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االفتتـاحيــة

االسم:سامرطارقاحمدمحمد)عيساوي(
مكانالسكن:القدس–العيسوية

تاريخالميالد:16/1٢/1٩7٩
تاريخاالعتقال:7/7/٢٠1٢

السجن:عيادةسجنالرملة.
نوعاالعتقال:موقوف

الحالةاالجتماعية:أعزب
تاريخاإلضرابعنالطعام:٢٠/8/٢٠1٢  

صفقة وفاء األحرار و إعادة االعتقال:  
أعتقلسامرطارق“عيساوي“فيشهرنيسانمنالعام٢٠٠4وحكم
عليهبالسجنلمدةثالثينعامًا،أمضىمنهاعشرسنواتمتنقاُلبينعدة
سجون.وأفرجعنهفيالدفعةاألولىمنصفقةوفاءاألحرارفيالثامنعشر

منشهرتشريناألولالعام٢٠11.
وأعادتقواتاالحتاللفيتاريخالسابعمنشهرتموزمنالعام٢٠1٢،
بين الواصل الطريق يقطع الذي “جبع” حاجز عند طارق سامر اعتقال
عبرحاجزحزما القدس إلىمدينة ويؤدي الميت البحر و الله رام مدنية
أولأسيرمقدسييفرجعنهفيصفقةوفاءاألحراروتعيد ليكونسامر
قواتاالحتاللاعتقالهبحجةخرقةلشروطالصفقةبموجبالبند186من
اإلفراج “إلغاء بـ خاصة عسكرية للجنة يجيز الذي 1651 العسكري األمر
المبكر”لألسرىالمفرجعنهمفيصفقاتالتبادلوهومايعنيفيحالة

المعتقلعيساويإعادتهلقضاء٢٠عامًاأخرىتبقتمنحكمهالسابق.

التحقيق في مركز المسكوبية 
مركز إلى “العيساوي” االحتاللسامرطارق قوات نقلت اعتقاله فور
سامر خضع المحتلة. القدس مدينة في المسكوبية وتحقيق توقيف
لجوالتتحقيقطويلةكانتتستمرفيبعضاألحيانألكثرمن٢٢ساعة
متواصلةعلىمدار٢8يومًامنالتحقيقفيعزلةتامةعنالعالمالخارجي.
حرمخاللهامنحقهفيمقابلةمحاميالدفاعولميسمحلهبتلقيزيارات

عائلية.

التهم الموجه ضده 
أمام سامر المعتقل بحق  اتهام الئحة اإلسرائيلية النيابة قدمت
المعتقلسامر أن فيها المحتلةجاء القدس الصلحفيمدينة محكمة

بدخوله  المشروط سراحه إطالق اتفاق بنود  خرق “عيساوي” طارق
مناطق”الضفةالغربية”.

في طــارق سامر المعتقل محاكمة تجرى كانت نفسه الوقت في
محكمةعوفرالعسكريةأماملجنةعسكريةسميت)لجنةشاليط(،والتي
اتخذتقرارًابأنيستكملسامرماتبقىلهمنسنواتحكمهالسابق
اللجنةبوجودشبهاتضده إدعاء بناًءعلى مايقارب٢٠عامًا،وذلك أي
للمعتقلومحاميه إلىمعلوماتاستخباراتيةسرية،اليسمح مستندة

االطالععليها.

اإلضراب عن الطعام 
من آب شهر من األول منذ الطعام عن إضرابًا سامر المعتقل وأعلن
العام٢٠1٢رافضًاإعادةاعتقالهورافضًاإدعاءاتالنيابةالعسكريةبحقه
ومحاوالتهاالمتكررةلزجهفيالسجنلقضاءبقيةحكمهالسابقاستنادًا
السالح هو الطعام عن اإلضــراب أن معتبرًا سرية. إداريــة معلومات إلى
االحتالل نكث بعدما منهمجددًا انتزعت التي لنيلحريته أمامه الوحيد

بالتزاماتهبموجبصفقةالتبادل.

محاكمة سامر عيساوي أمام محكمة الصلح
المعتقل على ،٢٠13/٢/٢1 في اإلسرائيلية الصلح محكمة حكمت 
عيساويبالسجنلمدةثمانيةأشهرتبدأمنتاريخاعتقالهبحجةمخالفته
ألمرعسكرييقضيبعدمدخولهلمناطقالضفةالغربية.هذاإلىجانب
محاولةاللجنةالعسكريةالمنبثقةعنالبند186مناألمرالعسكري1651 
التيتنظرفيقضيةإعادةاعتقالهلقضاءبقيةحكمهالسابقوالبالغ٢٠ 

عامًا.
اليومتواصلقواتمصلحةالسجوناإلسرائيليةمنعمحامي وحتى
والوقوف زيارته من الحقوقية المؤسسات محامي من وغيرهم الضمير
القلق ويزداد المقدمة. الطبية والخدمات الصحي وضعه حقيقة على
من عليه المتواصلة االعتداء ظل في خاصة حياته على يوم بعد يومًا
تعمدمصلحة وفيظل السجون، لمصلحة التابعة الخاصة القوات قبل
المعتقلينمماتسببفيوفاة4  الطبيبحق السجونسياسةاإلهمال
ذريع أبو أشرف أخرهم كان ونصف عام من أقل غضون في معتقلين

وعرفاتجرادات.
الطعام عن إضرابه يواصل طارق سامر المعتقل مــازال اليوم وإلى

وتتزايدالمخاطرالمحدقةبحياته.

صلف الجالد وصمت العالم ال يكسرا إرادة األحرار
ماذا لدينا لنقول للرئيس األمريكي؟

انظمة قل او والمنطقة، المنطقة، إلى قادم األمريكي الرئيس

وساسةالمنطقة،بانتظارمالدىالرئيسمنرؤى،واقتراحاتوربما

تعليماتوحلولمننوعما.

األكيدإناللغةالدبلوماسيةلنتغيبعنايتصريحصحفي،

اوخطابيلقيهالرئيسهناأوهناك.واالكيدايضاانايبادرةقد

وما الكلمات بين ما قراءة محترفي قبل من تستنبط او تستشف

بعدها،ستكونبحاجةالىخطةتنفيذيةوجدولزمنييبقىرهنا،

الواقع.وكالعادةأيضا، كالعادةطبعا،بتطوراتومجرياتاالمورفي

تفاصيل الى تأخذنا تفاصيل في ونغرق والقراءة البادرة ستضيع

تصريح او وثيقة مجرد الرؤية - البادرة تصبح حتى وهكذا اخرى،

يستدعىللتذكيراوالتوثيق،اولتمنيةالنفسباالملكمافيالحالة

في اإلشكالية إنما األمل، في اإلشكالية ليس طبعا، الفلسطينية.

بد ال “سياسة الوهم  يصبح حتى التوهم ومواصلة االمل، توهم

منها”و“استراتيجيةالبديلعنها”تحتمسمىالواقعية.

الفلسطينية السلطة على الضغط أشهر ثمار قطاف حان ربما

المنح دفع توقف لم االمريكية الرئاسة ان خافيا يعد فلم ماليا؛

ان العربية“الشقيقة” الدول المتعهدبهاوحسب،بلوطلبتمن

تؤخردفعالمعوناتالىمابعدآذار،والغايةواضحة،واللبيباإلشارة

يفهم.يبدوانعودةجريانالنقدفيخطوطالمنحبحسبالتخطيط

االمريكي،ستكونانجازالحداالدنىالوباما،إذفيكلاالحواليلزم

تسجيلانجازما،حتىلوكانعلىشكلوقفلعقوبةفرضتعلى

سيشكل المستحق فدفع سياسية. ألغراض الفلسطينية السلطة

الى االطراف اعادة مثل االخرى، المشاريع فشلت حال في المخرج

طاولةالمفاوضات.

والسؤال،هلإعادةاألطرافإلىطاولةالمفاوضات،اوربماتمسى

الى تقود الراء تبادل مجرد او المفاوضات، الطالق اولية محادثات

دائرة الفنيةضمن االبداعات من الخ مفاوضات... تتلوها محادثات

األطراف تشمل هل الدبلوماسيين؛ بلغة الممكن” تحقيق “فنون

على فقط الموظف الضغط لموارة دبلوماسية لغة إنها أم فعال،

الطرفالفلسطيني؟

ال المعلن: بموقفه عباس محمود الرئيس تمسك حــال في 

)وقد القدس، ذلك في بما كامال، االستيطان وقف قبل مفاوضات

اوسلو(، قبل ما اســرى اقله االســرى ســراح اطــالق مؤخرا عليه زيد

هنا والعبثية عبثيا. المفاوضات اطالق اعادة عن الحديث سيكون

الظن فسوء الفلسطيني، الطرف استجابة عدم احتمال من تنبع ال

افتراض من بل االمريكية، الحيلة انعدام من أو هنا، مفترض غير

استعداداسرائيل–والنقولنتنياهووحزبهاوحكومتهفقط-لوقف

االستيطانمسبقا.فماالذييجبرهمعلىذلك؟وايمنفعةسيجنون

انفعلواذلك؟

بحسبالتقاريراالسرائيليةاالمنية،اسرائيللمتنعمبحالةمن

منذ الحال هي كما االستيطان توسيع في الثقة من وبحالة االمن

مكانة السياسيحولتضعضع اللغط اما االقل. على ستسنوات

اسرائيلدوليا،وتوقعانيتحولالنقدالمتصاعدلسياساتاسرائيل

ايهام مجرد فهو فعلية دولية واجراءات للدول عملية مواقف الى

المسقبل في يبلغ لن انه واالكيد الغرب، لدى جديد توجه بوجود

المنظورمستوىالتغيرعلىمستوىالمواقفالفعلية.

االهممنكلهذاوذاك،اذاماعاداوباماخائبا،بمعنىلميفلحفي

تغييرشروطالرئيسعباس،ولميقنعاسرائيلبوقفاالستيطان،

ولومؤقتا،ماذالدينانحنالفلسطينيينلنفعل؟هلسيكونعلينا

مواصلةالدورانفيدائرةالتوهمباالملالقادممنالغرب؟هلعلينا

انننتظرماذاسيأتيفيبيانلالتحاداالوروبياوتصريحللرئيس

ليمنح كالعادة شعبنا سندعو هل خارجيته؟ وزيــر او االمريكي

وزيرالخارجيةاالمريكيفرصةفهممايجريوترتيبأوراقه؟هل

سننتظرحلولأيلولودورةالجمعيةالعامةالقادمة،لنعودمرةاخرى

نبحثعنالدولةفياروقةاالممالمتحدة؟

الحقوق، نيل بمعنى األمل، أن جديد من نتعلم أن علينا ربما

نجعل كيف نتعلم أن علينا قل أو الدوائر، غير دائرة في موجود

اآلخرينيحترمونطواعيةأوعلىمضضحقوقناوإرادتنا. 

هيئةتحريرحقالعودة

  “لن أنتظر شاليطًا آخر ألنال حريتي، بموجب صفقة
ال يحترم المحتل بنودها، سأنتزعها باإلضراب عن الطعام”

المعتقلسامرمنمركزتحقيقالمسكوبية

 )activestills . org(٢٠13.والدياألسيرسامرالعيساويفيمنزلهما،٢شباط
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والسجن  الصغير  السجن  بين  الشبه  ينتهي  »ال 
تشابه  هناك  بل  الحّد.  هذا  عند  فلسطينيًا  الكبير 
عن  العاجزة  التقليدية  والمعالجات  الخاطئة  بالقراءة 
النهوض  هو  كما  الفلسطينية  بالقضية  النهوض 

بقضية األسرى«  
)وليد دقة - من دراسة صهر الوعي(. 

خلفية تاريخية 
منذ العام 1967، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أكثر من 750 ألف فلسطيني، وهو ما يشكل 20% من 
مجموع سكان األرض الفلسطينية المحتلة، و40% من 
تعتقل  اسرائيل  أن  إلى  اإلحصائيات  وتشير  الذكور. 
بينهم  من  فلسطيني،  و5000   3000 بين  ما  سنويًا 
700 طفل، وال تزال تواصل حتى اليوم، اعتقال 5000 

فلسطيني في سجونها.
آالف  اع��ت��ق��ال  على  االح��ت��الل  ق���وات  إق���دام  إن 
والرجال  والنساء  والشيوخ  األطفال  من  الفلسطينيين 
يمكن  ال  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  امتداد  على 
تبريره بالدواعي األمنية كما تزعم قوات االحتالل، بل 
ما هي إال أداة مكملة لما تمارسه قوات االحتالل منذ 
العام 1948 بحق شعبنا، من »إبادة مجتمعية« تتجلى 
للفلسطينيين  والمكاني  العرقي  التطهير  خالل  من 
من أرضهم التاريخية، خدمة لمشروعها االستيطاني 
تطبيقاته  في  يعتمد  ال��ذي  اإلحاللي،  الكولونيالي 
وتهجير،  وسلب  قتل  من  الجرائم  أفظع  ارتكاب  على 
وتزوير  وال��م��زروع��ات  لألشجار  واق��ت��الع  واستيطان 

للحقائق والتاريخ.
وما زالت سياسة االعتقاالت تشكل أحد أعمدة هذا 
كي  إلى  حقيقتها  في  وتهدف  المتواصل،  المشروع 
مقاومة  أرادة  وكسر  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  وعي 
يروم  بل  وديمومته.  وحيويته  نموه  وقتل  مجتمعنا، 
الفلسطيني،  الشعب  وعي  كي  إلى  حقيقة  االحتالل 
على  وإرغامه  وتركيعه،  وتطويعه،  مقاومته،  وع��زل 
التخلي عن حقوقه التاريخية، وقبول األمر الواقع دون 

مقاومة.
صنوف  شتى  استخدام  االحتالل  قوات  وتتعمد 
والمهينة  القاسية  المعاملة  من  وغيرها  التعذيب 
طوال  على  والمعتقلين  األس��رى  بحق  إنسانية  وال��ال 
التحقيق،  فترات  إبان  فقط  وليس  االعتقال،  مراحل 
لمقررات  جسيمًا  انتهاكًا  التعذيب  يشكل  حيث 
لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني،  الدولي  القانون 
الحرب  جرائم  من  العتبارها  ترقى  وجريمة  اإلنسان، 
المساءلة  تستوجب  والتي  بالتقادم،  تسقط  ال  التي 

والمحاسبة القانونية.

أسس التعاطي مع المقاتلين
الفلسطينيين في »السجون« اإلسرائيلية

ببسط  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  ق��وات  قيام  عقب 
في  الفلسطينية  األرض  من  تبقى  ما  على  سيطرتها 
القائد  أص��در   ،1967 العام  من  حزيران  من  الخامس 
هرتسوغ«،  »حاييم  االحتالل  لقوات  التابع  العسكري 
األمر العسكري رقم )3(.  وقد جاء في مادته 35 »أنه 
يترتب على المحكمة العسكرية تطبيق أحكام اتفاقية 
بخصوص   1949 آب   12 في  المؤرخة  الرابعة  جنيف 
حماية المدنيين أثناء الحرب واالحتالل، والتأكيد على 
أن تلتزم المحكمة العسكرية بتطبيق أحكام اتفاقية 
جنيف الرابعة فيما يتعلق باإلجراءات القضائية، وإذا 

اإلطار القانوني لمعاملة األسرى والمعتقلين الفلسطينيين

لوائح مصلحة السجون في عين القانون الدولي 
بقلم: مراد جاد الله*

فتكون  االتفاقية  وبين  األمر  هذا  بين  تناقض  وجد 
األفضلية ألحكام اتفاقية جنيف«.

غير أن القيادة العسكرية لقوات االحتالل، سرعان 
جنيف  اتفاقية  بتطبيق  التزامها  من  تنصلت  ما 
الواقعين  الفلسطينيين  المدنيين  ومعاملة  الرابعة، 
من  االتفاقية  تلك  قررته  ما  بموجب  االحتالل  تحت 

إجراءات قضائية، تضمن حق المحاكمة العادلة.
وأصدر القائد العسكري لمنطقة قطاع غزة وشمال 
األمر   1967 أول  تشرن  من  عشر  الحادي  يوم  سيناء 
للضفة  العسكري  القائد  وأص��در   ،)107( العسكري 
عينه،  الشهر  من  والعشرين  الثالث  يوم  في  الغربية 
»أحكام  أن  على  الذي نص   ،)144( رقم  العسكري  األمر 
واألفضلية  بالسمو  تتمتع  ال  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
على القانون اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، 
وأن ما تضمنته المادة 35 من األمر العسكري رقم )3( 
بطريق  الرابعة قد جاء  اتفاقية جنيف  إلى  إشارة  من 

الخطأ«.
االعتراف  الوقت، ترفض دولة االحتالل  ومنذ ذلك 
الفلسطينية  األرض  على  جنيف  اتفاقيات  بانطباق 
سيادة،  ذات  دولة  من  تحتل  لم  أنها  بحجة  المحتلة، 
مصر  وجمهورية  األردنية  المملكة  أن  اعتبار  على 
وقطاع  الغربية  الضفة  بإدارة  تقومان  كانتا  العربية 

غزة، ولم تكونا صاحبتي سيادة عليهما.
المقاتلين  معاملة  االح��ت��الل  دول���ة  وت��رف��ض 
على  الثالثة،  جنيف  اتفاقية  بموجب  الفلسطينيين 
أفراد  على  إال  تنطبق  ال  الحرب  أسرى  صفة  أن  اعتبار 
المنظمة  المقاومة  حركات  وأعضاء  المسلحة،  القوات 
ألحد أطراف النزاع.  وبما أن المقاومين الفلسطينيين 
ال ينتمون إلى أي دولة، فإنهم غير مؤهلين للحصول 

على مكانة أسرى الحرب.
المادة  أحكام  عليه  ما نصت  الدفع يتجاهل  وهذا 
في  الملحق  األول  اإلضافي  البروتوكول  من  الرابعة 
في  نصت  التي   ،1977 العام  في  جنيف  اتفاقيات 
تمتد  الحرب  أس��رى  مكانة  أن  على  الرابعة  فقرتها 
لتنطبق على »النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب 
األجنبي  واالحتالل  االستعماري  التسلط  ضد  فيها 
لحق  ممارستها  في  وذلك  العنصرية،  األنظمة  وضد 
األمم  ميثاق  كرسه  كما  المصير،  تقرير  في  الشعوب 
الدولي  القانون  بمبادئ  المتعلق  واإلع��الن  المتحدة 
طبقًا  الدول  بين  والتعاون  الودية  بالعالقات  الخاصة 

لميثاق األمم المتحدة«.
الشعب  كفاح  عن  الشرعية  لنزع  محاولة  وف��ي 
دولة  تعترف  ال  مصيره،  تقرير  أجل  من  الفلسطيني 
ضد  المقاومة  أعمال  في  يشاركون  بمن  االح��ت��الل 
باعتبارهم  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  احتاللها 
مقاتلين من أجل الحرية، إذ أن هذا االعتراف سيضفي 
المشروعية على القضية التي تحركهم، كما عبر المقرر 
قدمها  ورقة  في  دوغارد  جون  السيد  السابق  الخاص 
لألسرى  القانوني  الوضع  حول  المتحدة  األم��م  أم��ام 
العام  من  نيسان  في  الفلسطينيين  والمعتقلين 
تعاملهم  االحتالل  دولة  فإن  ذلك،  من  وب��داًل   1.2012
ال  وإرهابيين  أمنية  ألسباب  سجناء  اعتبارهم  على 
الجانب من قطاع  أحادي  انسحابها  وبعد  حقوق لهم. 
غزة في العام 2005، بدأت دولة االحتالل تصنف بعض 
شرعيين«،  غير  »مقاتلين  باعتبارهم  القطاع  معتقلي 
كما في حالة المعتقل محمود السرسك )25 عامًا( الذي 

كان معتقال منذ العام 2.2009

األس���رى  ب��ح��رم��ان  االح��ت��الل  دول���ة  تكتفي  وال 
بموجب  لهم  المكفولة  حقوقهم  من  الفلسطينيين 
اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، بل يمتد 
الفلسطينيين  المعتقلين  بقية  ليطال  الحرمان  هذا 

المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وعلى اعتبار أن صفة ومكانة أسير حرب قد ال تنطبق 
السواد  فإن  الفلسطينيين،  المعتقلين  مئات  على  إال 
بموجب  المحميين  المدنيين  من  هم  منهم  األعظم 
في  السالح  حملوا  من  سواء  الرابعة؛  جنيف  اتفاقية 
وجه قوات االحتالل على مدار سنوات احتاللها األرض 
الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، أو المدنيين 
الذي شاركوا في االنتفاضات الفلسطينية المتعاقبة.

من  المئات  باعتقال  االحتالل  ق��وات  وتقوم  هذا 
في  كما  اآلالف  وأحيانا  سنويًا،  المحميين  المدنيين 
ذروة االنتفاضات، بموجب أوامر اعتقال إداري صادرة 
لما  وم��ن��اٍف  متعسف  بشكل  العسكري  القائد  عن 
جنيف  اتفاقية  من  و)78(   )42( المادتان  عليه  نصت 
الرابعة اللتان أجازتا االعتقال اإلداري في الحاالت التي 
ألسباب  أو  مطلقة  بصورة  الدولة  أمن  فيها  يقتضي 
لعدة  وليس  قصيرة  زمنية  ولفترة  قهرية  أمنية 

سنوات كما تفعل قوات االحتالل.
والمعتقلين  األس�����رى  إن  ال���ق���ول،  خ��الص��ة 
اإلسرائيلي،  االح��ت��الل  سجون  ف��ي  الفلسطينيين 
من  ومقاتلين  ح��رب،  كأسرى  صفتهم  من  يحرمون 
أجل الحرية، وبهذا فهم يحرمون من الحماية المقررة 
والقانون  اإلنساني،  الدولي  القانون  لقواعد  لهم وفقًا 
معاملتهم  تجري  ذلك  وبدل  اإلنسان،  لحقوق  الدولي 
السجون  مصلحة  ع��ن  ص���ادرة  خ��اص��ة  ل��وائ��ح  وف��ق 
تكتفي  وال  األمنيين«،  »بالسجناء  خاصة  اإلسرائيلية 
لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية بنزع الشرعية عن 
العادلة، بل تذهب إلى حد  نضال األسرى وقضيتهم 

هدر إنسانيتهم وكرامتهم.
فعند النظر في »لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية 
»قواعد  مقدمتها  وفي  األمنيين«  بالسجناء  الخاصة 
للعام   ،03/02/00 األمنيين  السجناء  بخصوص  عمل 
»القانون« لدى السياسيين  2008«، يتضح أن مفهوم 

والدوائر  المؤسسات  مختلف  في  القرار  ومتخذي 
instrumental con- باألداتية  يتسم  )اإلسرائيلية 
أداة  القانون  من  يجعل  ال��ذي  األم��ر   ،)cept of law
لتنفيذ أهداف معينة، ال معيارًا أخالقيًا يعكس قيمًا 
ومعايير اجتماعية، لكونه مجرد أداة يتم تغييره حين 

ال يالئم األهداف الحالية.
مصلحة  لوائح  إلى  النظر  يجب  المنظور،  هذا  من 
الفلسطينيين  باألسرى  الخاصة  اإلسرائيلية  السجون 
رفضها  يفسر  ما  وهذا  األدات��ي،  الدور  هذا  لتوضيح 
األرض  على  جنيف  اتفاقيات  بانطباق  االع��ت��راف 
الفلسطينيين،  األسرى  وعلى  المحتلة  الفلسطينية 
حقوق  وليس  ام��ت��ي��ازات  تعبير  استخدام  وي��ج��ري 
لتسهيل عملية سحب هذه الحقوق باعتبارها امتيازات 
مردها حسن النية، وليس االعتراف ب�إنسانية األسير 

وحقوقه.

الوضع القانوني لألسرى والمعتقلين
الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية

إلى  اإلسرائيلية  السجون  في  السجناء  يقسم 
»األمنيون«،  السجناء  »الجنائيون«،  السجناء  فئتين: 
بموجب  والمعتقلون  اإلداري��ون  المعتقلون  ويندرج 
السجناء  فئة  ضمن  الشرعي  غير  المقاتل  قانون 

األمنيين.
وال تعّرف أوامر مصلحة السجون ولوائحها من هو« 
األمني«  »السجين  تعرف  ولكنها  الجنائي«،  السجين 
واألغلبية   .)03/02/00( رق��م  بتعليمات  األم��ر  في 
الساحقة من السجناء األمنيين هم من الفلسطينيين، 
إال أنه يوجد سجناء يهود مصنفون باعتبارهم »سجناء 
مصلحة  للوائح  الجديدة  الصيغة  وبموجب  أمنيين«. 
منها  واح��دة  كل  على  تحل  اإلسرائيلية،  السجون 
والقواعد  وواجباتهم  حقوقهم  تبين  خاصة  لوائح 

االنضباطية الخاصة بهم. وهم على النحو التالي:
الجنائيون  السجناء  يعامل  الجنائيون:  السجناء 
بموجب لوائح خاصة تميز بينهم وبين بقية المعتقلين 
من  الفئة  إلى هذه  تتطرق  ال  الورقة  وهذه  األمنيين، 
السجناء إال من باب المقارنة الكفيلة بتوضيح ظروف 

يتبع
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األسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومعاملتهم.
صفة  السجون  مصلحة  تطلق  األمنيون:  السجناء 
جراء  عليه  وحكم  أدين  من  كل  »على  األمني  السجين 
بتنفيذه  االشتباه  جراء  معتقل  أنه  أو  جنحة،  ارتكاب 
صنفت  ظروفها،  أو  ماهيتها  على  بناًء  التي  لجنحة، 
على أنها جنحة أمنية ساطعة، أو أن الدافع الرتكبها 
كان على خلفية قومية«.3 ويعامل األسرى المعتقلون 
المصنفون تحت هذه التسمية بموجب األمر بتعليمات 
بخصوص  عمل  »قواعد  والمسمى   ،)03/02/00( رقم 
األول��ى  مادته  في  نص  ال��ذي  األمنيين«،4  السجناء 
السجناء  بخصوص  األم��ر  هذا  تعليمات  أن  على  )أ(، 
المحكومين والمعتقلين ضد أمن الدولة )تطغى( على 

أي أمر آخر صادر عن مصلحة السجون يتعارض معه.
الدور الخدماتي للوائح مصلحة السجون اإلسرائيلية 
عليه  نصت  لما  مخالفة  باعتبارها  بهم،  الخاصة 
طيعة  أداة  يجعلها  الدولية،  واالتفاقيات  المواثيق 
في يد مختلف أجهزة مصلحة السجون في االستمرار 
في التنكر لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، وارتكاب 
القانوني  الغطاء  بتوفير  وقيامها  بحقهم،  الجرائم 
النظام  ضمن  قانونية  محاسبة  عملية  ألي  الحاجب 
القضائي لدولة االحتالل. إال أن لوائح مصلحة السجون 
الخاصة  واإلجرائية  القانونية  األسس  توضح  ال  هذه، 
ذاته،  بحد  يشكل  ما  وهو  والمعتقلين،  األسرى  بنقل 
غطاًء لممارسات هذه الوحدات، وما تقترفه من جرائم 
لها  وحصانة  الفلسطينيين،  المعتقلين  األسرى  بحق 

من أي محاسبة قانونية ذات معنى.
اإلداري  االعتقال  يعّرف  اإلداري���ون:  المعتقلون 
استنادًا إلى القانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف 
الرابعة تحديدًا، بأنه حرمان شخص ما من حريته بناًء 
على أمر من السلطة التنفيذية، وليس القضائية،  دون 
توجيه تهم جنائية أو أمنية ضد المحتجز أو المعتقل 

إداريًا.
أوامر  بموجب  سنويًا  الفلسطينيين  مئات  يعتقل 
القائد العسكري في األرض  اعتقال إداري صادرة عن 
تتوفر  الذين  األشخاص  بحق  المحتلة  الفلسطينية 
معلومات تفيد بأنهم يشكلون خطرًا على أمن المنطقة 
المعتقلين  أع��داد  وت��راوح��ت  االح��ت��الل.  وأم��ن دول��ة 
خالل  االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين  اإلداريين 
العام 2011 والعام 2012، ما بين 250 إلى 300 معتقل 
 )04/02/00( رقم  بتعليمات  األمر  بموجب  يعاملون 

المسمى “شروط االحتجاز في االعتقال اإلداري”.
مصلحة  لوائح  تعّرف  الشرعيين:  غير  المقاتلون 
إنسان  “كل  بأنه  الشرعي”  غير  “المقاتل  السجون 
قبل  من  موقع  اعتقال  أمر  بقوة  السجن  في  محتجز 
رئيس األركان، وال يستحق مكانة أسير حرب”.5  وقد 
المحتل  غزة  قطاع  من  الفلسطينيين  عشرات  اعتقل 
الحربي  العدوان  أثناء  وبخاصة  القانون،  هذا  بموجب 
الثاني/يناير  وكانون  األول/ديسمبر 2008  كانون  في 

.2009
»السجناء  م��ع  السجون  مصلحة  أوام���ر  تتعامل 
لالختالفات  اعتبار  دون  جمعي  منطق  وفق  األمنيين« 
خطورة  ودرج���ة  الصحية،  ال��ظ��روف  أو  ال��ع��م��ري��ة، 
مصلحة  أم��ر  من  )ب(   1 البند  ويوضح  »السجين«.  
السجون )2000/02/03(، منطق مصلحة السجون الذي 
األمنيين  للسجناء  الجمعي  التصنيف  وراء هذا  يقف 
عليهم  المحكوم  السجناء  أوساط  في  »توجد  بالقول: 
كامنة  احتماالت  ع��ادة،  الدولة،  أمن  ضد  جنح  ج��راء 
حقيقية لتشكيل الخطر على أمن الدولة، عمومًا، وعلى 
النظام والطاعة في السجون، خصوصًا، وذلك في ضوء 
ودوافعهم  وماضيهم  ارتكبوها  التي  الجنحة  نوع 
إن  حتى  ال��دول��ة.  أم��ن  ضد  عمليات  في  وضلوعهم 
إرهابية  بتنظيمات  مرتبطون  السجناء  هؤالء  غالبية 
على  خاصة  أخطارًا  ثناياه  في  يخفي  الرابط  وه��ذا 
ويلزم  الدولة،  أمن  وعلى  السجن،  في  والطاعة  النظام 
حبسهم  »األمنيين«  السجناء  جهة  من  األمني  الخطر 
فرض  يلزم  كما  الجنائيين،  السجناء  عن  منفصلين 
تقييدات خاصة عليهم في كل ما يخص عالقتهم مع 
والزيارات،  اإلجازات،  المسائل  هذه  بين  ومن  الخارج، 

والمكالمات الهاتفية، وزيارات االختالء«.
مصلحة  أم��ر  من  )ج/3(  البند  أن  علمنا  ما  وإذا 
السجون اإلسرائيلية رقم )2000/02/03(، الذي يعدد 
التنظيمات العدائية )اإلرهابية(، ال يتضمن أي تنظيم 
اللذين  االستثناءين  إن  القول  يمكننا  فإنه  يهودي، 
يمكنان من منع فرض التقييدات على سجين مصنف 
على أنه »أمني« هو أن هذا السجين لم يكن عضوًا في 
تنظيم معاٍد، ولم يمد يد العون لتنظيم معاد، وقدمت 
مذكرة من »الشاباّك« بأنه ال يستشرف خطرًا قد يمس 

أمن الدولة من عدم فرض التقييدات الخاصة عليه.
وفي هذا تقول المحامية عبير بكر، من خالل قراءة 
إنه  معاد(،  بتنظيم  السجين  )صلة  أعاله  االستثناء 
يمكن أن يثار االنطباع بأن الحديث يدور عن بند يعبر 
عن توجه فرداني للسجين، يستند إلى تقييم مستوى 
خطورته الفردية على الرغم من كونه مصنفًا »أمنيًا«. 
إال أن هذا التوجه الفرداني يتجاوز الغالبية الساحقة 
من السجناء الفلسطينيين المصنفين »أمنيًا«، ويأتي 
في  أمنيين  المصنفين  اليهود  السجناء  لخدمة 
أساسه.6  ويلتقي تحليل المحامية بكر مع ما قاله وليد 
دقة الذي يؤكد أن »تعريف »سجناء أمنيون« وضعته 
من  تطور  وقد  السجون.  مصلحة  وأولها  األمن  أجهزة 
أصدرته  وفقًا ألمر  إدارية«  »حاجات  إلى  فارغ  تعريف 
سلطة السجون، ثم حظي بمكانة قانونية جديدة لدى 
األجهزة المختلفة.  هذه المكانة تشرعن اليوم إساءة 
ظروف سجن السجناء األمنيين قياسًا بظروف السجناء 

الذين يجري تعريفهم ب�«الجنائيين«.7

واقع المساعدات القانونية
إن المساعدة القانونية لقضايا األسرى والمعتقلين 
من  لعل  عدة،  أصعدة  على  مهمًا  تطورًا  شهدت  قد 
القانونية  المساعدة  مفهوم  تطور  وأبرزها  أهمها 
نفسه، الذي لم يتوقف عند تقديم خدمات المرافعة 
حقوق  انتهاكات  وتوثيق  ومجانيتها  القانونية 
األسرى والمعتقلين. فخالل العقدين الماضيين، تطور 
القانوني والتوثيقي والدعائي،  المؤسسات  أداء هذه 
بقضية  والتعريف  العالمي«،  العام  ال��رأي  »مخاطبة 

األسرى والمعتقلين وحماية حقوقهم.
المساعدة  مفهوم  إن  ال��ق��ول  يمكننا  وال��ي��وم 
القانونية قد اكتسب قوة جديدة بتفعيل المساءلة 
التي  اآلليات  خالل  من  االحتالل،  النتهاكات  الدولية 
ومخاطبة  الحقوقية،  الدولية  االتفاقيات  توفرها 
أجهزة  مختلف  ورف���د  ال��دول��ي��ة،  ال��ش��ك��اوى  ل��ج��ان 
حول  والمهمة  المفصلة  بالتقارير  المتحدة  األمم 
باعتبارها  سواء  اللتزاماتها؛  »إسرائيل«  انتهاكات 
أو  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  االحتالل  قوة 
وإن  األم��ر  المتحدة،  األم��م  في  عضويتها  بموجب 
فوق   

ً
دولة باعتبارها  االحتالل  دولة  تصرف  ينِه  لم 

أسهم  فإنه  الدولية،  والمحاسبة  الدولي  القانون 
ويسهم في تفعيل قضية األسرى والمعتقلين على 
موقع  في  االحتالل  دول��ة  ووض��ع  الدولي،  المستوى 
ويؤسس  الزائفة،  ديمقراطيتها  عن  والتبرير  الدفاع 

لمحاسبتها مستقباًل.
غير أن تعاظم دور المؤسسات الحقوقي والسياسي، 
إن جاز لنا التعبير، يرتبط بتراجع دور القوى الوطنية 
وازدي���اد  والمعتقلين،  األس���رى  وإس��ن��اد  دع��م  ف��ي 
كالها على المؤسسات الحقوقية في االهتمام بهم 

ّ
ات

وبقضيتهم. ومع تفكك وترهل بناها التنظيمية، لم 
على صعيد  بدورها  تقوم  والفصائل  القوى  تلك  تعد 
تحصين المناضلين قبل االعتقال، جراء غياب البرامج 
التربوية والتثقيفية، ولم تعد هي الجهة التي تتولى 
على  جديدة  أعباء  أض��اف  ما  ذويهم،  صمود  تأمين 
مؤسسات المساعدة القانونية، وأخذت لدى الكثير من 

المؤسسات منحًى خدماتيًا.
االحتالل  دول��ة  مع  الموقعة  االتفاقيات  أن  كما 
وبعض  الرسمية  السياسية  المؤسسة  أف��ق��دت 
إلى مقاطعة  الدعوة  والحيوية على  القدرة  مكوناتها، 
والشروع  عليها،  العقوبات  وف��رض  االح��ت��الل،  دول��ة 

الجدي في محاسبتها على جرائمها.

المساعدة  تقدم  التي  المؤسسات  عمل  أن  غير 
في  وت��ط��وره  ارتقائه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  القانونية، 
العقدين الماضيين، فإنه ظل محدود اإلنجازات، وعاجزًا 
العسكري  القضاء  أحكام  في  نوعية  نقلة  إحداث  عن 
العادلة  المحاكمة  ضمانات  يوفر  بما  واإلسرائيلي، 
باعتبارهم  وحقوقهم،  كرامتهم  ويصون  للمعتقلين، 

أسرى حرب ومقاتلين/مناضلين من أجل الحرية.
ومتداخلة،  مركبة  أسباب  لجملة  العجز  هذا  يعود 
إلى  االحتاللي  القضاء  أحكام  استناد  أهمها  من  لعل 
ممارسة  تجرم  احتاللي  عسكري  أمر   1700 من  أزي��د 
الفلسطيني لحقوقه المدنية والسياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.
كما تحرم هذه األوامر العسكرية الفلسطيني من 
ضمانات المحاكمة العادلة، بل إن المحاكم العسكرية 
الفلسطينية  األرض  االحتالل في  أقامتها قوات  التي 
الدولي  القانون  على  سافرًا  تعديًا  تمثل  المحتلة، 
وقوانينها،  وهياكلها،  نشأتها،  حيث  من  اإلنساني 
 )64( مادتيها  في  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وبخاصة 
و)66(، اللتين اشترطتا أن يتم تقديم المتهمين من 
وبأن  العسكرية،  المحاكم  أمام  المحتلة  األرض  سكان 
تكون مشكلة تشكياًل قانونيًا، وشريطة أن تعقد هذه 

المحاكم في البلد الواقع تحت االحتالل.
الضمير  مؤسسة  بها  قامت  بحثية  دراس��ة  وفي 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بغرض الوقوف على 
توفيرها  ومدى  االحتاللية،  العسكرية  المحاكم  واقع 
كشفت  للمعتقلين،  العادلة  المحاكمة  لضمانات 
الدراسة من خالل األمثلة الموثقة عن وقوع انتهاكات 

خطيرة، ومنها:
الحق في المطالبة بالئحة اتهام.	 
الحق في إعداد دفاع فعال.	 
الحق في المحاكمة دون تأخير ال مبرر له.8	 
الحق في الترجمة الفورية الشفوية.	 
الحق في االمتناع عن تجريم الذات.	 
الحق في افتراض البراءة.	 
الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم.	 
قضائية 	  محاكمة  على  الحصول  في  الحق 

نزيهة ومستقلة.
ما خلصت إليه دراسة الضمير أعاله من استنتاجات 
تتفق عليها كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية 
العاملة في مجال تقديم المساعدة القانونية لألسرى 
عاليًا  الصوت  يرفع  االحتالل،  سجون  في  والمعتقلين 
الترافع  استمرار  جدوى  حول  جادة  تقييمية  لوقفة 

أمام هذه المحاكم.
والترافع  التعامل  استمرار  أن  جدًا،  الواضح  فمن 
الشرعية  صبغ  في  يسهم  العسكرية،  المحاكم  أمام 
على المحاكم العسكرية واألوامر العسكرية المعمول 
بها في األرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي أحكام 

تلك المحاكم.
المحامين  العسكرية  المحاكم  أح��ك��ام  ت��دف��ع 
النيابة  الفلسطينيين إلى تفضيل عقد الصفقات مع 
استنفاذ  ع��ن  النظر  ص��رف  وبالتالي  العسكرية، 
من  االنتقامية  لألحكام  تجنبًا  القضائية  اإلج��راءات 

المعتقل ومحاميه على حد سواء.
العسكرية  والنيابة  العسكرية  المحاكم  وتهدف 
نفسها  عن  العبء  تخفيف  إل��ى  أواًل،  ذل��ك  وراء  من 
الذي  األمر  وهو  الملفات،  من  ممكن  عدد  أكبر  بإغالق 
يسهل مهمة قوات االحتالل في االستمرار في اعتقال 
الفلسطينيين، وثانيًا تنجح النيابة العسكرية وأحكام 
الفلسطينيين  ممارسة  وإدان��ة  تجريم  في  القضاء 
لحقوقهم، ما ينزع الشرعية عن نضالهم ومقاومتهم، 

ذلك أن الصفقات تثبت اإلدانة.
للعام  العسكرية  المحاكم  تقرير  يثبته  ما  وهذا 
)عوفر،  العسكرية  المحاكم  أن  إلى  أشار  الذي   ،2010
منها  ملفًا،   9542 في   2010 العام  نظرت خالل  وسالم( 
معاٍد«،  بعمل تخريبي  »القيام  على خلفية  ملفًا   2016
ما  وهو  العام«،  بالنظام  »اإلخ��الل  بتهمة  ملفًا  و763 
التي  الملفات  ع��دد  في   %3 نسبته  ارتفاعًا  يعني 
أغلقت قياسًا بنتائج العام 2009، حيث أنهت المحاكم 

ملفًا   2659 منها  ملفًا،   9231 في  النظر  العسكرية 
بتهمة القيام بعمل تخريبي معاٍد، و738 ملفًا بتهمة 

اإلخالل بالنظام العام.
على  للحريصين  فاجعة  حقيقة  التقرير  وأظهر 
نوعية المساعدة القانونية، حيث بّين أن عدد الملفات 
كافة  القانونية  اإلج��راءات  استنفاذ  فيها  تم  التي 
خالل العام 2010، لم يزد على 82 ملفًا، من أصل 9542 
ملفًا، األمر الذي أظهر انخفاضًا نسبته 3% عما كانت 
عليه في العام 2009 في عدد الملفات التي تم فيها 
اإلدان��ة،  وحسم  كافة  القانونية  اإلج��راءات  استنفاذ 
الملفات حسمت بموجب »صفقات«  بقية  أن  ما يعني 

تعقد بين محامي الدفاع والنيابة العسكرية.
التي  الحاالت  عدد  انخفاض  التقرير  أظهر  وكما 
استنفذوا  ال��ذي��ن  المتهمين،  تبرئة  فيها  تمت 
اإلجراءات القانونية كافة، تبرئة كاملة من كافة بنود 

الئحة االتهام، إذ بلغت 25 ملفًا من أصل 82 ملفًا.
وبين التقرير أنه تم شطب بند واحد فقط من الئحة 
االتهام في 40% من الملفات، التي غالبًا ما تتكون من 
بنود عدة، والتي نظرت فيها المحاكم العسكرية خالل 

العام 2010.
لوائح  من  الكثير  أن   على  التأكيد  يفوتنا  ال  وهنا 
االتهام ترتكز على إفادات منتزعة من المعتقل تحت 

التعذيب الجسدي والنفسي.
النظام  أن  الحقوقية  المؤسسات  تقارير  وتؤكد 
والعسكري،  المدني  بشقيه  اإلسرائيلي  القانوني 
تحقيق  دون  وي��ح��ول  التعذيب،  باستمرار  يسمح 
تقديم  من  الرغم  على  أنه  حيث  القانونية،  المساءلة 
العقد  خ��الل  التعذيب  ض��د  شكوى   700 م��ن  أكثر 
هذه  من  أيٍّ  في  جنائي  تحقيق  يفتح  لم  الماضي، 
تتم  ولم  هام، 

ّ
ات لوائح  توجه  لم  وبالتالي  الشكاوى، 

العام  األم��ن  جهاز  محققي  من  أيٍّ  إدان��ة  أو  مقاضاة 
اإلسرائيلي.

ففي الوقت الذي لم تفلح فيه المساعدة القانونية 
العدالة لألسرى  العسكرية في تحقيق  المحاكم  أمام 
في  استمرت  فإنها  الفلسطينيين،  والمعتقلين 
والقضائي  القانوني  النظام  على  الشرعية  صبغ 
غياب  إلى  يعود  ذلك  مرد  أن  شك  وال  االحتالل،  لقوة 

اإلستراتيجية الفلسطينية القانونية.
إضافة إلى كل ذلك، بات اعتقال الفلسطينيين من 
قبل قوات االحتالل مصدر دخل ال يجوز االستخفاف به، 
حيث تشير تقارير المحاكم العسكرية نفسها إلى أن 
مجموع الغرامات المالية التي فرضت على المعتقلين 
 15.940.910 بلغت   ،2010 العام  خالل  الفلسطينيين 

شواقل جديدة.
كما تقوم قوات مصلحة السجون بفرض الغرامات 
المالية الباهظة والمتعسفة واالنتقامية على األسرى 
لما  مخالفتهم  بحجة  أقسامهم،  في  والمعتقلين 
يعرف بلوائح مصلحة السجون الخاصة لمن تسميهم 

»السجناء األمنيين«.
هذه  من  كبير  جزء  بتسديد  األسرى  وزارة  وتقوم 
الغرامات التي تصل إلى ماليين الشواقل سنويًا، فيما 
من  الغرامات  مبلغ  باقتطاع  السجون  مصلحة  تقوم 

حسابات الكانتين الخاصة باألسرى والمعتقلين.
جدير بالقول إن مصلحة السجون ال تقوم بترجمة 
تلك اللوائح وال نشرها في األقسام، وبذلك فإن األسرى 
لم  انضباطية«  »قواعد  بموجب  يعاقبون  والمعتقلين 
يطلعوا عليها، وبذلك فهم ال يعرفون ما هو مسموح، 

وما هو محظور بموجبها.
وعلى صعيد آخر، تفيد تقديرات مؤسسة الضمير 
برفض أكثر من 90% من االلتماسات المقدمة لتحسين 
أو  االحتالل،  سجون  في  واألس��رى  المعتقلين  ظروف 
للتظلم على بعض ممارسات وسياسات قوات مصلحة 
السجون، التي تنظر فيها المحاكم المركزية والمحكمة 

العليا اإلسرائيلية.
---------------------------------

*مراد جاد الله: ناشط في الحراك الشعبي الداعم 
قانوني في مؤسسة  األسيرة، مختص  الحركة  لنضال 

الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان-رام الله. 
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خالفاتنا توصيف كفلسطينيين فضلنا لطالما
باالختالفات.وألسبابوطنيةوسياسيةوربمادعائيةأو
والمنظرونوبعض القرار، لطالماوصفأصحاب دعوية،
المثقفيناختالفنابـ»التنوعالمطلوب«باعتبارهمظهرا
منمظاهر»واحةالديمقراطيةالفلسطينية«أوتجسيدا
واألوصاف. التسميات من ذلك وغير التعددية، لمبدأ
وبدوننكرانآراءمنرؤوافياألمرغيرذلك،لميكنُينظر
بدقةإلىصيرورةومآلاختالفاتنا.فحتىمنأشارواإلى
أناختالفاتناهيخالفاتآخذةفياالستفحال،أوربما
بأنهاجوهرية،لميمضوافياستكشافكيفستؤثر
فيمستقبلنا،والاتجاهاتها،والىأينسيحطبنامركب
أو يئسوا، ربما والتعددية. الديمقراطية وواحة التنوع
بالمتحجرين أو بالالوقعيين، تصنيفهم بسبب أحبطوا
أن ننتبه لم المحصلة، في الكبيرة. الشعارات زمن من
األمر-أمراالختالفاتالمتراكمةوالمتزايدة،يجريبناإلى

فقدانالبوصلة،حيثوصلاختالفناإلىالعظم.
ببساطة متعددة، نظر وجهات تعد لم اختالفاتنا
ألنهالمتعدتنطلقمنالثوابت،كماإنهالمتعدتنتهي
مؤقتة، وال جزئية، اختالفات ليست هي الثوابت. عند
اختالفات إنها اصطالحية؛ مجرد وال برامجية، مجرد وال
جوهرية. ومفاهيمية وإستراتيجية، ودائمة، شاملة،
لمتعد األيام الفلسطينيهذه الشعب بوحدة فالقول

فالشعب الزمن. ماكانتتعنيهقبلعقدينمن تعني
لميعدالشعب؛فتارةتجدهشعباألرضالمحتلةعام
1٩67،وتارةتجده“شعبغزة”،وقلماتجدهشاماللكل
والتي الوطني الميثاق من 5 المادة بحسب فلسطيني
الذين العرب المواطنون هم “الفلسطينيون تنص
كانوايقيمونإقامةعاديةفيفلسطينحتىعام1٩47 
سواءمناخرجمنهاأوبقيفيها،وكلمنولدألبعربي
خارجها أو فلسطين داخل التاريخ هذا بعد فلسطيني
عند كثيرا هذا عن األمر يختلف وال فلسطيني”. هو
قد والذي الوطن”، “جناحي وحدة مصطلح استخدام
يعنيوحدةالضفةوغزة،أوالحكومةالوطنيةالموحدة،
أواتفاقفتحوحماس...الخوالاحديلتفتإلىالتفاصيل
الغائبة،ماذاعنالبقية-بقيةالشعب،واألرض،والحقوق؟
شــروط عــن ناهيك التمثيل، بوحدانية والــقــول
اختالق قبل تعنيه كانت ما تعني تعد لم شرعيته،
قد القيادة فهذه الفلسطينية”. “القيادة مصطلح
تنحصرفيفصائلمتف،وقدتجدهامقتصرةعلىمن
حضراجتماعما،وتارةتجدهاتشملفصائلخارجمت
ف،وتارةتشملوزراءفيالسلطةالوطنيةالفلسطينية،
أمنية. أجهزة مسؤولي أو ما تنظيم في كــوادر وربما
وبذلك،اليمكنكأنتميزالموقفالحزبيمنالموقف
المسؤول، موقف من الحزب موقف الجامع، الوطني

مجرد اختالفات هامشية أم خالفات جوهرية؟
بقلم: نضال العزة*

السلطةمن السلطة،موقف المنظمةمنموقف موقف
موقفالسلطةاألخرى...ويفصحالمشهدعنذاتهبجالء
حينيصدرتصريحهناأوهناكعنقيادي،فيراقوعي
وكل والتبرير... والتوضيح التفسير حملة خالل شعبنا
ذلكعلىمذبححريةالتعبير،إذعلىالشعبأنيتعلم
أن وعليه والرسمي، الشخصي الموقف بين ما التفريق
يدركفنونالتصرفالدبلوماسي،ويتقنالحاجةللمشي
غضب لتجنب أو التمويل، استمرار لضمان الحبل على

البعضولومآخرين.
ما يعني يعد لم الدولية بالشرعية القول حتى
الوطني البرنامج قاموس إلى ادخل عندما يعنيه كان
بما الدولية القرارات قديعنيجميع الفلسطيني.فهو
التقسيم،وقرار1٩4وقرار٢37،وقرار3٢36  فيهاقرار
مجموعة يعني وقد للتصرف(، القابلة غير )الحقوق
مثل تداولها على األلسنة درجت القرارات من محددة
٢4٢،و338،وربماتعنيقرارابعينهمثل1515)خارطة
المجتمع كمصطلح تماما صارت فالشرعية الطريق(.
ونيته، المتحدث الدولي،قدتضيقوقدتتسعبحسب
وللشعبأنيقدرويفهم،وفيالمحصلةعليهأنيقبل
وليس احد، بمقدور ليس ألنه مضض، على أو مضطرا
منالحكمةأيضامخالفةالشرعيةالدوليةأوالتشكيك
بها،أوالتساؤلعنجدوىالتمسكبها،وهياعجزمن

أنتصفاالنتهاكاتبمسمياتهاالحقيقية،ناهيكعن
عجزهاعناتخاذأيخطوةفعلية.

اآلخر. هو مفهوما يعد لم القضية بوحدة والقول
للحقوق تجزئة ال بأنه لدينا المفهوم رسخ فقديما
ندري فال اليوم، أما الفلسطيني، الشعب كل حقوق –
مواطني من الفلسطينيين حقوق عن نسمع ال لماذا
نعد لم دولتهم”؟ مع شأنهم هــذا فهل إسرائيل،
األرض بقاع في المشتتين الالجئين حقوق عن نسمع
زل مسؤول تصريح عن الدفاع معرض في أو نــادرا، إال
لسانهفمسبحقوقهمالثابتة.فوحدةالقضيةكمفهوم
لميعدمؤصالعلىوحدةالشعبووحدةالوطنووحدة
كما القضية يعني فقد الفلسطينيين، لجميع الحقوق
عرفهابرنامجأوسلو،وخارطةالطريق،أوقديعنيمشروع
جزء حقوق عن الدفاع يعني وقد األمد، طويلة الهدنة
دوناآلخر،وقدينحصربمعالجةحقوقترتبتبعد1٩67 
دونأخرىسبقتذلك،وربماينحصرفيحقوقترتبت
بحكماتفاقياتوتفاهماتوإعالنات...وكللهأنيفهم
األمركيفمايشاء،بحسبموقعه،وقدرتهعلىالتكيف

واستيعابفناللعببالحقوقفيكلمات.

نضالالعزة،منسقوحدةالمصادروالبحثواإلسنادالقانونيفيمركز
بديل.
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عــــ       ـــامًا
في مواجهة 

التهجير، العزل 
والتمييز العنصري
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في اإلنــســان حقوق منظمات عمل ــع واق إلــى بالنظر
نطاق حصر على يعمل منها العديد أن يتضح فلسطين،
عملهوفقًالماتمليهتقسيماتقوةاالحتاللألرضفلسطين
بالتكيف تقوم المنظمات هذه من والعديد االنتدابية.
والخضوعلبيئةالوضعالقائم؛عوضًاعنتمحيصالرؤيةفي
األصولالتاريخيةللصراع.لقددخلالمستعمرونالصهاينة
إلىهذهاألرضبهدفواحدوواضح،هواستعمارهابشكل
هذا لمقاومة الحركات بعض وانطلقت بزغت وقد دائــم.
وتفقد تنفصل ببطء بــدأت لكنها االستعماري، المشروع
الموحد النضال أصبح ألن وصواًل البعض، ببعضها الصلة
المشتركعبارةعنمروحةمتعددةاالذرع-البرامجالنضالية.
لذلك،وحتىاليوم،فيالعام٢٠13،وباالستنادإلىالحقائق
القائمةفعاًلعلىأرضالواقع،منجدارواستيطاناستعماري،
وقوانينتميزيةداخلاسرائيل،وحصارمفروضعلىقطاع
غزة،فانواقعتطورالقوةاالستعماريةقدألقىبظاللهعلى
منيقاومونويسعونلمقاومةهذاالمشروعاالستعماري.

اليوم، فلسطين في تعمل التي المؤسسات معظم
الفلسطينية األرض في إما وتحدده عملها إطــار تحصر
يعني الذي االمر فقط، اسرائيل في أو 1٩67 عام المحتلة
هاتين لعزل الساعي اإلسرائيلي بالمنظور القبول عمليا
قطاع أنهناك كما البعض. بعضهما عن كليًا المنطقتين
التيتحددنطاقعملهابشكل المنظماتوالمؤسسات من
أكثرضيقًا،إذتحصرنطاقهافيالضفةالغربيةوحدها،أو
فيقطاعغزة،أوفيمناطق)ج(أوحتىفيالقدسالشرقية
دونغيرها.طبعا،التخصصمطلوب،ولكنالتخصصاياكان
نوعه،اليجبانيشكلعملياقبوالبتقسيماتاالستعمار.
عندالتعاطيمعإطارتحديدالعمل،فإنالمؤسساتالقائمة
األرض في وبدايتها المشكلة جذور تحصر إنما ذلك على
وما العام هذا مع التعاطي يتم وأيضا ،1٩67 عام المحتلة
حصلفيهكبدايةلنشوءللصراع.كماأنهناكتجاوزالهذه
عملهم يحصرون من بعض لدى أيضا المغلوطة المقاربة
بمافيه أوفيقطاعغزةفقط، الغربيةفقط الضفة إمافي
في الموقعة اوسلو اتفاقيات محددات من االنطالق ضمنًا
الصراع بأن تقول المنطقة تاريخ حقيقة لكن .1٩٩3 العام
إنما عنه، الناتجة المشكالت ومجمل اليوم نشهده الذي
فكرة وبلورة الصهيونية الحركة ظهور بدايات وليدة هي
استعمارأرضفلسطيناالنتدابية،وليستنتاجالعام1٩67 
الفلسطينية القضية البدايةفي أو1٩٩3،فتلكهينقطة
وليسأيةمحطاتالحقةنتجتعنها،حيثاليمكنالتوصل
إلىحالةمنإيجادحلحقيقيللصراعفيظلالتعاطيمع

العام1٩67كنقطةبدايةلهذاالصراع.
لقدبدأتهذهالممارساتالتقسيميةجغرافيًاوسياسيًا
في حتى ذلك كان وقد ،1٩48 العام في للفلسطينيين
اسرائيل دولــة داخــل في قائمة بقيت التي المجتمعات
بأن القول يمكن تخصيصًا، أكثر وبشكل الــوالدة. حديثة
والجليل النقب من كل في اسرائيل داخل الفلسطينيين
اإلسرائيلية. السلطات قبل يتمتقسيمهمبشكلحادمن
في البدو الفلسطينيين فان إسرائيلية، نظر وجهة ومن
الفلسطينيين. عن منفصلة إدارية فئة عن يعبرون النقب
إضافةإلىذلك،وبينمايتمالتعاطيمعكلمنالمسلمين
والمسيحيينكمجموعاتمنفصلة،فإنالدروزيتمالتعاطي
قائمة وجنسية البقية عن منفصلة كمجموعة معهم
غير المنظمات أن إلى االنتباه يجدر انه كما ذاتها. بحد
على وباالعتماد اسرائيل، داخل الفلسطينيةفي الحكومية
هذهالتقسيمات،والتيتنتهجهذاالخط،قدوصلتدرجة
او الدرزية« »القرى مع التعامل قبولها حد الى استجابتها
»البلدياتالدرزية«مثالمبعزلعنأيسياقآخر.وهذاناجم
عنالسياسةاإلسرائيليةفيالتعاطيمعالقرىوالتجمعات
القانوني باإلطار يتعلق فيما غيرها عن بتمييزها الدرزية
الميزانيات وفي اإلسرائيلية، السلطات مع للعالقة الناظم

منهجة حقوق اإلنسان فلسطينيًا:
النطاق الجغرافي، البعد السياسي، واالصطالحات 

بقلم: أمجد القسيس*

المنظمات دفع ما وهذا والتجمعات، المناطق لهذه المقرة
العاملةلتبنيمثلهذاالمنهجالتقسيمي.

المنهج هذا بحيثيات الوعي فإن المقابل، وفي ولكن
في المقيمين الفلسطينيين بين يتطور بــدأ ونتائجه
هذا تعزز وقد الثمانينيات. عقد منتصف منذ اسرائيل
األولى الفلسطينية االنتفاضة انطالق مع السياسي الوعي
مع المنصرم القرن من التسعينيات ومطلع ،1٩87 عــام
المواطنون بدأ المرحلة، هذه أثناء أوسلو. اتفاقيات توقيع
وعزلهم إقصائهم مدى ادارك اسرائيل في الفلسطينيون
من ألي التطرق وعدم الفلسطيني، السياسي الخطاب من
قضاياهمخاللمايعرفبعمليةالسالموالمباحثاتالناتجة
الخط داخل الفلسطينيين أن القول يمكن بالتالي، عنها.
من واالستثناء للتهميش عرضة الدوام على كانوا األخضر
الطرفين:اسرائيلومنظمةالتحريرالفلسطينية،التيكانت،
أيالمنظمة،الطرفالفلسطينياألولالذياعترفبالتقسيم
الجغرافيالسياسياإلسرائيليألرضفلسطين.وممايمكن
سوقهللتدليلعلىذلك،هوانم.ت.فحصرتمجهودها
التفاوضيحولالقضاياالمتعلقةباألرضالمحتلةعام1٩67 
للفلسطينيينداخل دونغيرها.وهذاماشكلدافعًاقويًا
وشكل خطابهم محددات في النظر إلعــادة األخضر الخط
مع التعاطي من المستوى وبــذات اسرائيل. مع عالقتهم
إدراك هناك كان فقد يواجهونها، التي اإلقصاء إشكالية
وإجماعمفاهيمييقولبوجوببناءالخطابعلىأسسجذر
عنها، نتج وما 1٩48 عام نكبة أحداث في القائمة الصراع
والبناءعليهاكجذر االنطالقمنحربحزيران1٩67 وليس

مرجعيلبدايةالصراع.
النضال، لمفاهيم المؤسسة باألرضية يتعلق وفيما
يمكنالخروجبنتيجةأنكلفلسطينيسواءكانمؤسسة،
فرد،مجموعة،بلديةأوحركة،يقومبإتباعالتقسيمالجغرافي
السياسيوالمفاهيميالذيخلقتهالبنيةاالستعمارية،إنما
يحكمعلىجهودهبمقاومةهذاالمشروعبالفشل.وننطلق
يشكل الفلسطيني النضال أن حقيقة من الجدل هذا في
بسبب ليس واحدة متكاملة كلية أنيشكل به يفترض أو
مجردالميللذلك،بلألنطبيعةالصراعوالحربالوجودية
بداية منذ ذلك. تفرض فلسطيني هو ما كل ضد القائمة
ينحصر الصهيونية، الحركة وهدف اهتمام كان الصراع،
لصالح األصليين ساكنيها من األرض بتفريغ القيام في
إليها الوافدين اليهود المستعمرين قبل من استعمارها
األيديولوجيا أن كما الصهيوني. المشروع جناحي على
اسرائيل ولدولة بمجمله للمشروع المحركة الصهيونية
كذلك،تتنكرلالعترافبوجودالشعبالفلسطيني/أيوجود
للشعبالفلسطينيضمناألرضالتيتقومعليها.وعليه،
حتىبافتراضقابليةالشعبالفلسطينيللتعاطيمعاالمر
يمكن اذ مطلقة، غير الفرضية هذه فان واقعتة، كحقيقة
بشكل هذا ثبت ولقد وقت. أي وفي سبب الي االنتفاض
العسكرية واألوامر القوانين العديدمن واضحفيمواجهة
العدل محكمة عن الصادرة القرارات وكذلك اإلسرائيلية،

العلياوالمحاكماألدنىفياسرائيل.
هامًا بابًا تشكل المفاهيمية األرضــيــة فــإن كذلك،
القتحامالمنظوراالستعماريعلىمستوىالممارسةالقائم
الشرذمة من حالة لبناء والسعي تسد«، »فرق قاعدة على
كانت فقد الجغرافية. التجزئة على القائمة السياسية
بين ما والروابط الصالت لقطع ضرورية بحاجة  اسرائيل
والروابط العالقات تدمير القول يمكن أو الفلسطينيين،
ما وهــذا الفلسطيني، المجتمع وجــود عليها يرتكز التي
تمزيق في الحربة رأس شكلت التي النكبة، عبر فعلته
نتذكر أن دوما ويتوجب الفلسطيني. االجتماعي النسيج
وبقوا التهجير تبعات من نجوا الذين الفلسطينيين أن
اليومجيران لدىكلمنهم وأماكنهماألصلية، فيقراهم
أرضهم أو ممتلكاتهم وفقدوا قسريًا، هجروا ممن وأقرباء

القولأنكل النكبة.ويمكن التيسكنوهاقبل أومنازلهم
عائلةفلسطينيةقدتأثرتبدرجةأوبأخرىمنالنكبة.وبعد
الفلسطينيين، بين ما العالقات في القسري القطع حالة
قامتاسرائيلبإدامةوتعزيزالتقسيموالعزلالجغرافيعبر
منعهاالستمراريةالعالقاتاالجتماعيةأوإعادةاستئنافها
هجروا الذين وأصدقائهم عائالتهم وأفــراد أقربائهم مع
اسرائيل قبل والتيصنفتمن المحيطة، الدول إحدى إلى
كدولعدوةلها.هكذاوببطءغيرمعهود،تمتفتيرالعالقات
والروابطاالجتماعيةعبرالعقودالتيمرتعلىهذهالحالة.
خلق أمــام ــدرب ال وتمهيد تسهيل شأنه من كــان وهــذا

التقسيماتواالنقساماتالسياسيةالالحقة.
والمحاوالت القائمة التقسيمات على الــرد إطــار وفي
فاننا أثرها، وتعظيم إدامتها على الحثيثة االستعمارية
ننظرإلىمنظومةحقوقاإلنسانعلىأنهااليجبأنتخضع
والمفاهيمة السياسية التقسيمات أو الجغرافية للحدود
هذه مواجهة واجــب علينا بل الــواقــع؛ بحكم المفروضة
طبيعتها. في عابرة أنها على معها والتعامل اإلدخــاالت
حدود ضمن الداخلي القسري التهجير قضية فإن وعليه،
بمعنى أي كل، من كجزء إليها النظر يستوجب اسرائيل
عدمانفصالهاعنالمظلةاالستعماريةاألوسعبماتشتمل
منسياساتإسرائيليةلتهجيرالفلسطينيينمنمختلف

أنحاءفلسطيناالنتدابيةومنععودتهمإليها.
في عملنا إطــار فــي ضـــرورة أكثر ــات ب الفهم وهــذا
الحقوق ونيل للحرية الفلسطيني السعي مع التعاطي
الفهم من الشكل هذا مثل الن ذلك ونقول المستحقة.
إنمايفرضذاتهكمحرك/موجهللغةالخطابوالمصطلحات
والنضال الصراع مع التعاطي في المستخدم والتحليل
اإلنسان، حقوق مجال في وناشطين وكمنظمات الحقوقي.
يتعلق فيما الحذر مستويات أقصى بتوخي مطالبون نحن
باألرضيةالمفاهيميةالتينرتضيهاقاعدةلعملناوفهمنا.
وبشكلعفوي،ومعالوقت،وجدناأنفسناقدوقعنافيفخ
استخدامالمفاهيماإلسرائيلية،ببساطةالنالخطابالدارج
التصنيف المثال، سبيل فعلى إسرائيليا. عليه مسيطر
السكان لوصف اسرائيل توظفه الذي »للبدو« المفاهيمي
ووظف انشئ قد كان النقب، صحراء في الفلسطينيين
بهدففصلهموعزلهمعنبقيةالفلسطينيينوتمييزهم
أنفسهم الفلسطينيين بعض أن نجد ولألسف عنهم.
يستخدمونهذهالتسمية،أيالبدوبدونربطهمبهويتهم
الفلسطينية،وبدونالتعاملمعتهجيرالبدوالفلسطينيين
فيالنقبكجزءمنإجماليعمليةالتهجيرالتييواجهها
فلسطين حــدود داخــل عقود سبعة منذ الفلسطينيون

ماليين على يشتمل الوصف وهذ وخارجها. االنتدابية
من يعانون والذين الشتات إلى المهجرين الفلسطينيين

منعهممنالعودةإلىأماكنهماألصليةحتىاآلن.
يتمثل ومنظماته المدني المجتمع هــدف كــان وإذا
االستعمارية القسري التهجير عملية ضد النضال في
لغة استخدام بداية كنقطة يتطلب فهذا للفلسطينيين،
المشترك النضال من كجزء ومنسجمة، مشتركة ومفاهيم
إلنهاء تسعى التي االستعمارية، المنظومة ضد والموحد
االنتدابية. فلسطين أنحاء في فلسطيني وجود هو ما كل
اوغيرمقصود، الينبغيعلينا،حتىولوبشكلغيرمباشر
دعممساعيالمشروعاالستعماريعبراستنساخأواستقبال
الناس بعض الخطابية. واصطالحاته مفاهيمة من بعض
واالصطالحات االقتباسات هذه لمثل اللجوء أن يعتقدون
ومحاكاة إقناع تسهيل في يسهم »المخففة/الملطفة«،
أو جذريين غير يظهرهم الذي االمر نظرائهم/مموليهم،
في محددة متطلبات لديهم اآلخرين ألن نظرًا متناقضين
المشترك. العمل في المستخدمة المفاهيم ونوع شكل
ولكنعندالتكيفمعلغةاآلخرين،فإنالناستفقدالقدرة
علىالتأثيرفياآلخرين،ألنهمقدتبنواأفكاراآلخرينعبر

االندراجضمنإطارمصطلحاتهم.
إذنيتوجبعلىمنظماتحقوقاإلنسانأنتنظربحذر
بالزمان ونقصد والمكان. بالزمان المتعلقة لألبعاد وتمعن
أنها على فلسطين في الصراع لبداية التأصيل نقطة هنا،
النكبةعام1٩48،وليسأيحدثمؤسسعليهاوالحقلها،
فلسطين، لكل الموحد النظر ضرورة به فنقصد المكان أما
أو غزة أو حيفا أو لحم بيت في اليوم يجري ما أن واعتبار
جغرافية وحدة ضمن البعض ببعضه مرتبط النقب...الخ،

واحدةهيفلسطين.
يتطلب وهذا بخيوطخطاب«نا«، اإلمساك كذلك وعلينا
ففي المستخدمة. واالصطالحات للغة المتكامل التأسيس
المحصلةاألخيرةيتضحأنكافةالعناصرمرتبطةباألرضية
المفاهيميةوماينبتعنهامناصطالحاتوتسميات،وهذا
إذ ودوليًا، محليًا الخطاب على الصهيونية الهيمنة بسبب
وكبرياتها الدولية والمنظمات المؤسسات غالبية أن نجد
لحركة الدعوة تجدر ومنهنا اإلسرائيلية. السردية تعتمد
سرديةمضادةللهيمنةالسرديةواالصطالحيةالصهيونية،
بحيثتسعىإليضاحالحقائقكماهيفعالعلىأرضالواقع،
وليسمايتمتصويرهمنقبلاألدلةالدعائيةاالستعمارية

اووفقماهومقبولغربيا.
-----------------------------

*أمجدالقسيس:منسقالمناصرةالقانونيةفيمركزبديل.

الفلسطينيون داخل الخط األخضر
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أزمة الهوية اإلسرائيلية:
قراءة في المعيقات العملية للجمع ما بين يهودية الدولة وديمقراطيتها

بقلم: سيمون راينولدز*

تقوم  دول��ة  أنها  على  نفسها،  إسرائيل  تقدم 

يهودية،  دولة  هما:  مركزيين،  مكونين  أساس  على 

الورقة  هذه  األوسط.  الشرق  في  وحيدة  وديمقراطية 

لمدى  وتعرض  الذكر،  سابقة  البنية  ماهية  تناقش 

وشرعنة  الدولة  يهودية  مكوني  بين  الجمع  أهمية 

الورقة  وتتناول  كما  إسرائيل،  في  ديمقراطيتها 

إمكانية التوفيق ما بين هذه الهويات المتصارعة.

لقد كان الهدف اإلجمالي للحركة الصهيونية سواء 

منذ بداية نشأتها في ختام القرن التاسع عشر، او خالل 

فترة سطوع نجمها والتوسع الذي حققته خالل القرن 

إلى  اليهودي  الشعب  »ع��ودة  في  يتمثل  العشرين، 

وطنه، واستئناف فرض السيادة اليهودية على أرض 

وقيام  بتشكيل  الحركة  هذه  توجت  وقد  إسرائيل«.1 

لكن يبقى  العام 1948،  أيار من   14 اسرائيل في  دولة 

مفهوم  وراء  من  المقصود  هو  ما  المركزي:  التساؤل 

»الدولة اليهودية«، ولماذا يصل إلى هذه الحدود من 

األهمية لدى كل من الحركة الصهيونية وإسرائيل؟  

نجد لدى »روث غافيسون«،2 نقلة جريئة في محاولة 

ل�«الدولة  المفاهيمية  األب��ع��اد  لتفكيك  التصدي 

تعريفية  اتجاهات  ثالثة  ق��دم  وق��د  اليهودية«، 

محدودية  بسبب  ولكن  للجدل.  المطروح  للمفهوم 

الستخالصات  سنتطرق  فإننا  الورقة،  لهذه  الكلمات 

»غافيسون« ضمن التعاطي مع مفهوم اسرائيل كوطن 

الشعب  فيه  يمارس  »الذي  اليهودي  للشعب  قومي 

وهذا  السياسي«.3  المصير  تقرير  في  حقه  اليهودي 

إعالن  في  بقوة  يتضح  »الوطن«  على  القائم  المفهوم 

»أرض  أن:  على  ينص  ال��ذي  اإلسرائيلي،  االستقالل 

وفيه  اليهودي،  الشعب  رأس  مسقط  كانت  اسرائيل 

تشكلت هويتهم الروحية والدينية والوطنية«.  

وقد بات من الممكن التعاطي مع شكل صياغة هذا 

وأداة تحليلية، مع ترسيم  اإلعالن كمفتاح مفاهيمي 

المشكلة  الهويات  مجمل  بين  ما  التفريق  في  واضح 

لل�«يهودانية«. وعليه، فان تعريف من يمكن اعتبارهم 

اليهودي  القومي  ال��وط��ن  ملئ  ألغ���راض  »ي��ه��ودًا« 

المرونة  من  عاٍل  لمستوى  خضعت  قد  بالمستعمرين 

عند  التوقف  دون  الثقافية  العوامل  لتشمل  اتسعت 

المكون الديني. وهذا ما يتماشى إلى حد ما مع الطابع 

نشأتها.  بدايات  في  الصهيونية  للحركة  العلماني 

محكمة  من جهة  الدعم  تتلقى  زالت  ال  الفكرة  وهذه 

العدل العليا اإلسرائيلية، حيث يظهر ذلك في قضية 

التأكيد  عن  فضال   ،)1969( الداخلية  ووزير  »شاليط« 

على ذلك في العام 2012 من قبل سفير اسرائيل في 

الواليات المتحدة األمريكية »مايكل أورن« الذي صرح 

قائاًل: »تعرف اسرائيل عضوية الشعب اليهودي على 

نطاق واسع، حيث يدمج الكثير ممن ال يعتبرون يهودًا 

بحسب السلطات الحاخامية/الربانية«.4 

ل��ه��ذا، ف��ان األش��خ��اص األف���راد ال��ذي��ن يشكلون 

دول��ة  قبل  م��ن  إليهم  ينظر  العالمية،  اليهودية 

اسرائيل وقيادة الحركة الصهيونية بعين التفضيل، 

من  واسعا  إط��ارا  تشكيلهم  لحقيقة  استنادًا  وه��ذا 

»اليهودية/اليهودانية«. وبالتأكيد فان هذا التفسير 

من  قصوى  درجة  على  يعد  التعريف  في  الفضفاض 

استقدام  أمام  الباب  لفتحه  هذا  إلسرائيل،  األهمية 

كيهود  المعرفين  األف����راد  م��ن  مكمن  ع��دد  أك��ب��ر 

السكانية  الكثافة  ولتعزيز  اسرائيل،  في  لالستعمار 

اليهودية واألغلبية اليهودية. وخير دليل على ذلك ما 

وقع خالل بداية عقد التسعينيات من خالل استقدام 

ما يزيد عن المليون مهاجر على أساس كونهم »يهود« 

عشية انهيار االتحاد السوفيتي. وكان قيام اسرائيل 

الدولة  قبل  من  ذاتي  إعالن  على  مؤسسا  ذاتها  بحد 

واعتبارها »وطن قومي لليهود«. ومن شأن هذه الصلة 

وتوفر  أن تعزز  العالم،  اسرائيل ويهود  بين  ما  اليوم 

الدعم للهوية المتوقعة، أو التي يعمل على استدامة 

وجودها، وينعكس ذلك بشكل واضح في قرار المحكمة 

العليا في قضية »جورج رافاييل تامارين« ضد الدولة 

المحكمة  رئيس  القضية  هذه  في  أكد  حيث   ،)1972(

بمعزل  إسرائيلية  أمة  هناك  ليس  أن:  على  »ارغانت« 

اليهودي مكون ليس  اليهودي. والشعب  الشعب  عن 

فقط ممن هم يقيمون في إسرائيل، بل من اليهود في 

إطارًا شرعيًا،  االدعاءات  لتأخذ هذه  وعليه،  الشتات«.5 

فإن وجود أغلبية يهودية هو أمر في غاية األهمية. 

الن  األق��رب  الفضفاض  النهج  هذا  مثل  وبإتباع 

واقع  خلق  في  إسرائيل  نجحت  فقد  هالميا،  يكون 

الواقع،  في  اليهودية.  القومية  الختراع  هوياتي 

المكونات  بين  اإلسرائيلي  التفريق  به  يتميز  ما  فان 

المتعددة والمتصارعة، هو التفريق ما بين مفهومي 

»القوميون اليهود« و«المواطنين اإلسرائيليين«؛ اذ أن 

اصطالح« القوميون اليهود« فيشمل جميع األشخاص 

الذي يعتبرون أنفسهم يهودًا، سواء كان ذلك داخل 

العائلية،  العالقات  عبر  خارجها  أو  اسرائيل  ح��دود 

يتعلق  فيما  أم��ا  الطوعي.  االنتماء  أو  الثقافة،  أو 

يشتمل  االصطالح  هذا  فإن  اسرائيل«،  ب�«مواطنين 

على المتمتعين بمواطنة اسرائيل، ولكنهم ال يدعون 

صلتهم باليهودية بالضرورة. هكذا هو بناء السردية 

أو الرواية الهوياتية، ويتم تقديمه في العادة من قبل 

»غيل  البروفيسور  قدمه  لما  مماثل  بشكل  الصهاينة 

فرنسا،  لديهم  »الفرنسيون  أن:  يفترض  الذي  تروي« 

واأللمان لديهم ألمانيا، والهولنديون لديهم هولندا، 

واليهود لديهم إسرائيل«.6 

لكن الجدل الذي يعرضه بروفيسور »تروي« مضلل 

في  المقيمين  المسلمين  أن  حيث  بعيد،  حد  إل��ى 

في  الحرية  مطلق  لديهم  المثال،  سبيل  على  فرنسا، 

فان  المقابل،  وفي  الفرنسية.  الوطنية  الهوية  تبني 

أمامهم  تتوفر  ال  اسرائيل  في  المقيمين  المسلمين 

اليهودية.  الوطنية  الهوية  بحمل  االفتراض  إمكانية 

إغفال  يجب  ال  مركزية، حيث  أكثر  لمحور  يقود  وهذا 

يهودية«.  »دولة  أنها  على  لذاتها  إسرائيل  تعريف 

اسرائيل،  داخل  الفلسطينية  األقلية  لواقع  وبالنظر 

من الذين نجحوا في تجنب موجات التطهير العرقي، 

كمواطنين  اسرائيل  ف��ي  يعيشون  ال��ي��وم  فإنهم 

إسرائيليين في دولة يهودية. وتخضع هذه المجموعة 

والذين  فلسطيني،  مليون   1.5 قرابة  من  المكونة 

يشكلون ما نسبته 20% من سكان إسرائيل،7 لمجموعة 

وفي  التميزية.  المنهجية  والممارسات  القوانين  من 

الفلسطيني  المركز  بديل/  أن  نجد  السياق،  ذات 

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين حدد ما مجمله 20 

مثاال من القوانين والتشريعات اإلسرائيلية التميزية 

والتي  سكانها،  من  الفلسطينيين  تستهدف  التي 

العناصر  باقي  على  اليهود  فوقية  تعزيز  تسهم في 

المكونة لمواطني دولة اسرائيل من غير اليهود.8  

وفي نهاية المطاف، يمكن القول عن طابع الدولة؛ 

أي  إسرائيل الحديثة »دولة يهودية«، وهذا ما تؤيده 

وتثبته جملة من األدلة التي من بينها القيم األساسية 

اسرائيل  قامت  التي  الصهيونية  لأليديولوجية 

سكانها  ف��ان  الغالبية،  حيث  فمن  عليها.  باالتكاء 

القانوني  اإلطار  فان  الواقع،  أرض  وعلى  اليهود،  من 

أكبر  قدرا  يوفر  والمجتمع  للدولة  الناظم  والتشريعي 

لسكانها  الحرية  من  أوس��ع  ومساحة  الحماية،  من 

غير  من  المواطنة  في  نظرائهم  خالف  على  اليهود، 

اليهود. هذا بدون إغفال سياسات وممارسات اسرائيل 

في األرض المحتلة عام 1967، إضافة إلى إمعانها في 

وهذا  العنصري،  الفصل  جريمة  بتطبيق  االستمرار 

لألمم  الخاص  المقرر  تقرير  في  تركيز  موضع  كان  ما 

المتحدة »ريتشارد فولك« للعام 92010. هذه المسائل 

مجتمعة، تشكل مصدر ضعف يمس  بسمعة إسرائيل 

على صعيد المجتمع الدولي، وكذلك تؤثر على قدرتها 

في جذب الدعم والمساعدات واالستثمار األجنبي إلى 

حسما،  النقاط  أكثر  تشكل  األخيرة  وهذه  اسرائيل. 

بالنظر لحقيقة عدم استقاللية اسرائيل اقتصاديًا،10   

واعتمادها على المعونات األجنبية، وخاصة في مجال 
التسلح وبناء الترسانة العسكرية.11

فإنها  الغربيين،  اسرائيل  حلفاء  نظر  وجهة  ومن 

األكثر  أو  المستقر  السياسي  الحليف  نمط  تشكل 

عليه  يترتب  وه��ذا  األوس���ط،  الشرق  في  استقرارا 

اسرائيل  تغطي  التي  األجنبية  المساعدات  من  سيل 

المتحدة  الواليات  المثال،  سبيل  على  سنوي.  بشكل 

األمريكية وحدها تقدم إلسرائيل سنويا 3 مليار دوالر 

من المساعدات العسكرية.12 وكذلك الحال مع فيضان 

التمويل األجنبي غير المشروط والهادف للحفاظ على 

تدفق  ضمان  اجل  ومن  االقتصادية.  الحياة  شريان 

بمظهر  للظهور  إسرائيل  تسعى  المعونات،  ه��ذه 

اليهودي  المكون  بين  ما  التوازن  التي تحقيق  الدولة 

ما  والسؤال،  الديمقراطية.  لآلليات  الفاعل  والتطبيق 

هو الشكل الذي تبدو عليه هذه اآلليات؟ وهل يمكن 

اعتبار اسرائيل من الذين يطبقون هذه اآلليات؟

أن  نجد  االص��ط��الح��ات،  قاموس  إل��ى  وبالعودة 

أشكال  من  »شكل  أنها:  على  معرفة  الديمقراطية 

يتبع

الفلسطينيون داخل الخط األخضر
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الهوية الفلسطينية في اسرائيل منذ االنتفاضة األولى: استمرارية حضور النكبة
*
بقلم: منار مخول

فيها  األعلى  السلطة  تناط  التي  السلطة/الحكم 

ممثلين  عبر  أو  قبلهم  من  مباشرة  وتمارس  للناس، 

إعالن  ينص  بينما  حر«.13  انتخابي  لنظام  وفقًا  لهم 

تستند  إسرائيل  دولة  »أن  على:  اسرائيل  استقالل 

وستدعم  والمساواة،  والعدالة  الحرية  قيم  إل��ى 

لجميع  الكاملة  والسياسية  االجتماعية  المساواة 

مواطنيها، دون تمييز على أساس العقيدة أو العرق 

أو الجنس«.

كما يستشهد »مايكل أورن«14 السفير اإلسرائيلي 

الضمانات  م��ن  ب��ع��دد  ال��م��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  ف��ي 

والتي  إسرائيل،  تستخدمها  التي  الديمقراطية 

واالقتراع  المستقل،  القضائي  النظام  على  تشتمل 

 120 يفرز  والذي  اسرائيل  لمواطني  المفتوح  العام 

كأسس  اآلليات  ه��ذه  وتستخدم  برلماني.  مقعد 

متينة يتم االعتماد عليها في صياغة وصون مقولة 

»أن إسرائيل تمثل الديمقراطية الوحيدة في الشرق 

األوسط«. لكن، األمثلة التي يسوقها »اورن« تتقوض 

تقدم  اسرائيل  أن  أساسي من خالل حقيقة  بشكل 

نفسها »كدولة يهودية«. 

ويستمر »اورن« في سوق الدالالت واإلشارات التي 

ديمقراطية  مدى  على  للتدليل  عبرها  جاهدًا  يسعى 

مثال  مستخدمًا  اإلسرائيلي،  والتأسيس  الممارسة 

بقضية  يتعلق  فيما   2011 لعام  العليا  المحكمة  قرار 

»إن  كتساف:  موشيه  السابق  اإلسرائيلي  الرئيس 

الدولة  قبل  م��ن  واض��ح  القانون  بسيادة  االل��ت��زام 

المحاججة،  هذه  من  الرغم  على  لكن،  اليهودية«. 

يستوجب  التي  األسئلة  من  العديد  يوجد  ان��ه  إال 

قيمة  وتتبدى  الدولة.  بيهودية  والمتعلقة  طرحها 

المفترض  السياق  لتحديد  السعي  لدى  أيضًا  ذلك 

ويهودية  الديمقراطية  مفاهيم  بين  ما  للمصالحة 

من  النمط  هذا  إبراز  تتطلب  حالة  بروز  ولدى  الدولة. 

على  اليهودية  الوطنية  الهوية  تطغى  التساؤالت، 

بقية العوامل والمؤثرات األخرى. ويتجلى ذلك بوضوح 

لتعديل  العليا  المحكمة  تأييد  إلى  النظر  تم  ما  إذا 

بمنع  يقضي  والذي   ،2012 العام  في  المواطنة  قانون 

الفلسطينيين العيش مع أزواجهم من الفلسطينيين 

حملة الجنسية اإلسرائيلية، وقد أشار القاضي »جرنز« 

بمالحظة حول ذلك بقوله: »إن حقوق اإلنسان ليست 

وصفة لالنتحار القومي«.15 

اقتراع  آليات  توافر  من  وبالرغم  لذلك،  باإلضافة 

برلماني مفتوحة أمام جميع من بلغوا السن القانوني 

لعضوية  ال��ت��رش��ح  ف��ي  األم���ر  وك��ذل��ك  للتصويت، 

الكنيست اإلسرائيلي، إال أن هناك مروحة من القيود 

التشريعية واآلليات القانونية المضادة التي تحد من 

لممارستها.  المتوفرة  والمساحة  الديمقراطية  قيمة 

 )A-7( القسم  من   9 التعديل  المثال،  سبيل  فعلى 

يحق  بأنه:  يفيد   ،1958 للعام  األساسي  القانون  من 

لترشيح  التقدم  من  المرشحين  يمنع  أن  للكنيست، 

مع  تعارضوا  حال  في  الكنيست  النتخابات  أنفسهم 

المبدأ القائل بأن »اسرائيل دولة للشعب اليهودي«. 

ومؤثر،  فاعل  الديمقراطي بشكل  ومما يمس قيم 

من  موحد  أيديولوجي  بموقف  االل��ت��زام  مطلب  هو 

األقل 20% من  أن هناك على  المرشحين، علمًا  جميع 

األمر  يمسي  هنا  ومن  يوافقونه.  ال  اسرائيل  سكان 

اسرائيل،  في  حدود  للديمقراطية  بأن  وضوحًا  أكثر 

المساس  من  اقتراب  أي  في  تتمثل  الحدود  وه��ذه 

المقدم  التشريع  واقتراح  ويهوديتها.  الدولة  بطابع 

هذا  لتقنين  يسعى  انما   ،2011 آب  في  للكنيست 

المبدأ،16 حيث ينص على:

للشعب  القومي  الوطن  هي  اسرائيل  دول��ة  إن 

اليهودي، المدرك لتطلعاتها لتحقيق تقرير المصير 

على أساس تراثها الثقافي والتاريخي. 

الحق في تقرير المصير الوطني في دولة اسرائيل 

منوط بالشعب اليهودي. 

تشريع  أي  او  األساسي  القانون  لنص  تفسير  أي 

خضعت الهوية الفلسطينية للعديد من التحوالت 
دولة  فيه  أقيمت  الذي  العام  أي   ،1948 العام  منذ 
الفلسطينيين  المواطنين  على  كان  اسرائيل. وقد 
األساس  هدفه  سياسي  لنظام  الخضوع  اسرائيل  في 
الوجود  ان اإلقصاء ونفي  إذ  وإلغاء وجودهم:  محوهم 
الحركة  فكر  دعائم  كأحد  تاريخيا  متأًصلة  هذه 
من  الفلسطيني  الوجود  محو  اتخذ  لقد  الصهيونية. 
فلسطين عدة أشكال؛ منها الفكري، إذ صورت الحركة 
األمثل  المكان  ذلك  أنها  على  فلسطين  الصهيونية 
هذا  وكان  شعب”،  بال  “أرض  مقولة  جدارة  إلثبات 
أوضح  ومن  إسرائيل،  دولة  قيام  من  طويل  وقت  قبل 
في  يتمثل  وأبرزها  النهج  لهذا  المادية  التجليات 
لغالبية  الديموغرافي،  المحو  أي  العرقي،  التطهير 
-1948 حرب  خالل  فلسطين  من  الفلسطيني  المجتمع 
الشعب  لنكبة  استمرار  من  التاريخ  هذا  تال  وما   1947
على  تجري  المحو  من  أخرى  جوانب  الفلسطيني.1 
وفي  واللغوية.  والسياسية  االجتماعية  المستويات 
هذا االتجاه، نجد أن ياسر سليمان على سبيل المثال،2 
المحو  لعملية  واسعين  ومسح  تتبع  إجراء  على  عمل 
الفلسطيني،  بالتاريخ  المتعلق  االجتماعي-اللغوي 
المواقع  وأسماء  األسماء  إلى  النظر  خالل  من 
الجغرافية وأسماء الرموز. وفي إطار مماثل يصور نور 
والسياسية  التاريخية  القواعد  بالتفصيل،  مصالحة،3 
واأليديولوجية لسياسة المحو التي نفذتها اسرائيل 
ضد المواقع الفلسطينية في اسرائيل، كما هو الحال 
مواجهتها.  في  تقف  التي  الفلسطينية  لألنشطة 
المحو التاريخي للفلسطينيين سواء كان بأحد شقيه 
أو كالهما: ماديًا و/أو تاريخيًا ُلخص بشكله األفضل من 

قبل »أورين يفتحئيل«، حيث يقول:
 إن  عملية المحو، على مدار عدة عقود، كانت وال 
زالت تدار من قبل أجهزة الدولة اليهودية، تلك 
العربي  المجتمع  من  تبقى  ما  لمحو  تهدف  التي 
الذي عاش في البالد حتى عام 1948، وإنكار الكارثة 
التي لحقت األمة التي كانت تعيش هنا من قبل 
العنف،  أعمال  بعد  جاء  الذي  المحو  الصهيونية. 
الترحيل، والطرد وهدم القرى مرئي ويمكن  لمسه 
الذي  والتاريخ  الكتب،  وفي  الخطابات،  جميع  في 
وكذلك  ذاته،  حول  الصهيوني  المجتمع  يرويه 
في الخطاب السياسي، ووسائل اإلعالم، والخرائط، 
واآلن أيضا في أسماء المواقع، الطرق والتقاطعات. 
ففلسطين الواقعة تحت اسرائيل التي تقوم على 
والخطابي  المادي  الواقع  من  تختفي  أنقاضها، 

لليهود اإلسرائيليين.4
وكنتيجة للتناقض ما بين المحو/اإللغاء الصهيوني 
أصبح  للفلسطينيين،  الفعلي  والوجود  األيديولوجي 
“الحاضر  إسرائيل  في  الفلسطينيون  المواطنون 
صيغت  التسمية  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  الغائب”. 
المهجرين  الفلسطينيين  إلى  لإلشارة  بيروقراطيا 
داخليًا في اسرائيل، إال أنه يتسع ليس فقط ليوضح إن 
األرض حيث يعيشون تعود للفلسطينيين المهجرين 
ثقافتهم  ليست  السائدة  الثقافة  وان  بل  داخليا؛ 
وكذلك الدولة ليست بدولتهم.5 ومع ذلك، فإن مصطلح 
الفعلية  الديناميكية  عن  يعبر  ال  الغائب«  »الحاضر 
فيما  أما  أعاله.  موضح  هو  كما  الفلسطينية  للتجربة 
ينبغي  فال  المصطلح  من  »الغائب«  جانب  في  يرتبط 
مستمر  عمل  ألنه  نظرًا  بالضرورة،  بالسلبية،  يشع  أن 
يتم تطبيقه على الفلسطينيين في اسرائيل. وهكذا، 
فإن الطريقة األفضل لوصف التجربة الفلسطينية في 
ب«،  المغيَّ »الحاضر  المصطلح  خالل  من  هي  اسرائيل 
المواطنون  ويتعرض  المحذوف/الممحى«.  »الحاضر  أو 
األصليون  السكان  وهم  اسرائيل،  في  الفلسطينيون 

دولة  ظل هيمنة  تحت  يعيشون  الذين  فلسطين  في 
)من  التغريب  من  مستمرة  لعملية  اآلن،  اسرائيل 
بهم-  المحيط  الفضاء  خصوصية  بحكم  االغتراب( 

المفروض عليهم. 
لقد تعامل المواطنون الفلسطينيون في اسرائيل 
بطرق  وجودهم  ومحو  إزالتهم  محاولة  عملية  مع 
اختلفت وتباينت على مر السنين. وعليه، يسعى هذا 
ومسار  الفلسطينية  الهوية  مآالت  لتقديم  المقال  
األولى  االنتفاضة  اندالع  منذ  االنتفاء/المحو،  مقاومة 
تحليل  على  المقال  سيرتكز  حيث   .1987 عام  في 
مجموعة من الروايات التي نشرت من قبل فلسطينيين 
ممن يعيشون في اسرائيل ما بين العام 1987 والعام 
من  جوانب  هذه  الروايات  مجموعة  تعكس  إذ   .2010
الفلسطيني في اسرائيل خالل هذه األعوام.  الخطاب 
بينما في روايات أخرى، غير مذكورة هنا، يمكن تلمس 
في  الفلسطينية  للهوية  األخرى  األبعاد  انعكاس 

اسرائيل.
فلكلرة النكبة:

اجتاحت االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1987 

االندالع  شكل  متخذه  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 

من  عاما   20 على  ومقاومًة  ردًا  الشعبي  اإلنتفاضي 

من  جملة  جاءت  وقد  العسكري.  اإلسرائيلي  االحتالل 

من  االنتفاضة،  لهذه  الزماني  لإلطار  مرادفة  العوامل 

انهيار االتحاد السوفيتي، وما تبعه في حرب الخليج 

في عام 1991 والتي أفضت بدورها لبروز أفق مستجد 

فيما  الدائر  والجدل  الفلسطينية  القضية  حلبة  على 

للسالم  مدريد  محادثات  فجاءت  بجنباتها،  يتعلق 

السرية. ومن  أوسلو  بمحادثات  في عام 1992، متبوعة 

 ،2000 عام  حتى  هذه  “السالم”  عملية  استمرت  ثم 

حيث انهارت هذه األنظمة بشكل شبه كلي مع اندالع 

االنتفاضة الثانية. 
األولى،  الفلسطينية  االنتفاضة  نقلت  بينما 
اسرائيل  الفلسطينيين في  بها  المرتبطة  والتطورات 
إلى نقطة ضرورة إعادة النظر في موقعهم السياسي 
والهوياتي في ضوء عملية “السالم” التي استثنتهم 
اندالع  جاء  إسرائيل،  مع  حل  أي  من  نهائي  بشكل 
التحول في  لترسم  الثانية في عام 2000،  االنتفاضة 
مسار المشاركة السياسية الفلسطينية في اسرائيل، 
التي  المحلية  المظاهرات  خالل  من  ذلك  واتضح 
نضال  مع  والتكاتف  الموقف  وحدانية  إلبداء  جرت 
عام  المحتلة  األرض  في  الموجودين  الفلسطينيين 
1967. كان لهذه األحداث تأثيرًا ملحوظًا على الهوية 
أنه  نفي  يمكن  وال  كما  اسرائيل،  في  الفلسطينية 
ومنذ منتصف الثمانينات شهدنا جهودًا فلسطينية 
على  والحفاظ  تاريخهم  لكشف  محاولة  في  واضحة 
ديمومته، بشكل مواٍز للحرص على ما يتعلق بذاكرتهم 

الجمعية وثقافة مجتمعهم.
في  الفلسطينيون  بدأ  الثمانينيات،  عقد  وخالل 
اسرائيل بنشر كتب تذكارية حول القرى التي هجروا 
التي  القرى،  هذه  عن  معلومات  فيها  جامعين  منها، 
لم يعد معظمها موجودا، مع إبقاء تسليط النظر على  
والذاكرة  التاريخ  على  الحفاظ  أي  األساسي،  الهدف 
المحمولين من هذه القرى.6 وفقا للمؤرخ الفلسطيني 

نور مصالحة، فإن الكتب التذكارية للقرى:
]...[  تعكس جمال المناظر الطبيعية، ثراء األرض 
الروايات  هذه  والمدينة.  القرية  من  كل  في  والحياة 
الينابيع  تشهد على تفاصيل الحياة اليومية وأسماء 
وتبين  العنب،  وكروم  المزروعة  الحقول  المياه،  وآبار 
أهمية جميع األشجار )الزيتون، اللوز، العنب( والعناصر 

الطبيعية األخرى في تشكيل ذكريات الماضي.7

آخر يجب ان يتم من خالل هذه الفقرة.

نص  بموجب  نظريا  مصونة  الديمقراطية  ان  رغم 

الفقرة 2 من القانون األساسي حيث »أن دولة إسرائيل  

األساسي  الشرط  هذا  لكن  ديمقراطي«،  نظام  لديها 

التوازن  تحقيق  فيها  سيتم  التي  الكيفية  يوضح  ال 

ما بين ديمقراطية الدولة ويهوديتها. ونتيجة لذلك، 

فان استمرار ترسيخ السيادة للمصالح اليهودية من 

المزيد  وهو  أال  فقط،  واحد  اتجاه  إلى  يقود  أن  شأنه 

من التجاهل الواضح لمبادئ الديمقراطية الحقيقية. 

يجب  ال  اننا  جافيشون  يؤكد  ذلك،  مواجهة  في 

او  كل شيء  منطلق  من  الديمقراطية  عن  نتحدث  ان 

متراكبة.17  مفاهيمية  كمعان  تناولها  بل  ش��يء...  ال 

ويزيد على هذا ادعاء اورن بان التهديدات الخارجية 

التي تتعرض لها إسرائيل باعتبارها مسوغ لالنتقاص 

الحصول على  الحق في  الحقوق. فإلغاء  من جملة من 

سجن  او  مسبقا،  التوقيف  او  بالتفتيش  نيابة  اذن 

معينة،  اثنية  مجموعة  يتبعون  ممن  بهم  المشبوه 

األهلية  الحرب  خالل  المتحدة  الواليات  فعلت  كما 

تتخذها  مبررة  إج��راءات  الثانية،  العالمية  الحرب  او 

الدولة الديمقراطية رغم اختالفها عن تلك اإلجراءات 

المبدأ  حيث  من  وه��ذا  السلم.   أوق��ات  في  المتبعة 

حول   مثال  جدل  من  بالمسألة  يحيط  ما  رغم  صحيح، 

إج��راءات  من  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  تتخذ  ما 

وتشريعات لمواجهة اإلرهاب، ولكنه في كل األحوال 

لمواطنيها  إسرائيل  معاملة  كيفية  عن  يختلف 

الفلسطينيين أو سكان األرض المحتلة. 

ال  الديمقراطي  القيم  على  القائم  النهج  تنوع  ان 

يشكل مشكلة في حد ذاته، كما انه من الشائع ضمن 

غير  الممارسات  لبعض  اللجوء  الديمقراطية  التجارب 

وجودية.  لمخاطر  تعرضها  حاالت  في  الديمقراطية 

غير  الممارسات  أو  التدابير  هذه  تكون  عندما  ولكن، 

اجتماعية  فئة/مجموعة  على  مطبقة  الديمقراطية 

يشكل  هذا  فان  األوس��ع  المجتمع  في  أقلية  تشكل 

فشاًل للديمقراطية وليس صيانة لها. وهنا نستشهد 

الذي  »البلد  بابيه:  اي��الن  اإلسرائيلي  المؤرخ  بقول 

أي  مواطنيه،  خمس  ضد  تميزية  سياسية  ينتهج 

الفلسطينيين، ال يمكن اعتباره بلدا ديمقراطيا«.18 

إمكانية تصالح  إن عدم  نقول  إجمالي  وكمختصر 

وتناغم عنصري تعريف إسرائيل لذاتها )الديمقراطية 

بينهما  الموازنة  أهمية  من  الرغم  على  واليهودية(، 

للمحافظة على الدعم الدبلوماسي والدعم االقتصادي 

شخصية  في  االنقسام  يعري  لوجودها  الالزمين 

إسرائيل،. إن االعتراف بآليات الديمقراطية من اقتراع 

تطغى  دائما  اذ  يكفي،  ال  ح��رة،  وانتخابات  وترشح 

الدولة«.  ب�«يهودية  يعرف  ما  مع  المتسقة  المصالح 

ويمكن تلمس هذا االنعكاس في القرارات القضائية 

تأصيل  على  تنطوي  التي  القانونية  والتشريعات 

بجانب  يتعلق  فيما  خاص  وبشكل  اليهود،  أولوية 

أو  المحصور  اسرائيل  في  الوطني  المصير  تقرير 

الممنوح حصريًا لليهود، على الرغم من وجود عدد ال 

بأس به من غير اليهود. 

»إسرائيل  حول  اإلسرائيلي  الشعار  فإن  ولذلك، 

واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط«، إنما 

لكسب  اسرائيل  قبل  من  ساخر  بشكل  توظيفه  يتم 

الخارجية.  المساعدات  والحفاظ على  السياسي  الدعم 

والتي بدورها توظف لتعزيز الهيمنة القائمة لصالح 

التأكيدات  أن  من  الرغم  على  ال��دول��ة،  في  اليهود 

قائم  هو  ما  أن  إال  العكس،  إثبات  تحاول  اإلسرائيلية 

على  »اليهودية  أسبقية  إلى  يشير  الواقع  أرض  على 

الديمقراطية« دومًا.  

*لإلطالععلىالهوامش،الرجاءتصفحالموقعاإللكتروني

http://www.badil.org/haq-alawda:لمركزبديل

----------------------
*سيمونراينولدز:مختصقانونيفيشؤونالشرقاألوسطوأفريقيا،

خريججامعةريدينغ.

الفلسطينيون داخل الخط األخضر
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*
بقلم: منار مخول

الحجم  في  متناٍم  جهد  هنالك  ذلك،  وبموازاة 
دلياًل  يقدم  ما  وهو  األكاديمي،  اإلطار  والجدية ضمن 
الفلسطينيين  األكاديميين  اهتمام  ازدياد  على 
فعلى  الفترة.  هذه  خالل  الفلسطيني  بالفلكلور 
حول   بحثًا   )1986( حداد  منعم  قدم  المثال،  سبيل 
وهنالك  واإلحياء،  الطمس  بين  الفلسطيني:  التراث 
مواطن فلسطيني آخر في اسرائيل كتب تحت عنوان 
الفولكلور الفلسطيني وهو شكري عراف )1982(، الذي 
كتب من بين أمور أخرى عن: »األرض، اإلنسان، والجهد: 

دراسة لحضارتنا المدنية على أرضنا«.
الروايات  قدمت  فقد  األدبية،  الساحة  في  أما 
الفلسطينية في هذه الفترة وصفا تفصيليا عن الحياة 
 .1948 عام  قبل  فلسطين  في  والثقافية  االجتماعية 
الحنينية،  التراثية  بالروايات  نعته  يمكن  ما  وهي 
الروايات  مجموعة  على  الوصف  ذات  سحب  يمكن  كما 
يسميه  ما  تحمل،  والتي  هنا،  تحليلها  تم  التي 
السميك«  »الوصف  اإلنسان/االنثروبولوجيين،  علماء 
والتشكيالت  االجتماعية  والحياة  الفلسطيني،  للتراث 
االجتماعية التقليدية، كتلك التي حملت عددا هائل من 
القصص والخرافات واألغاني واألمثال والقصائد، إضافة 
لتعريجها على نواٍح من الطب الشعبي التقليدي. كذلك 
الحال مع حضور الطعام الفلسطيني، المالبس واألدوات 
المنزلية، إلى جانب األدوات والمعدات  المستخدمة في 
الحياة والعمل، وأيضًا الطيور، النباتات البرية واألعشاب، 
مجملها  في  تشكل  التي  والحشرات،  لألشجار  وصواًل 
الروايات.  في  يظهر  الذي  التقليدي  السرد  من  جزءا 
من  بأماكن  مغمورة  فنجدها  الحبكة،  في  األحداث  أما 
القرية، مثل الشوارع، الوديان، الحدائق، ساحة القرية، 
المياه، العتبات والمنازل، كلها كذلك موصوفة بشكل 
مع  هذا  والعام.  الخاص  الفضائين:  كال  في  تفصيلي، 
عدم إغفال ذكر وصف التفاعالت االجتماعية المرتبطة 

بهذه األماكن.
هذه  في  المتضمن  التاريخي  السرد  يميز  مما 
من  بعدد  االهتمام  من  مساحة  انه خصص  الروايات، 
جوانب حرب عام 1948، فتناول مثال جانب المساعدات/ 
المعونة العسكرية من الدول العربية، والتي نظر إليها 
القرى، واستحضار  كعبء أكثر منه كمؤازرة، واحتالل 
وعمليات  المدنين  الوحشية ضد  اإلسرائيلية  المجازر 
الالجئين  عودة  محاولة  أو  وعودة  الفلسطينيين،  طرد 
الفلسطينيين إلى ديارهم. يتضح أن السرد التاريخي 
المقدم  في هذه الروايات مماثل لروايات قدمت في 
القول  أو حتى يمكن  بالنكبة،  المتعلقة  التاريخ  كتب 
الذين شهدوا أحداثها ونجوا  الناس  أقرب لشهادات 
منها. بينما يبدو التشابه بين مجموع تجربة الناجين 
واضح  الروايات  في  الشخصيات  ومجموعة  والشهود 
مشهد  إلى  الشخصيات  يعيد  أولهما،  باتجاهين: 
الحنين إلى الماضي الذي ضاع ودمر.8 وثانيهما، تشابه 
الشهود والناجين الواضح في رواية األحداث التاريخية 
والطرق وأنماط الطرد من قبل القوات اإلسرائيلية فيما 

يمكن وصفه بأنه »عملية فلكلرة للنكبة«.  
تشير منهجية أو اتجاه فلكلرة النكبة إلى الروايات 
الفلكلورية التي تتناول الحياة الفلسطينية قبل عام 
مع  مالءمتها  وتمت  الروايات  هذه  حقنت  حيث   1948
محاولة  في   ،1948 عام  في  للحرب  التاريخية  الروايات 
لعرض رواية سردية جماعية. فلكلرة النكبة، كتقنية 
روائية، عرفت من قبل دينا مطر في كتابها األخير، ماذا 
يعني أن تكون فلسطينيا، مقارنًة لعدد من الروايات 
إذ  األوسط،  الشرق  أنحاء  مختلف  في  الفلسطينية 

تقول:
]..[ تقريبا كل من »تمت مقابلتهم« بغض النظر من 
هم وما كان مآلهم، إال أنه كان لديهم قصة شخصية 

أصروا  وقد   1948 لعام  المحدد  التاريخ  عن  للتحدث 
على إخبارها. وعبر مراقبة بناء مماثل للقصص يتضح 
الوطنية  السردية  مع  تتالقى  الشخصية  القصص  أن 

الفلسطينية عن االستالب والضياع ]..[.9
ومنذ أن حولت االنتفاضة مركز الثقل في الصراع 
كتابة  إعادة  أمست  المحتلة،  األرض  إلى  الفلسطيني 
النكبة في السرد الشعبي تعبر عن محاولة للتأكيد بأن 
الصراع الفلسطيني بدأ في عام 1948 وليس في 1967. 
بوصفها  النكبة  وسيلة الستعادة  السرد  هذا  وأن  بل 
الحدث المؤسس في الروح السردية الفلسطينية: وهو 
في  مكان.  كل  في  الفلسطينيين  يوحد  الذي  الحدث 
االعتقاد  هذا  بذور  زرعت  السالم  عملية  فإن  المقابل، 
والمجتمع  اإلسرائيليين  الفلسطينيين،  بين  أيضًا 
الفلسطينيين  المواطنين  الستبعاد  كان  لقد  الدولي. 
قيادة  بين  جرت  التي  المباحثات  من  اسرائيل  في 
الفلسطينيين  هوية  على  خطيرة  آثار  الصراع  طرفي 

في اسرائيل. 
في  تشكك  النكبة  عن  الفلسطينيين  ذكريات 
للسائد.10  تقديم سرد مضاد  في  وتلح  الراهن  الوضع 
الفلسطينية  الحنينية  التراثية  الروايات  أن  كما 
الجماعية  الذاكرة  معالم  ترسيم  في  دورا  تلعب 
للفلسطينيين، وفي بعض األشكال يمكن عقد مقاربة 
الروايات  ففي  للقارئ.  التذكارية  الكتب  مع  نسبية 
في  الفلسطينيين  نكبة  تتجلى  الحنينية،  التراثية 
المكان  أو االقتالع من  المحو  اسرائيل، ليس فقط في 
سردا  يوفر  النكبة  تذُكر  أيضًا.  الثقافة  محو  في  بل 
الماضي  مع  فقط  ليس  تتصادف  استمرارية   »في 
وما  والجرح  والنتيجة  والوسم  والتراث  الحاضر  في 
في  قائمًا  يزال  ال  الذي  الماضي  أن  إلى  بل  ذلك،  إلى 
الوقت الحاضر، وال يزال نشطًا في إعادة إحداث شكله 

الخاص]...[.11 ]

خاتمة:
بعثت االنتفاضة األولى الوعي الوطني الفلسطيني 
يجري  كان  يينما  اسرائيل،   في  الفلسطينيين  بين 
للنظام  هيكلية  قيود  من  قائم  هو  ما  مع  تكييفها 
محمود  صل  وقد  اإلسرائيلي.  واإلداري  السياسي 
على   ]..[« بأنه:  يفيد  مماثل،  استنتاج  إلى  غنايم  
الرغم من الهوية المزدوجة الموضحة من قبل ]األدب 
من  العديد  هناك  كانت  اسرائيل[،  في  الفلسطيني 
المحاوالت لتحول حاسم تجاه هوية مميزة من شأنها 
كسر الرابطة )العالقة( مع الواقع اإلسرائيلي«.12 اما من 
تتصلب  الوطنية  التيارات  السياسية، فبدأت  الناحية 
االنتفاضة،  بعد  إسرائيل  في  الفلسطينيين  بين 
عام  في  الجماعي.  عملهم  وواقع  هيئة  بذلك  عاكسة 
حركة  وهي  بالمساواة،  المنادية  الحركة  دعت،   1992
من  إسرائيل  تحويل  إلى  العرب،  عليها  سيطر  وطنية 
مواطنيها،  لجميع  ديمقراطية  دولة  إلى  عرقية  دولة 
في تركيز شديد على الحاجة للمساواة وتحول الدولة. 
وأثناء التحضير لالنتخابات اإلسرائيلية لعام 1996، تم 
تنظيم هذه الحركة وتطويرها في قالب حزب سياسي، 
وهو التجمع الوطني الديمقراطي، وبذلك أسهمت في 
السياسة  الساحة  مقدمة  إلى  المساواة  موضوع  جلب 

العربية.13 
ب�  يعرف  ما  أي  السياسي،  االتجاه  هذا  عمل  وقد 
جوهريًا  يختلف  الديمقراطي، بشكل  الوطني  التجمع 
عن الخط الذي حذاه الحزب الشيوعي لسنوات عديدة. 
في  الشيوعي  الحزب  نشاط  بشارة  عزمي  وصف  حيث 
من  وليست  التمييز،  ضد  نضال  عملية  بأنه  إسرائيل 
أجل المساواة. إذ يجادل بشارة في ذلك بأنه “النضال 
التمييز،  غياب  أنها  على  سلبيا  المساواة  عرف  الذي 
وليس وفقا لتعريف إيجابي من شأنه أن يرى إسرائيل 

دولة لكل مواطنيها.14
الديمقراطي  الوطني  التجمع  إيديولوجية 
دولة  إقامة  إلى  ودعت  الراهن،  الوضع  “رفضت 
فلسطين  ارض  كامل  على  علمانية  ديمقراطية 
االنتدابية، ودعت إلى عودة الالجئين الفلسطينيين 

الذين تركوا منازلهم في العام 1948”.15 
لدى  السياسي  النشاط  في  التحول  ينعكس 
الفلسطينيين في إسرائيل، من خالل التحول الهائل 
االنتفاضة.  بعد  المدني  المجتمعي  نضالهم  في 
وهذا واضح في حقيقة أنه وحتى عام 1990 كان هناك 
الفلسطينية  األقلية  بين  عامة  جمعية   180 “حوالي 
بعد  الماضية  سنوات  التسع  خالل  أما  اسرائيل.  في 
عام 1990 تأسست 656 جمعية مدنية جديدة”.16 إذن، 
فان توسع المنظمات غير الحكومية  للمجتمع المدني 
الحاجة  حقيقة  إلى  يشير  إسرائيل  في  الفلسطيني 
ومستقبل  حياة  تشكيل  في  فعال  بدور  القيام  إلى 

الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل:
غير  المنظمات  من  الواسعة  الشبكة  »تشكل 
حيث  العامة،  المجابهة  من  ظاهرة  الحكومية 
على  والعمل  العربي  المجتمع  مصالح  تقديم  يتم 
العمراني  التخطيط  مثل  مجاالت  في  تحقيقها 
للتعليم،  التحتية  والبنية  الصحية  والخدمات 
الحقوق والخدمات القانونية، ورصد حقوق اإلنسان. 
هذه المنظمات غير الحكومية تؤدي مسؤولية هامة 
من خالل توفير البضائع والخدمات الالزمة الضرورية 

للمجتمع العربي المهمش.17
إسرائيل  في  الفلسطينيين  المواطنين  تعرض 
والكرامة  والحرية  التحرير  عن  االنتفاضة  لخطاب 
بهم  خاصة  نضالية  أدوات  يتبنون  جعلهم 
تقديم  إلى  يشير  التكييف  هذا  اسرائيل.  في 
في  نضالهم  تعريف  إسرائيل  في  الفلسطينيين 
الذي  السياق  يراعي  بشكل  المساواة  عن  البحث 

ينشطون فيه. 
بعبارة أخرى، فإن الفلسطينيين في إسرائيل منذ 
العام 1987 يرون وضعهم باعتباره وطني، “أكثر من 
كونه مشكلة التمييز ضد األقلية”.18 ان السعي من 
أجل المساواة مع اليهود اإلسرائيليين في إسرائيل 
الوطني  المصير  تقرير  لنيل  السعي  إلى  يستند 
قد  وكانت  السياسية.  الواقعية  على  باالعتماد 
استندت الرؤية السياسية للمواطنين الفلسطينيين 
إستراتيجية  على  التسعينيات  في  اسرائيل  في 
التسوية كوسيلة لتحقيق السالم الذي طال انتظاره 
في منطقة الشرق األوسط. هذه الرؤية تشمل إقامة 
دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967، 
وكذلك  لالجئين،  العودة  حق  على  تنطوي  التي 
في  للفلسطينيين  الكاملة  المدنية  الحقوق  منح 
اليهود  مع  الكاملة  المساواة  تحقيق  ان  اسرائيل. 
إسرائيل  تحويل  يعني  إسرائيل  في  اإلسرائيليين  
دولة لجميع مواطنيها –دولة ثنائية القومية-  األمر 
للمواطنين  المصير  تقرير  خالله  من  يتحقق  الذي 
سيعني  ألنه  بالتالي،  إسرائيل  في  الفلسطينيين 
الوضع  هو  الوضع  هذا  إسرائيل.  صهيونية  إنهاء 

الذي يستعد المواطنون الفلسطينيون لقبوله.19

الموقع تصفح الــرجــاء الــهــوامــش، على لــإلطــالع *
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اإلطار القانوني للمواطنة من الدرجة الثانية في اسرائيل
بقلم: نديم شحاده*

اسرائيل  افتقرت   ،1948 العام  في  تأسيسها  منذ 
الكنيست  1951، قرر  العام  وخالل  رسمي.  دستور  إلى 
اإلسرائيلي األول سن سلسلة من “القوانين األساسية” 
الدستور  تصبح  أن  المطاف  نهاية  في  لها  أريد  التي 
القوانين  من  جعل  األمر  هذا  إلسرائيل.1  المستقبلي 
الهرمي  التسلسل  في  المعايير  أعلى  األساسية 
األساسية  القوانين  في  يكن  لم  اإلسرائيلي.  القانوني 
في   .1992 عام  حتى  الحقوق  قوانين  او  شرعة  يمثل  ما 
العام 1994 سن الكنيست قانونين هامين جدًا: »القانون 
حريته«،2،والقانون  و  اإلنسان  كرامة   - األول  األساسي 
المهنة/التخصص/ اختيار  »حرية  الثاني:  األساسي 
ب�  يسمى  ما  أساس  كانا  القانونان  هذان  العمل(«.3 
»الثورة الدستورية«، كما واعتبرا مشروعًا لقانون الحقوق 
الحماية  ضمنا  ألنهما  وتحديدًا  إسرائيل،  في  المصغر 
والمدنية، وكانا  اإلنسانية  القوانين  لبعض  الدستورية 
أيضًا قد منحا المحكمة اإلسرائيلية العليا سلطة مراجعة 

القوانين العادية التي تشرعها الكنيست.4
وقد جاءت صيغة هذين القانونين؛ لتؤكد على تفوق 
األغلبية اليهودية على األقلية الفلسطينية. ومن الجدير 
الكنيست  أن  القوانين،  هذه  إلى  التطرق  عند  مالحظته 
القوانين  سن  في  ما  حد  إلى  تقدميًا  كان  اإلسرائيلي 
األخرى  بالمجموعات  المساواة  حق  تحمي  التي  العادية 
مثل النساء وذوي االحتياجات الخاصة، لكنه لم يتطرق 

بالمطلق لذكر حق األقلية الفلسطينية في المساواة.5 
الجوانب  أهم  من  واحد  على  يركز  المقال  هذا 
الممنهج  التمييز  منظومة  ضمن  للقلق  إثارة  وأكثرها 
قضية  أي  اسرائيل؛  في  الفلسطينيين  المواطنين  ضد 
القوانين  بعض  وتحليل  بسرد  سأبدأ   المواطنة. 
لمناقشة  أنتقل  ثم  بالجنسية،  المتعلقة  التمييزية 
قضية لم شمل العائالت الفلسطينية في اسرائيل، ومن 
ثم سأختم هذا المقال بنقاش حول قرار المحكمة العليا 
غلئون  زهافا  المواطنة: م.ك  قانون  قضية  بشأن  األخير 
تسليمه  تم  العام، والذي  النائب  )ميرتس- ياحاد( ضد 

في 11 كانون الثاني 6.2012 

القوانين التمييزية المتعلقة بالمواطنة في اسرائيل
قانون العودة )1950(7

على  العودة،  قانون  أي  القانون،  هذا  فحوى   تنص 
ترك الباب مشرعًا أمام أي شخص يهودي ليقوم بالهجرة 
بشكل  الدولة  هذه  في  بالمواطنة  والتمتع  إلسرائيل 
أبناء  على  أيضًا  ينطبق  القانون  هذا  وفوري.  تلقائي 
أبنائهم  وزوجات  زوجاتهم  على  كذلك  اليهود،  وأحفاد 
وأحفادهم. وفي الوقت عينه، ليس هناك وجود ألي قانون 
مشابه يضمن حقوق الفلسطينيين في “الهجرة-العودة 
كانوا   لو  المواطنة، حتى  على  الحصول  أو  فلسطين”  إلى 

قد ولدوا في المنطقة التي تعتبر اآلن دولة اسرائيل.

قانون المواطنة )1952(8
1. المادة 2)/أ( من قانون المواطنة )الجنسية( تنص 
سيصبح  العودة  قانون  بحسب  مهاجر  “كل  أن:  على 
بينما  للعودة”.  مباشرة  كنتيجة  إسرائيل  في  مواطنا 
نجد أن المادة )3( من القانون عينه تحرم الفلسطينيين 
 1948 العام  قبل  ما  فلسطين  في  يقيمون  كانوا  الذين 
في  اإلقامة  أو  الجنسية  على  الحصول  في  حقهم  من 
لحرمان  خصيصا  صممت  التي  الشروط  بناًء  اسرائيل 

الالجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة.
2. التعديل رقم )9( )صالحية التجريد من المواطنة( 
)2008( للمادة )11( من قانون الجنسية تلغى المواطنة، 
“بسبب خيانة األمانة أو عدم الوالء للدولة”. وفي سياق 
بقانون  يتعلق  ما  على  األمانة”  “خيانة  تشتمل  أوسع 
التجنس أو الحصول على اإلقامة الدائمة في واحدة من 
تسع دول عربية وإسالمية والُمدرجة في القانون إضافة 
الى )قطاع غزة(. يسمح القانون  بإلغاء الجنسية دونما 

الحاجة لتوافر إدانة جنائية تتعلق بالحالة المعنية.

 ،2011 آذار   28 في  سن  الذي   )10( رقم  التعديل   .3
األشخاص  عن  الجنسية  بإسقاط  الحق  للمحاكم  يتيح 
في  العدو  ومساعدة  والخيانة  بالتجسس  المدانين 
وقت الحرب، وأعمال اإلرهاب على النحو المحدد بموجب 
منها  طلب  ما  إذا   ،)2005( اإلرهاب  تمويل  حظر  قانون 
عقوبة  من  كجزء  الداخلية  وزارة  قبل  من  بذلك  القيام 
الُمدعى  كان  اذا  إال  الجنسية  إلغاء  يمكن  وال  جنائية. 
ففي  إسرائيل.  خارج  يقيم  أو  الجنسية  مزدوج  عليه 
المواطن  هذا  بأن  افتراضا  القانون  يخلق  الحالة  هذه 
يحمل جنسية مزدوجة. في المقابل إذا ما كان الشخص 
الخارج،  في  مقيم  غير  أو  مزدوجة  بجنسية  يتمتع   ال 
الجنسية،  عن  عوضًا  إسرائيل  في  اإلقامة  منحه  سيتم 
وتخفيض مرتبته، األمر الذي يفرض عليه قيودًا شديدة 
فيما يتعلق بممارسة الحقوق السياسية. تجدر اإلشارة 
تمثل واحدة من التدابير  إلى أن عملية إلغاء المواطنة 
العقابية األكثر تطرفا تحت تصرف الدول، والتي يمكن 
وخاصة  مالئمة،  وغير  قاسية  عقوبة  نتيجة  تكون  أن 
عندما تمارس ضد مجموعة معينة من المواطنين، وهذا 
هو حال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، حيث تم 
العربية  الجمعية  قائد  اعتقال  بعد  القانون  هذا  اقترح 
ومحاكمته  مخول  أمير  المدني  المجتمع  لمؤسسات 

بتهمة التجسس لصالح جهة خارجية. 

قانون الدخول إلى إسرائيل )1952(9
قانون الدخول إلى إسرائيل  هو القانون الذي يحكم 
الدخول إلى اسرائيل لغير المواطنين في الدولة.    هذا 
)أي  »عوليه«،  ل�ال  تفضيلية  معاملة  يمنح  القانون 
بموجب  إسرائيل  إلى  المهاجر  اليهودي  الشخص 
قانون العودة(، إذ يتيح لهؤالء التمتع بأحقية ووضعية 
الوقت  وفي  الدولة.  في  مواطنين  كانوا  لو  كما  الدخول 
الذي تمنح فيه تأشيرة ال )عوليه( لليهودي األجنبي في 
سبيل الدخول إلى اسرائيل، فإنها تخوله للتمتع بوضع 
يمارسها  التي  الحقوق  من  العديد   في  فيه  يتساوي 
المواطنون. ليس لل)عوليه(، او المهاجر الجديد بحسب 
هذا القانون، أن يصوت أو أن يترشح النتخابات البرلمان 
سفر  جواز  على  يحصل  أن  أو  الكينيست،  اإلسرائيلي، 
إسرائيلي، لكن له ان يصبح مواطنًا بشكل تلقائي وفقًا 

لما ينص عليه قانون المواطنة في هذا الشأن.10

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر مؤقت( )2003(11
إلى  إلسرائيل  والدخول  المواطنة  قانون  يتطرق 
الزوجين  أحد  كان  حال  في  العائلة  شمل  لم  منع  
المنع  هذا  يشملهم  من  )جميع  إسرائيلي  مواطن 
األراضي  سكان  من  اآلخر  والزوج  فلسطينيون(،  هم 
المستوطنين  فإن  وبالتأكيد  المحتلة،  الفلسطينية 
اليهود الذين يستعمرون األرض الفلسطينية المحتلة 
تم  وقد  المنع.  هذا  تبعات  من  مستثنيين   1967 عام 
إدخال استثناءات طفيفة على الحظر خالل العام 2005، 
وهذه االستثناءات لم تقلل من الطابع التمييزي للقانون 
يحقق  ما  تعزيز  على  وتعمل  تخدمه  بصيغة  جاءت  بل 
العام  في  آخر  تعديل  ادخل  وقد  منهجي.  تمييز  من 
2007 والذي نص على توسيع الحظر ليشمل المواطنين 
والمقيمين في إيران ولبنان وسوريا والعراق. واستكماال 
للسياق عينه جاء قرار مجلس الوزراء ليضيف المزيد من 
القيود الهادفة للمساس بحقوق سكان قطاع غزة بشكل 
وعلى   الحالة  هذه  في  لكن   .2008 العام  في  مخصص 
الرغم من أن القانون أعتبر، بل وتم تصنيفه، في األصل 
كقانون مؤقت، إال أن تمديد فعاليته مرارًا و تكرارًا من 
تتأثر  دائماً،  قانونًا  جعله  في  أسهم  الكنيست  قبل 
بنتائج تطبيقه آالف العائالت الفلسطينية، حيث أجبرت 
على االنفصال أو النزوح للخارج، أو االستمرار بالعيش في 

اسرائيل دون إغفال الرهبة من التعرض للترحيل.
قضايا لم شمل العائالت للفلسطينيين في اسرائيل: 
محكمة  قضاة  من  قاضيا   11 2006، اصدر  عام  في 

العدل العليا اإلسرائيلية قرارهم في قضية “ مؤسسة 
عدالة ضد وزير الداخلية”،12 الذي طعنت عدالة من خالله 
في دستورية قانون المواطنة وقانون الدخول إلسرائيل.  
رفضت المحكمة العليا الطعن بأغلبية 6 قضاة مقابل 5 
القانون  أن  على  القضاة  معظم  اتفق  عينه  الوقت  وفي 
المساواة  في  والحق  األسرية  الحياة  في  الحق  ينتهك 
في  الطعن  رفضت  األغلبية  ولكن  العرب،  للمواطنين 
مدة  الحكومة  منح  بضرورة  ذلك  مبررة  الراهنة،  لحظته 
تعديل  أضيف  وقد  أفضل.  حل  لتقديم  أشهر  تسعة 
ورد  كما   ،2007 عام  في  الكنيست  قبل  من  إضافي 
أعاله، لتوسيع حظر لم الشمل ليشمل أيضا المواطنين 

والمقيمين في إيران ولبنان وسوريا والعراق.
مسارات  ثالثة  النفاذ  حيز  في  القانون  هذا  يخلق 
يأتي  اسرائيل.13  في  المواطنة  على  للحصول  مختلفة 
قانون  من  مشتق  باليهود، وهو  المتعلق  األول،  المسار 
الثاني  المسار  يتعلق  بينما   ،)1950( للعام  العودة 
يتعلق  ما  على  يشتمل  أو  يختص  ال  حيث  باألجانب، 
باليهود أو الفلسطينيين، ويتمثل في قرارات حكومية 
هذه  على  تنطبق  تدريجية  بإجراءات  متبوعة  مختلفة 
يتضح  التفاصيل،  في  الخوض  عن  وبعيدًا  المجموعة. 
تبدأ  انتقالية  فترة  بعد  أنه  التدريجي،  لإلجراء  وفقا 
وتنتهي  المؤقتة  اإلقامة  بمنح  بتبدأ  اولية  عملية 
فهو  واألخير،  الثالث  المسار  أما  الدائمة.  باإلقامة 
منعوا  الذين  الفلسطينيين  بالمواطنين  المتعلق 
من  أزواجهم   مع  أسرية  حياة  بعيش  التمتع  من 
المحتلة،  الفلسطينية  األرض  قاطني  الفلسطينيين 
والمقصود الضفة الغربية بشكل خاص، والدول/البلدان 
اإلضافية المذكورة أعاله. ومن المهم اإلشارة إلى أن هذا 
العرقي  التنميط/التصنيف  سياسة  يقوي  التصنيف 

ضد مجمل المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل.
حق  إلسرائيل  والدخول  المواطنة  قانون  يتجاهل 
حياة  في  الدولة  هذه  في  الفلسطينيين  المواطنين 
أسرية مع أزواج من أبناء شعبهم أو مع أشخاص ينتمون 
لنصوص  وفقًا  صالح  غير  التقييد  وهذا  العربية.  لألمة 
هذا  مالحظة  يمكن  حيث  الدولي،  القانون  وتشريعات 
المتحدة  األمم  إعالن  من   )5(  2 المادة  في  في  التضاد 
بشأن حقوق األشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية 

أو اثنية أو دينية أو لغوية:14  
الحق  لهم  أقليات  إلى  ينتمون  الذين  »األشخاص 
حرة  اتصاالت  استمرار  على  يحافظوا  أو  يقيموا  أن  في 
اآلخرين  األفراد  ومع  جماعتهم  أفراد  سائر  مع  وسليمة 
وكذلك  تمييز،  أي  دونما  أخرى  أقليات  إلى  المنتمين 
الدول  مواطني  مع  الحدود  عبر  اتصاالتهم  على  الحفاظ 
أو  أثنية  أو  قومية  عالقات  بهم  تربطهم  الذين  األخرى 

دينية أو عرقية«. 
من  الرئيس  الهدف  بان  القول  يمكن  ولهذا، 
هدف  هو  إلسرائيل  والدخول  المواطنة  قانون  وراء 
ديموغرافي، كما أظهر اتجاه الخطاب العام في اسرائيل 
على مدى العقد الماضي. ويتجلى هذا الخطاب بوضوح 
من قبل احد مؤيدي هذا القانون »روث غافيسون«، وهو 
أستاذ حقوق إنسان في الجامعة العبرية في القدس، إذ 
إلسرائيل(  الدخول  و  المواطنة  )قانون  مبررات  »ان  قال: 
من  جزءا  يعتبر  القانون،  أي  أنه،  حقيقة  على  ترتكز 
الجهود الرامية إلى مواصلة الحفاظ على اسرائيل كدولة 
تقرير  في  حقه  فيها  يمارس  الذي  اليهودي  للشعب 
مصيره«.15 اليوم، الوجود الكبير ألقلية فلسطينية كبيرة 

يعتبر تهديدا للدولة اليهودية. 
لبعض  باإلضافة  العليا،  المحكمة  قرارات  وتعتبر 
اإلجراءات التي اتخذتها الكنيست، دلياًل واضحًا في هذا 
المحكمة  حكم  إلى  السابق  في  التطرق  تم  االتجاه، وقد 
العليا المهم لسنة 2006 بشأن قانون الجنسية والدخول 
إلسرائيل. مثال آخر على ذلك، هو فكرة إعادة رسم الخط 
الفحم  أم  منطقة  من  كل  فيها  تحذف  بطريقة  األخضر 
جميع  يفقد  )بالنتيجة  اسرائيل  من  الجليل  ومثلث 

السكان الفلسطينيين في هاتين المنطقتين الجنسية 
اإلسرائيلية( مقابل تبديل مناطق واسعة من تلك المقام 
عليها مستعمرات صهيونية في كل من القدس المحتلة 
الرغم  وعلى  الخطة،  هذه  الغربية.  الضفة  أنحاء  وباقي 
تهدف  أنها  إال  أراض«،  تبادل  »خطة  ك�  تصنيفها   من 
وقد  للدولة.16  اليهودي  الطابع  على  الحفاظ  إلى  بوضوح 
كان السبب وراء اختيار هذه المنطقة هو قربها من الخط 

األخضر وألن غالبية سكانها من الفلسطينيين.
الكنيست  عضو  قضية  في  العليا  المحكمة  حكم 
اإلسرائيلي زهافا غلئون، من حزب )ميريتس ياحد( ضد 

النائب العام، 11 كانون الثاني 2012
في هذه القضية وبعد الجلسة األولى، والتي انتهت 
بالقرار الشهير اعتمادًا على اصطفاف 6 من القضاة مقابل 
5 من الهيئة القضائية لصالح دعم نفاذ قانون المواطنة 
جديدة  التماسات  أربعة  تقديم  تم  إلسرائيل،  والدخول 
األخير  التعديل  بعد  القانون  ضد  العليا  المحكمة  أمام 
الدولة  أعطت  قد  المحكمة  وكانت  أعاله،  موضح  هو  )كما 
تفعله،  لم  ما  وهو  أفضل  حل  لتقديم  أشهر  تسعة  مدة 
أي الدولة(. وقد رفضت محكمة العدل العليا االلتماس مرة 

أخرى بقرار األغلبية من ستة قضاة مقابل خمسة.
الحياة  في  الحق  بأن  القضاة  غالبية  اعترف  وقد 
األسرية هو حق دستوري. ووفقا للقضاة؛ فإن هذا الحق 
في  ولكن  اإلنسانية.  الكرامة  في  الحق  واقع  من  منبثق 
المقابل يشير حكم القضاة بأن هذا الحق ليس بالضرورة 
اسرائيل.  دولة  داخل  كممارسة  سحبه  يتم  أو  يمتد  أن 
هناك  كان  لو  حتى  أنه  أيضا  القضاة  أغلبية  أقر  كما 
انتهاك ألي حق من الحقوق الدستورية،  وهنا الحديث 
في  االنتهاك  منها، فان  كواحد  المساواة  في  الحق  عن 
هذه الحالة ينسجم مع حكم التقييد الوارد في القانون 

األساسي- كرامة اإلنسان و حريته.
في الجهة المقابلة، اعتقد أقلية من القضاة أن الحق 
الحق  هذا  ممارسة  إلى  أيضا  يمتد  األسرية  الحياة  في 
انتهاك  أن  مفادها  نتيجة  إلى  وخلصوا  اسرائيل.  في 
األسرية  الحياة  في  الحق  مثل  الدستورية،  الحقوق 
ال  الفلسطينيين  المواطنين  بين  المساواة   في  والحق 

يفي بمتطلبات تفعيل بند التقييد.
حماية  في  العليا  العدل  محكمة  فشلت  أخرى،  مرة 
الحياة  في  الحق  مثل  األساسية  الدستورية  الحقوق 
بين  المساواة  في  الحق  ذلك،  من  األهم  و  األسرية، 
المحكمة  قرار  اسرائيل.  في  الفلسطينيين  المواطنين 
يتعلق  عندما  أنه  على  قاطعًا  شاهدًا  يمثل  األخير  العليا 
األمر بقضايا أساسية مثل المواطنة؛ فإن المكون اليهودي 

في تعريف دولة اسرائيل يصبح العنصر المهيمن.
العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي أحمد طيبي 
قال ذات مرة: “اسرائيل هي دولة ديموقراطية لليهود، 
الطيبي  يكن  لم  للعرب”.17  يهودية  دولة  هي  ولكن 
أن   إذ  اليوم.  اسرائيل  عليه  تبدو  ما  واقع  عن  بعيدًا 
الحكومات اإلسرائيلية المتتالية تتبع سياسة التمييز 
اسرائيل  دولة  إنشاء  منذ  الفلسطينية  األقلية  ضد 
الفلسطينيين في  حتى يومنا هذا. يجري التعامل  مع 
الثانية.  الدرجة  من  كمواطنين  جماعي  بشكل  اسرائيل 
ويتضح ذلك من خالل قضية المواطنة، وفي هذا المقال 
قوانين  إسرائيل  سنت  إنشائها،  ومنذ  انه  تبيان  تم 
الحكومة  من  بدعم  تكرارا  و  مرارًا  القوانين  هذه  وعدلت 
عليها  الحفاظ  هو:  واحد  لهدف  العليا  المحكمة  وحتى 
كدولة يهودية. وقد أثر هذا الهدف بشدة على الحقوق 
األساسية للمواطنين الفلسطينيين وحقهم في الحياة 
شيء  كل  وقبل  العائلة  شمل  جمع  في  والحق  األسرية 

حقهم في المساواة.

*لإلطالععلىالهوامش،الرجاءتصفحالموقعاإللكتروني

http://www.badil.org/haq-alawda:لمركزبديل
---------------

*نديمشحادة:محاميفيوحدةالحقوقالمدنيةوالسياسية،مؤسسة
عدالة.

الفلسطينيون داخل الخط األخضر
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حق«  »وقفة  كايروس  ومبادرة  بديل  مركز  اصدر 
موضوع  تتناول  مشتركة  موقف  ورق��ة  فلسطين 
الفلسطينيين  بحق  المستمر  القسري  التهجير 
الضوء  لتسلط  الورقة  هذه  جاءت  وقد  المسيحيين. 
في  وخصوصا  المسيحيين  على  التهجير  اث��ر  على 
يتجاوز  ما  امتداد  فعلى  لحم.  وبيت  القدس  مدينتي 
ألفي عام، تميزت العالقة بين مدينتي القدس وبيت 
لحم بالترابط المتين واالتصال الدائم. وهذا بدافع ما 
تمثله هاتان المدينتان المقدستان من حجر زاوية في 
أركان اإليمان المسيحي، إلى جانب قربهما الجغرافي 
وما  فيهما  المسيحية  والطوائف  سكانهما  وعالقة 

حولهما من مناطق مع بعضهم البعض. 
الفصل  وسياسات  اإلسرائيلي  االستعمار  أن  بيد 
العنصري الممنهج التي يتبعها بحق الفلسطينيين، 

ال��ع��الق��ة وت��اري��خ��ي��ت��ه��ا وشكل  ق��د م��س��ت واق����ع 
بعد  خاص  وبشكل  المدينتين،  بين  ما  استمراريتها 
بناء جدار الفصل العنصري كحاجز مادي يقطع أوصال 
ويشكل  كما  المنطقتين،  بين  ما  الممتدة  الجغرافية 
المتمتعين  المدينتين  سكان  تواصل  أم��ام  عائقًا 

بعالقات األلفة والقرب منذ بزوع تاريخ المدينتين. 
هذه  تسعى  االعتبار؛  بعين  الحقائق  هذه  وبأخذ 
الورقة للفت االنتباه إلى هو قائم ومطبق من سياسات 
استعمارية، ومدى تأثير ذلك على معتقدات السكان 
األماكن  على  أيضا  وتأثيره  المدينتين،  هاتين  في 
المقدسة في المدينتين وعالقة الناس بهذه األماكن. 
وتذهب الورقة ألبعد من ذلك من خالل دعوتها التخاذ 
التدابير واإلجراءات الالزمة والكفيلة بوضع حد لهذه 

الممارسات وتأثيراتها على السكان الفلسطينيين.

تتطرق  الورقة،  بهذه  المنوط  للغرض  واستجابة 
الورقة لعرض صورة عامة لما هو قائم على أرض الواقع 
الضوء  تلقي  إنها  إلى  إضافة  المدينتين،  هاتين  في 
على جانب من التجارب الشخصية للعائالت المسيحية 
بالواقع  وتأثرهما  لحم  بيت  أو  ال��ق��دس  ف��ي  س��واء 
وهذا  بعضهما،  عن  المدينتين  بفصل  المستحدث 
وتركيزًا،  وضوحًا  أكثر  بشكل  الصورة  تقريب  بهدف 
سياسات  ونتاج  لحاصل  وأدق  أشمل  فهم  وتقديم 
الورقة  ختام  وف��ي  اإلسرائيلي.  العنصري  الفصل 
لمصادر  الفلسطيني  بديل/المركز  دع��وات  تتصدر 
»وقفة  كايروس  ومبادرة  والالجئين  المواطنة  حقوق 
حق« فلسطين للمعنيين بقيم العدالة وحقوق اإلنسان 
للتحرك ضد كل ما ينتهك كرامة وحقوق اإلنسان في 

فلسطين.    

تحت عنوان: التهجير القسري الواقع على المسيحيين الفلسطينيين، إلى متى؟

ترشيح G4S كأسوأ شركة في العام 2012

 G4S شركة ترشيح تم ،٢٠13 ثاني كانون 3

للعام شركة أسوأ لتصنيف االنجليزية الدنماركية-

٢٠13في“جائزةعينالعامة”،حيثأنهذهالشركة

االنسان حقوق انتهاكات في واسع بشكل متورطة

تزويد في تسهم كما العالم، أنحاء مختلف في

اسرائيلبالمعونةفيمايتعلقبإدارةالسجونونقاط

وانتشرت العنصري. الفصل جدار وحتى التفتيش

حملةداعيةلترشيحالشركةلهذاالتصنيفبناًءعلى

وتورطهافي االنسان، انتهاكاتحقوق في سجلها

دعمنظاماالستعماروالفصلالعنصرياالسرائيلي

للمصنف النهائية النتائج ان يذكر خاص. بشكل

كأسوأشركةللعامسيتماعالنهافيمؤتمردافوس

االقتصاديهذاالعام.

5 اتحادات نقابية اسبانية تعلن دعمها وتبنيها للمقاطعة

 ٩كانونثاني٢٠13،أعلنتخمسةمناالتحادات

عن غاليسيا-اسبانيا منطقة في الرئيسية النقابية

الفلسطيني المدني المجتمع لنداء وتبنيها دعمها

منها االســتــثــمــارات وسحب اســرائــيــل لمقاطعة

عبر االعــالن هذا جاء وقد عليها، العقوبات وفرض

مجتمعة. النقابية االتحادات أصدرته مشترك بيان

بكلمات بيانها المذكورة االتحادات استهلت وقد

القائدالجنوبافريقينيسلونمانديال“بأنقضية

فلسطينهيأعظمقضيةاخالقيةفيزماننا”.كما

عرجتعلىمخاطراستمراراسرائيلبالتنكرلقواعد

في واالستمرار االنسان وحقوق الدولي القانون

والتضييق وحصاره الفلسطيني الشعب اضطهاد

عليه،حيثعرفتفيبيانهابنداءمقاطعةإسرائيل،

االنسان حقوق تحترم التي األوســاط جميع ودعت

النداء،لمايشكلمنتعريةوفضح لالستجابةلهذا

بحق االسرائيلية والممارسات السياسات لحقيقة

الفلسطينين.

استثناء شركة فيوليا
من عقد مشروع إنشاء شبكة مياه في كاليفورنيا

17كانونثاني٢٠13،تماستثناءشركةفيوليا

كاليفورنيا في مياه شبكة انشاء مشروع عقد من

الفلسطينيين حقوق انتهاك في لدورها كنتيجة

 3٢5 المشروع قيمة بلغت وقد اسرائيل. قبل من

مليوندوالر،والذييهدفلنقلالمياهمنمجرىنهر

جاء وقد القريبة. السكنية المناطق إلى “سكرامنتو”

من السكان بها قام التي االحتجاجات بعد القرار هذا

مقاطعةيولوعلىتنفيذمشاريعمنقبلشركةفيوليا

فيمنطقتهم،اعتراضاعلىعالقةالشركةمعاسرائيل

واستثماراتهافيها.

الجمعية العامة لرابطة طالب الدراسات العليا
في جامعة كونكورديا تتبنى نداء المقاطعة

ساخنة مناقشات نتيجة ،٢٠13 ثاني كانون ٢8

طالب لرابطة العامة الجمعية صوتت حــاد ــدل وج

الكندية كونكورديا جامعة فــي العليا ــدراســات ال

المقاطة نداء وتبني تأييد قرار لصالح بأغلبيةساحقة

اسرائيل، على العقوبات وفرض االستثمارات وسحب

لدعم يأتي هذا جهدها أن العامة الجمعية واعتبرت

والثقافية االكاديمية األوساط في المتنامية الحركة

العالم،والداعيةكذلكلمقاطعةاسرائيلوتطبيق في

يومي بشكل تقترفه لما نظرا عليها، BDSال مبادئ

أيضًا مقرراتها جاءمنضمن وقد الفلسطينيين. بحق

وطالبها الجامعة ادارة تشجيع ضرورة على التشديد

وكذلك االسرائيلي، العنصري الفصل نظام لمقاطعة

الطالب وعي لرفع دائمة تثقيف لجنة بانشاء أوصت

بمبادئ منها التزامًا المقاطعة نداء لدعم وتحشيدهم

العدالةوحقوقاالنسان.

شركة كراستن الزراعية في جنوب أفريقيا
تقطع عالقاتها مع شركة هادكاليم اإلسرائيلية

31كانونثاني٢٠13،قررتشركةكراستنالزراعية

هادكاليم شركة مع عالقاتها قطع افريقيا جنوب في

الشركة مع العالقات لقطع وباالضافة االسرائيلية.

المذكورة،فقدقررتمجموعةمزارعكارستنعدمالتورط

والنأي اسرائيل، مع العالقات من شكل بأي مستقباًل

االستعمار جرائم في شريكًا تكون أن عن بنفسها

اوضحت وقد الفلسطينيين. بحق العنصري والفصل

وراء الحقيقة االسباب بضائعها لمستخدمي الشركة

هذاالقرار،وبانموضوعقطعالعالقاتاليتعلقبمصالح

والضرورة االخالقية بالتزاماتها يرتبط ما بقدر الشركة

القانونيةللمقاطعةالتيادركتهاالشركة.

سلسة متاجر ريجيز لأللعاب
تقاطع الصندوق القومي اليهودي”كييرن كييمت”

ريجيز متاجر سلسة قررت ،٢٠13 ثاني كانون 31

لأللعابمقاطعتهاللصندوقالقومياليهودي“كييرن

الرسن كريستيان السيد من كل أكد حيث كييمت”.

لسلسة الجديديين المالكين ميها، محسن والسيد

عالقة أي لمتاجرها ليس أنه لأللعاب، ريجيز متاجر

نظرًاألنهذا اليهودي، القومي الصندوق مع األن منذ

في اسرائيل لدولة أساسيًا شريكًا يعتبر الصندوق

بالرغم هذا وتهجيرهم. الفلسطينيين حقوق انتهاك

منأنهذهالمتاجرسابقًاكانتتتمتعبعالقاتوثيقة

الجدد المالكين أن إال اليهودي، القومي الصندوق مع

النكار مجال ال بان معهما، اذاعية مقابلة عبر أكدا قد

والتي اليهودي، القومي الصندوق السابقةمع العالقة

كانالمسوؤلعنهاالمالكالسابقين،ولكنفيمايتعلق

قطع حالة فان لصالحهما الملكية انتقال منذ بالفترة

التأكيدعليه العالقاتمعهذاالصندوقهيمايمكن

احتجاجات الماضية االعوام وقدشهدت وبكلوضوح.

الجنوب الشركات المتاجروغيرهامن عديدةضدهذه

وهيئات شــركــات مــع بعالقات المتورطة افريقية

استجابة الجدد المالكين قــرار جاء وقد اسرائيلية،

اسرائيل لمقاطعة الداعية الشعبية واألنشطة للحراك

فيجنوبافريقيا.كماورحبتحملةمقاطعةاسرائيل

اليهوديفيجنوب القومي الصندوق مقاطعة وحملة

السليم، االتجاه في قرارا إياه معتبرة بالقرار، افريقيا

الشرعية والحقوق العدالة سبيل في النضال ويخدم

زالت ال التي والجهات الشركات 
ً
داعية للفلسطينيين،

لاللتزام اليهودي القومي الصندوق مع عالقات لديها

مقاطعة تفرض التي واالخالقية القانونية بالمعايير

اسرائيل مثل االنــســان حقوق انتهاكات مرتكبي

ومؤسساتهاوشركاتها.

شركة هيونداي تقطع عالقاتها
بشركةAEG  لمعدات السيارات والمعدات الثقيلة

قطع هيونداي قررتشركة ،٢٠13 ثاني كانون 31

والمعدات السيارات لمعدات  AEGبشركة عالقاتها

لرسائل استجابة هيونداي قــرار جــاء وقــد الثقيلة،

ودعواتلجنةالسالموالتضامنمعفلسطينفيكوريا

التيأوضحتللشركةنتيجةاحدىصفقات الجنوبية،

في ودورهــا ،AEG مع عقدتها التي المعدات توريد

هدم في تستعملها التي بالمعدات اسرائيل تزويد

وتورطت كما أرضهم. وتدمير الفلسطينيين منازل

شركتيكاتربيلروفولفوفيهذاالنوعمنالصفقاتمع

الوسيطالمذكور،وقدنفتهيوندايعلمهاباستخدام

لحقوق المضادة االعــمــال هــذه بمثل منتجاتها

 AEG مع العالقة بقطع التزامها وأكــدت االنسان،

وعدمااللتزامبصفقاتتوريدمعداتتستخدمفي

هدمالمنازل.

 
رجل األعمال البريطاني جيمي روسو

رئيس مجلس إدارة شركة أدوم EDOM اإلسرائيلية، 
يعد باالستقالة من منصبه

البريطاني األعمال رجل وعد ،٢٠13 شباط 8  

أدوم شركة ادارة مجلس رئيس روســـو، جيمي

EDOMاالسرائيلية،باالستقالةمنمنصبهوالسعي

البالغة٢٠%منأسهمالشركةعينها. لبيعحصته

التعاونيات مراقبة هيئة لتوجه نتيجة ذلك وجاء

استدامة في دور من للشركة ما توضح له برسالة

نظامالفصلالعنصريالمطبقعلىالفلسطينيين،

وعملهاغيرالقانونيفيغوراألردنعبرغطاءشركة

الخضروات إلنتاج اإلسرائيلية الزراعية )هاعرافاه(

اإلنسحاب بشأن نواياه وأكد وتغليفها. والفاكهة

إلى منصبه من واإلستقالة الشركة من بأسهمه

التساؤالت جميع عن لالجابة استعداده جانب

هذه ودور الشركة في  دوره حول اليه الموجهة

الشركةفياستغاللغوراألردن.

 
يدين  بيانا  تصدر  الثانية  اإلفريقي  الــتــراث  بعثة 

االحتالل ونظام الفصل العنصري اإلسرائيلي

األفريقي التراث بعثة أصدرت ،٢٠13 شباط 1٢

فيفعاليةشهراإلحتفاءبتاريخالسود،بيانًاحافاًل

اسرائيل. مقاطعة نداء يؤيد األزر وشد بالتضامن

لالحتالل واضــحــة ـــة ادان بيانها فــي ــاء ج حيث

على المطبق العنصري الفصل ولنظام االسرائيلي

شجب جانب الى اسرائيل، قبل من الفلسطينيين

السرائيل. السخي األمريكي العسكري الــدعــم

وسحب اسرائيل مقاطعة نــداء البيان يؤيد كما

مؤكدًا عليها، العقوبات وفرض منها االستثمارات

 ٢٠11 عام االفريقي للتراث األولى البعثة بيان على

بيانهم جاء ــذاك. آن النهج ذات على أكــدت التي

مكان في “الظلم كنغ لوثر مارتن بعبارة معنونا

يهددالعدالةفيكلمكان”.وقدجاءبيانالبعثة

مختلف من القادمين أعضائها من 15 جولة بعد

 ٢٢ بين ما فلسطين في المتحدة الواليات مناطق

تشرينأولو3تشرنثانمنالعامالمنصرم.

  )BDS(آخر انجازات حملة مقاطعة اسرائيل، وسحب االستثمارات، وفرض العقوبات عليها

كانون ثاني - شباط 2013

صدر حديثا عن بديل
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يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة

إعالن انطالق جائزة العودة للعام 2013

على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول،. 1
المشاركة مفتوحة للفلسطينيين وغيرهم ولكافة األعمار، ومن كافة أنحاء العالم.. 2
يشترط في األعمال المشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.. 3
أية مشاركة تحمل مضامين أو رموزا عنصرية من أي نوع أو شكل، سيتم استثناءها من المنافسة.. 4
لكل مشارك/ة الحق بتقديم مشاركة واحدة فقط ال غير، على انه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل.. 5
يتكفل بديل بطباعة، ونشر، وتوزيع، وترويج المشاركات الفائزة، في كتب خاصة، أو ضمن إصدارات مركز بديل . 6

المختلفة، بحسب شروط كل حقل.

للسنة السابعة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2013، تحت شعار:

إنا هنا باقون، نحرس ظل التين والزيتون، جياًل فجيال
طريقة إرسال المشاركات

يتمإرسالالموادللمشاركةعلىبريدألكترونيawdaaward@badil.org،أوتسليمهااوإرسالهابالبريدعلىعنوانمركزبديل:
بديل/المركزالفلسطينيلمصادرحقوقالمواطنةوالالجئين.بيتلحم،شارعالكركفة،عمارةالمجد)بجانبفندقبيتلحم(،الطابقاألول.

شــروط وتوضيحات عامــة )تنطبق الشروط التالية على كافة الحقول(:

www.badil.org

جائزة العودة ألفضل كاريكاتير لليوم العالمي لالجئ

موضوع الكاريكاتير الفني:
التحيز/اإلسنادالدوليإلسرائيلعلىحسابحقوقالشعبالفلسطينيوخصوصاحقالالجئينفيالعودة.

الشروط الخاصة والمواصفات الفنية:
يمكناستخدامالكومبيوتروأيةتقنيهأخرىلتنفيذالعملالمشارك،

يجبانتتوافرفيالعملالمشاركالمواصفاتالفنيةالتالية:
،A4حجم

،CMYKألوان
DPI 3٠٠:Resolution

3.إرسالالنسخةاألصليةلضمانجودةالنسخوالحفظااللكترونيوالتقييمالموضوعي.
4.تقبلالرسوماتملونةأوباألبيضواألسود.

5.يراعىفيالعملعنصريجودةوقوةووضوحالفكرة،وجودةالتنفيذ/التجسيدالفني.

موعد وطريقة التقديم:
ترسلالمشاركاتعلىعنوانالبريدااللكترونيawdaaward@badil.org،أوتسلمباليد،اوترسلبالبريد

السريعإلىمركزبديلعلىالعنوانالتالي:ص.ب7٢8بيتلحم،الضفةالغربية-فلسطين.
يرفقمعالمشاركةملف)وردWord(يتضمنالمعلوماتالتالية:

سيرةذاتيةمنخمسةأسطرعلىاألكثر،
االسمأوالكنية

العنوان
رقمالهاتف-العنواناإللكتروني.

آخر موعد لتقديم المشاركات:  الجمعة 31 ايار 2013

قيمة الجائزة:
الجائزةاألولى:1٠٠٠دوالر
الجائزةالثانية:8٠٠دوالر
الجائزةالثالثة:6٠٠دوالر

كماويتكفلمركزبديل:
ونشره األولى بالجائزة الفائز الكاريكاتير بطباعة
بأكثرمن5٠٠٠نسخةتوزعفيكافةأنحاءفلسطين

والمنافيفييومالالجئالعالمي.
والتي المختارة باألعمال خــاص معرض إقامة
تنطبقعليهاالشروطباالستنادإلىتوصيةاللجنة

خاللحفلاالختتاموتوزيعالجوائز.
بحسب مشاركات عشرة أفضل أصحاب بتكريم
تقديرية جوائز وبمنحهم التحكيم لجنة تقدير

خاللمهرجانالجائزةالذييقامفيتموز٢٠13.

 

جائزة العودة للبوستر المركزي للنكبة

موضوع البوستر: 
موضوعالبوسترالمركزي:مقاومةالنكبةالمستمرة-التهجيروالشتاتالمستمرينمنذاكثرمن65عاما.

الشروط  الخاصة والمواصفات الفنية:
1.فيحالشمولالبوسترعلىنصمكتوبيرجىاعتماداللغةالعربيةكأساس.

٢.أنيكونالبوسترأصياًلومبتكرًاوذارسالةواضحةمعمراعاةتجنبالتقليديةوالتكرار.
3.التقبلالبوستراتالمشاركةفيالسنواتالسابقة.

)CMYK(4.فيحالاستخدامالكمبيوترللتصميميرجىاستخدامألوان
5.التعادالبوستراتالمرشحةإلىأصحابها.

6.يمكنأنيكونالبوسترملوناأوباألبيضواألسود،أوعماليدوياأوتصميماالكترونيا.

موعد وطريقة التقديم:
تقبلالمشاركةالمرشحةبحجمA3)3٠x4٢سم(.وترسلالنسخةااللكترونيةللبوستربدرجتيوضوحودقة
أنتكونمرفقة ).gif(.على أو jpg.(( الحداألدنى٢5٠-3٠٠(بملفمننوع )High Resolution(.)في عاليتين
اويرسل باليد أويسلم ،awdaaward@badil.org:الكتروني بريد على الفنان/ة أو للمصمم/ة الذاتية بالسيرة

بالبريدالسريععلىقرصمدمج)CD(إلىمركزبديل.

آخر موعد لتقديم المشاركات: الجمعة، 12 نيسان 2013

قيمة الجائزة:
الجائزةاألولى:٢٠٠٠دوالر
الجائزةالثانية:1٠٠٠دوالر
الجائزةالثالثة:7٠٠دوالر

كماويتكفلمركزبديل:
بالجائزة الفائز البوستر بطباعة
 4٠٠٠٠ ــن م بــأكــثــر ــشــره ون األولــــى
نسخةتوزعفيكافةأنحاءفلسطين
الذكرى إحياء فعاليات في والمنافي
أيار في للنكبة والستين الخامسة

.٢٠13
عشرة أفضل أصــحــاب بتكريم
لجنة تــقــديــر بحسب ــشــاركــات م
تقديرية جوائز وبمنحهم التحكيم
خاللمهرجانالتكريمالذييقامفي

تموز٢٠13،
لألعمال متنقل معرض إقــامــة
المختارةوالتيتنطبقعليهاالشروط

وباالستنادإلىتوصياتاللجنة.
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ربيع فلسطين وضرورات التحرر

بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة

إعالن انطالق جائزة العودة للعام 2013

للسنة السابعة على التوالي، يعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2013، تحت شعار:

إنا هنا باقون، نحرس ظل التين والزيتون، جياًل فجيال
طريقة إرسال المشاركات

يتمإرسالالموادللمشاركةعلىبريدألكترونيawdaaward@badil.org،أوتسليمهااوإرسالهابالبريدعلىعنوانمركزبديل:
بديل/المركزالفلسطينيلمصادرحقوقالمواطنةوالالجئين.بيتلحم،شارعالكركفة،عمارةالمجد)بجانبفندقبيتلحم(،الطابقاألول.

شــروط وتوضيحات عامــة )تنطبق الشروط التالية على كافة الحقول(:

يكرم مركز بديل ويسلم الجوائز النقدية والتقديرية للفائزين/ات في جميع الحقول خالل مهرجان الجائزة في تموز . 7
.2013

تصدر األحكام عن لجان تحكيم مهنية ومستقلة عن مركز بديل، ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها.. 8

لمركز بديل الحق في استخدام، وتحرير، ونشر جميع المواد المشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، . 9
على ان ال ينتقص ذلك من حقوق المشارك/ة الفكرية واألدبية والفنية.

عدم استالم المشاركات في المواعيد المحددة في الشروط التفصيلية، يؤدي إلى استثنائها حتى لو . 10
كانت قد أرسلت بالبريد قبل التاريخ المعلن.

www.badil.org

جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية

موضوع الصورة الفوتوغرافية:
يتمحورموضوعالصورةالفوتوغرافيةحولمظاهرالنكبةالمستمرة،و/أوسبل/أشكالمواجهتها،و/أوواقع

ومعاناةالالجئينالفلسطينيين.

الشروط الخاصة والمواصفات الفنية:
يجوزتقديمالصورةملونةأواسودوابيض.

انتكونالصورةعلىطبيعتها،حيثالتقبلالصورةالمعالجةضمنالبرامجااللكترونيةإالإذاأرفقتالنسخة
المعالجةبالصورةاألصلية.

التحتويالصورةعلىنصوصمضافةبمافيذلكاسمالمشارك/ة.
.)3٠٠ dpi(وجودة)jpg(انتكونالصورةبدرجتيوضوحودقةعاليتين،وترسلبملفمننوع
اليتحملمركزبديلمسؤوليةقانونيةعنأيإخاللفيحقوقملكيةالصورةالمرشحةوالفائزة.

موعد وطريقة التقديم: 
ترسلالنسخةااللكترونيةللصورةعلىملفخاص،باإلضافةإلىملفمننوع)word(يحتويعلىالسيرة
الحدث/المناسبة، الزمان، )المكان، بالصورة التعريف يتضمن الصورة عن مختصر وشرح للمشترك/ة،  الذاتية

awdaaward@badil.org:الشخوصإذالزم،والمحتوى(بمااليتجاوز5٠كلمة.علىبريدالكتروني

آخر موعد لتقديم المشاركات:  يوم الجمعة، 31 ايار 2013

قيمة الجائزة:
الجائزةاالولي:٩٠٠دوالر
الجائزةالثانية:6٠٠دوالر
الجائزةالثالثة:4٠٠دوالر

مركز ويتكفل كما  
بديل:

ــشــرالــصــور طــبــاعــةون
إصـــدارات ضمن الــفــائــزة

بديلالمختلفة.
ــعــرضخــاص ــةم ــام إق
والتي المختارة باألعمال
ــشــروط ال عليها تنطبق
توصية ـــى إل ــاد ــاالســتــن ب
االختتام حفل خالل اللجنة

وتوزيعالجوائز.
أفضل أصحاب بتكريم
بحسب مــشــاركــات عــشــرة
التحكيم لــجــنــة تــقــديــر
تقديرية جوائز وبمنحهم
الذي الجائزة خاللمهرجان

يقامفيتموز٢٠13. 

جائزة العودة لقصص األطفال

الموضوع القصة:
تعزيزمفهومالهويةالوطنيةلدىاألطفالمنخاللتناولالرموزالوطنيةالعامةمثلفلسطيناألرض،العلم،

الكوفية،الزيتون،الصبار،وغيرها.

شروط خاصة:
الشروطوالتوضيحاتالعامةجزءاليتجزأمنالشروطالخاصةلكلحقل.

أنتكونالقصةمالئمةلألطفال)مادونعشرسنواتفقط(.
أنتكونالمادةالمقدمةمكتوبةبلغةعربيةصحيحة.

أناليزيدعددكلماتالقصةعن٢٠٠كلمة.
أكانت سواء القصة، بموضوع متصلة مالحظات أو أوصور برسومات القصة يرفق أن للكاتب/ة الممكن من
منإنتاجهأومنإنتاجشخصآخرشاركهالعملو/أوأجازلهاستخدامهالهذاالغرض،معاألخذفياالعتبارأن

الرسوماتالمرفقةغيرملزمةالستخدامهاعندنشرالقصة.
ستخضعالقصصالفائزةللتحريرقبلالنشر.

موعد وطريقة التقديم: 
ترسلالقصصالمرشحة،بملفالكترونيمننوعwordفقطمرفقةبالسيرةالذاتيةللمؤلفوعنواناالتصال
بالبريدالسريععلىقرصمدمج باليدأوترسل البريداإللكتروني:awdaaward@badil.org،أوتسلم به،على

)CD(إلىمركزبديل.
آخر موعد لتقديم المشاركات:  يوم الجمعة، 31 ايار 2013

قيمة الجائزة:
الجائزةاالولى:٢٠٠٠دوالر
الجائزةالثانية:1٠٠٠دوالر
الجائزةالثالثة:7٠٠دوالر

كماويتكفلمركزبديل:
بطباعةونشرالقصصالثالثالفائزةضمنإصداراتمركزبديلالمختلفة.

يمنحمركزبديلأصحابالنسخالفائزة1٠٠نسخةمناإلصدارمجانا.
التحكيمويمنحأصحابهاجوائزتقديرية يكرمبديلأصحابأفضلعشرقصص،بحسبتوصياتلجنة

خاللمهرجانالتكريمالذييقامفيتموز٢٠13.
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عام إلسرائيل الطبيعي غير التأسيس شكل
إقامة في وطموحاته الفلسطيني للشعب نكبة 1٩48
دولتهعلىأرضه؛وبذلك،فقدتجاوزتآثارالنكبةعلى
المستوىالمجتمعيمجردحرمانالشعبالفلسطيني
منحقهفيتقريرالمصير.لقدتمزقالنسيجاالجتماعي
الفلسطينينتيجةالتهجيرالقسريالجماعيلغالبية
اآلثار فان وبالشك، وطنهم. من الفلسطيني الشعب
إلى بحاجة زالت ال النكبة على المترتبة االجتماعية
دراسةلفهمهابشكلكامل.إنأيجهدبحثيمنفردال
يستطيعأنيشملالقضاياواسعةالنطاقذاتالصلة؛
خصوصاوانأحدالنتائجالواضحةللنكبةهوالتشتيت
الشرق في أساسي بشكل للفلسطينيين، الجغرافي

األوسط،وفيبقيةأنحاءالعالم.
النكبة- من ونصف عقود بعدستة - اليوم يمكن
المواطنون الفلسطينيين: من فئات أربعة تحديد
الفلسطينيونفيإسرائيلوالذينأصبحوا“مواطنين”
يعيشون الذين الفلسطينيون الثانية، الدرجة من
العسكري الحكم تحت غزة وقطاع الغربية الضفة في

الفلسطينيون الالجئون ،1٩67 عام منذ اإلسرائيلي
ــمــجــاورة، ال الــعــربــيــة الــــدول ــي ف يعيشون ــن ــذي ال
العالم. أنحاء بقية في المتواجدون والفلسطينيون
وقسوة بشاعة فقط ليس التقسيم هــذا يــوضــح
األربعتعيشفيظل الفئات إن ويوضح بل التهجير،
بيئاتسياسيةواجتماعيةمختلفةبحسبالدولالتي

يعيشونفيها.
الهوية عن مــاذا هنا: نفسه يطرح الــذي السؤال
الفلسطينية الفئات لهذه الفلسطينية الوطنية
بيئات في عقود عدة مر على وجدت التي المختلفة
مختلفة وثقافية واقتصادية وسياسية اجتماعية

ومنعزلةعنبعضهاالبعض؟
فيسبيلاإلجابةعنهذاالتساؤل،نفذبديلمسحا
يركزعلىالهويةوالعالقاتاالجتماعيةمابينالشباب
وسوريا، واألردن، االنتدابية، فلسطين في المقيمين
ولبنان.ويعتبرهذاالمسحجهداأوليالبدءفهمكيف
الرابع أو الثالث الجيل ( الفلسطيني الشباب يعّرف
للنكبة(نفسه،وكيفيتوارثهويته،وكيفيتواصل

تزداد المشتت. الفلسطيني الشعب أجــزاء باقي مع
أهميةبحثهذهالقضايافيظلعدميقينيةإلىما
ستؤولإليهمسيرةاوسلووماترتبعليهامنثقافة-
العقدين الهويةخالل أثرتفيسؤال والتيبالشك

المنصرمين.
لم البحث هذا نتائج أن هنا ننوه أن الجدير من
إن ونهائية. قاطعة تكون أن يمكن وال بها، يقصد
)المكونات، الفلسطينية الهوية سؤال على الوقوف
والمحددداتوالمالمحوأوجهالتجسيد(لمجوعالشعب
ضخمة مسألة يعتبر جغرافيا المقسم الفلسطيني
كمياونوعياوتتطلببحثاشامال.وعليه،فانهذهالورقة
تعتبربحثاأولياتمهدالطريقإلضافة/اتأعمقوتحليل
لكل محتمال و/أوتفسيرا بديلشرحا قدم لقد أشمل.
إليهافيالمسح،ولكن النتائجالمتوصل مجموعةمن
مرةأخرىنؤكدانهاليجبالتعاملمعهذهالشروحأو
التفسيراتعلىأنهاالوحيدةأوإنهاقطعية،بلهي
يمهد بما العامة االتجاهات عن لتكشف جاءت فقط

ألبحاثمستقبليةمحتملة.

صدر حديثا عن بديل

الشعب الفلسطيني: شتات جغرافي وهوية واحدة
دراسة حول هوية الشباب الفلسطيني والروابط االجتماعية

أهزج:
» .. وهذا أنا أكسُر أنا حتى أعيَد صياغتي أنا،

تناسب  حضارية  أكثر  بطريقة  لحيتي  ب 
ّ
وأه��ذ  

..
ُ
ه ُسُموَّ

 َربيعًا عربيًا ..
ُ
 وما َسّموه

 اآلن ُسبَح�ه،
ُ
 ُمنذ

َ
 اآلن لحي�ه. أنت

ُ
 أنت ُمنذ

 اآلن ال ش�يء ..!! “
ُ
 ُمنذ

َ
و أنت

أحكي:
ليلتها فقط لم أفتح المذياع بالّصدفة. كنت أشعر 
بقلق ما، واآلن ال أشعر إال برغبة في السفر وزيارة قبر 
ر 

ّ
ة النعمان. المهم أنَّ مؤش أبي العالء المعّري في معرَّ

 كان بمحض الصدفة عالقًا على صوت 
ُ
المذياع َوْحَده

ي 
ّ
»إسرائيل« بالعربية، وكوكب الشرق أم كلثوم تغن

ة، 
ّ
 الَمعاد«. في سماء الكوكب، وتحديدًا َمَعّرة غز

ْ
»فات

أسمُع هدير طائرات يشبه سرب جراد، أو رّبما صوت 
أمواج تسونامي.

اإلعادة  حلقة  تقطع  »الجزيرة«  قناة  دقائق  بعد   
لبرنامج )بال حدود( ألحمد منصور، وعاجل كبيرة اآلن 
ة!  المرَّ غريبة هذه  نغمة موسيقية  مع  اشة 

ّ
الش تمأل 

 تتعرض 
ْ

ا قبل قليل... دمشق
َ
 الخبر َوَرَدن

ّ
المذيعة تبث

طائرات  عن  تتحدث  األولّية  واألنباء  عنيف  لقصف 
ة  حربية إسرائيلية اخترقت حاجز صوت وصورة وصرَّ
»الدوحة«  العاشرة مساًء بتوقيت  سوري�ا! في حصاد 

عناوين النشرة ذاتها والموجز... 
(! إلى ُهنا قد انتهت النشرة.

ْ
 دمش�ق

ْ
ت

َ
ط

َ
)َسق

 َبغـداْد ...!
ْ
كابوس ُيشبه ُسقوط

بقلم: أكرم الصوراني*

َدْم، بل استقرأ، 
ّ
 تراتيل الحزن والن

َ
 واآلن أقرأ بعض

قناعة هذه  األمّية عن  يمارس  يقرأ، هو  ال  وصديقي 
فًا من الطراز المرير، وحفيدي 

َّ
ه كان ُمثق

ّ
المّرة، رغم أن

يقرأ اآلن في الكتاب األسَود عن االنقسام الفلسطيني 
القدس  وسورياليم  »أورشليم«  وتهويد  واالستيطان 
وبغداد وأخونة القاهرة وحواجز رام الله والمفاوضات 
السالمية،  الحمامة  وعلى  عليكم  والسالم  مستمرة 
وبالد  ة 

ّ
والسن يعة 

ّ
الش وأهل  الطوائف  وسيرة شيوخ 

»إسرائيل«  ب�  تعترف  ال  وحماس  عمامة،  ال��ُع��رب 
وتعترف ب� »قط�ر«!

أرثي:
 عربّية...

ً
وأما دمشق فقد كانت مدينة

كانت أموية...
 كانت حاضرة الشام وكتف قاسيون...

أموت: 
وصديقي  تكفيني  ٍن 

َ
ف

َ
ك مقطورة  اآلن  أحتاُج   

يقرأ  خاص  ومترجٌم  ويعتزم،  يريد  ومن  والحفيد 
الفاتحة على روحي

 
بالعبرّية الفصحى...!!

-------------------------
*أكرم الصوراني: ناقد فلسطيني مقيم في قطاع 

غزة، وكاتب حكايات وأشعار. 

)تصوير:عصامالريماوي(
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استطراد تاريخي:
مواطن  فلسطيني  عربي  مليون   1.5 قرابة  هناك 
من   %20 نسبته  ما  يشكلون  حيث  اسرائيل،  دولة  في 
أجدادهم  أو  هؤالء،  بقي  وقد  الدولة،  سكان  مجمل 
نكبة  بعد  اسرائيل  دولة  حدود  داخل  في  وأباؤهم 
حال  بأي  يمكن  وال   .1948 عام  الفلسطيني  الشعب 
قومية،  وروابط  صالت  من  به  يتمتعون  ما  حقيقة  إغفال 
من  غيرهم  مع  وثقافية  واجتماعية،  ولغوية،  ودينية، 
الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
إسرائيليين،  وكمواطنين  والشتات.  الشرقية   والقدس 
يتمتعون  فإنهم  اسرائيل،  دولة  في  مواطنين  لنقل  أو 
على  أيضا  وهم  العبرية،  اللغة  استخدام  على  بالقدرة 
اتصال بشكل ما مع الدائرة األوسع للمجتمع اإلسرائيلي.  

الفلسطينية  العربية  األقلية  إعطاء  من  الرغم  وعلى 
أن  اال  الدولة،  نشوء  بعد  المواطنة  حقوق  اسرائيل  في 
هذه الفئة من الشعب الفلسطيني خضعت ألوامر الحكم 
عامي  بين  ما  الواقعة  الفترة  في  اإلسرائيلي  العسكري 
القانوني  التمييز  استمر  الوقت،  ذلك  ومنذ  و1966.   1948
ضدهم، وخصوصًا في حقوقهم السياسية، واالقتصادية، 
“األقلية”  وضع  يعتبر  اليوم،  والثقافية.  واالجتماعية، 
لمستوى  موازيًا  اسرائيل  في  الفلسطينية  العربية 
تسميتها  يمكن  حتى  أو  الثانية،  الدرجة  من  المواطنة 
مواطنة قيد االختبار. وكذلك مطلب االعتراف ب�، او االنقياد 
يعتبر  يهودية،  دولة  اسرائيل  بان  القائل  الطرح  مع 
بمثابة رسالة تميزية واقصائية بشكل صارخ لكل من هو 
التمييز  في  وإمعانا  اسرائيل.  مواطني  من  يهودي  غير 
في  الرئيسية  المناصب  فان  واستهدافهم،  العرب  ضد 
للعرب،  عدائية  األكثر  لألشخاص  تمنح  والدولة  الحكومة 
والذين يدعون لتجريد الفلسطينيين من المواطنة ومجمل 
الجماعي  ترحيلهم  وكذلك  عليها،  المترتبة  الحقوق 
عليها  سيقوم  التي  األرض  باتجاه  والقسري  الشامل 

مستقباًل مشروع دولة فلسطينية.2 
تعريف  في  جلي  بشكل  العنصرية  التفرقة  وتتبدى 
يهودية  “دولة  كونها  خاللها  من  لذتها،  اسرائيل 
وديمقراطية”، وكذلك غياب كلي لدستور تشريعي أو عهد 
حقوقي مكتوب. وبحسب القانون اإلسرائيلي، فان اسرائيل 
بنية  ان  اال  معاً،3  آن  في  ويهودية”  “ديمقراطية  دولة 
الدولة القائمة في اسرائيل اليوم تصنف كدولة يهودية 
قائمة ألجل خدمة صالح ومصالح األغلبية اليهودية فيها 
حصرا، وتمييزهم وتفضيلهم على كل من هو غير يهودي 
التشريعية  وأدواتها  الدولة  سياسات  عبر  الدولة،  في 
محاكمها  وصالحيات  قرارات  وكذلك  والقانونية، 
ومؤسساتها الرسمية. وعليه، فإن الطابع اليهودي للدولة 
والهوية  الطابع  حساب  على  اسرائيل  في  وقائم  مستمر 
المواطنة  واقع  يهدد  أمر  وهو  المفترضة،  الديمقراطية 

والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية في اسرائيل. 

التمييز االقتصادي
يمارس التمييز االقتصادي ضد العرب الفلسطينيين 
ويظهر  وسنوي،  دوري  بشكل  اسرائيل  دولة  مواطني  من 
الدولة  ميزانية  إقرار  عند  واضح  بشكل  التمييز  هذا 
ميزانية  بتحليل  »مساواة«  مركز  يقوم  سنويًا،  السنوية. 
المجتمع  التي تساهم في قطاعات  اإلسرائيلية،  التنمية 
بما  التحتية  والبنية  واألرض،  اإلسكان،  مثل  الهامة 
تحليله  في  »مساواة«  وجد  وقد  المواصالت.  ذلك  في 
العرب  لصالح  المخصصة  النسبة  أن  المذكورة،  للميزانية 
نسبته  ما  يوما  تتجاوز  لم  اسرائيل  في  الفلسطينيين 
وهذا  اسرائيل.  في  التنموية  الميزانية  إجمالي  من   %6
التتبع التحليلي للميزانية التنموية اإلسرائيلية يتم عبر 
فحص ما تحصل عليه المجتمعات اليهودية ومؤسساتها 
اإلسرائيلية،  الثقافية  المؤسسات  مثل  ميزانيات،  من 

والمتقاعدين من الخدمة العسكرية في اسرائيل، والذين 
عليه  تحصل  ما  مقابل  في  اليهود،  من  غالبيتهم  في 
المجتمعات العربية. علمًا أن كال الفئتين من المجتمعات 
المجتمعات  ان  ان قلنا  القول  منفصل عن اآلخر، بل يصح 
من  غيرها  عن  منفصلة  فقط  وليست  معزولة  العربية 
المعلومات  بعض  ندرج  وهنا  اليهودية.  المجتمعات 
والتي  التنموية  اإلحصائية من تحليل ميزانية عام 2012 

تظهر اآلتي:4
	 دائرة تخطيط الوزارة  الداخلية: يوجد في هذه  وزارة 

أو  الرئيسية”  “الخطط  على  المصادقة  عن  مسؤولة 
مخططات المدن في الدولة، إذ لديها 5 ماليين شيقل 
من أصل 120 مليون شيقل، أو ما يعادل 32 مليون دوالر، 
الفلسطينية.  في  التجمعات  للتخطيط في  مخصصة 
غضون ذلك، فان الوزارة لم توافق بعد على مخططات 
العربية  المحلية  المجالس  قبل  من  قدمت  مدينة   48
الفلسطينية. ان إقرار هذه الخطط، إلى جانب التمويل 
من  للتطبيق  أساسيان  متطلبان  هما  للتنفيذ،  الالزم 
المجتمعات  في  والنمو  اإلسكان  إشكاليات  حل  أجل 
على  موافقة  وجود  لعدم  ونظرًا  الفلسطينية.  العربية 
منزل   36.000 من   أكثر  بناء  تم  فقد  الخطط،  هذه 
دون  العربية  المحلية  المجتمعات  في  فلسطيني 
تعتبر  اليوم  و  للبناء،  الالزمة  التصاريح  على  الحصول 
هذه المباني غير قانونية ومعرضة للهدم في أي وقت.  

	 نصف عن  يزيد  ما  تخصص  بحيث  اإلسكان:  وزارة 
لصالح  المقدمة  السكنية  للقروض  موازنتها 
الجدد  والمهاجرين  الغربية  الضفة  في  المستوطنين 
واستيطانهم  إسكانهم  تدعم  والذين  اسرائيل،  إلى 
كمنطقتي  المعروفتان  والجليل  النقب  من  كل  في 
إلى  إضافة  اسرائيل.  داخل  في  للعرب  األكبر  التركيز 
مخصصة   )$455.000( شيقل  مليون   1.7 فان  ذلك، 
من  المتقاعدين  بالجنود  المتعلقة  اإلسكان  لقروض 
قروض  يقدم  فال  المقابل،  في  العسكرية.  الخدمة 
المواطنة  حملة  من  الفلسطينيين  لصالح  إسكان 

اإلسرائيلية. 
	 400.000 إدارة أراضي إسرائيل: تخصص هذه الدائرة

برافر”،  “مخطط  تطبيق  باتجاه   )$107.000( شيقل 
اإلسرائيلية  الحكومة  قبل  من  عليها  صودق  والتي 
بدوي   70.000 وترحيل  إخالء  على  وتنص   ،2011 عام 
حيث  النقب،5  صحراء  في  أرضهم  عن  فلسطيني 
األرض،6  على  معتدين  بمثابة  الدولة  اعتبرتهم 
وتعاملت مع القرى التي يقطنون فيها على أنها قرى 
أو تجمعات غير معترف بها من قبل الدولة وأجهزتها. 
وهذه الميزانية ستخصص لتغطية تكاليف ترحيلهم 

القسري ومنحهم التعويضات المستحقة.    
	 إجمالي من   %12 قيمته  ما  المواصالت: تخصص  وزارة 

موازنتها السنوية لبناء وتأهيل شبكات طرق في مناطق 
التجمعات العربية. وفي الوقت عينه، ال زال هناك أكثر 
من 40 مجتمعا محليا فلسطينيا داخل إسرائيل فاقدا 

ألي شكل من االتصال بشبكة الطرق العامة. 
الميزانيات  من  لجانب  السريعة  للمراجعة  وكنتيجة 
يتضح،  اسرائيل،  دولة  في  المتساوية  غير  الرسمية 
في  القائم  التمييز  مدى  إلسرائيل،  عابر  لزائر  حتى 
هيكلية الموازنات اإلسرائيلية. حيث يمكن مالحظة  ما 
يعانيه العرب الفلسطينيون من اكتظاظ سكاني، هدم 
خدمات  مستوى  وتدني  صالحة،  غير  وطرق  للمنازل، 
الدولة وخدمات البنية التحتية لمستويات تقل كثيرًا 
اليهودية.  والمناطق  التجمعات  في  عليه  هي  عما 
وليس من المستغرب أن تجد أكثر من نصف السكان 
بينما  اسرائيل،  في  الفقر  خط  تحت  يعيشون  العرب 
معيشي  بمستوى  يعيشون  ممن  اليهود  نسبة  تبلغ 

دون هذا الخط 15% من مجموع السكان اليهود.7   

التمييز السياسي: 
على الرغم من تمتع المواطنين العرب في اسرائيل بالحق 
في المشاركة السياسية بشكل قانوني، إال أن المجتمع 
المعيقات  من  العديد  يواجه  اسرائيل  في  العربي 
سياسي  تمثيل  تحقيق  دون  تحول  التي  والعقبات 
السياسية.  والتشكيالت  األجسام  في  له  متساوي 
العرب  أعضاء  يواجهه  ما  الرئيسية  المعيقات  احد 
في الكنيست اإلسرائيلي، سواء كان ذلك باالعتداءات 
القانونية  التهم  أو بكيل  الجسدية،  اللفظية، وأحيانا 
نوع  من  فضفاضة  بتهم  مالحقتهم  مثل  بحقهم 
اإلرهاب والخيانة للدولة. شكل آخر من هذه المعيقات 
السياسية  واألحزاب  القوى  بعض  محاولة  في  يتمثل 
الرئيسية في اسرائيل منع مشاركة األحزاب السياسية 

العربية وأعضاء الكنيست. 
رئيس  ليبرمان”،  “افيغدور  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير 
من  عدد  اكبر  على  والحاصل  بيتنا”،  “اسرائيل  حزب 
مع  بالتحالف   ،2013 انتخابات  في  الكنيست  مقاعد 
الواسعة  العنصرية  بحملته  معروف،  الليكود،  حزب 
العربي  والمجتمع  الكنيست  في  العرب  النواب  ضد 
ككل، بل يمكن القول ضد كل ما هو عربي أيضًا. في عام 
“ليبرمان”  دعا  الكنيست،  في  له  وخالل خطاب   ،2006
لمحاكمة ثالثة من األعضاء العرب في الكنيست الذين 
قاموا بزيارة سورية، إذ صرح بأنه “يجب محاكمة هؤالء 
المتعاونين مع العدو تمامًا كما تم التعاطي مع مجرمي 
العام  له في  النازيين”.8 وخالل مؤتمر صحفي  الحرب 
أعضاء  من  اثنين  أعضاء  بأن  “ليبرمان”  أعلن   ،2009
الكنيست العرب، أحمد الطبيي ومحمد بركة، يشكلون 
خطرًا على إسرائيل أكثر من قادة حماس وحزب الله، إذ 
قال: “أنهم يعملون من الداخل، ويكرسون جهودهم 
اسرائيل  دولة  كيانية  تدمير  نحو  االتجاه  هذا  في 
أيضا، وفي محاولة  العام 2009  كدولة يهودية”.9 في 
منه لمنع نشاط األحزاب السياسية الفلسطينية، اكد 
بكل  نعتني  كما  تمامًا  بالعرب  “سنعتني  ليبرمان: 

إرهابي”.10
الوحيد  الوزير  وال  النائب  ليس  ليبرمان  فان  األسف،  مع 
على سبيل  العرب.  الحروب ضد  مثل هذه  الذي يشن 
المثال، في عام 2012، وصف عضو الكنيست عن حزب 
الكنيست  في  العرب  النواب  دانون”  “داني  الليكود 
اإلسرائيلي بأنهم “إرهابيون يرتدون قناع”، مدعيًا انه 
خلية  هناك  بينما  هدوئنا  على  نحافظ  أن  يمكننا  “ال 
وفي  الكنيست”.11  أروقة  داخل  وتنمو  تتطور  إرهابية 
من  ميخائلي”،  “انستازيا  النائبة  قامت  اإلطار،  نفس 
حزب “اسرائيل بيتنا” بتحقير عضو الكنيست العربي 
جلسة  إثناء  الماء  من  بكوب  ورشقه  مجادلة  غالب 

للكنيست االسرائيلي.12    
العرب في  األعضاء  فإن  االعتداءات،  لكل هذه  باإلضافة 
تمتعهم  عن  للدفاع  الدوام  على  مضطرون  الكنيست 
على  اإلسرائيلية.  المحكمة  أمام  البرلمانية  بالحصانة 
الكنيست  2009، خضع عضو  العام  في  المثال،  سبيل 
مظاهرة  في  مشاركته  نتيجة  للمحاكمة  بركة  محمد 
رجال  بمهاجمة  اتهامه  وتم  فلسطينية  سلمية 
الشرطة اإلسرائيليين أثناء المظاهرة. وقد تم إسقاط 
تهمتين من مجموع أربعة تهم كانت المحكمة العليا 
التي  البرلمانية  الحصانة  أخذ  مع  إليه،  وجهتها  قد 
يتمتع بها بعين االعتبار. وفي العام 2010، أتهم عضو 
الكنيست العربي سعيد نفاع باالتصال بعميل أجنبي 
لسورية  زيارته  إثر  على  معادي إلسرائيل،  بلد  وزيارة 
ضمن وفد من رجال الدين الدروز بغرض زيارة األماكن 

المقدسة للطائفة.13 
التي  واالهانات  االعتداءات  أمثلة  من  بعض  فقط  هذه 
يواجهها أعضاء الكنيست العرب. وبينما يطالب أعضاء 

هذه  مرتكبي  وجلب  تحقيق  فتح  العرب  الكنيست 
المدعي  فإن  والعنصرية،  التحريض  بتهم  اإلدعاءات 
العام اإلسرائيلي لم يتابع أي من هذه الطلبات. وعندما 
ال تتم مالحقة قائد سياسي يقوم بهجمات عنصرية 
تشريع  شأنه  من  هذا  فإن  اسرائيل،  في  العرب  ضد 
أن  كما  اإلسرائيلي.  الجمعي  العقل  في  العنصرية 
الكنيست  التعاون في  للعرب تجعل  المعادية  البيئة 
صعبًا، هذا باإلضافة لشعور النواب العرب الدائم بقلة 

الترحيب بهم داخل جدران الكنيست. 
اليمينية  السياسية  الموضة  صيحات  آلخر  وبالنظر 
اإلسرائيلية، نجد أن هناك تسابقا فعليا ما بين هذه 
األحزاب المتطرفة على محاوالت منع النواب واألحزاب 
العربية من المشاركة في االنتخابات العامة للكنيست. 
في العام 2003، تقدمت مجموعة من األحزاب اليمينية 
بعريضة طالبت من خاللها لجنة االنتخابات العامة منع 
الطيبي  أحمد  والنائب  بشارة  عزمي  النائب  مشاركة 
نظرًا لعدم كفاءتهما وفقًا لهذه األحزاب. وقد تعاطت 
لجميع  نسبي  بتمثيل  المؤلفة  االنتخابات،  لجنة 
األطراف في الكنيست، مع هذه الدعاوى بحجة أن كال 
النائبين وكذلك حزب البلد يساهمون في دعم الكفاح 
ضد  اإلرهابية  والمنظمات  المعادية  للدول  المسلح 
اسرائيل. لكن المحكمة العليا اإلسرائيلية قد راجعت 
الحقًا هذا القرار وقضت بعدم حظر مشاركة النائبين، 

وحزب البلد في االنتخابات.14 
وقد قدمت مجموعة من نواب أحزاب اليمين في الكنيست 
دعوة للجنة االنتخابات قبل انتخابات 2006 وبعد ذلك 
أيضًا في انتخابات 2009 لعدم القبول بأهلية النواب 
واألحزاب العربية لدخول الكنيست. وعلى الرغم من أن 
قرارات لجنة االنتخابات في المرتين كانت قد نقضت 
من قبل المحكمة العليا، إال أن مثل هذه القرارات بمنع 
مشاركة العرب تشكل مؤشرا خطيرا قد يؤثر وبشكل 

واسع في الجوالت االنتخابية المستقبلية. 
وفي األشهر األخيرة أيضًا، قام عضو الكنيست عن حزب 
الليكود »اوفير اخونيس« بتقديم طلب لتجريد النائب 
حنين الزعبي عن حزب البلد من األهلية للترشح لدورة 
الكنيست للعام 2013. وقد قامت اللجنة بتأييد طلبه 
قامت  المرة  ومجددا هذه  زعبي،  بالنائبة  يتعلق  فيما 
المحكمة العليا بإبطال قرار لجنة االنتخابات وسمحت 

للنائب زعبي بالمشاركة. 
ممأسسة  ممارسات  من  عرضه  سبق  ما  لمجمل  وبالنظر 
ونوابهم  العرب  ضد  المنهجي  العنصري  للتمييز 
كل  فان  السياسي،  التمثيل  في  وحقهم  وأحزابهم، 
التي تواجهها  إلى اإلشكالية  الممارسات تشير  هذه 
اسرائيل في استمرارية تعريف ذاتها »كدولة يهودية 
وديمقراطية«. وطالما يشعر العرب الفلسطينيين انه 
أنهم  على  اليهود  جيرانهم  قبل  من  إليهم  ينظر 
»طابور خامس«، فانه ال يمكنهم الوصول الى المساواة 

الكاملة كمواطنين في الدولة. 

الخاتمة: 
إن تحقيق المساواة بشقيها السياسي واالقتصادي 
اليوم في اسرائيل، نظرا لصعوبة  للعرب  المنال  صعب 
يهودية  ظل  في  وممارستها  المفاهيم  هذه  تصالح 
القومية  السردية  من  شكل  على  المبنية  الدولة 
على  القائمة  التعريفات  هذه  تعزل  حيث  اليهودية. 
حقوقهم  من  الدولة  مواطني  من   %20 الدولة  يهودية 

الكاملة كمواطنين. 

*لإلطالععلىالهوامش،الرجاءتصفحالموقعاإللكتروني

http://www.badil.org/haq-alawda:لمركزبديل
-----------------

*داناديبيترو:عضوالشبكةالدوليةللمناصرةالقانونيةفيمركزمساواة.

“األقلية” العربية الفلسطينية في إسرائيل:
قضية جوهرية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي1

بقلم: دانا ديبيترو*
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مقدمة
لقانون  الحديثة  المنظومة  تشكيل  اصول  تعود 

العام  إلى  اسرائيل  في  األراضي  وتسجيل  التخطيط 

القومي  الصندوق  فيه  تأسس  الذي  العام  أي   ،1901

الحقا،  سيتضح  وكما  الصندوق،  هذا   .JNF اليهودي 

تنظيم  قانون  في  ومهيمنًا  فاعاًل  دورًا  زال،  وما  لعب 

األراضي االسرائيلي. وقد تأسس هذا الصندوق بهدف 

على  وباالعتماد  الفلسطينية.  األرض  على  اإلستحواذ 

مذكرة/عقد تأسيس الشركة االنجليزية والتي اندمج 

ألول  تأسيسه  عند  اليهودي  القومي  الصندوق  فيها 

مرة، فقد جاء في هذه المذكرة  ان الهدف هو الحصول 

في  اليهود  توطين  »لغاية  فلسطين  في  أراض  على 

منع  على  المذكرة  نفس  ونصت  كما  االرض«.  هذه 

الصندوق من بيع أي أراٍض يحصل عليها، وأن اراضي 

يهودي  ألي   « فقط  ولكن  تأجيرها  يمكن  الصندوق 

تحت أي شرط«1 .  

وقد علق زعماء الحركة الصهيونية في بداية نشأتها 

في  لكن  الصندوق.  هذا  على  كبيرة  وآمال  طموحات 

واقع األمر، فقد صدر قرار في المؤتمر السابع للحركة 

لفلسطين  استعمار  عملية  »أي  يرفض  الصهيونية 

دونما تخطيط ممنهج وعلى نطاق دقيق ومحدد«.2 لكن 

أنه قد فشل في  إال  الطموحات،  الرغم من هذه  وعلى 

بداياته في الهيمنة على أرض فلسطين. وبحلول أيار 

1948، كان الصندوق قد سيطر فقط على  3.56% من 
أرض فلسطين اإلنتدابية.3

المصادرة االسرائيلية لألرض الفلسطينية 
والمستعجل  المحرك  الباعث  هي  الحرب  كانت  لقد 

التي  المناطق  في  األرض  على  اإلستحواذ  لعمليه 

 1948 عام  فالعدوان  اسرائيل.  بدولة  اليوم  تعرف 

 900.000  –  700.000 بين  ما  تشتيت  في  تسبب 

تدمير  تم  ايضًا،  الحرب  لهذه  وكنتيجة  فلسطيني.4 

في  فلسطيني  وتجمع  قرية   531 من  يقرب  ما  واخالء 

وهذا  بقليل،  اسرائيل  دولة  قيام  وبعيد   1948 العام 

بدوره خلق واقع شغور في المكان من سكانه االصليين 

أرض فلسطين  مربع من  بنحو 20.350 كيلومتر  يقدر 

اإلنتدابية.5  

واسع  بشكل  حديثًا  الناشئة  الدولة  اعتمدت  وقد 

كان  اذ  الطوارئ،  ولوائح  قوانين  واستخدام  سن  على 

اجتراح  في  الصهيوني  المشروع  يخدم  التوجه  هذا 

ومن  األرض.  هذه  لمصادرة  االستعمارية  الحلول 

االمثلة على ذلك، اصدار قانون »أمالك الغائبين« الذي 

»الغائبين/ الفلسطينين  أمالك  على  للسيطرة  سن 

األرض  مالك  على  يفرض  القانون  وهذا  المغيبيين«. 

التوسع  تم  حيث  »الغائبين«،  من  ليس  أنه  يثبت  أن 

في تفسير معنى »الغائب« بحيث أنه لم يشمل فقط 

بل  فلسطين  خارج  الى  هجروا  الذين  الفلسطينين 

وايضا من لم يغادروا من )دوله اسرائيل(، كما وشمل 

مضمامينه  في  ولكن  سواء،  حد  على  والعرب  اليهود 

الظاهرية فقط؛ حيث انه من الناحية العملية ينطبق 
فقط على الفلسطينين. 6

في  غاية  اسسًا  الصندوق  على  القائمون  وضع  وقد 

قانون  خالل  من  الممتلكات،  على  لالستحواذ  الصالبة 

للوصي  سمح  فالقانون   .1950 للعام  الغائبين  أمالك 

إلى  االرض  ملكيه  ينقل  بأن  الغائبين  امالك  على 

جسم/هيئة محدد/ة، كانت قد أسست في العام عينه، 

السلطة قامت في  التنمية. هذه  وعرفت باسم سلطة 

المقابل بنقل ملكية األرض وحق التصرف فيها لصالح 

الصندوق القومي اليهودي. وقد نقلت هذه الجمعيه 

كم،   2.400 مقداره  ما  أي  دونم،  مليون   2.4 يقارب  ما 

من األرض التي يملكها »الغائبون/المغيبون«، ونتيجة 

لذلك تضاعف امتالك الصندوق القومي لالراضي 3 مرات 

مقارنة بما كان عليه الحال في العام 1941. 7  

على  اصبح يصطلح  ما  أرض  تكن  لم  الغضون،  وفي هذه 

المستهدفه فقط. حيث  »الغائبين« هي  تسميته امالك 

ان العديد من المواطنين العرب الفلسطينيين الذين لم 

سبيل  وعلى  أرضهم.  ترك  على  أجبروا  منازلهم،  يتركوا 

المثال، فقد استخدمت انظمة الدفاع/الطوارئ لعام 1945 

التي ورثت عن االنتداب البريطاني، في اعالن المناطق التي 

يسكنها العرب كمناطق مغلقه، مما ادى الى منع سكان 

الحقيقة،  في  أراضيهم.  إلى  الوصول  من  المناطق  هذه 

بعض من هذه األراضي صودرت نهائيا بدون أي أساس 

»قانوني« لعملية المصادرة. وقد ألحقت هذه التشريعات 

لضمان   1953 عام  صدر  الذي  االراضي  استمالك  بقانون 

قانونية مصادرة االرض، سواء تلك العائدة  للغائبين ام 

لغير الغائبين، خالل وبعد 1948. وتمت العملية بواسطة 

على  االستيالء  أعمال  على  رجعي  بأثر  الشرعية  اضفاء 

األرض استنادًا الى مبرر الحفاظ على »األمن« و«التنميه«. 

فان  انذاك،  االسرائيلي  المالية  وزير  تعبير  حد  وعلى 

بعض  على  الشرعية  اضفاء   « هو  القانون  من  الهدف 

األعمال التي حدثت خالل وبعد الحرب«.8 

بكل  ناجحة  االراضي  على  االستيالء  عملية  كانت 

الحكومة  كانت   ،1952 عام  حلول  ومع  المقاييس، 

تم  التي  األرض  من   %92 على  سيطرت  قد  االسرائيلية 

تلك  الرقم  هذا  ويتضمن  حدودها،  داخل  استعمارها 

القومي  الصندوق  لصالح  ملكيتها  حولت  التي  األرض 

اليهودي. 9 إال أن ذلك لم يعني نهايه الجهود المبذولة 

صبري،  جريس  أشار  وكما  األراضي.  من  المزيد  لمصادرة 

فئات  عن  »البحث  الى  تحولت  االسرائيلية  السلطات  فان 

جديده من االرض لتهيمن عليها«.10 وقد نجحت في ذلك 

من خالل عمليه التسوية الهادفة لتحديد المالك الشرعي 

لألرض من وجهة نظر  القانون.

قامت  اسرائيل  فان  اإلستهداف،  أولوية  ناحية  ومن 

العربية  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق  باستهداف 

الكثيفة مثل الجليل. وكما أوضح رئيس اللجنة المسؤول 

فإن  فايتس«،  »يوسف  الجليل،  في  التسوية  عملية  عن 

هذا  وفي  الجليل«.11  »تهويد  كان  العملية  من  الهدف 

الجغرافيا  شؤون  في  المختصة  وجدت  فقد  السياق، 

المحاكم  ان  كيدار«،  »ساندي  االسرائيلية   والقانونية 

االسرائيلية قامت »بتطبيق القانون عبر طرق تقيد وتحد 

من  المملوكة  االرض  بشرعية  القانوني  االعتراف  من 

عام  نهايه  في  المثال،  سبيل  وعلى  هكذا،  عرب«.12  قبل 

والتي  الجليل  في  االدعاءات  من  طلب   8.000 فان   ،1960

نظرت بها المحاكم، 85% منها حسم لصالح الدولة. ومما 

تحويل  كان  هذه،13  التوسعية  التسوية  عملية  عن  نتج 

عشرات آالف الدونمات من الملكية الفلسطينية الخاصة 

للدولة  تعود  ممتلكات  إلى  الفلسطينية  الجماعية  أو 
االسرائيلية. 14

تطور النظام القانوني االسرائيلي الحديث فيما يخص األرض 
في وقت مبكر من عام 1960 تم اعتماد تدبيرين مهمين 

أصبحت  االسرائيلية  الدولة  أراضي  أن  من  للتأكد  وذلك 

القانون  أواًل،  اليهود.  اإلسرائيلين  السكان  على  حكرًا 

عرف  وقد   .1960 عام  صدر  اسرائيل،  اراضي  األساسي: 

التطوير، ودولة  المملوكة من قبل سلطة  األراض  األرض/ 

اسرائيل والصندوق القومي اليهودي، على أنها »أراضي 

اسرائيل«، وبإضافة شرطية مفادها أن هذه األراضي غير 

فان  واهرهافتيغ«،  »زارح  الوزير  أوضح  وكما  للبيع.  قابلة 

الغرض الجوهري من وراء هذا القانون اننا كإسرائيليين: 

للشعب  ملك  هي  إسرائيل  أرض  بأن  نوضح  ان  »نريد 

المقيم في صهيون، وذلك ألن شعب اسرائيل يتوزع في 

المقابلة، فان كل قانون  الجهة  العالم. وفي  أنحاء  جميع 

تم وضعه، كان لخدمة صالح كل سكان الدولة، وعند القول 

ال  الذين  السكان  أيضا  يتضمن  فهذا  الدولة،  سكان  كل 

يتم  لم  لماذا  سئل  وعندما  اسرائيل«.  لسكان  ينتمون 

ذكر ذلك صراحة في نص القانون، كان رد الوزير بانه: »ال 

يمكننا التعبير عن هذا«. وأضاف شارحًا بأن »هناك ما هو 

عبارة عن ابتكار هام جدًا بين جنبات هذا القانون، اال وهو 

الصندوق  القانونية على مذكرة تأسيس  الصبغة  اضفاء 

القومي اليهودي«.15  

االسرائيلية  الحكومة  بين  ما  إتفاق  عقد  تم  ثانيًا: 

االتفاق  بنود  نصت  حيث  اليهودي،  القومي  والصندوق 

 %50 تقريبا  اليهودي  القومي  الصندوق  يمنح  أن  على 

أن  يذكر  اسرائيل.  أراضي  التمثيل في مجلس  من حجم 

مجلس أراضي اسرائيل تأسس استنادًا الى قانون إدارة 

الباب  بدوره  فتح  والذي   ،1960 للعام  اسرائيل  أراضي 

فيما  القرار  على  والهيمنة  النفوذ  ممارسة  أمام  واسعًا 

أيضا  القانون  هذا  وبموجب  اسرائيل«.  ب�«أراضي  يتعلق 

السياسات  لتنفيذ   )ILA( اسرائيل  أراض  إدارة  أنشئت 

وبحسب  وادارتها.  وملكيتها  األراض  بموضوع  المتعلقة 

مشاركة  فان  االسرائيلي،  الدولة  مراقب  تقارير  احد 

كانت  اسرائيل  اراضي  ادارة  في  الحكومة  عن  ممثلين 

محدودة اذا ما قورن حضورهم بممثلي الصندوق القومي 

الصعوبة بمكان استكشاف  16 وعليه ليس من  اليهودي. 

في  الفلسطيني  السكان  ضد  الموجه  التمييز  مساحة 

اسرائيل.

التمييز ضد الفلسطينيين في سياسات التخطيط واألراضي 
على  االضطالع  عبر  الساطع  بشكله  التمييز  هذا  يتبدى 

او  الزراعية،  األراضي  بتأجير  المتعلقة  والحقائق  األرقام 

 17 أراضي اسرائيل.  ب� 85% من  ادق، ما هو متعلق  بمعنى 

اسرائيل  أراضي  ادارة  تقرير  يشير  المثال،  سبيل  فعلى 

للعام 2000؛ إلى أن 2.8 مليون دونم تم تأجيرها بموجب 

عقود ايجار طويلة االمد، في الوقت الذي لم تؤجر أي نسبة 

هذا  ويأتي   18 فلسطينيين.  سكان  إلى  األراض  هذه  من 

التفضيل في التأجير من قبل ادارة اراضي اسرائيل لصالح 

»الكيبوتسات«  تعاونيات  كنظام  اليهودية  المجتمعات 

من   %90« فإن  ومكاي«،  »حسين  وبحسب  وال�«موشاف«. 

األراضي الزراعية االسرائيلية أجرت لمجموعات يهودية«.19 

في هذا الصدد، يواجه الفلسطينيين في اسرائيل تحديات 

للمستوطنات  الترشيح  قانون  ففي  ومتشابكة.  كبيرة 

للعام 1953، فإن بعض األجسام والجهات يمكن  الزراعية 

في  ومهمة  مرتبطة  كعناصر  وتعريفها  معها  التعاطي 

ت�أسيس التعاونيات الزراعية. بينما في الشق ذاته، ال يوجد 

أي جمعيات فلسطينية معترف بها ضمن هذا القانون. 20 

امام   ،2001 عام  في  اسرائيل  اعترفت  السياق؛  هذا  وفي 

لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، »أنه من 

الوارد في الخطط وجود لمستوطنات عربية«، معللين  غير 

ذلك بسبب »سياسة تطوير المستوطنات الحالية«.21 

في  نطاقا  األوسع  االسرائيلي  المنهج  مع  يتسق  وهذا 

فمنذ  الحديثة.  العربية  المجتمعات  تأسيس  مع  التعاطي 

تأسيس اسرائيل، لم يتم انشاء أي مجتمع فلسطيني جديد 

في اسرائيل، عدا القليل من البلدات )مجمعات التركيز( التي 
تم بناؤها الحتواء بعض المجتمعات البدوية في الجنوب. 22 

وفي هذا ما يتناقض تماما مع الحجم الديموغرافي للسكان 

»تجمع«   700 انشاء  تم  فقد  اسرائيل.23  في  الفلسطينين 

في  الفلسطينيين  للسكان  منح  ما  يفوق  بما  أي  يهودي 
اسرائيل بنسبة 6-1 اضعاف منذ عام 1948. 24

فيما  االسرائيلية  السياسات  تكن  لم  ذلك،  إلى  باالضافة 

يتعلق بالبدو الفلسطينيين استثناء عن سياساتها اتجاه 

السكان العرب عموما، فقد تم إقصاء قضية تطوير البلدات 

تلك  بسبب  قسوة  تزداد  فيها  الحياة  جعل  مما  البدوية، 

عام  والبناء  التخطيط  قانون  تشريع  ومنذ  السياسات. 

1965، لم تعترف الخطط الهيكلية التي وضعت تحت هذا 

القانون بوجود عدد من المناطق/المجتمعات الفلسطينية، 

 25 النقب.  جنوب  في  بدوية  مجتمعات  أغلبها  في  والتي 

في  بلدات  تبنى  أن  في  كان  اسرائيلي  منظور  من  والحل 

منطقة  الصحراء بمسمى منطقة ال »سياج«، حيث أجبروا 

لمنظمة  ووفقا   26 عام 1948.  بعد  إليها  االنتقال  على  البدو 

من  جزء  هي  البلدات  هذه  إن  وواتش«،  رايتس  »هيومن 

خطة تعزيز سيطرة الدولة على أكبر قدر ممكن من األراضي 

البدوية، وحصر البدو في أصغر المناطق وتفتيت التواصل 
الجغرافي للمناطق البدوية.27

وقامت »لجان القبول« )وهي لجان ادارية تنظر في طلبات 

طلبات  أمام  أخرى  عراقيل  بوضع  االراضي(  استعمال 

اللجان  وهذه  الزراعية.  لألراضي  الفلسطينيين  استخدام 

زراعية ومجتمعية، والتي تمثل  بلدة  تقوم بتشغيل 695 

من  و%85  االسرائيلية  البلدات  من   %68.5 مجملها  في 

مجموع القرى. 28  بينما تم تشكيل »لجان القبول« في االصل 

المؤسسة ثبتت  أراضي اسرائيل، فان هذه  إدارة  من قبل 

في القانون االسرائيلي بعد تمرير »قانون لجان القبول« من 

قبل  الكنيست في آذار 2011. وفقًا لهذا القانون، فإن أي 

الى مجتمع يوجد فيه اقل من 400  شخص يريد االنتقال 

لنسبة  موطن  وكالهما  والجليل،  النقب  مناطق  في  عائلة 

من  القبول  على  الحصول  عليه  الفلسطينيين،  من  عالية 

المجتمع. 29 وبحسب القانون، هذه اللجان يمكنها رفض أي 

مرشح غير مالئم » لطريقة الحياة في المجتمع أو يمكن أن 
يضر بالنسيج/النمط المجتمعي وفقًا العتباراتها.« 30

من  كبيرا  تمييزا  يواجهون  الفلسطينيين  فإن  ايضًا، 

يتعلق  فيما  االسرائيلي  والتخطيط  األراضي  نظام  قبل 

في  االراضي  من   %2.5 هناك  حيث  لألرض.  باستخدامهم 

التخطيط  سلطات/لجان  تخطيط  سيطرة  تحت  اسرائيل 

الفلسطينية. 31 اضافة الى ذلك، وبغض النظر عن االزدياد 

في النمو الحضري ضمن معادلة 6/1 أضعاف في البناء في 

إال  البريطاني،  الحكم  منذ  الفلسطينية  التجمعات  مناطق 

المدن  في  القضائية  للوالية  الخاضعة  المناطق  نسبة  أن 

الفلسطينية والمجالس المحلية، في ذلك الوقت، تناقصت 

فان  بيمكوم؛  منظمة  توضح  كما  لذلك،   32.%45 بنسبة 

كلي  بشكل  تعتمد  العربية  المحلييات/التجمعات  معظم 

لجان  على  بالتخطيط  تتعلق  التي  القرارات  اختيار  في 
التخطيط التي تفتقر الى تمثيل الفلسطينيين. 33

أجل  من  وضعت  التي  الخطط  دائم،  وبشكل  كانت،  وقد 

خاضعة  الفلسطينية  المجتمعات  قضايا  مع  التعاطي 

تفعل  لم  والتي  اليهودية،  التخطيط  هيئات  لسيطرة 

العكس  وعلى  بل  الموجودة  التنمية  مجاالت  في  الكثير 

من ذلك، فحتى أصغر المجتمعات اليهودية لديها خطط 

مفصل  بشكل  األراضي  باستخدام  متعلقة  ولوائح  بناء 

ودقيق. 34 وكما أوضح ثالثة من الخبراء االسرائيليين الذين 

فان  االسرائيلية،  التخطيط  سياسات  نطاق  في  يعملون 

وديناميكية  حيوية  الدوام  على  كانت  اسرائيل  »مساحة 

ولكن التغيرات كانت تأخذ باتجاه واحد: اليهود يوسعون 

والتي تتضمن  بوسائل عديدة،  االقليمية  السيطرة  نطاق 

العرب  أما  والتجمعات،  للمستوطنات  المستمر  البناء 

ولم  الجغرافية  المساحات  نفس  ضمن  ابقائهم  تم  فقد 

نظرة على السياق التاريخي للمنظومة القانونية لتخطيط األراضي في اسرائيل
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عب
ّ
الش أطــالل على إسرائيل ــة دول قيام بعد

بفرض الصهيونية المؤسسة قامت الفلسطيني،

ىمنفلسطينيينضمنحدودها
ّ
المواطنةعلىماتبق

انتخابات في باالقتراع “الحق” ومنحتهم الجديدة،

بل عبثية الخطوة هذه تكن لم “ديمقراطيتها”.

كانتتعبرعنمنظومةمنالفعلالمدروسالموجه

صورته وتجميل الصهيوني الوجود شرعنة بهدف

مشروع من العالمي العام ــرأي ال في تحويله عبر

استعماريإحالليإلىدولةتراعيمالمواطنيهامن

عب
ّ
الش تفرقة إلى ة

ّ
الخط وهدفتهذه كما حقوق.

الجمعي الوعي لحالة مفصلي وضرب الفلسطيني

الّصورة حت
ّ
التيوقعتعلىكتفيه،وتوض بالكارثة

إلىتجّمعات عبرتقسيمهجغرافّياوسياسيا الحقا،

كةخاليةمنأيرباطماديللصورة.
ّ
صغيرةمفك

ثالثة اإلسرائيلي الكنيست في اليوم تشارك

وهي: الفلسطينّي، الجمهور ل
ّ
تمث أساسّية أحزاب

حزب وهي والمساواة، للسالم الديمقراطّية الجبهة

عربييهوديمنبثقعنالحزبالشيوعياإلسرائيلي،

الّتجمعالوطنيالديمقراطي،وهوحزبليبراليقومي،

والقائمةالعربّيةالموّحدةوالتيتمثلائتالفمكون

منعّدةحركات.

المشاركة العربية األحــزاب تطّور مع وبالتوازي

والمعتقدة الصهيوني، الكنيست بانتخابات

المستقبلي تأثيرها وأفق المشاركة هذه بفعالية

“الضاللي”،نشأتحركةداعيةلمقاطعةاالنتخابات،

ال تفكيكه ــأدوات ب المستعمر مقاومة منطلق من

الحركة هذه شعبّية تسارعت وقد شرعنته. بآليات

نسبة بتقليص نجحت كما حولها، وااللــتــفــاف

الّتصويتلدىالفلسطينيينمنمايقارب٩٠%عبر

لت
ّ
اليوم.1تمث سنواتعقدالخمسينياتحتى%5٠

حركةالمقاطعةفيسوادهااألكبربحركةأبناءالبلد،

في بؤر عّدة في ناشطة شبابية لحراكات وائتالف

من  عظمى وأغلبية 48 عام المستعمرة المناطق

ب.
ّ
وغيرمحز

ّ
شبابعربيمقاوممستقل

وابت
ّ
واعتمدتحركةالمقاطعةفيطرحهاعلىالث

الفلسطيني عب
ّ
الش وحدة في لة

ّ
المتمث الفلسطينّية

ووجوبوحدانيةخطابه،ودولةفلسطينكاملةالّتراب

الجئينبالعودة
ّ
منالّنهرإلىالبحر،بمافيذلكحقال

حركة ورفضت كما منها. هجروا التي ديارهم إلى

األحزاب تطرحه الذي المواطنة طرح تبّني المقاطعة

الحالّيةالمشاركةفيالكنيست.وتعاملتمعالمؤّسسة

وما 1٩48 عام في زرع كولينيالي كبنيان الصهيونية

زالمستمّراحتىاليومدونمااختالففيجوهره.

إنكلمة»كنيست«؛٢تعبرأساسًاعنرمزيهودي،

الكنيست ســرديــة ــى إل يشير ديــنــي، ال سياسي

لتفيالقدسفيالقرنالخامس
ّ
الكبرىالتيتشك

لإلشارة التسمية فتستخدم اليوم، اما الميالد. قبل

روح من قراراته يستقي الذي اإلسرائيلي للبرلمان

بازل مؤتمر في لت
ّ
تشك التي الصهيونية الحركة

وطن لتأسيس بعد فيما هدفت والتي 18٩7،3 عام

للشعب العرقي الّتطهير على بناًء لليهود »قومي«

الفلسطينيوإخالءاألرضمنساكنيها.

ومنالغنيعنالتذكيربأنعلىجميعالمشاركين

لدولة ــوالء ال يمين بقسم التقدم الكنيست، في

إسرائيلوعدمالعملعلىالمساسبيهوديةالدولة

وثيقة في أقّرت التي األسس وديمقراطيتها،وهي

نسبة  أن  كذلك  الصادمة  الحقائق  ومن  يتوسعوا«.35 

السكان الفلسطينيين في اسرائيل تبلغ 18% من مجموع 

وملكية  باستخدام  يتمتعون  ال  لكنهم  العام،  السكان 
أكثر من 3.5% من األراضي الموجودة في الدولة. 36

واضحة  زيادة  إلى  نتائجه  احدى  في  ذلك  ادى  لقد 

التجمعات  في  الفلسطينيين  السكان  كثافة  على 

في  السكانية  الكثافة  تفوق  والتي  الفلسطينية، 

التجمعات/القرى اليهودية بحوالي 4 أضعاف. 37 لذلك، 

بدون  للبناء  اضطروا  اسرائيل  في  الفلسطينيين  فان 

تصاريح التخطيط، أو لنقل دون توافر مخططات هيكلية 

وتراخيص بناء. 38 وهذه الظاهرة، كما أوضحت »بيمكوم« 

سلطات  قبل  من  قوة  بكل  حوربت  قد  تقريرها،  في 

بذات  الفعل  ردة  تكن  لم  بينما  االسرائيلية،  التخطيط 

المستوى فيما يتعلق بالمجتمعات اليهودية، التي تم 

التعامل معها بمنتهى التسامح.39 

التطورات األخيرة  

الكنيست  أصدر   ،2009 العام  من  آب  شهر  خالل 

االسرائيلي قانون دائرة االراضي االسرائيلية، والذي قدم 

عددا من التعديالت لقانون نظام االراضي االسرائيلية. 

للقانون، تفعيل وسريان اتفاقية  الهامة  الجوانب  ومن 

اليهودي، نصت  القومي  بين دولة اسرائيل والصندوق 

على تبادل األراض فيما  بينهما. إال أن اغلبية األراضي 

اليهودي تقع في  القومي  التي نقلت لصالح الصندوق 

مناطق الجليل والنقب وأغلبية سكانها من العرب.40 كما 

ادارتها  االراضي ستتم  ان هذه  على  االتفاقية  ونصت 

الصندوق  مبادىء  على  الحفاظ  شأنها  من  »بطريقة 

مركزي  األراضي  في  التبديل  هذا  اليهودي«.41  القومي 

عام  لتعديالت  أخر  أساسي  عنصر  الى  أضيف  ما  اذا 

أراض  من  دونم   800.000 خصخصة  وهو  أال   ،2009

الدولة والصندوق القومي اليهودي. وكان من بين هذه 

الالجئين  من  صودرت  التي  األرض  من  جزء  األراضي، 

المدنية  الحقوق  مؤسسة  أوضحت  كما  الفلسطينيين. 

»عدالة«،  فإن هذه الخصخصة سوف تحبط أي إمكانية 

قانون  جاء  بينما   42 األصليين.  لمالكها  األراضي  إلرجاع 

2009 ليضمن تمثيل الصندوق القومي اليهودي بنسبة 
50% من مجلس تنظيم االراضي االسرائيلية. 43

االسرائيلية  االراضي  نظام  في  االخيرة  التطورات 

تؤدي  إنما  برمته،  االراضي  لموضوع  القانونية  واإلدارة 

من  إضافية  أخرى  مساحات  مصادرة  استمرار  إلى 

للسكان  واالحتواء  التهويد  هذا  الفلسطينية.  األراضي 

يشكل  موضح  هو  كما  اسرائيل  في  الفلسطينيين 

القانون  بموجب  اسرائيل  اللتزامات  واضحا  انتهاكا 

اتفاقية  مع  يتعارض  أنه  كما  االنسان.  لحقوق  الدولي 

إلى  الهادفة  االجراءات  تحظر  التي  العنصري  الفصل 

إنشاء  خالل  من  عرقي،  أساس  على  السكان  تقسيم 

للسكان  »غيتوات«  منفصلة  وأحياء  منفصلة  محميات 

عن  فضال  أخرى،  عرقية  فئات  أو  فئة  ضمن  هم   ممن 

مصادرة أمالك تخص فئة أو فئات عرقية. 

----------------------------------

في  س��اب��ق  وم��ت��ط��وع  ق��ان��ون��ي  ليستون:  *ج��ي��ري 

الحقوقيين  مجموعة  في  حاليًا  ويتطوع  بديل،  مركز 

االيرلنديين الجل حقوق اإلنسان.
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العليا العدل محكمة قامت اإلسرائيلية. االستقالل

صالحّية يمتلك الــذي الجسم وهي اإلسرائيلية،

وفقًا الدولة يهودية بتفسير القوانين، تفسير

واألوحد األول الممثل إسرائيل كون عناصر: لثالث

ليهودالعالموالمدافععنهم،رموزالدولةاليهودية،

واألغلبّيةالّسكانيةاليهودية.

في المحّصنة الّصهيونية اليهودية األغلبية إن

القانونتجعلمنالفلسطينيين،فيحّيزمايسمى

،)chronic minority(بالمواطنة،أقليةمزمنة/مؤبدة

بديمقراطيتها. اإلدعاء الدولة يهودية تنفي وبهذا

للهوّية صلفًا األكثر النقيض هي الصهيونية إن

أقلية الفلسطينيين لكون ونظرا الفلسطينية،

يصّب قانون لسّن محاولة أي فإن بالتالي مزمنة،

متين برفض يواجه الفلسطينيين مصلحة في

وممنهج.ومايشكلإثباتاعلىذلكهوفشلاألعضاء

أي بسن اإلسرائيلي الكنيست في الفلسطينيين

السنين عشرات في الفلسطينيين لمصلحة قانون

منالمشاركةفيالكنيستواالكتفاءبسّنالقوانين
قةبالبيئةوحقوقالحيوان.4

ّ
المتعل

تعنيحكم الحديث بمفهومها الديمقراطية إن

عب،بمعنىاجتراحآلياتلهيمنةاإلرادةالشعبية
ّ
الش

من الّصادرة القرارات جميع تكون وبذلك ونفاذها،

أبدوا ين
ّ
الذ المصّوتين جميع باسم هي البرلمان

االنتخابات، عبر وحكومته البرلمان بقرارات ثقتهم

دونعالقةإنكانحزبهمضمنالمعارضةأوالمواالة.

بالمجازر تاريخحافل الحكوماتاإلسرائيليةذات إن

كان والتي الفلسطيني عب
ّ
الش بحق ارتكبت التي

ة.إنمقاطعةالّتصويت
ّ
آخرهاالعدواناألخيرعلىغز

به والتنديد بالقرار المشاركة رفــض بمثابة هي

وتعريتهمنضبابالشرعنة.

»الهسبراه« مؤّسسات عبر إسرائيل وتقوم كما

رح(بالترويجلديمقراطيتهابحّجةنسبةالّتصويت
ّ
)الش

جميع تبّرر وبهذا الفلسطينيين »مواطنيها« لدى

»المعقل كونها بحّجة ترتكبها التي الحرب جرائم

رقاألوسط«.
ّ
األخير/االوحدللديمقراطيةفيالش

لجنة قامت )٢٠13( االخــيــرة االنتخابات قبل

زعبي حنين الكنيست عضوة بشطب االنتخابات

منعها بهدف الديمقراطي الوطني التجمع ممثلة

الّتجمع حزب قام الواقعة، هذه بعد الّترشح. من

بتهديدإسرائيلباستعمالسالحمقاطعةانتخابات

بذلك متناسيا حنين، شطبت حال في الكنيست

العالم، في الفلسطينيين الجئين
ّ
ال ماليين شطب

ومغفاًلفيالوقتعينهماتمثلهالمقاطعةمنسالح

حادفيوجهالدولةالصهيونية.

المنتمي روحــانــا، نديم البروفيسور وقــام كما

في مقالة بنشر الكرمل، مدى مركز ومدير للتجمع

بشطب التهديد على فعل ــرّدة ك معاريف ة
ّ
مجل

النائبةحنينزعبيمخاطبابهاالرأيالعاماإلسرائيلي

بعنوان:»نعطيإسرائيلخدمة«،إذيشرحمنخاللها

وأهمية للكنيست الفلسطينيين مقاطعة مخاطر

الكنيست انتخابات في المشاركة العربية األحزاب

لوجودالكياناإلسرائيليفيالعالم.وقبلاالنتخابات

العليا العدل محكمة قــرار بحسب وجيزة، بفترة

بالّترشححفاظاعلى زعبي لحنين اإلسرائيلية،سمح

»طابعالدولةالديمقراطي«.

،٢٠.1.٢٠13 تاريخ في وبالتحديد لذلك والحقا

من دعت بيان بنشر العربية ــدول ال جامعة قامت

في والتصويت المشاركة إلى الفلسطينيين خالله

إنجازات ضد بالعمل ساهمت وبذلك االنتخابات،

حركةمقاطعةاالنتخاباتالشعبيةبمفهومها،والتي

عبأوال.وبذلك،
ّ
تستقيقراراتهاوشرعيتهامنالش

يهتّم جسما العربّية الجامعة تكون أن من بــدال

إسرائيل، لمقاطعة ويدعو العربية األمــة بمصالح

الّديمقراطية قيم على بالحفاظ صارتجسمايهتّم

بنسختهااإلسرائيليةوحقوق»األقلّيات«فيها.

كماوأثارتنسبةالتصويتقلقإسرائيلوأعوانها،

لدى التصويت نسبة رفع على بالعمل قاموا ولذلك

اإلسرائيلي. اإلعــالم استغالل عبر لتغطى العرب

الخصوص،5   وجه على الصهيونية هآرتس صحيفة

قامتبنشرمقالةباللغةالعربيةألولمرة،خاطبتمن

بنبرةكولونيالية للتصويت  العربودعتهم خاللها

الحقائق. وتشويه الكذب على تقتصر استعالئية

للديمقراطية” و”مراكز صناديق بإنشاء وقاموا كما


ّ
وتحث بالمّرة موضوعية غير استطالعات تنشر

العربعلىالتصويت،ومثالذلكالمركزاإلسرائيلي
للديمقراطية،وصندوقإبراهيم)كيرينأفراهام(.6

جعل المقاطعة نسبة في المستمر التصاعد إن

على هجوما االنتخابات خالل تشّن العربّية األحزاب

من والخطر مكانتها على منها خوفًا المقاطعين

الحسم.ووصلاألمرالستعمال عدماجتيازهانسبة

األحزابحّجةأنمنيقاطعاالنتخاباتفهوبشكلغير

أن الّتنويه يجوز الّصهيوني. لليمين مباشريصّوت

أعظمالمجازربحقشعبناارتكبتعندماكان»اليسار«

الّصهيونيفيالّسلطة،ويجوزتذكيرقياداتأحزاب

الكنيستأنالحركةالصهيونيةهيحركةيمينية
التحتوييسارًا.7

تمام في ثاني، كانون من والعشرين الثاني في

االقتراع صناديق أغلقت لياًل، العاشرة الساعة

لم عشر. التاسع اإلسرائيلي الكنيست النتخابات

تكنمعركةاألحزابالعربيةالمشاركةفيالكنيست

أصــوات لكسب رمــق آخــر حتى وصــارعــت سهلة،

حركة 
ّ
ظل في الحسم نسبة وعبور الفلسطينيين

مقاطعةاالنتخاباتالتيبرزتبشكلالمعهذهالّسنة.

لكنالزاليمكنالقول،أنالّتصويتفيالبلدات

أصــوات األحــزاب وزّورت نزيها،8 يكن لم العربّية

الكثيرينّممنقررواالمقاطعة،وفيصندوقينعربّيين

االنتخابات، لجنة قبل من عشوائية بصورة اختيرا

نشر وتّم كما .%1٠٠ ال تفوق نسبةتصويت وجدوا

مقالةفيصحيفة»معاريف«بعداالنتخاباتتتحدث

البلدات في جرى ذي
ّ
ال الّتزوير من الهائل الكم عن

العربّيةاستغالاللنسبةالمقاطعةالمرتفعة.

تتغّير لم تزوير، من وقع ما 
ّ
كل من الرغم وعلى

بل األخيرة. االنتخابات في كثيرًا التصويت نسبة

را
ّ
مؤش يعتبر ما ،%5٠ حوالي أي حالها، على وبقيت

بابيرفضتشريعالكيان
ّ
ودليالواضحًاعلىأنالش


ّ

وحدةصف تفريق ويرفض كما ورموزه، الصهيوني

عبالفلسطيني.
ّ
الش

*لإلطالععلىالهوامش،الرجاءتصفحالموقعاإللكتروني

http://www.badil.org/haq-alawda:لمركزبديل

----------------
*نزارجبران:ناشطفيحركةمقاطعةانتخاباتالكنيستالصهيوني،

منقريةالبقيعةالمحتلة.
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ّ

االنتخابات اإلسرائيلّية: القيادات ضّد الش
بقلم: نزار جبران* 
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اسرائيل”  في  داخليًا  “المهجرين  فئة  تشتمل 
الذين تعرضوا للطرد من منازلهم على  الفلسطينيين 
يد القوات اليهودية الصهيونية )اإلسرائيلية الحقًا( 
الذين طردوا أيضا من  أو  قبل تأسيس دولة إسرائيل، 
بعد  إسرائيل  دولة  لسلطة  الخاضعة  المؤسسات  ِقبل 
الحدود  إلى خارج  لم يطردوا  إنشاؤها، ولكنهم  أن تم 
بل حافظوا على بقائهم ضمن ما بات يعرف حدود دولة 
إسرائيل، في الفترة الواقعة بين تشرين ثاني/ نوفمبر 
1947 وتموز/ يوليو 1949، لكنهم ما زالوا مشردين إلى 
في  مستمرة  اسرائيل  فان  هذا،  يومنا  وحتى  اليوم. 
ديارهم  إلى  العودة  من  داخليًا  المشردين  هؤالء  منع 

األصلية.1
لهذه  الداخلية  البنية  تحليل  مع  التعاطي  ويمكن 
المجموعة وفقا للتعريفات التي أدخلها بديل/ المركز 
والالجئين.  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني 
ما  القانوني  الفرز  من  حالة  على  المركز  يعتمد  حيث 
المهجرين  مجموع  تشكالن  اللتين  المجموعتين  بين 
عام  في  تهجيرهم  وقع  الذين  أولئك  فنجد  داخليًا؛ 
للتهجير بعد عام 1948.  الذين تعرضوا  1948، وأولئك 
 ،

ُ
المجموعة األولى من الفلسطينيين المهجرين داخليا

المشردين  غالبية  1948، تشكل  التي هجرت خالل  أي 
أولئك  م��ن  وتتألف  إس��رائ��ي��ل،  داخ���ل  ب��ق��وا  ال��ذي��ن 
الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم خالل نكبة عام 
تصنيفهم  ليتم  اإلسرائيلي،  القانون  بموجب   1948

الحقًا على أنهم “الغائبين الحاضرين”.2
أما المجموعة الثانية، وهنا نقصد من هجروا بعيد 
عام 1948، فإن عددهم أقل من الذين هجروا قبل وأثناء 
العام نفسه، اذ شردوا قسرًا خالل السنوات التي تلت 
أو  الداخلي  النقل  عمليات  خالل  من  إسرائيل  قيام 
الطرد، بما فيها خارج حدود دولة إسرائيل. كما تشكل 
من  كبيرًا  جزءًا  الفلسطينية«3  »البدوية  المجتمعات 
بات  فيما  اليوم  بعضهم  يعيش  حيث  الفئة،  هذه 

يعرف باسم القرى »غير المعترف بها«.
ووفقًا للتعريفات السابقة، فإن التهجير لم يحدث 
خالل النكبة فقط، بل استمر في أعقاب حرب عام 1948، 
باإلضافة   .41949 عام  الهدنة  اتفاقيات  بعد  ما  وكذلك 
إلى التشريد الداخلي، فقد قامت إسرائيل بطرد بعض 
السكان الفلسطينيين من عدة قرى وبلدات فلسطينية 
بقي  من  مع  حدث  ما  ذلك  ومثال  حدودها.  خراج  الى 
من سكان بلدة مجدل/عسقالن )المعروفة اليوم باسم 
أصل  ما يقرب 2700 من  بلغ عددهم  الذين  أشكلون(، 
هؤالء  تلقى   ،1950 عام  ففي   .1948 عام  قبل   10000
إلى حدود  نقلوا قسرًا  إثرها  أوامر طرد، وعلى  السكان 
قطاع غزة خالل أسابيع قليلة، وذلك ألن قادة إسرائيل 
استيعاب  بهدف  وأراضيها  المجدل  منطقة  أرادوا 

أعداد من المهاجرين اليهود الجدد.5
اسرائيل،  دول��ة  لقيام  األول���ى  السنوات  وخ��الل 
عودة  منع  نيتها  اإلسرائيلية  االحتالل  أخفت سلطات 
المهجرين إلى مدنهم وقراهم،6 بل واستخدمت وسائل 
من  وكان  العودة.  من  المهجرين  هؤالء  لمنع  متعددة 
بين أهم هذه الوسائل؛ فرض »الحكم العسكري« على 
ومن   .1966 و   1948 بين  األع��وام  خالل  الفلسطينيين 
القادة  خالل هذا االجراء، أي “الحكم العسكري”، أعلن 
العسكريون المناطق العربية كمناطق عسكرية مغلقة 
 1945 لعام  الطوارئ  قانون  من   125 للمادة  وفقًا  وذلك 
السكان  يحصل  أن  الضروري  من  وك��ان  )البريطاني( 
العرب على تصاريح من أجل الدخول والخروج من والى 
مناطقهم.7 كما اتخذت السلطات اإلسرائيلية خطوات 
المنازل  كهدم  داخليًا؛  المشردين  عودة  لمنع  أخرى 
الحدود  خارج  السكان  وطرد  والقرى،  المدن  بعض  في 
التي أعلن عنها دولة إسرائيل، إضافة الستيطان بعض 
المهاجرين اليهود في بيوت الالجئين، وإقامة بلدات 

يهودية على أراضي المدن والقرى المدمرة.8
المهجرون داخليا: بين العودة واالستيطان

في  الفلسطينيين  الالجئين  من  غيرهم  كحال 
مخيمات اللجوء، تعامل المهجرون داخليًا مع وضعهم 
قراهم.  إلى  العودة  وانتظروا  مؤقت،  انه  على  الجديد 
فقد  المخيمات،  في  الفلسطينيين  الالجئين  وكبقية 
وكالة  من  إنسانية  معونات  داخليًا  المشردون  تلقى 
إال  )األون��روا(،  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث 
أن هذه المعونات توقفت في وقت مبكر من عام 1950 
)المهجرين  قضية  اعتبرت  اإلسرائيلية  الحكومة  ألن 
خصصت  وق��د  داخلية.  إسرائيلية  قضية  داخليًا( 
حصولهم  تضمن  ميزانية  لهم  اإلسرائيلية  الحكومة 
على فرص عمل في بعض المدن والقرى العربية التي 

حافظت على صمودها بعد إعالن قيام دولة إسرائيل.9
على  داخليًا  المشردين  حياة  الحاج  ماجد  يصنف 
عام  تلت  التي  الفترة  خالل  مراحل  بثالث  مرت  أنها 
 ،1951 عام  وحتى   1948 عام  من  األولى، استمرت   .1948
عن  داخليًا  المهجرون  فيها  بحث  التي  الفترة  وهي 
سر من 

ُ
مكان آمن للجوء. وخالل هذه المرحلة، هاجرت األ

معظم  استقر  كما  آمن.  مالٍذ  عن  بحثًا  أخرى  إلى  قرية 
المهجرين في المدن والقرى الواقعة بالقرب من قراهم 
تجمعهم   الحاالت،  بعض  في  كانت  والتي  األصلية، 
أخرى  حاالت  واقتصادية، وفي  اجتماعية  عالقات  بها  
استجابة إلرادتهم بأن يبقوا بالقرب من قراهم األصلية 
على  إليها  يتطلعون  كانون  التي  عودتهم  لتسهيل 

أنها قريبة.  
الثانية والتي استمرت من 1952 حتى  المرحلة  أما 
1956، فكانت فترة االنتظار والتوقعات. حيث نظر فيها 
المهجرون داخليًا إلى وضعهم على اعتباره وضعًا مؤقتًا 

على أمل العودة إلى قراهم بمجرد استعادة “الهدوء”. 
لكن بعض النازحين، وعلى الرغم من نجاحهم في إعادة 
إنشاء حياتهم في المدن والقرى التي كانوا قد لجأوا 
إليها، اال انهم اعتبروا، بل وما زالوا يعتبرون حياتهم 
في هذه البلدات والقرى مؤقتة. بمعنى أن العديد من 
المهجرين داخليًا يشتركون في هذا الشعور، حتى في 
ولدوا  الذين  والثالث  الثاني  الجيلين  حالة من هم من 
في المدن والقرى التي لجأت عائالتهم إليها، فهم ال 
لذلك،  األصلية.10  قراهم  إلى  عودتهم  بانتظار  يزالون 
فمن الصعب الحسم أّن فترة االنتظار والتوقع قد بلغت 
نهايتها. لكن، من وجهة نظري، يمكن القول أن هناك 
بعض العوامل التي قادت هؤالء المهجرين إلى اتخاذ 
خطوات عملية لتستقر حياتهم، وإن كان ذلك بصورة 
مؤقتة، في القرى التي لجأوا إليها. ماجد الحاج يحاول 
شرح بعض هذه العوامل، مشيًرا إلى ان حرب عام 1956 
بين اسرائيل ومصر التي ُهزمت مصر فيها، كواحدة من 
العوامل التي أنهت فترة االنتظار لدى الفلسطينيين 
داخليا، خالل  المشردين  ذلك  في  بما  إسرائيل،  داخل 
دولة  إنشاء  مع  الفلسطينيون  تعامل  الفترة   تلك 
سينتهي  الذي  المؤقت  العارض  منظور  من  إسرائيل 
السلطات  وضعت  فقد  ذل��ك،  إلى  باإلضافة  محالة.  ال 
اإلسرائيلية خالل الخمسينيات المهجرين داخليًا تحت 
الضغط لالستقرار في األماكن التي لجأوا إليها وشكلت 
ضمنها  ومن  االستيطان،  خطط  لتنفيذ  مختلفة  لجانًا 
لجنة إسكان الالجئين ولجنة نقل السكان، التي عرضت 
شراء أو تبادل أمالك المشردين داخليا.11  يشير الحاج  
كذلك إلى أن عدم وجود منظمة وطنية جامعة وحاملة 
بتدمير  تسبب  قد  المجموعة  هذه  وهموم  لقضايا 
اآلمال في العودة بالنسبة للمهجرين داخلًيا، كما أدى 

ذلك إلى نهاية فترة التوقعات. باالعتماد على الحاج، 
فان المرحلة الثالثة كانت مرحلة إعادة التوطين التي 
بدأت في عام 1957، حيث بدأ بعض المهجرين بشراء 
التي  والقرى  المدن  في  لألسر  مساكن  وبناء  األراضي 

لجأوا إليها.
المهجرون داخليًا: البيانات الديموغرافية وأماكن اللجوء

ال  الديموغرافية  المهجرين  وخصائص  ع��دد  إن 
تظهر في الملخص اإلحصائي السنوي إلسرائيل. ففي 
اإلحصاء السكاني األول والثاني، التي قامت بهما دولة 
إسرائيل في األعوام 1948 و1961، لم يصنف المهجرون 
كمجموعة منفصلة عن بقية الفلسطينيين الذين بقوا 
حقيقة  فإن  »لكامين«،  وفقا  النكبة.  بعد  وطنهم  في 
إن  أواًل،  لسببين:  يرجع  مرئي  غير  التصنيف  هذا  أن 
العام  باإلهمال  عالقة  لها  المهجرين  قضية  إهمال 
إسرائيل.  دولة  قيام  بعد  إسرائيل  في  للفلسطينيين 
وثانيًا، الحقيقة التي تكمن في أن السلطات لم ترغب 
خالل  من  النوع  هذا  من  قضية  إلى  االنتباه  لفت  في 
توفير وسائل وآليات تصنيف لهم، إذ أن تقديم هذه 
بمثابة  يكون  أن  يمكن  ل�«كامين«،  وفقًا  المعلومات، 
تذكير بأن مشكلة الالجئين الناجمة عن النكبة، حاضرة 
أوسع  نطاق  على  ذلك  كان  وإن  إسرائيل،  داخل  أيضا 

وطبيعة مختلفة.12
أما واكيم واكيم وفي إشارته إلى التقديرات ألعداد 
أن  اإلطار  هذا  في  فيقول  داخليًا،  المشردين  السكان 
األونروا في عام 1950 قدرت عددهم بما يقارب 46 ألف 
نسمة،13 أي 30% من المواطنين العرب الذين بقوا في 
إسرائيل خالل تلك الفترة البالغ تعدادهم أساسًا 156 
ألف نسمة. هذا التقدير يشير إلى أولئك الذين شردوا 
الفلسطينيين  المواطنين  يشمل  وال   1948 عام  في 
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الذين شردوا بعد عام 1948، والذين لم يندرجوا تحت 
عدد  أن  قالت  التقديرات  بعض  األون���روا.  إحصاءات 
األشخاص الذين نزحوا في أعقاب قيام دولة إسرائيل 
بلغوا نحو 75 ألف فلسطيني فقط داخل حدود إسرائيل 

الناشئة.14
وقد نفذ أول مسح سكاني يتعرض لهذه القضية، 
المهجرين داخليًا، من  الفلسطينيين  السكان  أي عدد 
قبل جمعية الجليل. الجمعية العربية القطرية للبحوث 
العربي  المركز  الكرمل/  وم��دى  الصحية،  والخدمات 
لألبحاث االجتماعية التطبيقية، وركاز/ بنك المعلومات 
ذلك  ك��ان  وق��د  اسرائيل،  في  الفلسطينية  لألقلية 
تعريف  مع  المسح  تعاطى  وقد   .2004 عام  أواخر  في 
الذين  »الفلسطينيين  أنهم  على  داخليًا،  المهجرين 
أخرى  أماكن  إلى  واالنتقال  منازلهم  ترك  على  أجبروا 
داخل اسرائيل لإلقامة فيها نتيجة واحدة من الحروب 
المتتالية أو نتيجة لسياسيات الحكومة اإلسرائيلية و/

أو أحد أجهزتها«. كما ينطبق هذا التعريف للتهجير 
األشخاص  على  داخليًا،  المهجر  ولماهية  الداخلي 
األطفال  أن  كما  والورثة،  وأسرهم،  داخليًا  المهجرين 
أب مهجر  فاألطفال من  التهجير،  أبائهم في  يتبعون 
يشتمل  ال  التعريف  ه��ذا  لكن  أيضًا.  مهجرون  هم 
وأماكن  قراهم  من  هجروا  الذين  الفلسطينيين  على 
في  إليها  بالعودة  تمتعوا  ثم  ومن  األصلية  سكناهم 
الغائبين  الرغم من كون قانون أمالك  وقت الحق، على 
فقد  المسح  لذات  ووفقًا  اللحظة.15  حتى  يسري  زال  ال 
ظهر أن ما نسبته 15.1% من السكان الفلسطينيين في 

اسرائيل هم مهجرون داخليًا.  
داخليا  للمشردين  النسبي  التوزيع  ف��إن  كذلك 
حسب المنطقة، يشير إلى أن 12.8% من سكان شمال 
فلسطين هم مشردون بالكامل، كما هو الحال بالنسبة 
من   %22.7 و  الوسطى،  المنطقة  سكان  من   %20.5 ل� 
السكان الذين يعيشون في المنطقة الجنوبية، أي أن 
أكبر نسبة من المهجرين موجودة بين سكان  المنطقة 

الجنوبية.
للنوع  وفقا  داخليا  للمهجرين  النسبي  التوزيع 
مشردين،  الذكور  من   %15.2 أن  إلى  يشير  االجتماعي 
المشردات  اإلناث  نسبة  إحصائيا  تعادل  نسبة  وهي 
بنسبة 15.1%. ووفقا للتعريف الذي اعتمد، فإن أولئك 
اآلباء،  من  المهجرين  وبنات  أبناء  من  هم  المهجرين 
تبرز  وهنا  المهجرات.  األمهات  وبنات  أبناء  وليس 
مدرجة  غير  جماعة  وجود  بسبب  التعريف  إشكالية 
نفسها  تعرض  قد  والتي  المهجرين،  تعريف  ضمن 
على أنها مشردة داخليا، وهم أبناء وبنات المهجرات. 
يمكن االستدالل من البيانات أنه إذا تضمن التعريف 
أبناء وبنات األمهات المهجرات فإن عدد النازحين بين 
نسبة  فإن  وبالتالي  سيرتفع،  الفلسطينيين  السكان 

النازحين وفقا لتصنيفات مختلفة من شأنه أن يزيد. 
الوضع القانوني للمهجرين وممتلكاتهم

منعت السلطات اإلسرائيلية المهجرين من العودة 
الى منازلهم، وفي الوقت عينه تم تخصيص أراضيهم 
وممتلكاتهم،16 بموجب قوانين مختلفة أهمها أنظمة 
الطوارئ ) نظام أمالك الغائبين– 1948(، إضافة لقانون 
الفلسطينيون  يعتبر  لذلك   17.50   19 الغائبين  أمالك 
وذلك  »الغائبين«،  من  إسرائيل  في  داخليًا  المهجرون 
بقائهم  من  الرغم  على  اإلسرائيلي،  القانون  بموجب 
في وطنهم، على أساس أنهم غادروا قراهم األصلية، 
بغض النظر عن األسباب التي دفعتهم للقيام بذلك. 
وعلى الرغم من منحهم الجنسية اإلسرائيلية بموجب 
بصورة  منعوا  فقد   ،1952 اإلسرائيلي  الجنسية  قانون 
منهجية من العودة إلى منازلهم وأراضيهم واستعادة 
أمالك  )نظام  الطوارئ  ألنظمة  ووفقا  ممتلكاتهم.18  
النازحين  قبل  من  مملوك  شيء  كل  1948(؛   الغائبين 

الغائبين.  أم��الك  ح��ارس   يسمى  ما  بتصرف  يوضع 
يشمل  الالئحة/النظام  ه��ذه  في  الغائبين  تعريف 
المهجرين الفلسطينيين. حيث تم منح حارس األنظمة 
»الملكية« سلطة مؤقتة فقط على ممتلكات الغائبين.19 
»الجانب  لختم  التنفيذية  السلطة  تصرفت  لذلك، 
قانون  وسن  ممتلكاتهم،  على  لالستيالء  القانوني« 
حارس  ل  يخوِّ القانون   .1950 عام  في  الغائبين  أمالك 
وطرد  الغائبين  أمالك  وإدارة  برعاية  الغائبين  أمالك 
أمالك  على  الوصي  يعتبر  وبالتالي،  عليها.  المقيمين 
الغائبين بموجب هذا القانون صاحب هذه الخصائص 
يكن  لم  أنه/ها  يثبت  أن  »الغائب«  بإمكان  كان  إذا  إال 
للقانون.20  نظر  في  غائبا  يعتبر  ال  أنه/ها  أو  موجودًا 
القانونية  للسوابق  نظرًا  وهذه مهمة شبه مستحيلة، 
القائمة في هذا الصدد. وبالتالي فإن القانون ال يمنح 
داخليا،  مشردين  أو  الجئين  كانوا  سواء  »الغائبين«، 
هذا  وض��ع  وق��د  ممتلكاتهم.  اس��ت��ع��ادة  ف��ي  الحق 
القانون خصيصًا ليشمل النازحين الذين هم مواطنون 
قراهم  إلى  العودة  من  لمنعهم  وذلك  إسرائيليون، 

ومنازلهم.
المطالبة بالعودة وجمعية الدفاع

عن حقوق المهجرين داخليًا في إسرائيل
قراهم  إل��ى  بالعودة  المهجرين  مطالبات  ب��دأت 
لحظات  منذ  منها  هجروا  التي  األصلية  وأمكنتهم 
لجان  من  ع��دد  تشكيل  تم  والح��ق��ًا،  األول���ى.  التهجير 
المهجرين  بعودة  بشكل جوهري  طالبت  والتي  العودة، 
سوقها  يمكن  التي  األمثلة  ومن  وقراهم.  مدنهم  إلى 
وكفر  إق��رث  مهجري  لجان  م��ن  ك��ل  ال��ص��دد  ه��ذا  ف��ي 
القرى  من  الكثير  وغيرها  وصفورية  والغابسية  برعم 
المراحل  في  ولكن،  عنها.  أهلها  التي هجر  والتجمعات 
المبكرة لم يعمم طلب العودة كجزء من حراك عام يضفي 
بظالله على البالد، بل كانت المطالبات تتخذ منحى محليا 
يتبع السير عبر القنوات القضائية، كما كان الحال مع كل 
من قرى كفر برعم وإقرث والغابسية، أو من خالل محاوالت 
بعض المهجرين العودة الى قراهم عبر التدخل والسعي 
للتأثير من خالل مختلف الوزارات واألجهزة القائمة. ومن 
األمثلة على ذلك مجريات المطالبة في الدامون والطيرة 
وطبريا وقيسارية.21 لكن، في ظل غياب أي منظمة وطنية 
جامعة، وحقيقية أن بلورة آفاق العمل الجديدة لم تبدأ 
فإن  المنصرم،  القرن  سبعينيات  من  مبكر  وقت  في  إال 

ذلك يعزى إلى عدة عوامل منها:
حظر  حيث  اإلسرائيلي:  العسكري  النظام  أوال،   
إلى  قرية  من  الفلسطينيين  العسكري« حركة  »الحكم 
إضعاف  في  تسبب  ال��ذي  األم��ر  تصريح،  دون  أخ��رى 
إمكانيات خلق تنظيم سياسي بين الفلسطينيين في 
المنظومة  فان  الحالة،  هذه  في  عام.  بشكل  إسرائيل 
انفسهم  تنظيم  من  المهجرين  منعت  االستعمارية 

على المستوى المحلي.
ثانيا، العامل الثاني فكان الوضع الجغرافي للسكان 
في هذه القرى: فمعظم المهجرين من القرى التي دمرت 
 لهم في المدينة نفسها، األمر الذي شجعهم 

ً
وجدوا ملجأ

على تأطير المسألة عبر مضامين اللجان المحلية. 
ثالثا، قوة الذاكرة الجماعية ولكن المحلية:  العامل 
الثالث، والذي يمكن اعتباره عامل مغذي هام ومركزي، 
المستوى  وليس  المحلي  المستوى  لكنه محصور في  
السياسي والوطني فهو قوة الذاكرة الجماعية المحلية، 
السياسية  المؤسسة  وهو ما انعكس في شكل وبنية 
الذين  المهجرين  فان  المثال،  سبيل  على  المحلية. 
حول  جمعية  بذاكرة  توحدوا  قد  »معلول«  من  ط��ردوا 
خبرات  وراكموا  فيها  عاشوا  التي  »معلول«  قريتهم 
بناء تجربتهم االجتماعية والسياسية، وكانوا متصلين 
بعالقات القرابة والجوار، واجتمعوا مع بعضهم ونظموا 
القرية عندما أصبح ذلك ممكنا.  إلى  للعودة  أنفسهم 
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لعبة يعشق دراسته فى ُمجد تلميذ علّي

مع اللعب يكون كيف عــرف منذ استغماية

السادس الصف في اليوم أصبح وإخوته. أبيه

االبتدائي،ومازاليمارسطقوسلعبتهاليومية

معأصحابه،ألنهيرىفيهاامتدادالرغبتهفيأن

يصبحمنرجالالشرطة.ففىمفهومهماهيإال

صراعبينرجلالبوليسوالخصمالمختبئخلف

الجدران،هكذاتعلماالختباءوالبحثعنه.

عاش فصله، على جديد وافــد يأتي اليوم

القادمسنواتعمرهاألولىفيبالدالغرب،أطلق

عليهمنذاللحظةاألولىلرؤيتهاسم)رفيق(.وجد

رفيقصعوبةفيالتواصلمعزمالئه،ولكنعلّى

إليه،خاصةوأن بنباهتهاستطاعأنيضمرفيق

طريقعودتهماواحد.وقدأصبحاجيرانبالسكن،

وانضمرفيقإلىفريقاللعبة)لعبةاالستغماية(

ووجدفيهاكلمنهمالغةللتواصلالسريع.هذا

الكلمات بعض يتقن أن رفيق استطاع حتى

حتى االختباء في اللعبة فن أتقن كما العربية؛

وأنطريق به،خاصة اإلمساك أحدمن اليتمكن

الشوارع من بالعديد يمر المدرسة من العودة

الجانبيةالمفتوحةعلىبعضها،والتيتطلعلى

ميدانفسيحيمارسانفيهاللعبةبسهولةحتى

يصالإلىمنزلهمابسالم.وقداعتاداالقيامبذلك

يوميا،حتىحببعلّيرفيقابقكرةأنيكونشرطيا

مثلهفيالمستقبل،وحتىاليفترقاأبدا.ومعمرور

األيامعرفرفيقمعنىأنيعيشفىمصروما

المعيشة حميمية من غربته في يفتقده كان

علّي، وبين بينه التيجمعت الجميلة والصداقة

وأقسمكلمنهماأاليفرقبينهماسوىالموت.

الطفولي القسم بهذا ورفيق علّي يكن لم

علىعلمبماسيحدثلهما.

فاليومغيركلاأليام،الشوارعمزدحمةوهرج

ومرجفيكلالشوارعالتييمرانبها.تشبثكل

منهماباآلخر،فاللعباليوموالاستغماية.“المهم

أننعودبسالم”،هكذاقالعلّيلصاحبه.اشتد

أرعبهموحطم رأياهمنمشهد لما الخوف بهما

يحلمون وما للمستقبل رؤيتهم وغير آمالهم

الجنودفي العرباتوماكلهذه به.ماكلهذه

زيهماألسود؟تساءلرفيق.ردعلّيإنهمرجال

الشرطة،اآلننشعرباألمانفيوجودهم،التقلق

يارفيق،هيانسيربسرعةحتىيستطيعرجال

يتسن لم ولكن العراك. هذا تهدئة البوليس

لألصدقاءفرصةلالنطالق،إذباغتهماأحدالرجال

رفيق أسقطت بضربة األسود الزي أصحاب من

علىاألرضبالحراك.

يحميه صديقه جسد فــوق علّي ارتــمــى 

بجسدهالصغير،وأحاطبرأسهالصغيرألفسؤال

لميعرفإجابةلها.استطاعأنينتزعصاحبهمن

بينهموعادبهإلىمنزلهوهويقسمأاليعودإلى

لعبته)لعبةاالستغماية(فاليومسقطتلعبته

معسقوطصاحبه.

--------------------
*غادةهيكل:كاتبةقصةقصيرةمنمصر.

فكانت الذاكرة الجماعية لفلسطين كوطن أقل مفصلية 
من الذاكرة المحلية للقرية.

مبادرات  التسعينيات  أوائ��ل  منذ  تظهر  ب��دأت 
هدفها  كان  انتشارًا،  وأوس��ع  انتظامًا  أكثر  شعبية 
وإع��ادة  قراهم  إلى  داخليًا  المشردين  ع��ودة  ضمان 
فت الكثير من اللجان 

ّ
احياء الذاكرة الجماعية. وقد صن

المحلية المهجرين داخلًيا ضمن هيكل )جمعية الدفاع 
 )ADRID إسرائيل  في  داخلًيا  المهجرين  حقوق  عن 
عام 1995. وتجدر اإلشارة إلى أن كل من لجنتي قريتي 
إقرث وكفر برعم لم تنتسبا إلى “جمعة المهجرين” ألن 
أعضاء اللجنتين يعتبرون حالتهم فريدة؛ فقد أصدرت 
المحكمة العليا قرارات متعددة نصت على عودتهم،22 
إلى قراهم من  بالعودة  أولها عام 1951، اذ طالبوا  كان 
تتبعه  لم  الذي  الطريق   وهو  القضائي،  اإلجراء  خالل 
»جمعية المهجرين«. إن فكرة إنشاء جمعية للمهجرين 
رافقه  وما   1992 عام  مدريد  مؤتمر  بعد  ولدت  داخليًا 
تلمس  حين  فلسطينية،  إسرائيلية-  محادثات  من 
بأدنى  تتمتع  تكن  لم  حالتهم  أّن  داخليًا  المهجرون 
الصهيونية  القيادة  بين  المفاوضات  ضمن   أهمية 

وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
ورسالة  خطاب  طابع  على  عمقًا  أكثر  نظرة  وبإلقاء 
جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، نجد انها تطالب 
المهجرين  التي تعتبر  القوانين  بإلغاء  دولة إسرائيل 
تحقيق  مطلب  رفع  إلى  باإلضافة  “غائبين”،  داخلًيا 
األمم  لقرار  وفقًا  وق��راه��م  بلداتهم  إل��ى  عودتهم 
الالجئين  ع��ودة  على  ينص  ال��ذي   ،194 رقم  المتحدة 
من  القرى  ذاكرة  الجمعية  تحيي  كذلك  وتعويضهم. 
خالل تنظيم مسيرات إلى القرى في الذكرى السنوية 
االستقالل  ب�”يوم  يعرف  الذي  الفلسطينية،  للنكبة 
إسرائيل،  دول��ة  قيام  إع��الن  يوم  وهو  اإلسرائيلي”، 
الثابتة  الخطوة  هذه  مثل  من  الجمعية  تهدف  حيث 
الشعب  نكبة  على  ال��ض��وء  ط 

ّ
تسل ان   والمستمرة 

إلى  اإلشارة  تجدر  المستمرة.  ومجرياتها  الفلسطيني 
المهجرين داخليًا وحديثهم السياسي قد  أّن أنشطة 
ساهم بشكل رئيسي في مناقشة النكبة وإبراز قضية 
إسرائيل،  في  الفلسطينيين  بين  داخليًا  المهجرين 
لفترة  إسرائيل  في  الساسة  يتناوله  لم  موضوع  وهو 

طويلة.
في  ن���دوات  بعقد  المهجرين  جمعية  ت��ق��وم  كما 
على  للحفاظ  وتعمل  المختلفة،  والجمعيات  المدارس 
اإلدالء  تدرب  كما  المدمرة،  القرى  في  المقدسة  المواقع 
السياحيين من خالل عقد جوالت في هذه البلدات والقرى 
وقضية  بالنكبة  السياسي  الوعي  يتزايد  حتى  المدمرة، 
الالجئين. تعالج هذه البرامج األوجه التاريخية والجغرافية 
األشخاص   

ً
وخاصة والالجئين  القرى  لتلك  والسياسية 

)الجيل  الشباب  جيل  تعّرف  وه��ي  داخليًا،  المشردين 
الثالث منذ النكبة( على قضايا التطهير العرقي والالجئين 
والمهجرين داخليًا، خاصة أّن التأسيس اإلسرائيلي ال ُيلين 

الجهود لحذف الذاكرة الجماعية الفلسطينية.
قضية  تحديد  سهل  المهجرين  جمعية  وجود  إن 
المشردين داخليًا في المحيط الفلسطيني داخل وخارج 
الفلسطينيين  بين  االتصال  متن  كما  إسرائيل.  دولة 
خالل  من  المنفى  في  والفلسطينيين  إسرائيل  داخل 
الالجئين بشكل عام، مع األخذ  ربط قضيتهم بقضية 
داخل  الالجئين  تعامل  إسرائيل  أّن  االعتبار  بعين 
حدودها بمعزل عن القضايا األخرى وتعتبر قضيتهم 

»شأن داخلي إسرائيلي«.

*لإلطالععلىالهوامش،الرجاءتصفحالموقعاإللكتروني

http://www.badil.org/haq-alawda:لمركزبديل
-----------------------

*أريجصباغخوري:مرشحةلنيلدرجةالدكتوراهمنجامعةتلابيبفرع

االنثروبولجيااإلجتماعية.
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المؤرخ اإلسرائيلي المعروف »إيالن بابيه«، كان في 
فلسطين في زيارة للوطن. وقد حل ضيفًا على “حراك 
لتقديم   3.1.2013 الموافق  الخميس  ي��وم  حيفا” 
محاضرة حوارية حول »عاصفة الربيع العربّي، وكيفية 

 القضية الفلسطينية«.
ّ

تأثيرها على احتماالت حل
يعّج  كان  النسناس  وادي  في  الغد”  “حيفا  نادي 
ولم  للمحاضرة.  لالستماع  ج��اءوا  الذين  بالناشطين 
، وإنما كشريك  يحضر »إيالن بابيه« بيننا كمؤّرخ خالفًيّ
وكالِعٍب، اذ يمكن القول إنه كان في »الملعب البيتّي«. 
جميع الحاضرين الذين أتوا كمهتّمين باألحداث التي 
ما  إلى  باالستماع  معنّيين  كانوا  بمنطقتنا  تعصف 

يستبصره الرجل كمؤرخ.
تاريخّي،  منظور  ومن  إنه  »باِبيه«  المؤّرخ  يقول 
وإن  ال��زم��ن،  في  لحظة  األخيرتان  السنتان  تشكل 
المؤرخين الذين “يتكّهنون حول الماضي” ال يملكون 
يبقى  ما  فإن  ولذلك  المستقبل.  حول  أنباَء  بالتأكيد 
لنا هو التأمل في العمليات والصيرورات التي تحصل 
أمام ناظَرينا لنحاول أن نفهم من خاللها طابع المرحلة 

ها.
َ
الجديدة التي نقف شهودًا على بدايت

وشّدد باِبيه أن »الربيع العربّي« ليس سلسلة أحداث 
منفردة في كل بلد بشكل منفصل، وإنما هو صيرورة 
تغييرات  جلب  ويمكنها  لتّوها  بدأت  شاملة  تغيير 
عميقة في بلدان أخرى في المنطقة. عالوة على ذلك، 
في  تغيير  من صيرورة  جزء  هو  العربّي«  »الربيع  فإن 
تكشف  إنها  حيث  العالمية،  السياسية  الخريطة 
والواليات  أوروبا  »الغربية«: هيمنة  الهيمنة  أزمة  عن 
مع  بدأت  داخلية  أزمة  األزمة  وتشمل هذه  المتحدة. 
واضًحا  أصبح  والتي   ،2008 عام  االقتصادية  األزم��ة 
تصّرفوا  الرأسمالي  النظام  أقطاب  أن  للجميع  خاللها 
باالرتكاز على خداع الجمهور، بشكل ألحق ضرًرا فادًحا 
ه وبدون أن ُيحاَسب على ذلك 

ّ
باالقتصاد والمجتمع كل

أحد. أما في الناحية الدَولية تبرز الصين والهند ودول 
أخرى كقوى اقتصادية مركزية تستطيع التأثير أيضًا 
الحالة  هي  هذه  الجيو-سياسية.  القوى  عالقات  في 
التي يبزغ على خلفيتها الربيع العربّي، معتمدًا على 
“ميدان  أصبح  حيث  المباشر،  الجماهيرَي  النضال 
واسعة  جماهير  تصبو  ونموذجًا  رم���زًاً،  التحرير” 

لمحاكاته في أوروبا والعالم أجمع.
العربي«  »الربيع  إسقاطات  حول  الندوة  تمحورت 
على الحلبة الدولية وعلى مكانة إسرائيل من ضمنها. 
وكان واضحًا أن »إيالن بابيه« الذي يعايش العالمين، 
كما  أوروب���ا،  في  الحاكمة  النخب  كثب  عن  يعرف 
من  ويتحدث  العالم.  هذا  في  اليسار  دوائر  ويعرف 
منطلق معرفة وثيقة باألبعاد النفسية المرافقة ألزمة 
الصهيونية بين ظهراني الجمهور اليهودي، وهبوب 
مؤخًرا  هناك  ش��ارك  حيث  مصر،  من  جديدة  ري��اح 
قدامى  أصدقاء  مع  العربي«  »الربيع  حول  مؤتمر  في 
اإلسالمية.  الحركات  من  جدد  وأصدقاء  اليسار  من 
يرسم  العوالم  هذه  بين،  وتنقله  فوق،  تحليقه  وفي 
للجمهور كيف تبدو الصورة السياسية الشاملة اآلن. 
»تقريب«  مع  بعيد،  من  ليست  ولكن  أعلى  من  نظرة 

فوتوغرافي لكل تفصيل وتفصيل.
التحوالت في النظام العالمي

نظام  على  الغربية  الهيمنة  بابيه”  “إيالن  وصف 
العالم.  م��وارد  من   %40 يستغلون   %10 فيه  عالمي 
النظام،  هذا  مثل  على  اإلبقاء  صعوبة  تزداد  واليوم 
وهنالك خوف من محاولة استعمال مفرط للقوة لوقف 
على  الحرب  كانت  وقد  الغرب،  هيمنة  تآكل  عملية 

العراق نموذجًا لذلك.
هو  اليوم  المالَحظ  الرئيسي  الَمْيل  فإن  ذلك  ومع 
ميل نحو التأزم السياسي العميق في أوروبا والواليات 
وتآكل  االقتصادية  األزمة  من  كل  بمرافقة  المتحدة، 

بالمؤسسة  الثقة  انعدام  وكذلك  العالمية.  الهيمنة 
د حركات شعبية من نوع 

ّ
السياسية القائمة، الذي  يول

جديد وطموحًا عامًا للتحول الديمقراطي وللدفاع عن 
النظام  عجالت  سحقتهم  طالما  الذين  أولئك  حقوق 
تأثيرها  يقتصر  ال  التي  العصر”  “روح  إنها  القائم. 

على حلبة دون سواها.
أيضًاً  متأثرة  ال��ج��دي��دة  الديمقراطية  ال���روح 
بالتحوالت التكنولوجية، واألدوات الجديدة التي تتيح 
لجمهور واسع أن يلعب دورًا فّعااًل في نشر المعلومات 
ومناقشتها. وفعليًا، ال تستطيع سلطة اليوم أن تغلق 
باب النقاش. والشباب يقومون بدور فّعال ومهم في 
إطار هذه التحّوالت. من الناحية الثقافية، ال يختلف 
الجيل الشاب في الصين عن أترابه في الغرب. وعليه، 
فالنزعة إلى الديمقراطية ليست خاصة بالغرب وإنما 

هي في كل مكان، بما في ذلك بورما وشمال كوريا. 
بقيادة  الديمقراطية  ألجل  كحركة  العربي  الربيع 
ا  جزًء يشكل  واسعة،  شعبية  حركة  وبقوة  الشباب 
الديمقراطي،  التحول  روح  العصر”،  “روح  من  متقدمًا 
ونموذجًا للمحاكاة بالنسبة آلخرين. في المقابل، تبرز 
يتطوران  ومجتمع  كدولة  العالم  في  سلبًا  إسرائيل 

باتجاه معاٍد للديمقراطية على نحٍو صارخ.
زعزعة مكانة إسرائيل

تناور  أن  إسرائيل  استطاعت  طويل  زمن  طيلة 
العالمية  األجندة  إلى  بالنسبة  مركزي  دور  الكتساب 
هنالك  كان  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  واإلقليمية. 
حاجة أساسية لدى الغرب إلعادة ألمانيا الغربية إلى 
»عائلة األمم« كجزء من االستعدادات الجيوسياسية. 
وقد استطاع »ديفيد بن غوريون« استخالص الفائدة 
تقديمه  َعْبَر  والتأثير،  بالمال  إلسرائيل  القصوى 
“ألمانيا  إل��ى  التاريخ  ضحايا  آخ��ر  باسم  الغفران 
األخرى”. الحقًا، اندمجت إسرائيل كموقع أمامي للغرب 
في الحرب الباردة. ومع انتهاء الحرب الباردة واإلعالن 
إسرائيل  سّوقت  التاريخ«،  ل�«نهاية  الفوكويامي 
نفسها كمجتمع حديث مفتوح تطور في وسط عالم 
ثالث إلى مرتبة عالم أول. ثّم عندما أسقط الغرب عن 
على  »الحرب  إلى  وانتقل  التاريخ«  »نهاية  أجندته 
أن  الطبيعي  من  كان  اإلسالم،  والصراع ضد  اإلرهاب« 
تصل مكانة إسرائيل الى ذروتها، إذ سوقت نفسها 

في الغرب ككبرى المتخصصين في هذا الموضوع.
اآلن، حيث »الربيع العربّي« يعرض نموذجًا جديدًا 
تنكشف  وحيث  األوس��ط،  الشرق  في  للديمقراطية 
نحن  للالديمقراطية،  كواحة  وأكثر  أكثر  إسرائيل 
نرى للمرة األولى أن إسرائيل ال تعرف ماذا تقول وال 
المرحلة  هذه  متطلبات  مع  نفسها  مالءمة  تستطيع 
وحتى  عليها.  السابقة  المحطات  في  كما  الناشئة 
الغرب،  أمام  العربية«  بالشؤون  »المختصين  وظيفة 
تعد  لم  إستشراقية،  أسس  على  تقوم  نحلة  وهي 
أدائها  مستوى  على  الحفاظ  على  ق��ادرة  إسرائيل 
الدول  في  الناتج  الجديد  الواقع  المرحلة.  هذه  في 
العربية يفرض نفسه على الحلبة السياسية، والنخب 
السلطات  مع  العمل  على  التعّود  في  آخذة  الغربية 
انه  القول  يمكن  حيث  العربية،  الدولة  في  الجديدة 
به، كما كانت تفعل  أي دور تقوم  ال يوجد إلسرائيل 

في السابق.
وحتى إزاء السيناريو المفضل لدى إسرائيل، ضمَن 
تصّور تحاول إنتاجه مّدعية بأن »الربيع العربي تحّول 
ى 

ّ
إلى خريف إسالمّي«، لو قبل الغرب هذا التصور وتبن

وللتغيير  الجديدة  العربية  للحكومات  معاديًا  نهجًا 
نفسها  إسرائيل  تجد  قد  المنطقة،  في  الديمقراطي 
ففي  سيطرته.  ز 

ّ
تعز ركيزة  وليس  الغرب  على  عبئًا 

مصر، على سبيل المثال، الخالف العميق بين اإلخوان 
المسلمين والمعارضة العلمانية ال يشمل مبدأ رفض 

عامالن  فهما  الفلسطينيين  دعم  وومبدأ  إسرائيل 
موحدان ال يختلف الطرفان عليهما. وفي شرق أوسط 
فيه  يناضل  عالم  من  كجزء  الديمقراطية،  نحو  يخطو 
الكثيرون ألجل مزيد من الديمقراطية، وحيث ان علم 
ألجل  النضال   

َ
رمز للجميع  بالنسبة  ل 

ّ
يشك فلسطين 

تضاّد  على  نفسها  إسرائيل  تجد  فبالتأكيد  الحرية، 
مع مسار تيار التاريخ.

وقف  الفورية  ترجمتها  تكون  لن  التحّوالت  هذه 
دعم إسرائيل. فعلى الصعيد العسكري وعلى صعيد 
المتدفق  الدعم  من  الكثير  هنالك  زال  ما  المصالح، 
عليها، وهنا ال يجب التوقع بان تلعب القيم دورًا. كما 
سياسيين  دعم  وشراء  الصهيوني  اللوبي  هنالك  أن 
لألحزاب  التبرع  طريق  عن  والنفوذ،  باألموال  محليين 
بالقوة  لكن،  والهيمنة.  النفوذ  آليات  على  كمثال 
الحفاظ على مشروع سياسي ألمٍد  وبالفساد ال يمكن 
الماضي  في  يعتمد  إسرائيل  دعم  كان  وقد  طويل. 
قد  وهذا  مؤيدًا،  عامًا  ورأًي��ًا  وقيمّية،  أخالقية  حججًا 
أّما  قوًيا.  عاماًل  كان  الواقع  في  ولكنه  مزيفًا  لنا  يبدو 

اليوم فكل هذا ذاهب باتجاه التغير.
اليهودي  ال��ش��ب��اب  ب��إم��ك��ان  ك��ان  ال��م��اض��ي  ف��ي 
الصهيوني أن يرأس حركات طالبية تقدمية في أرجاء 
العالم، أّما اليوم، فإنهم منشغلون في الجامعات في 
وبالنسبة  »أبارتهايد«.  كنظام  إسرائيل  عن  الدفاع 
وتعّرضهم  للخيبات  منتجة  مهمة  ه��ذه  إليهم، 
تقول  أغلبية  هنالك  نفسها  إسرائيل  في  للتآكل. 
نقية«.  عنصرية  يهودية  دولة  »نريد  بصراحة  اليوم 
وقد أصبح الكذب صعبًا ومتعبًا أكثر وأكثر لمن يريد 
ليبرالي  أنه  كذبة  كنف  تحت  العيش  في  االستمرار 

ومدافع عن إسرائيل من منطلق العدل.
وال عجَب أن إسرائيل اليوم تعّرف ما يسمى “نزع 
عالجوا  الماضي  في  استراتيجّي.  الشرعية” كتهديد 
والدبلوماسية،  الشرح،  ال�«َهْسَبرا«  بواسطة  الموضوع 
والعالقات الخارجية. أّما اليوم فقد أصبح الموضوع في 

ُعهدة أجهزة األمن.
 القوى العظمى الصاعدة، كالهند والصين، وإن لم 
تنتهج سياسة أكثر أخالقية، فانها على األقل ليست 
الغرب،  التزام  مدى  بنفس  إسرائيل  تجاه  ملتزمة 
وليست رهينة مشاعر الذنب بسبب »الهولوكوست«، 
عاماًل  المسيحية  المسيحانية  فيها  تشكل  وال 
إسرائيل  تفقد  أيضًا  الناحية  هذه  ومن  سياسيًا. 

مكانتها المركزية التي تمتعت بها حتى اآلن.
إن زعزعة المكانة الجيو-سياسية إلسرائيل يجعل 
خطر  فهنالك  عليها،  جدًا  خطيرة  القادمة  السنوات 
في  عدوانية  خطوات  الحكومة  تتخذ  أن  في  حقيقي 
محاولة يائسة لوقف تدهور القوة التي اعتادت عليها 
الداخلي،  القمع  يشتّد  أن  يمكن  كما  المحيط،  في 
وتشكل القوانين المعادية للديمقراطية التي يجري 

ها في الكنيست مثااًل حيًا على ذلك.
ّ
سن

يحّول  أن  األزم��ة  الشتداد  يمكن  أخ��رى،  جهة  من 
الناس  يكون  واقعّي   

ّ
حل إلى  هامشية  كانت  مواقف 

على استعداد لسماعه. وألجل تحقيق هذه اإلمكانية، 
من  به  ينادي  ما  باتجاه  تغيير ذهني  فالمطلوب هو 
األقلية  موقف  في  الوقت  طيلة  يكونوا  أن  اعتادوا 
أنماط  التي أقِصَي صوتها. ويجب إيجاد  الراديكالية 
الواسع  الجمهور  على  الحلول  لطرح  المالئمة  العمل 

كبديل واقعي.
 الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين 

ّ
إّن حل

نقاش  وم��دار  ساخن  موضوع  إل��ى  التحّول  في  آخ��ذ 
العالم.  أرج��اء  في  اإلع��الم  وفي  أكاديمية  دوائ��ر  في 
المحاضرين  من  كواحد  أنه  كيف  بابيه  وصف  وقد 
اليوم  يستطيع  ال  الموضوع،  ه��ذا  في  المطلوبين 
هو  ما  ولكن  إليه.  الموّجهة  الدعوات  لكل  االستجابة 

كبديل  من طرحه  الحل  مؤيدو  يتمكن  لكي  المطلوب 
واقعّي أمام الجمهور؟ اذ يمكن المباشرة، كجزء أولي 
المشترك  العمل  صعوبات  على  بالتغلب  الحل،  من 
الفلسطيني  العربي  للمركبين  مشتركة  رؤية  وبناء 

واليهودي، على أسس العودة والحرية والعدالة.
خالصات حول الربيع العربّي 

تمحورت الندوة، كما قلنا، حول تحليل تأثير الربيع 
عن  الكثير  نسمع  لم  الصهيونية.  أزمة  على  العربي 
العربّي  الربيع  أي  الغرفة”،  وسط  القابعة  “الغوريال 
نفسه؛ ولكن كان واضحًا التوّجه العام في كالم المؤرخ 
العربي.  الربيع  جوهر  يخّص  ما  في  بابيه”  “إي��الن 
فيها  يشارك  ديمقراطية  عن صيرورة  يدور  الحديث 
حركة  مركزها  وفي  ومتنوعة،  كثيرة  سياسية  فئات 

حِدث التغيير.
ُ
جماهيرية ت

المشترك،  العمل  إلى  للحاجة  بابيه  تطرق  وقد 
الممكن في الواقع، بين اليسار العلماني، الذي ينتمي 
الندوة،   لحضور  جاء  الذي  الجمهور  ومعظم  إليه  هو 
وبين “الفئات” اإلسالمية الفاعلة ألجل الديمقراطية. 
القائم في  المثمر  التعاون  مثااًل على ذلك  وقد جلب 
القضايا  وليبرالي في  جًدا  علمانّي  بين يسار  إنجلترا 

االجتماعية وبين الحركات اإلسالمية.
نقاش وإجابات على أسئلة الجمهور

أوضح  الحضور،  أسئلة  على  اإلج��اب��ة  سياق  في 
المؤرخ “إيالن بابه” بعض النقاط اإلضافية:

يمنعوا  أن  الفلسطينيين  بمقدور  كان  ما  كال.   **
ما فعلته بهم الصهيونية. مشكلة الصهيونية كانت 
البالد  في  الفلسطينيين  العرب  السكان  وجود  مجّرد 
التي قررت أن تقيم فيها دولتها، ولم تكن المشكلة 

موقف سياسي كهذا أو ذاك يرفعه هؤالء السكان. 
مواطني  الفلسطينيين  اندماج  يخّص  ما  في   **
االندماج  هذا  أصبح  الوقت  مع  الدولة،  في  إسرائيل 
محاولة  ولذلك  إسرائيل،  عنصرية  بسبب  إمكانًا  أقل 
بابيه  تساءل  وق��د  جاذبية.  أق��ل  أصبحت  االن��دم��اج 
انتخابات  في  تشارك  العربية  األحزاب  زالت  ما  لماذا 
الكنيست رغم انعدام قدرتها على التأثير الحقيقي 
َعْبَر الكنيست، وعلى الرغم من الفائدة التي تجنيها 

إسرائيل من هذه المشاركة.
** في الربيع العربي تشارك فئات كثيرة ومختلفة، 
ط فئة واحدة. وعلى 

ّ
وال توجد إمكانية حقيقية لتسل

إسالمية  فئات  ط 
ّ
تسل خطر  يوجد  ال  الخصوص  وجه 

النظام ترويجه  لما يحاول  متطرفة على سوريا خالفًا 
بهدف تحصيل شرعية استمراره في الحكم، مع عدم 

اإلدعاء بالنفي الكلي ألي من المخاوف المستقبلية.
** في الماضي، كان الشعار المركزي لليسار “دولة 
المركزي  فالشعار  اليوم  أّما  وديمقراطية”،  علمانية 
تنازل  ه��ذا  نعم،  واح���دة”.  ديمقراطية  “دول��ة  هو 
في  الحاجة،  يعكس  وهو  العلماني،  اليسار  يقّدمه 
ظروف الربيع العربّي، إلى التعاون مع فئات إسالمية 
في النضال ألجل الديمقراطية. يجب على اليسار أن 
المنطقة،  تاريخ  وإلى  تاريخه  إلى  نقدّية  نظرة  ينظر 
اليسار وباسم  أن يرى كل ما جرى فعله باسم  وعليه 
المرونة  إل��ى  اليوم  الحاجة  يفهم  وأن  العلمانية، 
األعمال  ج��دول  على  الديمقراطية  مسألة  ومركزية 

السياسي في المنطقة.
--------------------
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الروايات  سماع  على  معتادًا  كنت  حال  في  حتى 
انك  إال  واالقتالع،  النكبة  وسرديات  الفلسطينية 
ستجد نفسك أمام حالة من فقدان الكلمات والقدرة 
فال  حليمة.  تقدمها  التي  الشهادة  أمام  الكالم  على 
التي  والرؤى  فالصور  بسالم،  النص  ترك  يمكنك 
بل  القراءة  تكرار  استحالة  من  حالة  تخلق  يثيرها، 
والغوص أعمق في الكلمات والتوقف لدى التعبيرات. 
على  الرد  يمكن  وكيف  الرعب؟  احتواء  يمكن  فكيف 
مثل هذه الشهادة؟ مع كل ما يعتمل البال، ونبضات 
ذلك  من  واألهم  والخوف،  والحزن  واإلرهاب  القلب، 
شهادات  أن  القول  يمكن  وهنا  العمل!  ألجل  النداء 
بالشيء  ليست  أعاله  للواردة  مثيلة  فلسطينية 
دوما  الروايات  هذه  جوبهت  وقد  الحظ.  لسوء  النادر 
لتحدي  اإلسرائيلي، وكأنها مبنية أساسا  الجانب  من 
اسرائيل ال أكثر وال أقل، وهنا يمكن تلمس أحد منابع 
المعنية  والشهادات  بالروايات  المحتملة  الثقة  عدم 

بالحديث.   
بذات  مرتبطة  شهادة  على  العثور  ويمكن 
ميليشيا  قوات  صفوف  في  المقاتل  لدى  الموضوع، 
والذي  “يراش”،  كاهانوفيتش  يرحمئيل  “البالماخ” 
قد وجد من السهولة الوقوف أمام آلة التصوير واإلدالء 
لعشرات  ارتبكه هو نفسه من قتل  ما  بشهادته عن 
المصورة  المقابلة  وفي  ذاتها.  البلدة  في  المدنيين 
مضاد  ال”بيات”  مديح  في  جهدًا  يدخر  لم  معه؛ 
الدبابات المصنع إسرائيليا، والذي كان قد استخدمه 
بذاته إلطالق النار باتجاه المسجد، حيث كان الكثيرون 
قام  التي  اللحظة  أيضا  ووصف   .

َ
ملجئا منه  يتخذون 

مشاهدته  من  تبعها  وما  المسجد  باب  بفتح  فيها 
للمشهد المرعب هناك. ويتناول بالوصف كذلك كيف 
قرى  من  واحدة  بقاالت  أحد  في  علبة حالوة  على  عثر 
وادي جزريل، التي لم يعد يتذكر اسمها. وكذلك في 
تعبيره ووصفه للفرح الغامر بحالة النشوة التي تبعت 

إسكات جوعه لدى تفجيره القرية بعد ذلك مباشرة. 
كما روى ذكريات وتفاصيل عديدة من بينها نهب 
يسردها  والتي  كذلك،  المسجد  ومجزرة  البقالة  محل 
المرء  يحتاج  والتي  “بالستيكية”،  متحجرة  بطريقة 
لسماعها مرارًا وتكراًر حتى يصدق ما يسمع. ونقاشات 
المقاتلين  شهادات  من  العديد  تعتري  مشابهة 
الصهاينة ممن انخرطوا في عمليات التطهير العرقي 
منها  والتحقق  مقاربتها  يمكن  والتي  النكبة،  خالل 
التي  الفلسطينيين  الناجيين  لروايات  الرجوع   عبر 

يروون فيها سيرة اقتالعهم وتهجيرهم. 
من  الشهادات  هذه  مثل  بجمع  يرتبط  فيما  أما 
قبل الطرفين، وهنا نقصد من الضحايا ومن الجالدين، 
إنما  روايته هم،  يقدمون  يروونه/  كما  الماضي  حول 
المنظومة  فظائع  تاريخ  لتعرية  أساسيا  فعال  يعد 
على   1948 العام  في  بناؤها  تم  التي  االستعمارية 

زالت  ال  والتي  آنذاك،  الفلسطيني  المجتمع  أنقاض 
مستمرة حتى اليوم. وهذه الشهادات تتمتع بأهمية 
قصوى في تعزيز العمليات التي من شأنها أن تقود 
للدروس  وفقًا  المطاف،  نهاية  في  حل  إيجاد  إلى 
المكاشفة  لجان  تجارب  من  العديد  من  المستقاة 
في  الصراع  مناطق  من  منطقة  غير  في  والمصالحة 

العالم.  
أكثر  منذ  نشطة  ذاكرات  منظمة  كانت  وقد 
والمساءلة  االعتراف  تعزيز  على  عملها  في  عقد  من 
النكبة  بجرائم  اإلسرائيلي  اليهودي  المجتمع  في 
العودة  حق  وتحقيق  الفلسطينيين،  ضد  المستمرة 
النكبة  أن  من  وبالرغم  الفلسطينيين.  لالجئين 
األوساط  في  ذيوعًا  أكثر  أصبح  ومفهوم  كمصطلح 
اليهودية اإلسرائيلية مؤخرًا، إال أن التعاطي في هذه 
الحالة يتم أيضا مع صيغة الماضي بالنظر للمفهوم، 
يتحمل  ومن  بدأ،  منذ  ومستمر  مؤسف  حدث  وهو 
اإلسرائيليون  هم  ذلك  عن  الرئيسية  المسؤولية 
النكبة هو ليس  إدراك أن خطاب  أنفسهم. ويتوجب 
وعن  الحاضر،  عن  انه  بل  مضى،  حدث  أو  ماض  عن 
أن  حيث  أيضًا،  ذلك  من  وأكثر  بل  خصوصا.  الحاضر 
هذه  مع  المستقبلي  التعاطي  وشكل  المستقبل 
القضية، من شأنه تحديد مدى تعقيد األمر بالنسبة 
العيش  الذين سيستمرون في  لليهود اإلسرائيليين 
هنا. والتعامل مع أحداث العام 1948، يتطلب منهم، 
أيضا  وإنما  الماضي  أخطاء  مع  التصالح  فقط  ليس 
التي  عندها،  والتوقف  الحاضر  أخطاء  مع  التعاطي 
مع  فالتعامل  القريب.  األفق  في  لها  نهاية  تلوح  ال 
المسؤولية عنما  هذه األخطاء واالعتراف بها وتحمل 
من  إطار  أي  بناء  لمحاولة  مركزية  عناصر  كلها  وقع؛ 

المصالحة الحقيقة بين الشعبين.
أو  بشكل  مرتبطين  اليهود  اإلسرائيليين  أن  بما 
ال  معظمنا  فان   ،1948 عام  نشأ  الذي  بالنظام  بآخر 
بشكل  “مقاتلينا”  شهادات  مع  التعامل  يستطيع 
أن  علينا  الصعب  من  بأنه  االعتراف  ويجدر  مختلف. 
يكون”.  أن  لهذا  يمكن  “ال  نقول  وأن  بعزلهم،  نقوم 
وهذا  أجدادنا،  يكونوا  أن  يمكن  الشهود،  هؤالء 
بل  ولربما،  غريزي.  طابع  ذات  صلة  إيقاظ  شأنه  من 
لكن  صادمًا،  سيكون  بذلك  االعتراف  أن  المؤكد  من 
تلك  في  هناك،  وجودنا  افترضنا  ما  إذا  صدق،  بكل 
اللحظة، فان الكثير منا كان سينضم إليهم في أعمال 
هذا  أن  وباعتقادنا  ارتكبوها.  التي  العرقي  التطهير 
في  المركزية  النقطة  يشكل  أن  شأنه  من  االعتراف 
انطالق رحلة تفكيك االستعمار في هذا المكان. ونحن 
من  مجموعة  بأن  قناعة  لدينا  اإلسرائيليين  اليهود 
شهادات الجناة هذه، من شأنها أن تحمل في طياتها 
بذور تغيير على قدر عاٍل من األهمية ألولئك الذين 
يجدون صعوبة في تصديق أن الصراع المحتدم على 

مدى حياتنا إنما قد ابتدأ وتسبب في ترحيل معظم 
السكان الفلسطينيين بشكل قسري عن البالد. 

ان هؤالء المحاربين ال زالوا يصرحون بالقليل مما 
لمعظم  توثيق  عملية  تمت  حيث  معروف،  غير  هو 
األعمال الوحشية المذكورة والتي وقعت في الماضي. 
الشهود  هم  الشهادات  هذه  حول  رواية  يشكل  وما 
ضحايا  وليس  جرائم  كمرتكبي  ووقفتهم  أنفسهم، 
أنا فعلتها، وفي كثير من األحيان يقع  والقول، نعم 
ذلك في ظل حيز من الفخر الخفي. لكن في المقابل 
أيضًا فإنهم يصرون على عدم اإلفصاح أو مشاركة هذا 

التفصيل أو ذاك، باستحضار مبهر لضخامة الرعب. 
مقاطع  أن  المصادفة  سبيل  من  ليس  ولعله 
النور  تبصر  لم  الشهادات  هذه  تروي  التي  الفيديو 
على  عقود  ستة  مدة  انقضاء  من  الرغم  على  اآلن،  إال 
األحداث المروية. لربما مساحة الوقت الواسعة كتان 
لتقديم  أكبر  بأريحية  الشهود  تشعر  ان  شأ،ها  من 
الرواية التي لديهم. فالبعض قد يرغب فعال في إلقاء 
عبء الحقيقة، وفي الوقت عينه فان رفاقه في السالح 
بالخيانة  العقود لن يشعروا  الذين غادروا خالل هذه 

كذلك. 
التقنية  الجوانب  على  للحديث  وباالنتقال 
السمعية  التوثيق  وسائل  أن  يذكر  معها،  والتفاعل 
والبصرية لعبت دورًا حاسمًا في إنشاء هذه الشهادات 
وتوثيقها، وقد حظي هذا الجانب على تقدير كل من 
الشهود والجمهور الذي يستمع لشهاداتهم. فعلى 
نيومان”  “آمنون  شهادة  تسجيل  تم  المثال،  سبيل 
خالل جلسة إستماع عقدت في ذاكرات، وكان محتوى 
المقابلة قد ظهر في شكل نص قبل حوالي العامين 
على  تحميلها  وبعد  العلني.  االستماع  تاريخ  من 
حظيت  فيديو،  شريط  بصيغة  العنكبوتية  الشبكة 
الشهادة بتتبع شريحة ال يستهان بها من الجمهور، 
أشهر  عدة  خالل  المشاهدة  معدالت  بلغت  حيث 

25.000 مشاهد ومتتبع.  
 وتظهر تعقيدات إشكالية العالقة مع ما يمثل 
األطفال  من  كل  فعل  ردات  عبر  بالفيديو،  التوثيق 
سمعوه  ما  تسجيل  منهم  طلب  الذين  األحفاد  أو 
بشكل  رفض  وقد  غيرهم.  أو  األقارب  من  النكبة  عن 
ملحوظ بعض من كانوا قد أدلوا بشهاداتهم أن يتم 

الشهادات عبر شريط فيديو وأن يقفوا  توثيق هذه 
كان  كله،  والى جانب هذا  التصوير.  آلة  مواجهة  في 
التخوف من إمكانية اإلساءة لبعض أفراد األسر التي 
عاصرت األحداث والذين ال زالوا على قيد الحياة. كما 
أن تقديم شهادات حول الحدث المستمر استنادا إلى 
تجربة أفراد من الجيل الثاني والثالث، وكذلك عرضها 
قصة  لديه  أن  بآخر  أو  بشكل  يثبت  المعرض،  في 
ومعرفة تستحق البوح ال تقدر بثمن. ومن المهم جدًا 
انكارها  في  االستمرار  وعدم  الروايات  هذه  مشاركة 

أو تغييبها.  
أرشيف  نحو  البصري  السمعي  المعرض  ويمثل 
أرشيف  إنشاء  أوسع من مجرد  لمحة عما هو  مشترك 
مثل  شأن  من  فان  التقديرات،  أقل  فعلى  مشترك. 
هذا األرشيف، إلقاء النظر على شهادات وتجربة كل 
ما  على  أكثر  الضوء  وتسليط  وجالدها،  الضحية  من 
من  اقتلعوا  فلسطيني   700.000 من  اكثر  بحق  وقع 
أماكنهم األصلية وألصقت بهم وضعية اللجوء ألكثر 
من 65 عام حتى اآلن، حيث كان كل ما وقع لهم، فقط 
ألجل توفير الشروط الالزمة إلقامة دولة اسرائيل على 

أنقاضهم. 
المعرض  هذا  أن  نوضح  اإليجاز،  سبيل  وفي 
مصور  فيديو  شريط   30 مقدراه  ما  على  يشتمل 
في  اشتركوا  ممن  صهاينة  لمقاتلين  كشهادات 
من  سلسة  كذلك  المعرض  يقدم  كما  النكبة،  تجربة 
معاصري  من  والثالث  الثاني  للجيلين  الشهادات 
النكبة بشقيهم، الضحايا والجالدين، وهو ما من شأنه 
وسبل  واستمراريتها  النكبة  بأحداث  الوعي  اغناء 
الشرعيين،  لمستحقيها  الحقوق  يضمن  حل  إيجاد 

التي حرموا منها كنتيجة الستمرارية النكبة. 

جمعية  طاقم  ضمن  ناشطان   : روزنبيرغ  ليئات  برونشتين،  ايتان   *

لالجئين  ال��ع��ودة  ح��ق  مفهوم  بتعزيز  تعنى  التي  ذاك���رات 

تطبيقه  ووج���وب  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  المجتمع  ف��ي  الفلسطينيين 

واالعتراف بالحقوق المسلوبة للفلسطينيين.  

**للمزيد حول ذاكرات انظر الموقع االلكتروني:

http://www.zochrot.org/ar%5C 

محاولة كسر جدار الصمت: شهادات يهودية عن النكبة
اعداد: ايتان برونشتاين، ليئات روزنبيرغ*  )جمعية ذاكرات** (

الفلسطينيون داخل الخط األخضر

الجثثمنهنا...”،وهذاألن اليهودوقالوا“نريدكأنتبعدي المجزرة.جاء أياممن بعدستة

الجثثفيذلكالوقتكانتقدبدأتتتعفنوتنبعثمنهاالروائح.كانمعنارجليدعىالخليلي،

وكانيملكحصانًاوعربةآنذاك،فقالواله:“خذعربتكواجمعالجثث...”وقدبدأفعالبجمعالجثث

ونقلهاإلىالمقبرةكييعتنيبدفنها،وخاللذلككانقدرأىرضيعًابلغالثمانيأوالتسعةأشهر

وهوملقىعلىاألرضإلىجانبأمهالمقتولة،بينماهولميزللميفارقالحياةبعد،وقدكانهذا 

الطفلقدتغذىمنحليبصدرأمهلسبعةأياموهيمتوفاة.وفيهذهاألثناءأخذالخليليالطفل،

حيثلميكنلديهأطفال.إالأنالجنديقدأمرهبتركهجانبًاعلىالرغممنتوسالته،قائاًلله:اترك

الطفلتحترعايتي،وقدرفضالخليليذلكقائاًل:إنيأريده.لكنأحدالمجندينفيتلكاللحظة

أخذالطفلمنهوألقاهعلىاألرضوأطلقالنارعليه،وحينهابدأالخليليبالبكاءوقامبنقلالطفل

ليدفنهالحقًاإلىجانبوالدته.
من شهادة حليمة نقيب العجو حول مجزرة اللد.  

منظرعاميبينالمسجدالكبيروالكنيسةفياللد٢٠٠8.)تصوير:مرادأبوالروس(
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تختلف اآلراء حول ما يجري في سوريا: أهي ثورة 
دولة  على  حرب  أم  مؤامرة  عربي؟  ربيع  أم  تحررية، 

ممانعة ومقاومة؟
بداية أتمنى أال ُيفهم كالمي أنني منحاز لطرف 
ضد طرف في سوريا، لكن، من وجهة نظر شخصية، 
عن  بوضوح  يعبر  ص��وره،  أغلب  في  اليوم  يجري  ما 

فوضى وخراب ومأساة... وإن أردتم مؤامرة فعاًل!
النظام  عن  أداف��ع  أنني  الكالم  ه��ذا  يعني  ال 
 

َّ
النظام هو من شق آخر، فهذا  أي نظام  أو  السوري 

عليها  وتآمر  ودّمرها  الفلسطينية  الثورة  وحدة 
الحركة  لبنان عقودًا خلت، وهو من قضى على  في 
في  اإلنعزالية  القوى  ودع��م  اللبنانية  الوطنية 
المواجهات المصيرية مع الحركة الوطنية، وهو من 
عنفوان  على  وقضى  العربية  القومية  الهوية  مّيع 
سوريا، وحّولها إلى حارس حدود إلسرائيل بانتظار 
المعركة التي طالت ولم تأت ولن تأتي معه، وطبعًا 
وليس مع من بعده... هو النظام الذي باع واشترى 
الهويات  مختلف  من  والمناضلين  بالوطنيين 
الفلسطيني  كان  الذي  النظام  واأليديولوجيات، 
الذي تفنن  النظام  ُمتهمًا دائمًا. هو  إليه  بالنسبة 
واألحالم...  واآلمال  واإلنسانية  األعراض  هتك  في 

وقتل المستقبل.
التمييز،  نقول  وال  التفريق،  علينا  الواقع  في 
 ،)2000 النظام، عصر األب )1971 –  بين عصري هذا 
وعصر اإلبن )2000 – 2010(، ففي الوقت الذي قضى 
على  القائم  مشروعه  ُيخالف  شيء  كل  على  األول 
ُيصافحها،  غربية  يد  عن  والبحث  الطائفية  األنانية 
كما  والجغرافيا.  والواقع  والتاريخ  الناس  ف��داس 
المقاومة  راع��ي  بصفته  نفسه  تقديم  في  ونجح 
الذي  الوقت  ذات  في  وه��ذا  والممانعة،  والتحرير 
حاماًل  بشار  ابنه  جاء  وأقصاهم.  المقاومين  أعدم 
االنفتاح  حاول  لكنه  نفسها،  المقاومة  البروباغاندا 
إلى  الليبرالية وذهب  العولمة  بعض الشيء، فغازل 
الغرب ولم ينتظره حتى يأتيه، إلى جانب توظيفه 
لكنه  قيمته،  تزيد  أنها  معتقدًا  كسلعة  للمقاومة 
حكم  من  أصاًل  المستفيد  القديم  بالحرس  اصطدم 
أبيه، وإن كان لم يظهر عالنية؛ ألن طغيان الوالد كان 
هم االنفتاُح فسادًا فوق فساد، وخرج مارد 

ُ
ُيحّده. فف

اإلستغالل والطمع واإلحتكار والرأسمالية المتوحشة 
من القمقم وما عاد أحد يستطيع لجمه؛ فأكل خيرات 
بروباغاندا  من  القضية  وتحولت  وناسها،  سوريا 
مقاومة ضد إسرائيل، إلى مقاومة ضد الفساد، وفي 
المقاومتين كان الناس هم الوقود. المقاومة األولى 
كما قلنا أكلت الناس والتاريخ، والثانية أيضًا أكلت 
الناس ومعهم خيرات واقتصاد سوريا. ولكن لألسف 
التي  األص��وات  بعض  خال  ما  صامتًا  الشعب  ك��ان 
بذت بصفتها »عميلة 

ُ
هاجرت أو اعتقلت أو قتلت أو ن

لإلمبريالية«. 
هذه صورة النظام السوري الذي يشبه غيره من 
لما  الوصف  من  بعيدًا  والسؤال،  العربية،  األنظمة 
يدور  ما  عامًا، هل  أربعين  حوالى  منذ  وجرى  يجري، 

اليوم في سوريا ثورة تحررية؟ 
قبل اإلجابة عن هذا السؤال علينا التوقف قلياًل 
عند المحركات »السوسيومعرفية« لما يجري، ونسأل: 
وعدالته  وطنيته  في  مشكوك  النظام  هذا  دام  ما 
المجتمعية، وهذا واقع، والشعب يريد الحرية، وهذا 
من حقه، لماذا بعد أربعين سنة، أو بمعنى آخر لماذا 
اليوم، وهذا ينطبق على األوضاع في سوريا وغيرها 
من الدول العربية التي طالها التغيير والربيع؟ فهل 
الجديد و«دوز«  الشرق األوسط  رابط بين مشروع  من 

الحرية المفاجئ؟ إني أتساءل هنا فقط!
لما  واأليديولوجي  العقائدي  المحرك  هو  ما 

خالص  يعني  نظام،  أي  النظام،  سقوط  هل  يجري؟ 
المجتمع من أمراضه التي زرعها هذا النظام؟ وهل 
يحمل البديل الدواء؟ وال ننسى ما علينا من دراسة 

لما يجري في مصر وتونس وليبيا.
حّركت  والعولمة  و«الميديا«  اإلنفتاح  فعاًل  هل 
كله،  المجتمع  أين  الشباب،  ولماذا  الشباب؟  همم 
خصوصًا رجاله الذين عايشوا »ازدهار« ما قبل هذه 
من  السابقة  »الميديا«  تحرك  لم  ولماذا  األنظمة؟ 
الرقابة،  من  الرغم  على  وصحف،  وتلفزيون  إذاع��ة 
الفاعل؟  التململ  حتى  أو  االنتفاضات  من  بعضًا 
وهل العولمة حملت روح التقدم واالنفتاح والتنوير 
بها  تأثروا  الذين  هؤالء  إلى  والحداثة  والعقالنية 

وثاروا؟
 ويبدو لي أن هؤالء الثائرين ثاروا على العولمة، أو 
رت فيهم عكسيًا، فازدادوا تخلفًا من قطع رأس أبو 

ّ
أث

العالء المعري في سوريا، إلى أزار أم كلثوم في مصر، 
إلى تصفية شكري بلعيد في تونس. وغيرها من دروب 
االنغالق في الدول العربية. وهنا نسأل: هل عصابات 
أخوات  من  وهم  اإلس��الم،  باسم  سوريا،  في  القتل 
القاعدة يحملون الحرية للمجتمع السوري، والتقدم 
واالنفتاح والعقالنية؟ وهل أنظمة االستبداد وتأليه 
حظائر  إلى  ومجتمعها  شعبها  حّولت  التي  الحاكم 
سر  وما  وغيرها؟  سوريا  إلى  الحرية  ستحمل  ومراٍع 
السوريين  حرية  على  القطرية  السعودية  الغيرة 
من  جزء  وعلى  والليبيين  والتونسيين  والمصريين 
اللبنانيين، وغياب هذه الحرية عن مجتمعهم، وعن 
العدو  عن  ماذا  ولكن  الفلسطينيين؟  وعن  البحرين، 

الصهيوني في جنوب لبنان، وفلسطين؟ 
دفاعًا  للمأل  تخرج  ال  الكلمات  هذه  أخ��رى،  مرة 
عن النظام السوري أو غيره من األنظمة، لكن أسئلة 
إشكالية من حقي بصفتي مواطن عربي أن أسألها، 
وأضيف ما هي محركات ما يجري في الدول العربية 
اليوم؟ وال أقصد هنا أسباب ما يجري، فاألسباب من 
حرج،  وال  حدث  وقهر...  وج��وع  وقمع  وبطش  فساد 
معروفة كانت وال تزال ويبدو أنها باقية لوقت ليس 
لماذا  ولكن  العربية،  الدولة  سمة  هذه  باليسير، 

وكيف تحرك المجتمع؟
أنا مع سوريا، هذه األرض الخّيرة، وعلينا أال نقع 
سوريا  بين  ونخلط  النظام  به  أوقعنا  ما  خطأ  في 
التاريخ  والشعب،  األرض  ه��ي  س��وري��ا  وال��ن��ظ��ام، 
والهوية، الدولة والمجتمع، وأستثني من مقوماتها 
ونظام  عليه،  نثور  أن  يجب  ما  وهذا  الحكم،  نظام 
الحكم ال يعني النظام وشخصية الرئيس فقط، إذا 
حل المشكلة. نظام الحكم الذي نقصده 

ُ
أسقطناه ت

هو الذي ُيغّيب اإلنسان ويسقطه إلى الدرك األسفل 
وحقوقه  وجوده  من  ُيحرمه  والمعيشة،  الحياة  من 
الذي  الحكم  نظام  وملبسه،  طعامه  ومن  وحريته، 
يختزل األرض والتاريخ بشخصه، النظام الذي يسخط 

القيم المجتمعية على مقاس مزاجه.    
النظام  هذا  استبدال  علينا  التغيير  أردن��ا  إذا 
بنظام مدني ديمقراطي قومي مقاوم، ال تبديل صورة 
الرئيس فقط. فهاهم في مصر أو تونس استبدلوا 
أو  المصري  وأخ��ذ  المعاملة  تغّيرت  هل  الرئيس، 
التونسي حق نفسه وقدره؟ السحل ال يزال كما هو، 
وتصدي أجهزة النظام تقتل وتبطش، والجائع جائع، 
وأمنيات الناس مهدورة، ال بل أسقطوا قيم اإلسالم 
السياسي ومبادئه إلى أدنى مراتبه؛ فماذا عن العدل 
الصهيوني  والعدو  وفلسطين  والقدس  والحرية 

والعالقة مع الغرب...؟ 

الواقع في سوريا
الناس،  هم  سوريا  في  األكبر  الخاسر  قلنا،  كما 

فّسر مقتل أكثر من سبعين ألف 
ُ
السوريون، فكيف ن

وتدمير  اآلالف،  واعتقال  الماليين،  وتشريد  إنسان، 
المصانع  نهب  فسر 

ُ
ن وكيف  بأكملها؟  ومدن  قرى 

وتفكيكها وبيعها بأبخس األسعار إلى األتراك؟ كما 
وبيعها  تاريخيًا  المعروفة  القمح  إه��راءات  ُسرقت 
الحقيقي،  سعرها  من  بالمئة  عشرة  من  أقل  بسعر 

بشكل مدروس ومنظم؟
إن الدور الذي تقوم به تركيا في األزمة السورية 
على  الحد  هذا  إلى  تغار  تركيا  فهل  فيه،  مشكوك 
الجرائم  هذه  لماذا  فعلت  وإن  السوريين،  حرية 
بالدور  يذكرنا  هذا  طبعًا  المنظمة؟  االقتصادية 
عامي  بين  لبنان  في  سوريا  به  قامت  ال��ذي  نفسه 
1976 و2005، عندما نهبت لبنان وحرمته من مقومات 
العيش والتقدم ورّدته قرونا إلى الخلف باسم الحرص 
مرسومة  أمريكية  يومها خطة  وكانت  وحدته،  على 
عندما قضى  ما تكشفت  وأبرز  السوريون،  وينفذها 
وأهلها  الفلسطينية  المقاومة  على  السوري  النظام 
السيناريو  تكرار  يمنع  من  فهل  الوطنية،  والحركة 
باعتباره  ولكن  أرضه  على  عينه  السوري  مع  نفسه 

مفعواًل به هذه المرة والفاعل تركي؟

وضع الفلسطينيين
النسيج  م��ن  ج��زء  س��وري��ا  ف��ي  الفلسطينيون 
حافظ  بأنه  األسد  لنظام  حسب 

ُ
ت وهذه  المجتمعي، 

على هذه الحال، وليس بالضرورة هو ُمنشئها، ُيسمح 
لهم بالعمل والتملك والوظائف، ال فرق بينهم وبين 
في  واالنتخابات  بالترشح  إال  السوريين  المواطنين 
مجلس الشعب، وهذا تطبيق لمقررات جامعة الدول 
التي  العشرين،  القرن  أوائل ستينيات  في  العربية 
لبنان ومعظم  المضيفة ما عدا  الدول  وافقت عليها 
الراحة  من  المسحة  هذه  مقابل  لكن  الخليج.  دول 
العمل  عليهم  ممنوع  كان  للفلسطينيين  السورية 
بالسياسة، خصوصًا التي ال تتناسب مع رؤية النظام، 
ولم تغب طبعًا العداوة المضمرة من أجهزة السلطة 

تجاه الفلسطيني باعتباره متهمًا دائمًا.
سبقت  التي  األخ��ي��رة  الفترة  في  أن��ه  ال��الف��ت، 
من  حال  هناك  بدأت  سوريا  في  األخيرة  التحركات 
الفلسطينيين،  تجاه  السوري  الشعبي  التململ 
وهذه  السوريين،  مجاالت  من  يأخذون  باعتبارهم 
بداية  في  وزادت  قبل،  من  موجودة  تكن  لم  ظاهرة 
تجاه  الواقع  في  الح  منظمًا  شيئًا  وكأن  التحركات، 

الفلسطينيين.  
على  األح��داث  بداية  في  الفلسطينيون  وق��ف 
الحياد، وكان الفتًا ابتعاد جيش التحرير الفلسطيني 
محاولة  من  الرغم  على  بالمعارك،  المشاركة  عن 
الالذقية  منطقة  في  طائفي  فرز  على  بناء  النظام، 
االدعاء  من خالل  الفلسطينيين  استدراج  )العلوية( 
الرمل(،  )مخيم  المخيم  داخل  من  جاء  نار  إطالق  أن 
باآلالف.  ُيعدون  الذين  أهله  رد 

ُ
وش المخيم  فُمسح 

وهذا مرة أخرى يؤكد اتهام الفلسطيني الدائم.
الفلسطينيين  الطرفين  عند  التقدير  سوء  إن 
الشعبية  والجبهة  في سوريا، حركة حماس  األقوى 
أصولها  أن  بتقديرها  األول���ى  العامة،  القيادة 
اإلخوانية وصلت الحكم في مصر وتونس، وبالتالي 
انطالقًا من حلمها الدائم للسلطة اعتبرتها فرصتها 
بانتهازيته  لها،  ق��ّدم  ال��ذي  النظام  عن  للتحول 
المعهودة، ما لم يقدمه لفصيل آخر على الرغم من 
العداوة  من  الطويل  والتاريخ  العقائدي  تعارضهما 
)حماس  انتهازيتهما  فالتقت  اإلخوان،  وبين  بينه 
اآلخر  الفلسطيني  الفريق  خاف  بالمقابل  والنظام(. 
العامة،  القيادة  ومصلحيًا،  أمنيًا  بالنظام  المرتبط 
مر بالتحرك باعتباره 

ُ
على وضعه بعد النظام، أو ربما أ

أو  المباشر  االحتكاك  فكان  النظام«،  »بلطجية  من 
غير المباشر بين الفريقين وحليف كل واحد منهما، 
والقيادة  جهة،  من  اإلسالمية  والمعارضة  حماس 
النظام  النظام. والنتيجة استغالل  العامة وحليفها 
مبرر،  غير  وانتقامي  بشع  بشكل  ودّم��ر  الفرصة 
بالطيران  للفلسطيني،  الدائم  االتهام   من  سوى 
مخيمات  في  عليه  غريبًا  ليس  وه��ذا  والمدفعية، 

لبنان.
وعقوبته  النظام  فعل  رد  أن  اآلن  إلى  اإليجابي 
الجماعية للفلسطيني لم تصل إلى بقية المخيمات 
بعد  يتضح  ولم  سوريا.  في  األخ��رى  الفلسطينية 
لكن  الفلسطينيين،  من  السورية  المعارضة  موقف 
فلسطينية  مشكلة  أن  هو  به  التكهن  يمكن  ما 
ت 

ّ
ُحل شكل  بأي  مستقباًل،  تخلق  سوف  اجتماعية 

المشكلة- األزمة السورية.

خاتمة 
نختم في هذه الُعجالة ببعض النقاط:

اإلجتماعية  التحررية  ال��ث��ورة  م��ع  نحن  أواًل، 
شدد على السورية، وليست المستوردة 

ُ
السورية، ون

قمعًا  أشد  هم  ممن  جاءت  إذا  خصوصًا  الخارج،  من 
وتخلفًا من النظام السوري. 

فأين  السورية،  الجماهير  بغياب  نتفاجأ  ثانيًا، 
الشعب السوري، المؤيد أو المعارض للنظام، فالظاهر 
لتربيتها  رضخت  ال��س��وري��ة  الجماهير  ه��ذه  أن 
الحرية  أمة تريد  »رعية«، خانعة. فكيف  باعتبارهم 
وال تعمل عليها ولو بتظاهرة، أو على العكس، كيف 

يؤيدون نظامًا في مواجهة مؤامرة خارجية؟
ثالثًا، ُيشار في خضم هذه الحال الحربية المدمرة 
المتماسك  السوري  الجيش  وضع  إلى  سوريا  في 
من  الرغم  على  وصموده  وجهوزيته  كبير،  حد  إلى 
شراسة المعركة، لكن ماذا لو كانت عقيدة مثل هذا 
الجيش الذي أثبت وجوده قائمة على مواجهة العدو 
العربية  الجيوش  لدليل على قدرة  انه  اإلسرائيلي؟ 

على على الحرب اذا توافر القرار.  
سوريا  في  الفلسطيني  الوضع  مستقبل  رابعًا، 
المعركة،  ه��ذه  انتهت  كيف  النظر  بغض  مقلق 
ستأكل  التي  والمآزق  الضعف  من  مزيد  وبالتالي 
ومرجعية  قيادة  غياب  ظل  في  قضيتنا  رصيد  من 
مجازر  من  وخوفي  أهلها،  على  حريصة  فلسطينية 
إضافية أخرى في التاريخ الفلسطيني هذه المرة في 
سوريا، على غرار ما جرى في األردن ولبنان، وخوفي 
سوريا  في  اتفاق  أي  ثمن  الفلسطيني  يدفع  أن 
باعتباره الحلقة األضعف واألكثر انكشافًا في ميزان 
اإلصطفافات، أو ثمن أي نصر لطرف، فكال الفصيلين 
استبدل  وهناك  هنا  انقسما  اللذين  الفلسطينيين 

عدالة قضيته بزاروب سلطة الغير.
تنويرية  وعربية  سورية  ثورة  مع  أنا  أخرى،  مرة 
حرية عقالنية شعبية، تقتلع األنظمة البائدة العفنة 
حرر فلسطين، ويبدو 

ُ
كلها، فعندها، وعندها فقط ت

المجتمعات  في  داخلية  لمعركة  أواًل  بحاجة  أننا 
العربية قبل التحرير، ودعونا نقلب شعار الستينيات 
الحرية  صوت  يعلو  صوت  ال  فنقول  والسبعينيات 
المعركة  يعلو صوت  بداًل من ال صوت  والعقالنية... 
لم  أنه  وتبين  الشعار  هذا  جربنا  حيث  العدو،  مع 
جيفة  واألنظمة  ميتة،  كانت  صوت،  للمعركة  يكن 
نشرت  أن  بعد  لكن  تحللت  والديدان،  العفن  أكلها 

»الفايروسات« والروائح الكريهة. 

---------------------
اللبنانية،  الجامعة  في  المعرفة  سوسيولوجيا  أستاذ  مفلح:  *أحمد 

ناشط فلسطيني الجئ إلى لبنان من طبرية. 

حذار من مجازر فلسطينية جديدة... ماذا يجري في سوريا؟
بقلم:أحمد مفلح*
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قم يا حسين العلم
 في المدى طيُرك المتعَ��َب�ه ْ

ْ
 سقطت

 لم تكن دمعتَ��اك لتروي التراَب الحزيْن

 إنما الحبر بين يديْك

 يطاول آلهة الكافرين بخير البالْد
ٌ
وبغداد نائمة
 

 واالرصفَ�ه
َ

 تحكم االرض
 فارسَ�ها

َ
كنت

 الّس�ر.. ملحمة الّدم
َ

 كاشف
 حاكمِ��ها

َ
 بكارة

َ
قت

ّ
 مز

ْ
وللفقراء الّسراط
 

 قم يا حسين العَ���لَ�م
 عرُب العرِب العارب��ْه

 حقدها وأباحت دمْك
ْ

 جّمعت

 حينما سقط المُ�لك/ال مَ�لك
نوج أتوا في يدْك

ّ
 فالز

 ملحمة االرض والرفض واالملحه
راْب

ّ
 أشاعوا المدى والت

 في ليالي العذاْب

 على الفئة القاحل�ه
 وامتطوا صهوة الّرفض

ساع الخراْب
ّ
 في فاصل األرض ضّد ات

 قم يا حسين العَ��لْم

 بغداد نائمة على عرشها المستطاْب

 وحمدان نادى على فقراء البالد
 أِن اجتمعوا

 هذي خمر الخليفة من تعب الموت بين يديكم
وا مراكبكم

ّ
 حُ�ل

 مّدو االيادي التي تعبت من جباة الخليفة والبرلماْن

 دمي صولجاْن

 فاجمعوا دمكم واتبعوني
 انا التراب/ البلد / االرض والقادموْن

 انا الفاصل ما بين حّبكُم والجنوْن

 و انتم بداية حزن المساْء

 حين الّسنون تخوْن

 قم يا حسين العل�َ��م
 افتح نوافذ تاريخنا المغلقه

 وارفع أوراقك والقلْم

 سمِّ البالد بأسمائها
 واحرث المستتْر

�ِ�خ لحّي الظالم بآثامهم
ّ
 لط

 وانتص��ِ�ْر

 للّرعاع الذين بنوا مجدنا
 وانقضوا

 سيفهم للصراْع

 كل البالطات والطبقات
َ
 تفَ�ّس�ُ��خ

ْ
 فّس�ِ�خ

 التي اشترت بدمانا الجواري
 ومالت على وجهنا الجمجمه

 فأقمنا الصباح
 على الجسد المقبره

 و نادى المنادي
 ها اّن حمدان يأتي على فرس من غضْب

 يلّم شتات العرْب

 و ذاكرة المتعبين على األرصفه
 يصرخ في اّمة النفط واالقنعه

 انا القرمطّي، وانت حسين امتدادي
 انا القرمطّي وكل البالد بالدي

ْ
انا القرمطي اشع�ْ�ت ُالنخيل
 

 وخيل الصحاري
ْ

 بالجليل
ً
ونّوارة

 

 وارض الّسواْد

 فدّون بكّراسك... و القلْم

 يا حسين العلْم

ك حين العبيد طووا لونهم
ْ
 سقط الم�ُ��ل

 ومّدوا السالْح

 فأجاب العدْم

 قم يا حسين المباْح

 بين القبائل والطبقات الهجينة والمّيته
 انت كاشف عورتهم

ْ
وفاضح نزوتهم والّدليل
 

 وقابر سيرة أعدائنا المظلمه
 قم يا حسين العلْم

حى التي استوطنت تاريخ كل البالطات
ّ
 إّن الل

 قد ارسلت تطلبْك

 جسدا او كفْن

 قم واحتمي بدمي
ي

ّ
 بكف

ّ
 استظل

 ودمع الماليين
 والزفرة العاشقه

 قم
 انت جسر الّرؤى بين ملحمتين

 من شبق
 في الرحلة الخالده

 و نشيد الصباْح

 قم يا حسين المباْح

 لم تمت
تك السّيده

ّ
 حينما اوفدوا طلعة الغدر تسكن جث

 تسعا وسبعين حوال
 وأنت تجوب البالد التي خّبؤوها

 بين القصوْر

 وغانية للخليفة ترتشف نكهة العرق المتصّبب
 نحو الّس�ُ���فْن

 / ال كفْن
ْ

 لم تمت

 انت كاتب سيرتنا
 من حجر صقل الوجه في رحلة الصيد

من
ّ
ى النشيد االخير لهذا الز

ّ
 حت

 لم تمت
 انت كاتب رحلتنا

قت كل الطوائف
ّ
 مز

 و اللحية الخائنه
 و انتشْر في المدى

 ع�َ����ّر الخرافة
 و الّرؤي��ة اآلسنه

ي صالتك يا اّيها القرمطيُّ
ّ
 صل

 على اّمة النفط واالقنعه
 قم يا حسين العلم

 نحن المتعبون رماد البالد
 سنستأذن الروَح من روحها

 و نوّدع فيك الجسد
 و ليكن

 للظالم ميقاته
 للخليفة بيعاته والجواري الحسان

ّد لون يؤول
ّ

 ولكّن للض
 سواعد ترفع ميراثها في يديك

ي الحقول
ّ
 وأخرى تغط

 ويمضي إليك
 في نشيد الشمول

 وبيروت ام القرى والمدن
 شّيعتك شهيدا

 ومالت على دمعتيها قليال
 تبكي حسين القتيال

 و تقسم بالدم
 فقم يا حسين العلم
 حاصر الّردة الهائجه

 اّن القبائل قد جّمعت جّبة النفط في لحية
ل فينا المدى

ّ
 و اتت لتقت

 تقاتل علم الوالده
 وتنسخ حرب اإلبادة
 حين الطريق افتضْح

 فانكشف العهر والجاريه
 لم يكن إلاله الطوائف

 ان يستطيع بقاءك
 او يستطيب لقاءك

 يا روندّي عصر البنوك
 و البرلمان

 بيروت تبكي شهيد العبيد
 ورائحة القرمطي بدمعتك

 ملح الزنوج ببسمتك
 كوفة الّرفض

 صوت علّي للفقراء
حدوا

ّ
 أن ات

 انتم حطام المعارك
 و تراب الممالك
 والحّبة المهمله

 إنهضوا
 جّمع االهل واالقرباء و تجار المدينه

َ
 اّن معاوية

 و الفئة الباغية
 فانهضوا

 قرمطّي الزمان اتى
 جمرة و شبق

 انهضوا يا أخي�ّ�ا
 هذا حسين

 يؤسس كومة من دم
لتها دموعكم/الليالي الطوال/عبيد السباخ

ّ
 شك

 وعمال ميناء بيروت
 والمتعبون على طول هذا الوطن

 وليكن
 جّبة النفط تذوي

 وتذبل
 ثم تموت على
 لحية من عفْن

 اّيها الحاضر الممتهن
 كيف تستقبل اّم المدن ابنها

 كيف تمضي الليالي بها
 من سيمسح دمعتها

 ويرّد على الدولة الطائفه
 من سيحمي الولد

قد
ّ
 والّدم المت

 من جنون القبائل
 وبيروت بينهما بينهم طفلة خائفه

 يا حسين اجْب

؟
ّ

 كيف مت
 وكيف تموت؟

 يا شيخنا وأبانا أجب
 الجهات

ّ
 إن كل

 تلعب اوراقها الزائفة
 و تملؤها في علب ْ
 من ارضنا النازفة

 اّيهذا الجنوبّي

 انتشر في المدى
 واعلن الفرعنة

 إنت�َ���ِم اليادي التراب
 ضّد صوت الغراب

 سقطت اقنعه
ئاب

ّ
 عن وجوه الذ

 سقطت اقنعه
 ليس في االرض

 وبيروت تختصر االزمنه
 تعلن الفرس الجموح واية الكرسي والنفط المضارب

 في محطات الصراع
 غير ذاك العلم

 راية لونها الّدم
 المشاع

ّ
 يستشف

ي الوداع
ّ
 يغن

 على جهة اّجرت لحية من قرون الموات
 واستوت تعلن الهجرة البائدة

 ليس في االرض

متَ�هَ�ن/من الّرّدة الطائفة
ُ
 وأم المدن / ت

 غيرنا
 يا ابانا الذي حفر من دمانا

 وافرج أجملنا
 من تضاريس ايامنا المتعبة

 ففتحنا الشراع
 على القرمطي

مان استوى
ّ
 ومن مال حين الز

 على الفقراء و قال المشاع
 هي االرض اّم لنا

 والسالح
 قاضي القضاة

 ومالك أيامنا
 والعالقة حين احتدام الصراع

 ايهذا الجنوبّي

 تسعا وسبعين حوال
 و انت تجوب البالد

 تنادي العباد
وا

ّ
 بان ال يصل

 لغير سواعدهم حين تغدوا قالْع

 و انتشْر في المدى واعلن الفرعنه
 انتِم أليادي التراب

 ضّد صوت الغراب
 سقطت اقنعه

ئاب
ّ
 عن وجوه الذ

 سقطت اقنعه
 لم تمت حينما جاء نعيك

 كنا نعّد النشيد
 ونكتب آياتنا الرافضه
 رغم انتصاب العسس

 لحية ساقطه
 تنهش من لحمنا والجياع

 وتنادي يزيد
 لتقتسم اللقمة الباقيه

 لم تمت
 انما كان البّد من دمك

ة الخاويه
ّ
 كي نعّري على الجث

 ونصنع تاريخ هذا البلد
 ايهذا الولد

 شيخَ�نا وابانا الذي انضجته المحن
 صولجان المدن

 انت ميراثنا
صال المدى والّرؤى

ّ
 وات

 لم تكن ارضنا عاقرا
 فزنجّيها يتجّدد
 روندّيها يتمّدد

 وقرمطها مهرجان خطانا
 فقم يا حسين العلم

 دمك ينتقم
 من زناة التواريخ والمرحله

 فهّيا الى الفقراء
 هنا الملحمة

 و القرمطّي على ثأرك أقسم
 نموت وال ننثني

بق�َ�ة الخائنة
ّ
 عن محاربة الط

 فألعدائنا دينهم
 ألعدائنا دينهم

ولنا الفقر والفرعن�َ��ْه

)1987/7/23 ت��ون��س  )ج���ن���وب  م��ع��ت��وق«  »رج���ي���م   *م��ع��ت��ق��ل 

شكري بلعيد

** قصيدة كتبها الزعيم السياسي التونسي الشهيد المغدور شكري 

ر الشهيد حسين مروة )1910 – 17/ 
ّ
بلعيد عام 1987 في رثاء المفك

شباط1987(. تعيد جريدة حق العودة نشرها في الذكرى السادسة 
شكري  الزعيم  اغتيال  وبعيد  مروة،  المفكر  الغتيال  والعشرون 

بلعيد )1964- 6 شباط 2013(. 

قم يا حسين العلم*
شكري بلعيد**
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)حق العودة( 

دورية ت�صدر كل �صهرين عن 

بديل/املركز الفل�صطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني 

18149774 :)ISSN( الرقم الدويل املعياري

بديل مؤسسة فلسطينية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين والالجئين الفلسطينيين، وحقوق اإلنسان عموما، وتدعو إلى الحل العادل المؤسس على الحقوق وفي مقدمتها حق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية وجبر كافة أضرارهم. 

ت�صميم

اليــــــــــــــام

مونتاج

عطـااهلل �صــــــالـم

حتـريـــر

نـ�صــــــال العــــــــــزة

بـــا�صـــــــم �صبـــــيح

نـ�صــــــال الزغري

بيت حلم، فل�صطني

�س. ب. 728 

تلفاك�س: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 

 haqelawda@badil.org :بريد الكرتوين

 www.badil.org :صفحة النرتنت�

املقالت املن�صورة  باأ�صماء 

اأ�صحابها تعب

عن وجهة نظرهم/ن.

احمد حمي�صن )بيت حلم(

رنني جري�س )حيفا(

ه�صام نفاع )حيفا( 

رانيا ما�صي )جنيڤ(

الهيئة  ال�صت�صارية

عي�صى قراقع )بيت حلم( 

مركز بديل يصدر قريبًا مجموعة من األدوات الدعوية والتوعوية

مطوية 2
االستيالء على األراضي الفلسطينية

مطوية 3
الحرمان من البناء واالستثناء من خطط التتنظيم والتطوير

مطوية 4
سياسة هدم المنازل والمنشآت

مطوية 1
التهجير القسري للسكان


