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''قبل 
ع�شرين عامًا، قمنا بعمل �أدى �إلى 

وجود الجئين. �الآن، ثمة الجئون 

�آخرون مجدد�ً، ونحن نرغب في �لتخل�ص 

منهم مرة �أُخرى، لكننا ال نقول �شيئًا عن هذ� 

1
�لمو�شوع.''

هذ� ما قاله ليفي �أ�شكول، رئي�ص حكومة 

قدت في �آب/
ُ
�إ�شر�ئيل، في جل�شة حكومته �لتي ع

�أغ�شط�ص 1967. وقد ��شتخدم لغة رمزية، 

كعادته، �إذ لم يورد �أي تف�شيالت عن ''�لعمل'' 

�لذي ُنّفذ في �شنة 1948، وال كيف �أ�شبح هناك 

''الجئون �آخرون'' �الآن، لكنه �أ�شار �إلى �ثنين من 

مبادىء �لعمل �لتكميلية �لتي �عتمدتها �لقيادة 

�الإ�شر�ئيلية في �شنة 1967: فمن جهة �أولى، 

�إخفاء و�إنكار �لمحاوالت �لحقيقية لخلق لجوء 

جديد و�إفر�غ �لمناطق �لمحتلة حديثًا من 

�شكانها، قدر �لم�شتطاع )''نحن ال نقول �شيئًا عن 

هذ�''(؛ ومن جهة ثانية ــ بحث مكثف، من خلف 

�لكو�لي�ص، في ''م�شاألة �لالجئين'' من �شنة 1948، 

و�لتي عادت لُتدرج في جدول �الأعمال. �لملفات 

�لتي تم �لك�شف عنها في �الأر�شيفات �الإ�شر�ئيلية، 

حتى �الآن، تدل على نقا�ص د�خلي و��شع جرى في 

مختلف �لوز�ر�ت �لحكومية ب�شاأن ''م�شاألة 

�لالجئين''، وعلى جهد منهجي في �لوقت عينه، 

الإنكار علني الأي م�شوؤولية �شيا�شية عن �للجوء 

�لجديد، وتقلي�شها �إلى �لحد �الأدنى. غير �أن 

قارىء �لمر��شالت �لتي جرت بين موؤ�ش�شات 

�لحكم �لمتنوعة بين حزير�ن/يونيو 1967 

ونهاية �شنة 1968، ي�شطدم، مرة تلو �أُخرى، 

بمعلومات مقت�شبة: كذ� وكذ� من �لعرب عبرو� 

2
نهر �الأردن �ليوم في طريقهم �شرقًا.

و�شعت حرب 1967 دولة �إ�شر�ئيل في 

غادي الغازي*

ق�ضية الالجئني: بني نكبة 1948 وحرب 1967**

خالل  من   1967 وحرب   1948 نكبة  بين  �لوثيقة  �لرو�بط  تبيان  �لمقالة  هذه  تحاول 

�إ�شر�ئيل  في  �ل�شيا�شي  لل�شجال  خالفًا  باأنه  ذلك  �لفل�شطينيين،  �لالجئين  م�شاألة  مقاربة 

�لذي ينزع �إلى و�شع نكبة 1948 في حالة تناق�ص مع حرب 1967 من ز�وية �ال�شتعمار 

و�لنهب و�للجوء، فاإن عمليات �لطرد و�للجوء عقب حرب 1967 تكمل عمليًا و�شيا�شيًا ما 

ز في �شنة 1948.
َ
نج

ُ
لم ي

* �أ�شتاذ �لتاريخ في جامعة تل �أبيب، ومحرر في مجلة 
''�لتاريخ و�لذ�كرة'' )History & Memory(، و�أحد موؤ�ش�شي 

و�لقائد �ل�شابق لحركة ''تعاي�ص'' �لعربية ــ �ليهودية.

** �لمقالة بالعبرية وخا�شة بـ ''مجلة �لدر��شات 
�لفل�شطينية''.

ترجمة: �شليم �شالمة.



091 مقاالت

1 ــ مهمة مل ُت�ضتكَمل

يرى يغاآل �ألون، �أحد �لقادة �لبارزين في 

�لجي�ص �الإ�شر�ئيلي في �شنة 1948، و�أحد قادة 

دوت هعفود�''(، �أن ''حرب 
ْ

حزب ''وحدة �لعمل'' )''�أَح

�الأيام �ل�شتة'' �شكلت �لمرحلة �الأخيرة من حرب 

1948. فقد قال في مجل�ص حركة ''�لكيبوت�ص 

قد بعد �أ�شبوعين من �لحرب: ''ما 
ُ
�لموحد'' �لذي ع

د�م �لبلد كله لي�ص في يدنا، فهذ� معناه �أن حرب 

 وبدء�ً من �لخم�شينيات، 
5

1948 لم تنتِه بعد.''

ظهر لدى �لقيادة �الإ�شر�ئيلية خالفات ب�شاأن 

�ل�شوؤ�ل: هل يمكن لمو�جهة ع�شكرية �أُخرى �إتمام 

�لمهمة �لتي لم تنتِه في �شنة 1948؟ كان 

]د�فيد[ بن ــ غوريون متردد�ً في �الإجابة عن هذ� 

�ل�شوؤ�ل. ففي �شنة 1954، مثاًل، �أبدى تخوفًا من 

�أن �حتالل �لجي�ص �الإ�شر�ئيلي لل�شفة �لغربية 

وهروب �لالجئين نحو �الأردن �شيوؤديان �إلى 

زعزعة �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي في �لمملكة، وخل�ص 

�إلى �لقول: ''�أ�شعنا �شيئًا مهمًا في حرب 

�ال�شتقالل ]حرب 1948[، لكن ما حدث غير 

6
قابل لال�شترد�د.''

في �لمقابل، �قترح �أع�شاء �لي�شار �ل�شهيوني 

دوت هعفود�''، من �لدعاة 
ْ

من حزب ''�أَح

�لنموذجيين لفكرة ''�أر�ص �إ�شر�ئيل �لكاملة''، مرة 

تلو �الأُخرى، ��شتكمال �لمهمة و�حتالل �ل�شفة 

�لغربية وقطاع غزة. ففي جل�شة �لحكومة 

حث فيها 
ُ
�الإ�شر�ئيلية في 1963/4/25، و�لتي ب

�إمكان �حتالل �ل�شفة �لغربية، قال يغاآل �ألون: 

''لم �أكن �شعيد�ً بكمية �لعرب �لذين بقو� في �لبلد 

منذ حرب 1948''، وذّكر باأن عدد �لفل�شطينيين 

ح 
ّ
مو�طني �إ�شر�ئيل �زد�د منذ ذلك �لحين. ولم

�ألون �إلى �إمكان �لقيام بعملية تر�ن�شفير، فقال: 

''على �لرغم من كل �شيء، لي�ص من �لم�شتبعد �أن 

ل جزء من �ل�شكان �لهروب �إلى �شرق �الأردن،  يف�شّ

في خ�شم حملة ع�شكرية على �لمثلث )منطقة 

نابل�ص ــ جنين ــ طولكرم( وجبل �لخليل، بما في 

ذلك �لقد�ص �لقديمة. �شاأقول �إن على �لتخطيط 

�لع�شكري �أن ياأخذ في �لح�شبان، د�ئمًا، منفذ�ً 

مو�جهة نتائج نكبة 1948. وقد د�أبت �إ�شر�ئيل، 

طو�ل عدة �أعو�م، على �الدعاء �أن �لدول �لعربية 

ال تعالج ''م�شكلة �لالجئين'' كما يجب، و�أنه يمكن 

ا �الآن، ومثلما ذّكر 
ّ
حلها بو��شطة ''تاأهيلهم''. �أم

وزير �لخارجية، �أبا �إيبن، حكومته، في �أيلول/

�شبتمبر 1967، فاإن �لتحدي ُطرح �أمامها: ''يدور 

�لحديث عن مئات �الآالف )من �لالجئين( الذين 

يقيمون عندنا نحن، ولي�س عندهم في �لدول 

3
�لعربية.''

�شاأحاول، فيما يلي، تبيان �لرو�بط �لوثيقة 

بين نكبة ''1948'' وحرب ''1967''، من خالل 

م�شاألة مفتاحية ــ م�شاألة �لالجئين كما تبدو من 

 فقد تجذر في �ل�شجال 
4

د�خل �إ�شر�ئيل.

�ل�شيا�شي ــ في �إ�شر�ئيل، على �الأقل ــ ميل �إلى 

و�شع نكبة 1948 في حالة تناق�ص مع حرب 

1967. فمن �لو��شح �أن كل موجة جديدة من 

�ال�شتعمار و�لنهب و�للجوء، تغطي على �آثار 

�لموجة �ل�شابقة، كما �أن �لو�شع �لموقت �ل�شابق 

ل �إلى نقطة �النطالق �لمفهومة �شمنًا 
ّ
تحو

لمو�جهة �لو�شع �لجديد �لنا�شىء بفعل �لدبابات 

و�لجر�فات و�الأ�شالك �ل�شائكة و�لم�شتوطنات. 

لكن �لرو�بط بين �للحظتين �لتاريخيتين 

�لمتو��شلتين، من دون �أن تبلغا نهايتهما حتى 

�الآن، هي �أعمق كثير�ً. يبدو لي �أنه يمكن �الإ�شارة 

�إلى ثالثة �أنو�ع من �لرو�بط: �أواًل، من �لناحية 

�لعملية و�ل�شيا�شية، �لطرد و�للجوء في حرب 

الن ''�لعمل'' �لذي لم يتم 
ّ
1967 يو��شالن ويكم

�إنجازه في نكبة 1948؛ ثانيًا، في م�شتوى 

�لتحليل و�لفهم، تلقي حرب 1967 �ل�شوء على 

نكبة 1948، وبداًل من �أن تطم�شها وتخفيها 

)كما يحدث فعاًل في بع�ص �لنقا�شات �لتي 

تتمحور حول �لت�شوية �ل�شيا�شية في حدود ''�لخط 

�الأخ�شر''(، فاإنها تعيدها �إلى �لوعي ود�ئرة 

�ل�شوء، �أحيانًا؛ ثالثًا، ب�شبب �لقرب �لزمني 

بينهما، بالذ�ت، يبرز بع�ص �لفروقات �لجوهرية 

بين حرب 1967 ونكبة 1948. هذه �لرو�بط 

ت�شكل منظور�ت �شرورية لفهم �لنكبة بكونها 

�شيرورة م�شتمرة.
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�الأردن، �إلى جانب ''��شتمر�ر موجة �لخروج.''

يعقوب كيِدم �شارك في �إحدى �لعمليتين 

�ل�شريتين �للتين ُنّفذتا في قطاع غزة بعد حرب 

حزير�ن/يونيو 1967، و��شتهدفتا �إفر�غ �لقطاع 

من الجئي 1948. لقد حققت �لعمليتان نجاحًا 

ر كيِدم عن �أ�شفه على �لفر�شة 
ّ
محدود�ً جد�ً، وعب

�لمهمة �لتي �أُ�شيعت في �إبان �لحرب نف�شها: 

''ربما يكون هذ غير لطيف، لكنني قلت على 

�لدو�م �إن ما يمكن �إنجازه في يوم و�حد من 

�لحرب، �أو فور �نتهائها مبا�شرة، ال يمكن �إنجازه 

في خم�شين عامًا من �ل�شالم. كنت �أعتقد �أنه 

يمكن �إ�شالح وتعوي�ص ما �أ�شعناه في �شنة 

1948، لكننا عدنا و�أ�شعنا �لفر�شة في �شنة 

11
1967 �أي�شًا، وهذ� تق�شير.''

ز�دت �لوتيرة �لمرتفعة �لتي جرت بها 

�لمعارك، �إلى جانب ح�شور منظمات دولية في 

حاالت نادرة لدى �حتجاج بع�ص �لجنود 

�الإ�شر�ئيليين، في �شعوبة ��شتكمال �إجر�ء�ت 

�لطرد و�إتمامها. وتركزت جهود �لطرد �الأكثر 

منهجية في عدد من �لمناطق �لمفتاحية ــ ه�شبة 

غت من �شكانها بالكامل تقريبًا، 
ّ
�لجوالن �لتي ُفر

وغور �الأردن، وقرى منطقة �للطرون على �لطريق 

�لرئي�شي بين �لقد�ص و�ل�شهل �ل�شاحلي، عالوة 

على عدد من �لقرى و�لبلد�ت �لو�قعة على طول 

�لخط �الأخ�شر �لذي ف�شل بين �إ�شر�ئيل و�ل�شفة 

�لغربية ــ من طولكرم، وقليقيلة وعنبتا في 

�لمثلث، حتى بيت عو� وبيت ِمر�شيم في جبل 

�ص �آثار �لجهد 
ّ
�لخليل. ف�شاًل عن هذ�، يمكن تلم

ذل لطرد �ل�شكان �لفل�شطينيين في 
ُ
�لمميز �لذي ب

�لقد�ص وبيت لحم �أو دفعهم �إلى �لهرب، وبع�ص 

جهود �لطرد تلك كان بمثابة ��شتغالل �شريع 

لفر�شة عابرة، ومحاولة لفر�ص وقائع تحت 

�شتار دخان �لمعارك، بينما لم يكن و��شحًا ما 

�إذ� كان �لو�شع �لدولي ي�شمح الإ�شر�ئيل بال�شيطرة 

على �لمناطق �لمحتلة حديثًا لفترة طويلة. هذه 

هي، كما يبدو، �لخلفية �لتي تف�شر عملية �لتقدم 

في �لبلد�ت �لو�قعة على طول ''�لخط �الأخ�شر''، 

وخ�شو�شًا قرى يالو وبيت نوبا وعمو��ص، فقد 

 قبل ذلك بثالثة �أعو�م، طرح وزير �آخر 
7

للـهرب.''

دوت هعفود�''، يت�شحاق بن �أهارون، 
ْ

من حزب ''�أَح

ا �إذ� كان هناك مخطط 
ّ
على �لحكومة �ل�شوؤ�ل عم

�إ�شر�ئيلي الحتالل �ل�شفة �لغربية في حال 

ت�شع�شع نظام �لحكم في �الأردن. ورد�ً على ذلك، 

روى بن ــ غوريون �أنه قبل ذلك بعدة �أعو�م، 

�أجرى محادثة مع ع�شو بارز �آخر من ذلك 

�لحزب نف�شه ــ هو يغاآل �ألون، على ما يبدو. فقد 

�قترح �لع�شو �لمق�شود �حتالل �ل�شفة �لغربية، 

وحين �أجابه بن ــ غوريون باأن مليون عربي 

 قائاًل: ''�شنعمل 
ّ
يعي�شون في �ل�شفة �لغربية، رد

�شيئًا في طولكرم فيبد�أ �لعرب بالهروب.'' ثم 

و��شل بن ــ غوريون فقال �إن جو�به كان �أنه 

''غير م�شتعد لعمل �شيء ما في طولكرم''، و''حتى 

�إن حدث هذ� )�لـ '�شيء ما'(، فل�شت و�ثقًا باأنهم 

�شيهربون، الأنهم ــ هم �أي�شًا ــ تعلمو� �شيئًا ما 

8
خالل �الأعو�م.''

كان �لجي�ص �الإ�شر�ئيلي م�شتعد�ً، حقًا، 

 في �شنة 
ّ
لال�شتيالء على �ل�شفة �لغربية، بل �أعد

1963 ــ في �إطار تهيئة �الأر�شية للحكم 

�لع�شكري �الحتاللي على �ل�شكان ــ ترجمة عربية 

لـ ''�أحكام �أنظمة �لطو�رىء''، و�أجرى تعديالت 

 ومن جانب �آخر، �شكلت �لمو�جهة 
9

عليها.

�لع�شكرية �ل�شاملة فر�شة فريدة لمحاولة �إ�شالح 

ع'' في حرب 1948.
ّ
ي ما ''�شُ

�أثار �الحتالل �ل�شريع لل�شفة �لغربية وقطاع 

غزة لدى �أو�شاط و��شعة من �لقيادتين �لمدنية 

و�ل�شيا�شية في �إ�شر�ئيل ــ طبقًا لل�شهاد�ت �لجزئية 

�لتي جرى �لك�شف عنها �الآن في �الأر�شيفات 

غ حقًا �ل�شفة �لغربية 
َّ
�الإ�شر�ئيلية ــ �أماًل باأن تفر

وقطاع غزة من �شكانهما. وهذ� ما نجد تعبير�ً 

عنه في �أقو�ل م�شوؤولين كبار، كما في �أقو�ل 

منّفذي �الأو�مر من �لدرجات �لدنيا، على حد 

�شو�ء. �لعقيد �شلومو غازيت، ذر�ع مو�شيه د�يان 

�ليمنى و''من�شق �الأعمال في �لمناطق'' حتى �شنة 

1974، قال �إن ''تفاوؤاًل'' �شاد لدى �لقيادة �لعليا، 

فور �نتهاء �لحرب، ب�شاأن �إمكان منع 

�لفل�شطينيين من �لعودة من �ل�شفة �ل�شرقية لنهر 
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مثل �للو�ء عوزي نركي�ص )�لذي قاد عملية 

�لتهجير في حي �لمغاربة في �لقد�ص، و�للطرون، 

وقلقيلية و�لعملية �النتقامية في �شوريف(، 

م. وحين رف�ص رعنان لوريا 
َ

و�لعقيد زئيف �شاح

تنفيذ �الأمر بتحميل �شكان عنبتا وطولكرم في 

م، على �أنها فر�شة ال 
َ

�لحافالت، �أ�شر قائده، �شاح

 وقد �نتبه 
14

ا ال، �إلى �الأبد.''
ّ
ا �لليلة و�إم

ّ
تتكرر: ''�إم

�أحد �لمر��شلين �الإ�شر�ئيليين �إلى ذلك: ''�شمن 

�لقيادة �لعليا في �لجي�ص �الإ�شر�ئيلي... هناك 

مقاتلون من حرب �لتحرير ومن قادتها، قادتهم 

�الأقد�ر، في معظمهم، �إلى تجربة ال يحظى بها 

�شوى قلة من �لع�شكريين: �أن يعودو�، عودة 

�لمنت�شرين، �إلى �شاحات �لمعارك �لتي ف�شلت 

ق  ز كاملة، ولم تحقَّ
َ
فيها �لمهمة، �أو لم ُتنج

�أهد�فها كافة. بالن�شبة �إلى جيل حرب 1948، 

فاإن حرب �شيف �شنة 1967 كانت بمثابة 

 و�إلى جانب 
15

��شتكمال لمعارك 1948.''

�ال�شتمر�رية �ل�شخ�شية بين �لقادة و�لمنّفذين، 

كان ثمة ��شتمر�رية تنظيمية �أي�شًا: فابتد�ء من 

ية خا�شة على 
ّ
�شنة 1963، �نكبت وحدة �شر

تنفيذ مهمة هدم بقايا �لقرى �لفل�شطينية 

�لمهجورة �لتي بقيت �شمن حدود �إ�شر�ئيل بعد 

�شنة 1948. ولم تتوقف هذه �لوحدة عن �لعمل 

عت ن�شاطها وو��شلت 
ّ
في �شنة 1967، و�إنما و�ش

عمليات �لهدم �لمنهجي في قرى �لجوالن حتى 

16
�شنة 1969. 

وجرت عمليات �لطرد في �شنة 1967، في 

كثير من �لحاالت، ب�شورة �أكثر �شرعة وتنظيمًا 

من تلك �لتي جرت في �شنة 1948: قو�فل من 

�آالف �لالجئين توجهت �شرقًا، م�شيًا على �الأقد�م، 

بينما ��شُتخدمت �لحافالت في بع�ص �لحاالت 

لنقل �لفل�شطينيين �شرقًا، �إلى ما ور�ء نهر �الأردن، 

مثلما حدث في قلقيلية وطولكرم وعنبتا. وبعد 

�لحرب باأ�شبوعين، جاءت �لجر�فات �إلى منطقة 

�للطرون الإتمام هدم �لقرى بعد طرد �شكانها 

وتهجيرهم، وبعد ذلك ب�شتة �أيام، دخلت جر�ر�ت 

�لكيبوت�شات �لمجاورة �إلى �لحقول. ومع ذلك، 

�عُتمدت، ب�شورة عامة، طرق مماثلة ومعروفة: 

كانت هذه، جميعًا، مو�قع جرت فيها مو�جهات 

متكررة منذ �شنة 1948. وحين �ت�شح �أن لي�ص 

ثمة خطر في �أن تنتهي �ل�شيطرة �الإ�شر�ئيلية على 

�ل�شفة �لغربية خالل وقت ق�شير، ت�شاءلت 

�لحاجة �إلى �إجر�ء ''تعديالت حدودية'' مو�شعية، 

و�أ�شبح �لتركيز على تكري�ص وتثبيت �ل�شيطرة 

 وفي �لوقت �لذي كان 
12

على �لمناطق �لمحتلة.

�لقا�شم �لم�شترك للمناطق �الأولى تعزيز 

و��شتكمال �إنجاز�ت �إ�شر�ئيل �ل�شابقة منذ حرب 

1948، فتحت عمليات �لطرد من �لمناطق 

�الأُخرى �لطريق �أمام موجة �ال�شتيطان 

�لم�شتقبلية: ه�شبة �لجوالن وغور �الأردن 

و�لقد�ص، �إذ هياأت عمليات �لطرد ومنع عودة 

�لالجئين �الأر�شية لموجة �ال�شتيطان �الأولى بعد 

�شنة 1967، و�لتي تركزت في �إقامة م�شتوطنات 

على ''�أر��شي �لغائبين''، �أي �أر��شي الجئي 

1967. وبمو�ز�ة عمليات �لطرد �لمنظمة في �إبان 

ذلت 
ُ
�لحرب نف�شها وفور �نتهائها مبا�شرة، ب

جهود للمدى �لبعيد ــ ��شتمرت في �ل�شفة �لغربية 

حتى �شنة 1968، و�كت�شت في قطاع غزة �أ�شكااًل 

متعددة حتى �شنة 1972 على �الأقل ــ هدفت �إلى 

�لدفع نحو هجرة فل�شطينية مكثفة من �لمناطق 

�لمحتلة. و�إلى جانب �لخوف و��شتخد�م مختلف 

و�شائل �لقمع، جرى ��شتخد�م �ل�شغط �القت�شادي 

 �ل�شمل'' في �تجاه و�حد ــ �أي، �إرغام 
ّ
و�شيا�شة ''لم

�لعائالت �لتي كان �أحد �أفر�دها موجود�ً خارج 

�لمناطق �لمحتلة على �لمغادرة لالتحاد به. 

و�شّكل الجئو 1948 في �ل�شفة �لغربية وقطاع 

غزة و�شكان �لقد�ص �ل�شرقية هدفًا مركزيًا لهذه 

13
�ل�شيا�شة.

2 ــ املنّفذون والو�ضائل

كان كثيرون من �ل�شباط �لكبار �لذين تولو� 

قيادة �لجي�ص �الإ�شر�ئيلي في حرب 1967 

�شباطًا �شبانًا في حرب 1948، وبرز عدد منهم 

في عمليات �لطرد و�لتهجير، وبررو� ذلك 

بـ ''�لح�شاب �لمفتوح'' �لممتد منذ نكبة 1948، 
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توقيع ت�شريح باأنهم ''يغادرون بمح�ص �إر�دتهم 

�لحرة''، كما كرر دبلوما�شيون �إ�شر�ئيليون 

�الدعاء �أن �إ�شر�ئيل ال تفعل �شيئًا لدفع �ل�شكان 

في �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة �إلى �لنزوح. ومن 

ور�ء �لكو�لي�ص، كان موظفون �إ�شر�ئيليون 

رفيعون يبحثون في خطة لنقل الجئين من 

قطاع غزة �إلى �شيناء �أو �إلى �ل�شفة �لغربية، �أماًل 

باأن يو��شل هوؤالء طريقهم �إلى �ل�شفة �ل�شرقية. 

بذل �أي جهد الإخفاء �لرغبة 
ُ
وفي هذ� �ل�شياق، لم ي

في عمل �أي �شيء كي يبدو �النتقال ''تلقائيًا''، 

وقد �قترح موظف كبير في وز�رة �لخارجية 

�الإ�شر�ئيلية، �شمن تقرير �شري، ''�إثارة حركة 

تلقائية من قطاع غزة �شرقًا نحو �ل�شفة �لغربية، 

و�ل�شفة �ل�شرقية، ومن بعدهما �إلى دول عربية 

�أُخرى �أي�شًا''، لكن كان يجب تنفيذ ذلك ''ب�شورة 

�شرية وتلقائية''، ومن �لمحظور �أن يبدو كاأنه 

 و�أو�شى 
20

عملية منظمة تقودها �إ�شر�ئيل.

م�شت�شار ق�شائي في وز�رة �لخارجية �الإ�شر�ئيلية 

باأنه ''�إذ� ما حدثت هجرة الجئين من غزة �إلى 

�ل�شفة �أو �إلى �شيناء، فيجب �لحر�ص على �أاّل يبدو 

�الأمر كاأنه مبادرة �أو �إكر�ه من طرفنا نحن، بل 

ا �لخطط ب�شاأن 
ّ
 �أم

21
�أن يبدو عالجًا هادئًا.''

''�إثارة'' نزوح ''تلقائي'' فت�شكل �شهادة غير 

مبا�شرة على �لطرق و�الأ�شاليب �الأقل علنية �لتي 

تم �عتمادها فعاًل. فخالل حمالت �لطرد 

و�لتهجير �لتي جرت في �أو�خر حرب 1948، 

وفي �أو�ئل �لخم�شينيات، ��شتخدم �لمتحدثون 

�لر�شميون �الإ�شر�ئيليون �ل�شيغ ذ�تها، موؤكدين �أن 

�لمغادرة تجري ''طوعًا''، على �لرغم من �أن 

�لوثائق �لتي تم �لك�شف عنها �أظهرت �أنها كانت 

حمالت طرد وتهجير منظمة.

، كما 
ّ
غير �أن �لجهد �لمنظم �لمركزي �ن�شب

بعد نكبة 1948 تمامًا، على منع �لعودة. 

فالهروب �الآني يتحول �إلى لجوء د�ئم عند منع 

عودة �لذين فرو� من �لمعارك، بالقوة. وفي �آب/

�أغ�شط�ص 1967 تو�ترت �الأنباء عن قتل 

فل�شطينيين يحاولون �جتياز نهر �الأردن في 

محاولة منهم للعودة �إلى �ل�شفة �لغربية. وبعد 

�لمزج ما بين ��شتغالل هروب �ل�شكان �لمدنيين 

�لمفهوم من مناطق �لقتال و�لطرد �لمنظم، وبين 

ن�شر �لرعب ومنع �لعودة. ففي قلقيلية، جرى 

ت�شغيل وحد�ت خا�شة للحرب �لنف�شية ن�شرت، 

بين �ل�شكان، بالغًا كاذبًا فحو�ه �أن �لمدينة 

�شتتعر�ص لهجوم عر�قي و�شيك، و�أن عليهم 

ا في منطقة �لقد�ص وبيت 
ّ
مغادرة �لمدينة فور�ً. �أم

لحم، فقد ��شتوجبت مهمة دفع �ل�شكان �إلى �لهرب 

��شتخد�م �شيغ �أكثر دهاء. وعلى �لرغم من ذلك، 

فاإن غبريئيل �شتيرن، مر��شل ''عال هم�شمار''، 

�أدرك �أن �لبالغ ''�الإن�شاني'' ظاهريًا، �لذي جرى 

ن�شره في �أرجاء �لقد�ص �لقديمة، وفحو�ه �أن 

�ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية �شتوفر حافالت خا�شة 

لنقل �ل�شكان �لر�غبين في �لمغادرة، ُفهم لدى 

�شكان �لبلدة �لقديمة باأنه ''تحفيز من جانب 

 كما �أن 
17

�لحكم �لع�شكري'' على �لمغادرة.

�لممر�شة �لفرن�شية �لتي �أطلقت على نف�شها ��شم 

ماري ــ تريز �شجلت في مفكرة �لحرب خا�شتها 

�أن مركبات ع�شكرية تجولت في �شو�رع بيت لحم 

و�أمهلت �ل�شكان مدة �شاعتين لمغادرة منازلهم: 

''بد�أنا نفكر في �أن �الإ�شر�ئيليين ربما كانو� قد 

ت�شرفو� بمثل هذ� في �لمرة �الأولى )في 1948( 

 و�شهد �الأب 
18

حين �أوجدو� م�شكلة �لالجئين.''

بول غوتييه �أي�شًا باأن ن�ص �لبالغ �لذي تردد من 

خالل مكبر�ت �ل�شوت �لمحمولة على �لمركبات 

�لع�شكرية �لتي تجولت في �شو�رع بيت لحم كان 

�لتالي: ''من �أجل �إنقاذ حياتكم وحياة �أوالدكم ــ 

�ُهربو�؛ �شُت�شحقون تحت ركام �لهدم خالل �شاعة. 

19
�ُخرجو� �إلى �لطريق نحو �أريحا.''

و�تهمت كل من وكالة �الأمم �لمتحدة لغوث 

وت�شغيل �لالجئين �لفل�شطينيين في �ل�شرق �الأدنى 

)�الأونر�( و�ل�شلطات �لم�شرية و�الأردنية، �إ�شر�ئيل 

باأنها تحفز �شكان �لمناطق �لمحتلة على 

�لمغادرة، لكن كان من �ل�شعب توثيق �لجهود 

و�لم�شاعي �لتي بذلتها �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية 

ل�شمان ��شتمر�ر تدفق قو�فل �لالجئين �لنازحين 

من �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة خالل �الأ�شهر �لتي 

�أعقبت �لحرب. فقد تم �إرغام �لالجئين على 
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باإعادة عدد �شئيل جد�ً من �لالجئين فقط، 

الأغر��ص دعائية لي�ص �إاّل.

تتمثل ق�شية �لالجئين، في �أحد جو�نبها، في 

�لحرب على عددهم، وعلى تعريف �للجوء، 

وم�شبباته و�لم�شوؤولية عنه. وقد بد�أت �لحرب 

على �لعدد ''�لحقيقي'' لالجئي 1948 قبل �شنة 

1967 بعدة �أعو�م، و��شتمرت بعد �لحرب 

ذل لتمويه حجم 
ُ
مبا�شرة. و�ندمج �لجهد �لذي ب

�للجوء �لجديد، في �شنة 1967، مع �لجهد لتقليل 

عدد �لالجئين في �شنة 1948 ب�شكل ��شطناعي، 

�إذ تم �الدعاء، مثاًل، �أن عدد �لالجئين في �شنة 

ا تعر�شه معطيات �الأونرو�، 
ّ
1948 �أقل كثير�ً مم

هم من جديد، بحيث ال 
ّ
وجرت محاولة لعد

حت�شب �لذين ال يقيمون في مخيمات لالجئين 
ُ
ي

في عد�د �لالجئين. ولم تكن �لمعركة على عدد 

�لالجئين عملية رمزية فح�شب، بل �إن محاولة 

ن ال ي�شكن في مخيمات لالجئين ال 
َ
�الدعاء �أن م

عتبر الجئًا غّذت محاوالت متكررة القتالع 
ُ
ي

الجئين فل�شطينيين من مخيمات قطاع غزة. 

و�الإح�شاء �ل�شكاني �لذي �أُجري في �لمناطق 

�لمحتلة في �أيلول/�شبتمبر 1967 )على غر�ر 

�الإح�شاء �لذي �أجرته �إ�شر�ئيل بعد �شنة 1948( 

��شُتخدم لتكري�ص �لو�قع �لذي ت�شّكل في �أعقاب 

موجة �لنزوح �لكبيرة، ولمنع �لعودة م�شتقباًل.

لي�ص هنا �لمقام للتوقف عند تف�شيالت �لجهد 

�لدعائي �لهائل في ق�شية الجئي 1948 

و1967، و�إنما �شاأكتفي، فقط، بالتقرير �لذي 

قدمه موظف وز�رة �لخارجية �الإ�شر�ئيلية �لذي 

ر�فق طاقمًا من �ل�شحافيين �الأجانب في جولة 

في �ل�شفة �لغربية في نهاية حزير�ن/يونيو 

1967. فقد �شمع �لمر��شلون �ل�شحافيون 

�الأجانب �أن �الآالف يعبرون نهر �الأردن �إلى 

�ل�شرق كل يوم، فلم ي�شدقو� �لرو�ية �الإ�شر�ئيلية 

�لر�شمية باأن �الأمر يتعلق بب�شع مئات فقط. وفي 

�أثناء لقائهم مع نائب �لحاكم �لع�شكري في 

�أريحا، هم�ص موظف وز�رة �لخارجية لل�شابط 

�الإ�شر�ئيلي، في �للحظة �الأخيرة، ب�شاأن عدد 

�لنازحين �لذي يجب ��شتخد�مه، كي يكرر هذ� 

م�شي �أعو�م على ذلك، ُن�شرت �شهادة �أحد �لجنود: 

حو� لنا �أنه �إذ� ما مرت بجانبنا قو�فل من  ''�أو�شَ

�لالجئين �لعائدين من �الأردن �إلى �ل�شفة ــ فاإنه 

 
ُ
يتعين علينا �إطالق �لنير�ن عليهم. �شاألت

�ل�شابط: هل �أطلق �لر�شا�ص �أي�شًا، في حال 

�شماعي بكاء �أطفال؟ �لجو�ب �لذي تلقيته كان: 

'ال تكن فتاة'.'' ثم روى: ''في �أحد �لكمائن، 

تمركزنا على تلة كانت تطل على معبرين تحتها، 

وكنا �أربعة جنود م�شلحين ببنادق 'عوزي'. 

�شمعنا �شخب �أ�شخا�ص يم�شون وهم يتقدمون 

نحونا. �ختباأنا، وحين �أ�شبحو� قريبين منا، 

رفعنا م�شابيح �الإ�شاءة و�شرعنا في �إطالق 

�لنار. ر�أينا تحتنا ع�شر�ت �لالجئين، على بعد 

رر �الأمتعة �لتي 
ُ

نحو 70 متر�ً. ر�أينا، بو�شوح، �ش

22
كانو� يحملونها. �أطلقنا نير�نًا كثيرة.''

م مو�شيه د�يان، وزير �الأمن، في بد�ية 
ّ
وقد

�آب/�أغ�شط�ص 1967، تقرير�ً �إلى �لحكومة 

�الإ�شر�ئيلية عن قتل �لالجئين �لذين يحاولون 

�لعودة، وكانت �أقو�له مزيجًا نموذجيًا من 

�لك�شف و�الإخفاء، ومن �ل�شر�حة �لفظة و�الإنكار. 

و�شف د�يان ذلك باأنه ''�شيء مروع'': ''نحن 

نمنعهم من �لعبور. في �شاعات �لنهار، نطلق 

�لنار فوق �لروؤو�ص، ثم يعودون في �شاعات �لليل، 

فنطلق �لنير�ن عليهم. كان هنالك حالة و�حدة �أو 

�ثنتان �أ�شيب فيها عرب، وفي بع�ص �لحاالت 

كان بينهم ن�شاء و�أطفال �أي�شًا. وعلى �لرغم من 

ذلك، �أعدنا يوم �لجمعة، �أو يوم �لخمي�ص )قبل 

يومين �أو ثالثة من جل�شة �لحكومة(، 500 

�شخ�ص �آخر نجحو� في عبور نهر �الأردن.'' هوؤالء 

''�أوقفتهم دورياتنا بين نهر �الأردن ونابل�ص، �أي 

بعد قطعهم م�شافة معينة م�شيًا على �الأقد�م، 

لناهم في �لحافالت و�أعدناهم �إلى �لجانب 
ّ
فحم

23
�الآخر من نهر �الأردن.''

��شطرت �إ�شر�ئيل، تحت �ل�شغط �لدولي، �إلى 

�لمو�فقة على �إعادة الجئين من �ل�شفة �ل�شرقية، 

لكنها حددت �أنظمة ومو�عيد لم تتح ذلك �إاّل لعدد 

قليل فقط. وفي �لمد�والت �لد�خلية، �عترف 

موظفون كبار باأن �ل�شيا�شة �الإ�شر�ئيلية تق�شي 
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ا �إنهم 
ّ
1967: ''هوؤالء لي�شو� الجئي �أريحا؛ �إم

ا �إنهم لي�شو� الجئين 
ّ
الجئون من يافا، و�إم

 وفي �لمقابل، �دعى وزير �لتعليم، 
27

�إطالقًا.''

زلمان �أر�ن، �أن من غير �لممكن �لتمييز بين 

الجىء والجىء، ومن �لموؤكد �أنه محظور على 

�ليهود فعل ذلك، كونهم ''�شعبًا من �لالجئين.'' 

وقال �أر�ن �إن م�شاألة الجئي 1948 هي ''حدبة 

ثقيلة جد�ً على ظهرنا''، ولذ� يجب تمكين �آخرين 

من الجئي 1967 من �لعودة. وكان للمقارنة 

تاأثير في �التجاهين، حتى �إن ي�شر�ئيل غاليلي، 

�أحد �لموؤيدين �لمتحم�شين لال�شتيطان، حّذر 

ن يطالب باإعادة الجئي 1967 
َ
�لوزر�ء قائاًل: م

ر بذلك عن ''حكم �أخالقي �شلبي'' بما في 
ّ
�إنما يعب

ذلك على �شرعية �إ�شر�ئيل في حدود 4 حزير�ن/

يونيو �أي�شًا، �إذ قال: ''جميع تلك �لتبرير�ت 

�الأخالقية و�الإن�شانية �لتي ت�شري على الجئي ما 

بعد حرب �الأيام �ل�شتة، ت�شري �أي�شًا على 

�لالجئين قبل تلك �لحرب.'' ويمكن �لقول �إنه كان 

محقًا.

عالوة على ذلك، فهم �أحيانًا �لجنود 

و�لمو�طنون �الإ�شر�ئيليون �لعاديون �لذين لم 

 1967 
َ

يكونو� على علم بمخططات �لحكام، حرب

ن 
َ
في �شوء �أحد�ث �شنة 1948، وكان بينهم م

الحظ �أن ما يجري �أمام �أعينهم �إنما ي�شير �إلى 

نَكرة. و�أحد 
ُ
وجود �أنماط معروفة ــ معروفة لكن م

�لمو�طنين �الإ�شر�ئيليين، وهو من �أو�ئل �لو�فدين 

�إلى ه�شبة �لجوالن �لمحتلة بعد حزير�ن/يونيو 

ن 
َ
1967، كان �شاهد�ً على عملية طرد وتهجير م

تبّقى من �شكان ه�شبة �لجوالن، وقد �أدلى 

ب�شهادته �أمام �ل�شحافي �شاي فوغلمان، وقال 

عين 
ّ
�أنه �شاهد مئات �لمو�طنين �ل�شوريين ''مجم

�أمام طاوالت جل�ص �إليها جنود''، فاأدرك ما 

يجري على �لفور:

ل�شُت جبانًا، لكنني �شعرت في تلك �لحظة باأن 

�أذكر  زلت  ما  هناك.  يحدث   
ّ

�شوي غير  �شيئًا 

�نطباعًا   
ّ

�لم�شهد وّلد لدي �أن ذلك  �ليوم  حتى 

عينيًا  و�قعًا  �أ�شبح  قد  كان  �الأمر  لكن  �شيئًا، 

�لرو�ية �لر�شمية على م�شامع �ل�شحافيين. وعند 

و�شولهم �إلى ''ج�شر �أللنبي'' ]يربط �ل�شفة �لغربية 

باالأردن فوق نهر �الأردن، وهو �أق�شى معبر 

جنوبي على نهر �الأردن، على بعد نحو 5 

كيلومتر�ت �شرقي مدينة �أريحا )�لمترجم([، 

��شطدمو� بمئات �لالجئين في ع�شر�ت 

�ل�شاحنات، متوجهين نحو �ل�شرق، ف�شاأل �أحد 

�لمر��شلين �ل�شحافيين �الأجانب �لجندي 

�الإ�شر�ئيلي �لذي كان يقف عند �لحاجز ''�ل�شوؤ�ل 

�للجوج ذ�ته ــ كم �شخ�شًا عبر من هنا �ليوم؟'' 

فكان �لجو�ب: ''4000''. ''لح�شن حظنا''، يقول 

�لموظف �الإ�شر�ئيلي، ''�أن �لجندي لم يتحدث 

24
 �شفر�ً.''

ُ
�الإنجليزية، وخالل �لترجمة، �أ�شقطت

3 ــ املقارنة مع �ضنة 1948

قارن �لمتحدثون با�شم �لحكومة �لفرن�شية 

بين الجئي 1967 والجئي 1948، وحين 

حاولت وز�رة �لخارجية �الإ�شر�ئيلية �العتر��ص 

على عدد الجئي 1967، �دعت �أن �لحديث يجري 

لي�ص عن الجئي حرب فقط، بل عن ''عاطلين عن 

�لعمل وفقر�ء محليين'' �أي�شًا، وذّكرت باأن �لحال 

ر 
ّ
 وقد

25
كانت كذلك في �شنة 1948 �أي�شًا.

ميخائيل كومي )Comay(، �لم�شت�شار �ل�شيا�شي 

لوزير �لخارجية، �أنه ''على غر�ر �شنة 1948، 

هناك �الآن �أي�شًا تخوف من �أن �أيدينا لي�شت 

نظيفة حيال ن�شوء م�شكلة الجئين �أُخرى''، ور�أى 

�ص على �إ�شر�ئيل الإعادة الجئي 
َ
�أن �شغطًا �شيمار

1967، و�أن على �إ�شر�ئيل، لتعزيز رف�شها، �أن 

تبدو كاأنها منهمكة بتاأهيل �لالجئين في 

26
�لمناطق �لمحتلة حديثًا.

خالل �لمد�والت �لد�خلية �لتي �أجرتها 

�لحكومة، تورط �لوزر�ء في �لكالم، �أحيانًا، في 

�أثناء محاولة �لتمييز بين الجئي 1948 والجئي 

1967. ففي محاولة الإنكار حق الجئي 1948، 

�لذين �أ�شبحو� الجئين للمرة �لثانية في �شنة 

1967، في �لعودة �إلى �ل�شفة �لغربية، قال 

�لوزير زيرح فيرهافطيغ في �أيلول/�شبتمبر 
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نزوح يهود م�شرقيين من �لدول �لعربية(. وفي 

�ء حرب 1967، �أ�شاف: تحول نحو 
ّ
�لمقابل، وجر

20% من �شكان �ل�شفة �لغربية �إلى الجئين، 

و��شتولت �إ�شر�ئيل على ب�شع ع�شر�ت �الآالف من 

�لدونمات من �أر��شيهم فقط )كان د�يان يق�شد 

�أر��شي الجئي 1967 فقط، ولي�ص �الأر��شي �لتي 

�شادرتها �إ�شر�ئيل الحقًا(. وفي محاولته الإبر�ز 

�الختالف عن نتائج 1948، لم يتردد د�يان 

�أي�شًا في ت�شمية �لقرى و�لبلد�ت �لتي جرى 

هدمها في �إبان حرب حزير�ن/يونيو، و�أ�شار �إلى 

�أنه جرى ترميمها جميعًا ــ با�شتثناء قرى منطقة 

�للطرون ــ في �أعقاب �لحرب )لكنه �أ�شر على 

�إخفاء وتمويه طريقة تنفيذ �لهدم متظاهر�ً باأن 

�الأمر حدث في قلب عا�شفة �لمعركة(. �لمنطقة 

�لوحيدة، �أ�شاف د�يان، ''�لتي ن�شاأ فيها، في 

�أعقاب حرب �الأيام �ل�شتة، و�قع م�شابه لذ�ك �لذي 

ن�شاأ في �شنة 1948... هي ه�شبة �لجوالن'' �لتي 

''هجر جميع �شكانها بلد�تهم، في �إبان �لحرب.'' 

هنا، �أي�شًا، �لكذب و�لحقيقة م�شفور�ن معًا، �إذ 

لي�ص من �لو��شح ما �إذ� كانت �لمقارنة مع �شنة 

ح �إلى �لظروف و�لمالب�شات �لحقيقية 
ّ
1948 تلم

�لتي �أحاطت بعمليات �لطرد في �لجوالن في �شنة 

1967، �أم �لعك�ص ــ فالطرد �لمنهجي ل�شكان 

�لجوالن في �شنة 1967 يعك�ص �عتر�فًا �شمنيًا 

بما حدث في �شنة 1948 حقًا. ويلخ�ص د�يان 

قائاًل: ''ال جدوى من تجاهل �لو�قع، وال من 

�إخفائه وتمويهه طبعًا، وال حتى من تغطيته 

بزيت �لزيتون �ل�شافي، كاأن �لبعو�ص 

و�لم�شتنقعات �لتي قمنا بتجفيفها كانت 

�لمت�شرر �لوحيد من تحقيق �ل�شهيونية.'' لكنه 

، في �لمقابل، في �لجملة �لتالية مبا�شرة، باأن 
ّ
�أقر

م�شدر ''�لماآ�شي �الإن�شانية و�لمع�شالت غير 

�لمحلولة'' يتمثل ''�أ�شا�شًا، في رف�ص �لعرب �لد�ئم 

نا �لممدودة لل�شالم.'' يد د�يان �لممدودة 
َ
يد

لل�شالم �رتفعت في م�شتهل محا�شرته: ''فل�شطين 

�ل�شيا�شية'' غير موجودة ولن تقوم بعد �الآن، قال 

جازمًا، و�إ�شر�ئيل لن تقبل بعودة الجئي 1948 

�أبد�ً، ال طوعًا وال �إكر�هًا.

و�لرملة  �للد  في  حدث  كما  �الأر�ص،  على 

و�أماكن �أُخرى في �إبان حرب �ال�شتقالل. كنُت 

مقاتاًل في �لكتيبة �لثالثة �لتابعة لـ ''�لبلماح'' 

�ل�شاعقة'' ــ  ت�ص'''/''�ل�شر�يا 
َ

ماح ]''بلوغوت 

�إبان  وفي  قبل  �ل�شهيونية  �لع�شابات  �إحدى 

وعلى  �لحرب،  تلك  في  )�لمترجم( [   1948

�لرغم من �أنني �أُ�شبت في �لمعركة �لتي �شبقت 

�حتالل �للد و�لرملة، فاإنني عرفُت �أن هذ� ما 

فعله رفاقي. كانو� يروون لي عن �لطرد خالل 

�الأعو�م  في  ثم  �لم�شت�شفى،  في  لي  زيار�تهم 

28
�لالحقة �أي�شًا، بالتاأكيد.

وقد ��شطدم �شابط �آخر بالحافالت �لتي تنقل 

الجئين فل�شطينيين �إلى �ل�شفة �ل�شرقية من نهر 

�الأردن وتاأكد، فور�ً، �أنها عملية طرد منظمة. 

و�أكثر من ذلك، تذّكر، على �لفور، مجزرة كفر 

قا�شم في �شنة 1956.

4 ــ غزة

حين بد�، في �شنة 1958، �أن �أزمة �لنظام 

�لحاكم في �الأردن توفر الإ�شر�ئيل فر�شة ل�شن 

حرب، و�أن رئي�ص هيئة �أركان �لجي�ص �الإ�شر�ئيلي 

دعا �إلى �حتالل �لجزء �الأكبر من �ل�شفة �لغربية، 

ل د�فيد بن ــ غوريون في مفكرة يومياته �أن 
ّ
�شج

 طبقًا لتقدير�ت 
29

''�لعرب لن يهربو� هذه �لمرة''،

رئي�ص هيئة �الأركان.

وفي �شيف �شنة 1973، وفي عّز قوته، �أجرى 

مو�شيه د�يان مقارنة بين نتائج نكبة 1948 

ونتائج حرب 1967، بغية �إبر�ز �لفارق بينهما، 

وهنا، �أي�شًا، كانت تقويماته خليطًا من �الإقر�ر 

�لمتب�شر و�لو�قعي بالحقائق و�الإنكار. فنتيجة 

''�لتر�ن�شفير'' في �شنة 1948، قال، تحول نحو 

80% من �لعرب �لذين كانو� يقيمون في �لمناطق 

�لتي �شيطرت عليها �إ�شر�ئيل �إلى الجئين، 

و��شتولت �إ�شر�ئيل على 4 ماليين دونم من 

 �الأر�ص )لم يتردد د�يان في و�شف ما جرى

بـالـ ''تر�ن�شفير''، لكنه حاول �لربط بينه وبين 
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جدية �آنذ�ك ل�شم قطاع غزة �إلى �إ�شر�ئيل. و�ليوم، 

بعد مرور خم�شين عامًا على 1967، فاإن من 

�ل�شعب تخيل مدى �الإجماع �لذي هيمن على 

�لقيادة �الإ�شر�ئيلية بعد حزير�ن/يونيو 1967 

ب�شاأن �شم قطاع غزة �إلى �إ�شر�ئيل. فقد �شاد 

�عتقاد �أن عدم �حتالل غزة في �شنة 1948 يمثل 

�لفر�شة �ل�شائعة �الأكبر خالل حرب 1948؛ ففي 

قد في �شنة 1949، �قترح 
ُ
موؤتمر لوز�ن �لذي ع

بن ــ غوريون �شم قطاع غزة �إلى �إ�شر�ئيل، و�شعيًا 

منه لح�شد �لمو�فقة و�لدعم �لالزمين لذلك، �أبدى 

��شتعد�ده لتقديم تنازالت �إقليمية معينة، بل 

ال�شتيعاب 100.000 من �لالجئين في �إ�شر�ئيل. 

كما �أنه خالل �شنَتي 1954 و1955، �أعاد 

�لمحاولة الإقناع حكومته باحتالل قطاع غزة، 

وفي معار�شة لهذه �لمبادرة، ُطرح �ل�شوؤ�ل 

�لتالي، مر�ر�ً وتكر�ر�ً: ماذ� �شتفعل �إ�شر�ئيل 

بمئات �آالف �لالجئين؟ عالوة على ذلك، بعد 

حرب 1956، وبعد �أن �أرغمتها �لواليات �لمتحدة 

و�التحاد �ل�شوفياتي على �الن�شحاب من �شيناء، 

فاإن �إ�شر�ئيل بقيت م�شرة على عدم �لتخلي عن 

�شلطتها و�شيطرتها في قطاع غزة، بل �أن�شاأت فيه 

ا بعد حزير�ن/
ّ
م�شتوطنة لفترة زمنية ق�شيرة. �أم

يونيو 1967، ف�شملت �لمو�فقة على �شم قطاع 

غزة جميع مكونات �لحكومة، بما في ذلك 

عَلمها �لي�شاري ــ حزب ''مبام'' �لي�شاري 
َ
م

30
�ل�شهيوني.

ومن �لمحتم �أن يوؤدي �شم غزة �إلى �إفر�غ 

�لقطاع من �شكانه �أو، على �الأقل، ''تقليل'' )بلغة 

�لوثائق �الإ�شر�ئيلية �لر�شمية( عدد �لالجئين 

ب�شورة جدية، لكننا ال نمتلك معطيات موثوق 

بها ب�شاأن مجمل �لمحاوالت �الإ�شر�ئيلية لتحقيق 

 
31

ذلك، �أو ب�شاأن عدد �لنازحين بعد �شنة 1967. 

وقد ��شتكى ممثلو �الأمم �لمتحدة، وخ�شو�شًا 

وكالة ''�الأونرو�''، من محاوالت لن�شر �لرعب بين 

�ل�شكان، بل للتهجير في بع�ص �الأحيان. والحقًا، 

�أخبر يت�شحاق مود�عي، �لحاكم �لع�شكري لغزة ما 

بعد �لحرب، عن قو�فل �ل�شاحنات �لتي حملت 

�شبانًا فل�شطينيين، في �الأ�شا�ص، وبالغين من 

ي 1948 و1967 يمثالن 
َ
�إذ� �فتر�شنا �أن حرب

لين ومختلفين، 
ّ
حدثين مفتاحيين عنيفين، مكم

�شمن �شيرورة طويلة من �لنهب و�لطرد 

و�ال�شتعمار )''تحقيق �ل�شهيونية''، بتعبير د�يان(، 

و�ختزلنا من �أقو�ل د�يان �أن�شاف �لحقائق 

وغطر�شة �الأ�شياد، فاإنه يمكن �لعثور فيها على 

�عتر�ف باأوجه �ل�شبه و�أوجه �لخالف، على حد 

ي 1948 و1967. فاأهد�ف �لطرد 
َ
�شو�ء، بين حرب

وو�شائله كانت مت�شابهة، �إاّل �إن حجمه كان 

مختلفًا ب�شبب، و�شمن �أ�شياء �أُخرى، �لمحدد�ت 

�لدولية و�شرعة وقوع �الأحد�ث. فمن �لجانب 

�ل�شهيوني، تركز �ل�شغط في �لمو�قع �لتي �أوالها 

حكام �إ�شر�ئيل �أهمية ��شتر�تيجية، وهي �لمناطق 

�لمال�شقة للخط �الأخ�شر، و�لقد�ص، وه�شبة 

�لجوالن، وغور �الأردن، �الأمر �لذي ينعك�ص في 

حجم عملية ''�لتر�ن�شفير'' و�أبعادها. بيد �أن 

للفجوة بين حجم ''�لتر�ن�شفير'' تف�شير�ً �آخر يتمثل 

في �الإ�شر�ر �لذي �أبد�ه �لفل�شطينيون على �لتم�شك 

باأر��شيهم، �نطالقًا من درو�ص حرب 1948 ــ 

مثلما ر�أى بن ــ غوريون نف�شه، �أي�شًا.

�ص هنا 
َ
لم يذكر د�يان في خطابه �لمقتب

قطاع غزة، وهذ� �الأمر لي�ص م�شادفة. فلغزة 

مكانة مميزة في محاولة تحليل �لعالقة بين 

ي 1948 و1967، وذلك ل�شببين مركزيين: 
َ
حرب

�الأول، �أن قطاع غزة ــ �لذي تمركز فيه، بعد 

�نتهاء حرب 1948 مبا�شرة، نحو ربع �لالجئين، 

على رقعة �شيقة من �الأر�ص ــ �شّكل، بالن�شبة �إلى 

�إ�شر�ئيل، خال�شة ماأ�شاة 1948. فقد كان من 

�لممكن محاولة تقلي�ص �أعد�د �لالجئين في 

�ل�شفة �لغربية، ولو ب�شورة م�شطنعة، بينما لم 

يكن من �لممكن �إخفاء مخيمات �لالجئين في 

قطاع غزة )حين حاول متحدثون ر�شميون 

�إ�شر�ئيليون، بعد �شنة 1967، مقارنة و�شع 

�لقطاع تحت �الحتالل �الإ�شر�ئيلي بو�شعه تحت 

ر�ً من جميع 
َ

�لحكم �لم�شري، �إذ كان محا�ش

�لجهات، فاإنهم كانو�، ومن دون تردد، يتحدثون 

عن ''�لغيتو''(.

ا �ل�شبب �لثاني، فهو وجود نية �إ�شر�ئيلية 
ّ
�أم
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بّلغت ''�الأونرو�'' �أن نحو 16.000 الجىء جرى 

نقلهم من مخيمات جباليا و�ل�شاطىء ورفح، 

ويو�شح تقريرها في �أيلول/�شبتمبر 1971، 

وب�شورة جلية، �لعالقة ما بين �لمحاوالت لتقليل 

عدد �ل�شكان في �لمخيمات، من جهة، وبين دفع 

�لالجئين �إلى �لنزوح �إلى م�شر �أو �الأردن، من 

جهة ثانية:

)في  �لمخيم  �إلى  �إ�شر�ئيليون  جنود  �أتى 

�شاعات �لليل، في بع�ص �لحاالت على �الأقل(، 

عّدة للـهدم، 
ُ
وو�شعو� عالمة على �لمباني �لم

�شاعة  و48  �شاعتين  بين  �ل�شكان  و�أمهلو� 

للمغادرة، مع �أمتعتهم. جمع �لجنود بطاقات 

و�أعطوهم  �لعائالت،  روؤ�شاء  من  �لهوية 

�أن  �لالجئون  ّلغ 
ُ
وب مقابلها.  في  �إي�شاالت 

ثمة م�شاكن جيدة تنتظرهم في �لعري�ص، لكن 

لون، فاإن في �إمكانهم �النتقال  �إن كانو� يف�شّ

�لبقاء  �أو  �الأردن،  �إلى  �أو  �لغربية  �ل�شفة  �إلى 

على  �لعثور  ي�شتطيعون  كانو�  �إن  غزة  في 

يقدمو�  �أن  على  �لمخيم،  خارج  �شاغر  �شكن 

مو�فقة خطية على مكوثهم فيه، من �شاحب 

منهم  �لمو�فقين  �أن  ّلغو� 
ُ
ب كما  نف�شه.  �ل�شكن 

على �النتقال �إلى �لعري�ص �أو �ل�شفة �لغربية، 

�لمجاني  بالنقل  �شيحظون  �الأردن،  �أو 

وبال�شكن �لمجاني لفترة محددة، عالوة على 

هناك،  �لرزق  وم�شادر  �أبو�ب  بوفرة  �لوعد 

�إ�شافات  عن  تعوي�شات  على  وبالح�شول 

�لبناء �لتي �أ�شافوها على م�شاكنهم �لتابعة 

�شيدوها  بيوت  عن  �أو  ''�الأونرو�''،  لوكالة 
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باأنف�شهم، ب�شورة فردية )في �لمخيم(.

وفي �شنة 1999، كتب من�شق �لعمليات في 

�لمناطق، من جانب �إ�شر�ئيل، �لعميد �شلومو 

غازيت، عن ''�نت�شار �شائعة فحو�ها �أن �إ�شر�ئيل 

تعتزم �لق�شاء على م�شكلة �لالجئين بذريعة 

�لحرب �شد �الإرهاب.'' و�دعى، �أي�شًا، �أن �أريئيل 

ا �شادق عليه 
ّ
�شارون هدم �أكثر كثير�ً مم

ح لدى وقوع �الأحد�ث، في 
ّ
 لكنه �شر

36
د�يان،

�لرجال و�لن�شاء، ونقلتهم �إلى قناة �ل�شوي�ص، 

بينما كانت �لقو�ت �الإ�شر�ئيلية تطلق �لنير�ن 

لمنعهم من �لعودة: ''نحن نتحدث عن ع�شر�ت 

�الآالف. ليتنا كنا ن�شتطيع �إفر�غ غزة تمامًا، لكن 

 و�لملفات �لتي تم �لك�شف 
32

�الأمر لم يكن ممكنًا.''

عنها حتى �الآن في �الأر�شيفات �الإ�شر�ئيلية تزخر 

بالخطط و�الأفكار �لر�مية �إلى ''تقليل'' �ل�شكان في 

غزة بعد حرب 1967: دفع �لمال �إلى �لالجئين 

كي يهاجرو� �إلى �أميركا �لجنوبية؛ نقلهم �إلى 

�الأردن، �أو �إلى �ل�شفة �لغربية على �الأقل، �أو �إلى 

غور �الأردن، �أو �إلى جبال �لخليل؛ و�قترح رعنان 

فاي�ص، م�شوؤول ''�ل�شندوق �لقومي �ليهودي'' 

)''هكيرن هكييمت''(، �إن�شاء بلد�ت في �شمال 

�شيناء، في منطقة �لعري�ص، الإ�شكان ع�شر�ت �آالف 

ا وزير �لخارجية �الإ�شر�ئيلي، �أبا 
ّ
�لالجئين. �أم

عتبر ''حمامة'' )�أي معتدل من ناحية 
ُ
�إيبن، �لذي ي

�شيا�شية(، فاقترح في �أيلول/�شبتمبر 1967 

�لت�شاور مع �لواليات �لمتحدة ب�شاأن بع�ص 

�لخيار�ت، منها مثاًل، ''نقل الجئي غزة �إلى 

�أماكن �أُخرى خارج �لبلد، �أو �إلى �لعري�ص، �أو �إلى 
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�ل�شفة �لغربية، كي يتقدمو� نحو �ل�شرق.''

من �لو��شح �أن �شغوطًا مور�شت على عدد 

كبير من �ل�شكان للمغادرة في �إبان ''حرب 

�ل�شنو�ت �الأربع'' )1967 ــ 1971(، كما �أن جان 

بيير فيليو )Filiu( و�شف �لمو�جهات بين قو�ت 

�لمقاومة �لفل�شطينية وبين �لجي�ص �الإ�شر�ئيلي 

�لذي كان ي�شعى لل�شيطرة على مخيمات 

 وقد دعم �شمعون بير�ص، بطرق 
34

�لالجئين.

وو�شائل متنوعة، محاولة الإخر�ج �لالجئين من 

نًا'' عليهم، غير �أن 
َّ
�لمخيمات، وعر�ص ''�شكنًا مح�ش

ذروة �لمحاولة ''لتقليل'' �ل�شكان في مخيمات 

�لالجئين حدثت، من دون �شك، خالل �لمعركة 

�لع�شكرية �لقا�شية �لتي ��شتهدفت قمع �لمقاومة 

في �لقطاع، و�لتي قادها �أريئيل �شارون خالل 

�لفترة 1971 ــ 1972. و�شّكل هدم �آالف �لمنازل 

ونقل �لعائالت �إلى �لعري�ص في �شيناء و�إلى 

مو�قع �أُخرى في قطاع غزة نف�شه �لوجه �الآخر 

من حملة �شق �لطرقات في قلب �لمخيمات. فقد 
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�للحظة �لتي �عترفت �إ�شر�ئيل بهذه �لحقيقة، 

�أ�شبح �شم قطاع غزة �إلى �إ�شر�ئيل ــ على �لرغم 

من مطالبات �ليمين �لمتطرف ــ م�شتحياًل تمامًا، 

تقريبًا، �الأمر �لذي ي�شكل، في عدة نو�ح، �الإنجاز 

�الأكبر و�الأ�شا�شي ل�شكان قطاع غزة، وهو �ل�شبب، 

ل عدم �لتطرق �إليهم  ربما، �لذي جعل د�يان يف�شّ

بتاتًا لدى محاولته، في �شنة 1973، تلخي�ص 

نتائج �لحرب في �شنة 1967. فقد ثبت في 

مخيمات �لالجئين في قطاع غزة، مرة تلو 

�الأُخرى، �أن �لتفوق �لع�شكري �الإ�شر�ئيلي ال يمنح 

�إ�شر�ئيل �لقدرة على مو�جهة ''م�شكلة �لالجئين''.

وتبلور لدى �لقيادة �الإ�شر�ئيلية، في نهاية 

�لمطاف، حاّلن ��شتيطانيان جزئيان لقطاع غزة. 

�الأول، �إن�شاء عدد من �لم�شتوطنات في قلب قطاع 

غزة ذي �لكثافة �ل�شكانية �لمرتفعة و�لمتعط�ص 

�إلى �لمياه، وكانت �لفكرة ع�شكرية و''تربوية'':

�أواًل، �أر�دت �إ�شر�ئيل �أن تثبت للفل�شطينيين 

�أنها ال تنوي �الن�شحاب من قطاع غزة، و�إنما 

تعتزم �لبقاء فيه �إلى �الأبد؛ ثانيًا، �أر�دت �إ�شر�ئيل 

تقطيع �أو�شال قطاع غزة، من خالل دّق 

''�أ�شافين'' )بتعبير يغاآل �ألون( �أو ''�أ�شابع'' )بتعبير 

�أريئيل �شارون( بين �لتجمعات �لفل�شطينية 

�لرئي�شية. �إنها �لم�شتوطنات �لتي �شُتجبر �إ�شر�ئيل، 

في نهاية �لمطاف، على بناء منظومة متكاملة 

من �لحو�جز و�الأ�شيجة وت�شاريح �لتنقل في 

د�خل قطاع غزة نف�شه، قبل �ل�شفة �لغربية 

)مثلما ��شتبق �إن�شاء �لجد�ر في قطاع غزة ''جد�ر 

�لف�شل'' في �ل�شفة، تمامًا(. فعلى �لمدى �لقريب، 

ومنذ �ل�شبعينيات، �أدى �إن�شاء �لم�شتوطنات 

�لمدعومة و�لقوية بمحاذ�ة مخيمات �لالجئين 

�لغارقة في �لفقر و�لعوز �إلى ن�شوء ما حّذر منه 

بال�شبط �إ�شر�ئيليون كثيرون: مجتمع �أ�شياد يهود 

ز�رع، وي�شّغلون عمااًل 
َ
يملكون ب�شاتين وم

فل�شطينيين فقر�ء وم�شلوبي �الأر�ص و�لحقوق، 

�أغلبيتهم �لعظمى من �لجيَلين �لثاني و�لثالث بعد 

�للجوء.

ا �لحل �لثاني فكان محا�شرة قطاع غزة، 
ّ
�أم

�لذي لم يكن من �لممكن �إفر�غه من �شكانه، 

�آب/�أغ�شط�ص 1971، في مقابلة �شحافية، باأن 

�لنية تتجه نحو ''تقليل'' عدد �ل�شكان في 

�لمخيمات �لتي �أ�شحت ع�شية على �ل�شيطرة، 

باإخر�ج نحو ثلث �لالجئين منها، �أي 60 - 70 

خِف غازيت نية �لقيام 
ُ
�ألف ن�شمة. ولم ي

بـ ''�لعملية �لكبيرة'': �لهدف، كما �أو�شح، هو 

ل'' 
ّ
م

ُ
�لف�شل بين �لالجىء وعائلته، و�إبعاده عن ''د

�لمخيم، عن ''�لرو�بط �لج�شدية و�لنف�شية''، عن 

''عالقات �لعائلة و�لهوية �لمرتبطة بمكان �شكن 

م�شترك قبل حرب �ال�شتقالل.'' هذ� �ل�شابط �لكبير 

�لذي يعتبر نف�شه �أحد �الأدمغة �الأبرز في �لقيادة 

�الأمنية �الإ�شر�ئيلية، ي�شتعين هنا باال�شتعار�ت: 

�إن تم تنفيذ هذ� كله ــ تعهد ــ ف�شينهار ''بنيان 

كامل من �الأ�شياء''، ثم ينتقل �إلى ت�شبيه �أكثر 

وح�شية: ''هذ� �أ�شبه باإدخال طرف �لع�شا في ع�ص 
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للنمل.''

ما من �شك، �إذ�ً، في �أن �إ�شر�ئيل ��شتهدفت في 

غزة، بعد �شنة 1967، م�شكلة �لالجئين ــ �أي، 

�لالجئين �أنف�شهم ــ �لتي ت�شكل ف�شاًل و�حد�ً فقط 

في حرب طويلة ومتو��شلة لم تتوقف يومًا منذ 

 وكانت نتائج �لمو�جهة في 
38

نكبة 1948. 

1971 - 1972 مختلطة: �لقوة �لمف�شلة �لتي 

��شتخدمها �أريئيل �شارون في غزة و�أ�شاليب �لقمع 

�لوح�شية )قبل جنين 2002 باأعو�م طويلة( 

تفوقت، حقًا، على �لقوى �لم�شلحة �لفل�شطينية في 

مخيمات �لالجئين؛ وبعد هبوط موقت في عدد 

�لعمال �لغّزيين في د�خل �إ�شر�ئيل، عاد هذ� �لعدد 

ليرتفع من جديد، بعد ب�شعة �أعو�م. وهكذ�، فاإن 

نت 
ّ
�لتطبيع �لذي تحقق كان موقتًا فقط، مثلما بي

�الأعو�م �لتالية: لم يوؤد قمع �لمقاومة �لع�شكرية 

�إلى ��شت�شالم غزة لالحتالل �الإ�شر�ئيلي؛ ف�شلت 

حملة ''تقليل'' �ل�شكان في مخيمات �لالجئين 

ف�شاًل ذريعًا؛ �أغلبية �لعائالت �لتي جرى نقلها 

�إلى خارج �لقطاع، عادت �إليه بالتدريج.

لي�ص من �لو��شح متى تو�شلت �لقيادة 

�الإ�شر�ئيلية، بال�شبط، �إلى �ال�شتنتاج �أن من 

�لم�شتحيل �إفر�غ قطاع غزة من �لالجئين 

�لفل�شطينيين، �أو حتى من جزء جدي منهم. ففي 
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1972، لي�ص فقط عن خطة �إقامة م�شتوطنات 

د�ئمة جديدة في قطاع غزة وفي ''م�شارف رفح''، 

بل �أي�شًا حقيقة �لتمهيد الإقامة �لم�شتوطنات في 

''م�شارف رفح'' عن طريق طرد وتهجير �آالف �لبدو 

من �لمنطقة، بالقوة، بعد �إعالنها ''منطقة مغلقة 

لدو�ٍع �أمنية.'' فقد هدمت �لجر�فات �لخيام 

ت �الآبار وتم ت�شييج �الأر��شي. 
ّ
و�لبيوت، و�شد

وتحدث �أع�شاء �لكيبوت�شات عن ''�أعمال 

كولونيالية'' جرت في م�شارف رفح، كما جمعو� 

�شهاد�ت عن �ل�شلب �أثارت �شجة جماهيرية 

 وت�شكلت لجنة تحقيق خا�شة للتحقيق 
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كبيرة.

في ممار�شات �لجي�ص �لتي ُنّفذت من دون 

م�شادقة �لحكومة ظاهريًا، غير �أن ��شتنتاجاتها 

وتو�شياتها بقيت طي �لكتمان و�ل�شرية. وقد 

ت�شرب �أن �لم�شوؤول عن �أعمال �لنهب �لوح�شية في 

م�شارف رفح لغر�ص �إقامة �لم�شتوطنات هو �لذي 

و�شفته �ل�شحافة �الإ�شر�ئيلية بـ ''�ل�شابط �لكبير'' 

�لذي فعل ذلك من دون تقديم �أي تقارير �إلى 

روؤ�شائه وقادته ــ �أريئيل �شارون. بيد �أن �شارون 

لم يفعل ذلك �إاّل بدعم من مو�شيه د�يان �لذي كان 

قد عر�ص على �لحكومة، في جل�شة لها في كانون 

 ولم 
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�لثاني/يناير 1969، خططه لطرد �لبدو.

تردع �الحتجاجات حكومة �إ�شر�ئيل عن �لقر�ر 

�شمح للبدو بالعودة �إلى �لمناطق �لتي 
ُ
باأنه ''لن ي

تم �إجالوؤهم منها''، وبمو��شلة �لعمل على �إقامة 

�لم�شتوطنات.

في �شيف �شنة 1972، ُك�شف �لنقاب عن عمل 

�آخر قامت به �شلطات �الحتالل، لكن �لحديث، 

هذه �لمرة، لم يكن عن �عتقاالت وقمع تظاهر�ت، 

�أو عن طرد وتهجير �أو تعذيب وتنكيل. فبغية 

�ال�شتيالء على جزء من �أر��شي قرية عقربة، 

تمهيد�ً لبناء م�شتوطنة جديدة )�شيطَلق عليها، 

الحقًا، ��شم ''غيتيت''(، �أغلق �لجي�ص �الإ�شر�ئيلي 

�لمنطقة باأكملها، �إغالقًا تامًا، وبينما كان 

�ل�شكان يو��شلون فالحة �أر��شيهم، جرى ر�ّص 

محا�شيلهم من �لجو و�إبادتها تمامًا، قبل موعد 

�لح�شاد وجمع �لمحا�شيل باأ�شابيع قليلة فقط. 

وحتى ذلك �لوقت، درج وزر�ء �لحكومة 

بو��شطة �إن�شاء ''فا�شل ��شتيطاني'' بينه وبين 

�شيناء، في منطقة �ل�شاطىء �ل�شمالي ــ �ل�شرقي 

ل�شبه جزيرة �شيناء، و�لتي �أُطلق عليها في 

�إ�شر�ئيل ��شم ''م�شارف رفح''. وجرت مد�والت 

ب�شاأن ذلك �بتد�ء من �شنة 1968، �إذ �أقيمت 

�لم�شتوطنة �الأولى تحت غطاء من �ل�شرية �لتامة 

 وفي بد�ية �شنة 1972، قاد 
39

في �شنة 1969. 

مو�شيه د�يان و�أريئيل �شارون جهود�ً ��شتيطانية 

غير م�شبوقة من حيث حجمها و�أبعادها ــ �إن�شاء 

�شل�شلة من �لم�شتوطنات، من �شمنها ''مدينة 

�شليمان'' )''عير �شلومو''( �إلى �لجنوب من قطاع 

غزة، عند م�شارف رفح، و�أُِعدت مدينة ''يميت'' 

الإ�شكان ربع مليون م�شتوطن، وكان حلم �أريئيل 

�شارون �أن ت�شمل �لمدينة، �أي�شًا، محطة للطاقة 

�لنووية. وفي نهاية �لمطاف، ف�شل كال 

�الإجر�ءين/�لحّلين: �لم�شتوطنات في ''م�شارف 

رفح'' تم تفكيكها و�إخالوؤها في �شنة 1982، كما 

جرى تفكيك و�إخالء �لم�شتوطنات في قطاع غزة 

في �شنة 2004، �إاّل �إن �الإجر�ء�ت �ال�شتيطانية 

�لفا�شلة، قد ُتنزل �لدمار و�لمعاناة على روؤو�ص 

�شحاياها �أي�شًا.

5 ــ �ضنة 1972 اإعادة ل�ضنة 1948

كانت �شنة 1972، �أي�شًا، �ل�شنة �لتي �نك�شفت 

فيها لجزء من �الإ�شر�ئيليين، وب�شورة و��شحة، 

�لعالقة �لمبا�شرة ما بين �لتهجير و�ال�شتيطان، 

وبين �للجوء و�الحتالل. وقد �شاهمت في ذلك 

ثالث ق�شايا جماهيرية: طرد �لبدو من ''م�شارف 

رفح'' لغر�ص �إقامة �لم�شتوطنات �لجديدة �لتي 

خطط لها د�يان و�شارون؛ ر�ص �لحقول �لزر�عية 

�لتابعة ل�شكان قرية عقربة، قرب نابل�ص، بغية 

�ال�شتيالء على �أر��شيها و�إقامة م�شتوطنة جديدة 

في �ل�شفة �لغربية؛ ��شتئناف �أهالي �إقرت وكفر 

برعم، من مهجري 1948 في د�خل �إ�شر�ئيل، 

ن�شالهم من �أجل �لعودة �إلى قريتيهم.

وك�شف �أع�شاء كيبوت�شات في جنوب �لبلد، 

من حركة ''ه�شومير هت�شعير''، في ربيع �شنة 
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باعتبارها �لتعبير �الأدبي �الأكثر حدة عن �لنكبة 

في �الأدب �الإ�شر�ئيلي، لكنه عاد، في نهاية 

مقالته، �إلى تبرير ممار�شات �أولئك �لذين يقيمون 

�لم�شتوطنات على �أنقا�ص �لقرى، من خربة 

43
خزعة حتى م�شارف رفح.

كان حزب ''مبام'' نف�شه ــ �لذي ك�شف بع�ص 

�أع�شائه �لنقاب عن ق�شية نهب �أر��شي �لبدو ــ 

منق�شمًا على نف�شه: فبعد �لحرب، �أيد �لحزب �شم 

قطاع غزة �إلى �إ�شر�ئيل، وحر�ص على �لتاأكيد، 

د�ئمًا، �أنه يوؤيد ''�ال�شتيالء�ت �الأمنية'' ويعار�ص 

''�لم�شتوطنات'' في �لمناطق �لمحتلة، غير �أن 

�أع�شاءه �لذين كانو� وزر�ء في �لحكومة كانو� 

يعرفون جيد�ً �أن هذ� �لتمييز عاٍر عن �ل�شحة 

ويفتقر �إلى �أي معنى. وقد وجد �ثنان من قادة 

''مبام'' �لتاريخيين، حز�ن )يعقوب( وتلمي 

)مئير(، نف�شيهما على طرفي نقي�ص في ق�شية 

 و�أخطر من هذ�، فاإنه بمو�ز�ة 
44

م�شارف رفح.

ذلك بال�شبط، تجدد في �شيف �شنة 1972 ن�شال 

ري �إقرت وكفر برعم من �أجل �لعودة �إلى 
ّ
مهج

رو� منهما في �شنة 1948، 
ّ
قريتيهم �للتين ُهج

وهذ� �لن�شال �لجماهيري لم يقت�شر على 

رو �لقريتين 
ّ
�لتظاهر�ت فقط، بل حاول مهج

�لعودة �إليهما و�ل�شكن فيهما، لكنهم ُطردو� من 

هناك بالقوة. وفي خ�شم �لنقا�ص �لجماهيري 

�لعام ب�شاأن �لمو�شوع، ُطرحت على �لفور �أ�شماء 

قرى فل�شطينية �أُخرى تم طرد �أهلها وتهجيرهم 

في �شنة 1948، لكنهم يعي�شون في د�خل 

 لم يكن من 
45

�إ�شر�ئيل ويطالبون بالعودة �إليها.

�لممكن �لتغا�شي عن �لمماثلة بين طرد �لبدو 

وتهجيرهم من م�شارف رفح، الإخالء مكان 

لم�شتوطنات جديدة في �شنة 1972، وبين طرد 

وتهجير �شكان �إقرت وكفر برعم في �شنة 1948، 

وقد ذّكرت �أو�شاط �ليمين �الإ�شر�ئيلي �أع�شاء 

كيبوت�شات ''ه�شومير هت�شعير'' �لذين �حتجو� على 

نهب �أر��شي �لبدو بهذه �لحقيقة، علمًا باأن 

م'' نف�شه، �لمقام على جزء من 
َ
كيبوت�ص ''ِبرع

�أر��شي كفر برعم، تابع لحركة ''ه�شومير 

هت�شعير'' �لتي ت�شكل جزء�ً من حزب ''مبام''. وفي 

�الإ�شر�ئيلية على �لتبجح باأن لي�ص ثمة حاجة، 

�لبتة، �إلى م�شادرة �أر��ٍص عربية من �أجل �إقامة 

م�شتوطنات في �ل�شفة �لغربية و�لجوالن، الأن 

�لحديث يدور عن ''�أر��شي غائبين'' ــ �أي �أر��شي 

الجئين من �شنة 1967 )مثلما جرى بعد �شنة 

1948 بال�شبط ــ �إنكار �لتهجير و�الإعجاب 

بثماره(. لقد �أو�شح ر�ص �لمحا�شيل في عقربة �أن 

هذ� �لنمط من �ال�شتيطان يو�جه م�شاعب، ولن 

يكون في �الإمكان بعد �الكتفاء باأر��شي الجئي 

1967 كاأ�شا�ص لبناء �لم�شتوطنات �لجديدة. ومنذ 

تلك �للحظة ف�شاعد�ً، �شتنتقل �إ�شر�ئيل �إلى 

��شتخد�م �أو�مر �الإغالق و�لم�شادرة لدو�ٍع 

''�أمنية''، ثم �إلى �ال�شتيالء، الحقًا، على ''�أر��شي 

�لدولة''. وقد �أثارت عمليات ر�ص �لمحا�شيل في 

عقربة ــ و�لتي بدت، في نظرة �إلى �لور�ء، ق�شية 

�شغيرة تافهة مقارنة بجر�ئم �الحتالل �لالحقة ــ 

عا�شفة جماهيرية في �إ�شر�ئيل، �إذ كانت تلك 

�أر��شي مفلوحة، و�أ�شحابها �أحياء موجودون 

�أمام �أعين �لجميع. وفي �أعقابها، بادرت قوى 

ي�شارية �إ�شر�ئيلية �إلى تنظيم ب�شع فاعليات 

�حتجاجية متو��شعة في �لمناطق �لمحتلة، لكن 

ق�شية عقربة ك�شفت، على نحو جلي، �لعالقة 

�لمبا�شرة بين �ال�شتيطان وبين �لهدم و�لنهب.

�شكلت عقربة و''م�شارف رفح'' تحديًا �أمام 

�لي�شار �ل�شهيوني. و�أحد �لم�شتوطنين في 

''م�شارف رفح'' ذّكر �أع�شاء �لكيبوت�شات �لذين 

�حتجو� على طرد �لبدو، باأن كيبوت�شات ''ه�شومير 

هت�شعير'' ��شتولت �أي�شًا على �أر��شي �لبدو في 

�لنقب في �لخم�شينيات، وكتب: �إذ� كان 

�حتجاجكم �شادقًا، ''فم�شيرة �ال�شتيطان كلها في 

هذ� �لبلد كانت م�شحوبة بـ '�حتالالت'، 

ا 
ّ
42 �أم

و'��شتيطان'، و'دق �أ�شافين'، و'كولونيالية'.''

حاييم غوري، �أحد �لكّتاب �لبارزين في حركة 

�لعمل �ل�شهيونية، فكتب �أن ''جروح �لق�شية 

�لعربية'' تفتحت من جديد منذ حرب 1967، و�أن 

''م�شارف رفح'' ذّكرته بجر�ئم حرب من �شنة 

1948؛ لقد ��شتذكر �إحر�ق قرى، وتطرق �إلى 

رو�ية ''خربة خزعة'' ليزهار �شميالن�شكي، 
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هكذ� عادت ق�شية نكبة 1948 �إلى د�ئرة 

�ل�شجال �ل�شيا�شي في �إ�شر�ئيل. �شحيح �أن �حتالل 

1967 كان ينطوي على خطر �لتغطية عليها 

وطم�شها، حتى �إن معار�شي �الحتالل في 

�إ�شر�ئيل كانو� يقعون في �شر�ك �الإغر�ء بن�شيان 

نكبة 1948 و�لقفز عنها، مرة تلو �الأُخرى، 

بتجاهل �شيرورة طويلة من �لنهب و�لطرد 

و�لتهجير على �أمل �لتو�شل �إلى �تفاق جماهيري 

ب�شاأن �الن�شحاب من �لمناطق �لتي �حُتلت في 

حزير�ن/يونيو 1967، لكنهم �أخفقو� في ذلك. 

وفي �لوقت ذ�ته، �أدت عمليات �لطرد و�ال�شتيطان 

في �شنة 1967 �إلى �إحياء نكبة 1948 من جديد، 

ذلك باأن ن�شال �لمهجرين في د�خل �إ�شر�ئيل من 

�أجل �لعودة �إلى قر�هم، �شّلط �ل�شوء على ما جرى 

ويجري في �لمناطق �لمحتلة. وفي �الأعو�م 

�لتالية، �شيتم �إ�شقاط ق�شية �أحد�ث �شنة 1948 

من �لنقا�ص �ل�شيا�شي �لعام في �إ�شر�ئيل لتعود 

وتنبعث من جديد الحقًا، لكن هذ� ي�شكل، من عدة 

نو�ٍح، خطًا فا�شاًل لن يكون في �الإمكان بعده 

�إ�شقاط هذه �لق�شية تمامًا.  

ح �أحد 
ّ
معر�ص تبريره عمليات طرد �لبدو، �شر

�ل�شحافيين �لبارزين �لمقربين من مو�شيه د�يان 

باأنه ''على �شوء ما جرى �آنذ�ك'' في �إقرت وكفر 

برعم، خالل ق�شف �شالح �لجو �الإ�شر�ئيلي لبلدة 

حا�شبيا، وفي م�شارف رفح وعقربة �الآن، يجب 

�لتخل�ص من ''�ل�شذ�جة و�لتلون'' و�لقول بملء 

�لفم: ''�لحقيقة و�حدة ــ ال �شهيونية، وال 

��شتيطان، وال دولة يهودية، من دون �إجالء 

�لعرب، ومن دون م�شادرة �الأر��شي 

 �إن ك�شف �لنقاب عن �أعمال �لنهب 
46

وت�شييجها.''

و�لطرد من �أجل �لم�شتوطنات بعد �شنة 1967 

��شطر موؤيدي �ال�شتعمار �إلى عر�شها كاأنها 

��شتمر�ر مبا�شر لال�شتيطان �ل�شهيوني من 

 وفي محاولة منه 
47

�لع�شرينيات و�لثالثينيات.

الإحر�ج �لي�شار �ل�شهيوني، ن�شر �ليمين الئحة 

باأ�شماء �لكيبوت�شات �لمقامة على �أر��شي قرى 

فل�شطينية، وهو ما فعله �لي�شار �لمعادي 

 وال تز�ل هذه �لالئحة ُتطرح 
48

لل�شهيونية �أي�شًا،

في عدة نقا�شات �شيا�شية تدور في �إ�شر�ئيل، منذ 

ذلك �ليوم حتى �الآن.
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