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الغازي*

ق�ضية الالجئني :بني نكبة  1948وحرب **1967
تحاول هذه المقالة تبيان الروابط الوثيقة بين نكبة  1948وحرب  1967من خالل
مقاربة م�س�ألة الالجئين الفل�سطينيين ،ذلك ب�أنه خالف ًا لل�سجال ال�سيا�سي في �إ�سرائيل
الذي ينزع �إلى و�ضع نكبة  1948في حالة تناق�ض مع حرب  1967من زاوية اال�ستعمار
والنهب واللجوء ،ف�إن عمليات الطرد واللجوء عقب حرب  1967تكمل عملي ًا و�سيا�سي ًا ما
نجز في �سنة .1948
لم ُي َ

''قبل

ع�شرين عام ًا ،قمنا بعمل �أدى �إلى
وجود الجئين .الآن ،ثمة الجئون
�آخرون مجدداً ،ونحن نرغب في التخل�ص
منهم مرة �أُخرى ،لكننا ال نقول �شيئ ًا عن هذا
المو�ضوع1''.
هذا ما قاله ليفي �أ�شكول ،رئي�س حكومة
�إ�سرائيل ،في جل�سة حكومته التي ُعقدت في �آب/
�أغ�سط�س  .1967وقد ا�ستخدم لغة رمزية،
كعادته� ،إذ لم يورد �أي تف�صيالت عن ''العمل''
الذي ُن ّفذ في �سنة  ،1948وال كيف �أ�صبح هناك
''الجئون �آخرون'' الآن ،لكنه �أ�شار �إلى اثنين من
مبادىء العمل التكميلية التي اعتمدتها القيادة
* �أ�ستاذ التاريخ في جامعة تل �أبيب ،ومحرر في مجلة
''التاريخ والذاكرة'' ( ،)History & Memoryو�أحد م�ؤ�س�سي
والقائد ال�سابق لحركة ''تعاي�ش'' العربية ــ اليهودية.
** المقالة بالعبرية وخا�صة بـ ''مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية''.
ترجمة� :سليم �سالمة.

الإ�سرائيلية في �سنة  :1967فمن جهة �أولى،
�إخفاء و�إنكار المحاوالت الحقيقية لخلق لجوء
جديد و�إفراغ المناطق المحتلة حديث ًا من
�سكانها ،قدر الم�ستطاع (''نحن ال نقول �شيئ ًا عن
هذا'')؛ ومن جهة ثانية ــ بحث مكثف ،من خلف
الكوالي�س ،في ''م�س�ألة الالجئين'' من �سنة ،1948
والتي عادت ل ُتدرج في جدول الأعمال .الملفات
ال�سرائيلية،
التي تم الك�شف عنها في الأر�شيفات إ
حتى الآن ،تدل على نقا�ش داخلي وا�سع جرى في
مختلف الوزارات الحكومية ب�ش�أن ''م�س�ألة
الالجئين'' ،وعلى جهد منهجي في الوقت عينه،
إلنكار علني لأي م�س�ؤولية �سيا�سية عن اللجوء
الجديد ،وتقلي�صها �إلى الحد الأدنى .غير �أن
قارىء المرا�سالت التي جرت بين م�ؤ�س�سات
الحكم المتنوعة بين حزيران/يونيو 1967
ونهاية �سنة  ،1968ي�صطدم ،مرة تلو �أُخرى،
بمعلومات مقت�ضبة :كذا وكذا من العرب عبروا
نهر الأردن اليوم في طريقهم �شرق ًا2.
و�ضعت حرب  1967دولة �إ�سرائيل في

مقاالت
مواجهة نتائج نكبة  .1948وقد د�أبت �إ�سرائيل،
طوال عدة �أعوام ،على االدعاء �أن الدول العربية
ال تعالج ''م�شكلة الالجئين'' كما يجب ،و�أنه يمكن
ذكر
حلها بوا�سطة ''ت�أهيلهم''ّ � .أما الآن ،ومثلما ّ
وزير الخارجية� ،أبا �إيبن ،حكومته ،في �أيلول/
�سبتمبر  ،1967ف�إن التحدي ُطرح �أمامها'' :يدور
الحديث عن مئات الآالف (من الالجئين) الذين
يقيمون عندنا نحن ،ولي�س عندهم في الدول
العربية3''.
�س�أحاول ،فيما يلي ،تبيان الروابط الوثيقة
بين نكبة '' ''1948وحرب '' ،''1967من خالل
م�س�ألة مفتاحية ــ م�س�ألة الالجئين كما تبدو من
داخل �إ�سرائيل 4.فقد تجذر في ال�سجال
ال�سيا�سي ــ في �إ�سرائيل ،على الأقل ــ ميل �إلى
و�ضع نكبة  1948في حالة تناق�ض مع حرب
 .1967فمن الوا�ضح �أن كل موجة جديدة من
اال�ستعمار والنهب واللجوء ،تغطي على �آثار
الموجة ال�سابقة ،كما �أن الو�ضع الموقت ال�سابق
تحول �إلى نقطة االنطالق المفهومة �ضمن ًا
ّ
لمواجهة الو�ضع الجديد النا�شىء بفعل الدبابات
والجرافات والأ�سالك ال�شائكة والم�ستوطنات.
لكن الروابط بين اللحظتين التاريخيتين
المتوا�صلتين ،من دون �أن تبلغا نهايتهما حتى
الآن ،هي �أعمق كثيراً .يبدو لي �أنه يمكن الإ�شارة
�إلى ثالثة �أنواع من الروابط� :أو ًال ،من الناحية
العملية وال�سيا�سية ،الطرد واللجوء في حرب
ويكمالن ''العمل'' الذي لم يتم
 1967يوا�صالن
ّ
�إنجازه في نكبة 1948؛ ثاني ًا ،في م�ستوى
التحليل والفهم ،تلقي حرب  1967ال�ضوء على
نكبة  ،1948وبد ًال من �أن تطم�سها وتخفيها
ال في بع�ض النقا�شات التي
(كما يحدث فع ً
تتمحور حول الت�سوية ال�سيا�سية في حدود ''الخط
الأخ�ضر'') ،ف�إنها تعيدها �إلى الوعي ودائرة
ال�ضوء� ،أحيان ًا؛ ثالث ًا ،ب�سبب القرب الزمني
بينهما ،بالذات ،يبرز بع�ض الفروقات الجوهرية
بين حرب  1967ونكبة  .1948هذه الروابط
ت�شكل منظورات �ضرورية لفهم النكبة بكونها
�سيرورة م�ستمرة.

�ستكمل
 1ــ مهمة مل ُت
َ
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يرى يغ�آل �ألون� ،أحد القادة البارزين في
ال�سرائيلي في �سنة  ،1948و�أحد قادة
الجي�ش إ
حزب ''وحدة العمل'' (''�أَ ْحدوت هعفودا'')� ،أن ''حرب
الأيام ال�ستة'' �شكلت المرحلة الأخيرة من حرب
 .1948فقد قال في مجل�س حركة ''الكيبوت�س
الموحد'' الذي ُعقد بعد �أ�سبوعين من الحرب'' :ما
دام البلد كله لي�س في يدنا ،فهذا معناه �أن حرب
 1948لم تنت ِه بعد 5''.وبدءاً من الخم�سينيات،
ظهر لدى القيادة الإ�سرائيلية خالفات ب�ش�أن
ال�س�ؤال :هل يمكن لمواجهة ع�سكرية �أُخرى �إتمام
المهمة التي لم تنت ِه في �سنة 1948؟ كان
[دافيد] بن ــ غوريون متردداً في الإجابة عن هذا
ال� ،أبدى تخوف ًا من
ال�س�ؤال .ففي �سنة  ،1954مث ً
ال�سرائيلي لل�ضفة الغربية
�أن احتالل الجي�ش إ
وهروب الالجئين نحو الأردن �سي�ؤديان �إلى
زعزعة اال�ستقرار ال�سيا�سي في المملكة ،وخل�ص
�إلى القول�'' :أ�ضعنا �شيئ ًا مهم ًا في حرب
اال�ستقالل [حرب  ،]1948لكن ما حدث غير
قابل لال�سترداد6''.
في المقابل ،اقترح �أع�ضاء الي�سار ال�صهيوني
من حزب ''�أَ ْحدوت هعفودا'' ،من الدعاة
النموذجيين لفكرة ''�أر�ض �إ�سرائيل الكاملة'' ،مرة
تلو الأُخرى ،ا�ستكمال المهمة واحتالل ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .ففي جل�سة الحكومة
الإ�سرائيلية في  ،1963/4/25والتي ُبحث فيها
�إمكان احتالل ال�ضفة الغربية ،قال يغ�آل �ألون:
''لم �أكن �سعيداً بكمية العرب الذين بقوا في البلد
وذكر ب�أن عدد الفل�سطينيين
منذ حرب ّ ،''1948
ولمح
مواطني �إ�سرائيل ازداد منذ ذلك الحينّ .
�ألون �إلى �إمكان القيام بعملية تران�سفير ،فقال:
''على الرغم من كل �شيء ،لي�س من الم�ستبعد �أن
يف�ضل جزء من ال�سكان الهروب �إلى �شرق الأردن،
ّ
في خ�ضم حملة ع�سكرية على المثلث (منطقة
نابل�س ــ جنين ــ طولكرم) وجبل الخليل ،بما في
ذلك القد�س القديمة� .س�أقول �إن على التخطيط
الع�سكري �أن ي�أخذ في الح�سبان ،دائم ًا ،منفذاً
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للـهرب 7''.قبل ذلك بثالثة �أعوام ،طرح وزير �آخر
من حزب ''�أَ ْحدوت هعفودا'' ،يت�سحاق بن �أهارون،
عما �إذا كان هناك مخطط
على الحكومة ال�س�ؤال ّ
�إ�سرائيلي الحتالل ال�ضفة الغربية في حال
ت�ضع�ضع نظام الحكم في الأردن .ورداً على ذلك،
روى بن ــ غوريون �أنه قبل ذلك بعدة �أعوام،
�أجرى محادثة مع ع�ضو بارز �آخر من ذلك
الحزب نف�سه ــ هو يغ�آل �ألون ،على ما يبدو .فقد
اقترح الع�ضو المق�صود احتالل ال�ضفة الغربية،
وحين �أجابه بن ــ غوريون ب�أن مليون عربي
ال�'' :سنعمل
رد قائ ً
يعي�شون في ال�ضفة الغربيةّ ،
�شيئ ًا في طولكرم فيبد�أ العرب بالهروب ''.ثم
وا�صل بن ــ غوريون فقال �إن جوابه كان �أنه
''غير م�ستعد لعمل �شيء ما في طولكرم'' ،و''حتى
�إن حدث هذا (الـ '�شيء ما') ،فل�ست واثق ًا ب�أنهم
�سيهربون ،لأنهم ــ هم �أي�ض ًا ــ تعلموا �شيئ ًا ما
خالل الأعوام8''.
كان الجي�ش الإ�سرائيلي م�ستعداً ،حق ًا،
أعد في �سنة
لال�ستيالء على ال�ضفة الغربية ،بل � ّ
 1963ــ في �إطار تهيئة الأر�ضية للحكم
الع�سكري االحتاللي على ال�سكان ــ ترجمة عربية
لـ ''�أحكام �أنظمة الطوارىء'' ،و�أجرى تعديالت
عليها 9.ومن جانب �آخر� ،شكلت المواجهة
الع�سكرية ال�شاملة فر�صة فريدة لمحاولة �إ�صالح
''�ض ّيع'' في حرب .1948
ما ُ
�أثار االحتالل ال�سريع لل�ضفة الغربية وقطاع
غزة لدى �أو�ساط وا�سعة من القيادتين المدنية
وال�سيا�سية في �إ�سرائيل ــ طبق ًا لل�شهادات الجزئية
التي جرى الك�شف عنها الآن في الأر�شيفات
تفرغ حق ًا ال�ضفة الغربية
الإ�سرائيلية ــ �أم ً
ال ب�أن َّ
وقطاع غزة من �سكانهما .وهذا ما نجد تعبير ًا
عنه في �أقوال م�س�ؤولين كبار ،كما في �أقوال
من ّفذي الأوامر من الدرجات الدنيا ،على حد
�سواء .العقيد �شلومو غازيت ،ذراع مو�شيه دايان
اليمنى و''من�سق الأعمال في المناطق'' حتى �سنة
 ،1974قال �إن ''تفا�ؤ ًال'' �ساد لدى القيادة العليا،
فور انتهاء الحرب ،ب�ش�أن �إمكان منع
الفل�سطينيين من العودة من ال�ضفة ال�شرقية لنهر

الأردن� ،إلى جانب ''ا�ستمرار موجة الخروج10''.

يعقوب كي ِدم �شارك في �إحدى العمليتين
ال�سريتين اللتين ُن ّفذتا في قطاع غزة بعد حرب
حزيران/يونيو  ،1967وا�ستهدفتا �إفراغ القطاع
من الجئي  .1948لقد حققت العمليتان نجاح ًا
وعبر كي ِدم عن �أ�سفه على الفر�صة
محدوداً جداًّ ،
المهمة التي �أُ�ضيعت في �إبان الحرب نف�سها:
''ربما يكون هذ غير لطيف ،لكنني قلت على
الدوام �إن ما يمكن �إنجازه في يوم واحد من
الحرب� ،أو فور انتهائها مبا�شرة ،ال يمكن �إنجازه
في خم�سين عام ًا من ال�سالم .كنت �أعتقد �أنه
يمكن �إ�صالح وتعوي�ض ما �أ�ضعناه في �سنة
 ،1948لكننا عدنا و�أ�ضعنا الفر�صة في �سنة
� 1967أي�ض ًا ،وهذا تق�صير11''.
زادت الوتيرة المرتفعة التي جرت بها
المعارك� ،إلى جانب ح�ضور منظمات دولية في
حاالت نادرة لدى احتجاج بع�ض الجنود
الإ�سرائيليين ،في �صعوبة ا�ستكمال �إجراءات
الطرد و�إتمامها .وتركزت جهود الطرد الأكثر
منهجية في عدد من المناطق المفتاحية ــ ه�ضبة
الجوالن التي ُف ّرغت من �سكانها بالكامل تقريب ًا،
وغور الأردن ،وقرى منطقة اللطرون على الطريق
الرئي�سي بين القد�س وال�سهل ال�ساحلي ،عالوة
على عدد من القرى والبلدات الواقعة على طول
الخط الأخ�ضر الذي ف�صل بين �إ�سرائيل وال�ضفة
الغربية ــ من طولكرم ،وقليقيلة وعنبتا في
المثلث ،حتى بيت عوا وبيت ِمر�سيم في جبل
تلم�س �آثار الجهد
الخليل .ف�ض ً
ال عن هذا ،يمكن ّ
المميز الذي ُبذل لطرد ال�سكان الفل�سطينيين في
القد�س وبيت لحم �أو دفعهم �إلى الهرب ،وبع�ض
جهود الطرد تلك كان بمثابة ا�ستغالل �سريع
لفر�صة عابرة ،ومحاولة لفر�ض وقائع تحت
�ستار دخان المعارك ،بينما لم يكن وا�ضح ًا ما
�إذا كان الو�ضع الدولي ي�سمح لإ�سرائيل بال�سيطرة
على المناطق المحتلة حديث ًا لفترة طويلة .هذه
هي ،كما يبدو ،الخلفية التي تف�سر عملية التقدم
في البلدات الواقعة على طول ''الخط الأخ�ضر''،
وخ�صو�ص ًا قرى يالو وبيت نوبا وعموا�س ،فقد
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كانت هذه ،جميع ًا ،مواقع جرت فيها مواجهات
متكررة منذ �سنة  .1948وحين ات�ضح �أن لي�س
ال�سرائيلية على
ثمة خطر في �أن تنتهي ال�سيطرة إ
ال�ضفة الغربية خالل وقت ق�صير ،ت�ضاءلت
الحاجة �إلى �إجراء ''تعديالت حدودية'' مو�ضعية،
و�أ�صبح التركيز على تكري�س وتثبيت ال�سيطرة
على المناطق المحتلة 12.وفي الوقت الذي كان
القا�سم الم�شترك للمناطق الأولى تعزيز
وا�ستكمال �إنجازات �إ�سرائيل ال�سابقة منذ حرب
 ،1948فتحت عمليات الطرد من المناطق
الأُخرى الطريق �أمام موجة اال�ستيطان
الم�ستقبلية :ه�ضبة الجوالن وغور الأردن
والقد�س� ،إذ هي�أت عمليات الطرد ومنع عودة
الالجئين الأر�ضية لموجة اال�ستيطان الأولى بعد
�سنة  ،1967والتي تركزت في �إقامة م�ستوطنات
على ''�أرا�ضي الغائبين''� ،أي �أرا�ضي الجئي
 .1967وبموازاة عمليات الطرد المنظمة في �إبان
الحرب نف�سها وفور انتهائها مبا�شرةُ ،بذلت
جهود للمدى البعيد ــ ا�ستمرت في ال�ضفة الغربية
حتى �سنة  ،1968واكت�ست في قطاع غزة �أ�شكا ًال
متعددة حتى �سنة  1972على الأقل ــ هدفت �إلى
الدفع نحو هجرة فل�سطينية مكثفة من المناطق
المحتلة .و�إلى جانب الخوف وا�ستخدام مختلف
و�سائل القمع ،جرى ا�ستخدام ال�ضغط االقت�صادي
''لم ال�شمل'' في اتجاه واحد ــ �أي� ،إرغام
و�سيا�سة ّ
العائالت التي كان �أحد �أفرادها موجوداً خارج
المناطق المحتلة على المغادرة لالتحاد به.
و�ش ّكل الجئو  1948في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة و�سكان القد�س ال�شرقية هدف ًا مركزي ًا لهذه
ال�سيا�سة13.

 2ــ املن ّفذون والو�سائل

كان كثيرون من ال�ضباط الكبار الذين تولوا
ال�سرائيلي في حرب 1967
قيادة الجي�ش إ
�ضباط ًا �شبان ًا في حرب  ،1948وبرز عدد منهم
في عمليات الطرد والتهجير ،وبرروا ذلك
بـ ''الح�ساب المفتوح'' الممتد منذ نكبة ،1948
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مثل اللواء عوزي نركي�س (الذي قاد عملية
التهجير في حي المغاربة في القد�س ،واللطرون،
وقلقيلية والعملية االنتقامية في �صوريف)،
�شاحم .وحين رف�ض رعنان لوريا
والعقيد زئيف َ
تنفيذ الأمر بتحميل �سكان عنبتا وطولكرم في
�شاحم ،على �أنها فر�صة ال
الحافالت� ،أ�صر قائدهَ ،
تتكررّ �'' :إما الليلة و� ّإما ال� ،إلى الأبد 14''.وقد انتبه
�أحد المرا�سلين الإ�سرائيليين �إلى ذلك�'' :ضمن
القيادة العليا في الجي�ش الإ�سرائيلي ...هناك
مقاتلون من حرب التحرير ومن قادتها ،قادتهم
الأقدار ،في معظمهم� ،إلى تجربة ال يحظى بها
�سوى قلة من الع�سكريين� :أن يعودوا ،عودة
المنت�صرين� ،إلى �ساحات المعارك التي ف�شلت
نجز كاملة ،ولم تح َّقق
فيها المهمة� ،أو لم ُت َ
�أهدافها كافة .بالن�سبة �إلى جيل حرب ،1948
ف�إن حرب �صيف �سنة  1967كانت بمثابة
ا�ستكمال لمعارك  15''.1948و�إلى جانب
اال�ستمرارية ال�شخ�صية بين القادة والمن ّفذين،
كان ثمة ا�ستمرارية تنظيمية �أي�ض ًا :فابتداء من
�سرية خا�صة على
�سنة  ،1963انكبت وحدة ّ
تنفيذ مهمة هدم بقايا القرى الفل�سطينية
المهجورة التي بقيت �ضمن حدود �إ�سرائيل بعد
�سنة  .1948ولم تتوقف هذه الوحدة عن العمل
و�سعت ن�شاطها ووا�صلت
في �سنة  ،1967و�إنما ّ
عمليات الهدم المنهجي في قرى الجوالن حتى
�سنة 16 .1969
وجرت عمليات الطرد في �سنة  ،1967في
كثير من الحاالت ،ب�صورة �أكثر �سرعة وتنظيم ًا
من تلك التي جرت في �سنة  :1948قوافل من
�آالف الالجئين توجهت �شرق ًا ،م�شي ًا على الأقدام،
بينما ا�س ُتخدمت الحافالت في بع�ض الحاالت
لنقل الفل�سطينيين �شرق ًا� ،إلى ما وراء نهر الأردن،
مثلما حدث في قلقيلية وطولكرم وعنبتا .وبعد
الحرب ب�أ�سبوعين ،جاءت الجرافات �إلى منطقة
اللطرون إلتمام هدم القرى بعد طرد �سكانها
وتهجيرهم ،وبعد ذلك ب�ستة �أيام ،دخلت جرارات
الكيبوت�سات المجاورة �إلى الحقول .ومع ذلك،
اع ُتمدت ،ب�صورة عامة ،طرق مماثلة ومعروفة:
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المزج ما بين ا�ستغالل هروب ال�سكان المدنيين
المفهوم من مناطق القتال والطرد المنظم ،وبين
ن�شر الرعب ومنع العودة .ففي قلقيلية ،جرى
ت�شغيل وحدات خا�صة للحرب النف�سية ن�شرت،
بين ال�سكان ،بالغ ًا كاذب ًا فحواه �أن المدينة
�ستتعر�ض لهجوم عراقي و�شيك ،و�أن عليهم
مغادرة المدينة فوراًّ � .أما في منطقة القد�س وبيت
لحم ،فقد ا�ستوجبت مهمة دفع ال�سكان �إلى الهرب
ا�ستخدام �صيغ �أكثر دهاء .وعلى الرغم من ذلك،
ف�إن غبريئيل �شتيرن ،مرا�سل ''عال هم�شمار''،
�أدرك �أن البالغ ''الإن�ساني'' ظاهري ًا ،الذي جرى
ن�شره في �أرجاء القد�س القديمة ،وفحواه �أن
ال�سلطات الإ�سرائيلية �ستوفر حافالت خا�صة
لنقل ال�سكان الراغبين في المغادرةُ ،فهم لدى
�سكان البلدة القديمة ب�أنه ''تحفيز من جانب
الحكم الع�سكري'' على المغادرة 17.كما �أن
الممر�ضة الفرن�سية التي �أطلقت على نف�سها ا�سم
ماري ــ تريز �سجلت في مفكرة الحرب خا�صتها
�أن مركبات ع�سكرية تجولت في �شوارع بيت لحم
و�أمهلت ال�سكان مدة �ساعتين لمغادرة منازلهم:
ال�سرائيليين ربما كانوا قد
''بد�أنا نفكر في �أن إ
ت�صرفوا بمثل هذا في المرة الأولى (في )1948
حين �أوجدوا م�شكلة الالجئين 18''.و�شهد الأب
بول غوتييه �أي�ض ًا ب�أن ن�ص البالغ الذي تردد من
خالل مكبرات ال�صوت المحمولة على المركبات
الع�سكرية التي تجولت في �شوارع بيت لحم كان
التالي'' :من �أجل �إنقاذ حياتكم وحياة �أوالدكم ــ
اُهربوا؛ �س ُت�سحقون تحت ركام الهدم خالل �ساعة.
اُخرجوا �إلى الطريق نحو �أريحا19''.
واتهمت كل من وكالة الأمم المتحدة لغوث
وت�شغيل الالجئين الفل�سطينيين في ال�شرق الأدنى
(الأونرا) وال�سلطات الم�صرية والأردنية� ،إ�سرائيل
ب�أنها تحفز �سكان المناطق المحتلة على
المغادرة ،لكن كان من ال�صعب توثيق الجهود
والم�ساعي التي بذلتها ال�سلطات الإ�سرائيلية
ل�ضمان ا�ستمرار تدفق قوافل الالجئين النازحين
من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خالل الأ�شهر التي
�أعقبت الحرب .فقد تم �إرغام الالجئين على

توقيع ت�صريح ب�أنهم ''يغادرون بمح�ض �إرادتهم
الحرة'' ،كما كرر دبلوما�سيون �إ�سرائيليون
االدعاء �أن �إ�سرائيل ال تفعل �شيئ ًا لدفع ال�سكان
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إلى النزوح .ومن
وراء الكوالي�س ،كان موظفون �إ�سرائيليون
رفيعون يبحثون في خطة لنقل الجئين من
ال
أم
�
الغربية،
قطاع غزة �إلى �سيناء �أو �إلى ال�ضفة
ً
ب�أن يوا�صل ه�ؤالء طريقهم �إلى ال�ضفة ال�شرقية.
وفي هذا ال�سياق ،لم ُيبذل �أي جهد لإخفاء الرغبة
في عمل �أي �شيء كي يبدو االنتقال ''تلقائي ًا''،
وقد اقترح موظف كبير في وزارة الخارجية
ال�سرائيلية� ،ضمن تقرير �سري�'' ،إثارة حركة
إ
تلقائية من قطاع غزة �شرق ًا نحو ال�ضفة الغربية،
وال�ضفة ال�شرقية ،ومن بعدهما �إلى دول عربية
�أُخرى �أي�ض ًا'' ،لكن كان يجب تنفيذ ذلك ''ب�صورة
�سرية وتلقائية'' ،ومن المحظور �أن يبدو ك�أنه
عملية منظمة تقودها �إ�سرائيل 20.و�أو�صى
م�ست�شار ق�ضائي في وزارة الخارجية الإ�سرائيلية
ب�أنه ''�إذا ما حدثت هجرة الجئين من غزة �إلى
ال�ضفة �أو �إلى �سيناء ،فيجب الحر�ص على �أ ّال يبدو
الأمر ك�أنه مبادرة �أو �إكراه من طرفنا نحن ،بل
�أن يبدو عالج ًا هادئ ًاّ � 21''.أما الخطط ب�ش�أن
''�إثارة'' نزوح ''تلقائي'' فت�شكل �شهادة غير
مبا�شرة على الطرق والأ�ساليب الأقل علنية التي
ال .فخالل حمالت الطرد
تم اعتمادها فع ً
والتهجير التي جرت في �أواخر حرب ،1948
وفي �أوائل الخم�سينيات ،ا�ستخدم المتحدثون
الر�سميون الإ�سرائيليون ال�صيغ ذاتها ،م�ؤكدين �أن
المغادرة تجري ''طوع ًا'' ،على الرغم من �أن
الوثائق التي تم الك�شف عنها �أظهرت �أنها كانت
حمالت طرد وتهجير منظمة.
ان�صب ،كما
غير �أن الجهد المنظم المركزي
ّ
بعد نكبة  1948تمام ًا ،على منع العودة.
فالهروب الآني يتحول �إلى لجوء دائم عند منع
عودة الذين فروا من المعارك ،بالقوة .وفي �آب/
�أغ�سط�س  1967تواترت الأنباء عن قتل
فل�سطينيين يحاولون اجتياز نهر الأردن في
محاولة منهم للعودة �إلى ال�ضفة الغربية .وبعد

قضية الالجئين :بين نكبة  1948وحرب 1967

م�ضي �أعوام على ذلكُ ،ن�شرت �شهادة �أحد الجنود:
أو�ضحوا لنا �أنه �إذا ما مرت بجانبنا قوافل من
''� َ
الالجئين العائدين من الأردن �إلى ال�ضفة ــ ف�إنه
ألت
يتعين علينا �إطالق النيران عليهم� .س� ُ
ال�ضابط :هل �أطلق الر�صا�ص �أي�ض ًا ،في حال
�سماعي بكاء �أطفال؟ الجواب الذي تلقيته كان:
'ال تكن فتاة' ''.ثم روى'' :في �أحد الكمائن،
تمركزنا على تلة كانت تطل على معبرين تحتها،
وكنا �أربعة جنود م�سلحين ببنادق 'عوزي'.
�سمعنا �صخب �أ�شخا�ص يم�شون وهم يتقدمون
نحونا .اختب�أنا ،وحين �أ�صبحوا قريبين منا،
ال�ضاءة و�شرعنا في �إطالق
رفعنا م�صابيح إ
النار .ر�أينا تحتنا ع�شرات الالجئين ،على بعد
نحو  70متراً .ر�أينا ،بو�ضوح�ُ ،صرر الأمتعة التي
كانوا يحملونها� .أطلقنا نيران ًا كثيرة22''.
وقدم مو�شيه دايان ،وزير الأمن ،في بداية
ّ
�آب�/أغ�سط�س  ،1967تقريراً �إلى الحكومة
الإ�سرائيلية عن قتل الالجئين الذين يحاولون
العودة ،وكانت �أقواله مزيج ًا نموذجي ًا من
الك�شف والإخفاء ،ومن ال�صراحة الفظة والإنكار.
و�صف دايان ذلك ب�أنه ''�شيء مروع'''' :نحن
نمنعهم من العبور .في �ساعات النهار ،نطلق
النار فوق الر�ؤو�س ،ثم يعودون في �ساعات الليل،
فنطلق النيران عليهم .كان هنالك حالة واحدة �أو
اثنتان �أ�صيب فيها عرب ،وفي بع�ض الحاالت
كان بينهم ن�ساء و�أطفال �أي�ض ًا .وعلى الرغم من
ذلك� ،أعدنا يوم الجمعة� ،أو يوم الخمي�س (قبل
يومين �أو ثالثة من جل�سة الحكومة)500 ،
�شخ�ص �آخر نجحوا في عبور نهر الأردن ''.ه�ؤالء
''�أوقفتهم دورياتنا بين نهر الأردن ونابل�س� ،أي
بعد قطعهم م�سافة معينة م�شي ًا على الأقدام،
فحملناهم في الحافالت و�أعدناهم �إلى الجانب
ّ
الآخر من نهر الأردن23''.
ا�ضطرت �إ�سرائيل ،تحت ال�ضغط الدولي� ،إلى
الموافقة على �إعادة الجئين من ال�ضفة ال�شرقية،
لكنها حددت �أنظمة ومواعيد لم تتح ذلك �إ ّال لعدد
قليل فقط .وفي المداوالت الداخلية ،اعترف
موظفون كبار ب�أن ال�سيا�سة الإ�سرائيلية تق�ضي
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ب�إعادة عدد �ضئيل جداً من الالجئين فقط،
لأغرا�ض دعائية لي�س �إ ّال.
تتمثل ق�ضية الالجئين ،في �أحد جوانبها ،في
الحرب على عددهم ،وعلى تعريف اللجوء،
وم�سبباته والم�س�ؤولية عنه .وقد بد�أت الحرب
على العدد ''الحقيقي'' لالجئي  1948قبل �سنة
 1967بعدة �أعوام ،وا�ستمرت بعد الحرب
مبا�شرة .واندمج الجهد الذي ُبذل لتمويه حجم
اللجوء الجديد ،في �سنة  ،1967مع الجهد لتقليل
عدد الالجئين في �سنة  1948ب�شكل ا�صطناعي،
ال� ،أن عدد الالجئين في �سنة
�إذ تم االدعاء ،مث ً
مما تعر�ضه معطيات الأونروا،
� 1948أقل كثيراً ّ
لعدهم من جديد ،بحيث ال
وجرت محاولة ّ
ُيحت�سب الذين ال يقيمون في مخيمات لالجئين
في عداد الالجئين .ولم تكن المعركة على عدد
الالجئين عملية رمزية فح�سب ،بل �إن محاولة
االدعاء �أن َمن ال ي�سكن في مخيمات لالجئين ال
ُيعتبر الجئ ًا غ ّذت محاوالت متكررة القتالع
الجئين فل�سطينيين من مخيمات قطاع غزة.
والإح�صاء ال�سكاني الذي �أُجري في المناطق
المحتلة في �أيلول�/سبتمبر ( 1967على غرار
الإح�صاء الذي �أجرته �إ�سرائيل بعد �سنة )1948
ا�س ُتخدم لتكري�س الواقع الذي ت�ش ّكل في �أعقاب
ال.
موجة النزوح الكبيرة ،ولمنع العودة م�ستقب ً
لي�س هنا المقام للتوقف عند تف�صيالت الجهد
الدعائي الهائل في ق�ضية الجئي 1948
و ،1967و�إنما �س�أكتفي ،فقط ،بالتقرير الذي
قدمه موظف وزارة الخارجية الإ�سرائيلية الذي
رافق طاقم ًا من ال�صحافيين الأجانب في جولة
في ال�ضفة الغربية في نهاية حزيران/يونيو
 .1967فقد �سمع المرا�سلون ال�صحافيون
الأجانب �أن الآالف يعبرون نهر الأردن �إلى
ال�شرق كل يوم ،فلم ي�صدقوا الرواية الإ�سرائيلية
الر�سمية ب�أن الأمر يتعلق بب�ضع مئات فقط .وفي
�أثناء لقائهم مع نائب الحاكم الع�سكري في
�أريحا ،هم�س موظف وزارة الخارجية لل�ضابط
الإ�سرائيلي ،في اللحظة الأخيرة ،ب�ش�أن عدد
النازحين الذي يجب ا�ستخدامه ،كي يكرر هذا
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الرواية الر�سمية على م�سامع ال�صحافيين .وعند
و�صولهم �إلى ''ج�سر �أللنبي'' [يربط ال�ضفة الغربية
بالأردن فوق نهر الأردن ،وهو �أق�صى معبر
جنوبي على نهر الأردن ،على بعد نحو 5
كيلومترات �شرقي مدينة �أريحا (المترجم)]،
ا�صطدموا بمئات الالجئين في ع�شرات
ال�شاحنات ،متوجهين نحو ال�شرق ،ف�س�أل �أحد
المرا�سلين ال�صحافيين الأجانب الجندي
الإ�سرائيلي الذي كان يقف عند الحاجز ''ال�س�ؤال
اللجوج ذاته ــ كم �شخ�ص ًا عبر من هنا اليوم؟''
فكان الجواب'' .''4000'' :لح�سن حظنا'' ،يقول
الموظف الإ�سرائيلي�'' ،أن الجندي لم يتحدث
النجليزية ،وخالل الترجمة� ،أ�سقطت �صفراً24''.
إ
ُ

 3ــ املقارنة مع �سنة 1948
قارن المتحدثون با�سم الحكومة الفرن�سية
بين الجئي  1967والجئي  ،1948وحين
حاولت وزارة الخارجية الإ�سرائيلية االعترا�ض
على عدد الجئي  ،1967ادعت �أن الحديث يجري
لي�س عن الجئي حرب فقط ،بل عن ''عاطلين عن
وذكرت ب�أن الحال
العمل وفقراء محليين'' �أي�ض ًاّ ،
25
وقدر
كانت كذلك في �سنة � 1948أي�ض ًا.
ّ
ميخائيل كومي ( ،)Comayالم�ست�شار ال�سيا�سي
لوزير الخارجية� ،أنه ''على غرار �سنة ،1948
هناك الآن �أي�ض ًا تخوف من �أن �أيدينا لي�ست
نظيفة حيال ن�شوء م�شكلة الجئين �أُخرى'' ،ور�أى
�سيمار�س على �إ�سرائيل لإعادة الجئي
�أن �ضغط ًا
َ
 ،1967و�أن على �إ�سرائيل ،لتعزيز رف�ضها� ،أن
تبدو ك�أنها منهمكة بت�أهيل الالجئين في
المناطق المحتلة حديث ًا26.
خالل المداوالت الداخلية التي �أجرتها
الحكومة ،تورط الوزراء في الكالم� ،أحيان ًا ،في
�أثناء محاولة التمييز بين الجئي  1948والجئي
 .1967ففي محاولة إلنكار حق الجئي ،1948
الذين �أ�صبحوا الجئين للمرة الثانية في �سنة
 ،1967في العودة �إلى ال�ضفة الغربية ،قال
الوزير زيرح فيرهافطيغ في �أيلول�/سبتمبر

'' :1967ه�ؤالء لي�سوا الجئي �أريحا؛ � ّإما �إنهم
الجئون من يافا ،و� ّإما �إنهم لي�سوا الجئين
�إطالق ًا 27''.وفي المقابل ،ادعى وزير التعليم،
زلمان �أران� ،أن من غير الممكن التمييز بين
الجىء والجىء ،ومن الم�ؤكد �أنه محظور على
اليهود فعل ذلك ،كونهم ''�شعب ًا من الالجئين''.
وقال �أران �إن م�س�ألة الجئي  1948هي ''حدبة
ثقيلة جداً على ظهرنا'' ،ولذا يجب تمكين �آخرين
من الجئي  1967من العودة .وكان للمقارنة
ت�أثير في االتجاهين ،حتى �إن ي�سرائيل غاليلي،
�أحد الم�ؤيدين المتحم�سين لال�ستيطان ،ح ّذر
الَ :من يطالب ب�إعادة الجئي 1967
الوزراء قائ ً
يعبر بذلك عن ''حكم �أخالقي �سلبي'' بما في
�إنما ّ
ذلك على �شرعية �إ�سرائيل في حدود  4حزيران/
يونيو �أي�ض ًا� ،إذ قال'' :جميع تلك التبريرات
الأخالقية والإن�سانية التي ت�سري على الجئي ما
بعد حرب الأيام ال�ستة ،ت�سري �أي�ض ًا على
الالجئين قبل تلك الحرب ''.ويمكن القول �إنه كان
محق ًا.
عالوة على ذلك ،فهم �أحيان ًا الجنود
ال�سرائيليون العاديون الذين لم
والمواطنون إ
حرب 1967
يكونوا على علم بمخططات الحكامَ ،
في �ضوء �أحداث �سنة  ،1948وكان بينهم َمن
الحظ �أن ما يجري �أمام �أعينهم �إنما ي�شير �إلى
وجود �أنماط معروفة ــ معروفة لكن ُمن َكرة .و�أحد
ال�سرائيليين ،وهو من �أوائل الوافدين
المواطنين إ
�إلى ه�ضبة الجوالن المحتلة بعد حزيران/يونيو
 ،1967كان �شاهداً على عملية طرد وتهجير َمن
تب ّقى من �سكان ه�ضبة الجوالن ،وقد �أدلى
ب�شهادته �أمام ال�صحافي �شاي فوغلمان ،وقال
''مجمعين
�أنه �شاهد مئات المواطنين ال�سوريين
ّ
�أمام طاوالت جل�س �إليها جنود'' ،ف�أدرك ما
يجري على الفور:

ل�ست جباناً ،لكنني �شعرت في تلك الحظة ب�أن
ُ
�سوي يحدث هناك .ما زلت �أذكر
غير
ا
�شيئ
ً
ّ
لدي انطباع ًا
حتى اليوم �أن ذلك الم�شهد و ّلد ّ
�سيئاً ،لكن الأمر كان قد �أ�صبح واقع ًا عيني ًا
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على الأر�ض ،كما حدث في اللد والرملة
كنت
و�أماكن �أُخرى في �إبان حرب اال�ستقاللُ .
مقات ًال في الكتيبة الثالثة التابعة لـ ''البلماح''
[''بلوغوت
ماحت�س'''''/ال�سرايا ال�صاعقة'' ــ
َ
�إحدى الع�صابات ال�صهيونية قبل وفي �إبان
( 1948المترجم) ] في تلك الحرب ،وعلى
الرغم من �أنني �أُ�صبت في المعركة التي �سبقت
عرفت �أن هذا ما
احتالل اللد والرملة ،ف�إنني
ُ
فعله رفاقي .كانوا يروون لي عن الطرد خالل
زياراتهم لي في الم�ست�شفى ،ثم في الأعوام
الالحقة �أي�ضاً ،بالت�أكيد28.
وقد ا�صطدم �ضابط �آخر بالحافالت التي تنقل
الجئين فل�سطينيين �إلى ال�ضفة ال�شرقية من نهر
الأردن وت�أكد ،فوراً� ،أنها عملية طرد منظمة.
تذكر ،على الفور ،مجزرة كفر
و�أكثر من ذلكّ ،
قا�سم في �سنة .1956

 4ــ غزة
حين بدا ،في �سنة � ،1958أن �أزمة النظام
الحاكم في الأردن توفر إل�سرائيل فر�صة ل�شن
حرب ،و�أن رئي�س هيئة �أركان الجي�ش الإ�سرائيلي
دعا �إلى احتالل الجزء الأكبر من ال�ضفة الغربية،
�سجل دافيد بن ــ غوريون في مفكرة يومياته �أن
ّ
''العرب لن يهربوا هذه المرة'' 29،طبق ًا لتقديرات
رئي�س هيئة الأركان.
وفي �صيف �سنة  ،1973وفي ع ّز قوته� ،أجرى
مو�شيه دايان مقارنة بين نتائج نكبة 1948
ونتائج حرب  ،1967بغية �إبراز الفارق بينهما،
القرار
وهنا� ،أي�ض ًا ،كانت تقويماته خليط ًا من إ
المتب�صر والواقعي بالحقائق والإنكار .فنتيجة
''التران�سفير'' في �سنة  ،1948قال ،تحول نحو
 %80من العرب الذين كانوا يقيمون في المناطق
التي �سيطرت عليها �إ�سرائيل �إلى الجئين،
وا�ستولت �إ�سرائيل على  4ماليين دونم من
الأر�ض (لم يتردد دايان في و�صف ما جرى
بـالـ ''تران�سفير'' ،لكنه حاول الربط بينه وبين
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نزوح يهود م�شرقيين من الدول العربية) .وفي
وجراء حرب � ،1967أ�ضاف :تحول نحو
المقابلّ ،
 %20من �سكان ال�ضفة الغربية �إلى الجئين،
وا�ستولت �إ�سرائيل على ب�ضع ع�شرات الآالف من
الدونمات من �أرا�ضيهم فقط (كان دايان يق�صد
�أرا�ضي الجئي  1967فقط ،ولي�س الأرا�ضي التي
�صادرتها �إ�سرائيل الحق ًا) .وفي محاولته إلبراز
االختالف عن نتائج  ،1948لم يتردد دايان
�أي�ض ًا في ت�سمية القرى والبلدات التي جرى
هدمها في �إبان حرب حزيران/يونيو ،و�أ�شار �إلى
�أنه جرى ترميمها جميع ًا ــ با�ستثناء قرى منطقة
اللطرون ــ في �أعقاب الحرب (لكنه �أ�صر على
�إخفاء وتمويه طريقة تنفيذ الهدم متظاهراً ب�أن
الأمر حدث في قلب عا�صفة المعركة) .المنطقة
الوحيدة� ،أ�ضاف دايان'' ،التي ن�ش�أ فيها ،في
�أعقاب حرب الأيام ال�ستة ،واقع م�شابه لذاك الذي
ن�ش�أ في �سنة  ...1948هي ه�ضبة الجوالن'' التي
''هجر جميع �سكانها بلداتهم ،في �إبان الحرب''.
هنا� ،أي�ض ًا ،الكذب والحقيقة م�ضفوران مع ًا� ،إذ
لي�س من الوا�ضح ما �إذا كانت المقارنة مع �سنة
تلمح �إلى الظروف والمالب�سات الحقيقية
ّ 1948
التي �أحاطت بعمليات الطرد في الجوالن في �سنة
� ،1967أم العك�س ــ فالطرد المنهجي ل�سكان
الجوالن في �سنة  1967يعك�س اعتراف ًا �ضمني ًا
بما حدث في �سنة  1948حق ًا .ويلخ�ص دايان
ال'' :ال جدوى من تجاهل الواقع ،وال من
قائ ً
�إخفائه وتمويهه طبع ًا ،وال حتى من تغطيته
بزيت الزيتون ال�صافي ،ك�أن البعو�ض
والم�ستنقعات التي قمنا بتجفيفها كانت
المت�ضرر الوحيد من تحقيق ال�صهيونية ''.لكنه
أقر ،في المقابل ،في الجملة التالية مبا�شرة ،ب�أن
� ّ
م�صدر ''الم�آ�سي الإن�سانية والمع�ضالت غير
المحلولة'' يتمثل ''�أ�سا�س ًا ،في رف�ض العرب الدائم
يدنا الممدودة لل�سالم ''.يد دايان الممدودة
َ
لل�سالم ارتفعت في م�ستهل محا�ضرته'' :فل�سطين
ال�سيا�سية'' غير موجودة ولن تقوم بعد الآن ،قال
جازم ًا ،و�إ�سرائيل لن تقبل بعودة الجئي 1948
�أبداً ،ال طوع ًا وال �إكراه ًا.
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حربي  1948و 1967يمثالن
�إذا افتر�ضنا �أن َ
مكملين ومختلفين،
عنيفين،
حدثين مفتاحيين
ّ
�ضمن �سيرورة طويلة من النهب والطرد
واال�ستعمار (''تحقيق ال�صهيونية'' ،بتعبير دايان)،
واختزلنا من �أقوال دايان �أن�صاف الحقائق
وغطر�سة الأ�سياد ،ف�إنه يمكن العثور فيها على
اعتراف ب�أوجه ال�شبه و�أوجه الخالف ،على حد
حربي  1948و .1967ف�أهداف الطرد
�سواء ،بين َ
وو�سائله كانت مت�شابهة� ،إ ّال �إن حجمه كان
مختلف ًا ب�سبب ،و�ضمن �أ�شياء �أُخرى ،المحددات
الدولية و�سرعة وقوع الأحداث .فمن الجانب
ال�صهيوني ،تركز ال�ضغط في المواقع التي �أوالها
حكام �إ�سرائيل �أهمية ا�ستراتيجية ،وهي المناطق
المال�صقة للخط الأخ�ضر ،والقد�س ،وه�ضبة
الجوالن ،وغور الأردن ،الأمر الذي ينعك�س في
حجم عملية ''التران�سفير'' و�أبعادها .بيد �أن
للفجوة بين حجم ''التران�سفير'' تف�سيراً �آخر يتمثل
في الإ�صرار الذي �أبداه الفل�سطينيون على التم�سك
ب�أرا�ضيهم ،انطالق ًا من درو�س حرب  1948ــ
مثلما ر�أى بن ــ غوريون نف�سه� ،أي�ض ًا.
المقتب�س هنا
لم يذكر دايان في خطابه
َ
قطاع غزة ،وهذا الأمر لي�س م�صادفة .فلغزة
مكانة مميزة في محاولة تحليل العالقة بين
حربي  1948و ،1967وذلك ل�سببين مركزيين:
َ
الأول� ،أن قطاع غزة ــ الذي تمركز فيه ،بعد
انتهاء حرب  1948مبا�شرة ،نحو ربع الالجئين،
على رقعة �ضيقة من الأر�ض ــ �ش ّكل ،بالن�سبة �إلى
�إ�سرائيل ،خال�صة م�أ�ساة  .1948فقد كان من
الممكن محاولة تقلي�ص �أعداد الالجئين في
ال�ضفة الغربية ،ولو ب�صورة م�صطنعة ،بينما لم
يكن من الممكن �إخفاء مخيمات الالجئين في
قطاع غزة (حين حاول متحدثون ر�سميون
�إ�سرائيليون ،بعد �سنة  ،1967مقارنة و�ضع
القطاع تحت االحتالل الإ�سرائيلي بو�ضعه تحت
محا�صراً من جميع
الحكم الم�صري� ،إذ كان
َ
الجهات ،ف�إنهم كانوا ،ومن دون تردد ،يتحدثون
عن ''الغيتو'').
� ّأما ال�سبب الثاني ،فهو وجود نية �إ�سرائيلية

جدية �آنذاك ل�ضم قطاع غزة �إلى �إ�سرائيل .واليوم،
بعد مرور خم�سين عام ًا على  ،1967ف�إن من
الجماع الذي هيمن على
ال�صعب تخيل مدى إ
القيادة الإ�سرائيلية بعد حزيران/يونيو 1967
ب�ش�أن �ضم قطاع غزة �إلى �إ�سرائيل .فقد �ساد
اعتقاد �أن عدم احتالل غزة في �سنة  1948يمثل
الفر�صة ال�ضائعة الأكبر خالل حرب 1948؛ ففي
م�ؤتمر لوزان الذي ُعقد في �سنة  ،1949اقترح
بن ــ غوريون �ضم قطاع غزة �إلى �إ�سرائيل ،و�سعي ًا
منه لح�شد الموافقة والدعم الالزمين لذلك� ،أبدى
ا�ستعداده لتقديم تنازالت �إقليمية معينة ،بل
ال�ستيعاب  100.000من الالجئين في �إ�سرائيل.
كما �أنه خالل �سن َتي  1954و� ،1955أعاد
المحاولة لإقناع حكومته باحتالل قطاع غزة،
وفي معار�ضة لهذه المبادرةُ ،طرح ال�س�ؤال
التالي ،مراراً وتكراراً :ماذا �ستفعل �إ�سرائيل
بمئات �آالف الالجئين؟ عالوة على ذلك ،بعد
حرب  ،1956وبعد �أن �أرغمتها الواليات المتحدة
واالتحاد ال�سوفياتي على االن�سحاب من �سيناء،
ف�إن �إ�سرائيل بقيت م�صرة على عدم التخلي عن
�سلطتها و�سيطرتها في قطاع غزة ،بل �أن�ش�أت فيه
م�ستوطنة لفترة زمنية ق�صيرةّ � .أما بعد حزيران/
يونيو  ،1967ف�شملت الموافقة على �ضم قطاع
غزة جميع مكونات الحكومة ،بما في ذلك
َمع َلمها الي�ساري ــ حزب ''مبام'' الي�ساري
ال�صهيوني30.
ومن المحتم �أن ي�ؤدي �ضم غزة �إلى �إفراغ
القطاع من �سكانه �أو ،على الأقل'' ،تقليل'' (بلغة
الوثائق الإ�سرائيلية الر�سمية) عدد الالجئين
ب�صورة جدية ،لكننا ال نمتلك معطيات موثوق
ال�سرائيلية لتحقيق
بها ب�ش�أن مجمل المحاوالت إ
ذلك� ،أو ب�ش�أن عدد النازحين بعد �سنة 31 .1967
وقد ا�شتكى ممثلو الأمم المتحدة ،وخ�صو�ص ًا
وكالة ''الأونروا'' ،من محاوالت لن�شر الرعب بين
ال�سكان ،بل للتهجير في بع�ض الأحيان .والحق ًا،
�أخبر يت�سحاق موداعي ،الحاكم الع�سكري لغزة ما
بعد الحرب ،عن قوافل ال�شاحنات التي حملت
�شبان ًا فل�سطينيين ،في الأ�سا�س ،وبالغين من
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الرجال والن�ساء ،ونقلتهم �إلى قناة ال�سوي�س،
بينما كانت القوات الإ�سرائيلية تطلق النيران
لمنعهم من العودة'' :نحن نتحدث عن ع�شرات
الآالف .ليتنا كنا ن�ستطيع �إفراغ غزة تمام ًا ،لكن
الأمر لم يكن ممكن ًا 32''.والملفات التي تم الك�شف
عنها حتى الآن في الأر�شيفات الإ�سرائيلية تزخر
بالخطط والأفكار الرامية �إلى ''تقليل'' ال�سكان في
غزة بعد حرب  :1967دفع المال �إلى الالجئين
كي يهاجروا �إلى �أميركا الجنوبية؛ نقلهم �إلى
الأردن� ،أو �إلى ال�ضفة الغربية على الأقل� ،أو �إلى
غور الأردن� ،أو �إلى جبال الخليل؛ واقترح رعنان
فاي�س ،م�س�ؤول ''ال�صندوق القومي اليهودي''
(''هكيرن هكييمت'')� ،إن�شاء بلدات في �شمال
�سيناء ،في منطقة العري�ش ،لإ�سكان ع�شرات �آالف
الالجئينّ � .أما وزير الخارجية الإ�سرائيلي� ،أبا
�إيبن ،الذي ُيعتبر ''حمامة'' (�أي معتدل من ناحية
�سيا�سية) ،فاقترح في �أيلول�/سبتمبر 1967
الت�شاور مع الواليات المتحدة ب�ش�أن بع�ض
ال'' ،نقل الجئي غزة �إلى
الخيارات ،منها مث ً
�أماكن �أُخرى خارج البلد� ،أو �إلى العري�ش� ،أو �إلى
ال�ضفة الغربية ،كي يتقدموا نحو ال�شرق33''.
من الوا�ضح �أن �ضغوط ًا مور�ست على عدد
كبير من ال�سكان للمغادرة في �إبان ''حرب
ال�سنوات الأربع'' ( 1967ــ  ،)1971كما �أن جان
بيير فيليو ( )Filiuو�صف المواجهات بين قوات
ال�سرائيلي
المقاومة الفل�سطينية وبين الجي�ش إ
الذي كان ي�سعى لل�سيطرة على مخيمات
الالجئين 34.وقد دعم �شمعون بير�س ،بطرق
وو�سائل متنوعة ،محاولة لإخراج الالجئين من
مح�سن ًا'' عليهم ،غير �أن
المخيمات ،وعر�ض ''�سكن ًا
َّ
ذروة المحاولة ''لتقليل'' ال�سكان في مخيمات
الالجئين حدثت ،من دون �شك ،خالل المعركة
الع�سكرية القا�سية التي ا�ستهدفت قمع المقاومة
في القطاع ،والتي قادها �أريئيل �شارون خالل
الفترة  1971ــ  .1972و�ش ّكل هدم �آالف المنازل
ونقل العائالت �إلى العري�ش في �سيناء و�إلى
مواقع �أُخرى في قطاع غزة نف�سه الوجه الآخر
من حملة �شق الطرقات في قلب المخيمات .فقد
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ب ّلغت ''الأونروا'' �أن نحو  16.000الجىء جرى
نقلهم من مخيمات جباليا وال�شاطىء ورفح،
ويو�ضح تقريرها في �أيلول�/سبتمبر ،1971
وب�صورة جلية ،العالقة ما بين المحاوالت لتقليل
عدد ال�سكان في المخيمات ،من جهة ،وبين دفع
الالجئين �إلى النزوح �إلى م�صر �أو الأردن ،من
جهة ثانية:

�أتى جنود �إ�سرائيليون �إلى المخيم (في
�ساعات الليل ،في بع�ض الحاالت على الأقل)،
عدة للـهدم،
الم ّ
وو�ضعوا عالمة على المباني ُ
و�أمهلوا ال�سكان بين �ساعتين و� 48ساعة
للمغادرة ،مع �أمتعتهم .جمع الجنود بطاقات
الهوية من ر�ؤ�ساء العائالت ،و�أعطوهم
وب ّلغ الالجئون �أن
�إي�صاالت في مقابلهاُ .
ثمة م�ساكن جيدة تنتظرهم في العري�ش ،لكن
يف�ضلون ،ف�إن في �إمكانهم االنتقال
�إن كانوا ّ
�إلى ال�ضفة الغربية �أو �إلى الأردن� ،أو البقاء
في غزة �إن كانوا ي�ستطيعون العثور على
�سكن �شاغر خارج المخيم ،على �أن يقدموا
موافقة خطية على مكوثهم فيه ،من �صاحب
ال�سكن نف�سه .كما ُب ّلغوا �أن الموافقين منهم
على االنتقال �إلى العري�ش �أو ال�ضفة الغربية،
�أو الأردن� ،سيحظون بالنقل المجاني
وبال�سكن المجاني لفترة محددة ،عالوة على
الوعد بوفرة �أبواب وم�صادر الرزق هناك،
وبالح�صول على تعوي�ضات عن �إ�ضافات
البناء التي �أ�ضافوها على م�ساكنهم التابعة
لوكالة ''الأونروا''� ،أو عن بيوت �شيدوها
ب�أنف�سهم ،ب�صورة فردية (في المخيم)35.
وفي �سنة  ،1999كتب من�سق العمليات في
المناطق ،من جانب �إ�سرائيل ،العميد �شلومو
غازيت ،عن ''انت�شار �شائعة فحواها �أن �إ�سرائيل
تعتزم الق�ضاء على م�شكلة الالجئين بذريعة
الرهاب ''.وادعى� ،أي�ض ًا� ،أن �أريئيل
الحرب �ضد إ
مما �صادق عليه
�شارون هدم �أكثر كثيراً ّ
36
�صرح لدى وقوع الأحداث ،في
دايان ،لكنه ّ
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�آب�/أغ�سط�س  ،1971في مقابلة �صحافية ،ب�أن
النية تتجه نحو ''تقليل'' عدد ال�سكان في
المخيمات التي �أ�ضحت ع�صية على ال�سيطرة،
ب�إخراج نحو ثلث الالجئين منها� ،أي 70 - 60
�ألف ن�سمة .ولم ُي ِ
خف غازيت نية القيام
بـ ''العملية الكبيرة'' :الهدف ،كما �أو�ضح ،هو
''د ّمل''
الف�صل بين الالجىء وعائلته ،و�إبعاده عن ُ
المخيم ،عن ''الروابط الج�سدية والنف�سية'' ،عن
''عالقات العائلة والهوية المرتبطة بمكان �سكن
م�شترك قبل حرب اال�ستقالل ''.هذا ال�ضابط الكبير
الذي يعتبر نف�سه �أحد الأدمغة الأبرز في القيادة
ال�سرائيلية ،ي�ستعين هنا باال�ستعارات:
الأمنية إ
�إن تم تنفيذ هذا كله ــ تعهد ــ ف�سينهار ''بنيان
كامل من الأ�شياء'' ،ثم ينتقل �إلى ت�شبيه �أكثر
وح�شية'' :هذا �أ�شبه ب�إدخال طرف الع�صا في ع�ش
للنمل37''.
ما من �شك� ،إذاً ،في �أن �إ�سرائيل ا�ستهدفت في
غزة ،بعد �سنة  ،1967م�شكلة الالجئين ــ �أي،
ال واحداً فقط
الالجئين �أنف�سهم ــ التي ت�شكل ف�ص ً
في حرب طويلة ومتوا�صلة لم تتوقف يوم ًا منذ
نكبة  38 .1948وكانت نتائج المواجهة في
 1972 - 1971مختلطة :القوة المف�ضلة التي
ا�ستخدمها �أريئيل �شارون في غزة و�أ�ساليب القمع
الوح�شية (قبل جنين  2002ب�أعوام طويلة)
تفوقت ،حق ًا ،على القوى الم�سلحة الفل�سطينية في
مخيمات الالجئين؛ وبعد هبوط موقت في عدد
العمال الغ ّزيين في داخل �إ�سرائيل ،عاد هذا العدد
ليرتفع من جديد ،بعد ب�ضعة �أعوام .وهكذا ،ف�إن
بينت
التطبيع الذي تحقق كان موقت ًا فقط ،مثلما ّ
الأعوام التالية :لم ي�ؤد قمع المقاومة الع�سكرية
ال�سرائيلي؛ ف�شلت
�إلى ا�ست�سالم غزة لالحتالل إ
حملة ''تقليل'' ال�سكان في مخيمات الالجئين
ال ذريع ًا؛ �أغلبية العائالت التي جرى نقلها
ف�ش ً
�إلى خارج القطاع ،عادت �إليه بالتدريج.
لي�س من الوا�ضح متى تو�صلت القيادة
ال�سرائيلية ،بال�ضبط� ،إلى اال�ستنتاج �أن من
إ
الم�ستحيل �إفراغ قطاع غزة من الالجئين
الفل�سطينيين� ،أو حتى من جزء جدي منهم .ففي

اللحظة التي اعترفت �إ�سرائيل بهذه الحقيقة،
�أ�صبح �ضم قطاع غزة �إلى �إ�سرائيل ــ على الرغم
ال تمام ًا،
من مطالبات اليمين المتطرف ــ م�ستحي ً
تقريب ًا ،الأمر الذي ي�شكل ،في عدة نواح ،الإنجاز
الأكبر والأ�سا�سي ل�سكان قطاع غزة ،وهو ال�سبب،
يف�ضل عدم التطرق �إليهم
ربما ،الذي جعل دايان ّ
بتات ًا لدى محاولته ،في �سنة  ،1973تلخي�ص
نتائج الحرب في �سنة  .1967فقد ثبت في
مخيمات الالجئين في قطاع غزة ،مرة تلو
الأُخرى� ،أن التفوق الع�سكري الإ�سرائيلي ال يمنح
�إ�سرائيل القدرة على مواجهة ''م�شكلة الالجئين''.
ال�سرائيلية ،في نهاية
وتبلور لدى القيادة إ
المطاف ،حلاّ ن ا�ستيطانيان جزئيان لقطاع غزة.
الأول� ،إن�شاء عدد من الم�ستوطنات في قلب قطاع
غزة ذي الكثافة ال�سكانية المرتفعة والمتعط�ش
�إلى المياه ،وكانت الفكرة ع�سكرية و''تربوية'':
�أو ًال� ،أرادت �إ�سرائيل �أن تثبت للفل�سطينيين
�أنها ال تنوي االن�سحاب من قطاع غزة ،و�إنما
تعتزم البقاء فيه �إلى الأبد؛ ثاني ًا� ،أرادت �إ�سرائيل
دق
تقطيع �أو�صال قطاع غزة ،من خالل ّ
''�أ�سافين'' (بتعبير يغ�آل �ألون) �أو ''�أ�صابع'' (بتعبير
�أريئيل �شارون) بين التجمعات الفل�سطينية
الرئي�سية� .إنها الم�ستوطنات التي �س ُتجبر �إ�سرائيل،
في نهاية المطاف ،على بناء منظومة متكاملة
من الحواجز والأ�سيجة وت�صاريح التنقل في
داخل قطاع غزة نف�سه ،قبل ال�ضفة الغربية
(مثلما ا�ستبق �إن�شاء الجدار في قطاع غزة ''جدار
الف�صل'' في ال�ضفة ،تمام ًا) .فعلى المدى القريب،
ومنذ ال�سبعينيات� ،أدى �إن�شاء الم�ستوطنات
المدعومة والقوية بمحاذاة مخيمات الالجئين
الغارقة في الفقر والعوز �إلى ن�شوء ما ح ّذر منه
بال�ضبط �إ�سرائيليون كثيرون :مجتمع �أ�سياد يهود
ومزارع ،وي�ش ّغلون عما ًال
يملكون ب�ساتين َ
فل�سطينيين فقراء وم�سلوبي الأر�ض والحقوق،
�أغلبيتهم العظمى من الجي َلين الثاني والثالث بعد
اللجوء.
� ّأما الحل الثاني فكان محا�صرة قطاع غزة،
الذي لم يكن من الممكن �إفراغه من �سكانه،

قضية الالجئين :بين نكبة  1948وحرب 1967

بوا�سطة �إن�شاء ''فا�صل ا�ستيطاني'' بينه وبين
�سيناء ،في منطقة ال�شاطىء ال�شمالي ــ ال�شرقي
ل�شبه جزيرة �سيناء ،والتي �أُطلق عليها في
�إ�سرائيل ا�سم ''م�شارف رفح'' .وجرت مداوالت
ب�ش�أن ذلك ابتداء من �سنة � ،1968إذ �أقيمت
الم�ستوطنة الأولى تحت غطاء من ال�سرية التامة
في �سنة  39 .1969وفي بداية �سنة  ،1972قاد
مو�شيه دايان و�أريئيل �شارون جهوداً ا�ستيطانية
غير م�سبوقة من حيث حجمها و�أبعادها ــ �إن�شاء
�سل�سلة من الم�ستوطنات ،من �ضمنها ''مدينة
�سليمان'' (''عير �شلومو'') �إلى الجنوب من قطاع
غزة ،عند م�شارف رفح ،و�أُ ِعدت مدينة ''يميت''
إل�سكان ربع مليون م�ستوطن ،وكان حلم �أريئيل
�شارون �أن ت�شمل المدينة� ،أي�ض ًا ،محطة للطاقة
النووية .وفي نهاية المطاف ،ف�شل كال
الإجراءين/الح ّلين :الم�ستوطنات في ''م�شارف
رفح'' تم تفكيكها و�إخال�ؤها في �سنة  ،1982كما
جرى تفكيك و�إخالء الم�ستوطنات في قطاع غزة
في �سنة � ،2004إ ّال �إن الإجراءات اال�ستيطانية
الفا�شلة ،قد ُتنزل الدمار والمعاناة على ر�ؤو�س
�ضحاياها �أي�ض ًا.

 5ــ �سنة � 1972إعادة ل�سنة 1948
كانت �سنة � ،1972أي�ض ًا ،ال�سنة التي انك�شفت
فيها لجزء من الإ�سرائيليين ،وب�صورة وا�ضحة،
العالقة المبا�شرة ما بين التهجير واال�ستيطان،
وبين اللجوء واالحتالل .وقد �ساهمت في ذلك
ثالث ق�ضايا جماهيرية :طرد البدو من ''م�شارف
رفح'' لغر�ض �إقامة الم�ستوطنات الجديدة التي
خطط لها دايان و�شارون؛ ر�ش الحقول الزراعية
التابعة ل�سكان قرية عقربة ،قرب نابل�س ،بغية
اال�ستيالء على �أرا�ضيها و�إقامة م�ستوطنة جديدة
في ال�ضفة الغربية؛ ا�ستئناف �أهالي �إقرت وكفر
برعم ،من مهجري  1948في داخل �إ�سرائيل،
ن�ضالهم من �أجل العودة �إلى قريتيهم.
وك�شف �أع�ضاء كيبوت�سات في جنوب البلد،
من حركة ''ه�شومير هت�سعير'' ،في ربيع �سنة
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 ،1972لي�س فقط عن خطة �إقامة م�ستوطنات
دائمة جديدة في قطاع غزة وفي ''م�شارف رفح''،
بل �أي�ض ًا حقيقة التمهيد إلقامة الم�ستوطنات في
''م�شارف رفح'' عن طريق طرد وتهجير �آالف البدو
من المنطقة ،بالقوة ،بعد �إعالنها ''منطقة مغلقة
لدواع �أمنية ''.فقد هدمت الجرافات الخيام
ٍ
و�سدت الآبار وتم ت�سييج الأرا�ضي.
والبيوت،
ّ
وتحدث �أع�ضاء الكيبوت�سات عن ''�أعمال
كولونيالية'' جرت في م�شارف رفح ،كما جمعوا
�شهادات عن ال�سلب �أثارت �ضجة جماهيرية
كبيرة 40.وت�شكلت لجنة تحقيق خا�صة للتحقيق
في ممار�سات الجي�ش التي ُن ّفذت من دون
م�صادقة الحكومة ظاهري ًا ،غير �أن ا�ستنتاجاتها
وتو�صياتها بقيت طي الكتمان وال�سرية .وقد
ت�سرب �أن الم�س�ؤول عن �أعمال النهب الوح�شية في
م�شارف رفح لغر�ض �إقامة الم�ستوطنات هو الذي
ال�سرائيلية بـ ''ال�ضابط الكبير''
و�صفته ال�صحافة إ
الذي فعل ذلك من دون تقديم �أي تقارير �إلى
ر�ؤ�سائه وقادته ــ �أريئيل �شارون .بيد �أن �شارون
لم يفعل ذلك �إ ّال بدعم من مو�شيه دايان الذي كان
قد عر�ض على الحكومة ،في جل�سة لها في كانون
الثاني/يناير  ،1969خططه لطرد البدو 41.ولم
تردع االحتجاجات حكومة �إ�سرائيل عن القرار
ب�أنه ''لن ُي�سمح للبدو بالعودة �إلى المناطق التي
تم �إجال�ؤهم منها'' ،وبموا�صلة العمل على �إقامة
الم�ستوطنات.
في �صيف �سنة ُ ،1972ك�شف النقاب عن عمل
�آخر قامت به �سلطات االحتالل ،لكن الحديث،
هذه المرة ،لم يكن عن اعتقاالت وقمع تظاهرات،
�أو عن طرد وتهجير �أو تعذيب وتنكيل .فبغية
اال�ستيالء على جزء من �أرا�ضي قرية عقربة،
تمهيداً لبناء م�ستوطنة جديدة (�سيط َلق عليها،
الحق ًا ،ا�سم ''غيتيت'')� ،أغلق الجي�ش الإ�سرائيلي
المنطقة ب�أكملها� ،إغالق ًا تام ًا ،وبينما كان
ر�ش
ال�سكان يوا�صلون فالحة �أرا�ضيهم ،جرى ّ
محا�صيلهم من الجو و�إبادتها تمام ًا ،قبل موعد
الح�صاد وجمع المحا�صيل ب�أ�سابيع قليلة فقط.
وحتى ذلك الوقت ،درج وزراء الحكومة
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الإ�سرائيلية على التبجح ب�أن لي�س ثمة حاجة،
البتة� ،إلى م�صادرة � ٍ
أرا�ض عربية من �أجل �إقامة
م�ستوطنات في ال�ضفة الغربية والجوالن ،لأن
الحديث يدور عن ''�أرا�ضي غائبين'' ــ �أي �أرا�ضي
الجئين من �سنة ( 1967مثلما جرى بعد �سنة
 1948بال�ضبط ــ �إنكار التهجير والإعجاب
بثماره) .لقد �أو�ضح ر�ش المحا�صيل في عقربة �أن
هذا النمط من اال�ستيطان يواجه م�صاعب ،ولن
يكون في الإمكان بعد االكتفاء ب�أرا�ضي الجئي
 1967ك�أ�سا�س لبناء الم�ستوطنات الجديدة .ومنذ
تلك اللحظة ف�صاعداً� ،ستنتقل �إ�سرائيل �إلى
لدواع
الغالق والم�صادرة
ا�ستخدام �أوامر إ
ٍ
''�أمنية'' ،ثم �إلى اال�ستيالء ،الحق ًا ،على ''�أرا�ضي
الدولة'' .وقد �أثارت عمليات ر�ش المحا�صيل في
عقربة ــ والتي بدت ،في نظرة �إلى الوراء ،ق�ضية
�صغيرة تافهة مقارنة بجرائم االحتالل الالحقة ــ
عا�صفة جماهيرية في �إ�سرائيل� ،إذ كانت تلك
�أرا�ضي مفلوحة ،و�أ�صحابها �أحياء موجودون
�أمام �أعين الجميع .وفي �أعقابها ،بادرت قوى
ي�سارية �إ�سرائيلية �إلى تنظيم ب�ضع فاعليات
احتجاجية متوا�ضعة في المناطق المحتلة ،لكن
ق�ضية عقربة ك�شفت ،على نحو جلي ،العالقة
المبا�شرة بين اال�ستيطان وبين الهدم والنهب.
�شكلت عقربة و''م�شارف رفح'' تحدي ًا �أمام
الي�سار ال�صهيوني .و�أحد الم�ستوطنين في
ذكر �أع�ضاء الكيبوت�سات الذين
''م�شارف رفح'' ّ
احتجوا على طرد البدو ،ب�أن كيبوت�سات ''ه�شومير
هت�سعير'' ا�ستولت �أي�ض ًا على �أرا�ضي البدو في
النقب في الخم�سينيات ،وكتب� :إذا كان
احتجاجكم �صادق ًا'' ،فم�سيرة اال�ستيطان كلها في
هذا البلد كانت م�صحوبة بـ 'احتالالت'،
42
و'ا�ستيطان' ،و'دق �أ�سافين' ،و'كولونيالية'ّ � ''.أما
حاييم غوري� ،أحد الك ّتاب البارزين في حركة
العمل ال�صهيونية ،فكتب �أن ''جروح الق�ضية
العربية'' تفتحت من جديد منذ حرب  ،1967و�أن
ذكرته بجرائم حرب من �سنة
''م�شارف رفح'' ّ
1948؛ لقد ا�ستذكر �إحراق قرى ،وتطرق �إلى
رواية ''خربة خزعة'' ليزهار �سميالن�سكي،

باعتبارها التعبير الأدبي الأكثر حدة عن النكبة
في الأدب الإ�سرائيلي ،لكنه عاد ،في نهاية
مقالته� ،إلى تبرير ممار�سات �أولئك الذين يقيمون
الم�ستوطنات على �أنقا�ض القرى ،من خربة
خزعة حتى م�شارف رفح43.
كان حزب ''مبام'' نف�سه ــ الذي ك�شف بع�ض
�أع�ضائه النقاب عن ق�ضية نهب �أرا�ضي البدو ــ
منق�سم ًا على نف�سه :فبعد الحرب� ،أيد الحزب �ضم
قطاع غزة �إلى �إ�سرائيل ،وحر�ص على الت�أكيد،
دائم ًا� ،أنه ي�ؤيد ''اال�ستيالءات الأمنية'' ويعار�ض
''الم�ستوطنات'' في المناطق المحتلة ،غير �أن
�أع�ضاءه الذين كانوا وزراء في الحكومة كانوا
يعرفون جيداً �أن هذا التمييز عارٍ عن ال�صحة
ويفتقر �إلى �أي معنى .وقد وجد اثنان من قادة
''مبام'' التاريخيين ،حزان (يعقوب) وتلمي
(مئير) ،نف�سيهما على طرفي نقي�ض في ق�ضية
م�شارف رفح 44.و�أخطر من هذا ،ف�إنه بموازاة
ذلك بال�ضبط ،تجدد في �صيف �سنة  1972ن�ضال
مهجري �إقرت وكفر برعم من �أجل العودة �إلى
ّ
قريتيهم اللتين ُه ّجروا منهما في �سنة ،1948
وهذا الن�ضال الجماهيري لم يقت�صر على
مهجرو القريتين
التظاهرات فقط ،بل حاول ّ
العودة �إليهما وال�سكن فيهما ،لكنهم ُطردوا من
هناك بالقوة .وفي خ�ضم النقا�ش الجماهيري
العام ب�ش�أن المو�ضوعُ ،طرحت على الفور �أ�سماء
قرى فل�سطينية �أُخرى تم طرد �أهلها وتهجيرهم
في �سنة  ،1948لكنهم يعي�شون في داخل
�إ�سرائيل ويطالبون بالعودة �إليها 45.لم يكن من
الممكن التغا�ضي عن المماثلة بين طرد البدو
وتهجيرهم من م�شارف رفح ،لإخالء مكان
لم�ستوطنات جديدة في �سنة  ،1972وبين طرد
وتهجير �سكان �إقرت وكفر برعم في �سنة ،1948
ذكرت �أو�ساط اليمين الإ�سرائيلي �أع�ضاء
وقد ّ
كيبوت�سات ''ه�شومير هت�سعير'' الذين احتجوا على
نهب �أرا�ضي البدو بهذه الحقيقة ،علم ًا ب�أن
ِرعم'' نف�سه ،المقام على جزء من
كيبوت�س ''ب َ
�أرا�ضي كفر برعم ،تابع لحركة ''ه�شومير
هت�سعير'' التي ت�شكل جزءاً من حزب ''مبام'' .وفي
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�صرح �أحد
معر�ض تبريره عمليات طرد البدوّ ،
ال�صحافيين البارزين المقربين من مو�شيه دايان
ب�أنه ''على �ضوء ما جرى �آنذاك'' في �إقرت وكفر
برعم ،خالل ق�صف �سالح الجو الإ�سرائيلي لبلدة
حا�صبيا ،وفي م�شارف رفح وعقربة الآن ،يجب
التخل�ص من ''ال�سذاجة والتلون'' والقول بملء
الفم'' :الحقيقة واحدة ــ ال �صهيونية ،وال
ا�ستيطان ،وال دولة يهودية ،من دون �إجالء
العرب ،ومن دون م�صادرة الأرا�ضي
وت�سييجها� 46''.إن ك�شف النقاب عن �أعمال النهب
والطرد من �أجل الم�ستوطنات بعد �سنة 1967
ا�ضطر م�ؤيدي اال�ستعمار �إلى عر�ضها ك�أنها
ا�ستمرار مبا�شر لال�ستيطان ال�صهيوني من
الع�شرينيات والثالثينيات 47.وفي محاولة منه
إلحراج الي�سار ال�صهيوني ،ن�شر اليمين الئحة
ب�أ�سماء الكيبوت�سات المقامة على �أرا�ضي قرى
فل�سطينية ،وهو ما فعله الي�سار المعادي
لل�صهيونية �أي�ض ًا 48،وال تزال هذه الالئحة ُتطرح
في عدة نقا�شات �سيا�سية تدور في �إ�سرائيل ،منذ
ذلك اليوم حتى الآن.
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هكذا عادت ق�ضية نكبة � 1948إلى دائرة
ال�سجال ال�سيا�سي في �إ�سرائيل� .صحيح �أن احتالل
 1967كان ينطوي على خطر التغطية عليها
وطم�سها ،حتى �إن معار�ضي االحتالل في
�إ�سرائيل كانوا يقعون في �شراك الإغراء بن�سيان
نكبة  1948والقفز عنها ،مرة تلو الأُخرى،
بتجاهل �سيرورة طويلة من النهب والطرد
والتهجير على �أمل التو�صل �إلى اتفاق جماهيري
ب�ش�أن االن�سحاب من المناطق التي اح ُتلت في
حزيران/يونيو  ،1967لكنهم �أخفقوا في ذلك.
وفي الوقت ذاته� ،أدت عمليات الطرد واال�ستيطان
في �سنة � 1967إلى �إحياء نكبة  1948من جديد،
ذلك ب�أن ن�ضال المهجرين في داخل �إ�سرائيل من
�أجل العودة �إلى قراهم� ،س ّلط ال�ضوء على ما جرى
ويجري في المناطق المحتلة .وفي الأعوام
التالية� ،سيتم �إ�سقاط ق�ضية �أحداث �سنة 1948
من النقا�ش ال�سيا�سي العام في �إ�سرائيل لتعود
وتنبعث من جديد الحق ًا ،لكن هذا ي�شكل ،من عدة
ال لن يكون في الإمكان بعده
نواح ،خط ًا فا�ص ً
ٍ
�إ�سقاط هذه الق�ضية تمام ًا.

املصادر
1
2

3
4

مح�ضر جل�سة الحكومة الإ�سرائيلية.1967/8/20 ،
انظر ،مثالً� ،أر�شيف دولة �إ�سرائيل'' ،ملف وزارة الخارجية ،ح �ص ــ  .''4088/8ومثل هذه التقارير جرى
توزيعه على الحكم الع�سكري والوزارات الحكومية المتنوعة .وانظر �أي�ضاً :ميخائيل �س�سار'' ،حرب اليوم
ال�سابع :مف ّكرة الحكم الع�سكري في يهودا وال�سامرة'' ،حزيران/يونيو ــ كانون الأول/دي�سمبر ( ''1967تل
�أبيب� :سفريات بوعليم� ،)1997 ،ص  91 ،88 ،86وغيرها.
مح�ضر جل�سة الحكومة الإ�سرائيلية.1967/9/3 ،
الن�ص الق�صير �أدناه يعالج العالقة بين هاتين اللحظتين المفتاحيتين ،ولي�س عملية الطرد نف�سها �أو
الجئي  .1967وال�شهادات التي ُك�شف النقاب عنها حديث ًا تتيح التعمق في هذه الم�س�ألة ،بيد �أنني لن
�أ�ستطيع الخو�ض فيها هنا .انظر:
Janet Abu Lughod, “Demographic Consequences of the Occupation”, MERIP
Reports, no. 115 (1983), pp. 13–17; W. W. Harris, “War and Settlement Change:
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