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  حلظة احلقيقة

  
  فيليتسيا النغر

  
، وال صورة يوغسالفيا ١٩٦٧أو سنة  ١٩٤٨مل تكن صورة من حمفوظات سنة   

؛ كانت تلك صورة حية ألضخم عملية "تطهير عرقي"املمزقة باحلرب وما استجرته من 
كنا نرى أولئك املبعدين . ألربعمئة وخمسة عشر فلسطينياً من وطنهمإبعاد إسرائيلية 

بين " األرض احملايدة"باملئات يواجهون ليلتهم على ذلك السفح األجرد يف ما يسمى 
إن أيديهم الورمة . اجلزء الذي حتتله إسرائيل من جنوب لبنان وبين اجليش اللبناين

ل بالستيكية، وجروح أولئك الذين ومعاصمهم املرضوضة بعدما غُلَّت يومين بأغال
أُصيبوا بالنار التي أطلقتها عليهم امليليشيات املأجورة إلسرائيل، بأمر من رابين، قد 

وخالل األيام . أصبحت وقائع مرئية بالنسبة إىل ماليين الناس يف العامل أجمع
اء واملاء؛ خِيَم تكسوها الثلوج؛ فقدان الغذ: والليايل التي عقبت ذلك، تغيَّر املشهد

املرضى املمددون على األرض يواسيهم أطباء من املبعدين أنفسهم؛ صلوات؛ وجوه 
القرويين اللبنانيين وهم يحاولون تقديم املساعدة بتهريب بعض األطعمة؛ القذائف 

ذلك هو وجه . التي بقيت بعد آخر قصف إسرائيلي وأحدثه يف جوار خميم املبعدين
ي نفَّذتها حكومة تدّعي السعي للسالم، والتي أقرّتها عملية اإلبعاد اجلماعية الت

  .احملكمة العليا اإلسرائيلية التي تزعم إحقاق احلق والعدل
لقد بلورت األسرة الدولية وتبنَّت قواعد ومبادئ عامة من القانون الدويل لزمن 

 ١٢، ومنها اتفاقيات جنيف املعقودة يف ١٩٠٧احلرب، منها اتفاقية الهاي لسنة 
، وال سيما اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيين يف ١٩٤٩أغسطس  /آب

زمن احلرب، ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقية إلغاء جميع أشكال 

                                                            

  وهي حمامية إسرائيلية كانت أول من دافع عن . حماضرة يف جامعة بريمين يف أملانيا
، ١٩٩٠وقد أغلقت مكتبها يف القدس سنة . الفلسطينيين املعتقلين يف املناطق احملتلة

 .احتجاجاً على الظلم الذي يتعرض الفلسطينيون له يف احملاكم العسكرية يف الضفة والقطاع
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التمييز العنصري، واتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلماعية ومعاقبتها، واتفاقيات 
  .أخرى

ميثاق األمم املتحدة الذي ينبغي لكل دولة  ومن أدوات القانون الدويل األخرى
وقد تعهدت دولة إسرائيل، يف بيانها يوم قُِبلت يف األمم . من الدول األعضاء التزامه

، أنها بصفتها دولة حمبة للسالم ستلتزم، التزاماً دقيقاً، املبادئ ١٩٤٩املتحدة سنة 
  .التي يجسدها امليثاق

بادئ القانون الدويل، الذي يعني يف إن االحتالل العسكري ظاهرة حتكمها م
احلالة التي بين أيدينا،  أن أعمال اجليش اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة ال تعدُّ 

  .شرعية إال متى وافقت أصول القانون الدويل ومعاييره
تنص على حقوق صريحة، وتقضي  ١٩٤٩إن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

اضي احملتلة، وحتظر بشدة ممارسات القتل عمداً، بحماية السكان الفلسطينيين يف األر
والتعذيب، والعقوبات اجلماعية، وتدمير املمتلكات العقارية والشخصية، واستيطان 

  .األراضي احملتلة، وأعمال الطرد واإلبعاد
ومل تزل إسرائيل خالل هذه األعوام كلها تنتهك القانون الدويل انتهاكاً سافراً، 

 املتحدة، وتسلك سلوك التحدي لكل األعراف واملعايير الدولية وال تلتزم ميثاق األمم
التي قبلت األسرة الدولية بها، مستهترة بمختلف قرارات األمم املتحدة التي تطالبها 

وبينما يتساهل اجملتمع الدويل . باحترام وتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة حتديداً
ل التعاطف العاملي مع مصير اليهود يف حيال غطرسة إسرائيل، تمعن هذه يف استغال

  .إبان احملرقة الكبرى وجتيِّره خلدمة أهدافها التوسعية والعدوانية
فأحكامها يف اتفاقية جنيف الرابعة هي . لنعد إىل مسألة الطرد واإلبعاد

  : كالتايل
  :٤٩املادة 

النقل اإلجباري الفردي أو اجلماعي، وكذلك ترحيل األشخاص احملميين، من 
أراض خمتلة، إىل أراضي دولة االحتالل أو أراضي أي دولة أخرى، حمتلة أو غير 

  )التشديد من عندي. (بغض النظر عن دواعيهحمتلة، حمظور 
  

عمليات اإلبعاد لذلك أود أن أؤكّد من اآلن أن األسباب التي قدمتها إسرائيل لتسويغ 
  .األخيرة ال صلة لها باملوضوع، ولن أعاجلها إطالقاً
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وقدَّر . ١٩٦٧لقد بدأت سياسة اإلبعاد من األراضي احملتلة مع االحتالل سنة   
البعض أن عدد املبعدين قد بلغ نحو األلفين، باإلضافة إىل جموع السكان الذين 

احلدّ األقصى من "جل أن يبقى لنا هُجِّروا من ديارهم بعد وقف القتال مباشرة، من أ
، مثلما شاءت األم واجلدة غولدا مئير، رئيسة "األراضي مع احلد األدنى من السكان

فلما رفض األردن استقبال املبعدين على أرضه عبر جسر . جملس الوزراء السابق
 أللنبي، حتاشياً إلقرار بشرعية عملية الطرد، راحت سلطات االحتالل تطرد السكان من
خالل وادي عربة الصحراوي بطريقة وحشية، باعثة بذلك ذكريات وتداعيات حمزنة 

  .مع هاجَرَ العصور التوراتية
خالل األعوام الالحقة، اتخذت إسرائيل من لبنان هدفاً لرمي املبعدين فيه،   

ومن نافل القول إن عمليات . حتى أيام احلرب األهلية، معرضة بذلك حياتهم للخطر
تشكل انتهاكاً لسيادة لبنان، أو لسيادة أية دولة أخرى، وذلك بفرض  اإلبعاد هذه

  .املبعدين عليه
كيف أُبعد املئات من الفلسطينيين؟ لقد رافقتُ عدداً كبيراً منهم على طريق   

، هكذا ومن دون أية ١٩٧٠ – ١٩٦٩وقد طرد املئات منهم يف فترة . اقتالعهم املرير
، يف شأن املعتقلين من ١٩٧٤ – ١٩٧٣يف فترة إجراءات قضائية، إىل أن حصلنا، 

اجلبهة الوطنية، على قرار من احملكمة العليا، أصبح سابقة يُعتدُّ بها، بأن اإلبعاد لن 
يحدث من دون منح الشخص املنوى إبعاده فرصة املثول أمام جلنة اعتراض عسكرية 

يستأنف قرار  بعد ذلك بات يحق للشخص املنوى إبعاده ان. الستئناف أمر اإلبعاد
أمام حمكمة ) التي ليست لها إال صالحيات استشارية(جلنة االعتراض العسكرية هذه 

العليا، وذلك مع البقاء يف موطنه حتى صدور القرار النهائي عن ] اإلسرائيلية[العدل 
  .احملكمة العليا املذكورة

يف هذا التأخير للطرد، وحاولت حتاشيه، كما ] االحتالل[وقد رفضت سلطات 
؛ فكان انتقاد احملكمة العليا يف هذه ١٩٧٦سنة ) النتشة(حالة الدكتور أحمد حمزة 

احلالة قاسياً إىل حد أنه سُمح للدكتور أحمد حمزة بالعودة من منفاه ألنه مل يُمنح 
  .فرصة استنفاد الوسائل القانونية قبل إبعاده

، ١٩٨٠ة أما قضية رئيسي بلديتي اخلليل وحلحول، القواسمة وملحم، سن
فكانت اهم القضايا وأشهرها، ذلك بأنه على الرغم من موقف احملكمة العليا املؤيد 

اإلجراءات  واجهةلعمليات اإلبعاد يف ذاتها، فإن القضاة كانوا مصممين على إنقاذ 
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فالقواسمة وملحم، اللذان أُبعدا على نحو مماثل إلبعاد األربعمئة : القانونية على األقل
) باستثناء أن االثنين نُقال إىل لبنان بطائرات هليكوبتر(اً مؤخراً وخمسة عشر شخص

، سُمح لهما بالعودة من املنفى الستنفاد من دون أن يُمنحا فرصة االستئناف
  .اإلجراءات القانونية ضد قرار اإلبعاد

ماذا تعني هذه اإلجراءات القانونية؟ هل لها أية فعالية، هل أنقذت املبعدين 
صريحة واضحة؛ فباستثناء قاضٍ واحد فقط هو حاييم " ال"واب هو أية حال؟ اجل

، وافق جميع قضاة احملكمة العليا دائماً على قرارات اإلبعاد املبنية )متقاعد(كوهين 
والذي  ١٩٤٥على أحكام قانون الطوارئ الصادر عن سلطات االنتداب البريطانية سنة 

باطل املفعول منذ زمن بعيد يف يعدّه خبراء القانون األردنيون والفلسطينيون 
األراضي احملتلة، وحتى لو كان ساري املفعول، فهو يعدُّ ملغياً وباطالً خملالفته 

  .أحكام القانون الدويل
، سواء أمام اللجنة العسكرية أو أمام احملاكم العليا، "اإلجراءات القانونية"إن 

ملفات سرية يقدمها  ولكونها مبنية على شكوك أو بالغات أو وشايات موجودة يف
، ويُمنع حتى احملامون من االطالع عليها، مل تكن )جهاز الشرطة السرية(الشين بيت 

إال إن املنوى إبعادهم كان يُسمح لهم بأن يتنفسوا لبضعة أشهر أخرى . أكثر من مهزلة
وكان الفلسطينيون . هواء بالدهم يف أثناء فسحتهم اليومية خلف قضبان السجون

  .ل حلظة من تلك املهلةيقدِّرون ك
يف عملية اإلبعاد األخيرة تغيرت قواعد اللعبة تغيراً جذرياً؛ فلم يعد هناك 

قانونية، أو بزيارة عائلية، أو بنظرة أخيرة إىل الديار ومسقط " إجراءات"سخاء بأية 
الرأس؛ بل مزيد من قسوة اجليش، ومزيد من عدم مباالة احملكمة التي باتت تتصرف 

ثمة نوع من اإلرهاب املؤسساتي يصيب أيضاً آالفاً من ! صولها اإلجرائيةخالفاً أل
أفراد األُسر؛ إرهاب يُماَرس من خالل أخطاء مرتكبة يف األسماء واألشخاص، ومن 

إن ما يُسمى الطبيعة املوقتة . اعتباطي للمبعدين يف اللحظة األخيرة" استبدال"خالل 
من احليل اللغوية، لن يفلح يف تلطيف حدتها أو  ، أو غير ذلك)مدة عامين(لهذا اإلبعاد 

إن أي أمر عسكري . يف حجم طبيعتها احلقيقية، وهي االقتالع الذي قد يعادل املوت
بعملية اإلبعاد هذه غير شرعي من النظرة األوىل، ال ألنه ينتهك القانون الدويل فحسب، 

إنسان بها يف املثول أمام  بل ألنه يتنكر أيضاً ألبسط احلقوق الطبيعية التي يتمتع كل
  .أية سلطة تتصرف يف مصيره
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لقد رفض لبنان السماح بانتهاك سيادته بأن رفض إدخال املبعدين، فأفسد 
اللعبة اإلسرائيلية، وأحبط العملية العسكرية السريعة السهلة التي هدفت إىل ترويع 

وقد أُتيح للعامل، . قبلسكان األراضي احملتلة ومل تكن إال بداية ألعمال مماثلة يف املست
أول مرة يف تاريخ االحتالل اإلسرائيلي، وتاريخ عمليات اإلبعاد، فرصة االطالع على 

مأساة أُناس انتُزعوا من أُسرهم ومن أرض وطنهم، أي االطالع على جتسيد شخصي 
إنها مأساة إسرائيل أيضاً، مأساة شعب وهنا أجرؤ على القول . ملأساة الفلسطينيين

  .مه عليه بارتكاب اجلرائم ضد شعب آخرحكم حكا
إن احلكومة التي أقدمت على ذلك، والتي ستحمل عار ذلك إىل األبد، حكومة 

ويف . يرئسها حزب العمل املشبع باحلمائم الصريحين، ومنهم حمائم ميرتس ومابام
هذه املناسبة أود أن أعرب عن عميق تقديري لألعضاء النشطاء يف هذين احلزبين، 

الذين استنكروا أعمال رفاقهم يف احلكومة ودانوها، أولئك الذين عارضوا عملية أولئك 
لقد , اإلبعاد والذين يكتبون ويتظاهرون ويتكلمون ضدها، فأوالء هم إسرائيل األخرى

رفض قضاة احملكمة اإلسرائيلية العليا، برئاسة مئير شمغار، املوافقة على طلب تقدم 
ال رأفة وال رحمة، بل ضرب . بعدين مساعدات إنسانيةحمامون إسرائيليون به ملنح امل

  .من املوافقة الروتينية على قرار احملكمة
ويلفت هذا املوقف النظر بشدة يف ضوء ما نشرته الصحف اإلسرائيلية مؤخراً 

، بعدما نفي هو وأعضاء من منظمة اإليتسل اإلرهابية ١٩٤٧من أقوال لشمغار سنة 
إن اعتقالنا ونفينا من دون "كتب شمغار وقتئذ يقول  فقد. ١٩٤٤إىل إريتريا سنة 

دولة االنتداب البريطاين يف [حماكمة لهما خير دليل للعامل أجمع على أن دولتنا 
). ، مقال عادا أوشبيس٢٥/١٢/١٩٩٢، "هآرتس." ("إنما هي دولة بوليسية] فلسطين

لهاغاناه، على فتذكّر بأن ا) يف مقالها هذا عن شمغار واإليتسل(وتتابع أوشبيس 
الرغم من خالفاتها مع اإليتسل، دانت عملية النفي إدانة شديدة، حمتجة بأن عملية 

النفي تلك تُعدُّ انتهاكاً حلق اليهودي يف املقدس يف أن يعيش يف وطنه، وأنها لذلك لن 
على وصف لسوء  ١٩٤٤واشتملت إدانة عملية النفي البريطانية سنة . تقبل بها أبداً

  .املنفيين ومعاناتها حال أُسَر
أود أن أُعلِّق بالقول إن أي شخص يف إسرائيل ظن أن إبعاد الفلسطينيين 
األربعمئة وخمسة عشر ينطوي على مصلحة مشتركة إلسرائيل ومنظمة التحرير 
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الفلسطينية، من حيث دفع عملية السالم قدماً، قد نسي تاريخنا نحن اليهود، كما هو 
  .مبين أعاله

حرب سالمة "أُضيف أن تاريخنا غير البعيد أيضاً قد بيَّن إخفاق وأود أن 
... ، وأن ال مكان حلروب من أجل السالم وال لعمليات إبعاد أيضاً من أجل السالم"اجلليل

لكن أصحاب هذه السياسة ال يريدون أن يفهموا، وهم ينظرون بدهشة إىل موجات 
جماع على االحتجاج، على الرغم من التضامن مع املبعدين والتماهي مع أُسرهم، واإل

يف صفوف الساسة !) املباركة(اخلالفات الشديدة يف اآلراء، هذا فضالً عن املعارضة 
أما ردّهم على ذلك كله فهو إطالق النار والقتل واملزيد من . اإلسرائيليين أنفسهم

  .إطالق النار والقتل
ال يرون هذه املشابهات هل قادتُنا عُمْيٌ سياسيًا ف: وثمة بعد هذا كله سؤال

التاريخية وال يدركونها؟ أفال يأخذون يف احلسبان وجود التضامن اإلنساين بين 
  الفلسطينيين، وكرامتهم؟

سأقدم عن ذلك جواباً شخصياً جداً، وهو نوع من الشهادة القائمة على جتربتي 
  :خالل األعوام اخلمسة والعشرين املنصرمة

عنصرية شوفينية تسود إسرائيل وتقود إىل جتريد  إنهم حقاً عُمْيٌ بفعل مقاربة
وإن هذه املقاربة لَتنسب . العرب عامة، والفلسطينيين خاصة، من الصور اإلنسانية

خِصال التضامن والتراحم والتعاطف والكرامة واحلكمة  –نحن اليهود  –إليها وحدنا 
  .، إلخفقساة، أشرار ال يفهمون إال لغة القوة" هم"أما . واجلالدة، إلخ

ال أحد منا، سوى املتحررين من التعصبات العرقية العنصرية، يمثل األمل 
باملستقبل، األمل بكسر دائرة العنف الفاسدة وبأال نكون أمة من القتلة واملقتولين، 

  .األمل بسالم حقيقي قائم على العدل
األسرة "إىل متى ستتحمل األمم املتحدة، واجملموعة األوروبية، وما يسمى 

، وجود أولئك املقتلعين املرميين على سفح تلك التلة اجلرداء، املناضلين من "لدوليةا
  ...أجل بقائهم؟ إىل متى تراهم يتحملون صورهم احلية املنقولة إىل غرفنا الدافئة؟

يدين عملية اإلبعاد  ٧٩٩ثمة قرار إجماعي واضح جمللس األمن الدويل رقمه 
وثمة قرار آخر . ماح للمبعدين بالعودة إىل ديارهماإلسرائيلية ويطلب من إسرائيل الس

ديسمبر / يف كانون األول ٦٨١هو القرار (مشابه متعلق أيضاً بعمليات اإلبعاد 



  ٤٩ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٧ 
 

يف احملفوظات يتسحاق شمير، فيما قال، ] السابق[وضعه رئيس احلكومة ) ١٩٩٠
  !املصير نفسه؟ ٧٩٩فهل سيواجه القرار ... ليظل هناك يعلوه الغبار

ثقة بأن جميع الذين سمحوا لذلك القرار بأن يكسوه الغبار مسؤولون عن أنا وا
  .عملية اإلبعاد األخيرة التي تشمل جريمة حرب

وعليه أن يبرهن من أجلنا جميعاً . إن اجملتمع الدويل يواجه اآلن حلظة احلقيقة
 .أن القانون الدويل وشرعة حقوق اإلنسان يشمالن اجلميع بال استثناء

  
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


