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ربيع عيد*
حق العودة يف املمارسة:

إقرت ،كفر ُبرعم ،ميعار ،ص ّفورية،
اللجون ،معلول ،الغابسية
ّ

مل

يفقد الشعب الفلسطيني يوم ًا أمله
بالعودة إىل وطنه وبيته ،فاألمل
الذي حمله اآلباء واألجداد مل يبق حلم ًا
وحنين ًا يف النفوس ،وإنما بات اليوم
مشاريع للعودة بدأت تتجسد على أرض
الواقع ينفذها اجليل الثالث والرابع بعد
النكبة من الشباب والكبار يف عدة قرى
ُمهجرة داخل األراضي الفلسطينية احملتلة
منذ سنة  ،1948فقد شهدت سنة 2013
حراك ًا مكثف ًا للعودة ،مقارنة بأعوام سابقة،
تمثل يف عودة قسم من أهايل قري َتي إقرت
خميمين
وكفر ُبرعم الفعلية إليهما ،وإقامة
َ
للعمل التطوعي يف قرية الغابسية ،وأمسيات
فنية ورمضانية يف قرية ميعار ،وخمسة
تصو ٍر شبابية للعودة يف خمس
مشاريع
ّ
وعقد مؤتمر دويل ناقش كيفية تطبيق
قرىُ ،
العودة ،مع اإلشارة إىل تعاظم املشاركة
يف املسيرة السنوية للعودة السادسة عشرة
التي جرت على أراضي قرية خبيزة بتنظيم
جمعية الدفاع عن حقوق الالجئين ،وأنشطة
* صحايف وناشط سياسي يف الداخل الفلسطيني.

عديدة ُأخرى.
لعل أبرز معامل هذا احلراك كان يف إقرت
وكفر ُبرعم ،عندما قرر أهايل القريتين
اتخاذ خطوة جديدة ومقدامة نحو حتقيق
عودتهم الفعلية إىل قراهم ،وعدم االكتفاء
بالتواصل املتقطع ،بل بالعودة والسكن
يف القرية ..وهذا ما بدأته جمموعة شبان
من قرية إقرت قبل عام .فقد ق ّدمت هذه
القرية يف سنة  2013نموذج ًا جديداً يف
النضال ،وباتت تستقطب العديد من الوفود
املؤيدة واملشجعة ووسائل اإلعالم احمللية
أما يف كفر ُبرعم ،وبعد انتهاء
والعامليةّ ،
خميم العودة الرابع والعشرين يف آب /
أغسطس املاضي ،فقرر كثيرون من الشباب،
وبالتنسيق مع العديد من أهايل هذه القرية،
العودة هم أيض ًا ،وجرى إعالن مشروع
العودة بشكل رسمي من خالل كاهن الرعية
بعد القداس األسبوعي يف كنيسة السيدة
مريم بحضور املئات من البراعمة.
قصة كفر ُبرعم وإقرت كباقي قصص
ملهجرة يف سنة
قرانا ومدننا الفلسطينية ا ُ
النكبة ،فعلى الرغم من احملاوالت املستمرة

حتقيقات
بعد سنة  1948للعودة بشتى السبل،
وحتى باستصدار قرار من احملكمة العليا
اإلسرائيلية بحق العودة ،فإن القرار األمني
يف إسرائيل فوق القضاء ،وهو حدد أن إقرت
وكفر ُبرعم منطقتان عسكريتان كونهما
حدوديتين ،لكن نضال أهايل القريتين
املتميز واملتقدم أبقى القضية يف األجندة،
ومل يسمح باندثارها.
جناح هذه اخلطوة وتطورها سيعطي
نضال أهايل القريتين دفعة كبيرة ،وهو
نضال طويل َم ّر بعدة حمطات تاريخية
على مستويات متعددة :قضائي ًا ،وسياسي ًا،
وشعبي ًا .وكما يبدو ،فإن املستوى األخير له
الفضل األكبر يف بقاء قضية القريتين حية
يف نفوس أبنائهما ،وخصوص ًا من اجليل
اجلديد ،ويف عدم االكتفاء بتواصل موسمي
وبإحياء ذكرى النكبة .ولعل أبرز عناصر
هذا التواصل هو تنظيم خميمات العودة
الصيفية على مدار األعوام السابقة.

يف إقرت :إحنا رجعنا
إلقرت حكايتها اخلاصة .فهذه القرية
مل تواجه الهجمة الصهيونية ،ودخلها
الصهيونيون يف  31تشرين األول  /أكتوبر
من دون قتال .ووفق ًا لرواية "تاريخ حرب
االستقالل" (Israeli Ministry of Defense,
Toldot Milchemet ha – Qomemiyyut,

[ )Tel Aviv: Marakhot,1959راجع :وليد
اخلالدي" ،كي ال ننسى ـ قرى فلسطين التي
دمرتها إسرائيل سنة  1948وأسماء شهدائها"،
(بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
ط  ،)2001 ،3ص  460ـ  ،]461فإن
سكانها "ظلوا ـ على ما يبدو ـ يف منازلهم.
ال.
غير أن هؤالء السكان مل يمكثوا هناك طوي ً
فبعد عشرة أيام تقريب ًا من انتهاء املعارك
على اجلبهة الشماليةُ ،طردوا يف غير إبطاء.
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واستناداً إىل املؤرخ اإلسرائيلي بني موريس،
فإن إقرت ذهبت مع الكثير غيرها من القرى،
ضحية 'مبدأ الشريط احلدودي اخلايل من
العرب'؛ وهو ما وافقت عليه هيئة األركان
العامة يف اجليش اإلسرائيلي يف األسبوع
الثاين من تشرين الثاين  /نوفمبر .1948
ويف إقرت ،أخبر اجلنود السكان بأن طردهم
سيسمح لهم
سيكون موقت ًا ،وبأنه سرعان ما ُ
وشحن
بالعودة .وقد ُشتت بعضهم إىل لبنانُ ،
بعضهم اآلخر بالشاحنات اإلسرائيلية إىل
قرية الرامة الفلسطينية التي تقع على بعد
نحو عشرين كيلومتراً إىل اجلنوب .وطوال
بضعة أعوام الحقة ،استمر سكان إقرت،
وغيرهم من سكان قرى ُأخرى حل بها املصير
ذاته ،يف مراجعة السلطات اإلسرائيلية
للسماح لهم بالعودة إىل قراهم ،لكن من دون
جدوى .وكتب موريس يقول إن حالة إقرت
واثنتين من القرى احلدودية األُخرى ،بصورة
خاصة' ،توضح عزم اجليش اإلسرائيلي،
ابتداء من تشرين الثاين  /نوفمبر 1948
على إيجاد شريط حدودي شمايل خال من
العرب' (Benny Morris, The Birth of the

Palestinian Refugee Problem 1947-1949,
Cambridge: Cambridge University Press,
".)1987, pp. 237-239

مل يكن دافيد بن ـ غوريون الذي قال:
"الكبار يموتون والصغار ينسون" ،ليتخيل
أن مقولته هذه حتولت يف إقرت إىل "الكبار
يموتون والصغار يعودون" ،وذلك بفضل
جمموعة من "الصغار" الذين قرروا تصعيد
نضال أهايل إقرت نحو العودة احلقيقية
بعد أن رضعوا ُحب إقرت من الكبار" .نكبة
وال مش نكبة ،قرار تقسيم أو مش تقسيم،
بموافقة إسرائيل أو بدونها ..إحنا رجعنا!"
بهذه املقولة بدأ عدة أشخاص من شباب
وشابات قرية إقرت ،مشروع عودتهم الفعلية
إىل قريتهم املهجرة يف سنة  ،1948والذي
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إقرت
املوقع

على بعد  25كم شمايل شرقي عكا

تاريخ االحتالل الصهيوين

 1تشرين الثاين  /نوفمبر 1948

العملية العسكرية الصهيونية

حيرام

سبب النزوح

طرد العصابات الصهيونية للسكان

مدى التدمير

مدمرة بشكل كامل

وضع السكان

تم تهجيرهم بشكل كامل

ملكية األراضي  /دونم

الفلسطينيون

اليهود

21,711

صفر

عدد السكان يف سنة 1948

 568نسمة

عدد البيوت يف سنة 1948

 83بيت ًا

بدأ بتاريخ  ،2012 / 8 / 5وهم ،حتى
هذه اللحظة ،يحرسون ويصونون ويرممون
ويزرعون ويعيشون على أرض إقرت،
لتصبح هذه القرية أول قرية فلسطينية
تمارس حق العودة.
حتولت إقرت إىل بيت فعلي ومل تعد
حلم ًا كما يف السابق ،فقد أحضر العائدون
معهم مستلزمات احلياة اليومية واستقروا،
وأصبحت البلدة حية بشبابها الذين حولوها
إىل رمز حقيقي حلق العودة بدأ يستقطب
املئات من املتضامنين مع قضيتهم من
البلدات العربية يف الداخل ،الذين يزورونهم
ويستمعون إىل قصة القرية ويأكلون
ويسهرون معهم.
أنشأ العائدون صفحة يف الفايس بوك
بعنوان ":إقرت ـ مل نبق الجئينُ ،ع ْدنا"،

للتواصل ونشر أنشطتهم وتفصيالت عودتهم
وحياتهم اليومية من زرع لألشجار ،وبناء
قن دجاج ،وزرع األرض ،واستقبال الوفود،
وتنظيم مسيرات يف الطبيعة يف أرجاء
القرية واستكشافها.
ومل تكن عملية العودة بهذه السهولة،
فالعائدون يتعرضون ملضايقات مستمرة
من شرطة االحتالل و"سلطة دائرة أراضي
إسرائيل" ،وجرى أكثر من مرة هدم أي مبنى
جديد حتى ُقن الدجاج ،كما تم اقتالع العديد
من األشجار واملزروعات .عالوة على ذلك،
مل تكن فترة فصل الشتاء سهلة ألن الغرفة
املالصقة للكنيسة ،والتي يسكنون فيها ،غير
ُمع ّدة للسكن.
يناضل اإلقرتيون يف سبيل الدفاع
عن حق ملكيتهم لألرض والعقار يف

حق العودة يف املمارسة

حتقيقات
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أحد النشاطات يف إقرت يف سنة 2013

قريتهم األم ،وعن حقهم يف العودة إليها
وإعادة إعمارها .وانطالق ًا من هذه
احلقوق ،يطالب السكان بما يلي :اعتراف
احلكومة اإلسرائيلية بمسؤوليتها األخالقية
والقانونية عن الظلم الذي وقع على أهايل
إقرت؛ سماح احلكومة اإلسرائيلية بعودة
األهايل إىل قريتهم األم ،إقرت؛ إعادة
بناء إقرت على أراضيها؛ تعويض السكان
عن هدم بيوتهم ومبانيهم ،وعن تدمير
احملاصيل الزراعية ،وعن األمل واملعاناة
على مر السنين؛ إبطال أوامر املصادرة
واإلغالق اإلدارية.
خالل لقائك بشباب إقرت تدرك أنه ال
جمال للتراجع ،وأن حق العودة ُينتزع ،وهو
بحاجة إىل عمل جماعي وتخطيط وإصرار
دائم .وربما ال يعرف كثيرون قصة إقرت
وما يقوم به شبابها اليوم ،لكن نضال
سيحفر يف تاريخ القضية الفلسطينية،
أهلها ُ
وسيكون ُملهم ًا لقرى مهجرة ُأخرى كي

حتذو حذو إقرت ،فكل متابع لقضية إقرت
يؤكد لك أن هذه القرية اليوم ،املألى
باحلياة ،تخطو مرحلة جديدة ومتقدمة نحو
حتقيق احللم ،فأن تزور إقرت يعني أن تشعر
بأن العودة باتت أقرب.

يف كفر ُبرعمُ :أعلن عودتي

حكاية كفربرعم تشبه حكاية إقرت.
فبحسب كتاب وليد اخلالدي "كي ال ننسى"
(مصدر سبق ذكره ،ص  359ـ ،)360
"استسلمت كفر برعم يف أوائل تشرين
الثاين /نوفمبر  ،1948يوم سقط اجلليل يف
يد القوات اإلسرائيلية خالل عملية حيرام
[ .]....وتم طرد سكانها ،كغيرهم من سكان
القرى احلدودية 'موقت ًا وألسباب أمنية' .وقد
ُسمح لبعض الذين ُطردوا إىل خارج احلدود
بالعودة إىل إسرائيل ،لكن ال إىل قريتهم .
ممن ُوجدوا خمتبئين يف الكهوف
أما غيرهم ّ
ّ
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كفر ُبرعم
املوقع

 11كم شمايل غربي صفد

تاريخ االحتالل الصهيوين

 4تشرين الثاين  /نوفمبر 1948

العملية العسكرية الصهيونية

حيرام

سبب النزوح

طرد العصابات الصهيونية للسكان

مدى التدمير

مدمرة بشكل كامل

وضع السكان

تم تهجيرهم بشكل كامل

ملكية األراضي  /دونم

الفلسطينيون

اليهود

12,244

صفر

عدد السكان يف سنة 1948

 824نسمة

عدد البيوت يف سنة 1948

 196بيت ًا

اجملاورة للقرية ،فقد ُنقلوا إىل قرية اجلش
( 3كم إىل اجلنوب الشرقي) ،و ُأح ّلوا يف
املنازل التي ُأخليت من سكانها سابق ًا .ويف
تموز  /يوليو  ،1952قضت احملكمة العليا
اإلسرائيلية بأن ال سبب يمنعهم من العودة.
سوى القرية باألرض
لكن اجليش اإلسرائيلي ّ
يف سنة ".1953
كفر ُبرعم كأختها إقرت وأعلنت العودة
هي أيض ًا .نزيه أبو وردة القاطن اليوم
يف مدينة عكا ،وأحد األشخاص األوائل
الناشطين يف حركة العودة ألبناء كفر ُبرعم
التقدميين ،والذي أعلن عودته إليها ،يتحدث
عن اإلصرار على العودة ،إذ يقول" :غالبية
أهايل القرية الذين عاشوا التهجير فارقوا
احلياة ،والغريب اجليد أن األجيال اجلديدة
كان من املتوقع أن تغرق يف همومها

وحياتها اليومية ،إ ّ
ال إنها تملك إصراراً أكبر.
اجليل اجلديد يتعامل مع القرية على أنها
له ،وأن هذا البيت بيته ،ومتحمس جداً لفكرة
العودة والتواجد الدائم .كما أنها أمانة يف
أعناقنا نحن اجليل الثاين ..أبي الذي تويف
ال وضرب ًا
وكان التهجير بالنسبة له إذال ً
حملني هذه األمانة ،وأوالدي
لكرامته ّ
يسألونني عن القضية ..أشعر أن هذه األمانة
يجب أن أنقلها لهم".
ويضيف أبو وردة بشأن خميم العودة
إىل كفر ُبرعم الصيفي الـ " :24اخمليم على
بساطته أكّ د فكرة العودة التي مرت بالعديد
من املراحل ،منها مراحل يأس وإحباط
أيض ًا .أتى اخمليم الذي بدأ يف املرة األوىل
عام  1982وغ ّير هذه الفكرة ،وأعطى تأثيراً
معنوي ًا كبيراً خصوص ًا وأنه يف السنوات

حق العودة يف املمارسة

حتقيقات
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كفربرعم خالل نشاط أمام كنيسة البلدة
شابات وشبان
ُ

األخيرة استلم اجليل اجلديد تنظيم اخمليم
وإدارته".
حنين جريس ( 18عاما) التي تشارك
منذ صغرها يف اخمليم ،تقول" :أشعر أنني
أخدم قضيتنا التي ناضل من أجلها آباؤنا
علي أنا وبإمكاين
وأجدادنا ،وأن الدور اليوم ّ
املساهمة واإلفادة ".وتضيف عن جتربتها
يف اإلرشاد وورشات العمل خالل اخمليم:
"فوجئت بمجموعتي ...أطفال يف الصف
اخلامس والسادس لديهم وعي كبير ويعرفون
تفاصيل القضية وكأنها ولدت معهم".
أما ساهر جريس أحد الشبان املنظمين
ّ
والناشطين يف مشروع "أعلن عودتي"،
فيحكي عن فكرة هذا املشروع التي بدأت
التف حولها أهايل القرية،
كمبادرة شبابية
ّ
وتقرر الشروع فيها بعد اخمليم مباشرة،
ال" :أنشأنا جلنة مركزية للعمل مقسمة
قائ ً
إىل عدة جلان مثل جلنة الورديات وجلنة
قانونية وجلنة مالية وغيرها ..نتقاسم فيما

بيننا إدارة هذا املشروع ".ويشير ساهر
إىل أن العودة لن تكون بهذه السهولة إذ
ستتغير أوضاع حياته اليومية كونه يسكن
يف حيفا ،لكنه يعتقد أن األوان آن لذلك:
"علينا ترجمة حبنا وحماستنا وعطائنا لكفر
ُبرعم يف مشروع حقيقي على أرض الواقع
وعدم االكتفاء باملشاعر فقط ..علينا ترجمة
التفاعل الكبير الذي يحصل يف اخمليمات
الصيفية إىل عمل مستمر".
وشمل اخمليم هذا العام العديد من
الفاعليات والنشاطات التربوية والوطنية
والالمنهجية ،إذ شارك فيه قرابة 200
ال عن املرشدين الذين ناموا
شخص ،فض ً
ال يف ساحة الكنيسة
يف خيمهم أسبوع ًا كام ً
واملدرسة .وعمل اخمليم على ترسيخ االنتماء
لدى األطفال ،و ُتعتبر إقامته املناسبة
السنوية الكبرى بالنسبة إىل أهايل القرية
الذين يجتمعون فيها ويتواصلون ،عالوة
على كونها فرصة للتواصل مع أهايل كفر
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ُبرعم يف الشتات من خالل إحدى الورشات
التي ُنظمت ،فقد كتب فيها األطفال رسائل
موجهة إىل العديد من أهايل كفر ُبرعم يف
اخلارج ،وسيتم إرسالها عبر البريد.
وعلى الرغم من العديد من التضييقات
التي يتعرض العائدون لها من ناحية
التصاريح أو هدم أي مبنى (إنشاءات ملحقة
ال) يتم بناؤه ،فإن املسيرة متواصلة،
مث ً
ويتوقع أن يتم إجالؤهم يف أي حلظة بعدما
ُ
أصدرت ما يسمى "سلطة دائرة أراضي
إسرائيل"  2013/9/17أمر إجالء (حتى
كتابة هذه السطور مل يتم اإلجالء).
وبعد إعالن أهايل كفر ُبرعم العودة،
ومضي عام على عودة شباب إقرت ،ويف
مبادرة من صحيفة "فصل املقال" ،قررت
الصحيفة توزيع عدد من النسخ للصحيفة
يف قري َتي إقرت وكفر ُبرعم وبشكل جماين
صباح كل يوم جمعة ،تشجيع ًا ملبادرة
العودة وصمود العائدين.

رأينا العودة يف خمس قرى مهجرة
"نرى عودتنا" ..هو اسم األمسية الثقافية
الفنية التي نظمها عدد من مؤسسات
اجملتمع املدين يف الداخل الفلسطيني احتفاء
باختتام مشروع "عدنا  "2013لتص ُّور
العودة ،يف موقع قرية معلول املهجرة
قضاء الناصرة ،بتاريخ ،2013 / 8 / 23
بحضور املئات .وجاءت هذه األمسية لعرض
مشاريع تص ُّورية للعودة إىل خمس قرى
ُه ّجر أهلها خالل النكبة يف سنة ،1948
واللجون ،ومعلول،
هي :إقرت ،وصفّورية،
ّ
وميعار ،عملت على التخطيط لها وإجنازها
خمس جمموعات شبابية من اجليل الثالث
بعد النكبة تنتمي إىل عائالت ُهجرت من هذه
القرى.
أساس املشروع كان البحث يف ماهية

العودة :ما مفهومها؟ وكيف التخطيط لها؟
ما األسئلة الصعبة والعقبات التي يمكن أن
تواجه عند التخطيط؟ كيف يتم جتاوزها،
َ
وكيفية االنتقال من مرحلة احلنين ،إىل
زمن العمل امللموس؟ على أي صورة
ستكون بلدات العودة؟ كيف سيتم التعامل
مع االزدياد الديموغرايف للمهجرين عند
سيترجم ذلك يف التخطيط،
عودتهم؟ كيف
َ
ملهجر
آن بين تراث البلد ا ُ
سيجمع يف ٍ
وكيف ُ
وبين حاجات اإلنسان العصرية؟ أسئلة
ُتطرح ألول مرة ضمن مشروع ُنفّذ بشراكة
كل من "اجلمعية العربية حلقوق اإلنسان"،
و"جمعية الشباب العرب ـ بلدنا" ،و"جمعية
الدفاع عن حقوق املهجرين" ،و"ذاكرات"،
بهدف العمل مع جمموعات شبابية من أبناء
اجليل الثالث بعد النكبة ،وتثقيفها بشأن
تاريخ الشعب الفلسطيني قبل النكبة وكيفية
تشكلها ،وكذلك بشأن اللجوء وواقع الالجئين
ال عن تدريبها على توثيق الرواية
اليوم ،فض ً
الشفوية ،والعمل على إجناز مشروع ختامي
تصور للعودة.
لكل جمموعة يتعلق بوضع
ّ

إستاد إقرت الدويل
عرضت اجملموعات اخلمس املشاريع
التي أجنزتها ،مصورة من خاللها العودة
ومفهومها؛ فعرضت جمموعة إقرت
مشروعها ،وهو عبارة عن ملعب كرة قدم
ال يف القرية خالل اخمليم
(صغير) أنشئ فع ً
الصيفي السنوي ،و ُأطلق عليه اسم "إستاد
إقرت الدويل" ،للتدليل على أن فلسطين
عرفت قبل النكبة فرق ًا رياضية كثيرة تتبع
جمعيات ونوادي كانت تنظم البطوالت فيما
بينها .وعرضت اجملموعة فيلم ًا عنوانه
"إستاد إقرت الدويل" ،من تصوير وإعداد
منى عمري ،وإنتاج "اجلمعية العربية حلقوق
اإلنسان" ،وشمل توثيق ًا الستعدادات شباب

حق العودة يف املمارسة
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إقرت الفتتاح امللعب يف القرية بحضور
العشرات من أهايل القرية وشبابها على
كلمات وأحلان "بكتب اسمك يا بالدي"،
وإنشاد منتخب إقرت لنشيد "موطني" بزي
املنتخب الرياضي ،وجرت املنافسة بين
فريقين من إقرت.

ّ
صفورية جتمعنا
جمموعة صفّورية قدمت فيلم ًا عنوانه
تضمن توثيق ًا لروايات شفوية
"صفّورية"،
ّ
ومقابالت مع أناس من خمتلف األجيال من
هذه القرية املهجرة ،يقيمون يف فلسطين
وخارجها ،وهم :رسمية سليمان (أم سمير)؛
موعد مصطفى موعد؛ سميرة سليمان؛ أمين
حممد علي (أبو عرب)؛ حممد موعد؛ حممد

رسوم وكتابات على حجارة يف ص ّفورية
لناشطين من البلدة

صفورية
املوقع

 6كم شمايل غربي الناصرة

تاريخ االحتالل الصهيوين

 16تموز  /يوليو 1948

العملية العسكرية الصهيونية

ديكل

سبب النزوح

طرد العصابات الصهيونية للسكان

مدى التدمير

أغلبية البيوت مدمرة ،وقليل من البيوت أو
باق
املباين ٍ

وضع السكان

تم تهجيرهم بشكل كامل

ملكية األراضي  /دونم

الفلسطينيون

اليهود

68,311

صفر

عدد السكان يف سنة 1948

 1,280نسمة

عدد البيوت يف سنة 1948

 241بيت ًا
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عوايسي؛ هاين جنم؛ عبد الفتاح موعد .وروى
َمن ُولد يف القرية وشهد تهجيرها تاريخ
القرية ومعاملها وطبيعة احلياة فيها ،وكيف
ودمرت بيوتها بعد ذلك كي تقام
ُه ّجر أهلها ُ
على أنقاضها مستعمرة "تسيبوري" .وأكد
املشاركون يف الفيلم الذي
تضمن صوراً
ّ
للقرية قبل النكبة ومشاهد حديثة ملا تبقّى
تمسكهم بحق عودتهم إىل
من معاملها،
َ
قريتهم ،وأن هذا ممكن جداً .ثم ُعرض بعد
ذلك "كليب" ألغنية "صفّورية جتمعنا".

اللجون :يوم العودة
ّ

اللجون فعرضت
أما جمموعة قرية ّ
ّ
خمطط ًا هندسي ًا أع ّده وأشرف عليه املهندس
تصور أعضاء
شادي حبيب الله ،وهو يعكس
ّ
اجملموعة لعودتهم إىل قريتهم ،مق ّدمين
خرائط قديمة وحديثة ملنطقة بالد الروحة،
اللجون تب ّين مساحتها ،وموقعها،
ولقرية ّ

ومبناها الطوبوغرايف ،والهيئة التي كانت
عليها بيوتها ومرافقها قبل النكبة ،والتطور
الديموغرايف لسكانها والجئيها ،وحساب
عدد أبنائها املهجرين منها اليوم ،وهو
 16.000نسمة تقريب ًا ،وكانوا  1280نسمة
يف سنة  ،1948وهو ما ُأخذ يف االعتبار عند
التخطيط.
وأوضح حبيب الله أن اخملطط العام الذي
تقترحه اجملموعة لقرى بالد الروحة الـ 34
املهجرة ،هو إنشاء عدة جتمعات سكنية يضم
كل واحد منها عدداً من القرى القريبة من
بعضها ،على أن تراعى يف التخطيط حاجات
الذاكرة والتراث وصورة املكان يف ذهن
الالجئ ووجدانه ،وكذلك احلاجات العصرية
من أجل حياة كريمة ،من عمل ،وتعليم،
واقتصاد ،ومواصالت ،وبنية حتتية....
ويف اخلتام ُعرض فيلم "بسواعدنا"،
وهو بياين ثالثي األبعاد ،عبارة عن جولة
اللجون املتخيلة على أحلان
تفاعلية داخل ّ

اللجون يقدمون عرض ًا على األحصنة يف إطار مشروع "بسواعدنا"
أبناء
ّ

حق العودة يف املمارسة
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اللجون
ّ
املوقع

 16كم شمايل غربي جنين

تاريخ االحتالل الصهيوين

 30أيار  /مايو 1948

العملية العسكرية الصهيونية

غدعون

سبب النزوح

اعتداء مباشر من القوات الصهيونية

مدى التدمير

أغلبية البيوت مدمرة ،وقليل من البيوت أو
باق
املباين ٍ

وضع السكان

تم تهجيرهم بشكل كامل

ملكية األراضي  /دونم

الفلسطينيون

اليهود

41,748

صفر

عدد السكان يف سنة 1948

 5,023نسمة

عدد البيوت يف سنة 1948

 1192بيت ًا

نشيد "موطني" ،ويفتتح بالفتة مكتوب
ال
عليها باللغتين العربية واإلجنليزية ،فض ً
اللجون".
عن العبرية" :أهال وسه ً
ال بكم يف ّ
اللجون يف الفيلم وافرة اخلضرة،
وتظهر بيئة ّ
اللجون ُعرفت
فيها جداول ونوافير ،ألن ّ
بوفرة وديانها وعيونها .وتظهر أيض ًا مرافق
مبنية وفق النمط املعماري الفلسطيني
القديم ،وقد ُوضع عليها الفتات تشير إىل
اللجون؛
طبيعة استخدامها ،منها :متحف ّ
نادي العودة للشباب؛ دارة الفنون؛ املكتبة
اللجون للحفاظ على البيئة....
العامة؛ جمعية ّ
ويف وسط هذه املرافق يظهر مدرج مسرحي،
عالوة على نصب تذكاري على هيئة مفتاح
العودة ،ترتفع فوقه سارية حتمل الراية
الفلسطينية التي تظهر يف ختام الفيلم.

الفتات داخل معلول
أما جمموعة معلول فقامت بنصب الفتات
ّ
تشير إىل مواقع املرافق املستقبلية التي
ستكون يف البلدة عند عودتهم إليها ،من
مدارس ،ومصرف ،وبريد ،وجمعيات ،وسوق
جتارية ،ومطاعم وحمالت جتارية ،وغير ذلك.
كما عرضت اجملموعة فيلم ًا من إنتاجها،
أخرجه وجدي عودة ،وهو يب ّين موقع القرية
وما تبقّى منها من معامل بعد تهجيرها،
ال عن مقابالت مع أسر من معلول تضم
فض ً
أشخاص ًا من اجليل األول والثاين والثالث
تصور شباب معلول
للنكبة .ويعكس الفيلم
ّ
لقريتهم عند عودتهم إليها ،ومرافقها،
مب ّينين أن العودة حق ال يمكن التنازل عنه
بأي حال من األحوال.
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معلول
املوقع

 6كم غربي الناصرة

تاريخ االحتالل الصهيوين

 15تموز  /يوليو 1948

العملية العسكرية الصهيونية

ديكل (املرحلة الثانية)

سبب النزوح

اعتداء مباشر من القوات الصهيونية

مدى التدمير

ُدمرت بالكامل ،لكن أنقاض البيوت ال تزال
موجودة

وضع السكان

تم تهجيرهم بشكل كامل

ملكية األراضي  /دونم

الفلسطينيون

اليهود

1,949

2,719

عدد السكان يف سنة 1948

 800نسمة

عدد البيوت يف سنة 1948

 184بيت ًا

ميعار تطالب بالدار

ملصق مشروع "نرى عودتنا" لناشطي
معلول

عرضت جمموعة ميعار أيض ًا فيلم ًا يب ّين
ورت مشاهده يف
ّ
ص ّ
تصور اجملموعة ،وقد ُ
موقع قرية ميعار ،وشارك فيه أحمد حسين
عبد الهادي شحادة ،وهو من مواليد القرية
يف سنة  ،1933والشاعر الشعبي يوسف
وو ّظفت
سعدة ،وسلمى هيبي ،وجنوان طهُ ،
فيه أغنيتا "يما مويل الهوا" و"يا توتة الدار"
بصوت الفنانة سالم هيبي .والفيلم من
تصوير وإخراج ومونتاج إيلي رزق ،وأع ّد
الصوت عنان قسيم ،وقام املعماري بشارة
رزق بتصميم بياين لبعض معامل القرية
املستقبلية ،كما تصورتها اجملموعة عند
العودة إليها ،مثل املدرسة ،واملسجد ،ومتنزه
وتضمن الفيلم صوراً مليعار وأهلها
القرية.
ّ
قبل تهجيرها ،ومعلومات تاريخية عنها،

حق العودة يف املمارسة

وأكد املشاركون فيه أن أبناء ميعار يملكون
جميع القدرات إلعادة بناء قريتهم جمدداً.
وتميزت قرية ميعار يف سنة 2013
بحراك كثيف تمثّل يف تنظيم عدة جوالت
وزيارات وأمسيات ،مثل إقامة خيمة
رمضانية يف شهر رمضان األخير ورفع
اآلذان وتناول اإلفطار ،معتبرين أن "خيمة
العودة" هي خيمة ثقافية وفنية تطرح قضية
املهجرين وعودتهم احلتمية ،وتناضل ضد
سياسة التهجير التي مل تتوقف منذ النكبة،
وهي السياسة التي تن َّفذ على شكل خمطط
سياسي شمويل يستهدف البلد كله بدءاً من
النقب إىل اجلليل والقدس واخلليل واألغوار
وأحياء اللد والرملة ويافا وعكا .ولتأكيد
أن النضال ضد هذه السياسات العنصرية
مستمر ،فإنه ُيشار أيض ًا إىل أن قرية الرويس
املهجرة استضافت هذه اخليمة أيض ًا.
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ولعل أبرز أوجه حراك العودة يف ميعار
يف سنة  ،2013تمثل يف توجيه رسالة
من الجئي ميعار ()2013 / 8 / 29
داخل الوطن إىل املستوطنين اإلسرائيليين
من مستعمرة "ياعد" الذين يسكنون فوق
يحملونهم فيها املسؤولية
أراضي قريتهم،
ّ
عن منع أهل ميعار من العودة .وجاء يف
نص الرسالة املوجهة إىل املستوطنين،
والتي ُوزعت داخل املستعمرة على البيوت
والسيارات واملارين ،مع وجود مكثف
للشرطة اإلسرائيلية ،ما يلي:
كما تعلمون فإنكم تسكنون على
أنقاض أراضي قرية ميعار ،ويف
نفس الوقت ُيمنع أهايل ميعار
األصليين من العودة لبيوتهم التي
ُهجروا منها خالل النكبة عام .48

ميعار
املوقع

 17كم جنوبي شرقي عكا

تاريخ االحتالل الصهيوين

 15تموز  /يونيو 1948

العملية العسكرية الصهيونية

ديكل

سبب النزوح

اعتداءات مباشرة على السكان من قبل
العصابات الصهيونية

مدى التدمير

ُدمرت بالكامل ،لكن جدران بعض البيوت
ال تزال موجودة

وضع السكان

تم تهجيرهم بشكل كامل

ملكية األراضي  /دونم

الفلسطينيون

اليهود

10,785

صفر

عدد السكان يف سنة 1948

 893نسمة

عدد البيوت يف سنة 1948

 179بيت ًا
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ّ
وحطة فلسطينية وضعها ناشطون على سياج مستعمرة ياعد املقامة
قميص
على أرض البلدة

إن سكان ميعار وأحفادهم يسكنون
بغالبيتهم يف املدن والقرى العربية
اجملاورة يف كابول ،وسخنين،
وعرابة ،وطمرة ،وجميعهم
وشعبّ ،
يرون بميعار بلدتهم ويحافظون على
تواصل دائم معها .إن هدف سكنكم
على أرض ميعار هو منع سكانها
األصليين من العودة إليها ،وبهذا
فإن كل واحد وواحدة منكم يتحمل
املسؤولية الشخصية عن الظلم
الذي ما زال يلحق بسكان ميعار
األصليين ،فإنكم أنتم وليس فقط
حكومتكم مسؤولون عن هدم بيوت
ميعار وسرقة خيراتها واالستيالء
على أراضيها ومنع سكانها األصليين
من العودة إىل بيوتهم.
وأضافت الرسالة:
إن تغييركم السم املكان من ميعار
إىل ياعد لن يخفي حقيقة املكان

ولن يخفي الظلم الذي تسببتم به ضد
أهايل ميعار األصليين ،ولن يمنحكم
أي شرعية[ .و] كما يعرف قسم كبير
من سكان "ياعد" ميعار فقد أقمنا
يف تاريخ  2013 / 7 / 26خيمة
عودة رمضانية يف ميعار شارك
بها نحو ألف شخص من سكان
ميعار واملنطقة ،وتم خاللها رفع
أذان املغرب وإقامة الصالة ،ومن ثم
تناول اإلفطار الرمضاين ،وبعدها
أقمنا أمسية ثقافية هدفها إعادة
احلياة إىل ميعار.
وخلصت الرسالة إىل القول:
نحن سنستمر يف العمل حتى عودة
كل امليعاريين إىل بيوتهم يف ميعار،
ونأمل مساعدتكم بذلك إلقامة حياة
شراكة عادلة ال تستبعد أي أحد من
املنطقة.

حق العودة يف املمارسة

يف الغابسية :لن أبقى الجئ ًا
بمبادرة من عدة جمموعات شبابية
منها "شباب من أجل األسرى" ،و"جمموعة
غسان كنفاين" يف عكا ،وجلان العمل
الصحي يف القدس ،ومركز "يبوس" الثقايف
يف القدس ،وجمموعة من الناشطين ،اف ُتتح
بتاريخ  2013 / 8 / 23معسكر "لن أبقى
الجئ ًا" يف قرية الغابسية املهجرة ،لثالثة
أيام متواصلة من املبيت والعمل التطوعي،
وبمشاركة  170شخص ًا من خمتلف البلدات
وبمشاركة واسعة من مدينة
العربية،
ٍ
القدس .وشمل املعسكر العديد من الفاعليات
والنشاطات التطوعية والوطنية والتربوية
املتعددة ،وركّ ز نشاطه األساسي على ترميم
وتنظيف مسجد الغابسية الذي أصدرت
احملكمة ،يف سنة  ،2009قراراً يقضي
بإخالئه وعدم االقتراب منه بعدما كان
مفتوح ًا أمام املصلين ،وذلك بناء على أوامر
من "سلطة دائرة أراضي إسرائيل".
وجرى خالل املعسكر تنظيف املنطقة
أمام ساحة اجلامع التي ستكون مكان
إقامة املعسكر ،وتم نصب خيام املبيت،
وتنظيم ورشات تعارف بين املشاركين،
و ُن ّظم برنامج فني شمل فقرات فنية يومي ًا،
عالوة على جوالت يف الغابسية مع أهايل
القرية واملشاركين .وخالل اليوم اخلتامي،
أعلن املنظمون نيتهم إقامة معسكر جديد
يف العام املقبل يف الهوشة والكساير،
وتعميم هذه الفكرة وتوسيع نطاقها .ويأتي
هذا املعسكر كتح ٍّد لـ "سلطة دائرة أراضي
إسرائيل" التي تسيطر على أراضي الغابسية.
مؤتمر "ذاكرات ـ زوخروت" :كيف

ُنطبق العودة فعلي ًا؟
هجرة،
على أنقاض قرية الشيخ مونس ا ُ
مل ّ
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ويف قلب مدينة تل أبيب ،نظمت جمعية
"ذاكرات ـ زوخروت" مؤتمراً دولي ًا ليومين
( 29و )2013 / 9 / 30حمل عنوان
"من احلقيقة إىل التصحيح :تطبيق عودة
الالجئين الفلسطينيين" ،وناقش إسقاطات
العودة على احليز جغرافي ًا وسياسي ًا
وثقافي ًا واقتصادي ًا ،وعلى طابع اجملتمع
الذي سيتبلور بعدها ،ومكانة الفلسطينيين
واليهود يف البلد ،ونظام احلكم ،وعلى
إمكان إعادة األمالك بعد  65عام ًا من
اللجوء وتدمير احلياة الفلسطينية من جهة،
وسيناريو إقامة دولة يهودية ،أو بقاء احلال
على ما هي عليه ،وبالتايل إنشاء واقع جديد
من جهة ُأخرى.
وأكدت "زوخروت" يف بيان أصدرته
عشية املؤتمر ،أن املؤتمر ال يهدف إىل
"مناقشة حق الالجئين يف العودة ،إنما
إىل كيفية تطبيق العودة فعلي ًا .هل هناك
طريقة وحيدة لتطبيق العودة؟ كيف يمكن
أن تكون عودة الالجئين الفلسطينيين
فرصة لإلسرائيليين؟ وكيف يمكنها أن تفتح
أمامهم إمكانيات للحياة يف مكان أفضل
كمواطنين ال كمحتلين؟"
حضر املؤتمر ،وعلى مدار اليومين
اللذين ُعقد فيهما ،نحو  400شخص ،عرب ًا
ويهوداً وأجانب ،من أكاديميين وسياسيين
ال عن مشاهدة
وناشطين ومبدعين ،فض ً
 750شخص ًا من خمتلف أنحاء العامل
ألعماله ،بالبث احلي واملباشر يف شبكة
"اإلنترنت" ،وحتدث يف املؤتمر  35شخص ًا،
أغلبيتهم من اليهود والفلسطينيين ،عالوة
على متحدثين من كندا ،والواليات املتحدة،
وصربيا ،وبولونيا.
وأجمع املتحدثون يف اجللسة اخلتامية
على أن املؤتمر كان مهم ًا جداً بالنسبة
إليهم بصفتهم مؤمنين بحق العودة ووجوب
تطبيقه ،ألنه وفر لهم فرص َة االستماع إىل
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ناشطون خالل حملة تنظيف يف مسجد الغابسية

الغابسية
املوقع

 11كم شمايل شرقي عكا

تاريخ االحتالل الصهيوين

 1أيار  /مايو 1948

العملية العسكرية الصهيونية

بن عمي

سبب النزوح

طرد العصابات الصهيونية للسكان

مدى التدمير

ُدمرت بالكامل ،لكن أنقاض البيوت ال تزال
موجودة

وضع السكان

تم تهجيرهم بشكل كامل

ملكية األراضي  /دونم

الفلسطينيون

اليهود

11,771

صفر

عدد السكان يف سنة 1948

 1,438نسمة

عدد البيوت يف سنة 1948

 382بيت ًا

حق العودة يف املمارسة

أفكار وطروحات نظرية وتطبيقية بشأن
ذلك ،ومشارك َتها مع أكبر عدد ممكن من
شح
املهتمين ،مؤكدين أنه على الرغم من ّ
أعداد الضاغطين من أجل تطبيق حق العودة،
وخصوص ًا يف اجملتمع اإلسرائيلي ،أن هذا
املؤتمر يمنح األمل ويثبت اخلطوات نحو
حتقيق حق العودة.
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ويذكر أنه بعد انتهاء املؤتمر ،أقيم حفل
ُ
إطالق لكتاب جديد صادر عن "زوخروت"،
عنوانه" :عودة ـ شهادات متخ ّيلة من
مستقبالت ممكنة" ،حترير تومر غاردي وعمر
الغباري ،ويتضمن اثنتي عشرة قصة قصيرة
من تأليف ك ّتاب عرب ويهود يتخيلون
العودة يف قصص أدبية.
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