن العربية 
األصلية، وتسجيلها من املصادر التي ال زالت حية وتلك التي غابت أو اندثرت. هذه هي املهمة التي يجري العمل عليها بشكل 
متزايد من قبل العديد من املراكز، ولكن ليس بدرجة كافية. ويجب أن تتوسع وتكبر لتشمل املزيد من الباحثني، احملفوظات 
واألرشيفات، علماء اآلثار، املؤرخني والكتاب؛ وهكذا، حتى يتسنى لنا وألطفالنا، وألطفال أطفالنا أن ال يتركوا في حالة شك 

حول حقيقة ما حدث في عام 1948.

* د. غادة كرمي: طبيبة وأكادميية وكاتبة فلسطينية من أصل مقدسي مقيمة في بريطانيا.  

أولويات بحثية: التدريب على جمع 
وتسجيل التاريخ الشعبي الشفوي

بقلم: بروفسور روزماري صايغ*

أخبرني احد األشخاص في مخيم برج البراجنة في أوائل السبعينيات بأن »تاريخنا غير معروف«، وبعد ثالثة عقود، 
وعلى الرغم من الكم الهائل من الدراسات، فإن هذه العبارة ال زالت صحيحة في األساس؛ حيث يشكو املعلمون في فلسطني 
احملتلة بأن األطفال يترعرعون هذه األيام بدون أية معرفة بتاريخ فلسطني، والوضع ليس بأفضل حاال في دول الشتات، 
حيث أنظمة التعليم الوطنية في الدول املضيفة تستثني فلسطني، وفقط يوجد بضع منظمات غير حكومية وكتاب أفراد 

يكافحون من أجل سد هذه الفجوة.
إذا كان املراد هو كتابة القصص والروايات احلديثة من تاريخ الشعب الفلسطيني، فإن املؤلف سيواجه املشكلة املتعلقة بتفاوت 
املعرفة وجتزؤها فيما بني التجمعات واجلاليات الفلسطينية التي تشكلت بعد عام 1948؛ فهناك مناطق معينة كان يتم تغطيتها نسبيا 
)كمثال: الضفة الغربية، غزة، لبنان وداخل مناطق 1948(، وفي حني ظهرت دراسات حول الفلسطينيني في مصر )العابد( وأوروبا 
)شبالق(، ولكن ال يعرف إال القليل عن تاريخ الفلسطينيني في العراق، سوريا، ليبيا، دول اخلليج، وشرق أوروبا... الخ. وميكن للباحث 
أن يجد وفرة من املصادر في هذه األيام: املجالت والدوريات األكادميية املتخصصة، سجالت منظمة التحرير الفلسطينية وقادة معينني من 
قيادات املقاومة؛ كتب إحياء ذكرى قرى مدمرة بعينها، مواقع انترنت حول النكبة؛ عدد من التواريخ والقصص املتعلقة مبخيمات محددة؛ 
ومجموعة هائلة من األرشيفات، قصاصات من التاريخ مت جمعها واستخدامها في أفالم. ومع ذلك، ميكن للمرء أن يقرأ كل ذلك فيما لم يكن 

أدنى فكرة عن كيف قاوم الفلسطينيون العاديون املشتتون االضطهاد، الهجمات العسكرية، اإلفقار، وتشتيت العائالت واليأس.
بعد التشتت، فإن العامل الرئيس الذي ساهم في تفتيت عملية إنتاج التاريخ الفلسطيني ونشره هو غياب سياسة ثقافية 
لدى احلركة الوطنية الفلسطينية. وهذا الوضع ألقى بعبء تسجيل قصص املجتمع الفلسطيني على عاتق منظمات فلسطينية 
غير حكومية؛ مثل مركز بديل في بيت حلم؛ و«شمل« ، واملؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقافي في رام ال�له؛ واملركز العربي 
ملصادر الفنون الشعبية في لبنان، شبكة التاريخ الشفوي الفلسطيني في األردن؛ إلى جانب العديد من الباحثني األفراد. وقد 

كافحت هذه القوى احملدودة بأدواتها املتوفرة لبناء »مكتبات للتجربة الفلسطينية« من أجل مؤرخي املستقبل.
وعلى اجلانب االيجابي؛ فإن هذا الغياب لسياسة ثقافية »رسمية« قد ترك مساحة مفتوحة للمجتمع اإلقليمي واحمللي، 
للعائالت وللقصص الفردية لتكون أكثر ثراء وأكثر شموال. وفي هذا الصدد؛ فإن أعمال التاريخ الشفوي بإمكانها سد الفجوة 
من خالل قدرتها على الوصول إلى جميع املستويات االجتماعية. في عام 2001؛ قامت مؤسسة »شمل« في رام ال�له بوضع 
الفلسطينية احملتلة والبلدان  املقرر تطبيقه في األرض  التاريخ الشفوي، وال��ذي كان من  برنامج تدريب جلمع وتسجيل 
»املضيفة« الرئيسية، ولألسف وقع البرنامج ضحية إعادة احتالل الضفة الغربية من قبل إسرائيل في آذار 2002. ومن 
الواضح أن إعادة إحياء وجتديد هذه اخلطة هي من األولويات الوطنية في مجال األبحاث. وثمة حاجة الستمرار التشبيك 
للربط والتنسيق بني املنفذين، من أجل توسيع نظرتهم ونطاق عملهم وتعزيز خبراتهم، فضال عن تداول عناوين للنقاش 

وبحث مناهج العمل. وميكن للتركيز على املقاومة اليومية أن يعطي متاسكا موضوعيا لهذه اجلهود.

الشفوي  التاريخ  مجال  في  املؤلفات  من  العديد  لها  االنثروبولوجيا،  علم  في  خبيرة  باحثة  صايغ:  روزمــاري  بروفسور   *
الفلسطيني، مقيمة في لبنان. 

حضن واسع، أو هي األرض التي فقدت
بقلم: سهير فراج*

كلما مت التطرق إلى قضية املرأة الفلسطينية الالجئة، ال اسمع أو اقرأ غير سرد املعاناة، والتشرد، والفقر، واالزدحام، 
وظروف احلياة القاسية، والتفرقة العنصرية، واحلرمان والعنف وإقصاء احلقوق....الخ من األوصاف واملصطلحات التي 
من املمكن أن تطلق على هذا الواقع الذي عاشته وتعيشه املرأة الفلسطينية الالجئة عبر 62 عاما من النكبة. بينما يتملكني 
في نفس اللحظات اإلحساس بالعظمة التي تتصف بها تلك املرأة، فهي من استطاعت حتويل الضعف إلى قوة، واحلرمان إلى 
طاقة، واحلاجة إلى عطاء واالزدحام إلى حياة مليئة بالتفاعل، والتمييز ضدها إلى مَتُيز لها. كل هذا جذبني إلى املخيم، فقد 
سكن هو بداخلي قبل أن انتقل للسكن فيه. كان ذلك من خالل األمهات الالجئات ممن تفيض أحضانهن بحب كبير وحنان ال 

يوصف يتسع لكل فلسطيني، وكأنهن األرض التي فقدن، كرمية ومعطاءة بالرغم من ُشح املوارد.
مؤمنات بأن ثروتهن هي اإلنسان، لذا حِرصن على أن ينشئن جيال متعلما ومثقفا ومناضال له من الكرامة واإلب��اء ما 
مينعه من قبول الذل واالستكانة، لذا جند أبناءهن وبناتهن كما هن مناضالت ومناضلني ال ميلون وال يكلون، وال يتأثرون 
بأي اتفاقيات تهدف إللغاء حقوقهم. وهذا يبدو واضحا ملن ينظر إلى نسبة األمية في املجتمع الفلسطيني التي تساوي %18.6 
وتنقسم إلى ثالث تصنيفات: األمية في املدن وتساوي 5.2%، األمية في املخيمات 5.9% واألمية في الريف 7.5 % وهذا يدلل 

على مدى االهتمام بالتعليم واإلصرار على حتسني الظروف احلياتية بالرغم من كل الظروف املوضوعية. 
هنا بالتأكيد تلعب النساء دورا هاما في هذا التطور، خاصة وأنهن يشكلن اكبر نسبة بني النساء العامالت في فلسطني. 
فإذا ما قمنا بقياس نسبة عمالة النساء، سنجد أن نسبة عمالة النساء في املدن 9.8% وفي القرى 12%  وفي املخيمات 16% من 
القوى العاملة. وبالرغم من رجوع ذلك إلى الظروف االقتصادية الصعبة لدى سكان املخيمات، إال أن ذلك انعكس ايجابيا على 
دور املرأة الالجئة ومشاركتها في العملية السياسية والنضالية واجلماهيرية، واحلركة االقتصادية والثقافية. وهذا ما نتلمسه 
جيدا من خالل العمل في احلركة النسوية، والعمل اجلماهيري ومؤسسات املجتمع املدني بشكل عام. وكل ذلك يترك أثرا كبيرا 
على املرأة ذاتها، فهي النبع الذي يروي اجلميع وال يجد من يرويه، يوفر احلب واحلنان والرعاية للجميع وال يجد من يرعاه، فلم 
تعد الرعاية الصحية املقدمة من االونروا للنساء كافية، وال املعونة الغذائية التي ال تكاد تسد رمق أفراد من الالجئني والالجئات 
كافية، وهي حقوق لالجئني ال ِمّنة وال صدقة من األمم املتحدة أو من أية دولة كانت. ولكن على ما يبدو أن هذه اخلطوات هي 

متهيد للتخلي عن مسؤوليات وكالة الغوث اجتاه الالجئني والالجئات، ومقدمة إلنهاء هذه القضية من الوجود.
األمهات الالجئات اللواتي يحدثن أبناءهن ليل نهار عن حكايات )البالد(، واملقصود البلد األصلي قبل اللجوء، وعن حق 
العودة، وليس مهما أين نختار العيش فيما بعد، املهم أن يكون لنا حق االختيار، لن يسمحن بإنهاء قضية الالجئني، وبالتالي 
قضية فلسطني كلها التي لن تنتهي طاملا قضيتهم واملخيمات باقية، سواء كانت مبانيها بيوت جميلة أو زينكو أو حتى خيام، 

املهم أنها مخيمات أجبرنا على العيش بداخلها بعد الترحيل والتهجير رغما عنا.

* سهير فراج: مخرجة فلسطينية. 

في مواجهة النكبة املستمرة
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دور احلركة العاملية للدفاع عن االطفال في مواجهة آثار 
النكبة املستمرة وتأثيرها على األطفال الفلسطينيني

بقلم: د. رفعت عودة قسيس*

ال ميكننا أن نفهم تأثير النكبة على االطفال مبعزل عن تأثيرها على االسرة الفلسطينية واملجتمع الفلسطيني بشكل 
عام. فالنكبات املتتالية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وال يزال، ضاعفت من نسب الفقر والبطالة عند االسرة 
الفلسطينية، األمر الذي اثر بدوره على قدرة االسرة على تلبية احتياجات االطفال االساسية واصبح تركيز االسرة على 

تلبية حاجات البقاء لالطفال على حساب احلاجات النمائية.
ومن االثار االخرى املترتبة على انقطاع رب االسرة عن العمل، هي طريقة االتصال والتعامل مع االطفال واالم على 
الداخلي، وبالتالي عاشت االسرة بكل فئاتها في بيئة  العنف  حد سواء، فزاد هذا من االجواء االسرية اخلانقة، وزاد 
االطفال   عمالة  نسبة  تزايدت  لذلك  ونتيجة  داخلها.  االساسية  التقليدية  االدوار  لتغيير  نظرا  بالتوتر  مليئة  ضاغطة 

ودفع العديد منهم الى سوق العمل الظالم، أو إلى التسول أو العمل على النقاط العسكرية ونقاط العبور.
هذا من جانب، اما اجلانب االخر الذي ال يقل اهمية عن االول هو انفصال االطفال عن ذويهم، وخاصة األب نتيجة 
العتقال او استشهاد، وهذا ال يقل اهمية عن حاالت االستشهاد ألفراد آخرين في األسرة، وما يتركه هذا من اثار سيئة 
شديدة التأثير على األطفال، وزيادة الضغوط النفسية عليهم والتي ادت الى العديد من االثار النفسية، كاضطرابات 
وصعوبات في النوم والتي يصاحبها احالم مزعجة وكوابيس ليلية. وخلق ايضا مشكالت تعليمية كتدني التحصيل 
انسحاب  او  انطواء  من  ذلك  يصاحب  ما   إلى  باإلضافة  باآلخرين،   للثقة  وفقدان  التركيز،  في  واضطراب  االكادميي، 
إلى  العدوانية لدى االطفال وأدى  وشعور بالعزلة واخلوف والتوتر والقلق املستمر. وفي حاالت كثيرة زاد هذا من 

ازدياد الرغبة  لديهم باالنتقام والعنف. وما هذا إال بعٌض من العوارض.
االطفال ومعاملتهم ككبار متناسني  النكبة وما تالها من ممارسات احتاللية على  أثرت  أعاله،  ملا ذكر  وباالضافه 
طفولتهم. فلم يسلم االطفال من االعتقال ومن التعذيب واساءة املعاملة واستغاللهم وحتى جتنيدهم كعمالء متناسني 

وغير آبهني باتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها اسرائيل ولم تقم بتطبيقها على االطفال الفلسطينيني. 
ونحن في احلركة العاملية للدفاع عن االطفال نحاول كغيرنا من مؤسسات املجتمع املدني ان نضع البرامج املناسبة 

للعمل مع االطفال وتهيئة االجواء احلامية لهم ملمارسة طفولتهم وحقوقهم.
ففي أكثر من نشاط، قمنا بالتركيز على موضوعات النكبة واللجوء من خالل القيام بالعديد من ورش العمل، والتي 
كان اخرها مبادرات االطفال التي شاركوا بتقدميها في مؤمتر احلركة الوطني السابع لألطفال، الذي عقد في رام الله 
مبناسبة الذكرى العشرين على توقيع االتفاقية الدولية حلقوق الطفل والذكرى الثالثني على تاسيس احلركة العاملية 
للدفاع عن األطفال. باإلضافة لذلك، مت التركيز على النكبة واثارها في مبادرة اطفال نابلس حول الهوية واالنتماء في 
اشارة واضحة حول حقوق االطفال الالجئني وتشتت الهوية، والتي كان االحتالل والنكبات املتتالية عامال اساسيا في 
ظهورها وتفاقمها. كما وتركز احلركه على اثر النكبة في حرمان االطفال من حقوقهم في الدورات التدريبية حلقوق 

الطفل والتي تعقدها احلركة سواء لالطفال او للعاملني معهم. 
 حتت عنوان “كلنا واحد... كلنا الجىء” عبر اطفال فلسطينيون من خالل مبادرة قاموا بالتخطيط لها وتنفيذها، 
عن تضامن كافة افراد الشعب الفلسطيني سواء في املخيمات، القرى، أو املدن، مع األطفال الالجئني في مخيمات اللجوء 
الفلسطينية املتواجدة في فلسطني احملتلة او في الدول العربية املجاروة، مؤكدين ان االطفال الالجئني بحاجة لرعاية 
خاصة تنسجم وما فرضته عليهم النكبة من ظروف معيشية سيئة، واماكن غير مالئمة للسكن، فضال عن ذلك اخلدمات 
مفتوحة  اي��ام  منها  انشطة  عدة  تنفيذ  على  احلركة  تعمل  السياق،  هذا  في  احتياجاتهم.  ادن��ى  تخدم  ال  التي  الصحية 
تخصص للحديث عن النكبة واثرها على حقوق األطفال الفلسطينيني يتخللها رسوم جدارية، كتابة رسائل من االطفال 
انفسهم وتقدميها لهيئات االمم املتحدة التي تعنى بشؤون الالجئني مطالبني فيها بتحسني وضع االطفال الفلسطينيني 
في مخيمات اللجوء، وغيرها من االنشطة التوعوية االخرى التي تستهدف االطفال وذويهم بهدف توعيتهم بحقوقهم 

وتفعيل دورهم كاداة للمناصرة على الصعيد الدولي.
 

*  د. رفعت قسيس: مدير احلركة العاملية للدفاع عن األطفال، فرع فلسطني. 

أثر أنشطة وبرامج بديل املختلفة في نشر ثقافة 
العودة والدفاع عن حقوق الالجئني واملهجرين

بقلم: عفيف غطاشة*

ومبساعدة  االنتدابية،  فلسطني  في  اسرائيل  دولة  لقيام  وتخطط  تطمح  وهي  الصهيونية،  احلركة  تأسست  أن  منذ 
احلكومة البريطانية االنتدابية، دفع اليهود الى الهجرة من أوروبا الى فلسطني بوسائل مختلفة، ومت طرد وتهجير الشعب 
الفلسطينيون  أقيمت عليها ما تسمى بدولة اسرائيل عام 1948. نتيجة ذلك، أصبح  التي  الفلسطيني من أرضه ودياره 
الجئني في ما تبقى من فلسطني )الضفة الغربية وقطاع غزة( والدول العربية املجاورة وفي الشتات. ومنذ ذلك التاريخ، 
ظل أملهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها. ثم تأسست منظمة التحرير الفلسطينية وكان على رأس أولوياتها 
قضية الالجئني وإعادتهم إلى بيوتهم وأرضهم التي هجروا منها، وظل حق العودة لب الصراع العربي اإلسرائيلي. وفي 
عام 1967، استكملت احلركة الصهيونية احتالل فلسطني وأجزاء من أراضي الدول العربية املجاورة، وسمي من هجر 

وطرد في تلك الفترة من باقي أراضي فلسطني بالنازحني الفلسطينيني.
إن أمل وحلم الالجئني واملهجرين والنازحني في الداخل والشتات هو حتقيق العودة. وما يقوم به مركز بديل ويقدمه 
ال��دراس��ات في املركز قد تعمق في بحث ه��ذا احل��ق من  في ه��ذا اإلط��ار، هو املساعدة في تطبيق ه��ذا احل��ق. جند أن قسم 
الناحية القانونية من خالل القانون الدولي )العرف الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان والدولي اإلنساني والدولي 
لالجئني(، وبني أن هذا احلق هو حق جماعي وفردي كفلته القوانني والشرعة الدولية واتفاقيات جينيف وقرارات األمم 
التي تؤكد قانونية هذا احلق وأنه ال  املركز مجموعة من األبحاث والدراسات  القرار رقم 194، فاصدر  املتحدة وخاصة 

يسقط بالتقادم.
وقد عمل املركز على عقد حلقات دراسية وورشات عمل بالتعاون مع خبراء ومحامني في القانون الدولي – شبكة مركز 
بديل لإلسناد القانوني – لبيان قانونية حق العودة، كما عقد ندوات وورشات عمل في أوساط جتمعات الالجئني موضحا 
قانونية هذا احلق ومفسرا القرار 194 وأهميته واملطالبة بتنفيذه. وقد صاغ بديل خطته التنفيذية التي حملت العنوان: 
»نحو وضع احلقوق موضع التنفيذ«، حيث اجته ويتجه بديل الى املساهمة في تدعيم حمالت املجتمع املدني الفلسطيني 
لتحقيق املزيد من اإلرادة السياسية نحو التأثير في صناع القرار، ومحاسبة إسرائيل ودفعها الى االلتزام باحترام حقوق 

الشعب الفلسطيني، وخاصة حق الالجئني واملهجرين بالعودة الى ديارهم األصلية. 
وطور مركز بديل مكتبة متخصصة في قضايا الالجئني حتتوي على مجموعة من الوثائق والكتب واألبحاث  القيمة، إذ 
تعتبر هذه املكتبة مرجع لكثير من الدارسني والباحثني. كما تتضمن قسما للمواد السمعية والبصرية وهي مزودة بأجهزة 
كمبيوتر مكتبية مخصصة لالستخدام العام ولتمكني الباحثني والدارسني في هذا املجال، ومت وضع فهرس للمكتبة على 
الطالب،  الزائرين،  جمهور  يخدم  الذي  املستمرة-  النكبة  دراس��ات  برنامج  املركز-  برنامج  مع  يتوافق  وهذا  االنترنت. 

الباحثني، اإلعالميني والنشطاء.
كما أن لوحدة احلملة في مؤسسة بديل نشاطات ودور بارز على صعيد محلي وعاملي، ففي برنامج تنمية وتدريب 
الناشئة عقد بديل شراكة مع العشرات من املؤسسات واملراكز املجتمعية الناشطة في مجال الدفاع عن لالجئني واملهجرين 
الفلسطينيني في فلسطني االنتدابية وسوريا. يستهدف هذا البرنامج أجيال الناشئة من الالجئني واملهجرين من سن 14 
– 17 سنة، ويشتمل منهاج البرنامج على مواد دراسية وأنشطة ثقافية بهدف ترسيخ الوعي بحقوق الالجئني واملهجرين 
 ( مشاركا   290 تخرج  حيث  مجتمعهم،  خدمة  في  مشاركتهم  وتعزيز  لديهم،  األساسية  املهارات  وتطوير  الناشئة،  عند 
فتى وفتاة( في عام 2008-2009، ويوجد حاليا 285 مشاركا في التدريب. وبهذا يساهم املركز في خلق قيادات شابة، 
يشغلون مكانة ريادية في مؤسساتهم. منهم اآلن ناشطون في أوساط الطلبة وفي حملة املقاطعة. كما ويساهم بديل في 
وخاصة  الفلسطينية،  اجلامعات  في  وتثقيفية  تعليمية  نشاطات  خالل  من  األساسية  احلقوق  على  القائم  العمل  تعزيز 
جامعة القدس- أبو ديس – من خالل تدريس مساق القانون الدولي لالجئني، واحملاضرات واحللقات الدراسية ومعارض 

صور وكتب وورشات عمل في جامعات الضفة الغربية.
لقد قامت مؤسسة بديل بتعزيز مشاركة اجلمهور الفلسطيني في اإلنتاج الفكري والثقافي حول موضوع حق العودة، 
النطاق واألث��ر، فان عدد  العودة، والتي تواصل تقدمها من حيث  التي تنظمها جلائزة  وذلك من خالل املسابقة السنوية 
املشاركني في تزايد واجلمهور الذي يحضر املهرجان السنوي للجائزة كذلك. كما أصبح البوستر الفائز هو بوستر إحياء 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  باسم  ويصدر  النكبة،  ذكرى  إلحياء  العليا  الوطنية  اللجنة  قبل  من  ويعتمد  النكبة  ذكرى 

ويوزع على نطاق واسع في الداخل والشتات ودول العالم.
كما أن مؤسسة بديل تشارك بإصداراتها في معارض الكتاب الدولية، فعلى سبيل املثال في عام 2009 شارك املركز 
الثقافة  عاصمة  »القدس  العربية  ال��دول  برنامج  ضمن  البيضاء  ال��دار  معرض  وفي  للكتاب،  الدولي  القاهرة  معرض  في 
إصداراته  إلى  باإلضافة  بديل  العربي واألجنبي. ويعمل  القارئ  إلى  العودة  ثقافة  إيصال  في  كبير  أثر  العربية«، ولهذا 

باللغتني العربية واالجنليزية، على إصدار نشرات ومطبوعات بلغات أخرى كالفرنسية واالسبانية.  
إن لبديل دورا فاعال في التشبيك مع املنظمات األهلية الفلسطينية، وخاصة احلقوقية منها والتي تعمل على الدفاع 
ضمن  ومتابعتها  الفلسطيني  الشعب  حقوق  طرح  في  واخلطاب  املوقف  توحيد  على  معها  يعمل  إذ  اإلنسان،  حقوق  عن 
احملافل الدولية واألمم املتحدة، وكذلك التأثير على أصحاب القرار في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. وعلى سبيل 
املثال كان لبديل دوراً رئيسياً في حشد الدعم واملتابعة لتقرير جولدستون املتعلق بجرائم احلرب التي ارتكبتها اسرائيل 

وقادتها في قطاع غزة. 
كما ويعتبر بديل من مؤسسي ائتالف حق العودة الذي يجمع مؤسسات فلسطينية داخل الوطن وخارجه مبا فيها 
للدفاع عن حق  العليا  الوطنية  النكبة واللجنة  العليا إلحياء ذكرى  الوطنية  اللجنة  أوروبا وأمريكا، وله دور فاعل في 
العودة، وحملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. كما يقوم بديل بلعب دور هام في 
إذ يتمتع بديل بوضع  التشبيك على املستوى العاملي، فهو عضو في كثير من االئتالفات وشريك مع بعض املفوضيات، 

استشاري في املجلس االقتصادي االجتماعي التابع لألمم املتحدة.
كما أن للرسائل واملداخالت املكتوبة والشفوية التي يقدمها مركز بديل إلى مجلس حقوق اإلنسان، ومكتب املفوض 
التي متس حقوق اإلنسان  املمارسات اإلسرائيلية  السامي حلقوق اإلنسان، وجلنة األمم املتحدة اخلاصة بالتحقيق في 
للشعب الفلسطيني والعرب اآلخرين في األراضي احملتلة ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، هذا من أجل 

التأثير في املجتمع الدبلوماسي وصناع السياسة.
ولبديل مشاركات عديدة في مؤمترات وندوات عاملية تهدف إلى إبراز القضية الفلسطينية وحقوق الالجئني واملهجرين 

الفلسطينيني في تلك املؤمترات والندوات.
إن ما يقوم به مركز بديل من عمل دؤوب في املجتمع احمللي والدولي ذو قيمة وطنية، ولكن كي يكون له أثر اكبر ولكي 

نصنع فرقا لصالح حقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني، علينا العمل معا، فهناك الكثير الكثير من املطلوب عمله. 
 

ضمن برنامج مركز بديل لتنمية وتدريب الناشئة، أيار 2008 )تصوير: بديل(* احملامي عفيف غطاشة: رئيس مجلس إدارة بديل. 
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عودة الالجئني إلى ديارهم حق مقدس
بقلم: د. واصل أبو يوسف*

زال  ما  الفلسطيني  وشعبنا  للنكبة  والستون  الثانية  الذكرى  حتل 
الصهيونية،  العصابات  اي��دي  على  وط��رده  اقتالعه  مت  ان  بعد  مشردا 
التي قامت بارتكاب املجازر واملذابح، وتدمير أكثر من 530 قرية، لتسفر 
األرض  أصحاب  الفلسطينيني  املواطنني  من   %  80 حوالي  تهجير  عن 

األصليني.
الى  إال أن حق ع��ودة الالجئني  الرغم من م��رور هذه السنني،  وعلى 
ديارهم وممتلكاتهم وبيوت منشأهم التي شردوا منها بقي ثابتا وميثل 
إذ ال ميكن احلديث بأي شكل من االشكال  الفلسطينية،  جوهر القضية 
الالجئني  حقوق  قضية  وض��ع  دون  الفلسطينية  الوطنية  الثوابت  عن 
السياسية والوطنية والشخصية موضع االهتمام وفي سلم األولويات، 
باعتبار أن جوهر الصراع يبدأ من ذلك الظلم التاريخي الذي وقع على 
الشعب الفلسطيني، وكانت نتيجته النكبة الكبرى التي بدأت فصولها 

اثر قرار التقسيم الصادر عن االمم املتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1947، ووصلت ذروته 
في اخلامس عشر من ايار عام 1948، واستمر تصاعديا حتى متوز 1949، حيث لم يتمكن من العودة الى دياره 
وبيته كل من ترك مكان اقامته بسبب احلرب، أو نتيجة ملا اسفرت عنه املارسات القمعية والعدوانية والوحشية 

اإلسرائيلية.
وعلى أي حال، فان إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في ستينيات القرن املاضي ارتكز على مقومات استعادة 
احلقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، وكانت ذروة نضوج احلركة الوطنية الفلسطينية في انطالقة 
ثورتها املعاصرة، عبرت عنه في امليثاق القومي ملنظمة التحرير الفلسطينية من خالل املبادئ الرئيسية للميثاق. 
وقد تضمن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية عودة الالجئني الفلسطينيني الذين شردوا وطردوا من ارضهم 
وديارهم واستقروا في املنافي ودول الشتات مثل األردن، سوريا ، لبنان وعدد من الدول العربية االخرى من 
بينها العراق، باإلضافة إلى محيط األراضي الفلسطينية، مثل قطاع غزة الذي كان يدير شؤونه احلكومة املصرية 

والضفة الفلسطينية التي كانت في حالة وحده جغرافية وسياسية مع األردن.
القرارات  كافة  مطلق  بشكل  تتجاهل  الفلسطينية،  االراض��ي  في  االسرائيلي  الكيان  انشاء  بعد  ما  حقبة  إن 
 ، الصادرة عن االمم املتحدة، واملتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث لم ينفذ من قرارتها برغم جورها اي منها 
وخاصة  التي تضمن عودة الالجئني الى ارضهم وديارهم، بل على العكس من ذلك، استمرت حكومات االحتالل 
االصليني  السكان  وتهجير  تفريغ  اس��اس  على  تقوم  التي  والعنصرية  العدوانية  سياساتها  بتنفيذ  املتتابعة 
اصحاب االرض احلقيقيني. ومبا أن سياسة االحتالل ترتكز على العدوان والتوسع وتفريغ السكان، حصلت بعد 
حرب اخلامس من حزيران عام 1967 اضافة نوعية اخرى ونكسة جديدة للدول العربية بشكل عام، وللشعب 
الفلسطيني بشكل خاص ، حيث فقد ما تبقى من اراضي فلسطني التاريخية والتي تشكل حوالي 22 % من فلسطني 

وطرد مرة اخرى من االراضي التي مت احتاللها الى الدول دول الشتات.
لقد شكلت نكسة اخلامس من حزيران صدمة قوية لالنظمة العربية احمليطة بفلسطني، وكذلك إلى جماهير 
األمة العربية على حد س��واء، ولكن إرهاصات الهزمية فتحت االف��اق على مصراعيها امام تطور عملية الكفاح 
الفلسطيني تدفق املتطوعني  العمل الوطني  الهزمية. واستقبلت فصائل  الفلسطيني، كرد مباشر على  الوطني 
من ابناء الشعب العربي الفلسطيني دون ان تتمكن األنظمة احلكومية وقف هذا السيل اجلارف. وكان البد من 
استيعاب املرحلة اجلديدة في اطار البرنامج الوطني الفلسطيني الذي اصبح امام مهمات اضافية لم يعد قاصرا 

على عملية حترير االرض التي سلبت عام 1948 وحسب، بل أضيف إليها احتالل أراضي جديدة عام 1967.
 وخالل األعوام التي تلت نكسة عام 1967، كانت منظمة التحرير الفلسطينية متثل اماني وطموحات الشعب 
القرن  من  السبعينيات  خالل  نفسها  فرضت  التي  والدولية  السياسية  الظروف  أن  غير  والفلسطيني،  العربي 
املاضي أوجدت عقبات أمام منظمة التحرير الفلسطينية. إذ فرضت طبيعة هذه األحداث تغيير جوهري وملموس 
على طبيعة النضال الوطني الفلسطيني من خالل عوامل ضاغطة عربية ودولية، ودخول شعار التحرير املرحلي 
لالراضي احملتلة في قاموس العمل الفلسطيني، األمر الذي أدى الى تشكيل محاور ترتبط ببعد عربي رسمي 
دول  من  بدعم  السياسية  للتسويات  راف��ض  قسمني:  الى  ينقسم  العربي  االقليم  جعل  مما  داخلي،  وفلسطيني 
الصمود والتصدي، وآخر قابل للحلول ومدعوم ايضا من الدول التي ترى امكانية احلل مع إسرائيل. وهذا في 
مجمله أدى بشكل مباشر الى اقتتال داخلي اضعف من عضد منظمة التحرير الفلسطينية التي انشغلت فصائلها 
بهذه القضايا، بينما ضمت دولة االحتالل القدس الشرقية ونفذت مشاريع ضم اجلوالن السوري إلى حدودها، 
ومما ال شك فيه أن تلك احلقبة شهدت مخاطر حقيقية على القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية املعاصرة. 
وبعد صراع مرير اصبحت منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقرار من 
القمة العربية التي انعقدت في مدينة الرباط باملغرب عام 1974، ومنذ ذلك احلني تخوض منظمة التحرير معارك 
مختلفة للدفاع عن ثوابت الشعب الفلسطيني وفي  املقدمة منها حق العودة، وواجهت كافة احملاوالت التي تنتقص 
من دورها او خلق البدائل لها. كما استطاعت املنظمة خالل مسيرتها الطويلة من اظهار احلقوق الفلسطينية في 
مختلف احملافل الدولية، وإعادة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي كانت حبيسه االدراج الى 
الظهور مجددا واعتبار ان مفتاح احلرب والسلم في املنطقة يكمن في استعادة حقوق شعبنا وفي مقدمتها حق 
عودة الالجئني الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها، والتعويض عما حلق بهم من ضرر وأذى، والتأكيد على ان 

هذه العودة حق فردي وجماعي وهو حق مقدس غير قابل لاللغاء وال يسقط بالتقادم.
ثمة جتاذبات كبيرة متعلقة باملرحلة الراهنة وخاصة موضوع حق العودة، وبالرغم من كل االنقسامات التي 
حتيط بنا، واالنحدار الذي تتعرض له القضية الفلسطينية نتيجة ضعف املوقف العربي الرسمي، إال أن حق 
عودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها خالل النكبة الفلسطينية يبقى مفتاح أي حل 

عادل ودائم للصراع في الشرق األوسط، وبدون حتقيق ذلك ستبوء كل مشاريع التسوية بالفشل الذريع.
كما ويجب التأكيد على أن البرامج السياسية جلميع الفصائل الفلسطينية، والتي تعتبر حق العودة حقا 
مقدسا في سلم جدول أعمالها، ورفض أي مساس به أو خلق بديل له سواء التوطني أو غيره، قد جعل عودة 

الالجئني املوضوع األهم في سلم أولويات البرنامج الوطني الفلسطيني.

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  الفلسطينية،  التحرير  جلبهة  العام  األمــني  يوسف،  ابــو  واصــل  د.   *
الفلسطينية.

األدي��ب )شاعر أو قاص( ال يكون اديبا اال مبقدار ما يكون ابن عصره، ويكون ابن عصره مبقدار ما 
يستطيع تشخيص احلالة التي يعيش في اطارها. والتشخيص ليس مجرد وصف، انه اوسع واعمق من 
ذلك. التشخيص دراسة معمقة ملكّونات احلالة ولصيرورتها، اي كيف تكّونت والى اين تسير. والفرق بني 
الدراسة املعمقة التي يعكسها االدباُء وتلك التي يقوم بها الدارسون والباحثون أن االولى تأتي كإشارات، 

أوتلميحات، أوايحاءات.
 النكبة كانت موضوعا ُمتناوال في االدب العربي حتى كاد ان يكون “نوعا ادبيا” ابتداء من نكبة الشيعة 
عام680م وحتى النكبة الفلسطينية عام 1948، مرورا بنكبة االندلس عام 1492، وغيرها من النكبات. 

وقد اصدر احتاد الكتاب العرب كتابا بعنوان “ادب النكبة في التراث العربي” حملمد حمدان عام 2004.
 إذا اصاب اخلراب فكرة الذاكرة الوطنية انعطب املهزوم الى األبد، كما يقول فيصل دراج. ولذلك فان 
استعادة ما قبل النكبة هو “بكيفية ما مرتكز الرفض للحاضر على مستوى الصيرورة، ومتكأ الكشف عن 

مفهوم املستقبل،” كما قال انطوان شلحت في االجابة على ذات السؤال عام 2007.
واألدب بشكل عام هو اعادة بناء الزمان واملكان. واالدباء عامة يعيشون في الزمان واملكان، اما االديب 
الفلسطيني فان الزمان واملكان يعيشان فيه، وبذلك نالحظ مع انطوان شلحت “تصعيد السيرة الذاتية الى 

مستوى االثر االدبي” عند االدباء الفلسطينيني حيث ُيعاد بناء الزمان واملكان، ومن امثلة ذلك شهادة فيصل حوراني في “دروب املنفى” في مجلداته 
اخلمس )من “الوطن في الذاكرة” الى “اين بقية احلكاية”(.

واذا جاز لنا ان نقّسم االدب الفلسطيني الى قدمي وحديث، فان القدمي هو ما كان قبل النكبة، واحلديث هو ما بعد الثورة؛ والوسط هو ما بينهما. 
كان القدمي حتذيرا مما سيأتي، فكان االدباء الفلسطينيون كخبراء االرصاد السياسية؛ حيث توقعوا العواصف والزالزل واالنهيارات. وكان على 

راس هؤالء من الشعراء ابراهيم طوقان، في قصيدته التي يخاطب فيها الزعماء ساخرا حيث يقول:
مبعدات زحفه احلربية “وبيان” منكم يعادل جيشاً   

غابر املجد من فتوح أمية »واجتماع” منكم يرد علينا   
وجاءت أعياده الوردية وخالص البالد صار على الباب    

لم تزل في نفوسنا أمنية ما جحدنا “أفضالكم” غير أنّ   
فاستريحوا كيال تطير البقية في يدينا بقية من بالد   

وطبعا لم يستريحوا، بل واصلوا مع اوالدهم ورمبا احفادهم، فطارت البقية!!
وكذلك في قصيدته التي يخاطب فيها حانقا املواطن العربي في فلسطني خصوصا وفي الوطن العربي عموما:

تشيب لهولِه سوُد النواصي أمامك أي�ها العربُي   يومٌ   
بغير مظاهر الع�ب�ِث الّرخاِص   وأنت كما عهدتك، ال تبالي 
وس���������ار حديث�ُه بني األقاصَي مصيرك بات يلمسه األداني   
لساكنها وال ضيق اخلصاِص فال َرح�ُب القصورغداً بباقٍ   

وآخر ذو احتياٍل واقتن�اِص لنا خصمان: ذو حْوٍل وطْولٍ   
وإذالالً لنا ذاك التواصي تواصوا بينهم فأتى وباال   

وباحلسنى تنف�ُذ والرصاِص مناهُج لإلبادة واضحاٌت   

“مواصلة”  الفلسطيني  التي ُكتبت قبل 75 عاما تصلح ان ُتكتب من جديد عام 2010 حيث يرفض الطرف  واني ألرى وكأن هذه القصيدة 
املفاوضات مع مواصلة “اسرائيل” االستيطان واحلصار واالسر والقتل اليومي.

اما القاصون فكان على رأسهم اسحق موسى احلسيني الذي كانت روايته “مذكرات دجاجة” عام 1943 تتحدث عن القتال الذي سيحصل، 
والتسوية التي ستكون اقسى من القتل على اصحاب االرض. وعندما “طفَح كيُل الزعيم”، وكاد ان ينقّض على كبيرة الغرباء، وقال الزعيم لدجاجته 
املعتدلة: “نحن بني امرين: اما ان نتنازل عن مأوانا، او ان نتمسك به ونطرد الغريبات” )ص151(، ولكن الدجاجة املعتدلة ضاعفت داللها على 
الزعيم، واحاطت عنقه بذراعيها رافضة استعمال القوة، واقترحت ان يخوضوا املعركة اعالميا فقط، ويبشروا “اخللَق باخلضوع للحق وحده” 

)ص153(، فاستسلم الزعيم لها؛ فتشّردت الدجاجات )مبن فيهم املعتدلة( والزعيم.
أال تصلح تلك الرواية ان يعيد كتابَتها احُد احفاده بعد 67 عاما؟

أما عن فترة الوسط ما بني النكبة وانطالقة الثورة، فان نكبة فلسطني )عام 1948( لم ُتعق تطور مكونات املجتمع الفلسطيني وحسب، بل حرفته 
باجتاه الالكيان والتشتت، او لنقل “دمرت نواة املدنية احلداثية” )كما يقول عزمي بشارة(، وبذلك متيز االدب الفلسطيني بالشكوى واحلنني الى 

الوطن.
 يقول يحيى حبش )صخر( عام 1955:

الكوخ والقنديل والدم والسعال
واآلهة احلّرى ُتردد في الظالم

والهيكل العظمي يفترش الرمال
ِلَم يا ابي دوما جنوع؟!!

ووكالة الغوث “الرحيمة” ترتدي ابهى الثياب
مختالة هوجاء متخر في السراب

 اما االدب الفلسطيني احلديث فيقلع عن احلزن ويجّسد الغضَب بانطالقة الثورة، حيث اشتعلت اجلبهة الثقافية واألدبية والفنية الفلسطينية 
بأصوات درويش والقاسم ودحبور وخالد أبو خالد ومي صايغ ومريد البرغوثي وأبو الصادق شعراً، وغسان كنفاني وإميل حبيبي وتوفيق فياض 

ويحيى يخلف ورشاد أبو شاور رواية وقصة، ومصطفى احلالج فناً تشكيلياً، ومصطفى أبو علي أفالماً سينمائية، وهاني جوهرية تصويراً.  
هذه األصوات )كما يقول الناقد نزيه ابو نضال( ارتبطت بدرجة أو بأخرى باملمارسة احلية في إطار الثورة الفلسطينية، والنضال اليومي ضد 

االحتالل وبني صفوف املقاتلني واجلماهير وهذه املمارسة ال بد أن تعكس نفسها بصورة ما على اإلنتاج الفني.
 فنرى مريد البرغوثي يقول:

ال حق لي في احلزن... لكني محق في الغضب
ال!! ليس حزنا ما يرجرج زيزفوَن الروح بل غضب

اراه شخصا وله قوام  

* عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(: كاتب وباحث فلسطيني، األمني العام للمجلس األعلى للتربية والثقافة والعلوم في م ت ف.
 

ما هي صور التعبير عن النكبة في االدب الفلسطيني
 قدميًا وحديثًا، وهل هناك فرق بني االثنني؟

                                      
        بقلم: عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(*

في مواجهة النكبة املستمرة
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رت من فلسطني من قرية متواضعة تنام على كتف  أنا على الصعيد الشخصي عبد الرحمن أبو القاسم مواليد 1942 ُهِجّ
الناصرة وتبعد عنها 7 كم اسمها صفورية، فيها دير قدمي اسمه دير ستنا حنا، وستنا حنا هي أم السيدة مرمي العذراء. خرجنا 
وال زال صوت القازان ]برميل من البارود[ الذي ترميه الطائرات يرعبني، خرجت بقدمني حافيتني، الشوك أدماني كما أدمى أقدام 
جيش من األطفال املرعوبني الذين خرجوا مشردين. تسولنا في لبنان ومن لبنان إلى سوريا، سكنا في غوطة دمشق بعدها إلى 
احلسكة. ثم توجهت إلى دمشق حيث درست في مدرسة شكري العسلي، وفي املدرسة جاءنا رجل وقدم لنا ما يسمى بالتمثيلية 
فيها من احلركات والسحر ما دفعني لتقليد هذا الرجل، وأقامت املدرسة في نهاية العام حفال قدمنا فيه متثيلية كنت فيها ممثال 
لدور بالل مؤذن الرسول وأجدت دوري وهذا أذكره دائما. مدير املدرسة أعطى كل مشارك في املسرحية )صرة ملبس على لوز 
وأنا أعطاني صرتني( وأعتقد أن الصرة األخرى هي التي قادتني إلى املسرح والتمثيل. ثم بدأت في املخيمات، حيث سكنا في مخيم 

اليرموك وانتسبت لنادي املخيم وكان ذلك عام 1955/1954.
وأذكر أننا كنا فريقا من 25 شخصا، وزارنا وفد أوروبي من بينهم امرأة أمريكية سألتني عن عدد أعضاء الفرقة، فأجبت 25 
عضوا. قالت بعد عام كم سيكون عدد أعضاء الفرقة؟ أجبتها هل تظنني أننا سنعيش مئة سنة باملخيمات؟ فاحتضنتني، وكان 

هذا دافع آخر للتمسك بالعمل.
الفرقة  ثم  األزبكية( وكان مديرها عدنان مارديني  نادي  املسرحية في دمشق وأولها )فرقة  الفرقة  إلى  انتسبت  بعد ذلك 
السورية للتمثيل واملوسيقى. قدمنا بعض األعمال، وعندما انطلقت الثورة الفلسطينية شكلت في دمشق )فرقة فتح املسرحية( 
كنت أحد أعضاء هذه الفرقة فكرنا بأن نقاتل من خالل املسرح إلى جانب املقاتلني على احلدود. وفي هذه الفرقة جاءنا عدد من 

األكادمييني أذكر منهم خليل طافش وهو في غزة اآلن ونصر شما وصبري سندس.

أو ما شابه وأذك��ر منها  أك��ادمي��ي  املعدة بشكل  ال��ع��روض املسرحية  قدمنا ع��ددا من 
مسرحية )شعب لم ميت(، جلنا فيها على عدد من العواصم العربية، ومسرحية )الطريق( 
من تأليف وإخ��راج نصر شما، ومسرحية )محاكمة الرجل الذي لم يحارب( من تأليف 

ممدوح عدوان وإخراج حسن عويتي. 
تنبهت منظمة التحرير الفلسطينية ألهمية املسرح وخاصة قيادتها الثقافية، لتروج 
لسياسة املنظمة وبرامجها فشكلت ما سمي )املسرح الوطني الفلسطيني( وأقمنا في هذا 

املقر الذي أجلس فيه اآلن )دائرة الثقافة واإلعالم، مقر مجموعة عائدون(.
فتحت لنا املنظمة أفاقا لم تكن مفتوحة أمامنا سابقا، وكنا سفراء للقضية الفلسطينية 
دون منازع، وشكل املسرح الفلسطيني لبنة أساسية في جدار املسرح العربي وهذه اللبنة 
ذات قيمة خاصة على صعيد الفن واملسرح. في إطار املسرح الوطني الفلسطيني قدمنا 
الصبر  على  الناس  وحت��ث  الشهادة  ومتجد  الثورة  إل��ى  تدعو  كثيرة  مسرحية  عروضا 

والصمود ورفع شأن القضية، ال تسعفني الذاكرة لذكر ذاك العدد من املسرحيات.
في عام 1982 ارحتلت القيادة السياسية والثقافية إلى تونس، وبعد عدة أعوام رحيل آخر ولكن هذه املرة إلى الوطن أو إلى 
أجزاء منه، نسوا متاما ما كانوا قد هيئوا له خالل سنوات ارتكازنا في اخلارج هكذا، أتكلم عن املسرح الوطني الفلسطيني )تركونا 

على قارعة الطريق(، سامحهم الله كنا أكثر من 20 شخصا.
بجهود شخصية قدمت باسم املسرح الوطني الفلسطيني والذي لم يكن له وجود فعلي مسرحية )عمو أبو محمد(  الذي 
حصلت على جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان قرطاج عام 1989 ومسرحية الشقيقة من نوع ميلو دراما، ومسرحية بيت 
العيد. بعد ذلك بدأنا نبحث عن لقمة العيش ولم جند أمامنا سوى التلفزيون السوري الذي فتح ذراعه لكل الطاقات الفنية والشابة 

الفلسطينية، قدمنا فيه عددا من األعمال، ذهبنا إلى اخلليج وشاركنا في أعمال درامية.
لكن كما يقولون )اللي في شوكة بتنخزه( املسرح هاجسي فعدت إليه.

قدمت باسم فرقة خاصة عرضني مسرحيني وآخر عمل لي مسرحية )بيان شخصي( باسم اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة 
الثقافة العربية قدم هذا العرض في أكثر من عاصمة واآلن نحن مدعوون لتقدميه في كندا.

عروضنا جميعها حتكي في قضيتنا )وضعنا- أفاقنا، تطلعاتنا، وبعدها العربي( إلى أين نريد أن نوجه سهامنا في هذه 
املرحلة املخصية من تاريخ الوطن العربي؟ وحتى أكون صادقاً، كانت أعمالنا في مرحلة السبعينيات أكثر مالئمة لوضعنا، فيها 
حرارة فلسطينية أكثر، قريبة من أحالم الشباب الثائر وتطلعاته، فكانت ملتزمة بالقاعدة اجلماهيرية وتطلعاتها. أما أعمالنا 

امللتزمة اآلن فهي تقدم القضية الفلسطينية باجتهادات شخصية، ولألسف ال يوجد دعم حقيقي لهذه األعمال.
اآلن بعد أن انتهت فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009، أقول أن القدس عاصمة الثقافة هي مشروعي األزلي 
مع حلم العودة إلى الديار، أحيانا أجد نفسي عائدا إلى قريتي صفورية أجتول فيها ألنني أحفظ جغرافيتها، وأين سأزرع شجرة 
وكيف سأرتب حديقتها، وجتد من يقول بعد 62 عاما تفكرون بالعودة؟! نعم نحن ما زلنا نفكر بالعودة بل وأكثر، هل تعلم لدي 32 
حفيدا عندما اسأل أصغرهم من أين أنت؟ يقول: من فلسطني من صفورية. فصفورية تعيش بني ظهرانيهم وهم يعيشون في ظهرانيها، 

وسنعود ولو بعد أجيال، إن لم يعد أحد أحفادنا سيعود أحد أحفاد أحفادنا. 
من خالل املسرح أقول للفلسطيني: تلك أرض��ك... متسك بحقك... وقاوم بكل أشكال املقاومة. وللعربي أقول: هذه قضيتك 

األولى. وللغربي أقول: حتى لو لم يفهم لغتي، قضيتي عادلة وعدوي منتهك لكل القوانني.
أنا أريد أن يصفق اجلمهور ملا يقوله املسرحي- ملا يقوله عبد الرحمن أبو القاسم من أفكار ال لشخص عبد الرحمن أبو القاسم 

على أدائه. 

* عبد الرحمن جميل أبو القاسم: فنان فلسطيني مقيم في سوريا.

من  ال��درام��ا  قدمته  ما  ف��ان  الطويل،  وتاريخها  الفلسطينية  القضية  ألهمية  قياسا 
أجلها حتى اآلن، ال يرقى إلى ما يجب أن يقدم. فاألعمال الدرامية املقدمة لم تتمكن من 
هز الوجدان العاملي قبل العربي. رمبا دغدغت املشاعر في بعض األعمال الدرامية القليلة 
التي نفذت حتى اليوم؛ لكن وظيفة الدراما ليست دغدغة املشاعر، وال التعاطف السلبي 
مع قضية بهذا احلجم حتديداً. الدراما املطلوبة يجب أن تكون بحجم القضية التي كانت 
وما زالت صراع بني عدو ظالم يتمثل باحلركة الصهيونية واملتحالفني معها من منظومة 
االمبريالية العاملية، وبني شعب فلسطيني طرد من أرضه بقوة السالح، منه ما هو في 

املنافي حالياً، ومنه ما هو مقيم على اجلمر داخل فلسطني. 
هذه  أع��داء  فرضها  التي  القضية  إشكالية  أعماق  إلى  تدخل  أن  الدراما  على  برأيي، 
وضرب  العدو  على  فرضت  التي  األم��ن  ومجلس  األمم  هيئة  ق���رارات  كل  رغ��م  القضية، 
إغفالها،  التي ال يجب  الدرامية  األع��م��ال  ان��ه يوجد بعض  احل��ائ��ط. صحيح  ع��رض  بها 
والتي سلطت الضوء على القضية وتركت بصمتها عند املشاهد العربي مثل، التغريبة 
احلجارة«  »سفر  مسلسل  في  املنتج  املخرج  يتدخل  لم  ول��و  واالجتياح.  الفلسطينية، 
بإضافاته اخليالية الذي بث على شاشات التلفزة العربية في رمضان املنصرم، لكانت 
بصمة سفر احلجارة واضحة ونافرة كتأكيد صريح لطغيان العدو وعنصريته في أعني 

املشاهدين، العرب منهم على األقل.
الدراما وظيفتها إلقاء الضوء الساطع على القضية بكل أبعادها. لكن الدور األكبر يقع 
على مسؤولية اإلعالم في إيصال تلك الدراما إلى العالم الغربي قبل العربي. ولألسف، 
الفلسطينيني،  وم��أس��اة  الصهاينة  حقيقة  إيصال  عن  اآلن  حتى  عاجزا  زال  ما  إعالمنا 
على عكس ما يفعله اإلعالم اإلسرائيلي وأنصارهم. ولألسف أيضاً فإن الدول العربية 
إلى فتح محطات فضائية، أكانت للدراما أو  الذين يسارعون  الكبار  واملنتجون العرب 

للبرامج الترفيهية أو الدينية أو حتى اخلالعية، لم يفكر أحدهم بفتح محطة تنقل للعالم 
حقيقة ما جرى من مؤامرة على فلسطني قبال وأثناء عام 1948 وما يجري عليها حتى 
اآلن. بينما اإلعالم الغربي الذي تقوده إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية، برع عبر ما 
يبثه ويصدره للعالم من أن إسرائيل مضطهدة مسكينة ومحاصرة من قبل العرب الذين 
تطورات  تواكب  التي  اجلزيرة  محطة  أستثني  شخصيا  أنا  البحر.  في  رميهم  يريدون 

القضية بشكل دائم. 
إنها اثنان وستون عاما ومكانك راوح أيها املواطن العربي! ولتغرق وتشرد أكثر أيها 
الفلسطيني الذي كنت مواطنا في دولتك ووطنك، فأنت خارج نطاق صالحياتنا، وليس لك 

إال الرب يعطيك حقك املسلوب، فمتى يأتي الفرج الذي ال يريد العالم بأسره أن يقدمه لنا؟
وال نريد أن نقول متى يستيقظ العالم املتحضر على نداء الضمير اإلنساني، متى 
تشعر الدول التي كانت عظمى وال تزال حتس بأنها عظمى؟ متى تشعر أنها مضغة بني 
أسنان الدولة العظمى بحق، ملكة الدول كلها وسيدتها، أمريكا؟ ودون أن ننسى أن يقظة 
العرب واملسلمني ميكن أن يسحب بساط التسلط األمريكي والعنجهية اإلسرائيلية من 

حتت أقدامها.
على اإلعالم العربي واإلسالمي أن يقوم بدوره، ألن الدراما وحدها ال متلك خامت 
املزيد من األعمال حول فلسطني، خاصة في  املزيد  سليمان، مع إصرارنا على تقدمي 
على  املسيطرة  وكأنها  فأكثر،  أكثر  أنيابها  عن  إسرائيل  كشرت  وق��د  الراهن  الوقت 

العالم.
أفالم  »أعني  معي  الكثيرون  وشاهدها  شاهدتها  التي  أعمالها  بعض  عبر  مصر 
القطاع اخل��اص«، قدمت مشكورة الكثير من األف��الم التي تسلط الضوء على حقيقة 
قضية فلسطني، وسوريا قدمت األكثر، وال ننكر أيضا بعض احملاوالت اجلادة من قبل 

دول عربية أخرى خلدمة القضية. ولكن كل 
ما فعلناه ال يعادل هدم بيت فلسطيني فوق 
من  يقترب  وال  الصهاينة،  قبل  م��ن  ساكنيه 
عسكر  بساطير  حت��ت  وام����رأة  طفل  ص��رخ��ة 
إسرائيل، فالقضية أكبر بكثير مما قدمنا لها 

حتى اآلن.
إلى  إضافة  أنني  إل��ى  أن��وه  أن  أود  أخيرا 
قدمت  اغتيل،  ال��ذي  احل��ج��ارة  سفر  مسلسل 
يتحدث  ال���ذي  ال��ب��رك��ان  مسلسل   1989 ع��ام 
ع���ن وح����دة ال��ق��ب��ائ��ل ض���د روم����ا ال��ت��ي تشبه 
عام  ال��ف��وارس  مسلسل  وك��ذل��ك  اآلن.  أمريكا 
إخ��راج محمد عزيزية، والفكرة تدور   1997

حول الثالوث املعرب، العرب وإسرائيل املتمثلة بقبيلة ابن أوى، وروما التي تعكس 
سياسة أمريكا اآلن جتاه إسرائيل، باإلضافة إلى مسلسل املوت القادم إلى الشرق الذي 
أخرجه جندت أنزور، وهو يحكي دون ترميز عن الطريقة التي احتلت فيها فلسطني. 
صحيح أنني اعتمدت على الالمكان والالزمان، لكن هذا كان خشية من رفض عرض 
املسلسالت من قبل احملطات؛ كونه يتحدث عالنية عن إسرائيل وأمريكا وحربها ضد 
العرب واملسلمني، عداك عن سلسلة اجل��وارح والكواسر والبواسل، وهي تصب في 

نفس البوتقة ولكن بأشكال مختلفة.

* هاني السعدي، كاتب وممثل سوري من أصل فلسطيني. 

الدراما العربية في خدمة القضية الفلسطينية خالل ال62 عاما املنصرمة
بقلم: هاني السعدي*

بيان شخصي 
بقلم: عبد الرحمن جميل أبو القاسم*

جانب من مسيرة العودة السنوية التي يقوم بها املهجرون إلى قراهم األصلية، قرية صفورية 2008. )تصوير: بديل(

في مواجهة النكبة املستمرة
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منتصف  ي��ت��ج��اوز  ل��م  ال���ذي  الفلسطيني  اجل��ري��ح  األط����رش،  مل��ع��نٌي 
يبلغه،  لم  وه��و  والستني  الثاني  بعامه  يحتفي  أن  عمره  من  العشرين 
العذاب  بسنني  الفلسطينيني  من  غيره  شأن  شأنه  يحسب  عمره  دام  ما 

واحلرمان االثنتني والستني!
في  والستني  الثانية  شمعته  احملتل  الّصهيوني  مع  يطفئ  العالم 
القهر  من  تاريخ  عبر  الفلسطينيني  أش��الء  على  الغاشم  احتفاله  حلوى 
واإلب��ادة، ومعنٌي وحده عاجز منكود محزون في غرفة ضيقة صماء ال 

تعرف غير البرد والتمّني الراحل نحو العدم.
يتذّكر احملتفلون في أعيادهم سعادتهم املقيمة، وملعني األطرش الذي 
اقتنص العدو الّصهيوني أرضه وأمنه، واغتال الكثير من أبناء شعبه، 
وم��أل ذاك��رت��ه ب��امل��وت والتهجير وال��ّن��زوح وص���ور ال��ّش��ه��داء واألس���رى 
واملفقودين واملطاردين من الثّوار أن يخيط وحيداً ثوب ذكريات احلزن؛ 
ليلبسه في عيد ميالده الثاني والستني احمل��زون، حيث ال زّوار له، وال 
في  املزوية  حجرته  لباب  طارقني  أو  لقضيته،  داعمني  وال  ل��ه،  معينني 
م��رارة  يتقاسمون  وأخ���وه  أع��م��ام  خ��ال  األردن  مستشفى  ف��ي  ال��ّن��س��ي��ان 

الّترحال واالنتظار في عون معني الذي ال تتحسّن صحة أبداً.
معني األطرش املقيم جبرياً إلى األبد في سريره البارد يتلو في عيد 

ميالده صكوك احلزن دون أن ينسى واحدة منها:
أكثر من  مّت تهجير  ع��ام 1948  أي��ار  األول: خ��الل ح��رب 15  ال��ص��ّك 
750.000 فلسطينّي عربّي من ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم. ويصل 

تعدادهم حالياً إلى أكثر من 7 ماليني الجئ. 
الفلسطينّي ه��م الج��ئ��ون أو  اّل��ش��ع��ب  أرب���اع  ال��ث��ان��ي: ث��الث��ة  ال��ّص��ك 

مهّجرون. 
الّصك الثالث: هناك أكثر من 300.000 مهجر داخل اخلّط األخضر 
كانوا قد هّجروا أصالً خالل حرب 1948. وعلى الّرغم من حصولهم على 
ديارهم،  إلى  العودة  من  حترمهم  إسرائيل  أّن  إال  اإلسرائيلّية  اجلنسّية 

ومن استعادة أراضيهم وممتلكاتهم.
الّصك الرابع:  يحفظ  الفلسطينيون القرارات التالية للجمعية العامة 

لألمم املتحدة، ثم ال ُتطّبُق أّية واحدة  منها بأّي شكل من األشكال.
فقد أقّرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار رقم 194)3( بتاريخ 
11 كانون أول 1984 الذي ينّص على أّن لالجئني الفلسطينيني مبا فيهم 
املهّجرون داخل اخلط األخضر احلق في العودة إلى ديارهم واستعادة 
ممتلكاتهم، وتلّقي التعويضات عن األضرار واخلسائر املادّية واملعنوّية 

التي حلقْت بهم.
بتاريخ 14  الّصادر  الدولي رقم 237  األم��ن  ق��رار مجلس  كما يؤكد 

ال��الج��ئ��ني  ح���ق   1967 ح���زي���ران 
وامل���ه���ج���ري���ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني في 
إل��ى  ال���ع���ودة  ف���ي   1967 ال���ع���ام 

ديارهم التي ُهّجروا منها.
الّصك اخلامس: للفلسطينيني 
ب��ال��ذك��ري��ات  ف��ق��ط  ي��ح��ت��ف��ل��وا  أن 

التالية!
الثاني 1917 وعد  2 تشرين 

بلفور املشؤوم.
املتحدة  األمم  أوص���ت   1947

بتقسيم فلسطني إلى دولتني.
االن��س��ح��اب   1948 أي����ار   14

البريطاني، وبدء احلرب العربية – الصهيونية األولى.
15أيار 1948 الّنكبة الفلسطينية.

9 نيسان 1948 مجزرة دير ياسني.
14 تشرين األول 1948مذبحة قرية قبية.

28 تشرين األول1948 مذبحة قرية الدوامية.
29 تشرين األول 1956 مذبحة قرية كفر قاسم.

5 حزيران 1967 احلرب العربية الصهيونية الثانية ، والّنكسة.
28 حزيران 1967 إعالن ضّم القدس الشرقية إلى إسرائيل.

12 آب 1967 مذبحة مخيم تّل الّزعتر في لبنان.
6 حزيران 1982 االجتياح اإلسرائيلي للبنان.

16 أيلول 1982 مذبحة صبرا وشاتيال.
 20 أيار 1990 ذكرى مذبحة العمال الفلسطينيني في عيون قارة.

2 تشرين األول 1990 مذبحة احلرم القدسي الّشريف.
مخيم  على  اإلس��رائ��ي��ل��ّي  ال��ع��ّس��ك��رّي  الهجوم  ب��دء   2002 نيسان   3

جنني.
على  واسعة  عسكرّية  حملة  يشّن  اللّبناني  اجليش   2007 20أي��ار 

مخّيم البارد.
شهر كانون الثاني من العام 2009 محرقة غزة.

ال��ذك��رى  وحيدين  يحيوا  أن  وشعبه  معني  على  ال��ّس��ادس:  ال��ّص��ك 
الثانية والستني لنكبتهم؛ فالعالم مشغول عنهم إلى إشعار آخر!

* د. سناء الشعالن: كاتبة وأديبة مقيمة في األردن حاصلة على العديد من 
اجلوائز األدبية والبحثية.  

حق العودة: معطل حلل سياسي أم ركيزة في عدالته؟
بقلم: احمد أبو غوش*

استخدمت هنا تعبير« احلل السياسي« بدال من التسوية، ألن التسوية 
تعني حال وسطا بني موقفني في زمن محدد، التوازن بينهما يعتمد على 
ب��ني موقفني:  تسوية  ه��ي  ال��ي��وم  امل��ط��روح��ة  والتسوية  ال��ق��وى.  م��وازي��ن 
األول، موقف بعض القوى العربية والفلسطينية التي تنازلت إلى أبعد 
حد، وقبلت بنتائج منطق القوة، فقلصت أهدافها إلى دولة على األراضي 
احملتلة سنة 1967 أو أقل، والثاني، اإلسرائيلي الذي حقق سنة 1948 
أكثر مما أُعطي بقرار تقسيم فلسطني، ولم يكتف، إذا سعى وما زال، إلى 
ضم مساحات واسعة من األرض الفلسطينية احملتلة سنة1967، هذا إذا 

افترضنا وجود نية للحل السياسي لديه.
حق العودة كما تنص عليه األعراف والقوانني واالتفاقيات واملواثيق 
الدولية، هو حق لكل من ُهِجر من وطنه في حالة حرب أو نزاع أو بسبب 
الضغوط، أو املمارسات القمعية، أو اخلوف املبرر من االضطهاد، أو غيرها 
من األسباب. ويشمل هذا احلق أيضا، استعادة األمالك والتعويض عن 
التي حلقت به. واملطروح في ظل التسوية السياسية احلالية  اخلسائر 
املناطق احملتلة سنة 1967 وتوطني  إل��ى  الالجئني  ع��ودة ج��زء من  ه��و، 

الباقي خارج وطنهم.
ال��ع��ودة كحق شرعي وأس��اس��ي ف��ي ح��ل قضية  م��ن يخشى ط��رح ح��ق 
فلسطني التي أصبح أكثر من نصف سكانها مهجرين ومشتتني في أصقاع 
األرض، باإلضافة إلى جزء منهم مهجر في وطنه ومضطهد وميارس ضده 
التمييز العنصري بأبشع صوره، ليس سياسيا أوال، ومتهاو قبل أن يبدأ 
الصهيونية  أو يفهم إستراتيجية قوى احلركة  ثانيا، ولم يقرأ  بالتفاوض 
جغرافيا  احملددة  غير  اليهودية  الدولة  بطرح  وضوحا  أكثر  أصبحت  التي 
يسعى  عربيا،  أو  فلسطينيا  ك��ان  إذا  عما  النظر  وبغض  ه��و،  لذلك  ثالثا. 
للنضال من  اآلن، وغير مستعد  املمكن  يقوم على  إلى حتقيق حل سياسي 
أجل حقوقه. واملمكن اآلن هو، بقاء حالة الال حل، واستمرار قضم وهضم 

األراضي الفلسطينية، وتشريد وتهجير الشعب الفلسطيني. إن احلل القائم 
على إقامة دولة مستقلة على كامل األراضي احملتلة سنة 1967 غير ممكن 
حاليا، وطرح حق العودة ليس هو العائق أمامه، بل أطماع إسرائيل في مزيد 
العودة، كحق  إن طرح حق  املفرغة من سكانها.  الفلسطينية  األراض��ي  من 
استعادة  الديار،  إلى  العودة  بعد  استكماله  يستلزم  شرعي  طوعي  فردي 
األمالك والتعويض عن اخلسائر، يشكل ركيزة من ركائز حتقيق حل عادل 
وق��راه، وشرد  احتل وطنه ودمرت مدنه  الذي  الفلسطيني  الشعب  لقضية 
وشتت، ويعاني من أثر ذلك منذ 62 عاما. لذلك، استنادا إلى منطق احلق، ال 
يجوز غمغمة املطالب السياسية العادلة، وإلى منطق الوعي السياسي، ال 
يجوز االستسالم قبل الشروع في التفاوض )وبالنسبة لي، وال بعد ذلك(، 
األع��داء، وإل��ى أسس  النفس أقسى من ظلم  العدل، يكون ظلم  وإل��ى منطق 
حل أي صراع سلميا، يعتبر التفاوض شكال من أشكال النضال، بل معركة 
فيها  التراخي  أو  االنسحاب  يجوز  ال  معنى،  من  الكلمة  هذه  تعنيه  ما  بكل 
قبل بدئها، وال مجال فيها للتردد في استخدام كل األسلحة املتاحة لتحقيق 
أو  االنتصار  يكون  سياسية،  أو  عسكرية  كانت  سواء  املعارك،  فكل  نصر، 
الهزمية فيها محكومة باالستعدادات املسبقة والبناء في القدرة، والتخطيط 
السليم، واستخدام التكتيك املالئم الذي يخدم حتقيق إستراتيجية واضحة 
وصوال إلى حتقيق هدف سياسي. وركائز حتقيق النصر هي، بناء القدرة 
على  والثبات  بها،  ومدعومة  احلقوق،  إلى  تستند  مواقف  وط��رح  الذاتية، 

املواقف بليونة تكتيكية.
 وحق العودة، بهذا املفهوم، مطلب استراتيجي ال يجوز التالعب به 
أو التعامل معه على أساس أنه تكتيك. وإذا كان طرحه يعيق احلل، فهذا 

يعني أنه ال أساس حلل عادل قبل ذلك أو بعده.

* احمد أبو غوش: كاتب وباحث فلسطيني. 

معنٌي في عامه الثاني والستني!
بقلم: د. سناء الشعالن*

مقاومة النكبة الفلسطينية املستمرة يعتمد 
على تعزيز مفهوم االرتباط باألرض واملكان

بقلم: راوية الشوا*

بعد مرور 62 عاماً على حدوث النكبة، ال يزال هذا 
مفتوحاً  الفلسطينية  النفس  في  الغائر  الكبير  اجل��رح 
لإلنسان  التاريخية  املذبحة  ه��ذه  وك��أن  وم��ؤمل��اً،  نازفاً 
حتى   - أتخيل   أن  ميكن  ال  ب��األم��س.  وقعت  واألرض 
بعد مرور هذا الزمن الطويل – أن حيفا وعكا والناصرة 
وعسقالن وبئر السبع، تختلف في هويتها الفلسطينية 
الله ونابلس واخلليل وغزة  العربية عن القدس ورام 
وخان يونس ورفح.  إن وجه ولسان وقلب هذه األرض 
ال تشبه بأي حال إال صاحبها ال��ذي عاش عليها مئات 
بل آالف السنني. أيُّ تشويٍه للحقيقة أن يقام على تراب 
فلسطني كيان ال ميت لهذه املنطقة بصلة على حساب 
من  وعرضها،  بطولها  املنطقة  ه��ذه  األص��ل��ي،  اإلن��س��ان 

احمليط إلى اخلليج، ال تتكلم إال عربي.
إذا  لن تكون منصفة  الكبير  الصراع  اإلقليمية والدولية، حلل هذا  املشاريع واملقترحات  إن كل 
جتاهلت التاريخ واحلقيقة، وهذا بالضبط ما أدى إلى هذا الفشل الذريع ملا يسمى مبسيرة التسوية 
ألنها غير عادلة، وحتى غير منسجمة مع احلد األدنى من العدالة املتمثلة بقرارات الشرعية الدولية، 
وفي مقدمتها القرار 194 اخلاص بالالجئني الفلسطينيني وحقهم في العودة إلى بالدهم وأراضيهم 

التي هجروا منها بالقوة والعنف واملذابح.
وفي ظل استمرار هذا االختالل الكبير في موازين القوى الدولية لصالح االحتالل اإلسرائيلي، 
وجتاهل حقوق ومعاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة أولئك املشردين في مخيمات اللجوء في الضفة 
عليه  يقع  الفلسطيني  اإلنسان  فإن  العالم،  مناطق  من  وغيرها  ولبنان  وسوريا  واألردن  والقطاع 
الدور األكبر في حماية قضيته الوطنية وأرضه املستلبة، التي ال زالت تنتقص من أطرافها ليل نهار.  
التي ال تتوقف من أجل تهويد وأسرلة  الهائلة لدى االحتالل، ومخططاته  اإلمكانيات  وبالرغم من 
األرض واملكان والتاريخ، فإن اإلنسان الفلسطيني متسلحاً بحقه التاريخي وبدفاعه املستميت عن 
وجوده وارتباطه باألرض، ال يزال هو العقبة الصلبة في طريق تنفيذ تلك املخططات اإلسرائيلية. 
أفواج من الشهداء، وأخرى من األس��رى، وثالثة من اجلرحى ال تتوقف، من مرحلة ألخرى من أجل 
الدفاع عن احلق واألرض، وكأن لسان حال الفلسطيني في هذه البالد يردد ما قاله الشاعر العربي 

املغربي:
أرضنا لن تأخذوها    اقتلونا ودعوها

اإلنسان الفلسطيني، وبعد 62 عاما من النكبة، ال يزال يؤدي ما عليه بكل ما يستطيع، رغم أن 
الظروف اإلقليمية والدولية غير مواتية. وما يحز في النفس ويؤملها في هذه األيام، هو ذلك االنقسام 
واالجتماعي  والنفسي  اجلغرافي  املستوى  على  الفلسطيني،  املجتمع  في  عميقاً  ضرب  ال��ذي  املرير 
والسياسي، وهذا احلصار الطويل للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والذي يراد منه إرهاق 

اإلنسان وقتل الروح فيه حتى تضعف عزميته وهمته الوطنية ومتسكه بقضيته وأرضه.
ويا ليت شعري، أن تدرك قيادات الشعب الفلسطيني بعد مرور 62 عاماً من النكبة، أهمية وضرورة 
وحتمية الوحدة الوطنية لتعزيز روح الصمود واملقاومة لدى اإلنسان الفلسطيني العنصر األساسي 
في املواجهة مع احملتل.  يا ليت هذه القيادات، من كل الفصائل، ال تخيب أمل الشعب الفلسطيني، كما 

لم يخيب الشعب أمل هذه القيادات في كل املراحل، فقدم الغالي والنفيس من أجل الواجب.
الشعب كله، مبختلف توجهاته، موحد خلف حقه الثابت وغير القابل للتصرف في العودة إلى 
الديار األصلية، وإقامة الدولة املستقلة كاملة السيادة على األراضي الفلسطينية كما كانت عليه حدود 
الرابع من حزيران عام 1967 بقدسها واملسجد األقصى وكنيسة القيامة واألغوار واملرتفعات والتالل 
وبوحدة  عازلة،  أحزمة  أو  احتاللية  عسكرية  مواقع  أو  إسرائيلية،  مستوطنات  ب��دون  والسهول 
جغرافية بني الضفة والقطاع.  وهذه الوحدة في املطلب واحلق حتتاج إلى وحدة في املوقف الفصائلي 

والسياسي وبرنامج العمل الوطني.  
ولن يضيع حقنا في أرضنا وفي عودتنا ما بقى طفل فلسطيني في هذا العالم.  

* راوية الشوا: عضو مجلس تشريعي فلسطيني، قطاع غزة.

جانب من فعاليات إحياء ذكرى النكبة 60. )تصوير: بديل(

في مواجهة النكبة املستمرة
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لشعب  كإبن    ،62 النكبة  ذك��رى  في  اليوم  إليكم  أتوجه  الفلسطينيني،  الالجئني  وأخواتي  إخواني 
يحتلكم، كفرد محتل، أتوجه إليكم، يا من دفعتم ثمن االحتالل بطلب واحد: ال حترمونني من إنسانيتي! 

 .1948 العام  نكبة  في  احملتل  أحدثه  الذي  والطرد،  والدمار  االحتالل،  مبسامحة  طلبا  ليس  هذا  ال، 
اخلالص  الديني  باملعنى  حتى  وال  الغفران،  اطلب  ال  الفظاعة،  هذه  مثل  على  الغفران  توقع  ميكنني  ال 

للغفران. 
وطاملا أن الغفران بهذا املعنى ال ميكن يحصل بالفعل، فان املصاحلة بني اإلسرائيليني والفلسطينيني 
تصبح السبيل الوحيد لتسوية سياسية وثقافية متكننا من عدم قتلنا الواحد لآلخر، وتنزع من قلوبنا 
الغفران  هذا  البعض(.  بعضنا  من  املوهوم  اخل��وف  درج��ات  في  نتماثل  لم  وان  )حتى  املتبادل  اخل��وف 
مبعناه الديني، ينتمي إذن، إلى مستوى آخر، غير واقعي، ومثالي بشكل خيالي. رمبا الغفران الذي ابحث 
عنه نوع من املثالية األفالطونية أو مبدأ موجه، يوجهنا إلى االجتاه الصحيح الذي نطمح إليه حتى بدون 

القدرة على الوصول إليه ابدا. 
ولذلك طلبي هو أكثر بساطة، وآمل بأن تستجيبوا له؛ ألنه بدونه ال يكون بوسعي أن آمل، وان أؤمن 
بإمكانية العيش سويا على هذه األرض. اقصد بالعيش في هذه البالد، باملعنى الكامل للكلمة: أن أحتدث 
بلغتها، وأن أعرف تاريخها، وليس فقط أن احتلها، وأجعلها أسطورية، وان ال أحيا بخوف فيها، وان ال 

أعيش فيها وأنا أفكر أو ابحث  عن فرصة ملغادرتها )وهو باجتاه الغرب( في كل األحوال... 
إن طلبي، إذن، بأن ال تتنازلوا عن حق العودة. قد يبدو طلبي هذا غريبا، وحقيقة فمن أنا حتى اطلب 
أصر،  فأنا  ذلك،  ومع  وبيوتهم؟!  أراضيهم  من  هجروا  ملن  الطبيعي  احلق  بحقوقكم،  تطالبوا  بأن  منكم 
عليكم، أنتم ونسلكم، بأن ال تتنازلوا عن هذا احلق أبدا. هذا ليس )فقط( من أجلكم، وإمنا أيضا من أجلي! 
هل تفهمونني؟ إذا تنازلتم عن هذا احلق، فلن يبقى لي أي احتمال حلياة عادلة على هذه األرض، وعليه 
أعلى رأسي ويخنق  إلى  أبدي. يكسوني السالح من أخمص قدمي  سُيحكم علي بحياة بائسة وكمحتل 
روحي التي ستعيش حياة اخلوف على الدوام، مثلي مثل كل االستعماريني. من ناحيتي، تنازلكم، أنتم 
التي من املمكن أن حتدث لنا،  العودة سيكون أحد اخطر األمور  الفلسطينيون، عن حقكم في  الالجئون 
نحن اإلسرائيليني. وإذا حصل هذا حقا في يوم من األيام، فإن كارهي اليهود الكبار ميكنهم أن يحتفلوا 
بنصرهم الكبير بأن جعلوا من اليهود اإلسرائيليني محتلني أبديني وظاملني، إنسانيتهم مشوهة بصورة 

كبيرة. 
إن إنسانيتنا متعلقة بحقكم في العودة. في اليوم الذي طردناكم من أرضكم، حملتم معكم اإلنسانية. 
وفقط عندما تعودون، ميكننا أن نرمم إنسانيتنا من جديد. فمن الصعب علينا أن نستمر هكذا؛ مشوهي 
اإلنسانية. ليس ألننا أصبحنا بال إنسانية البتة، ولكن، كما تعلمون أكثر من غيركم، فاننا تركنا لنعيش 
الفظاظة، الغرور، العسكرة، واخلوف. نعم، لدينا بعض األمور اجلميلة، ولكن اإلنسانية احلقة، ال ميكن 
لشعب يحتل آخر حتى أن يحلم بها. في احلقيقة، ميكن أن نحلم بها، أن نحلم بحياة مشتركة معكم في 

هذه البالد؛ إنه حلم جميل ومؤثر. 
في حلمي، أرى حياة مشتركة متألها الصداقات مع الجئني فلسطينيني، الذين يتزايدون منذ أن بدأت 
أدرس، وأدّرس عن النكبة. ومنذ ذلك احلني، ال أرى في الكثير من املناطق في البالد مناطق تدريبات عسكرية 
فقط، أو غابات مملوكة للصندوق القومي اليهودي )للكيرن كييمت(، أو حدائق وطنية، وجتمعات يهودية 

قدمية، ومناطق تراثية، ومواقع صليبية، ومدن محررة، وقرى رائعة، أو مجرد فراغ... 
ياسني،  دي��ر  إج��زم،  طبريا،  حيفا،  يافا،  غ��زال،  عني  الغابسية،  صفورية،  برعم،  كفر  كولة،  مسكة، 
الصفصاف، إجليل، قاقون، عنابة، اللجون، املنسي، الغبيات، وأخريات؛ هي قرى ومدن دمرتها إسرائيل. 
كانت تزخر بحياة إنسانية كاملة. بالنسبة لي، في هذه األماكن هنالك وجوه حقيقية واجهتها، وفيها 

الجئون كثر يطالبون بحقهم بالعودة إليها. 
حني تعود القرى الفارغة ومتتلئ بالناس، وتفعم باحلياة، وليس فقط باملوت والذاكرة الكئيبة كما 

هو احلال منذ 62 عاما، سيمتلئ فراغ إنسانيتي. 
أيها الالجئون الفلسطينيون، حقكم بالعودة هو فرصتي وفرصة كل اإلسرائيليني للبدء بترميم إنسانيتهم. 

* ايتان برونشطاين: احد مؤسسي جمعية ذاكرات، واملدير التنفيذي للجمعية.

شخصية  ملكية  ت��ك��ون  أن  ميكن  ال  ك��امل��واط��ن��ة-   - ال��دول��ة  إن 
لألفراد. وبعد سنوات طويلة من تعامل املواطنني اليهود مع الدولة 
أنها  س��وى  آخ��ر  واق��ع  تخيل  عليهم  الصعب  من  ص��ار  كخاصتهم، 
خاصتهم وحدهم. أنتم وحدكم، أيها الفلسطينيات والفلسطينيون 
التعامل  الناشئة عن  التعمية  الضباب وحالة  تبديد  من يستطيع 
بأن تعود  الدولة، من خالل قوة مطلبكم  النحو مع هذه  على هذا 
لكل  العامة  احلياة  ينظم  كإطار  األساسية-  وظيفتها  إلى  الدولة 
احملكومني فيها. أننت أيتها الفلسطينيات، وأنتم أيها الفلسطينيون 
وحدكم - من خالل إصراركم على أن تكونوا جزءا فاعال ضمن فئة 
احملكومني على يد الدولة، ميكن أن تعيدوا هذه الدولة إلى حجمها 
ودورها املناسب واملنشود، كإطار محايد يبنى باملشاركة على يد 
األط��راف،  بني  باملفاوضات  يكون  لن  هذا  أجلهم.  ومن  احملكومني 
أو أستثني  وال بالشروط على مراحل؛ هذا يكون بعودة من أبعد 
مبمارسة  يكون  ه��ذا  والسيطرة؛  الفعل  دائ��رة  عن  احملكومني  من 
املواطنة ضمن السيادة واحلكم، وباملشاركة السياسية احلقيقية، 

والتي هي اآلن مغيبة. 
خيالي  ف��ي  رج��ع��ت  لقد  والفلسطينيات،  الفلسطينيون  أي��ه��ا 
أو  هنا  يعيشون  الذين  وأخواتكم  أخوانكم  وإلى  إليكم،  وتوجهت 
خلف اخلط األخضر، منذ أن طردوكم، فأنتم تظهرون في أحالمنا 
كل ليلة. قشعريرة تهز اجلسد، وصدمة حتل علينا بسبب ذاكرة 
الكوابيس.  فقط  ت��راودن��ا  تهجيركم،  ليلة  منذ  العنيفة.  التهجير 
وفي  أجسادنا،  في  تعيشون  تزالون  ال  وأنتم  لتهجيركم  طعم  أي 
روحنا- نحن أبناء وبنات من طردوكم؟! أي طعم، وقد ُحكم علينا 
بأن نكذب على أوالدنا، أو نروي لهم حقيقة ما كان، ولنقول لهم بأن 
اآلخرين من حولهم يكذبون عليهم عندما يروون لهم الرواية ومن 

ثم جنعلهم يكرهون محيطهم ومجتمعهم الذي يكذب عليهم؟!
 عودوا. إرجعوا للعيش معنا مرة أخرى. فنحن بحاجة لكم! 
لقد  هنا.  حياتنا  تغيير  ميكنهم  ونسلهم  فلسطيني  ألف   750 إن 
من  يشبهوننا.  من  وج��وه  بعضا!  بعضنا  وج��وه  مشاهدة  مللنا 
إلى  بحاجة  نحن  وحدنا.  العيش  نستطيع  ال  بأننا  لنا  الواضح 
لنعيش  تعالوا  تعالوا!  إلينا.  منكم  أق��رب  آخر  يوجد  وال  اآلخ��ر، 

هنا سويا! 
هنا، كلما أفتح عيني وال أجدكم تقفون أمامي جتتاحني ثورة 
غضب. كيف ال، وأبناء جلدتي ودولتي من اليهود يتراكضون هنا 
وهنا ويواصلون حتضيراتهم لعيدهم، وليتخيلوا- مرة واحدة 
على األقل في السنة وهم يلبسون ثياب العيد البيضاء- دولتهم 
تظلون  ال  يدهم  على  املتخيلة  ال��دول��ة  ه��ذه  في  يهودية؟  كدولة 
»غير محسوبني«؛ بل تبدون شفافني- إنكم تظهرون بقوة هذي 
احلدود، اجلدران، واحلواجز وان لم تكونوا مكشوفني. في أيام 
األسبوع العادية، عندما تظهرون ضمن املشهد - على األقل قسم 
منكم- فإنهم ينكرون وجودكم املدني جتنبا لالعتراف بكم كجزء 
من الكيان السياسي للدولة. في خيالي، والذي يتواصل كل ليلة 
اغرق فيها في األحالم، أجدني أرفع صوتي، محاولة أن أقول لهم 
ليست  وأنها  اخلاصة  ملكيتهم  ليست  الدولة  أن  وتكرارا:  م��رارا 
لهم. لم يحاول أغلبهم حتى اإلصغاء، بل نّحوني جانبا وواصلوا 
طريقهم. لم يعد هناك أمر لم أقله، على ما يبدو، ولكن صوتي ظل 

في  السياسية  احلياة  عن  نتحدث  وعندما  مسموع.  وغير  خافتا 
الدولة، فإن وجودكم يظل في أغلب الوقت شفافا.

 منذ زمن بعيد، قبل أن جند، أنا وأمثالي، سبيل النجاة من كذب 
مطالبني  ضمنا،  املفهوم  قول  عن  أبدا  تتوقفوا  لم  فإنكم  »دولتنا«، 
بأن تكونوا. ولكن في الواقع الذي أنتجه العنف الذي حصل بني 
األعوام 1947-1950، والذي حولكم فيه النظام اجلديد إلى أقلية 
فاعال،  ج��زءا  تكونوا  بأن  مطالبتكم  فإن  السكوت،  على  وأجبركم 
لكم وإلخوانكم الذين طردوا إلى ما وراء حدود الدولة التي قامت 
وليبقوا منفيني خارج حدودها التي توسعت في العام 1967؛ قد 
وحتمل  الثاني«،  »الطرف  من  قادمة  وكأنها  املطالبة  هذه  صورت 
التهديد دائما واجلشع دائما. لقد مت تأطير هذه املطالبة على هذا 
النحو لدرجة أنها لم تدخل لسنوات طويلة إلى آذان اإلسرائيليني 
اليهود، كحق أساسي وطبيعي لهؤالء الذين فصلوا عن الكل الذي 
التهجير كال  العام 1947، وليخلقوا بدورهم من هذا  كان هنا في 
آخ��ر خ��ارج ح��دود ال��دول��ة. منذ ذل��ك احل��ني، قدمت كل ه��ذه األم��ور 
كمنتمني  موضعتنا  ل��ت��ك��رس  »اخل�����ارج«،  م��ن  ق��ادم��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
»للداخل«. إن حتطيم هذا اجلدار بني »الداخل« و »اخلارج« ليس 
بني  وال���ذي  للعيان،  امل��رئ��ي  اجل���دار،  ذاك  حتطيم  م��ن  أهمية  أق��ل 
بشرور وغباء. إن كل الكلمات والشرح الذين قيل، وكتب بحقه لن 
يجدي نفعا مع هؤالء الذين ال يستطيعون تخيل واقع ال تكون فيه 

هذه اجلدران جزءا من املشهد. 
ف��ي ك��ل س��ن��ة، وب��ع��د أي���ام قليلة على خلع إخ��وان��ي وأخ��وات��ي 
اليهود لثياب العيد البهية واملكوية وإزالتها من شرفات بيوتهم، 
يالحظون هؤالء بأنكم ال تزالون هنا، تواصلون املطالبة بحقكم، 
يزالون  ال  الدولة،  حدود  وراء  وأولئك،  هنا،  يزالون  ال  وإخوانكم 
ولكن  إسرائيل.  دول��ة  إقامتها  في  تسببت  غيتوات  في  يعيشون 
في  سياسي  كوجود  يظهر  ال  وجودكم  فإن  الوقت،  ذلك  في  حتى 
عيون )اليهود اإلسرائيليني( الذين ال يحسب لهم النظام حسابا. 
ك��ل س��ن��ة، أت��وق��ع ب��أن��ه رمب��ا يكفون ع��ن احل��دي��ث ال���ذي ترضعهم 
الذي  واملدني  البسيط  احلديث  منطق  إلى  ويصغون  الدولة،  إياه 
ومتساوية  عادلة  أخ��رى،  حياة  يتخيلوا  أن  ميكنهم  بأنه  يذكرهم 
مع اآلخرين. بدال من تعزيز الكذب، وإنتاج املزيد من الغنب وحبس 
احلقيقية، من املمكن أن نطلب املسامحة، وقد نحصل على املغفرة، 
ولكن ال بد أن نعترف بالغنب، لنعوض ونصلح ما ميكن قبل فوات 

األوان.  
تكونوا  أن  ت��ك��ون��وا،  ب��أن  تقتضي  ال��ع��دال��ة  أن  فيه  ش��ك  ال  مم��ا 
بصوت  ذل��ك  إسماع  إن  الكل.  من  ج��زءا  تكونوا  وأن  فاعال،  ج��زءا 
وال��ذي  حقكم  معنى  يفهمون  ال  ال��ذي��ن  ه���ؤالء  ومطالبتكم  ج��ه��ور 
بكم  معروفا.  لنا  تصنعون  فإنكم  مختلفة،  بصيغ  سمعوه  طاملا 
وحدكم رمبا سيتكون هنا مشهد مدني حقيقي يعيش فيه اليهود 

والفلسطينيون مبا ميكنهم من أن يطوروا حياة مدنية كاملة. 
من خالل عودتكم، وبأن تكونوا جزء من الكل السياسي، وبأن 
تكونوا مواطنني كاملي احلقوق في الدولة هو بالتأكيد مستقبلنا- 

وال مستقبل إال املستقبل املشترك.

* د. اريئال ازوالي: مدرسة الثقافة املرئية والفلسفة السياسية جامعة بار ايالن.

الفلسطينيات والفلسطينيون
بقلم: أريئيال أزوالي*

رسالة إلى الشعب الفلسطيني 
في ذكرى النكبة 

بقلم: ايتان برونشطاين*

أعضاء من جمعية زوخروت يشاركون عدد من الفلسطينيني في زيارة لقرية الكفرين املهجرة، 2009 )تصوير: زوخروت(

مشروع زوخروت إلعادة تسمية الشوارع بأسمائها األصلية، املجدل 2004 )تصوير: تنيكا دازة-بديل(

في مواجهة النكبة املستمرة
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حقل أفضل بوستر للنكبة
أعضاء جلنة التحكيم:  يوسف كتلو، سليمان منصور، مقبولة نصار، محمد عليان، عمر عساف. 

أسماء الفائزين في حقل أفضل بوستر للنكبة للعام 2010: 
مكان السكنالدرجةاالسم 

مخيم البريج – قطاع غزة املرتبة االولىمصعب جمال أبو سل

مخيم جباليا- قطاع غزة املرتبة الثانية اشرف احمد غريب

سلفيتاملرتبة الثالثةابراهيم احمد محمد مرعي

نابلسجائزة تقديريةعنان قاسم عبدالقادر زوربا

الناصرةجائزة تقديريةمحمد ابو اسحق

غزةجائزة تقديرية عمر عبد الرحمن اسماعيل صمد

نابلسجائزة تقديريةمحمود بسام نزال

اخلليلجائزة تقديريةسالم صالح توفيق صغير

قرية بتير-بيت حلم.   جائزة تقديريةمصطفى أكرم مصطفى بدر

خانيونس - قطاع غزةجائزة تقديريةرباح سليمان عبدالله حمدان

حقل الورقة البحثية
اعضاء جلنة التحكيم: د. عزيز حيدر، د. نورما مصرية، أ. شوقي العيسة. 

أسماء الفائزين في حقل أفضل ورقة بحثية للعام 2010:
مكان السكنالدرجةاسم الباحث

غزةاملرتبة الثانيةحسام حلمي يوسف االغا

غزةاملرتبة الثانيةمازن صالح عطية العجلة

حقل افضل قصة صحفية مكتوبة
أعضاء جلنة التحكيم:  عبد الناصر النجار، قاسم خطيب، ناصر اللحام، جنيب فراج، خليل شاهني. 

أسماء الفائزين في حقل أفضل قصة صحفية مكتوبة للعام 2010: 
مكان السكنالدرجةاسم الفائز

طورة الغربية-جننياملرتبة األولىسائد ياسني اسعد كبها

برلني/املانيا-اجلوالن املرتبة الثانيةحسني محمود حسن شاويش
السوري احملتل

مخيم جباليا، قطاع غزةاملرتبة الثالثةمحمود عمر محمود الكرد

كوبر-رام اللهجائزة تقديريةمحاسن سليمان محمود برغوثي

خان يونس، قطاع غزةجائزة تقديريةجمعة محمد احمد  ابو احلاج

مخيم مار الياس/لبنانجائزة تقديريةسامر ميسر  عبد الرحمن مناع

مخيم جباليا، قطاع غزةجائزة تقديريةشادية فتحي شحادة سليمان

بني نعيم/اخلليلجائزة تقديريةخضر يوسف موسى مناصرة

مخيم قلنديا/رام اللهجائزة تقديريةباهي شاهر اسماعيل اخلطيب

حيفاجائزة تقديريةميسون اسدي

حقل أفضل كاريكاتير للنكبة
أعضاء جلنة التحكيم:  امية جحا، نهاد بقاعي، ناصر اجلعفري، محمد سباعنة، عماد حجاج. 

أسماء الفائزين في حقل أفضل كاريكاتير للنكبة للعام 2010: 
مكان السكنالدرجةاالسم 

بيرزيت - رام اللهاملرتبة االولىمراد نائل راشد دراغمة

مخيم جباليا- قطاع غزة املرتبة الثانيةاشرف احمد غريب

قلقيليةاملرتبة الثالثةاحالم عزام احمد عثمان

غزةجائزة تقديريةحنني تيسير عوض الله العمصي

قلقيليةجائزة تقديريةرقية امين معزوز السدة

غزةجائزة تقديريةعاصف عزمي سليم اخلزندار

مخيم العروب - اخلليلجائزة تقديريةوديع خالد محمود بدوي

مخيم الفوار- اخلليلجائزة تقديريةخليل جابر عبد اجلواد الشدفان

بلدة القطيف - اململكة العربية جائزة تقديريةزهراء حسن املاجد
السعودية

كفرنعمه - رام الله جائزة تقديريةاسامة نواف محمود نزال

حقل الصورة الفوتوغرافي
أعضاء جلنة التحكيم: ابراهيم ملحم، لؤي صبابا، روال حلواني، عالء بدارنة، محفوظ ابو ترك. 

أسماء الفائزين في حقل أفضل صورة فوتوغرافية للعام 2010: 
العمرمكان السكنالدرجةاالسم

14 سنةمخيم عايدة - بيت حلماملرتبة االولىعالء جمال دعاجنة

12 سنةبيت حلماملرتبة الثانيةأسيل احمد ثوابتة

15 سنةمخيم عايدة - بيت حلماملرتبة الثالثةعبد الفتاح يحي دعاجنة

18 سنةنابلسجائزة تقديريةورود محمد سعيد قمحية

17 سنةمخيم الدهيشة - بيت حلمجائزة تقديريةسالم قاسم احمد املصري

14 سنةمخيم عايدة - بيت حلمجائزة تقديرية انس محمود فرج

17 سنةمخيم بالطة - نابلسجائزة تقديريةعميد نزيه لطفي ذوقان

16 سنةمخيم الفوار - اخلليلجائزة تقديريةأكرم تيسير عبد الله ابو هشهش

16 سنةمخيم الفوار - اخلليلجائزة تقديريةمحمود عصام محمد البدوي

16 سنةغزةجائزة تقديريةاسامة جمعة ابو احلاج

أسماء الفائزين/ات في جائزة العودة للعام 2010 

في مواجهة النكبة املستمرة
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ال تنَس
أنهم جاؤوا من بعيد

من شتات ذاكرة باطلة
من كتاب وصايا قاتلة

من خطأ فادح
ألقته السماء على األرض

من خلل فاضح
في طبيعة األشياء
دخلوا بيتك عنوة

قتلوا أهلك
فضحوا عورة التراب

زعموا
أن لهم بلداً في بلدك

جسداً في جسدك
أرضاً في أرضك

حرثاً في ضرعك
جسراً في ضلعك

تذّكر
كم مرة قطعوا صالتك

سدوا طريق الشمس
كي يطلع نهارك

ال تنس  أبدا
أنهم غرباء

مهما متادوا
أو بدلوا في األسماء

هنا القدس
هنا األمس

هنا الغد األبيض في أثداء األمهات
هنا يافا

هنا حيفا
هنا بيسان

هنا قانا
هنا كان مخاض امرأتك

تعالى صراخ مولودك ألول مرة
هنا علمته األحرف

واملشي على إيقاع قلبك
هنا قبة الله  على األرض

ومهد  طفولته الناطقة
هنا لعبت، هنا كبرت

أو كبر أبوك وجدك وجد جدك
تذّكر، وأنت تتذّكر

ثمة اآلن من يجلس على أريكة أبيك
يقطف مسكبة النعناع التي تبسمت

بني يدي أمك
ينام في سريرك الزوجي

يسطوا على مناماتك

في احتفال جماهيري حاشد في قصر رام الله الثقافي:

مركز بديل يكرم الفائزين والفائزات في جائزة العودة للعام 2010
نظم مركز بديل يوم األربعاء املوافق 2010/5/5 حفالً تكرميياً للفائزين والفائزات في جائزة العودة للعام 2010 في قصر رام الله الثقافي وقاعة خدمات النصيرات في 
قطاع غزة، وذلك بحضور الفائزين/ات وجلان التحكيم ولفيف كبير من الشخصيات الوطنية والسياسية والوزراء وممثلني عن منظمة التحرير الفلسطينية ورجال الدين 

ولفيف كبير من اإلعالميني واجلمهور ومؤسسات املجتمع املدني. 

الساعة   62 النكبة  معرض  بافتتاح  الله  رام  مهرجان  افتتح  وقد 
الصور  أفضل  على  املعرض  اشتمل  حيث  مساء،  اخلامسة 
جلائزة  تقدمت  التي  والكاريكاتيرات  والبوسترات  الفوتوغرافية 
السادسة  الساعة  انطلقت  فقد  االحتفالية  أما   .2010 للعام  العودة 
مركز  من  درويش  جنوى  من:  كُل  املهرجان  عرافة  أدار  حيث  مساء، 
املهرجان  بدأ  وقد  ملحم.  إبراهيم  الفلسطيني  واإلعالمي  بديل، 
على  وإكبار  إجالل  دقيقة  والوقوف  الفلسطيني  الوطني  بالنشيد 

أرواح الشهداء. 

ال تنَس
بقلم: زاهي وهبي*

ـــــودة 2010 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــعـــ مــهـــــــــــرجـــــــــــــــــــــــان جــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــزة 

بعد ذلك ألقى بالنيابة عن رئيس مجلس اإلدارة السيد تيسير نصر الله كلمة مركز 
الفائزين  وهنأ  باحلضور  وعاملني  إدارة  بديل  مركز  باسم  خاللها  من  رحب  بديل 
الكبير  اجلهد  على  التحكيم  جلان  وشكر   ،2010 للعام  العودة  جائزة  في  والفائزات 
والفنانني  األكادمييني  خيرة  ضمت  اللجان  هذه  وقال  اجلائزة.  إلجناح  بذلوه  الذي 
واملثقفني والباحثني الفلسطينيني وعملت على تقييم املشاركات وحتديد الفائزة منها 
على أسس علمية ومهنية. وأشار نصر الله إلى أن ما ميز جائزة العودة عن غيرها من 
اجلوائز هو »ارتباطها باحلقوق الوطنية وحتديدا حق العودة أوال، وحجم رواجها 
من  العديد  دفع  حافزا  شكل  الذي  األمر  ثالثا،  شعبي  حضور  من  حققته  وما  ثانيا، 
اجلهات واملؤسسات الفلسطينية إلى إطالق مبادرات وطنية أخرى تستحق العناية 
الرئيس  إلى جانب هدف املسابقة  الله في كلمته على »أنه  أكد نصر  والرعاية«. كما 
واملتمثل في تشجيع وحتفيز املبدعني /ات من أبناء شعبنا في مختلف مواقعه، في 
كثقافة  العودة  قيم  غرس  نحو  إبداعاتهم  توجيه  على  واملنافي  التاريخية  فلسطني 
وطنية عامة، فقد برهن شعبنا، وخصوصا مبدعوه على أن التمسك بالعودة هو هوية 
فلسطينية ال فرق في حمل رايتها بني فلسطيني الجئ وغير الجئ، أو بني فلسطيني 
مقيم في املنافي أو فلسطيني مقيم في فلسطني احملتلة. وهو هوية نضالية عاملية يبان 
عندها صدق التضامن العاملي من زيفه. فإذا كان التمسك بالعودة إلى الديار األصلية 
هو معيار الشرعية على املستوى الفلسطيني، فان مناصرة هذا احلق بال مواربة هو 

معيار التضامن احلقيقي على املستوى العاملي«. 

أدبية  فقرة  على  اشتملت  إذ  االحتفال،  فقرات  تعددت  وقد 
واألديب  اإلعالمي  افتتحها  الشقيق،  لبنان  دولة  من  فنية 
عاصمة  من  أدبية  بفقرة  وهبي  زاهي  املعروف  اللبناني 
وجه  حيث  األحرار،  قبلة  فلسطني  إلى  بيروت  املقاومة 
على قدسيته، وقال  الفلسطيني مؤكداً  التراب  إلى  التحية 
األمهات  ودموع  الشهداء  بدماء  مجبول  التراب  هذا  إن 
فلسطني  ازور  أن  لي  قدر  »لو  مضيفاً  الصامدين،  وعرق 
العظماء وعلى  القادة  الذي يحتضن رفات  ترابها،  سأقبل 
من  مقاطع  وهبي  قدم  كما  عرفات«.  ياسر  الشهيد  رأسهم 
الشاعر  فيها  خاطب  التي  درويش،  محمود  أقالم  قصيدة 

الكبير الراحل محاكياً قصائده، وقصيدته »ال تنس«. 

وعبر نفس الشاشة اطل الفنان الكبير احمد قعبور ليؤكد 
أن فلسطني بالنسبة له ليست أرضا مغتصبة ومجرد حق 
حيث  اإلنساني  للخالص  كبيرة  مساحة  وإمنا  مسلوب، 
باتت االسم احلركي لكل القضايا اإلنسانية في العالم. كما 
أشار قعبور  إلى أن املساحة بني القلوب أقصر بكثير من 

املساحة اجلغرافية، وأن الطريق من بيروت إلى رام الله فالقدس، طريق معبد بالدماء اللبنانية الفلسطينية، بل هي خط واحد من األحزان واألغاني. وقد قدم قعبور أغنيتني 
من أغانيه املعروفة ألهبت مشاعر احلضور، األولى “أناديكم واشد على أياديكم” للشاعر الراحل توفيق زياد، والثانية أغنية حق العودة “الجئ... سموني الجئ”. 

ـــــودة 2010 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــعـــ مــهـــــــــــرجـــــــــــــــــــــــان جــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــزة 
في مواجهة النكبة املستمرة
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تتراوده أحالمك
يستبدل آية احلب بنجمٍة قاتلة

تذّكر، وأنت تتذّكر
ثمة اآلن من يلهوا في ساحة دارك

طفلته مكان طفلتك
وردته مكان كتابك
طلقته مكان وردتك

ال تنَس أبدا
أبداً ال تنس

أنهم أعداء
من املاء الى املاء

من باطن األرض الى كبد السماء
من أول ضوء حتى فناء التراب

تذّكر
ترتيب اسمك في شجرة العائلة

رفاق الصف
أخاك الذي سبقك في احلب وفي املوت
ابنة اجليران التي تفتح فمك على يدها

اخضر كفك في كفها
قتلوها ليلة احلنة

عند باب الزفاف
تراقصوا حول قبرها كذئاب عاهرة

ال متسع للطغاة
ال قبر لكما معا

بني يديك رضيع آخر
بني يديك كفن دائم

ال متسع للطغاة
ال نهر في اجتاهني

ال وردة للجالد
ال نوم للقتيل

انهض اآلن
انهض اآلن

وقل
باسم الشهداء والشعراء

باسم اللذين ظلوا عند ربهم أحياء
باسم اجلنوب الذي فتح ذراعيه واستقبلك
باسم املفتاح الذي حملته أمك خمسني عاما

بيدين مرجتفتني
أعطتك إياه قبل املجزرة

باسم النساء اللواتي شنب حول التوابيت
باسم البكاء، باسم الدعاء

ال متسع لهم ولك
وطنك دمك

وطنك ضيق على الغزاة

* زاهي وهبي: أديب وإعالمي لبناني. 

ال تنَس
بقلم: زاهي وهبي*

الشاعر  الزهور على قبر  أكاليل من  إدارة وموظفي مركز بديل بوضع  وقد قامت 
محمود درويش باسم اإلعالمي زاهي وهبي والفنان احمد قعبور ومركز بديل وذلك 
تقديراً للصداقة الفلسطينية اللبنانية التي جمعت ما بني درويش وقعبور ووهبي. 

جلنة  مثل  وقد  الفائزين/ات،  تكرمي  فقرة  بدأت  لبنان،  فقرة  انتهاء  وبعد 
التكرمي في املهرجان كل من وزير شؤون األسرى واحملررين السيد عيسى 
ادارة بديل، واجنريد جرادات  قراقع، السيد عفيف غطاشة رئيس مجلس 
األعلى  للمجلس  العام  األمني  القلقيلي  الفتاح  وعبد  بديل،  مركز  مديرة 
للتربية والثقافة والعلوم في م.ت.ف، والكاتبة الفلسطينية رنني جريس. 
في  واملكرمني  الفائزين  أسماء  بتقدمي  املختلفة  التحكيم  جلان  قامت  ثم 
جائزة العودة للعام 2010. هذا وقام مركز بديل بتكرمي كل من وكالة معاً 
اإلخبارية املستقلة وهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية وأسرة برنامج 
راجعني الذي يبث على الفضائية الفلسطينية وذلك تقديراً لهم في املساهمة 

في تعزيز حركة العودة واالهتمام بقضية الالجئني بشكل عام. 

وقدم ختم املهرجان بفقرة رقص شعبي قدمتها فرقة 
ألهبت  حيث  الله،  رام  من  الشعبي  للرقص  وشاح 
الفقرة حماس اجلمهور، سواء باألداء املتميز لصبايا 
الوطنية،  واألغاني  باملواويل  أو  الفرقة،  وشباب 

وكلمات الراوي.  
عبر  مباشرة  الهواء  على  املهرجان  بث  وقد  هذا 
الفضائية الفلسطينية، وفضائية »مكس« في فلسطني 

احملتلة عام 1948، وتلفزيون وطن. 
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اإلحتفال اجلماهيري احلاشد  في نادي خدمات النصيرات في قطاع غزة:

يوم  والالجئني  املواطنة  حقوق  مل��ص��ادر  الفلسطيني  ب��دي��ل/امل��رك��ز  نظم 
خدمات  ن��ادي  في  ح��اش��داً  جماهيرياً  احتفاالً   2010/5/5 امل��واف��ق  األرب��ع��اء 
العودة  جائزة  في  والفائزات  الفائزين  خالله  من  كرم  غزة  بقطاع  النصيرات 
الفلسطينية  الفصائل  وم��س��ؤول��و  ق���ادة  امل��ه��رج��ان  حضر  وق��د   .2010 للعام 
ووجهاء ورجال الدين واملؤسسات األهلية، والفائزون والفائزات في مختلف 

حقول اجلائزة، إضافة إلى حشد كبير من اجلمهور واملهتمني. 
الفلسطيني والوقوف دقيقة إجالل  الوطني  افتتح االحتفال بالنشيد  وقد 
وإكبار على أرواح الشهداء. بعد ذلك قدم نعيم مطر منسق مركز بديل في قطاع 
غزة كلمة املركز، بحيث استعرض من خاللها األنشطة التي يقوم بها مركز بديل 
في الوطن والشتات، مشدداً على أهمية جائزة العودة وارتباطها بحق العودة 
لالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم التي هجروا منها. وركز مطر في كلمته على 
حرص مركز بديل على وحدة الوطن الفلسطيني ونبذ االنقسام الداخلي مشدداً 

على أن املظلة الشرعية للشعب الفلسطيني هي م.ت.ف. 
 كما ألقى الدكتور زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذية ورئيس دائرة شئون 
الالجئني  كلمة منظمة التحرير الفلسطينية مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني 
منذ نكبة عام 1948 ال يزال يتطلع إلى أمته العربية واملجتمع الدولي لنصرته 
في استرداد حقوقه املشروعة في العودة وتقرير املصير، داعياً املجتمع الدولي 
احلكومة  وإج��ب��ار  املتواصل  اإلسرائيلي  ال��ع��دوان  للجم  العاجل  التحرك  إل��ى 
اإلسرائيلية على تطبيق قرارات الشرعية الدولية. كما أكد االغا على أن قضية 
الالجئني الفلسطينيني هي جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي، وحتقيق العودة 
طبقاً للقرار 194 مفت�اح الس�الم واالستق�رار ف�ي املنطقة. كما وجه االغا نداء إلى 
حركة حماس بالعمل جديا على االستجابة جلهود إنهاء حالة االنقسام وإعادة 

اللحمة إلى شطري الوطن والتوقيع على الورقة املصرية للمصاحلة.
من جهته شدد جمال أبو حبل أمني سر املكتب التنفيذي للجان الشعبية لالجئني 
في كلمته على وحدة الوطن من اجل الدفاع عن الثوابت الوطنية، وأشار إلى األبعاد 
االجتماعية والسياسية واألخالقية لقضية الالجئني، ومعاناتهم الكبيرة، موضحا 
أن الالجئني الفلسطينيني متمسكون بحق العودة ويرفضون أي شكل من أشكال التوطني. كما طالب بنبذ محاوالت تعكير أجواء الصلح الوطني ألنها ال تخدم الشعب الفلسطيني وال قضيته العادلة 

وإمنا تصب في مصلحة األعداء، فوحدة القضية تستلزم وحدة الهدف ووحدة اتخاذ القرار.
وقد تخلل االحتفال فقرات فنية وشعرية ملجموعة من فرقة ُكورال الزهرات، بحيث شاركن بأغان وطنية من التراث أبهجت احلاضرين، وقصيدة شعرية عن القدس وأخرى عن ذكرى النكبة.

هذا وقد بث املهرجان تسليم اجلوائز في قطاع غزة على الهواء مباشرة عبر فضائية املنتدى وراديو املنار. 
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وسط تصاعد االضطهاد اإلسرائيلي املركب للشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو 
الضفة الغربية )بالذات القدس( أو اجلليل والنقب، بدأ مراقبون من خلفيات متنوعة 
يتوقعون اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، متتد لتشمل كل فلسطني التاريخية، ورمبا 
مخيمات اللجوء احمليطة بفلسطني كذلك. ما يفوت هؤالء أن »انتفاضة ثالثة« قد بدأت 
بالفعل منذ سنوات، ولو بأشكال وامتدادات دولية مختلفة نوعياً عن سابقتيها، وأن 
إسرائيل - ومؤسساتها الرسمية واملدنية املتواطئة في تكريس االحتالل واالستعمار 

ونظام األبارتهايد -- باتت تنظر لها وحتاربها على أنها »خطر وجودّي« بحق! 
الفلسطينية  للحملة  الكامنة  ال��ق��وة  حجم  الفلسطينيني  حقوق  مناصرو  ي��درك 
وهم  عليها،  العقوبات  وف��رض  منها  االستثمارت  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة  الرامية 
أيضاً.  ه��ذه احلقيقة  لتلك احل��ق��وق يعون  ف��امل��ع��ادون  ذل��ك،  ي��درك  م��ن  ليسوا وح��ده��م 
أثناء  )إيباك(  اإلسرائيلية  األمريكية  العامة  الشؤون  للجنة  التنفيذي  املدير  حذر  فقد 
االستثمارات  وسحب  املقاطعة  جهود  أن   2009 مايو  أيار/  في  اللجنة  مؤمتر  انعقاد 
إلى عموم األمريكيني و«تهيئ األرضية للتخلي  الوصول  العقوبات آخذة في  وفرض 
]عن إسرائيل[.«1 وأضاف أن »هذه حملة واعية ترمي إلى تغيير السياسات وتبديل 
املعاملة التي حتظى بها إسرائيل من قبل أصدقائها حتى تستحق ازدراءنا عوضاً عن 

دعمنا؛ وضغوطاً عليها لتغيير طبيعتها اجلوهرية عوضاً عن حمايتنا لها.«
»الطبيعة  شك  وال  تتحدى  العقوبات  وف��رض  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  إن 
اجلوهرية« إلسرائيل، أي طبيعتها كدولة كولونيالية عنصرية وإحاللية. لقد انطلقت 
االستثمارت  وسحب  إسرائيل  مقاطعة  إلى  الهادفة  الفلسطيني  املدني  املجتمع  حملة 
منها وفرض العقوبات عليها بتاريخ 9 متوز/ يوليو 22005. ومُتهد احلملة، املمتدة 
جذورها على مر قرن تقريباً من املقاومة املدنية ضد االستعمار االستيطاني الصهيوني، 
االقتالعية  إسرائيل  وسياسة  اإلسرائيلي  االحتالل  مقاومة  في  نوعياً  جديدة  ملرحلة 

ونظام التمييز العنصري )األبارتهايد( الذي تكرسه.3
لقد قطعت هذه احلملة العاملية ذات القيادة الفلسطينية، واملنبثقة استجابًة للنداء 
الفلسطيني الداعي للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات )»نداء املقاطعة« 
الغربي على مدى  املجتمع  إلى عموم  الوصول  كبيرة على صعيد  باختصار( أشواطاً 
االستثمارات  وسحب  للمقاطعة  العاملية  وتؤكد احلملة  املاضية.  القليلة  السنوات 
قضية  مع  التعامل  في  احلقوق  على  قائم  جديد  خطاب  تبني  على  العقوبات  وف��رض 
فلسطني. ومن خالل ذلك، تفضح احلملة على نحو قاطع ازدواجية املعايير واملعاملة 
بدرجات  تتبعها،  الغربية  الدول  ومعظم  املتحدة  الواليات  فتئت  ما  التي  االستثنائية 
متفاوتة، في تعاملها مع إسرائيل منذ إقامتها من خالل حملة الطرد والتشريد القسري 
الشعب  م��ن  العظمى  الغالبية  ض��د  منهجية  بطريقة  وُن��ف��ذت  بعناية  ُخططت  ال��ت��ي 
ذروت��ه  الرسمي  الغربي  التواطؤ  بلغ  4.1948 وق��د  ع��ام  في  النكبة  إب��ان  الفلسطيني 
محكمة  أصدرتها  التي  التاريخية  الفتوى  مجتمعًة  الغربية  ال��دول  جتاهلت  عندما 
العدل الدولية في 9 متوز/ يوليو 2004 والتي أكدت فيها على أن اجلدار اإلسرائيلي 
ال  الفلسطينيون  كان  وقت  في  وذلك   – الدولي  للقانون  مخالفة  تعتبر  واملستعمرات 
يزالون يعانون من االجتياح العنيف الذي قامت به إسرائيل في عام 2002 والذي أدى 
إلى إعادة السيطرة اإلسرائيلية املباشرة على مدن ومخيمات الجئني واقعة في الضفة 
الغربية احملتلة. وكان هذا العامل هو الباعث املباشر على إطالق النداء الداعي للمقاطعة 

وسحب االستثمارات وفرض العقوبات بعد مرور عام واحد على قرار الهاي.
يحدد نداء املقاطعة احلقوق األساسية اخلاصة بالشرائح الرئيسية الثالث املكونة 
للشعب األصالني في فلسطني. وعلى أساس القانون الدولي واملبادئ العاملية حلقوق 
اإلنسان، يحث النداء على اتباع أشكال مختلفة من مقاطعة إسرائيل حتى متتثل امتثاالً 

كامالً اللتزاماتها مبوجب القانون الدولي عن طريق:
وتفكيك   ]1967 عام  ]احملتلة  العربية  األراض��ي  لكل  واستعمارها  احتاللها  إنهاء 

اجلدار،
االعتراف باحلق األساسي باملساواة الكاملة ملواطنيها العرب الفلسطينيني،

دي��اره��م  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  الفلسطينيني  الالجئني  ح��ق��وق  ودع���م  وحماية  اح��ت��رام 
واستعادة ممتلكاتهم، كما هو منصوص عليه في قرار األمم املتحدة رقم 194.

سياسي  وح��زب  منظمة   170 من  أكثر  توقيع  يحمل  وال��ذي  املقاطعة،  ن��داء  ُيعبِّر 
للشعب  اجل��م��اع��ي��ة  التطلعات  ع��ن  فلسطينية،  جماهيرية  وح��رك��ة  ن��ق��اب��ي  واحت����اد 
الفلسطيني من خالل التأكيد على أن حتقيق احلقوق األساسية الثالثة التي يدعو لها 
النداء هو فقط ما من شأنه أن يفي باحلد األدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني من 

أجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير املصير.

لقد هيأ نداء املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات »األرضية« لتجاوز 
الفلسطيني في حتصيل  الشعب  التي تختزل حقوق  الرسمية   الفلسطينية  السياسة 
بانتوستانات خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية العامة. وهو ميثل رداً شعبياً فلسطينياً 
قام  األساسية. لقد  احلقوق  صعيد  على  القيادة  قدمتها  التي  املتوالية  التنازالت  على 
مسؤولون فلسطينيون، يفتقرون الوالية الدميقراطية ويسعون وراء مظاهر السلطة 
واملصالح االقتصادية الضيقة واالمتيازات على مر سنوات من “عملية سالم” مصممة 
األمم  عرفته  كما  العودة  حق  عن  فعلياً  بالتنازل  وإسرائيلية،  أمريكية  بأيد  وم��دارة 
املتحدة. كما قبلوا باحتالل إسرائيل واستعمارها ملناطق رئيسية في الضفة الغربية 
ومن ضمنها مناطق في القدس الشرقية وشطب فلسطينيي عام 1948 حملة اجلنسية 
اإلسرائيلية من التعريف األساسي للشعب الفلسطيني، وهو ما أضفى شرعية بصورة 

التفوق  العنصري اإلسرائيلي. تخلى هؤالء كذلك عن  الفصل  غير مباشرة على نظام 
األخالقي الفلسطيني بقبولهم التناظر بني “مطالبات كال الطرفني؛” ومتاشوا مع حملة 
العالقات العامة اإلسرائيلية التي تصور صراعها االستعماري مع الشعب الفلسطيني 

بأنه ال يعدو أكثر من كونه نزاعاً على أرض ُمخَتلٍف عليها.
ُيِصّر على ضرورة  املقاطعة تبني أي صيغة سياسية معينة، وإمنا  نداء  يتجنب 
أن يشتمل أي حل عادل وقانوني على احلقوق األساسية الثالثة غير القابلة لالختزال 
الفلسطينيني في كل مكان في مواجهة  النداء مبثابة منبر يوحد  ال��واردة أعاله. وهذا 
التفتيت املتسارع ويناشد املجتمع املدني الدولي من خالل استحضار املبادئ العاملية 
للحرية والعدالة واملساواة في احلقوق التي رفعتها حركة مناهضة الفصل العنصري 

في جنوب إفريقيا وحركة احلقوق املدنية في الواليات املتحدة وغيرهما الكثير. 
إسرائيل  العقوبات  وف��رض  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حركة  ج��رَّت  وبهذا 
صح  إن  قتال،  ساحة  إلى  الهائلة  املالية  القدرات  ذات  لها  التابعة  الضغط  وجماعات 
الذي  األخالقية  بالقوة  املالية  وقدراتها  العسكرية  إسرائيل  قوة  فيها  حُتّيد  التعبير، 
وامل��س��اواة،  واحلرية  والعدالة  املصير  تقرير  أج��ل  من  الفلسطيني  النضال  به  يتسم 
مما يسهم في تعزيز احتماالت االنتصارعلى إسرائيل بشكل حقيقّي. ومتثل املقاطعة 
النموذج الكالسيكي لتغلب احلق على القوة، إذ يتنامى إدراك الرأي العام الدولي بأن 
إجرامية إسرائيل وإفالتها من العقاب يضعان عبئاً أخالقياً على أصحاب الضمير احلي 

للتصرف بسرعة وفعالية ولباقة ودقة سياسية.

من أهم توجهات حملة املقاطعة الدولية:5
الدعوة ملقاطعة عامة لكافة املنتجات واخلدمات اإلسرائيلية إلى أن متتثل إسرائيل 

امتثاالً كامالً اللتزاماتها مبوجب القانون الدولي؛6
اإلسرائيلية  والسياحية  والثقافية  األكادميية  املؤسسات  كافة  ملقاطعة  الدعوة 

املتواطئة في إدامة االحتالل اإلسرائيلي ونظام الفصل العنصري؛7 
الدينية  واملنظمات  العمالية  النقابات  ل��دى  أخالقية  استثمارية  مبادئ  تطبيق 
سحب  طريق  عن  أخ��رى  ومؤسسات  الوطنية  التقاعد  وصناديق  احمللية  واملجالس 
والبنوك  الشركات  وكافة   )Israel Bonds( اإلسرائيلية  السندات  من  االستثمارات 
واملؤسسات املالية التي تتربح من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الشعب 
شخصيات  أص���درت  لقد  االن��ت��ه��اك��ات.  تلك  ارت��ك��اب  م��ع  تتواطأ  التي  أو  الفلسطيني، 
فلسطينية مسيحية بارزة في اآلونة األخيرة وثيقة ُعرفت باسم “وقفة حق - كايروس 
فلسطني” تدعو الكنائس حول العالم إلى “قول كلمة حق واتخاذ موقف حق” كما تؤيد 
“وسائل  باعتبارها  العقوبات  وفرض  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  جهود  صراحًة 

لتحقيق السالم والعدل واألمن؛”8
املتورطة  الدولية  أو  اإلسرائيلية  الشركات  من  االستثمارات  سحب  إلى  الدعوة 
منتجاتها  مقاطعة  و/أو  اإلنسان  وحقوق  الدولي  القانون  ضد  انتهاكات  ارتكاب  في 
البريطانية  إلبيت سيستمز، الشركة  مقاطعًة واقعية. من أمثلة هذه الشركات شركة 
للطيران والفضاء )BAE(، وشركة فيوليا، وألستوم، وإيدن سبرينغز، وأغريكسكو-

كرمل، أهافا، ليف ليفيف دياموندز، موتوروال، وشركة كاتربيلر، وغيرها؛
تشجيع رحالت احلج األخالقية إلى األراضي املقدسة بأن تتعامل وفود احلجيج 

مع وُتفيد بشكل مباشر الفنادق واملطاعم واحلافالت الفلسطينية واألدالء السياحيني 
الفلسطينيني وغيرهم وحرمان إسرائيل وشركات طيرانها ومؤسساتها العنصرية من 

العائدات املجزية املتأتية من هذا احلج؛
اليهودي  القومي  الصندوق  نبذ  أج��ل  من  العام  ال��رأي  قبل  من  الضغط  ممارسة 
الراهن كمنظمة خيرية معفاة من الضرائب في معظم  القانوني  وحرمانه من وضعه 

البلدان الغربية؛
تطبق  كي  عليها  والضغط  اإلقليمية  واحلكومات  احمللية  املجالس  تأييد  حشد 
تنخرط  التي  الشركات  استثناء  على  حتثها  التي  والدولية  احمللية  القوانني  بصرامة 
في ارتكاب “سوء سلوك جسيم” -- وال سيما على صعيد حقوق اإلنسان – من عقود 

القطاع العام؛
مم��ارس��ة ال��ض��غ��ط ال��ف��ع��ال ع��ل��ى امل��س��ؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني واألح������زاب السياسية 
السالح  إلى تطبيق حظر فوري على توريد  الدولية  العفو  لالستجابة لدعوة منظمة 

“لكافة أطراف النزاع«؛9
الدعوة إلى تعليق جميع اتفاقيات التجارة احلرة وغيرها من االتفاقيات التجارية 
التفضيلية املبرمة مع إسرائيل تعليقاً فورياً بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق 

الشعب الفلسطيني؛01
ال��واردة في  الفوري وغير املشروط للتوصيات  التنفيذ  ممارسة الضغط من أجل 
وكذلك  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  اعتمده  ال��ذي  غولدستون  تقرير 
اجلمعية العامة والغالبية الساحقة من منظمات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية من 

أجل محاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
ال��ع��امل��ي��ة ملقاطعة إس��رائ��ي��ل وس��ح��ب االس��ت��ث��م��ارات منها وف��رض  مت��ث��ل احل��رك��ة 
العقوبات عليها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وجهاً تقدمياً ومستداماً وأخالقياً 
إدراك  سبيل  في  العنيفة  غير  املدنية  املقاومة  أوجه  من  للعنصرية  ومناهضاً  وفعاالً 
حقوق اإلنسان الفلسطيني. وما فتئ وجه املقاومة هذا يتشكل بوصفه باعثاً سياسياً 
رئيسياً وركيزة أخالقية حلركة اجتماعية دولية قوية ونشطة قادرة على وضع حد 
في  البشر  كافة  حقوق  على  التأكيد  وإع��ادة  القانون  سيادة  وإرس��اء  الغاب  لشريعة 

احلرية واملساواة والعيش الكرمي.11
من  وغيرها  املقاطعة  خالل  من  فعالً  الثالثة  الفلسطينية  االنتفاضة  اندلعت  لقد 

أشكال املقاومة الشعبية. ولرمبا ستفوق هذه االنتفاضة سالفتيها شدًة وقوًة.

* عمر البرغوثي: هو عضو مؤسس في احلملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل، واحلملة 
الداعية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وهو من دعاة رؤية أخالقية تقول 
بإقامة دولة دميقراطية علمانية موحدة على أرض فلسطني التاريخية. له أعمال عديدة من بينها مساهمته في 
 The New Intifada: جون بنجامينز، 2005( و( Controversies and Subjectivity املجلد الفلسفي
املعنون الفرنسية(  )النسخة  كتابه  وصدر   .)2001 بوكس،  )فيرسو   Resisting Israel›s Apartheid
 Boycott، Disinvestisement، Sanctions: BDS contre l’apartheid et l’occupation de
الطبعة  ستنشر  2010، كما  املقبل  إبريل  نيسان/  شهر  في  )باريس(  الفابريك  نشر  دار  عن   la Palestine

اإلجنليزية عن دار نشر هامياركت خالل صيف 2010.

هوامش
الهوامش متوفرة على النسخة االلكترونية على موقع بديل

حملة مقاطعة إسرائيل: االنتفاضة الثالثة!
بقلم عمر البرغوثي*

فعاليات طالبية في جامعة ساسكس تطالب مبقاطعة إسرائيل، بريطانيا 2009. )تصوير جوش جونز، حملة املقاطعة العاملية(

في مواجهة النكبة املستمرة



أيــــــــار  2010 18

قانون تصفية أمالك الالجئني 
واملهجرين الفلسطينيني

بقلم: محمد الياس*

مساهمة القضاء اإلسرائيلي 
في تكريس إسقاطات النكبة

بقلم: سلمى واكيم*

في الثالث من آب 2009، صادق البرملان اإلسرائيلي على 
»قانون مديرية أراضي إسرائيل«. مبوجب هذا القانون سيتم 
خصخصة 800.000 دومن من األراضي املدينية التي تشرف 
عليها دولة إسرائيل. نصف هذه املساحة سيتم خصخصتها 

حتى 2014، والبقية تستكمل بعد ذلك.
التعريفات التي شكلت مقدمة ذلك القانون عرفت األراضي 
املدينية ب� »تلك التي يسمح تخطيطها في اخلارطة... ألغراض 
 ، سياحة  جت���ارة،  )صناعة،  ال��زراع��ي  غير  العمل  أو  السكن، 

خدمات(.
هذه املقالة تلقي الضوء على أهم اآلثار املترتبة على تنفيذ 
ال��ق��ان��ون، وال���دواف���ع احلقيقية الت��خ��اذ مثل ه��ك��ذا خطوة  ه��ذا 
مفصلية، كونها ترسم، دستوريا وميدانيا، مستقبل األراضي 
 �  1948 ع��ام  منذ  إسرائيل  عليها  سيطرت  التي  الفلسطينية 

اضافة الى األجزاء التي ضمتها بعد احتاللها عام 67.
حتى تاريخ إعالن قيام دولة إسرائيل لم يزد مجمل ما كان 
ميتلكه اليهود عن 6% من مساحة أراضي فلسطني التاريخية، 
واألوام��ر  القوانني  جملة  خاصة.  كملكية  مسجال  ك��ان  نصفها 
املختلفة � سواء تلك التي سنتها أو التي أبقت عليها منذ العهدين 
التركي واالنتدابي � أسفرت في نهاية األمر عن تقليص امللكية 
إلى 3% فقط من مجمل مساحة  الفعلية من %94  الفلسطينية 
ال��ت��ي أقيمت عليها إس��رائ��ي��ل. وأس��ف��رت أي��ض��اً، عن  األراض����ي 
ثالث  ت��ص��رف  حت��ت   )48 )فلسطني  مساحة  م��ن   %93 وض��ع 
سلطات � دولة إسرائيل، الصندوق القومي )الكيرين كاييمت(، 
وسلطة التطوير � رغم انضوائها حتت مسمى »دائ��رة أراضي 

إسرائيل«.
القومي  ال��ص��ن��دوق  لسلطة  اخلاضعة  األراض����ي  مساحة 
اليهودي تصل إلى 2.5 مليون دومن )13%( من مجمل املساحة 
قيام  قبل  ما  ملكيتها  نقل  مت   %2 إسرائيل.  عليها  أقيمت  التي 
إسرائيل، و11% متت بعد ذلك بواسطة السلطة اإلسرائيلية. 
ونظرا ألن مبادئ الصندوق اليهودي حترم تأجير اواستغالل 

احلكومة  ب��ني  م��ا  االت��ف��اق  ج���رى  ف��ق��د  ال��ي��ه��ود  لغير  ممتلكاته 
أل��ف دومن )في  األخ��ي��ر على 70  أن يحصل  وال��ص��ن��دوق على 
داخل  ستباع  التي  األراض���ي  عن  كتعويض  واجلليل(  النقب 
ستحول  التي  األراض���ي  أن  نالحظ  أن  املهم  م��ن  وه��ن��ا،  امل���دن. 
للقرى  املتاخمة  الفلسطينية  األراض��ي  هي  القومي  للصندوق 
واملدن العربية، والتي ستكون مهمتها األساسية محاصرة هذه 

البلدات وحجز تطورها.
األراض��ي  فهي  التطوير:  سلطة  ألراض���ي  بالنسبة  أم��ا 
)الغائبني  واملهجرين  الفلسطينيني  بالالجئني  اخل��اص��ة 
لسنة  االن��ت��داب  احصائيات  وف��ق  مساحتها  احل��اض��ري��ن(. 
1945 بلغت 50% من مساحة فلسطني. قانون أمالك الغائبني 
لسنة 1950 وضعها حتت سلطة وصي »أبتروبوس«. ومع 
أن قانون 1950 مت تفصيله أساسا، على مقاس املهجرين � 
احلاضرين الغائبني � وإن شمل الالجئني، إال انه شدد على 
عدم بيع تلك األمالك. لهذا فان القانون االخير جاء ليؤسس 
لتصفية هذه التركة العالقة، ويوئد آمال املهجرين والالجئني 
بالعودة الى بيوتهم او أطاللها. ذلك انه استهدف في الواقع، 

وان لم يسم ذلك ، االراضي اخلاصة باملهجرين والالجئني.
الفلسطينية  األراض����ي  بقية  فهي  ال��دول��ة،  أراض���ي  أم��ا 
التي سيطرت عليها اسرائيل بعد النكبة، مبا فيها االراضي 
التي صادرتها بقوة االوام��ر والقوانني العسكرية  اخلاصة 
واإلداري���ة، وكذلك األراض��ي التي ج��رى اعتبارها »اراض��ي 

دولة« من قبل األتراك واالجنليز.
القانون شكليا، جرى حتت مسوغات مختلفة  تسويق 
منظومات  في  الكامل  االندماج  لشروط  االستجابة  أهمها: 
العالم  في  األول���ى  ال��دول��ة  إسرائيل،   � االقتصادية  العوملة 
� وتطوير  ال��دول��ة ع��ل��ى س���وق االراض����ي  م��ن ح��ي��ث هيمنة 
من  )التخلص  الداخلية  االق��ت��ص��ادي  ال��دف��ع  ميكانيزمات 
الترهل البيروقراطي في دائ��رة اراض��ي اسرائيل،  تشجيع 
االستثمار، زيادة املداخيل احلكومية، رفع مشاركة القطاع 

اخلاص...(.
شكليا أيضا، غير القانون اجلديد تسمية “دائرة اراضي 
تشكيلها،  وأع��اد  اسرائيل”.  اراض��ي  “سلطة  ب�  اسرائيل” 
فقط. 7  يهود  اعضاء  من 9  تتألف  ادارتها  أصبحت  بحيث 
منهم ميثلون افرع احلكومة املختلفة، و 2 ميثالن الصندوق 
القومي، على ان تدار امالك االخير من قبل السلطة اجلديدة 

وفقا ملبادئه التي تقصر استغاللها على اليهود فقط.
أبعادا  تطال  خطوة  هكذا  على  املترتبة  الكارثية  اآلث��ار 
ال  كنا  وان  العجالة،  ه��ذه  في  أننا  على  ومختلفة.  متعددة 
نستطيع التوقف عندها جميعا وخصوصا ما ميثله ذلك من 
خرق وجتاوز للقانون الدولي االنساني وقرارات الشرعية 
الدولية، فسنكتفي باإلشارة إلى تلك التي لم يتضمنها منت 

هذه املقالة. 
العربية  االراض���ي  من  ج��زءا  ان  يعني  اجلديد  القانون 
احملتلة عام 67 والتي جرى ضمها )القدس، اجلوالن، قرى 
للبيع،   عرضة  القانون  ه��ذا  مبوجب  ستصبح  ال��ل��ط��رون( 
او بدونه، ومب��ا يعنيه ذل��ك من  لليهود طبعا، مب��زاد علني 
قطع للطريق على امكانية استعادتها في سياق حل سياسي 

مستقبلي. وجعل تطبيق حق العودة امرا غير ممكن.
امللكية لالجئني  ايضا شطب حقوق  القانون يعني  هذا 
الغائبني  امالك  لقانون  املعلن  املبدأ  من  ويغير  واملهجرين، 
ب��االع��ت��داء  ال��س��م��اح  الغائبني وع���دم  ام���الك  )احل��ف��اظ على 
عليها(، إذ ستصبح سلطة االراضي املالكة الفعلية الراضيهم 
املوضوعة حتت الوصاية. وهو ما يعتبر مبثابة مصادرة 

ثانية لها.
النتيجة األولى امللموسة لهذا القرار ستتمثل في تكريس 
االقتصادية  أزم��ات��ه��م  وت��ف��اق��م  ال��ع��رب،  ل���دى  السكن  أزم���ة 
واالجتماعية التي ستتجلى بوضوح بعد دخول الرأسمال 

اليهودي بقوة الى السوق.

مجال  في  وناشط  فلسطيني،  وباحث  كاتب  الياس:  محمد   *
مقاومة االستيطان ومصادرة األراضي. 

إسقاطات  تكريس  ف��ي  اإلس��رائ��ي��ل��ي  القضاء  ت���ورط  م��دى  م��ا 
القانون  حقل  في  عامل  كل  ذهن  في  يجول  التساؤل  هذا  النكبة؟ 
والقضاء والعدالة. ولإلجابة على هذا التساؤل، علينا أن نفحص 
وجنيب على سؤالني أساسيني: األول ما هو مكان حقوق اإلنسان 
في اجلهاز القضائي اإلسرائيلي، والثاني ما هو مكان حق املساواة 
– عدم التمييز على خلفية العرق اجلنس املعتقدات السياسة-في 

اجلهاز القضائي.
وب��س��ؤال واح���د :م��ا م��دى اح��ت��رام اجل��ه��از القضائي حلقوق 

اإلنسان وبالتحديد للحق في املساواة؟
فهي  رئيسيني؛  دوري���ن  إسرائيل  في  العليا  احملكمة  تلعب 
تعمل كمحكمة نهائية لالستئناف في القضايا اجلنائية واملدنية، 
وتعمل كمحكمة عدل عليا )ذات صفة إدارية(. وأهمية مكانتها هو 
في احلالة الثانية، أي عند انعقادها كمحكمة عدل عليا، ففي هذه 
احلالة تتمتع بسلطة قضائية تخولها فرض أوام��ر على جميع 
أو  القانون،  مبوجب  للعمل  عامة  بوظائف  تقوم  التي  األجسام 
تأدية  أث��ن��اء  سلوك  ب��أي  التصرف  أو  م��ح��دد،  عمل  ع��ن  االمتناع 
أي  معاجلة  صالحية  القضائية  السلطة  متلك  وأيضا  واجبها. 
مسالة ت��رى أن احل��اج��ة تدعو إلي��ج��اد ح��ل لها م��ن اج��ل حتقيق 
صالحيات  ضمن  الصالحية  ه��ذه  ت��ك��ون  ال  أن  ش��رط  ال��ع��دال��ة، 

محكمة أو سلطه قضائية أخرى.
إسرائيل منذ تأسسيها تعرف  دول��ة  ف��ان  م��ع��روف،  ه��و  كما 
نفسها ك��دول��ه ي��ه��ودي��ة، واع��ت��ب��رت ب��ن��اء على م��ا ج��اء ف��ي وثيقة 
االستقالل تتويجا لنضال الشعب اليهودي من اجل بناء دولته. 
ومن املؤكد فان هذا التعريف له تأثيره املباشر وغير املباشر على 
البعدين التشريعي والقانوني، وبالتالي يؤثر على مكانة العرب 

الفلسطينيني املوجودين داخل »حدود« هذه الدولة.
في سلسلة طويلة جدا، ومنذ تأسيس الدولة في العام 1948 
وحتى يومنا – بوجود قله قليلة جدا من احلاالت الشاذة وقرارات 
محاكم شاذة عن السائد- فانه ميكن صياغة املبدأ السائد كالتالي: 
إذا واجهت احملكمة مسألة قانونية تتطلب إصدار قرار حكم، ولم 
جتد عليها اإلجابة في قانون رسمي أو بواسطة القياس، عليها أن 
تتخذ قرارها على ضوء مبادئ احلرية، األنصاف، العدالة والسالم 

في تراث شعب إسرائيل.
األغلبية  ف��ي  امل��ج��ال  فتح  أع���اله  اجلملة  تفسير  ف��ي  اإلب��ه��ام 

الساحقة من احلاالت لتفسيرها كمرادف للقانون اليهودي.
انطالقا من تعريف الدولة كدولة يهودية، فان القوانني املتعلقة 
بحقوق اإلن��س��ان وخ��اص��ة ح��ق  امل��س��اواة مبنية على االع��ت��راف 
قانونيا بفكرة أن إسرائيل هي دوله يهودية، بل ودولة اليهود، مما 
يلقي بتبعاته على الوضع القانوني والقضائي لكل من هو ليس 
يهوديا، وباألساس على العرب الفلسطينيني الذين يعيشون داخل 
الدولة. ومبا أن القوانني املعمول بها بكل ما يتعلق بوضعهم هي 
قوانني متييزية، ومبا أن قرارات احملاكم اإلسرائيلية في غالبيتها 
القرارات بطبيعة احلال  القوانني، فان  الساحقة تعتمد على هذه 
أيضا متييزية، لدرجة انه في أغلبية احلاالت نالحظ أن احملاكم 

تعطي شرعية لقوانني ال تتماشى مع القوانني واألعراف الدولية.
يوجد مصطلح معروف، نقرأه ونسمعه ونلمسه في الثقافة 
التمييز  بقضايا  املوضوع  يتعلق  عندما  اإلسرائيلية،  القانونية 

القومي وهو سياسة »التمييز املعقول«.
في قضية التمييز في مخصصات التأمني الوطني بني اليهود 
عما  عن %20  تزيد  اليهود  للمواطنني  امتيازات  وإعطاء  والعرب 
محكمة  أم��ام  العامة  النيابة  ادع��ت  فقد  العربي،  للمواطن  يعطى 
العدل العليا بان هذا التمييز هو متييز معقول! وان قرار مؤسسة 
التأمني الوطني هو قرار معقول، بينما لو كانت الفجوة مثال تزيد 

عن 40% فعندها ال يكون التمييز معقوال.
وعليه، ف��ي قضية ل��م شمل مل��واط��ن ع��رب��ي ف��ي إس��رائ��ي��ل مع 
شريك حياته من سكان األرض احملتلة عام 1967، وعدم السماح 
لهما باإلقامة والسكن داخل اخلط األخضر، يصبح مقبوال أيضا 
حياة  بناء  يستطيعون  ألنهم  معقول  حتديد/تقييد  انه  باعتبار 

أسرية خارج دولة إسرائيل.
وفي قضيه أخرى، رغبت عائلة يهودية من »موشاف نباطيم« 
تأجير شقتها لسنة واحدة فقط لعائلة عربية بسبب عالقة مقربة 
املركزية  للمحكمة  »امل��وش��اف«  جلنة  فتوجهت  العائلتني،  ب��ني 
وادعت أن أي تأجير يجب أن يحصل على تصديق رئيس اللجنة. 

لكن العائلة اليهودية ردت أنها ليست املرة األولى التي يتم تأجير 
شقتها دون حاجة الى التصديق املذكور واحملكمة املركزية قبلت 
انقلب  العليا  للمحكمة  االستئناف  ف��ي  ولكن  وصدقته،  اإلدع���اء 
ال��ق��رار. وه��ذا مثال واض��ح على ان��ه عندما يتعلق األم��ر بالعربي 
لو  اآلخ���ر، حتى  أن متيز ض��د  اس��ت��ع��داد  ف��ان احملكمة تكون على 
كان يهوديا – في املثال أعاله حرمت العائلة اليهودية من ابسط 
حقوقها وهو حرية التصرف في أمالكها اخلاصة والتمييز هنا جاء 
بسبب رغبة التأجير للعائلة العربية. لقد مورس مصطلح املعقول 
في هذه القضية مرة أخرى، حيث أن رفض السماح لعائلة عربية 
شراء ارض في قرية يهودية وحتى رفض السماح باستئجار شقة 
املعقول وي��الءم تعريف  القرار  إط��ار  لفترة قصيرة، هو في  ول��و 

الدولة كدولة يهودية.
إن اخلطورة من وراء هذه الثقافة القانونية تكمن في تدريج 

خطورة التمييز حتى تقزميه في اغلب األحيان.
جتدر االش��ارة انه حتى على صعيد احملاكم املدنية )الصلح 
أو حتى  واملركزية(، وعندما يكون اخلالف بني عربي ويهودي، 
على صعيد احملاكم اجلنائية في املخالفات العادية، وعندما يكون 
األحيان،  اغلب  في  العربي  ضد  احلكم  ق��رار  يكون  عربيا،  املتهم 
وتصدر أحكام أكثر وأقسى ضد املتهم العربي مقارنة مع احلكم 
التي  املذهلة  النتيجة  ه��ذه   – التهمة  بنفس  املتهم  اليهودي  ضد 

توصل لها بحث أجراه أستاذ في جامعة حيفا يدعى رتنر.
هذا القليل الذي تسنى لي أن اسرده ضمن املساحة املتاحة لي 
في هذا املقال القصير، ولكن هذا السرد القليل يوصلنا إلى نتيجة 
في  القضائي  النظام  أن  وه��ي  فيها،  للتشكيك  مجال  ال  واض��ح��ة 
العدل  الصادرة عن احملاكم، وخاصة محكمة  إسرائيل واألحكام 
الدولية، وعلى  القوانني  البعد عما تنص عليه  العليا، بعيدة كل 
إلى  املنتمني  املتحدة بشأن حقوق األشخاص  إع��الن األمم  رأسها 

اقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية الصادر عام 1992.

* سلمى واكيم: محامية فلسطينية – حيفا. 

)CPT :أمر عسكري يسهل استيالء املستوطنني على األمالك الفلسطينية حتت حراسة اجليش، اخلليل 2010 )تصوير

في مواجهة النكبة املستمرة
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لقد بني املشروع الصهيوني على األسطورة املزدوجة التي حتتويها مقولة »أرض 
بال شعب لشعب بال أرض«، وخللق هذه األسطورة كان ال بد من الفصل امللموس للسكان 
الفلسطينيني األصليني عن أرضهم، والقيام بإقناع أعضاء جماعة دينية بأنها »أمة« لها 
احلق في االستيالء على هذه األرض. ولهذا، وجدت عملية اقتالع الشعب الفلسطيني 
تعبيرا لها في التطهير العرقي من أجل السيطرة على »أكبر مساحة من األرض بأقل عدد 
من السكان«. والنكبة باعتبارها كارثة بالنسبة لنا، لم تكن حدثا تاريخيا يتعلق بعملية 
– 1949 فحسب، إمنا هي عملية حية ظلت  االقتالع التي حدثت خالل سنوات 1947 
مستمرة ومتثل حتديا وجوديا جلميع الفلسطينيني، وبالتالي، لم يكن مفاجئا أن يواجه 
املشروع الصهيوني عقبة كأداء أمام حتقيق غاياته الشريرة؛ ومتثلت هذه العقبة في 
قدرة الشعب األصلي على التكيف السريع، وفي مقاومته التي يبدو أنها تبرز في الوقت 
املناسب ومع استمرار منوه السكاني، وفي مثل هذه العجالة، من الصعب تلخيص تاريخ 
زاخر امتد على مدى 130 عاما، وعليه، جند أنفسنا ملزمني أن نكون انتقائيني في تسليط 

الضوء على الدروس األساسية.
حاولت احلركة الصهيونية خالل القرن التاسع عشر استخدام مواردها املالية الهامة 
من أجل شراء أراضي ألغراض االستيطان االستعماري، وقد مت استخدام الرشاوى من 
أجل تسهيل نقل وثائق ملكية بعض األراضي، كما مت استخدام طرق أخرى جرى تنفيذها 
من خالل الدوائر الفاسدة واملتداعية لإلمبراطورية العثمانية، وفيما بعد مت استخدام ما 
يسمى بقانون أمالك الغائبني وغيره من القوانني واألوامر العسكرية اإلسرائيلية. وبينما 
كانت قطع األراضي التي متت السيطرة عليها مبكرا صغيرة نسبيا، إال أنها كانت تعني: 
أ( رأس جسر لالستعمار، و ب( أجبار الفالحني الفلسطينيني الذين فلحوا هذه األرض 
ألجيال متعاقبة على اخل��روج من هذه األراض��ي، األمر الذي شكل التلميح األول ملا هو 
آت. وبالتالي ليس مستغربا أن تشهد ثمانينيات القرن التاسع عشر أول التظاهرات، 
املجتمع  من  فئتان  هناك  كانت  وقد  الشعبية.  املقاومة  أشكال  من  وغيرها  االلتماسات 
الفلسطيني هما األكثر انخراطا في املقاومة؛ وهما الفالحون والنخبة املثقفة، حيث كانوا 
دولة  إل��ى  فلسطني  حتويل  في  املتمثلة  الصهيونية  الغايات  وفهم  إدراك  على  قادرين 
يهودية. وجند من بني مثقفي النخبة ممثلني فلسطينيني في البرملان العثماني مثل روحي 
اخلالدي وحافظ عبد الهادي. كما كانت لدى هذه احلركة رغبة في االستقالل على أساس  
القومية العربية الواسعة )وليس الصيغة القطرية/الوطنية احمللية(. وقد جنحت هذه 
احلركة فعليا في إقناع السلطان العثماني لوضع حد للممارسات اإلدارية السلبية مرتني 
على األقل مع نهاية القرن التاسع عشر. كما سمحت اإلصالحات الليبرالية لعام 1907 
بإصدار النشرات وعدد من الصحف، مثل الكرمل وفلسطني اللتني لعبتا دورا هاما في 

توعية اجلماهير وتعزيز املقاومة الشعبية.
وكان فشل احلركة الصهيونية في احلصول على املزيد من دعم احلكام العثمانيني 
وجه  على  الصهيونية  احلركة  وتطلعت  األوروب��ي��ة،  القوى  إلى  اللجوء  إلى  دفعها  قد 
اخلصوص لبناء دعم القوى الكبرى: بريطانيا وفرنسا آنذاك، وقامت ببناء مجموعات 
ضاغطة )لوبي( وممارسة ضغوط استغرقت أكثر من ثالثة عشر عاما للحصول على 
إعالن »جول« الفرنسي ومن ثم وعد بلفور البريطاني في عام 1917. عرف الفلسطينيون 
بهذه الوعود أثناء احلرب العاملية، تلك احلرب التي أعادت تشكيل العالم العربي بأسره. 
وبعد أن وضعت احلرب أوزارها على املستوى العاملي؛ تسارعت املقاومة الفلسطينية 
القمع  ودف��ع  ي��ه��ودي«.  قومي  »وط��ن  إلقامة  الرامية  وحمل��اوالت��ه  البريطاني  لالحتالل 
الوحشي واسع النطاق الذي مارسته السلطات البريطانية في عشرينيات القرن املاضي 
بعض السكان الفلسطينيني احملليني إلى استخدام املقاومة املسلحة، وكانت هذه املقاومة 
املسلحة محدودة وهامة في نفس الوقت، وحدثت بعد أربعة عقود من املقاومة السلمية 
الصرفة. ومع ذلك، تواصلت وتسارعت املقاومة الشعبية املدنية فعليا؛ ففي 11 آذار من 
عام 1920؛ انطلقت العديد من املظاهرات السلمية في املدن الفلسطينية الرئيسية بالتزامن 
مع تأسيس قوات »الهاغاناه« السرية )املكونات األولى للجيش اإلسرائيلي(. وكانت 
الهبة الشعبية في سنوات 1920 – 1921، هي أول حركة جماهيرية واضحة من أجل 
التحرير، وقد تبعها سلسلة من االنتفاضات تخللتها فترات من الهدوء النسبي )بالرغم 
من املقاومة املستمرة بأشكال مختلفة مبا في ذلك الصمود. وامتدت الفترات الفاصلة بني 
هذه االنتفاضات عادة ما بني 8 – 15 سنة، أو ارتبطت أكثر بالظروف اجليوسياسية، فقد 
حدثت انتفاضات في سنوات 1920 – 1921، 1929، 1936، 1955 – 1956، 1971 – 

.)2005 – 2000 ،1990 – 1987 ،1984 – 1982 ،1972
وميكن تعلم الدروس من هذه االنتفاضات، فعلى سبيل املثال، كانت انتفاضة 1936 
ناجحة بدرجة عالية عندما حققت املقاومة الشعبية مع بعض املقاومة املسلحة احملدودة 
جناحات هامة خالل الشهور الثمانية األولى، حيث اشتملت على أطول إضراب في التاريخ 
الفلسطيني )ورمبا العاملي(، وقد مت إضعاف هذه االنتفاضة من خالل عدد من العوامل: 
1( القمع واسع النطاق، مبا في ذلك تدمير مناطق واسعة في البلدات الفلسطينية مثل 
يافا، من قبل سلطات االحتالل البريطاني، وذلك كشكل من أشكال العقاب اجلماعي؛ 2( 
قيام األنظمة العربية املتعاونة مع بريطانيا بدفع الفلسطينيني ل�«الثقة« في السلطات 
البريطانية؛ 3( قيام القيادة السياسية الفلسطينية بالوقوف ضد االنتفاضة في البداية، 

ثم انتقدت قيادتها، ومن ثم املتاجرة على حسابها.
وكانت »نكسة« عام 1967 عبارة عن حرب عدوانية خرقت اتفاقيات دولية وخطوط 
الضفة  النار، وتركت إسرائيل مسيطرة على صحراء سيناء، قطاع غزة،  وقف إطالق 
الغربية وهضبة اجل��والن؛ حيث غيرت حرب عام 1967 اخلارطة اجليوسياسية في 
نواح مهمة. ومتثل جزء من املشكلة بالنسبة إلسرائيل هي أنه على عكس ما جرى عام 

1948، لم تشهد حرب عام 1967 رحيل جماعي للفلسطينيني )مما يعني أن التطهير 
العرقي ال ميكن تكراره(، وهكذا ظهرت إسرائيل باعتبارها سلطة احتالل مفروضة على 
ماليني الفلسطينيني، وتلقت القضية الفلسطينية زخما جديدا من جراء القمع اإلسرائيلي؛ 
وذلك من خالل عودة التواصل بني الفلسطينيني في جميع أنحاء فلسطني التاريخية، 
ومن خالل تعزيز القيادة الفلسطينية بعد اتضاح الفشل والهزمية التي منيت بها األنظمة 
العربية. وقد تطورت عملية االعتماد على الذات وإن ببطء، وحققت األثر األكثر أهمية 
في التنمية املؤسسية في سنوات السبعينات )مبا في ذلك اجلامعات الفلسطينية(. كما 
انضم املثقفون إلى بقية قطاعات املجتمع الفلسطيني في عملية تطوير أشكال مختلفة 

للمقاومة الشعبية.
بدأت هذه األشكال بالظهور من خالل احتجاجات عفوية بسيطة ورفض الفلسطينيني 
االم��ت��ث��ال ألوام���ر االح��ت��الل، ومت سحق ه��ذه اجل��ه��ود ب��ال ه����وادة، ورغ���م ذل��ك تواصلت 
وتسارعت. ففي عام 1970؛ اندلعت مظاهرات في غزة أثارت خشية اجليش اإلسرائيلي 
بسبب عدد املشاركني، وأصبح هدم البيوت، القصف العنيف، وقتل املدنيني األبرياء هي 
العالمة املميزة في تعامل اجليش اإلسرائيلي، وقادت هذه الفظائع إلى ردود ومحاوالت 
يائسة من قبل بعض الفلسطينيني للعمل على لفت أنظار العالم حملنتهم، وتصاعد العنف 
الفلسطيني في سنوات السبعينات متجها إلى تقليد أفعال معينة استخدمها املستعمرون 

في الفترة ما بني سنّي الثالثينات إلى اخلمسينات.
ال��دروس  م��ن  كبيرة  ث��روة  وانتفاضة 1987   1939 – أع���وام 1935  انتفاضة  وف��رت 
واالجن��ازات التي تعطينا األمل في املستقبل، فقد تزامنت انتفاضة 1987 مع انعقاد مؤمتر 
القمة العربية في عمان )8-11 تشرين أول، 1987( حيث مت تهميش القضية الفلسطينية. 
وأفرزت »الثورة« الشعبية وغير املنظمة قيادتها من امليدان، ففي غضون شهر واحد؛ كان 
هناك العديد من األشخاص الذين أصبحوا قيادات طبيعية للمقاومة، وهم الذين أصدروا 
املوحدة  »القيادة  ل��واء  حتت  ثاني 1988  كانون  من  الرابع  في  العمل  ون��داء  األول  البيان 
لالنتفاضة« التي أصبحت على درجة عالية من التنظيم والفعالية. وتضمن البيان األول دعوة 
لإلضراب والعصيان املدني في يومي 11-13 كانون ثاني، واشتملت البيانات املتعاقبة على 
مجموعة متنوعة من الفعاليات ومت تنفيذها بطريقة مهنية على الرغم من القمع الوحشي 
اإلسرائيلي. وقد اشتملت الفعاليات على الدعوة أليام إضراب، تشييد مواقع عامة لتخليد 
ذكرى ضحايا االحتالل، رفض دفع الضرائب، تنمية االعتماد على الذات من خالل الزراعة 
واالقتصاد املنزلي، االستقاالت اجلماعية، رفض دفع الغرامات الظاملة املدنية واجلنائية، 
التي  الفلسطينية  األع��الم  العسكرية، رفع  االمتثال لألوامر  العامة، رفض  الصلوات  إقامة 
كانت محظورة آنذاك، وغيرها الكثير. ولكن مثل ثورة 1936؛ أدت املناورات السياسية من 

قبل أولئك املهتمني باملواقع إلى التخلي ببطء عن الطبيعة الشعبية للنضال.
أدركت القيادة السياسية اإلسرائيلية والدولية حقيقتني: األولى، أن االنتفاضة ميكن 
أن تصبح أو أنها أصبحت طريقة للحياة في األراض��ي الفلسطينية احملتلة؛ والثانية، 
لديها  التي  الوحيدة  الرئيسية  السياسية  اجلهة  هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن 
القدرة املباشرة على وضع حد لالنتفاضة. وهذا ما دفع الواليات املتحدة األمريكية لبدء 
عملية مدريد. وعندما شعرت إسرائيل بالضغط النابع من وجود مفاوضني فلسطينيني 
مقتدرين، مت طبخ عملية أوسلو التي كانت عبارة عن التقاط لثمار قليلة وغير ناضجة 
مقابل إنهاء املقاومة والضغط الدولي على إسرائيل، قوى مشابهة لتلك التي قامت بإنهاء 
ثورة 1936، حيث قامت عملية أوسلو بإنهاء املقاومة الشعبية التي انتظمت في أواخر 

الثمانينات.

الضفة  ف��ي  االستعماريني  املستوطنني  ألع���داد  مضاعفة  أوس��ل��و  س��ن��وات  وش��ه��دت 
الغربية وقطاع غزة، وشكلت غطاء لفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيني، ولعزل 
وتهويد القدس، وجتزئة ما تبقى من فلسطني. ومت تعبئة الشعب بأن باراك قد أعطى 
إنذارا لياسر عرفات للتوقيع على اتفاق نهائي من شأنه أن يبقي الفلسطينيني في معازل 
العودة لالجئني  أن يشطب احلقوق األساسية، مثل حق  املمكن  عنصرية كبيرة، ومن 
الفلسطينيني، أما القشة التي قصمت ظهر الفلسطينيني؛ فقد كانت زيارة شارون محاطا 
بألف جندي إسرائيلي إلى املسجد األقصى املقدس بالنسبة للمسلمني في أيلول من عام 
2000، حيث اندلعت انتفاضة األقصى في 28 أيلول، والتي استمرت حتى عام 2006. 
واشتملت انتفاضة األقصى على مشاركة معظم الفلسطينيني واملتضامنني األجانب في 
املقاومة الشعبية، وعلى مجموعة صغيرة من الفلسطينيني الذين شاركوا في املقاومة 
املسلحة حيث واجهوا العنف اإلسرائيلي الوحشي وأعمال القتل اجلماعي؛ فقد استشهد 
أكثر من 4،000 فلسطيني. ولكن خالل هذه السنوات، بدت املقاومة الشعبية في حالة 
اإلع���الم وبني  ف��ي وس��ائ��ل  ق��رى صغيرة ونائية مشهورة  ف��ص��ارت  انتشار وت��س��ارع، 
الفلسطينيني، وجعلت املتضامنني األجانب يحجون إليها من أجل املشاركة في الكفاح 
الفلسطيني: بدرس، مسحة، الوجلة، املعصرة، نعلني، بلعني، وعشرات القرى األخرى. 
وتقود االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على األحياء الفلسطينية في القدس إلى تشكيل 

املزيد من اللجان الشعبية الفاعلة في أحياء مثل الشيح جراح وسلوان.
       

خالصة
املقاومة الفلسطينية بحكم التعريف هي رفض للظلم ومحاولة للحصول على احلرية 
وتخطيط مستقبلنا احلر، واحلكام واحملتلون يحتفظون بهيكل السلطة التي متكنهم من 
فرض برامجهم. ونحن فخورون بتاريخنا، تاريخ املقاومة املستحيلة التي امتدت 130 
عاما حتى اآلن. فبدون هذه املقاومة، كان ميكن لفلسطني أن تصبح دولة يهودية نقية 
وبتكلفة متدنية جدا للمحتلني، وبدال عن ذلك، يوجد اليوم في فلسطني التاريخية أكثر من 
5.5 مليون فلسطيني، واملشروع الصهيوني، املمول جيدا، العنيف، واملدعوم من القوى 
العظمى، قد فشل في حتقيق أهدافه املعلنة، وبينما دولته قوية عسكريا، إال أنها فشلت 
ال��ذي تشتمل  الوقت  أخالقيا، معنويا وفي أساليب اإلدارة، ونهايتها ال مفر منها. ففي 
على تناقضات داخلية وعلى ضعف، فإن مقاومتنا ستكون في نهاية املطاف هي العامل 

احملوري إلسقاط هذه الدولة، وفي وقت أقل بكثير مما يعتقد الكثيرون.
وفي هذه األيام، هناك العديد من أنشطة املقاومة الشعبية في عشرات املواقع، وحتى 
باملناطق  يسمى  فيما  امل��وت  خطر  يواجهون  الذين  الناس  يتظاهر  احملاصرة؛  غزة  في 
العازلة، وهي مناطق بعرض مئات األمتار أعلنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بأنها أرض 
حرام، وهناك سفن كسرت احلصار على غزة، كما يوجد أسطول من السفن في طريقه 
إلى غزة خالل هذا الشهر. وقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بقتل أو تشويه املئات من 
املتظاهرين مبن فيهم متضامنني أجانب وحتى يهود إسرائيليني. ويواصل الفلسطينيون 
دفع ثمن باهظ من أجل احلفاظ على استمرار فعاليات املقاومة الشعبية. ولكن، ومنذ 
تأسيس املشروع االستعماري الصهيوني، فقد ارتبط وجودنا على الدوام: بالنسبة لنا، 

من أجل نكون موجودين علينا أن نقاوم، وليس أمامنا أي خيار آخر.

* د. مازن قمصية: كاتب وناشط فلسطيني، مؤلف كتاب »مشاركة أرض كنعان«، وله 
كتاب قادم على الطريق بعنوان: »املقاومة الشعبية في فلسطني: تاريخ من األمل والتمكني«

النكبة واملقاومة الشعبية
بقلم د. مازن قمصية*

اجليش اإلسرائيلي يعتقل د.مازن قمصية أثناء مشاركته في فعاليات مناهضة جدار الفصل العنصري، قرية الوجلة 2010 )تصوير: معاً(
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زال  ال  أنه  إال  الفلسطينية،  القضية  معاجلة  في  اخلصوصية  من  الرغم  على 
النكبة  من  عاما   62 في  للتدقيق  أهمية  األكثر  اإلستراتيجية  األداة  أن  صحيحا 
الفلسطينية املستمرة؛ هي لغة وإطار حقوق اإلنسان. فلغة وأدوات قانون حقوق 
اإلنسان لهما قيمة إستراتيجية خاصة ألنهما عبارة عن نداء عاملي، ولهما أساس 
موضوعي للتعامل غير التمييزي مع جميع الفئات التي تعيش وضعا مماثال، كما 
املستندة  السائدة  السياسة  بني  للمفارقة  عليها  متفق  أساسية  قاعدة  توفر  أنها 
للقوة، وبني احلقوق التي يطالب بها الفلسطينيون ضحايا الصراع. وعلى الرغم 
استغرقه  مما  أطول  فترة  واستمر  تعقيدا،  أكثر  يبدو  الفلسطيني  النضال  أن  من 
النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كما أن املضطِهدين )بكسر 
الهاء( لم يكونوا أقل قوة من مضطهدي الشعب الفلسطيني. فقد استغرق األمر 56 
سنة من الكفاح التحرري حتى متت اإلطاحة بنظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا، 
العديد  الظلم حتتوي على  أخ��رى ض��د  ن��ض��االت ع��دي��دة  م��ن وج��ود  ال��رغ��م  وعلى 
السود  األفارقة  كفاح  استراتيجيات  أن  إال  منها،  التعلم  التي  ميكن  ال��دروس  من 
للنكبة  نهاية  وضع  أجل  من  الفلسطيني  للكفاح  خاص  بشكل  مفيدة  وحلفائهم 
املستمرة. وعوضا عن اخلوض في نقاش مجاالت االختالف أو التشابه في سياق 
وكفاح احلالتني؛ سوف أسلط الضوء على عدد من السمات الرئيسية في الكفاح 

اجلنوب - أفريقي املفيدة بشكل خاص للقضية الفلسطينية.

متعددة  استراتيجيات  العنصري  للفصل  املناهضة  احلركة  استخدمت  لقد 
الوطني، ضمت حركة  املستوى  أهدافها. فعلى  وجبهات متعددة من أجل حتقيق 
مع  أفريقيا،  ج��ن��وب  مجتمع  م��ن  واس��ع��ة  ق��ط��اع��ات  العنصري  الفصل  مناهضة 
مجموعات مختلفة شاركت في االحتجاجات السلمية، النضال )الال-عنفي( وفي 
الكفاح املسلح. وعلى الرغم من أن احلركات احمللية لم تتعاون على أساس ثابت، 
واملجموعات  الطالب  من  بدءا  البيض؛  غير  السكان  قطاعات  جميع  مثلت  أنها  إال 
الشبابية األخرى إلى نقابات العمال والكنائس واجلماعات الدينية، ومتت قيادة 
الرئيسية،  السياسية  للحركات  ك��ان  بينما  الكنائس،  قبل  من  السلمية  املقاومة 
 ،PNC )اليساري(  األفريقي  الوطني  واالحت��اد   ANC األفريقي  الوطني  املؤمتر 
الكفاح  أجنحة عسكرية كرست جهودها للكفاح املسلح. ومن املهم أن نالحظ أن 
متعددة  انتخابات  أول  إج��راء  مت  عندما  إال  يتوقف  لم  أفريقيا  جنوب  في  املسلح 

األعراق في عام 1994، والتي مثلت نهاية النظام الرسمي للفصل العنصري.
ذات  والتعبئة  التجميع  عملية  في  بطئا  أكثر  الفلسطينية  املقاومة  كانت  وقد 
األول��ى  االنتفاضة  حققتها  التي  النجاحات  كانت  ال��واس��ع��ة.  الشعبية  ال��ق��اع��دة 
املدني،  املجتمع  بذلها  التي  النطاق  واسعة  القاعدة  ذات  اجلهود  من  متاما  نابعة 
القيادة  تبدالت  ومع  أوسلو  اتفاقيات  توقيع  مع  احلني  ذلك  منذ  تراجعت  ولكنها 
الفلسطينيون  هم  املدني  املجتمع  مقاومة  في  احملورية  والعناصر  الفلسطينية. 
الغربية  الضفة  امتداد  على  التظاهرات  وتنامي  الشتات،  في  التضامن  وحركات 
ممزقون  والفلسطينيون  واملستوطنات.  العنصري  اجل���دار  بناء  استمرار  ض��د 
جغرافيا وسياسيا أكثر بكثير مما كان عليه نضال غير البيض في جنوب أفريقيا، 
وفي قدرتهم على احلركة والتنظيم بسبب القيود املفروضة عبر القوانني، احلدود، 
زالت  ال  وعليه،  اإلسرائيلي.  العنصري  اجل��دار  يشكلها  التي  املادية  واحل��واج��ز 
ال   -- املتعددة،  والقطاعات  املتعددة  اإلستراتيجيات  املتعددة،  اجلبهات  عناصر 
إستراتيجية  يوجد  – فال  املستمرة  النكبة  ضد  للكفاح  احليوية  األم��ور  من  زال��ت 

واحدة أو شكل واحد للمقاومة قادر مبفرده على النجاح.

كانت احلركة املناهضة للفصل العنصري أممية، غير طائفية، شاملة ومتعددة 
األعراق. 

لنظام  املناهضة  البيض  غير  حركة  كانت  )الوطني(  احمللي  الصعيد  فعلى 
من   %20 حوالي  كان  حيث   – املهمني  البيض  احللفاء  ببعض  حتظى  األبارتهايد 
ضمنهم  وم��ن  العنصرية،  التفرقة  نظام  يعارضون  أفريقيا  جنوب  في  البيض 
التقدمي  احل���زب  م��ن  ك��ل  شكل  وق��د  ال��ف��اع��ل��ة.  ال��ه��ام��ة  السياسية  اجل��ه��ات  بعض 
واحلزب الشيوعي في جنوب أفريقيا املعارضة الرئيسية لألبارتهايد في أوساط 
املجتمعات البيضاء. كما كانت اجلماعات النسائية واملنظمات القانونية التقدمية 
العبني مهمني ضد نظام األبارتهايد في أوساط األفارقة البيض، وفي كلتا احلركتني 
البيضاء وغير البيضاء املناهضتني لألبارتهايد، كان يوجد املسيحيون، املسلمون، 
للكفاح  الواسع  النداء  وامللحدون.  االشتراكيون  الشيوعيون،  الهندوس،  اليهود، 
املناهض لألبارتهايد جلميع الناس من جميع األديان واجلماعات السياسية شكل 
تنفيذ  على  النهاية  في  ساعدت  التي  العاملية،  التضامن  حلركة  املتنوعة  السمة 
اإلستراتيجية الناجحة لسحب االستثمارات وفرض العقوبات ضد دولة جنوب 

وضمت  مثلت  أفريقيا،  جنوب  داخ��ل  في  الوطنية  احلركة  غ��رار  وعلى  أفريقيا. 
الطالب  من  املجتمع،  من  واسعة  قطاعات  اخل��ارج  في  املساندة  األممية  احلركة 
األخيرة  املراحل  وفي  واحملامني،  النقابية  واالحت��ادات  الرياضيني  إلى  والفنانني 
العبني سياسيني أقوياء. كما شهد الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في مراحله 

األخيرة تعاونا قويا وفريدا بني البيض والسود في جميع أنحاء العالم.
ومتعددة  أمم��ي��ة،  لتصبح  طريقها  ف��ي  بطيئة  الفلسطينية  امل��ق��اوم��ة  ك��ان��ت 
التضامن.  حركة  أوس��اط  في  اآلن  تتنامى  اجلوانب  هذه  ولكن  وشاملة،  األع��راق 
ولكن االحتكاك في أوساط القيادة السياسية الفلسطينية بني فتح وحماس متت 
ترجمته إلى انقسامات خطيرة بعضها ذات منحى طائفي؛ مما يقوض القدرة على 
وصف حركة املقاومة الفلسطينية على أنها غير دينية أو شاملة للجميع، كما أن 
قد  واملسيحية  اإلسالمية  اجلماعات  بني  الفعلي  االستقطاب  أو  ]املغلوط[،  الفهم 
إلى  فلسطينيون  ناشطون  يسعى  لذا  و  احلركة،  في  حاد  انقسام  إلى  أيضا  أدى 
ذلك  حتقيق  أجل  من  يلزم  سوف  ولكن  االحتكاك،  في  املشاركة  قياداتهم  جت��اوز 
تعريف النضال الفلسطيني بوعي باعتباره نضاال عامليا وإنسانيا »كونيا«، وذلك 

من أجل كسب قاعدة دعم واسعة داخليا وخارجيا.

انتقلت اإلستراتيجية القانونية حلركة مناهضة الفصل العنصري من احمليط 
إلى مركز للنضال، مستخدمة لغة وأطر القانون الدولي مع فعالية متزايدة مبرور 

الوقت.
على  كانت  أفريقيا  جنوب  ف��ي  املكاني  ال��ع��زل  سياسات  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
جدول أعمال األمم املتحدة منذ بداياتها األولى، ولكن تبنت هيئة األمم املتحدة، 
شأن  ع��ن  ع��ب��ارة  السياسات  ه��ذه  ب��أن  يقضي  توجها  األم���ن،  مجلس  سيما  وال 
املناهضة  احلركة  أما  إجراءات.  أية  اتخاذ  عن  الدولية  الهيئة  وأحجمت  داخلي، 
داخل نظام  قانونية عاملية من  إستراتيجية  فلم تسع بجدية التخاذ  للعنصرية 
اجلمعية  قبل  من  األبارتهايد  ضد  اخلاصة  اللجنة  تأسيس  حتى  املتحدة  األمم 
العامة لألمم املتحدة في عام 1963، فقد أقرت اجلمعية العامة في شهر تشرين 
ولكن  العنصري،  الفصل  سياسات  يشجب  الذي   1761 رقم  القرار   1962 ثاني 
األمن من خالل »فيتو« )حق  إلزامية في مجلس  أكثر  اتخاذ إجراءات  مت إحباط 
الواليات  وهم  أفريقيا،  جلنوب  الرئيسيني  التجاريني  الشركاء  قبل  من  النقض( 

حتديد األولويات في مواجهة 
اثنني وستني عاما من النكبـــة الفلسطينية

بقلم: بروفيسور سوزان أكرم*

جانب من زيارة مركز بديل الدراسية جلنوب أفريقيا، تشرين الثاني 2003 )تصوير: بديل(
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املتحدة، بريطانيا وفرنسا. وقد اكتسبت اجلهود املناهضة لألبارتهايد زخما كبيرا في األمم املتحدة، ويعود ذلك بدرجة كبيرة 
وفرض  االستثمارات  سحب  جتاري،  حلظر  تدعو  التي  العامة  للجمعية  العديدة  القرارات  خالل  من  اخلاصة،  اللجنة  دور  إلى 
العقوبات االقتصادية، وأخير احلظر اإللزامي على جتارة األسلحة مبوجب قرار مجلس األمن رقم 418 لعام 1977. كما كان 
و   1978 أع��وام  في  عقدا  العنصرية  ملكافحة  عامليني  مؤمترين  خالل  خاص  بشكل  فعاال  للعنصرية  املناهضة  احلركة  نشاط 
1983، اللذين أطلقا احلركة العاملية لسحب االستثمارات ضد الشركات التي تتعامل مع جنوب أفريقيا. ومع نهاية الثمانينات، 
أفريقيا، ومن ضمنها  إلى فرض عقوبات جتارية ضد جنوب  البلدان  العديد من  املدني في  املجتمع  التي مارسها  الضغوط  أدت 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
وفي نفس الوقت الذي كان فيه املجتمع املدني والقيادة املناهضة لألبارتهايد تستخدم أجهزة األمم املتحدة اخلاصة بحقوق 
الدولية،  العدل  اإلنسان واحلقوق السياسية لتعزيز النضال، كانت هناك إستراتيجية قانونية موازية مت إطالقها عبر محكمة 
للجدل،1  مثير  وقرار  )استشارية(  فتاوى  أربع  من  سلسلة  وفي  الغربية؛  اجلنوبية  للمناطق  أفريقيا  جنوب  إدارة  على  مركزة 
وجدت محكمة العدل الدولية، من بني أمور أخرى؛ بأن »الدول األعضاء في األمم املتحدة ملزمة... باالمتناع عن أي عمل، وعلى 
إدامة  في  املساعدة  أو  الدعم  تقدمي  أو  ب�،  االعتراف  ضمنيا  يعني  مبا  أفريقيا  جنوب  حكومة  مع  التعامل  عن  اخلصوص،  وجه 
تواجدها في ناميبيا أو لسياسات الفصل العنصري في داخل بلدها.«2 ويرى املعلقون بأن فتاوى محكمة العدل الدولية وأحكامها 

املتعلقة بقضايا جنوب أفريقيا كانت عوامل هامة في تأسيس نظام العقوبات الذي فرض الحقا على جنوب أفريقيا.3
التعبئة  املتحدة بطيئا جدا في عملية  األمم  الفلسطيني في  النشاط  كان  أفريقيا،  األمم جتاه جنوب  استراتيجيات  وبخالف 
واحلشد، مع استمرار وجود عقبات كبيرة حتد من هذه الفعالية. فعلى الرغم من أن اجلمعية العامة قد أنشأت اللجنة اخلاصة 
استراتيجيات  تطوير  في  متأخرا  ظل  املدني  املجتمع  أن  إال   ،1975 عام  في  للتصرف  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب  بحقوق 
للعمل من خالل األمم املتحدة وحتت مظلتها. وفي اآلونة األخيرة، مت تهميش جهود املجتمع املدني في جلنة لألمم املتحدة من 
قبل البعثة الفلسطينية لدى هيئة األمم املتحدة، والتي تظهر بصورة متزايدة مهددة من جانب نشاط حركة التضامن في إطار 

األمم املتحدة.
وكانت املرة األولى التي تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي هي إصدار رأيها االستشاري 
في عام 2004 بشأن اآلثار القانونية الناجتة عن بناء اجلدار العنصري اإلسرائيلي.4 وباملقارنة مع 22 عاما التي استغرقتها 
سياسات األبارتهايد لتتم مراجعتها من قبل محكمة العدل الدولية في حالة جنوب أفريقيا، فقد استغرق األمر 56 عاما قبل أن 
تصل قضية واحدة تتعلق باالحتالل اإلسرائيلي لفلسطني إلى احملكمة الدولية. ولألسف الشديد، فما كان ميكن أن يشكل بكل 
املعاني فوزا بارزا للنضال الفلسطيني في احملكمة الدولية، إال أن شيئا لم يتغير على األرض؛ حيث لم يتم ترجمة القرار إلى عمل 
سياسي فعال في األمم املتحدة أو في أي مكان آخر. وأدى التغير في مواقف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وعملها في 

داخل األمم املتحدة إلى تقويض اجلهود اإلستراتيجية واملساندة التي كانت تبذل من قبل احملامني ونشطاء املجتمع املدني.
نحو  حاسم  بشكل  اإلستراتيجي  العاملي  الفلسطيني  النشاط  مركز  حتول  املتحدة،  األمم  إطار  في  اجلمود  حالة  على  وردا 
األمم  في  السياسية  األجهزة  من  إج��ازة  وب��دون   .)BDS( والعقوبات  االستثمارات  سحب  املقاطعة،  حلركة  الشعبية  القاعدة 
املتحدة  األمم  في  األعضاء  ال��دول  ألن  اإلستراتيجية،  هذه  في  بالعقوبات  املتعلق  اجلانب  يتحقق  أن  املرجح  غير  فمن  املتحدة، 
لن تقوم بفرض عقوبات قانونية على إسرائيل في ظل غياب قرارات من مجلس األمن الدولي، أو قرار قضائي ملزم صادر عن 
األمريكي في مجلس األمن. وفي ظل غياب  “الفيتو”  محكمة العدل الدولية. كما أن مثل هذه القرارات غير ممكنة في ظل وجود 
لدى بعثة منظمة  استعداد  لعدم وجود  أو  الدولية؛  إسرائيل في احملكمة  تقوم بتحدي  أخرى  أو دولة صديقة  دولة فلسطينية 
اآلراء  باملزيد من  للمطالبة  العامة،  قرارات اجلمعية  إستراتيجية مستدامة في احملكمة حول  املتحدة العتماد  األمم  التحرير في 
االستشارية من محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، فقد حققت احلملة الشعبية الفلسطينية للمقاطعة، سحب االستثمارات وفرض 

العقوبات زخما هائال، وينبغي لها أن تظل في طليعة كل االستراتيجيات القانونية وغير القانونية.
حقوق  وأطر  للغة  استخدامها  في  متزايد  نحو  على  متطورة  التضامن  وحركة  الفلسطينية  الشعبية  احلركة  أضحت  وقد 
اإلنسان في داخل وخارج منظومة األمم املتحدة. وعلى الرغم من غياب حتالف فعال مع بعثة منظمة التحرير الفلسطينية لدى 
األمم املتحدة؛ تقوم منظمات غير حكومية وناشطون أفراد باستخدام إستراتيجيات هادفة ضمن إطار آليات حقوق اإلنسان في 
األمم املتحدة – هيئات املعاهدات ومجلس حقوق اإلنسان على وجه اخلصوص – وذلك من أجل تعزيز الكفاح الفلسطيني إلنهاء 
النكبة املستمرة. وقد تعلم الناشطون كيف يضعون رسالتهم في حزمة واحدة، وكيف يستخدمون آليات حقوق اإلنسان بطرق 

تلقى صدى لدى اجلهات الفاعلة الرئيسية وشريحة واسعة من املجتمع املدني العاملي.
املدني،  للمجتمع  الواسعة  التعبئة  على  القدرة  وفي  الشعبية،  قاعدتها  في  تكمن  لألبارتهايد  املناهضة  احلركة  قوة  كانت 
قياداتهم  “ضد”  الكفاح  الفلسطينيون  الناشطون  يواصل  وطاملا  مختلفة.  بطرق  مواقفها  تغيير  على  قياداتها  أجبرت  والتي 
اخلاصة، سيكون عليهم أن يدمجوا هذه العناصر الرئيسية في احلركة املناهضة لألبارتهايد، وذلك من أجل خلق ما يكفي من 
الضغط على قيادتهم كي تستجيب ملطالبهم املشروعة. ومن بعض النواحي، لقد بدأ الكفاح الفلسطيني للتو يقترب من الوصول 
– أفريقي الذي أطاح بنظام األبارتهايد. وإذا ما كانت جتربة الكفاح التحرري في  لبعض معالم إستراتيجيات الكفاح اجلنوب 
جنوب أفريقيا ستقدم إلهاما للحالة الفلسطينية، فإنه سيكون فقط في القاعدة الشعبية الواسعة، األممية، حركة املجتمع املدني 
العاملي، اجلمع بني االستراتيجيات القانونية وغير القانونية، مع التركيز على حقوق اإلنسان في احملافل الدولية واحمللية، مبا 

ميكن الكفاح الفلسطيني من وضع حد للمظالم الهائلة الناشئة عن النكبة الفلسطينية املستمرة.

* بروفسور سوزان أكرم: خبيرة في القانون الدولي لالجئني، تدرس في جامعة بوسطن، عضو فاعل في شبكة خبراء مركز بديل. 
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مركز بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني

النكبة ليست ذكرى؛ 
النكبة مستمرة، وآن أن نوقفها

املطلوب في ذكرى النكبة 62:
وقف مفاوضات العالقات العامة، حتقيق املصاحلة الوطنية، تعزيز حملة املقاطعة، 

تنظيم اجلهد على املستوى الدولي وتفعيل املقاومة الشعبية بكل أشكالها 

إن قراءة احلقائق احلالية املتصلة بالصراع املمتد منذ 62 عاما ال تختلف جوهريا عما كانت عليه 
املعطيات التي أنتجت النكبة عام 1948، وأدت إلى تشريع استعمار فلسطني. اليوم، في الذكرى 62 
أكثر  الغربية،  ال��دول  من  وبالذات  عامليا  املسند  اإلسرائيلي  الصهيوني-  االستعماري  املشروع  يبدو 
وتقرير  دي��اره،  إلى  العودة  في  للتصرف  القابلة  غير  حقوقه  من  محروم  األصلي  فالشعب  وضوحا. 
املصير، ويعاني من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق وحريات اإلنسان األساسية. ففي الوقت الذي يعاقب 
فيه الشعب الضحية في قطاع غزة، ويحرم أكثر 7.1 مليون مهجر فلسطيني موزعني في كافة أنحاء 
الدولية  املمتلكات والتعويض، وتنعدم احلماية  العودة، واستعادة  العالم، من ممارسة حقوقهم في 
السياسية  واالتفاقات  العالقات  م��ن   شبكة  عبر  احلماية  من  دولية  مبظلة  إسرائيل  تنعم  الواجبة، 

واالقتصادية. 
واحتالل  وابرتهايد،  احاللي،  استعمار  كدولة  احلقيقي  إسرائيل  وجه  يتكشف  الذي  الوقت  وفي 
حماية  مظلة  إن  رسميا.  وانتهاكاتها  إسرائيل  عن  التغاضي  يتم  العاملي،  العام  ال��رأي  أم��ام  عدواني، 
خالل  من  لها  تتوافر  إنها  بل  وح��ده��ا؛  الغربية  ال��دول  أو  ال��دول  بعض  على  تقتصر  تعد  لم  إسرائيل 
استمرار الهيئات الدولية على إتباع ما يسمى بالنصوص املتوازنة حيال أطراف الصراع، ومن خالل 
جانب  فإلى  وأهلية.  رسمية  وإقليمية  دولية  مؤسسات  في  والتوغل  إلى،  بالتمدد  إلسرائيل  السماح 
الدعم غير احملدود إلسرائيل من قبل  الواليات املتحدة، ال يزال االحتاد األوروبي منذ إعالن برشلونة 
1995، مينح إسرائيل معاملة فضلى من خالل اتفاقية الشراكة في مجال العالقات السياسية واألمنية، 
ضم  على  ال��دول  وافقت  فقد  عامليا،  أم��ا  واإلنسانية.  واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية،   واملالية 
إسرائيل كعضو في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية في مخالفة صريحة لشرط العضوية القاضي 
خالل  من  فقط  إلسرائيل  متوافرة  احلماية  مظلة  تعد  ولم  اإلنسان.  وحقوق  الدولي  القانون  بإحترام 
الفيتو، بل امتد األمر إلى هيئات أخرى من خالل ممارسة الدول الكبرى للضغط على أعضاء اجلمعية 
العامة، أو أعضاء مجلس حقوق اإلنسان، بل وحتى على هيئات قضائية محلية وعاملية؛ وكل ذلك من 
اجلسيمة  انتهاكاتها  بسبب  الدولية  والعقوبات  احملاسبة  نطاق  من  اإلف��الت  من  إسرائيل  متكني  اجل 

حلقوق اإلنسان، وارتكاب جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية. 
أما على املستوى الفلسطيني فقد صار واضحا أن مجرد املطالبة بتطبيق القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية يشكل تطرفا أو إرهابا ال ميكن قبوله من قبل إسرائيل وأطراف الرباعية، وفي أحسن 
األحوال يشكل عائقا أمام مسيرة السالم املزعومة! وهذا يفسر سبب ممارسة الواليات املتحدة الضغط 
على اجلانب الفلسطيني والعربي للقبول بالعودة إلى طاولة املفاوضات دون تنفيذ التزامها السابق 
بتجميد االستيطان واملعلن على لسان الرئيس اوباما. لقد ُشرع في املفاوضات غير املباشرة في حني 
أن إسرائيل كالعادة لم تبد أي التزام، بل على العكس، قام رئيس حكومتها بالتعهد الئتالفه مبواصلة 
االستيطان، وتهويد القدس، وبشق الطرق االلتفافية، ومواصلة بناء اجلدار وغيره، في حني تواصل 
»خصخصة  إسرائيل  أراض��ي  إدارة  لقانون  املعدل  )كالقانون  العنصرية  القوانني  بتشريع  الكنيست 
النكبة وغيرها(، وتقوم السلطات العسكرية - األمنية   أمالك الالجئني« وقانون جترمي إحياء ذكرى 
 ،)1650 رق��م  التسلل  )منع  العسكري  كاألمر  الفلسطيني  اإلنسان  حلقوق  املنتهكة  األوام��ر  بإصدار 
وتعمل الهيئات القضائية على تبرير االنتهاكات اجلسيمة هذه باجتهادات سياسية ال صلة لها بالفقه 

القانوني والقضائي. 
في ظل فشل املجتمع الدولي عن فرض إرادته على إسرائيل، وفي ضوء تواطؤ الدول الغربية معها، 

وفي ظل االنقسام والضعف الفلسطيني، فإننا في بديل ندعو إلى:
العدالة،  وقواعد  الدولي،  القانون  مبوجب  احلقوق  على  القائم  الدائم  احلل  إستراتيجية  •تبني  	
والقرارات الدولية ذات الصلة وبالذات قرار اجلمعية العام رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس 

األمن 237 لعام 1967 بشأن الالجئني واملهجرين الفلسطينيني،
•وقف املفاوضات املباشرة أو غير املباشرة وعدم الرجوع إليها إال باإليقاف الشامل لالستيطان،   	

والتهويد، وبناء اجلدار والطرق االلتفافية مبا فيها القطار الواصل بني املستوطنات والقدس،
•تعزيز حملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في األوساط  	
الشعبية، وعلى مستوى الشركات اخلاصة محليا وعامليا، والعمل بجد على حض الدول لتبني 

حملة املقاطعة، وعلى استصدار قرار دولي ذي قوة إلزامية وتنفيذية يتبنى احلملة. 
إلنهاء  و/او  دولية،  هيئات  إلى  االنضمام  من  إسرائيل  ملنع  دوليا  التحشييد  حمالت  تكثيف   • 	
عضويتها  من تلك الهيئات مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وتكثيف احلمالت الهادفة 

إلى محاسبة إسرائيل سواء مبوجب الوالية العاملية للقضاء، أو أمام القضاء الدولي.
•حتقيق املصاحلة الوطنية فورا والعمل على إعادة بناء م ت ف على أسس وطنية دميقراطية  	

جامعة مبا يكفل وحدانية التمثيل والشرعية.
•تنظيم وتفعيل املقاومة الشعبية بكافة أشكالها، 	

•تشكيل جلنة وطنية استشارية من املؤسسات األهلية ذات االختصاص تعمل على إسناد طواقم  	
م ت ف في عملها في احملافل الدولية.  

في مواجهة النكبة املستمرة
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أن���ا خ��ائ��ف��ة... أن���ا خ��ائ��ف��ة! ع��ن��دم��ا ي���ذك���رون على 
م��س��م��ع��ي م��وض��وع ح��ق ال���ع���ودة، أخ����اف. ول��س��ت أن��ا 
التقيتم  ف���إذا  ال��ش��ع��ور.  ه���ذا  م��ث��ل  ي��ش��ع��ر  م��ن  وح���دي 
أمامه  وذك���رمت  ال��ش��ارع،  ف��ي  ال��ع��ادي  اإلسرائيلي  م��ع 
ف��ع��ل��ه ره��ب��ة  ال����ع����ودة، س��ت��ك��ون ردة  م���وض���وع ح���ق 
باألمر  ليس  خ��وف��ي  بالطبع،  وج���وده.  على  وخ���وف 
سمعتها  التي  بالقصص  ملفوف  هو  وإمن��ا  العفوي. 
ط�����وال ح���ي���ات���ي. ت���ص���ل ه����ذه ال���ق���ص���ص م���ن م���ص���ادر 
احلكومة،  اإلع���الم،  وس��ائ��ل  التعليم،  جهاز  مختلفة: 
ال����رأي ال��ع��ام، ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ع��ل��ى امل��ق��االت ع��ل��ى شبكة 
أوفياء لوجهة نظر واحدة.  االنترنت- ولكن جميعهم 
الذين  للفلسطينيني  وواحد  شامل  أسم  هو  »العرب«، 
الفلسطينية،  السلطة  أراض  إسرائيل،  في  يعيشون 
والذين  العالم-  أرجاء  في  املوجودين  وللفلسطينيني 
مفهومه،  العودة  بحق  االعتراف  محاصرتنا.  يريدون 
اليهود،  دول��ة  عليه  ستسلم  ال��ذي  الفضي  الطبق  هو 
به  ليحققوا  أعدائنا  بأيدي  سنضعه  الذي  املفتاح  هو 
الذي  اخل��وف  بكاء  هو  العودة،  حق  املهددة.  رغبتهم 

إبادتنا.  سيكون:  وثمنه  حلمنا،  سيلغي 
املشكلة هي أن التعامل مع حق العودة يبقى ثابتا 
ف��ي وج��ه��ة ن��ظ��ري دائ��م��ا، ان��ا امل��واط��ن��ة ال��ي��ه��ودي��ة في 
دولة إسرائيل. دائما تسأل: ما الذي استحقه، ما الذي 
مفهوم  يؤذيني؟  الذي  ما  يخيفني،  الذي  ما  يزعجني، 
العودة  التالي:  بالسؤال  دوم��ا  يتعلق  كحق  ال��ع��ودة 
عدم  أو  منحها  أختار  أن  ميكنني  التي  باملكافأة  ليست 
منحها، إنها حق طبيعي ال نستطيع رفضه أو حتى أن 

نطلب وضعه جانبا فقط ألنه غير مالئم حلديثنا. 
خوفي  م��ن  يخفف  ال  كحق  بالعودة  االع��ت��راف  
أنا على استعداد بأن اسمح خلوفي  أبدا. ولكن هل 
أذي��ة  تدعم  أن  مخاوفي  على  يجب  ه��ل  ي��ق��رر؟  ب��أن 
سبب  ه��و  خوفي  ه��ل  االجتماعي؟  والظلم  ال��ص��دق 
كاف ملنع إنسان آخر، وشعب كامل مما يستحقه؟ 

أم���ر محظور  ال��ع��ودة ه��و  امل��ش��ك��ل��ة ه��ي أن ح��ق 
مينع  فقط  ليس  اإلسرائيلي:  املجتمع  في  ومحرم 
حتقيقه وإمنا مينع احلديث عنه. كون حق العودة 
م��ح��ظ��ور وم��ح��رم ف��إن ذل��ك ي��زي��د م��ن ح��دة اخل��وف 

وال��ت��ه��دي��د. اخل����وف ك��ب��ي��ر ج����دا، ه���ائ���ل، م��ت��ط��رف، 
يشّل- فهو ال يعطي إمكانية احلوار، الشخصي وال 
العام. ولهذا، فإن كون حق العودة محظور ومحرم 
يضيق إمكانية البحث عن حل عملي للواقع الذي ال 

عليه.  املوافقة  ميكن 
ثنائي،  بشكل  ال��ع��ودة  حق  في  التفكير  اعتدت 
تشمل  التي  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  متشعبة«  »ش��ج��رة  مثل 
احتمالني فقط: االحتمال األول هو رفض قاطع حلق 
واالحتمال  مالية(،  بتعويضات  )وتبديله  العودة 
ال��ث��ان��ي ه���و ع����ودة ك��ام��ل��ة ل��ك��ل ال��الج��ئ��ني ب��ص��ورة 
)مم��ك��ن( أن ت��ه��دد اس��ت��م��رار ق��ي��ام دول���ة إس��رائ��ي��ل. 
واض���ح م��ا س��أخ��ت��اره م��ن ب��ني ه��ذي��ن االح��ت��م��ال��ني. 
وواض���ح م��ا س��ي��خ��ت��اره ك��ل إس��رائ��ي��ل��ي. ه��ل هنالك 

الواقع؟  طرق أخرى الختبار 
ح��ت��ى ن��ت��ق��دم حل��ل ب��ه��ذا امل��س��ار امل��ت��ع��رج وكثير 
الشكوك، يتوجب علينا إعادة ترسيم املناطق احلرام 
األمثل  الطريقة  وح��ر.  مفتوح  ب��ح��وار  واستبدالها 
والتفكير  املعرفة  خ��الل  م��ن  ت��أت��ي  اخل��وف  حمل��ارب��ة 
ال��ش��ام��ل ب���اجل���وان���ب ال��ع��م��ل��ي��ة حل���ق ال���ع���ودة ال��ت��ي 
جديدة  طريق  وبفتح  للتفكير،  حيوّية  بداية  ت��زّود 
الناجتة عنها. وبدال من االنشغال  ملواجهة املخاوف 
النظر  وصرف  والقوة،  الطرق  بشتى  حدوثها  مبنع 
وغلق األذنني- يجب أن نشجع احلوار حول الطرق 
الفعلية لتحقيق حق العودة، وأن نتعلم من نزاعات 
العملية ومواجهة  أخرى بالعالم، وفحص مفاهيمها 

عنها. الناجتة  واملشاكل  التحديات 
اخلوف  من  ستخفف  امللموسة  االقتراحات  هل 
االقتراحات  ه��ذه  ستعطيني  هل  قلبي؟  في  ال��راك��د 
ض��م��ان��ة حل���ي���اة أف���ض���ل؟ ه���ل ت��س��ت��ط��ي��ع أن ت��ت��ن��ب��أ 
يجب  ولكن  أدري.  ال  روع��ي؟  من  وتهدئ  املستقبل 
من  أفضل  تكون  لنقطة  نصل  حتى  املسار  نبدأ  أن 
أمتناه  أن  ميكن  ما  أكثر  وهذا  نعيشه،  الذي  الواقع 
ال���ذي يتوقع  ل��ش��ع��ب��ي، ول��ل��ش��ع��ب اآلخ���ر  ل��ن��ف��س��ي، 

أراضينا، على جانبي احلدود.   االلتحام مع 

* رومي يتسحاكي: فنية في مجال االنترنت والكومبيوتر.

بداية جاءت شرطة األدلة اجلنائية، أحاطوه بشريط 
النايلون  أك��ي��اس  ال��ف��ض��ول��ي��ني، ط��ال��وا  أب��ع��دوا  أص��ف��ر، 

الصغيرة واملغلقة بإحكام، ونشروا خطاهم في املكان. 
مجموعة  الكيبوتس  في  املقيمات  إحدى  حول  يلتف 
م��ن األش���خ���اص ال��ذي��ن ج����اؤوا م��ن ك��ل ح����دب. “أنا من 
الحظته أوال، ولم أفهم ما يبحث عنه هنا، وفورا اتصلت 

بالشرطة”. 
“أكيد أنه ارتبك من الناس هنا، فحاول الهرب، في كل 
مع  رج��ل  أظهر  احلاالت”.  ه��ذه  مثل  عن  يسمعون  البالد 

قبعة معرفة باألمر وأدار قبعته حول رأسه. 
هّز املتجمهرون حوله رؤوسهم. فيما ظل املزيد واملزيد 
من الناس يتدفقون إلى املكان. كان هنالك شعور باخلوف 
ل��درج��ة ال��ذع��ر ي��ح��وم ف��ي ج��و امل��ك��ان، وحت��ي��ط باجلموع 
روح التعبئة العامة وحلظات إرادة. بيد أنها ليست املرة 
األول��ى، ليست املرة األول��ى والوحيدة - تعلو فيها حالة 
من العجز، الضبابية واخلطر على سالمة اجلمهور التي 

تزداد مع وقوع كل حادثة جديدة. 
“كأحد الذين يزورون كل جحر في هذه البالد، فإنني 
نفعل  لم  ما  لنا”  مريرة  “نهاية  ستكون  بأنها  لكم  أق��ول 
على  توقف  سياحي  ب��اص  سائق  ص��اح  متطرفا”!  شيئا 
قارعة الطريق في أعقاب حالة الفوضى. “باألمس هناك، 
وكم  سنصمت،  متى  إلى  غدا؟  سيكون  وأين  هنا،  واليوم 
سنخفض رؤوسنا، يجب أن نتوحد كلنا ونقود حربا، وإال 

فإنهم سوف يلقون بنا في اجلحيم”. 
اجته أحد أفراد الشرطة إلى اجلموع احملتشدة وطلب 
األم��ر،  ف��ي  نحقق  أن  علينا  الصعب  “من  امل��غ��ادرة:  منهم 
“إلى أين ستأخذونه؟ فالبالد  يجب علينا أخذه من هنا”. 
ألم تفهم ذلك بعد  أن نراهم هنا،  كلها مليئة بهم، ال نريد 
أيها الشرطي؟”، صاح اجلار في البيت املقابل رافعا يده. 

احملتشدة  للجموع  ي��ش��رح  أن  احمل��ق��ق��ني  أح���د  ح���اول 
وبأنه  يهودي(،  )أي،  أيضا  إسرائيلي  إنسان،  أيضا  بأنه 
وال  الصعوبات،  وي��واج��ه  مت��ام��ا،  اجلمع  مثل  اختنق  ق��د 
النصر،  أردمت  “إن  ولكن  أيضا-  أكثر  التحمل  يستطيع 
افسحوا لقوى األمن املجال لكي تنجز املهمة، وال تنزعجوا. 
املزعجة،  وال��ذاك��رة  املزعجني  أواخ���ر  سنكنس  قليل  بعد 
واآلن  نبغاه.  ال��ذي  الهدوء  إلى  العودة  نستطيع  وعندها 

إلى اخللف، رجاء اخللف”. 
اإلسكندينافيون  السواح  الوقت!  حان  لقد  “حقيقة، 
بأنه  يفهمون  ال  ال��س��ؤال،  ع��ن  يكفون  ال  الساميني  غير 
يأتي  ب��أن  احل��ق  شخص  ألي  ليس  الهولوكوست،  بعد 
إلينا بسؤال، وماذا ونحن لم نفعل شيئا، إننا الضحية 
يستلقي  ال�����ذي  ذاك  م��ث��ل  م��ح��ي��ط��ن��ا،  ف���ي  ل��ل��م��ت��س��ك��ع��ني 
سواحه  إلى  اخللف  إلى  السائق  رجع  انتهى”.  هناك... 

املتسائلني.  
كاميرات  بجانب  للشرطة  العليا  القيادة  اجتمعت  لقد 
األرك���ان  هيئة  أع��ض��اء  يعقد  “البئر”  وف���ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون؛ 
العسكرية اجتماعا سريا؛ الوزراء تركوا مذعورين احتفاال 
تضامنيا مع دولة إسرائيل، الدولة اليهودية والدميقراطية 
أجهزة  خاص؛  حكومي  اجتماع  إلى  غربي،  سفير  مقر  في 
اإلع����الم تتلقى ال��رس��ال��ة م��ن أج��ه��زة اإلرس�����ال امل��زع��ج��ة، 
الليلة بدون  ال��وزراء هذه  لرئيس  ومؤمتر صحفي خاص 
أسئلة صحفيني؛ وفي البيوت يتم إخبار املواطنني القلقني 

في بث خاص من وزارة شؤون اإلنكار والقمع. 
ستحفر،  عسكرية  ج��راف��ة  عملياتي:  ق���رار  أق���ر  ل��ق��د 
زارعي  وسيأتي  املكان.  أرض  في  املذكور  وتدفن  تقلب، 
اليهودي )الكيرن  القومي  األشجار من منظمة الصندوق 
قومي  متنزه  إقامة  أج��ل  من  األش��ج��ار،  لزراعة  كاييمت( 
ومنح  إخفاءه،  يجب  ما  وإخفاء  “لدفن  وإضافي؛  جديد، 
اإلقليمي  امل��راق��ب  ص��رح  كما  أخضر”،  رمقا  الصهيونية 

املسؤول. 
فتى شاب يلبس الشورط )البنطال القصير( وفانيله 
بسيطة وصندال يشق طريقه بني اجلموع، يقف بجانب 

املفتاح، “يا له من حظ، لقد اعتقدت بأنني لن أجده”. 
من أنت؟! سأل مدير املتنزه اجلديد بغضب. 

“أنا أسكن خلف التلة وهذا مفتاح البيت، أمي كانت 
ستقتلني لو لم أجده، شكرا ألنكم حافظتم عليه”. ابتسم 
خلف  ثانية  طريقه  وش��ق  املفتاح،  وأخ��ذ  بخجل،  الفتى 

اجلمهور اخلائب وركض إلى أعلى التلة. 
ال��وزراء بأننا سنحظى  املساء، وعد رئيس  في ذات 

بدفن مفاتيح عديدة أخرى مستقبال. 

* عيدو تسبيئيلي: تل ابيب. 

لعل وسيلة جتميع قوى الشعب الفلسطيني ودعمها بقوى موحدة من قبل 
العاملني  في  والطالئعية  الثورية  القوى  قبل  من  وخاصة  ال��ع��رب،  من  املاليني 
أن يكون  النفس، يجب  اجل شن كفاح سياسي طويل  العربي واإلسالمي، من 
مصحوبا بتوعية وتثقيف لقوى عديدة وواسعة في العالم، وخاصة بني العناصر 
الصديقة والثورية. وكل ذلك يجب أن يكون  باالستناد إلى تنظيم دقيق ذي نفس 
فرض  على  واجبارها  حكوماتها  على  للضغط  القوى  تلك  لدفع  ومثابر  طويل 
وعلى  الفلسطيني  الشعب  حقوق  حتترم  كي  إسرائيل،  على  جماعية  عقوبات 
راسها حق عودة الجئيه، وذلك على النمط الذي مت خالل سنوات الثمانينات ضد 

حكومة جنوب افريقيا العنصرية.
أع��اله سيكون شاقا وطويال  اليه  املشار  النضال  الرغم من كون هذا  وعلى 
مثقفة  ك���وادر  ال��ى  يحتاج  كما  ومجربة،  حكيمة  شعبية  ق��ي��ادات  ال��ى  ويحتاج 
وواعية وقادرة على الوصول اعالميا الى كافة قطاعات الرأي العام العاملي، اال 

انها قد تكون اجنح وسيلة ممكنة ومتوفرة لدينا.
الوسيلة  الوسيلة هي  ال��ض��رورة ان تكون ه��ذه  وف��ي ه��ذا املصدر ليس من 
الوحيدة، بل قد تكون مصحوبة باستخدام وسائل اخرى مثل النضال العنيف 
السلمي،  وغير  السلمي  الشعبي  والكفاح  الوطني  التحرير  حركات  طريق  عن 
أي انه من املمكن؛ بل من احملبذ احيانا استخدام اكثر من وسيلة الجبار العدو 
على تنفيذ حق العودة او للتفاوض على االعتراف مبسؤولية إسرائيل عن حالة 
اللجوء والتشريد التي انزلت بالشعب الفلسطيني وعلى حل سلمي عادل يقبل 

به الالجئون لقضيتهم.
وجتدر االشارة هنا بان احلركة الصهيونية لم تلجا في قضايا تعويضاتها 

املفتاح
بقلم: عيدو تسبيئيلي*

حق العودة
بقلم: رومي يتسحاكي*

حتقيق حق العودة عن طريق النضال السياسي
بقلم: خالد العزة )ابو الوليد(*

املزعومة ضد املانيا والنمسا وسويسرا خالل العقود االخيرة الى مجلس االمن او 
احملكمة الدولية، بل استخدمت نفوذها الدولي وسيطرتها على عدد من الدول الكبرى 
وعلى عناصر القوة في بعض هذه الدول. واستخدام هذه العناصر كهراوة للضغط 
على حكومتي كل من املانيا والنمسا، وعلى البنوك السويسرية أدى إلى إجبارها 
على دفع تعويضات كبيرة السرائيل بادعاء متثيلها لليهود والذين أضيروا خالل 

احلرب العاملية الثانية حتى قبل نشوء دولة اسرائيل.

وال شك في ان اتباع هذا الطريق يحتاج الى تنظيم جيد على النطاق الدولي 
والى قيادات واعية ومجربة. فاذا كان الصهاينة قد جنحوا في هذا املجال في 
فرض حلول لصاحلهم، فانه أجدر بنا وبحركة التحرر العربية ان تستخدم هذا 
السبيل لصالح قضايانا العادلة وعلى رأسها قضية حق الالجئني الفلسطينني 

في العودة الى ديارهم.
م��ن ك��ل ذل��ك ن��رى ب��ان ال��ي��ة التنفيذ ف��ي م��ج��االت ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ضعيفة 
ومحصورة تقريبا في مجلس االمن الذي يعتبر مرهونا للواليات املتحدة وما 

متلكه من حق الفيتو.
وبذلك فان تنفيذ القوانني واألحكام على النطاق الدولي يعتبر اضعف بكثير 
من آليات تنفيذ القوانني على النطاق احمللي والوطني، حيث حتتكر الدولة اليات 
فرض القوانني واالنظمة واحالل النظام واالمن بقوة ولديها الوسائل الكفيلة 

بذلك.
لكل ذلك، فان عملية حصول الالجئني على حقوقهم، وخاصة حق العودة، ال 
ميكن التقدم فيها اال بالنضال السياسي املثابر، وبامتالك عناصر القوة الرئيسية 
على النطاق الدولي، وذلك يحتاج الى الوقت واملثابرة وبدعم من كافة الشعوب 
خطوة  خطوة  واملؤسسات  التنظيم  وبناء  والصديقة،  واإلسالمية  العربية 
املنظمات الصهيونية خالل عدة عقود. وال  وبهدوء وحرفية، متاما كما فعلت 

اعتقد بان هناك طريقة اخرى مضمونة وسريعة في هذا الصدد.   

الشعبي  النضال  جبهة  في  السياسي  املكتب  عضو  الوليد(:  ــو  )أب العزة  خالد   *
الفلسطيني.

في مواجهة النكبة املستمرة

الشهيدة راشيل كوري تتوسط مجموعة من املتظامنني )املصدر: حركة التضامن الدولية(
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اإلدراك  ال��ذي يواجه كل واح��د منا هو  األكبر  التحدي  أن  السنني؛  م��رور  الواضح مع  اصبح من 
بأن النكبة ما زالت مستمرة. وعندما أقول كل واحد منا، فإنني أشير بشكل رئيسي إلى كل من أخذ 
على عاتقه – كأفراد أو منظمات – مهمة جتنيد العالم اخلارجي؛ إلظهار التضامن مع الفلسطينيني، 

ولوضع حد للسياسات القمعية اجلارية على أرض الواقع.
ولشرح وعرض كارثة عام 1948 يلزم تناولها كمشروع لتجريد الفلسطينيني من أرضهم، 
وباعتباره ال يزال غير مكتمل ولم يصل بعد إلى مراحله النهائية والتي ستكون األسوأ إذا لم 
يتم وقفه؛ وهي مهمة فشلنا حتى اآلن في حتقيقها. في اآلونة األخيرة، شهدنا تغييرا للحرس 
من  أح��دا  أن  يبدو  ال  اآلن،  وحتى  املتحدة،  ال��والي��ات  ضمنها  وم��ن  الغربية،  البلدان  في  القدمي 
النخب السياسية اجلديدة التي ظهرت يبدي استعدادا ملواجهة إسرائيل وجرائمها الوحشية. 
ومن اجلهة األخرى، يبدو أن الرأي العام قد حاز على فهم أفضل حلقائق الواقع في فلسطني، 
وسائل  تستمر  حينما  ذاته  بحد  يكفي  ال  هذا  ولكن  ملواجهته.  ثباتا  أكثر  التزاما  يبدي  انه  كما 
اإلعالم الرئيسة في أحسن صورها بتسمية »الصراع« باعتباره »نزاع« بني أطراف متساوية 
واحملافظة  احتوائها  يتوجب  تافهة  مشكلة  باعتباره  األح��وال  أس��وأ  وفي   ،1967 عام  في  بدأ 

عليها، وليس حلها.
مهمتنا صعبة للغاية بسبب النجاح الساحق الذي حققه املشروع الصهيوني من حيث حجم 
الفلسطيني  الوطن  مساحة  من   %80 احتالل   :1948 عام  في  للفلسطينيني  والسلب  التجريد 
وطرد نصف عدد سكانه األصليني. ونظرا لضخامة العمليات األولية في االقتالع اجلذري في 
اليوم باستخدام سياسات تدريجية  األعمال يسمحون ألنفسهم  فإن مقترفي هذه   ،1948 عام 
التي  الواسعة والشاملة  التدميرية  للتطهير العرقي واإلبادة اجلماعية لتحل محل السياسات 

مت استخدامها خالل نكبة عام 1948.
ميكننا، وينبغي لنا أن جند طريقة أفضل لكي نربط في أذهان الناس في أنحاء العالم بني تدمير 
531 قرية و11 مدينة وبلدة في عام 1948، وبني هدم البيوت الفلسطينية في القدس في عام 2010؛ 

في آذار 2010، تلقيت رسالة على صندوق البريد االلكتروني اخلاص 
بي وصلتني من األردن. كانت الرسالة من أمين حمودة، أبن ألحد الجئي 
قرية بيت دجن احملاذية ليافا. لقد عمل أمين حمودة على كتابة وحترير 
كتاب فريد من نوعه الذي يعرض حكاية قريته مبساعدة مقابالت أجراها 
أعقاب عرض  إلي برسالة، في  أرسل  لقد  القرية.  العشرات من الجئي  مع 
صور في موقعي اخلاص على االنترنت الذي يستعرض بقايا قرى أخرى 

ُدمرت في النكبة. 
طبيعة  فهم  استطع  ول��م  الكتاب،  موضوع  حمودة  ذك��ر  الرسالة،  في 
قائمة  تكن  لم  فرصة  ووجدتها  انتباهي،  لفت  قد  املوضوع  ولكن  التوجه، 
قبل ذلك في االتصال مع هؤالء املوجودين وغير املوجودين. وبدون تردد 
للحظة، فقد أرسلت له رسالة رد، وتوجهت إليه بسؤال فيما إذا زار القرية 
يوما وصّور ما بقي فيها. وملفاجئتي، فقد علمت بأن ال شخص من الجئي 
أعقاب ذلك،  1948. وفي  العام  القرية منذ  زار  القرية ومن بينهم حمودة 
بقي،  ما  توثيق  وأحاول  قريته  إلى  أسافر  أن  أحب  لو  فيما  حمودة  سألت 

وقد فرح بهذا االقتراح وانتظر زيارتي. 
لقد حرصت على أن ال أماطل كثيرا، بعد أن اعتقدت بأنه يتوقع بفارغ 
في  زرت  األول��ى،  الرسالة  على  أي��ام   4 بعد  وفقط  ال��ص��ور،  رؤي��ة  الصبر 
صباح يوم اجلمعة بقايا قرية بيت دجن. أقيمت على قرية بيت دجن اليوم 
املدمرة،  القرية  أسم  حتفظ  التي  دغان”،  “بيت  اإلسرائيلية  املستوطنة 
والتي بدورها رمبا حتفظ اسم القرية اليهودية في املكان قبل نحو 2000 
عاما. كنت أتوقع بأن ال أجد شيئا، ولكنني لم أجد فقط بقايا كثيرة، وإمنا 
في  هي  إسرائيلية،  يهودية  عائالت  اليوم  تقطن  فيها  كاملة-  بيوتا  أيضا 

األساس من العائالت املهمشة في املجتمع اإلسرائيلي. 
عقد من الزمن وأنا أتعقب هذه القرى مع وعي ملا حصل هنا ولألسرار 
وبني  بيني  وكشفها  العودة  على  أصر  أس��رار  البقايا-  هذه  تخفيها  التي 
األمكنة،  وق��راءة  القرى،  هذه  تعقب  كيفية  تعلمت  العقد،  هذا  في  نفسي. 
وكيفية اإلجابة على أسئلة مثل أين كان مركز القرية، وأين كانت املباني 
العامة، وماذا تبقى، وبشكل عام تعامت استكشاف املباني التي تعود إلى 

هذه احلقبة. 
بيت دجن هي إحدى القرى األوائل التي محيت على يد إسرائيل، ومع 
اجلدد  املستوطنني  إسكان  بغية  أوجها،  في  الهدم  عملية  أوقفت  فقد  ذلك، 

من  إسرائيل  إلى  قدموا  الذين  أولئك  وخصوصا  الجئني،  أنفسهم  كانوا  الذين 
اليوم  وبقي  محي  قد  صغيرة  تلة  على  القائم  القرية  مركز  العربية.  ال��دول 
كحديقة وطنية، ولكن في هوامشه تتواجد عشرات األدلة على بيوت سكنها 
أهل بيت دجن املوزعني على أنحاء العالم. غالبية البيوت مهدومة أو مغلقة، 

ولكن في بعضها تسكن عائالت. 
إلى حمودة وأنا شغوف مبعرفة  إلى شقتي، أرسلت الصور  فور عودتي 
رده، وما إذا استطاع احد الجئي القرية في التعرف على بيته. لقد مت التعرف 
الشيخ  ملصطفى  يتبع  أن��ه  على  كامل  بشكل  الباقية  البيوت  أبهى  أح��د  على 
وروي��دا  القرية.  في  سكنت  التي  التسعني  األس��ر  أرب��اب  أح��د  وه��و  الدجاني، 

رويدا، فقد عادت الذكريات لالجئي القرية، ولكن هذه املرة كانت ملموسة 
أكثر من السابق، وذلك بفضل الصور التي يرونها للمرة األولى، بعد أكثر 

من ستني عاما منذ أن رأوا قريتهم للمرة األخيرة. 
الذاتية،  جتربتي  من  شيئا  كان  معها  ولكن  اجلافة،  احلقائق  هي  هذه 
لقد  املختلفة.  القرى  إلى  بها  قمت  التي  الزيارات  سائر  عن  اختلف  والذي 
نشأت هنا روابط وأحاديث بيني وبني نسل األشخاص الذين عاشوا هنا 
يوما، وهؤالء الذين ال يتواجدون في املكان اليوم- وأنا أتواجد فيه اليوم، 

هل أنا وحدي؟ 
من  بعد؟  عن  حتكم  بجهاز  عيون  ُمقرر؟  مبعوث؟  كاميرا؟  مع  عميل 
مناظر  الالجئني  هؤالء  لكل  وأرسل  القرية  إلى  أنظر  الكاميرا  عدسة  وراء 
العربية  األردن،  إل��ى  دج��ن  بيت  تصل  وهكذا  منها،  هجروا  التي  بيوتهم 
السعودية، دبي، أستراليا، اإلمارات العربية املتحدة، قطر، سوريا، ليبيا، 
كندا، النرويج، الواليات املتحدة األمريكية، وأيضا إلى غزة، نابلس ورام 

الله. 
لقد تفاجأت حتى هذه اللحظة، بأن أمين حمودة الذي يحمل جواز سفر 
الكبيرين من أجل العودة والعيش في  الوقت واجلهد  أمريكي ويخصص 
بيت دجن، لم يفكر أبدا في زيارة مكان أحالمه. وأنا اإلسرائيلي، حتولت 
هنا إلى ذاك الذي يأتي ويعرض عليه قريته في العام 2010. لقد ضايقني 
يشتاقون  التي  قريتهم  وزي��ارة  ال��ع��ودة  من  يتهربون  مل��اذا  ال��س��ؤال:  ه��ذا 
من  يخافون  هل  دائمة؟  عودة  تعد  ال  زيارة  من  يخافون  هل  كثيرا؟  إليها 
مهدومة  قرية  سيجدون  حيث  نسجوها  التي  الفردوس  جنة  حلم  تفجير 
البقايا  وحولها أقيمت قرية إسرائيلية حقيرة ومترهلة ليس أقل من تلك 
السريعة  بالطرق  محاطة  القرية  ي��ج��دوا  أن  يخشون  ه��ل  التاريخية؟ 
املزعجة وامللوثة، وجبل من القمامة يغطي قرية خيرية املجاورة، ويلوث 

البيئة احمليطة... 
بيت  املاضي  في  ك��ان  ما  وس��ط  في  اإلسرائيلي  أن��ا  حالي  واق��ع  هو  ه��ذا 
دجن، أعلم على األرجح وحدي مبا حصل هنا أمام مناظر الركام، تتوسطني 
األحياء  املختلفة  بأجيالهم  القرية  أب��ن��اء  األخ���رى،  اجلهة  وم��ن  الكاميرا، 

واألموات، كلنا هنا في هذه اللحظة في وسط القرية احلية-امليتة. 

* ميخائيل يعكوفسون: مهندس معماري، تلة صمويل.

وفي كثير من األحيان، يتوجب علينا 
نحن أكثر من الناس الذين هم أنفسهم 
لفلسطني  ال��ع��رق��ي  للتطهير  ض��ح��اي��ا 
على  ق��ادري��ن  ن��ك��ون  أن   ،1948 ع���ام 
احلية  الضمائر  ألص��ح��اب  نشرح  أن 
ول��ل��ن��اس اجل��دي��ري��ن ب���االح���ت���رام في 
جميع أنحاء العالم بان األيديولوجية 
التي تبرر املجازر التي راح ضحيتها 
آالف الفلسطينيني األبرياء خالل عام 
التي  األيديولوجية  1948، هي نفس 

تتغاضى اليوم وتبرر ذبح 1،400 فلسطيني في قطاع غزة في كانون ثاني 2009.
ويجب علينا، وميكننا أن نحذر بأن األيديولوجية ذاتها تقوم بتحويل كل فلسطيني، أينما كان 
النقب  في  البدو  يواجه  حيث  فلسطني؛  سلب  لعملية  التالية  للمراحل  محتمل  ه��دف  إل��ى  كانت؛  أو 
الطرد وعزلهم في »غيتوات« وفي »محميات« وجيوب معزولة، ويعيش سكان  املزيد من عمليات 
اإلسرائيلي،  الوحشية من جانب اجليش  االعتداءات  باملزيد من  املستمر  التهديد  قطاع غزة في ظل 
الكبرى ال  القدس  الفلسطينيني في منطقة  أن  كما  البطيء.  وامل��وت  املجاعة  ناهيك عن خلق ظروف 
زالوا يقيمون فيها بطريقة تتعارض مع سياسات العزل املكاني اإلسرائيلية، ومع اخلطط السياسية 
املستقبلية لهذه املدينة – مساحة أكبر مع اجتثاث طابعها العربي. كما أن الفلسطينيني سكان املثلث، 
وادي عارة، يافا، الرملة، اللد، حيفا واجلليل هم أهداف للسياسة اجلديدة للتفريغ والتهويد، والتي 
ميكن أن حترمهم من مصادر معيشتهم، ومن حقوقهم األساسية في احلياة والعيش بكرامة. كما أن 
الفلسطينيني في مخيمات الالجئني في لبنان وسوريا؛ هم أيضا ليسوا مبنأى عن احلملة الصهيونية 
إخضاع  على  يشتمل  وال��ذي   ،1882 ع��ام  في  ب��دأ  ال��ذي  االستعماري  مشروعها  الستكمال  النهائية 

جيران إسرائيل العرب بالقوة. 
تتواصل اإلجراءات اإلسرائيلية ضد كل هذه املجموعات يوميا وعلى وجبات مجزأة، وليس من 
السهل جدا كتابة التقارير عنها، وهي ليست سريعة مبا فيه الكفاية لتتم معارضتها بفعالية، ولكن 
في أوقات كهذه، ينبغي علينا جتميع طاقاتنا، وأن نقوم مرة أخرى بشرح ملاذا كل ساعة متر هي جزء 
زمني جديد من اجلرمية التي بدأت في عام 1948، وبأن هذه اجلرمية ستتوقف فقط عندما ال نرى 
املزيد من الفلسطينيني يتحولون لالجئني، وعندما نرى كل أولئك الذين طردوا في ومنذ عام 1948 

وحتى اليوم، يعودون ساملني إلى ديارهم؛ وذلك كجزء من إطار اتفاق سالم شامل وعادل.

* بروفيسور ايالن بابيه: مؤرخ يهودي إسرائيلي صاحب كتاب التطهير العرقي في فلسطني، رئيس قسم 
الدراسات التاريخية في جامعة اكستر- بريطانيا. 

مهمتنا جتاه استمرار جرمية النكبة

اجلرمية ستتوقف فقط عندما ال نرى املزيد من الفلسطينيني املهجرين، 
وعندما نرى كل أولئك الذين طردوا في، ومنذ عام 1948، وحتى اليوم، يعودون ساملني إلى ديارهم.

بقلم: بروفيسور إيالن بابيه*

بيت دجن: من وراء عدسة الكاميرا
بقلم: ميخائيل يعكوفسون*

)com.palestineremembered :صورة حديثة لقرية بيت دجن املهجرة )املصدر

في مواجهة النكبة املستمرة
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لم تعرف األمة العربية في تاريخها احلديث قضية مست املصير القومي 
القضية  فهي  الفلسطينية.  كالقضية  وهبوطاً،  صعوداً  به  وارتبطت  العربي، 
قضية  كانت  وإذا  محدود.  غير  عربي  شعبي  بإجماع  ت��زال  وال  حظيت  التي 
العراق وما جرى له ويجري فيه بعد الغزو األمريكي تستقطب اليوم اهتمام 
حدث  ما  فإن  العروبة،  مصير  على  وخوفها  قلقها  وتثير  العربية،  اجلماهير 
الصهيوني  امل��ش��روع  وم��ن  وقضيتها،  فلسطني  م��ن  مبوقفه  مرتبط  للعراق 
أحداث  من  العربية  املنطقة  في  يجري  ما  كل  إن  بل  أرضها.  على  يقوم  ال��ذي 
أيضاً مبا جرى لفلسطني، وما يحدث  وصراعات وأطماع استعمارية مرتبط 

فيها. 
مخططات  في  الصدارة  مكان  التاريخ  مدى  على  العربي  الوطن  احتل  لقد 
لطموحات  منطلقاً  فيه  رأت  ال��ذي  اإلمبرياليات  لصراع  ومركزا  االستعمار، 
االستراتيجي  امل��وق��ع  ال��ت��اري��خ  عبر  شكل  ألن��ه  ن��ظ��راً  منها  ك��ل  ل��دى  الهيمنة 
والنمو  احلياة  شريان  يعتبر  الذي  للطاقة  الرئيسي  املخزون  وامتلك  األهم، 
في  يتحكم  وم��ن  العالم.  شعوب  ولكل  الكبرى،  الصناعية  للدول  والتطور 
هذه الطاقة يتحكم في العالم بأسره. كما ارتبطت هذه املكانة اإلستراتيجية، 
عربية  حضارية  وبرسالة  عريق،  تاريخي  بتراث  االقتصادية  واإلمكانيات 
مما  وحضارته.  الغرب  لتاريخ  األق��وى  املنافس  هي  كانت  إنسانية  إسالمية 

عزز من مكانة هذا الوطن وجعله مطمعاً للغزاة. 
بعدي  خ��الل  م��ن  الكبير  ال��وط��ن  لهذا  العقد  واس��ط��ة  فلسطني  شكلت  وق��د 
ومغربه،  العربي  الوطن  مشرق  بني  ال��واص��ل  املفصل  فهي  وال��زم��ان.  املكان 
احلاكم  العربي  ال��وط��ن  موقع  خ��الل  م��ن  وغ��رب��ه  العالم  ش��رق  ب��ني  وبالتالي 
أما بعد  العالم مبشرقه.  الذي يربط غرب  الشريان  املتوسط،  للبحر األبيض 
الزمان فيتمثل في املكانة التي احتلتها فلسطني منذ القدم ضمن معادلة األمن 
خالل  من  اكتسبته  ال��ذي  الروحي  البعد  إلى  باإلضافة  هذا  العربي.  القومي 
وجود بيت املقدس فيها، مما جعلها جزءا راسخاً في وجدان وضمير املواطن 
العربي، وبالضمير البشري عموماً. فهي مهبط الرساالت، ومسرى األنبياء، 
الدين  يوم  إلى  باملرابطني  أهلها  الله  وصف  وقد  السماء.  إلى  األرض  وبوابة 
ولصمودهم ودفاعهم عن أخطر ثغرة في اجلسم العربي واإلسالمي. وقد كان 
بالنسبة  النصر  أو  الهزمية  عنوان  هو  احملتل  من  وحتريرها  القدس  احتالل 

لألمة العربية على مر العصور. 
والروحية  املعنوية  والقيمة  واجلغرافية،  التاريخية  املكانة  لهذه  ونظراً 
التي مثلتها فلسطني، فقد أصبحت أيضاً في تاريخنا العربي املعاصر املعيار 
ومن  منها  موقفه  حسب  عربي،  حزب  أو  نظام  أي  وقومية  لوطنية  احلقيقي 
شكلت  حتريرها  على  والعمل  فلسطني  م��ن  امل��وق��ف  وح��دة  إن  ب��ل  حتريرها. 
عنصراً جامعاً لوحدة النضال العربي كطريق نحو حتقيق الوحدة العربية. 
وملا كانت قضية التحرير تتطلب حشد وتوحيد طاقات األمة، وتطوير قدراتها 
وبناء قوتها الذاتية، فإن هذه العوامل هي عناصر حتقيق الوحدة، وانطالق 
فلسطني  حترير  مقومات  فإن  وبالتالي  العربي.  القومي  النهضوي  املشروع 
ه��ي م��ق��وم��ات حت��ري��ر األرض ال��ع��رب��ي��ة م��ن ال��وج��ود االس��ت��ع��م��اري ون��ف��وذه، 
وحترير ثروات األمة، وامتالكها، وحترير لإلنسان العربي، وحتقيق سيادة 

األمة الفعلية على وطنها. وفي ذلك بناء تلقائي للوحدة العربية. 
وحت��ري��ره��ا،  فلسطني  قضية  تعنيها  ال��ت��ي  املفاهيم  ه��ذه  ف��إن  ه��ن��ا،  وم��ن 
جعلت من قضية فلسطني محور االرتكاز في الصراع بني القوى االستعمارية 
واإلمبريالية الطامعة في الهيمنة على املنطقة، وبني الشعب العربي الطامح 

في التحرر واالستقالل ، واملتطلع نحو الوحدة القومية. 
العربية  وأمتها  فلسطني  بني  اجلدلية  العالقة  هذه  االستعمار  وعى  وقد 
أن  وع��ى  كما  العربي.  الوطن  على  السيطرة  الغربية  القوى  م��ح��اوالت  عبر 
خالل  من  حتقيقه  ميكن  ال  ون��ف��وذه  لسيطرته  والدميومة  االستقرار  توفير 
العسكري اخلارجي فقط، بل البد له من استخدام عوامل أخرى توفر  الغزو 
من  إحاللي  استيطاني  بعد  ذات  له  ثابتة  قواعد  كإقامة  النفوذ.  استمرار  له 
في  والتالعب  فلسطني،  في  االغتصابي  الصهيوني  املشروع  إقامة  مثل  جهة، 
البنية الداخلية العربية من جهة أخرى، من خالل تقسيم الوطن العربي إلى 
النزعة  تعزيز  عبر  عليها،  هيمنته  تسهل  ضعيفة  صغيرة  ودوي��الت  كيانات 
الصراعات  وتعزيز  وحكامها،  أنظمتها  في  والتحكم  لديها،  والقبلية  القطرية 
واملذهبية  الطائفية  النعرات  وإذكاء  جماهيرها،  وبني  وبينها  كأنظمة،  بينها 

لقتل الروح القومية. 
وقد رأت القوى االستعمارية في املشكلة اليهودية، واحلركة الصهيونية 
أداة رئيسية ملشروعها في غزوها اجلديد للوطن العربي، وحتقيق أهدافها في 
االستعمارية  األهداف  التقت  حيث  وجتزئته،  ثرواته،  وعلى  عليه،  السيطرة 
والصهيونية على استهداف فلسطني كمنطلق لتحقيق أهدافها املشتركة. ومن 
هنا بدأ التخطيط مبكراً للتأسيس لهذا املشروع املشترك. ويالحظ أن املرحلة 
انعقاد  من  ق��رن  حوالي  قبل  ب��دأت  الصهيوني  اإلمبريالي  للمشروع  األول��ى 

املؤمتر الصهيوني األول في مدينة بال السويسرية عام 1897، والذي وضع 
آلية قيام الكيان الصهيوني في فلسطني؛ إذ وجه نابليون بونابرت رسالة إلى 
يهود العالم عام 1799 دعاهم فيها للعودة إلى ما يسمى أرض امليعاد. وبذلك 
الفكر االستعماري  إلى بؤرة  الديني اخلرافي  العودة من ُبعدها  انتقلت فكرة 

الغربي، وأصبحت جزءاً من الصراعات االستعمارية على الوطن العربي. 
التي  البريطاني  ال���وزراء  رئيس  بانرمان  كامبل  وثيقة  أك��دت��ه  م��ا  وه��ذا 
ص��درت ع��ن م��ؤمت��ر دول��ي ع��ق��ده ب��ان��رم��ان ب��ني ع��ام��ي 1905 و 1907 ش��ارك 
)بريطانيا  االستعمارية  ال��دول  أهم  من  وباحثون  وسياسيون  مفكرون  فيه 
املخاطر  لبحث  والبرتغال(  وإيطاليا  وإسبانيا  وبلجيكا  وهولندا  وفرنسا 
البلدان  تطور  تعرقل  التي  اخلطط  ووض��ع  االستعمارية،  ال��دول  تهدد  التي 
املقاومة لالستعمار. وقد استنتج املؤمتر أن أخطر املناطق هي الوطن العربي 
الذي متتد أراضيه بني شرق البحر األبيض املتوسط وجنوبه، كون هذا البحر 
واحلضارات،  األدي��ان  مهد  وحوضه  والشرق،  الغرب  بني  الوصل  همزة  هو 
وحدة  له  تتوافر  واح��د  شعب  والشرقية،  اجلنوبية  شواطئه  على  ويعيش 
عن  ف��ض��الً  ه��ذا  وال��ت��راب��ط،  التجمع  مقومات  وك��ل  وال��دي��ن،  واللغة  ال��ت��اري��خ 

نزعاته الثورية، وثرواته الطبيعية. 
آمال  فعالً  توحدت  إذا  املنطقة  هذه  وضع  من  تخوفه  عن  املؤمتر  وأع��رب 
شعبها وأهدافه، وإذا انتشر التعليم، وعممت الثقافة في أوساط شعبه، وإذا 
دخلت إليه الوسائل الفنية احلديثة، وإذا حتررت املنطقة واسُتغلت ثرواتها 
في  اخل��ط��وات  ه��ذه  حتققت  إذا  أن��ه  امل��ؤمت��ر  ورأى  أهلها.  قبل  م��ن  الطبيعية 
االستعمارية.  باإلمبراطوريات  ستحل  قاضية  ضربة  فإن  العربية،  املنطقة 
بانرمان مركزة على  التي حملتها وثيقة كامبل  املؤمتر  ولذلك جاَءت قرارات 

ضرورة حتقيق الدول االستعمارية هدفني في املنطقة العربية: 
� على الدول الغربية، ذات املصالح املشتركة، أن تعمل على استمرار  أوالً 
جتزئة هذه املنطقة وتأخرها، وإبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتأخر 

وجهل. 
عن  املنطقة  ه��ذه  في  اإلفريقي  اجل��زء  فصل  على  العمل  ض��رورة   � وثانيا 
اجلسر  يحتل  وغريب،  قوي  بشري،  حاجز  إقامة  خالل  من  اآلسيوي  اجل��زء 
البري الذي يربط أوروبا بالعالم القدمي عبر البحر األبيض املتوسط، بحيث 
تشكل هذه املنطقة، وعلى مقربة من قناة السويس، قوة صديقة لالستعمار، 

وعدوة لسكان املنطقة.
وقد رأى الغرب االستعماري أنه بفكرته هذه يتخلص من جهة من املسألة 
أخرى  جهة  وم��ن  واالجتماعية،  والثقافية  االقتصادية  بأبعادها  اليهودية 
الوطن  على  للسيطرة  مشروعه  م��ن  ج���زءا  الصهيونية  احل��رك��ة  م��ن  يجعل 
عملية  لليهود  األوروب���ي  باالضطهاد  سمي  م��ا  اعتبار  هنا  وميكن  العربي. 
العنصري  كيانهم  إلن��ش��اء  فلسطني  إل��ى  للهجرة  لدفعهم  مفتعلة  سياسية 

كقاعدة متقدمة لإلمبريالية الغربية في قلب الوطن العربي. 
الصهيوني في  ال��ك��ي��ان  إن��ش��اء  ف��ي  ال��ب��دء  ارت��ب��ط��ت عملية  ال��ب��داي��ة،  وم��ن��ذ 
وزير  أطلقه  ال��ذي  بلفور  وعد  أن  إذ  العربي؛  الوطن  تفتيت  بعملية  فلسطني 
 1917 ع��ام  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  من  الثاني  في  البريطاني  اخلارجية 
العربي.  ال��وط��ن  تقسيم  أو  ضعف  حالة  ف��ي  إال  ينفذ  أو  يطلق  أن  ل��ه  ك��ان  م��ا 
مع   1916 عام  بيكو  سايكس-  ومعاهدة  مؤمتر  بعد  بلفور  وعد  جاء  ولهذا 
نهايات احلرب العاملية األولى. حيث جرت جتزئة الوطن العربي إلى كيانات 
حكومات  وخ��ل��ق  ال��ع��رب��ي،  والشعب  األم��ة  جسم  لتفتيت  صغيرة  سياسية 
وأنظمة مرتبطة باالستعمار الذي أنشأها، وغير قادرة على مواجهة هيمنته 
على املنطقة أو منعه من إقامة قاعدته االستعمارية الصهيونية في فلسطني. 
لتوفير  البريطاني  االن��ت��داب  حت��ت  فلسطني  التقسيمي  امل��ش��روع  وض��ع  وق��د 
وذلك  بلفور،  وعد  نص  كما  فلسطني  في  لليهود  القومي  الوطن  إقامة  شروط 
أراضيها  من  جزءا  ومنحهم  فلسطني،  إلى  اليهودية  الهجرة  عمليات  بتسهيل 
تصدت  ال��ت��ي  الفلسطينية  ال��ع��رب  ث����ورات  وق��م��ع  ل��الس��ت��ي��ط��ان،  احل��ك��وم��ي��ة 
جهة  من  الصهاينة  املستوطنني  وعصابات  جهة،  من  البريطاني  لالحتالل 

أخرى. 
بريطانية  مبحميات  أشبه  كانت  التي  العربية  التجزئة  أنظمة  لعبت  وقد 
وأمراؤها وشيوخها وملوكها الساعون للرضا البريطاني، دوراً مساوما على 
فلسطني من أجل حصولهم على حصص ومواقع ومناصب في األرض العربية 
مساعداً  دوراً  لعبت  كما  الكيانات(.  وإنشاء  التقسيم  عمليات  )خالل  املجزأة 
أقدام  تثبيت  وبالتالي  فلسطني،  في  أقدامه  تثبيت  على  البريطاني  لالنتداب 
البريطاني  االحتالل  مع  تواطأت  حني  فلسطني،  في  الصهيوني  االستيطان 
والهجرة  البريطاني  االحتالل  ضد  الفلسطيني  الشعب  ث��ورات  إسكات  على 
اليهودية )رسالة امللوك العرب للشعب الفلسطيني وقيادته لوقف اإلضراب 
والثورة عام 1936 بناء على طلب من احلكومة البريطانية ووعود بريطانية 
اليهودية(. وحني لم تقدم أي دعم مادي أو عسكري أو  الهجرة  كاذبة بوقف 

حتى معنوي لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه في تلك الفترة . 
وبعد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  181  بتاريخ 1947/11/29 
القاضي بتقسيم فلسطني إلى دولتني، وإعطاء الدولة اليهودية أكثر من %55 
أكثر  ميتلكون  الوقت  ذلك  في  يكونوا  لم  اليهود  أن  رغم  فلسطني  مساحة  من 
من 5% من أرض فلسطني، ورفض الشعب الفلسطيني لهذا القرار، واشتعال 
ث��ورت��ه ل��ت��ح��ري��ر أرض����ه، رف��ض��ت احل��ك��وم��ات ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ب��ع ن��ظ��ري��اً ق��رار 
ودفعت  آن��ذاك،  الفلسطينية  للثورة  دعم  أي  عملياً  تقدم  لم  ولكنها  التقسيم. 
اإلمكانيات  وذات  للحرب،  املؤهلة  وغير  والضعيفة  الصغيرة  بجيوشها 
جيداً،  واملسلحة  املدربة  الصهيونية  املنظمات  ملواجهة  احملدودة  التسليحية 
واألكثر عدداً من كل اجليوش العربية. واألنكى من ذلك أن اجليوش العربية 
وضعت حتت القيادة األردنية التي كان يقود جيشها ضابط بريطاني يأمتر 
باألوامر البريطانية، وقامت هذه اجليوش أو بعضها، مبصادرة سالح الثوار 
مسؤولية  أصبحت  التحرير  معركة  أن  بحجة  دوره��م،  وإلغاء  الفلسطينيني 
املعركة  نتيجة  كانت  التطورات  لهذه  ونتيجة  اجل��ي��وش.  بها  تقوم  عربية 
العربية،  اجل��ي��وش  فهزمت  الصهيوني،  االح��ت��الل  ق��وات  لصالح  محسومة 
وانسحبت، وقامت دولة إسرائيل على أكثر من 78% من أرض فلسطني. ولم 
مع  بل كان بعضها متواطئاً  التقصير،  العربية عند حدود  األنظمة  يقف دور 
أجل توسيع  الفلسطينية من  األراضي  تقاسم  الصهيوني اجلديد على  الكيان 
للشعب  استيعاب  مركز  دولتها  ولتكون  النظم،  ه��ذه  بعض  أراض���ي  رقعة 
يحول  للفلسطينيني  بديالً  وطناً  ولتشكل  أرض��ه،  من  طرد  الذي  الفلسطيني 
في  االستقرار  إسرائيل  لدولة  وليتيح  وأرض��ه��م،  وطنهم  إل��ى  عودتهم  دون 
 1948 عام  تنفيذه  جرى  الذي  املخطط  هذا  كان  ورمبا  احتلتها.  التي  األرض 
جزء من املخطط الكبير الذي رسمت معامله في معاهدة سايكس- بيكو، ومت 
فيها تقسيم الوطن العربي إلى دويالت جرى رسم حدودها وتعيني حكامها 

في قرار االنتداب عام 1922.
الوطن  مشرق  في  س��واٌء  استعمارياً،  احملكومة  العربية  األنظمة  بعض 
في  الصهيوني  الكيان  لتعزيز  التآمري  دورها  في  ذهبت  مغربه،  أو  العربي 
الغربية  االستعمارية  ال��ق��وى  م��ع  ت��واط��أت  ح��ني  ذل��ك  م��ن  أبعد  إل��ى  فلسطني 
إلى  العربية  البلدان  يهود  تهجير  على  الصهيونية،  احلركة  ومع  احلاكمة، 
دولة الكيان الصهيوني في فلسطني )الكتل اليهودية األكبر جاَءت من العراق 
واملغرب واليمن وإيران(. بحيث شكلت نسبة اليهود الشرقيني )السفاردمي( 
املاضي  ال��ق��رن  م��ن  والستينات  اخلمسينات  س��ن��وات  ف��ي  إس��رائ��ي��ل  دول��ة  ف��ي 

حوالي 63% من السكان. 
وهكذا انقلب دور النظام الرسمي القطري العربي احملكوم استعمارياً من 
إلقامة  مساعد  عامل  إلى  الفلسطينية،  العربية  األرض  لتحرير  مساعد  عامل 

الكيان الصهيوني في فلسطني، وتثبيت وجوده. 
بعد   � احل��ال��ي  العربي  الرسمي  النظام  دور  أن  وامل��ؤس��ف،  امل��ؤس��ي  وم��ن 
حسني،  وص���دام  ال��ن��اص��ر،  عبد  جمال  اخل��ال��دي��ن،  الشهيدين  القائدين  رحيل 
األنظمة  دور  عن  يختلف  ال   � العربي  الوحدوي  النهضوي  املشروع  صاحبي 
على فلسطني واألمة  أكثر خطراً  اآلن  النكبة، بل رمبا هو  العربية في مرحلة 
وجبنه  األمريكية،  للسياسات  وخضوعه  وانقسامه  ضعفه  نتيجة  العربية، 

في مواجهة دولة االحتالل الصهيوني. 
على  يكون  لن  اخلطر  ف��إن  احل��ال،  ه��ذه  على  العربي  ال��واق��ع  استمر  وإذا 
الالجئني في  أرض فلسطني وحدها، وعلى حقوق شعبها، وفي مقدمتها حق 
العودة، بل سيمتد ليطال األمة العربية وبلدانها بأسرها. وقد بدأت مؤشرات 
الصومال، وما  في  للعراق، وما يجري  ما جرى  هذا اخلطر تتضح من خالل 
نتيجة  العربي  اخلليج  منطقة  في  وكذلك  وال��س��ودان،  اليمن  في  متوقع  هو 
وجود مخاطر إقليمية أخرى تستغل حالة الضعف العربي، تتمثل في انتشار 

النفوذ اإليراني، وتزايد طموحاته في املنطقة. 
ومن أجل إنقاذ فلسطني، مبا فيها القدس، وحقوق الالجئني الفلسطينيني 
خالل  من  الراهنة،  العربية  السياسات  في  النظر  إعادة  من  البد  الضياع،  من 
األمريكية،  للسياسات  االن��ص��ي��اع  وق��ف  على  ي��ق��وم  ع��رب��ي  مل��ش��روع  اإلع���داد 
وتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني، وهذا لن يتم إال من خالل بناء القوة 

العربية العسكرية واالقتصادية والثقافية، ووحدة املوقف العربي. 
والعربية  الفلسطينية  األراضي  لتحرير  واألمثل  األوحد  الطريق  هو  هذا 
االنقسام  حالة  ووق��ف  الضياع،  من  وال��ق��دس  ال��ع��ودة  حق  وحماية  احملتلة، 
واالنهيار التي تتعرض لها األمة العربية. وحتى يتم ذلك؛ البد من قيام احلركة 
اجلماهيرية  ومنظماتها  وأح��زاب��ه��ا،  السياسية،  وق��واه��ا  العربية  الشعبية 

بتحرك جماهيري يفرض إرادته على األنظمة الرسمية العربية.

* د. عبد الله احلوراني: كاتب فلسطيني، عضو املجلس الوطني الفلسطيني، ومدير 
املركز القومي للدراسات والتوثيق.

فلسطني قضية قومية، وليست وطنية فقط
بقلم: د. عبد الله احلوراني*

في مواجهة النكبة املستمرة
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الهوية الوطنية ومقارعة النكبة: الذاكرة وخطر النسيان
سالم أبو هواش*

يا جماهير شعبنا املناضلة في الشتات وفي كل فلسطني، يا من تقبضون على جمر 
الذكرى  تأتي  اإلنسان،  حقوق  حماة  ويا  العالم،  أحرار  يا  وثبات،  بعزم  احلقوق 
وخطيرة،  ومعقدة  دقيقة  سياسية  مرحلة  في  الفلسطينية  للنكبة  والستون  الثانية 
تتطلب قراءة الواقع بدقة كما هو، دون مجاملة للذات أو جتميل، الن القراءة الواضحة 
واملوضوعية تشكل اخلطوة األولى نحو التغيير املنشود. إن إسرائيل اليوم كمشروع 
استعماري - وال نكتفي بالقول احلكومة احلالية إلسرائيل- وصلت إلى حد املجاهرة 
بسياساتها وقوانينها العنصرية واالستعمارية والعدوانية دون أن تعير العالم أدنى 
التفات. وان دول وأطراف الرباعية، وفي املقدمة منها الواليات املتحدة ومن خلفها األمم 
املتحدة بلغت من العجز و/أو التواطؤ حدا غير مسبوق. في حني لم تتراجع مواقف 
بلغت  بل  وحسب؛  العاملي،  والتواطؤ  اإلسرائيلية،  االنتهاكات  حيال  العربية  الدول 
شعار  حتت  األمريكي،  وللضغط  الواقع  لألمر  اإلذعان  عن  صراحة  اإلعالن  مستوى 
إعطاء مسيرة السالم واجلهود املبذولة فرصة أخرى. أما منظمة التحرير الفلسطينية، 
املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، فقد أمست في ظل التركيز على مشروع بناء 
السلطة الفلسطينية هيكال غير فاعل ُيستدعى في اخلطابات، أو لتمرير موقف ما، أو 
لتبرير تراجع ما. إن أية محاولة لتجميل الواقع أو املعطيات لن تكون أكثر من ذر للرماد 

في العيون، أو محاولة جديدة لدفن الرأس بالرمل على أمل حدوث تغيير ما. 
أن  يكشف  للذات  خداع  وبدون  املنصرم  العام  خالل  جرى  ملا  موضوعيا  رصدا  إن 
إسرائيل، دولة االستعمار االحاللي، والفصل العنصري، واالحتالل العدواني، عملت 
وبال  جميعا  اآلخرين  وجعلت  جهة،  من  عنصريتها  وإبراز  ذاتها  جتسيد  على  فعليا 
استثناء يراوحون في مكانهم من جهة ثانية. وبنظرة سريعة يتبني أن املواقف الدولية، 
والعربية والفلسطينية أيضا تراوحت بني  العتب واإلدانة، أو التمني على إسرائيل 
العالم  وقف  فكما  ما.  معجزة  وحدوث  احلكومي  ائتالفها  تبدل  انتظار  أو  ورجائها، 
متواطئا أو عاجزا أمام احلرب العدوانية على قطاع غزة، ال يزال متواطئا وعاجزا أمام 

احلصار املفروض عليه منذ أكثر من ثالث سنوات.
ففي الوقت الذي عجزت فيه الواليات املتحدة ورئيسها املهلل له وبه عن إلزام إسرائيل 
بتجميد االستيطان عموما، أو بتجميده جزئيا ولفترة محدودة، ضاعفت إسرائيل من 
التي تتعرض  القدس  نشاطها االستيطاني في مختلف أرجاء فلسطني خصوصا في 
حلملة سافرة ومكثفة تهدف إلى إفراغها من سكانها، وتغيير هويتها احلضارية. وفي 
الوقت الذي ال يزال اجلانبان العربي والفلسطيني يتغنيان مببادرة السالم العربية، 
تهدف  التي  العنصرية  القوانني  من  مزيد  تشريع  على  اإلسرائيلي  الكنيست  تعمل 
وتؤدي عمليا إلى القضاء على أي أمل في قيام دولة فلسطينية حتى على اقل من %44 
من حدود 1967. فبدءا من تعديل قانون إدارة أراضي إسرائيل الهادف إلى خصخصة 
أمالك الالجئني، إلى قانون قسم الوالء إلسرائيل، مرورا بقانون جترمي فعاليات النكبة، 
التسلل،  ومرورا بتعديل وتفعيل األمر العسكري رقم ) 1650( املسمى بقانون منع 
وليس انتهاء مبراسيم ضم املقدسات واملعالم األثرية الفلسطينية إلى التراث اليهودي. 
التأييد  ورغم  الواقع.  األمر  فرض  منهجية  على  إسرائيل  تواظب  هذا،  كل  جانب  إلى 
املفاوضات  إلى طاولة  الرجوع  القاضي برفض  الفلسطيني  للموقف  العارم  الشعبي 

إال بالوقف الشامل لالستيطان في األرض احملتلة عام 1967 مبا فيها القدس، يتراجع 
املوقف في وقت قياسي حتت مسمى وغطاء اإلجماع العربي، الذي صار غطاء ملفاوضات 
العالقات العامة العدمية. والسؤال ما جدوى املفاوضات غير املباشرة برعاية حليف 
إسرائيل وراعيتها الواليات املتحدة في حني لم تنفع فيه املفاوضات املباشرة برعاية 
الرباعية؟  أية نتيجة ستفضي إليها هكذا مفاوضات؟ وهل املطلوب أن نخرج بعد مهلة 

الشهور األربع لنقول كما في كل مرة لم تستجب إسرائيل؟!
إننا في اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة/ اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن 
حق العودة وفي ضوء املعطيات الراهنة، وفي ظل استمرار االنقسام الفلسطيني اآلخذ 
في االستفحال، نرى أن املرحلة تتطلب منا جميعا، قوى، وقيادة، ومؤسسات أهلية 
وتعزيز  املستقل،  الفلسطيني  الوطني  وقرارنا  حقوقنا  لصون  بجد  العمل  وشعبية، 
صمود شعبنا، واستعادة وحدته الوطنية على قاعدة التمسك باحلقوق الوطنية في 
فإننا  وعليه،  القدس.  وعاصمتها  املستقلة  والدولة  املصير  وتقرير  الديار  إلى  العود 

ندعو إلى:
تعليق بدء أية مفاوضات سواء كانت مباشرة و/أو غير مباشرة على: 1 -

	 الوقف الشامل لالستيطان والتهويد، مبا في ذلك وقف بناء اجلدار وشق 
املستوطنات  بني  الواصل  والقطار  األنفاق  ومشاريع  االلتفافية،  الطرق 

والقدس،
	 إلغاء كل التشريعات و/أو مشاريع القوانني اإلسرائيلية العنصرية التي 

متس الشعب الفلسطيني، و/أو ممتلكاته، أو هويته احلضارية وتراثه،
	 إطالق سراح جميع األسرى الفلسطينيني بال استثناء، 

إنهاء حالة التشرذم واالنقسام الداخلي بأسرع ما ميكن ويكون ذلك من  2 -
خالل:

	 إطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ووقف حمالت التحريض والتشهير، واملناكفات اإلعالمية، 

	 توقيع وثيقة املصاحلة الوطنية )الورقة املصرية(،
	 املباشرة في إعادة بناء كافة مؤسسات واطر م ت ف مبا يضمن تفعيل هذه 

املؤسسات وشرعية ومصداقية التمثيل لكل القوى السياسية الوطنية،
املدنية:  الشؤون  إدارة  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  دور  	 قصر 
االجتماعية واالقتصادية واخلدمية دون السياسية؛ كي ال تصبح السلطة 
ومؤسساتها مثار نزاع داخلي، ولتجنب تعريض القرار الفلسطيني في 
وحدانية  ولضمان  واالبتزاز،  الضغط  من  ملزيد  املصيرية  املرحلة  هذه 

وشرعية التمثيل ل )م ت ف( في كل احملافل الدولية،
دعم وتعزيز املقاومة الشعبية بكافة أشكالها دون ربط ذلك مبدى رضا  3 -

إسرائيل والدول املانحة،
املخيمات  في  الشعبية  اللجان  انتخاب  قانون  وضع  في  التسريع  4 -
الفلسطينية وجتمعات الالجئني في كافة مواقعهم في فلسطني والشتات، 
وتنظيم االنتخابات مبا يضمن محتواها الوطني ومرجعيتها ل م ت ف 

وعدم تبعيتها للسلطة الفلسطينية وألجندة املانحني،
- 5 الوقوف بحزم أمام محاوالت شطب االنروا كهيئة دولية مكلفة بتوفير 
الرسمي  العمل  وتنظيم  الفلسطينيني،  لالجئني  اإلنسانية  املساعدة 
الشعبي واملؤسساتي مبا يكفل وقف سياسية تقليص اخلدمات املقدمة؛ 
حيال  التزاماتها  من  الدول  تنصل  عن  أصال  الناشئة  السياسية  هذه 

الالجئني واالنروا.
تكثيف العمل مع وفي الهيئات واملؤسسات الدولية واألوساط الشعبية  6 -

العاملية عبر:
	 تعزيز حملة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها، فرض العقوبات 

عليها إلى أن متتثل للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة،
	 تكثيف العمل على محاسبة ومقاضاة إسرائيل ومرتكبي جرائم احلرب، 
للقضاء  بشكاوى  التقدم  مواصلة  عبر  وذلك  اإلنسانية  ضد  واجلرائم 

الوطني للدول، والقضاء العاملي.
في  كعضو  إسرائيل  قبول  دون  للحيلولة  والدول  املؤسسات  	 حتشييد 
التجارية  التعاقدات  وإلنهاء  واإلقليمية   الدولية  واملؤسسات  املنظمات 

فيما بني إسرائيل والدول وخصوصا تلك املتعلقة بتجارة األسلحة.   
األشخاص  و/أو  واملؤسسات  التطبيع  أشكال  كافة  ونبذ  وإدانة  وقف   -7
املتورطني في هكذا أنشطة، سواء كانت تتم في داخل فلسطني، أو على املستوى 

الدولي.  
 

يا جماهير شعبنا، يا أحرار العالم،
إذا كان حل الصراع املستمر منذ 62 عاما يكون بتحقيق السالم بني األطراف، فان تطبيق 
القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والعدالة وفي مقدمتها القرار 194 هي 
أسس أي سالم دائم. وان السالم الدائم املنشود ال يكون إال بجبر كل األضرار التي حلقت 
بالشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، أي بتمكني الالجئني واملهجرين الفلسطينيني 
من العودة إلى ديارهم األصلية، واستعادة ممتلكاتهم، وتعويضهم حسب نصوص 
القرار 194، وبتمكني الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير املصير، وفي بناء 

دولته املستقلة كاملة السيادة.

املجد للشهداء، والشفاء للجرحى، واحلرية لألسرى،
عاشت م ت ف املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،

ومعا وسويا حتى العودة إلى الديار األصلية، وفلسطني حرة دميقراطية

اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة/ فلسطني

15 أيار 2010، النكبة 62. 

الن الصورة الفوتوغرافية لم تعد مجرد إطار مربع نختار له ما نشاء، فحكايات 
الفوتوغرافية كحقل رئيس  األمم تأتي من تاريخها املصور. فجاءت جائزة الصورة 
تطورا  العام  هذا  شهدت  والتي  التوالي،  على  الثاني  للعام  بديل  مركز  جوائز  ضمن 

ملحوظا من حيث نوع وعدد املشاركات.
ونحن كمصورين صحفيني نرى احلكاية من زاوية مختلفة، وكان جديدا علينا أن 
نحكم جلائزة صورة يشارك بها أطفال يرسمون احلكاية من مشاهداتهم اليومية، والن 
العنوان كان )العودة(، والن املكان كان الوطن، امتزجت ذاكرة املاضي بحياة املخيم 
والتشرد، فكانت النتيجة مجموعة من الصور التي حاول هؤالء األطفال صياغتها على 

طريقتهم اخلاصة. 
ال شك أن مشاركات هذا العام كانت أفضل من سابقه. ولم يعد حلم العودة مجرد 
صورة مفتاح، بل تعدى ذلك، وبدأ األطفال يبحثون عن كل احلكاية بعيونهم، فاستحقوا 
خالل  م��ن  التاريخ  أبنائنا  داخ��ل  ف��ي  نغرس  الن  جيدة  فرصة  ه��ذه  والتقدير.  ال��ف��وز 
الصورة، من خالل املشهد الذي يجعل الذاكرة حية، فاألطفال الذين التقطوا بعدساتهم 

املخيم واحلارة واحللم والتاريخ هم قادرون على إبقاء الذاكرة على قيد احلياة. 
ومن هنا نشجع اجلميع على املشاركة في هذا احلقل الهام من اجلائزة، ونتطلع 
أيضا في جلنة التحكيم أن تقوم مؤسسة بديل بفتح املجال ملشاركات أوسع، ومن أعمار 
مختلفة، فهذا اجليل يستحق منا الكثير وكل الدعم والتقدير لكل اجلهود املبذولة لرسم 

الوطن في إطار الصورة التي ال ميحوها الزمن. 

الصورة  حلقل  العودة  جائزة  حتكيم  جلنة  وعضو  صحفي  مصور  بدارنة:  عالء   *
الفوتوغرافية

 

لم يعد حلم العودة مجرد مفتاح فقط 
بقلم: عالء بدارنة*

بـيـان
اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة
اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة

النكبة ليست ذكرى؛ النكبة مستمرة

بانتقالها  احلالية  الفلسطينية  الوطنية  الهوية 
فلسطني تسمى  “كانت  إل��ى  عربي”،   أن��ا  “سجل   م��ن 

ف��ل��س��ط��ني...س��ي��دت��ي: أس��ت��ح��ق...ألن��ك  ص���ارت تسمى 
سيدتي...أستحق احلياة”؛ رمبا تبلورت خالفا ملسار 
الهويات الوطنية لألمم األخ��رى، والتي جرى تخيلها 
أو فرضها في سياق تطور تاريخي طبيعي لكي تفتح 
فهنا  واحل���روب.  والتسابق  التطور  من  جديدة  فرصا 
تبلورت الهوية الوطنية الفلسطينية في سياق عميلة 
إجهاض مشروع الهوية العربية “املتخيلة” بالتزامن 
مع محاوالت محو الهوية الفلسطينية وإح��الل هوية 
وهكذا  مكانها.  استعمارية  أداة  لتكون  “مفتعلة” 
الفلسطينية ضمن صيرورة  الوطنية  الهوية  تبلورت 
أكثر  م���دار  على  النكبة  وم��ق��ارع��ة  وامل��ق��اوم��ة  الصمود 
أجل  من  والكفاح  اخليمة  رف��ض  وعبر  ع��ام،  مائة  من 
العودة لألرض والوطن السليب. فالهوية الفلسطينية 
تعززت في ظل انتفاء وجود الدولة واإلقليم والسوق 
للدولة  القسري  بالغياب  أي  االقتصادية،  املصالح  أو 

القومية.
الفلسطيني  للشعب  اجل��غ��راف��ي  التشتت  ورغ���م 
وقانونية  سياسية  ونظم  سلطات  وحت��ت  ب��ل��دان  ف��ي 
الفلسطينيني  مختلفة، إال أن هناك سمات جامعة لكل 
أينما تواجدوا. ويعود ذلك إلى االنصهار في التجربة 

املشتركة في النفي والتشريد وإنكار احلقوق وجتاهل 
أو تشويه الهوية الكفاحية، الصدمة والتمرد والثورة، 
اجلماعية،  ال��ذاك��رة  حفظ  عبر  مشتركة  ثقافة  تأطير 
مثله  ال��ذي  للتحدي  واالستجابة  ال��ذات  على  االعتماد 
امل���ش���روع االس��ت��ع��م��اري ال��ص��ه��ي��ون��ي؛ ك��ل ذل���ك أسهم 
التاريخ  من  نابعة  متجذرة  وطنية  هوية  تكوين  في 
املشترك بكل ما يشتمل عليه من أشكال معاناة، وبكل ما 
يختزنه من إبداعات كفاحية، وقد كان، وال يزال عامل 

وحدة الهدف يربطها جميعا رغم التشتت الفيزيائي.
وف���ي س��ي��اق ال���واق���ع، ق��د تنسى جت��رب��ة أف����راد من 
الشعب مبوتهم أو ال يرويها أحد، أو قد تظل في رأس 
املقربني، لكن اخلبرة اجلماعية والذاكرة  أو  أصحابها 
الشعبية ال مت��وت، وهي أيضا حتتضن أج��زاء معينة 
من كل التجارب أو اخلبرات بشكل أو آخر. ولذلك؛ ال 
أرى خطرا على الهوية الوطنية الفلسطينية، حتى في 
الكثير  مّر  بائسة  سياسية  تسويات  عن  احلديث  ظل 
منها عبر التاريخ. فالشعب الذي يكابد املرارة مواصال 
صموده، ومستمرا في الكفاح من أجل عودته وحترره، 
يواصل في نفس الوقت تعزيز هويته في ذات السياق 
السمة  أن  وطاملا  هويته.  فيه  وتبلورت  نشأت  ال��ذي 
اجلوهرية للنكبة الفلسطينية هو االقتالع من األرض، 
وإحالل اآلخر املستعمر مكان الشعب األصلي، وطاملا 

التشبث  الفلسطيني هو  للكفاح  الهدف اجلوهري  ظل 
ف��إن جتارب  للديار األصلية؛  ال��ع��ودة  ب���األرض وح��ق 
جديدة وإبداعات جديدة تنتظرنا على الدرب الطويل، 
للعدل  احل���ق،  ل��ص��اح��ب  الغلبة  نهايته  ت��ك��ون  ال���ذي 
الطبيعية، وليس لصاحب  الهوية  ولإلنسان صاحب 
الهوية املفتعلة والظاملة، وإن تشبث األخير بكل مظاهر 

القوة. 
فرص كبيرة تتيحها الهوية الوطنية الفلسطينية 
احلاضر  لعيش  بل  فحسب،  املستقبل  لصناعة  ليس 
وعدال  محبة  تعطي  لهوية  كثيرة  فرص  أمامنا  أيضا. 
وسالما وبناء، مع فرص أقل لتلك الهوية التي تنشر 
استغالال وتعصبا ودمارا. لكن اخلطر الذي قد يعيق، 
وقد يطيل املعاناة، هو خطر “االنساء” فرض النسيان 
او  البعض،  ذاك��رة  التناسي! هذا اخلطر قد يصيب  أو 
لتجسيد  السبيل  بأنه  يتوهم  وق��د  ف��رض��ا،  يفرض  ق��د 
قد يبدو هذا نوعا ما سوداويا بكثير من  “الواقعية”. 
الظلمة احلالكة  احللكة. ومع ذل��ك، شمعة واح��دة في 
وف��ي ال��وق��ت امل��ن��اس��ب، ق��د تتحول إل��ى ن��ور وه���اج... 

ونار... وحب لذاكرة تأبى النسيان.

* سالم ابو هواش: باحث وكاتب فلسطيني، ناشط في 
حركة العودة، رئيس سابق ملجلس إدارة بديل.

في مواجهة النكبة املستمرة
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ههنا، اآلن، وهنا واآلن
الشاعر الراحل: محمود درويش

 ههنا، بني شظايا الشيء
 والالشيء، نحيا

في ضواحي األبديْة

 نلعب الشطرجن أحياناً، وال
 نأبُه باألقداِر خلف الباب

 ما زلنا هنا
 نبني من األنقاض
أبراج حمام قمرية

نعرف املاضي، وال منضي
وال نقضي ليالي الصيف بحثاً

عن فروسيات أمس الذهبية

 نحُن َمْن نحن، وال نسأُل
 َمْن نحن، فما زلنا هنا

نرُتُق ثوب األزلية

 نحن أبناء الهواء الساخن-البارد
 و املاِء، و أبناُء الثرى و النار و الضوء

و أرِض النزوات البشرية

 و لنا نصُف حياٍة

 و لنا نصف مماٍت
و مشاريُع خلوٍد... وهوية

 وطنيون، كما الزيتون
 لكّنا مللنا صورة النرجس

في ماء األغاني الوطنية

 عاطفيون، بال قصٍد
 غنائيون، عن قصٍد

و لكّنا نسينا كلمات األغاني العاطفّية

 ههنا، في ُصحبة املعنى
 متردنا على الشكِل

وغّيرنا ختام املسرحية

 نحن في الفصل اإلضافّي
 طبيعيون، عادّيون

 ال نحتكر الله
وال دمع الضحية

 نحن ما زلنا هنا،
 و لنا أحالمنا الكبرى، كأْن

 نستدرج الذئب إلى العزف
على اجليتار في حفلة رقص سنوية

 ولنا أحالمنا الصغرى، كأْن
 نصحو من النوم معافني من اخليبة

لم نحلم بأشياء عصّية

نحن أحياء و باقون...وللحلم بقّيْة

 ههنا، في ما تبقى من كالم الله
 فوق الصخِر

 نتلو كلمات الشكر في الليل وفي الفجِر
 فقد يسمعنا الغيب، و يوحي

لفتًى مّنا بسطٍر من نشيد األبديْة

الطريق إلى جفعات حبيبا*
بقلم: سائد ياسني أسعد قبها**

اآلن

 اآلن، بني األمس والغد، تغسل امرأٌة
زجاج البيت. ال تنسى وال تتذّكُر

اآلن، السماُء نظيفٌة

 اآلن، يسألني صديٌق: ما هي اآلن السعادة؟
ثم ميضي مسرعاً قبل اجلواْب

 اآلن، بني األمس والغد برزٌخ متموٌج ومؤقٌت.
يقف الزمان، كأنه يقف الهنيهة بني منزلتني

اآلن، البالد جميلة وخفيفة.

 اآلن، ترتفع التالل لترضَع الغيم الشفيَف
وتسمَع اإللهام. والغُد يا نصيب احلائرين

اآلن، يصقل أمُسنا أيقونًة حجريًة قمريًة

 اآلن، نحيا ماضياً وغداً معاً. و نسير في
جهتني قد تتبادالن حتّية شعريًة

اآلن، للمعنى خدوش احلاضر املكسور كاجلغرافيا.

 اآلن، في قيلولة الزمن الصغير تغّير األبديُة
 البيضاُء أسماء املقدس. ال نبيَّ على

الطريق الساحلّي

اآلن، يولد شاعر فينا، وقد يختار أّماً ما ليعرف نفَسه

ّمان اآلن، ينبت حاضر من زهرة الرُّ

اآلن، املدى ُملُْك السنونو وحدها

 اآلن، أنت اثنان، أنت ثالثة، عشرون،
ألٌف، كيف تعرف في زحامك من تكون؟

 اآلن، كنت
 اآلن، سوف تكوْن

فاعرف من تكون...لكي تكوْن

ههنا... واآلن

 هُهنا واآلن...ال يكترُث التاريُخ باألشجار
 واملوتى. على األشجار أن تعلو، وأن

ال تشبه الواحدُة األخرى سمواً وامتدادا.

 وعلى املوتى، هنا واآلن، أن يستنسخوا
 أسماءهم، أن يعرفوا كيف ميوتون فراد.
 وعلى األحياء أن يحيوا جماعات، وأن ال

 يعرفوا كيف سيحيون بال أسطورة مكتوبة...
 تنقذهم من عثرات الواقع الرخو وفقه الواقعيْة

 و عليهم أن يقولوا:
 نحن ما زلنا هنا

 نرصد جنماً ثاقباً
 في كل حرف من حروف األبجديْة

 و عليهم أن يغّنوا:
 نحن ما زلنا هنا

نحمل عبء األبديْة.

 لم يكن يتوقع أن تصاريف القدر سترحل به إلى حيث حنني املاضي 
وسني احلرمان. شّده إلى املكان شعور لم يعهده من قبل. أشجار الكينا 
وأكوام  الصبار،  عروق  تناجي  السنني،  أثقلته  كهل  كأنها  عباءتها  تسدل 
احلجارة املتناثرة يحتضنها مرج يوحي ُينوعه وجسده املطّرز باألقحوان 
واحلنون بزيف ابتسامة تخفي جبال من األنني... شعور متلّك ذاكرته بأن 

هناك عالقة بينه وبني هذا املكان.
 

والبحث  االن��ف��راج  شبه  مرحلة  قادتهم  شبان  ثالثة  من  واح��د  غسان 
عن سبل تعزيز لغة التفاهم واحل��وار وتوطيد العالقات ما بني الشعبني 
بعد اتفاق أوسلو إلى مركز السالم العربي اإلسرائيلي املسمى »جفعات 

حبيبا«.1

مديراً  يعمل  ك��ان  له  قريب  لبيت  عادية  زي���ارة  أجنبتها  الفكرة  ن��واة 
للبرامج العربية في هذا املركز، وذات الصدفة هي التي جمعتهم مع مدير 
الوقت  املباشر حني كان في زي��ارة لبيت قريبه في  املركز واملسؤول  عام 

نفسه.
 

“البروفسور )داني(، مدير عام مركز جفعات حبيبا...” هكذا عّرف به 
األستاذ رياض، صاحب البيت وقريب غسان.

هزوا رؤوسهم إمياًء بالتحية والتقدير. أنا غسان... خالد... محمود... 
عّرفوا بأنفسهم دون التحدث مبسميات أو مواقع. وأضافوا: “نحن أقارب 

األستاذ رياض”.

الكالم وغرقوا باحلديث عن ماضي الصراع وعملية  أط��راف  تناولوا 
السالم، ومستقبل الشعبني، وسبل تعزيز احلوار والتعايش بني األجيال، 
وبنوا في حديثهم أحالماً ملستقبل وردي... وأشار البروفسور إلى مجموع 
األنشطة التي ينفذها املركز في سبيل حتقيق ما مت احلديث عنه، ال سيما 

بني فلسطيني 48 واليهود.

وبرامجه،  أقسامه  على  لالطالع  للمركز  بزيارة  تقوموا  أن  “أقترح 
أنهى  هكذا  الدخول”.2   تصاريح  واستصدار  لكم  ذل��ك  بترتيب  وسنقوم 
مدير عام املركز احلديث. بدت لهم الفكرة مستساغة، وتتماشى مع طبيعة 
وأب��دى  ذل��ك،  على  “رياض”  وشجعهم  بسرعة  موافقتهم  أب��دوا  املرحلة. 

استعداده لترتيب الزيارة.  

املركز  أعينهم، ولم تكن ترى في ساحة  ربيعياً... سرحت  يوماً  كان 
األل���وان، وتخفي  أزه��ارا متنوعة  أح��واض��اً ومربعات تطمس حقيقتها  إال 
ابتسامتها ماضياً يئن بالذكريات، تدفن حتتها إرثاً من التشرد والضياع. 
أك��وام احلجارة خ��ارج سور  فإن  االستقبال،  املكان وحفاوة  رغم جمالية 
املركز، وألواح الصبار املطلة من زحمة األعشاب، وشموخ األقحوان سرعان 
ما تقلب الصورة. يتبدل الشعور بجمال املكان، وتسرح الذاكرة إلى أفواج 
من املهجرين محملة ظهورهم وأكتافهم أطفاالً وأمتعة، ويقبضون بأيديهم 

على مفاتيح يناديها صرير األبواب... 

الصورة القامتة خارج األسوار لم تفارق مخيلته طوال الزيارة، ولم 
متنعه شروح املرشدة وتعريفاتها بأقسام املركز وجنباته من تكرار النظر 
من خالل النوافذ إلى اخلارج. “ال بّد لهذا املكان من ذكرى... لن أسأل هذا 
املرشدة؛ ألنها بالطبع ستخفي احلقيقة، هذا إذا كانت تعرفها... “. هذا ما 

جال في خاطر غسان.

الساعة اآلن السادسة مساًء، ولم يتبق النتهاء التصريح سوى ساعة. 
غادر الثالثة املكان في سيارة رياض، وبقي ذهن غسان متعلقاً بذاك املكان. 
لم ينفك خالد ومحمود يبديان رأيهما الذي أحب أن يسمعه رياض، بينما هو 
شارد الذهن يسترجع شريط اليوم الذي قارب على االنتهاء. احلجارة، وأزهار 

احلنون، وشجرات الكينا، وألواح الصبار هي كل ما جتمع في ذاكرته. 
ما سمعنا رأي غسان... ما رأيك في املركز؟

فاجأه رياض بهذا السؤال على حني غفلة منه. 
ها.. )التفت فجأة (... آه مركز جيد!

ثم عاد إلى غفلته.

عادت ذاكرته إلى حديث والدته يوماً، حني ندبت حظها بأنه ليس لهم 
أرضاً يبنون عليها؛ ألنهم تركوا أرضهم في وادي عارة  بعد أن سمعوا أن 
اليهود شّردوا أهل ) أم الشوف (3 وقتلوا الرجال وهتكوا األعراض. واستقر 
بهم املقام في برطعة إلى ما بعد وفاة جده، ثم باعت جدته األرض التي 

ورثتها من والدها لترحل إلى يعبد وتتزوج للمرة الثانية. 
 

للبيت ستحمل  املساء بعد وصوله  أّن ساعات  يتوقع غسان  يكن  لم 

في أحشائها حقيقة مرة تسوقها إليه مصادفة القدر. جلس أمام التلفاز مع 
والده الذي كان يتابع برنامجاً على قناة اجلزيرة، ولكن غسان كان يتابع 
ال��ذي بقي عالقاً في ذهنه. كسر ش��رود ذهنه قول وال��ده:  الزيارة  شريط 
“شمعون  مع  إخبارية  مقابلة  كانت  شاطر”.  مذيع  إنه  والله  ب���رااو...   “
بيرس” وزير خارجية االحتالل آنذاك، حني خرج مقدم النشرة عن املألوف 
وتعويضهم:  الالجئني  توطني  حول  طروحاته  من  ساخرا  لبيرس  وق��ال 

“أنت تسكن فوق منزلنا وعلى أرض هي لي وألهلي”.
هل تعرف مركز جفعات حبيبا “يابا” ؟ 

سأل والده عندما رأى على وجهه نشوة الفرح بحديث املذيع.
آه ... أنا إللي بعرفه أكثر من غيري. هناك جنب )أم القطف(4 كنا نسكن 
قبل أن نترك بيتنا ونقعد في برطعة5. ومن هناك طلعنا مع سيدك وستك 

وقت احلرب. وهذا املركز إللي بتحكي عنه حتته أو جنبه كان بيتنا. 

اآلن أدرك غسان حقيقة الشعور الذي متلّكه حني قال في نفسه: “ال بد 
أّن عالقة ما تربطني بهذا املكان”. 

اليوم كنا هناك... والله أول ما شفت احلجار وألواح الصبار وأشجار 
الكينا صابني شعور إنه كأني بعرف هاملكان وفي إشي بربطني فيه.

وشو الفائدة يا بوي... راحت البالد وراحوا أهلها...
قالها بزفرة ممزوجة باأللم، وتبدلت معالم وجهه من نشوة الفرح ملا 

سمعه من املذيع إلى حسرة على ماٍض أثار أشجانه. 

حلظات الغفلة والتأمل بذاك املكان تكررت في نفس غسان مرة ثانية. 
ومتنى أن تتاح له الفرصة أن يجتمع بإدارة املركز من جديد ليتقمص دور 
املذيع وهم يتولون دور وزير خارجية دولتهم؛ ليقول لهم: إّن مركزكم الذي 
تسعون من خالله إلى تعزيز التفاهم والتعايش ويحمل اسماً فيه كلمة 
)السالم( هو أكذوبة قامت على أنقاض بيتنا... ولن يكون هناك سالم؛ إالّ 
إذا أعيد بناء أكوام احلجارة بيتاً ألصحابه، وعادت البسمة احلقيقية إلى 

املرج الذي وقف مركزكم كجالد يلوح بسوطه ليخيف زنابق األقحوان.

ثالثة أيام مرت ورأسه قد أتخم باألفكار وأشبع مبشاعر السخط واأللم. 
كلما أطرقت مسامعه إلى حديث أثير هنا وهناك حول املقابلة التلفزيونية 
مع شمعون بيرس، عادت تراوده األفكار ذاتها، ومتر في مخيلته صورة 

املركز وبشاعة حاضره. 
كسر حالة الشرود هذه مكاملة من صديقه خالد الذي شاركه زيارة املركز:

اتصل رياض ويدعونا إلى ندوة حول آفاق عملية السالم في املركز. 
ما رأيك؟ 

موافق!
قالها بلهفة، وكأنها ساعة الفرج واكمل:

متى وكيف؟
ابعث صورة هويتك ألنه سيسعى الستصدار التصاريح لنا. 

يعّد  الصبر  بفارغ  وانتظر  عجالة،  على  هويته  بطاقة  ص��ورة  بعث 
أن يبادر هو باالتصال  الرابع قرر  اليوم  الساعات... يومان، ثالثة. وفي 

بخالد. 
مرحبا... كيفك؟ ماذا حصل بالتصاريح؟ 

قال كلماته متواصلة دون أن يتيح الفرصة خلالد أن يرد عليه التحية.
على مهلك على مهلك...

وضحك خالد ساخراً ليثير الشكوك في نفس غسان:
-  أل يا سيدي، ما طلعوا التصاريح، ألنا مرفوضني أمنياً! 

 
عن  يعّبر  ب��أن  واألم��ل  ضاعت،  قد  متناها  التي  الفرصة  ألن  غسان  ح��زن 
سخطه بكلمات تشفي غليله كان قد رتبها في عقله قد تبخر. وسرعان ما مّد 
يده إلى جيبه فأخرج ورقة كان قد كتب فيها عنوان البريد االلكتروني للمرشدة 

التي عرفتهم على أقسام املركز وأنشطته. نظر إلى الورقة بتمعن، ثم ابتسم.
 

التي  احلنون  أزه��ار  تقتلوا  وال  منزلنا...  رك��ام  عن  أقدامكم  “ارفعوا 
تفوح رائحتها بذكريات السنني... فما دمتم تقبرون املاضي حتت أحواض 

األزهار في مركزكم فلن تسمعوا منا إالّ لغة العداء... “.
كتب هذه الكلمات على جهاز احلاسوب خاصته، وبخط لونه أحمر، 

وبحجم كبير وأرسلها على عنوان املرشدة. ووقعها:
)غسان/ مرفوض أمنيا(. 

*  القصة من وحي الواقع مع حتوير وتعديل على أسماء الشخوص اقتضتها 
الضرورة )مالحظة املؤلف(.

* * سائد قبها: الفائز باملرتبة األولى، في جائزة العودة للعام 2010 في حقل 
القصة الصحفية املكتوبة. 

مالحظة: الهوامش متوفرة على النسخة االلكترونية على موقع بديل.
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قامت إسرائيل بعد احتاللها لفلسطني عام 1948، وعلى مدار السنني، بتحويل ما يقارب نصف القرى املهجرة واملدمرة إلى مواقع طبيعية ومناطق 
الطبيعية  واحملميات   ،)1901 عام  تأسس  الذي  اليهودي  القومي  )الصندوق  “ككال”  وطورتها  زرعتها  التي  العامة  واحلدائق  كاألحراش  لالستجمام 
واحلدائق الوطنية التي تديرها سلطة الطبيعة واحلدائق، باإلضافة إلى شق مسارات للمشي وللتنزه بني أنقاض هذه القرى، والتي أعدتها باألساس 

شركة حماية الطبيعة وشركات سياحية خاصة.

مساحة قسم من هذه احلدائق واحملميات هو صغير ويشمل قرية واحدة، بينما القسم األخر منها يشمل أكثر من قرية مدّمرة.
بشكل عام، ال يوجد أي ذكر للقرى املدّمرة على الفتات هذه املواقع، أو في النشرات املعلوماتية التي توزع على املتنزهني واملتنزهات، وان ذكرت 

فهي تذكر بشكل خاطف، سطحي وبسيط؛ والتركيز األكبر يكون باألساس على التاريخ اليهودي والصهيوني في املكان.
التعامل مع التطهير العرقي لهذه القرى بهذا الشكل، ومحاولة جتميلها واالستمتاع بها وحتويلها إلى مواقع طبيعية ومناطق لالستجمام، ما هو إال 

استمرارية واضحة للمشروع الصهيوني الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام ومستمر حتى يومنا هذا. 

* رنني جريس: باحثة فلسطينية، مركزة مشروع التاريخ الشفوي في جمعية ذاكرات، عضو الهيئة االستشارية جلريد حق العودة.  

مناذج من قرى مهّجرة حتولت 
إلى مواقع طبيعية ومناطق لالستجمام!

إعداد: رنني جريس*

قرية عالر قضاء القدس )تصوير: نوجا كدمان(

قرية عني زيتون قضاء صفد )تصوير: نوجا كدمان( قرية بيت عطاب قضاء القدس )تصوير: نوجا كدمان( قرية بيت جبرين قضاء اخلليل )تصوير: نوجا كدمان(

قرية بيت جز قضاء الرملة )تصوير: نوجا كدمان(

قرية الطيرة قضاء حيفا )تصوير: نوجا كدمان(قرية قباب قضاء الرملة )تصوير: نوجا كدمان(
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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
بـــاســـــــم صبـــــيح 

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(
رنني جريس )حيفا(

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(


