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العودة املتخيلة ــ قراءات

عادل

مناع*

�رصاع البقاء :الجئون عادوا �إىل حيفا
واجلليل بعد النكبة ()1956 - 1948
I

ما

مدخل :ق�ضايا التهجري والعودة

زال اهتمام معظم م�ؤرخي النكبة من�صب ًا على بحث م�س�ألة �أو�ضاع ن�شوء م�شكلة
الالجئين الفل�سطينيين في �سنة  1948و�أ�سبابها وحيثياتها .ويحتل الجدل ب�ش�أن
الخطة ''دالت'' مكانة �أولى في تحميل �إ�سرائيل وزعمائها الم�س�ؤولية عن التطهير العرقي
من جهة ،ونفي تلك الم�س�ؤولية من جهة �أُخرى1.
هذا النقا�ش ب�ش�أن �إثبات وجود �سيا�سة عليا �صهيونية في �سنة النكبة القتالع
يغيب ،عن غير ق�صد ،الأيديولوجيا العميقة لال�ستعمار
الفل�سطينيين من وطنهم ّ
اال�ستيـطاني الـذي �أَعلن منذ بدايات م�شروعه في فل�سطين هدفه ب�إحالل اليهود محل
�سكان البلد الأ�صالنيين من خالل �إقامة دولة يهودية ،لليهود فقط .كما �أن ا�ستمرار
يهم�ش م�س�ؤولية �إ�سرائيل في منع
محورة النقا�ش حول �أ�سباب ن�شوء م�شكلة الالجئينّ ،
ممن حاولوا العودة
عودتهم بقرارات حكومية ر�سمية �سمحت لقوات �أمنها بقتل المئات ّ
من مخيمات اللجوء �إلى الوطن 2.وقد �ضربت تلك ال�سيا�سة الدموية عر�ض الحائط بقرار
الأمم المتحدة  ،194و� ّأبدت م�صير الالجئين ،وجعلت نزوحهم الموقت حالة تطهير عرقي
دائمة في �سبيل تثبيت ا�ستيالء الم�ستوطنين ال�صهيونيين على �أرا�ضي المهجرين
و�أمالكهم الأُخرى.
ال حاجة �إلى الوقوع في فخ �ضرورة تقديم خطط �أو وثائق حكومية مكتوبة تثبت
وجود �سيا�سة �إ�سرائيلية القتالع الفل�سطينيين من وطنهم وت�شريدهم في �سبيل �إخالء
�أماكن كافية ال�ستيعاب مهاجرين جدد في دولة اليهود .فتلك الوثائق� ،إن وجدت ،ي�سهل
تغييبها عن الأنظار ،مثلما فعلت �إ�سرائيل مع �آالف الوثائق في �أر�شيفاتها الع�سكرية

* م�ؤرخ فل�سطيني.

امللف

وال�سيا�سية المقفلة ،ذلك ب�أن الجذور التاريخية للنكبة الفل�سطينية تعود �أ�ص ًال �إلى تخيل زعماء
الم�شروع ال�صهيوني فل�سطين بلداً خالية من ال�سكان في �أواخر القرن التا�سع ع�شر.
�سيا�سة �إنكار الم�ستوطنين الكولونياليين لحقوق �أهل فل�سطين الأ�صالنيين في وطنهم بد�أت
ب�إنكار وجودهم في �سبيل تبرير ''عودة'' اليهود �إلى البلد التي ''انتظرتهم''  2000عام .ولما
�صار �إنكار وجود الفل�سطينيين �صعب ًا بعد الحرب العالمية الأولى ،وخ�صو�ص ًا بعد ثورة
 ،1939 - 1936بد�أ التخطيط للخال�ص منهم بطردهم من خالل �إقامة ''لجنة التران�سفير'' في
�سنة  1937بمباركة بن ــ غوريون .وب�سبب عدم قيام دولة يهودية �آنذاك ،بح�سب قرار تق�سيم
''لجنة بيل'' ،ف�إنه لم يج ِر تفعيل تلك اللجنة ،غير �أن يو�سف فاي�س ،رئي�س اللجنة والم�س�ؤول عن
''ال�صندوق القومي اليهودي'' (هكيرن هكييمت)� ،أدى دوراً عملي ًا في طرد الفل�سطينيين ،ثم
منعهم من العودة في �سنة النكبة وما بعدها ،تطبيق ًا لما بد�أ تخطيطه قبل عقد ونيف3.
�أحدثت الحرب العالمية الثانية ونتائجها ،كما �سابقتها ،منعطف ًا �آخر لم�صلحة ال�صهيونية
على ح�ساب �أهل فل�سطين وحقهم الطبيعي في وطنهم .فمثلما �سارعت هيئة الأمم �إلى تب ّني
وعد بلفور وجعله حجر �أ�سا�س في �سيا�سة االنتداب البريطاني ،ف�إن �أغلبية �أع�ضاء الأمم
المتحدة �أيدت قراراً لتق�سيم فل�سطين يخلو من العدالة والإن�صاف .وهذا القرار في �أواخر �سنة
 1947كان مقدمة �ضرورية لقلب الواقع وت�صوير �ضحية اال�ستيطان الكولونيالي على �أنه
الطرف المعتدي والراف�ض لل�سالم .وبما �أن الحركة ال�صهيونية لم تنجح في قلب الميزان
الديموغرافي في فل�سطين لم�صلحتها حتى ع�شية الحرب العالمية الثانية� ،صارت الحرب هي
الم�سرح ال�ضروري لتحقيق �أغلبية يهودية قبل �إقامة الدولة ،كي تكون ديمقراطية� ،شكلي ًا ،على
الأقل .وفع ًال ،نجحت �إ�سرائيل ،حتى منت�صف �أيار/مايو  ،1948في تهجير نحو 300.000
فل�سطيني ،معظمهم من مناطق الدولة اليهودية بح�سب قرار التق�سيم4.
هذه الحقائق عن طرد مئات �آالف الفل�سطينيين من قراهم ومدنهم تدح�ض االدعاءات
تدخل جيو�ش الدول العربية في حرب  .1948كما �أن
ال�صهيونية ب�أن التهجير جاء في �أعقاب ّ
ع�شرات �آالف الفل�سطينيين ُطردوا من وطنهم بعد انتهاء الحرب ،وقد ا�ستمرت عمليات التطهير
العرقي حتى �سنة  1956على الأقل5.
�شغلني مو�ضوع المهجرين منذ طفولتي لأن بع�ض �أترابي في المدر�سة كان الجئ ًا من قرى
مجاورة مثل البروة والدامون و�شعب وغيرها من القرى .كما �أن عمي علي وعائلته �صاروا
الجئين في مخيم عين الحلوة بالقرب من مدينة �صيدا في الجنوب اللبناني ،وكان م�صيرهم
مو�ضوع حديث الوالد مع عماتي وجدتي ،وخ�صو�ص ًا في المنا�سبات و�أيام الأعياد .عالوة على
ذلك ،كانت �أحاديث الكبار تتطرق من حين �إلى �آخر �إلى م�س�ألة مطاردة رجال الحكم الع�سكري
لبع�ض ''المت�سللين'' من جهة ،ومحاوالت الأهالي ''ت�أمين'' �أقاربهم من جهة �أُخرى6.
حملني والدي (عن غير ق�صد) عبئ ًا لم يكن يدري وزنه ،حين روى لي
في ربيع �سنة ّ 1958
لأول مرة بع�ض تف�صيالت تغريبتنا العائلية من بيتنا في الجليل� ،إلى الأردن ،ف�سورية ،ثم
الجنوب اللبناني ،حتى عودتنا من هناك بحراً �إلى قريتنا مجد الكروم.

155

156

جملة الدراسات الفلسطينية 116

خريف 2018

تتخط قدماه حدود القرية وكرومها ر�سم خريطة طريق التهجير
مخيال الطفل الذي لم
ّ
ولما عرف الطفل �أنه ق�ضى معظم مدة اللجوء في مخيم
واللجوء ثم العودة بعد َ
عامين ونيفّ .
عين الحلوة ،زاد اهتمامه بتف�صيالت تلك الحكاية التي �صارت مو�ضوع ًا متكرراً لأحاديث
عائلتنا ال�صغيرة.
�سمعت من والدي عن النكبة في مجد الكروم في �أعقاب احتفال مدر�ستنا لمدة �أ�سبوع بعيد
ا�ستقالل �إ�سرائيل العا�شر في �سنة  .1958وقد �أظهر مدير المدر�سة �آنذاك ،ومعه بع�ض معلميها،
حما�سة خا�صة في �إر�ضاء م�س�ؤولي وزارة المعارف من خالل �سرد رواية المنت�صرين للتالميذ،
عما جرى في حرب � .1948س�أل الطفل ابن العا�شرة بعد �سماع حكايات الوالد :لماذا ال ن�سمع
ّ
في المدر�سة عن النكبة في قريتنا ،ونتعلم فقط رواية المنت�صرين على جيو�ش الدول العربية؟
ا�شتعل ر�أ�س الطفل ابن العا�شرة ــ الذي كن ُته ــ بحزمة من الأ�سئلة �أجاب الوالد عن بع�ضها من
دون �أن يغ�ضب� ،أو حتى يرفع �صوته ،وظل بع�ضها الآخر عالق ًا في انتظار �إجابات �سيقدمها
الم�ؤرخ الذي �صرته بعد عدة عقود.
فهل كانت حكاية الوالد عن النكبة في مجد الكروم البذرة التي برعمت و�أزهرت ل ُتكتب في
ظل ذكرياتها رواية العديد من �أهل الجليل الباقين؟7
وهل كان لحكايات الوالد الأثر الأكبر في بلورة هوية الطفل ،ثم اختياره درا�سة التاريخ؟
تلك �أ�سئلة ال يت�سع المجال هنا للغو�ص فيها ،فلنتركها كي نعود �إلى البحث في محاور هذه
المقالة عن اللجوء والعودة.
تتكىء هذه المقالة عن تجربة �آالف العائالت الفل�سطينية التي حققت العودة �إلى الوطن بعد
ال ( ،)2016ثم بالعبرية في ال�سنة التالية8.
النكبة ،على درا�سة �أو�سع ُن�شرت بالعربية �أو ً
واعتمدت هذه الدرا�سة على ما هو متوفر من مراجع وم�صادر �أولية وثانوية باللغات
الثالث :العربية والعبرية والإنجليزية ،بما فيها عدد ال ي�ستهان به من ال�صحف المعا�صرة
للأحداث ،لكن كثيراً من تف�صيالت تجارب العودة والبقاء اعتمد �أي�ض ًا على الوثائق ال�شفوية من
خالل مقابالت �أجريتها بنف�سي مع �أكثر من مئة �شاهد عيان عا�صروا النكبة وويالتها.
هذه ال�شهادات توثق تجارب النكبة وتداعياتها ،وت�ساهم في �إ�سماع �صوت ال�ضحية الذي
�أ�سكته التهمي�ش الم�ضاعف :عربي ًا و�إ�سرائيلي ًا .فنادرة هي الأر�شيفات الفل�سطينية العامة� ،أو
حتى الوثائق وال�شهادات التي كتبها الالجئون العائدون والباقون الذين نجحوا في �صراع
البقاء ،بما في ذلك تحقيق العودة .وبعك�س �أبناء النخبة ،ف�إن م�ستوى تعليم ه�ؤالء (وج ّلهم من
الفالحين) لم يم ّكنهم من توثيق تجربتهم خطي ًا .لذلك ،ف�إن �أغلبيتهم �شاركت في الإدالء
ب�شهاداتها بفرح من يخفف عن كاهليه عبئ ًا تحمله مدة طويلة حتى و�صل �إلى �أواخر العمر9.
َ
ّ
II

عودة غري املغ�ضوب عليهم

قررت �إ�سرائيل منذ �إقامتها في �أيار/مايو  1948منع الالجئين الفل�سطينيين من العودة

صراع البقاء :الجئون عادوا إىل حيفا واجلليل

امللف

�إلى �أرا�ضيهم ومناطق �سكنهم ،وبد�أت عملية �إحالل اليهود ،وخ�صو�ص ًا من ''القادمين الجدد''،
مكانهم .ولم تتغير تلك ال�سيا�سة ال�صهيونية بعد �صدور قرار الأمم المتحدة رقم  194الذي �أكد
حق الالجئين في العودة� ،أو التعوي�ض عن �أرا�ضيهم و�أمالكهم10.
وحتى بعد �صمت المدافع ،وا�ضطرار الدول العربية �إلى توقيع اتفاقيات الهدنة التي اعترفت
فيها بحدود الدولة اليهودية القائمة على  %78من فل�سطين التاريخية ،لم تغير �إ�سرائيل من
�سيا�ستها.
ولت�أكيد موقفها الحازم بهذا ال�ش�أن� ،صدرت الأوامر �إلى جنود الجي�ش الإ�سرائيلي ب�إطالق
النار على الالجئين الذين يحاولون عبور الحدود من الدول العربية المجاورة ،وقد دفع العديد
منهم حياته ثمن ًا لمحاوالت العودة.
لكن قيادات الدولة اليهودية �آنذاك �أظهرت قلي ًال من المرونة في �سيا�ستها الخ�شنة ب�صورة
عامة ،عندما تعلق الأمر ببع�ض غير المغ�ضوب عليهم من الفل�سطينيين ،تحقيق ًا لم�صالح معينة
تخدم �سيا�ساتها الخارجية �أو الداخلية.
''المر�ضي عنهم'' ،في
و�سن�سوق فيما يلي نماذج لعودة المئات ،بل الآالف من الالجئين
ّ
الوقت الذي ا�ستمرت ال�سلطات الإ�سرائيلية في اقتالع �آالف الباقين من مدنهم وقراهم وطردهم
�إلى ما وراء الحدود11.
كان ال�شيوعيون العرب� ،أع�ضاء ع�صبة التحرر الوطني� ،أول العائدين �إلى حيفا والجليل
بموافقة ال�سلطات الإ�سرائيلية ،وذلك في �صيف وخريف �سنة  .1948فبعد �سقوط النا�صرة في
 16تموز/يوليو ،ك ّثف �أع�ضاء الع�صبة في حيفا ومدينة الب�شارة من تعاونهم مع نا�شطين في
حزب ''مبام'' الي�ساري ،ومن خاللهم مع الحكومة الإ�سرائيلية12.
وروى لي زاهي كركبي (حيفا) ،ومتيا ن�صار (القد�س) ،كل على حدة ،عن تجربتهما
الم�شتركة مع جمال مو�سى (�أبو �سنان) في العودة من بيروت �إلى عكا ثم حيفا 13.ورواية ه�ؤالء
الرفاق الثالثة ب�ش�أن طريق العودة ،بالتن�سيق مع �إميل حبيبي في بيروت وقيادات الع�صبة في
حيفا والنا�صرة ،ت�شبه �إلى حد كبير تجارب ع�شرات ال�شيوعيين و�أفراد عائالتهم الذين نزحوا
عن مدينة الكرمل ،ثم عادوا �إليها بعد �أ�شهر.
� ّأما المحامي حنا نقارة فاختلفت حكاية عودته بالطائرة من بيروت عن طريق نيقو�سيا
في � 10آب�/أغ�سط�س  14 .1948وقد �أ�صبح نقارة �أحد �أعمدة العمل ال�شيوعي الجماهيري في
�شمال فل�سطين ،و�أدى دوراً مهم ًا في الدفاع عن حقوق الباقين ،بما في ذلك حقوق العائدين
�سيتبين معنا الحق ًا.
في البقاء وا�ستحواذ بطاقات هوية �إ�سرائيلية ،كما
ّ
وربما تكون حكاية عودة الأ�شهب (�أبو عدنان) ورفاقه �أع�ضاء ع�صبة التحرر الذين وافقت
�إ�سرائيل على انتقالهم للعي�ش في حيفا ،ذات معنى خا�ص مقارنة بعودة ع�شرات من
ال�شيوعيين الآخرين �إلى �شمال فل�سطين .ففي �أواخر كانون الأول/دي�سمبر  ،1948و�صل جنود
�إ�سرائيليون �إلى �أبو عجيلة في �سيناء حيث وجدوا داخل المع�سكر الم�صري عدداً من رفاق
ع�صبة التحرر كان قد جرى اعتقالهم ب�سبب مواقفهم من الحرب في فل�سطين .وكان بين
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المعتقلين� :سليم القا�سم؛ ح�سن �أبو عي�شة؛ �أ�سعد مكي؛ علي عا�شور؛ محمد خا�ص؛ عودة الأ�شهب.
وبد ًال من �إطالقهم و�شكرهم على مواقفهم الم�ؤيدة لإقامة الدولة اليهودية ،والمعارِ�ضة
لدخول الجيو�ش العربية الحرب ،اع ُتبروا �أ�سرى حرب واقتيدوا �إلى ال�سجن .وقد ُنقلوا من �أبو
عجيلة �إلى مدينة بئر ال�سبع المهجرة ،ومنها �إلى مع�سكر �أ�سرى الحرب في �إجليل (جليلوت
اليوم) �شمالي تل �أبيب 15.وحاول قادة الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي ''ماكي'' ،بم�ساعدة رفاقهم
في حزب ''مبام''� ،إطالق ه�ؤالء الأ�سرى ،لكن من دون نجاح.
قاد قادة ''ماكي'' و�صحافة الحزب باللغتين العبرية والعربية حملة �شر�سة �ضد ا�ستمرار
اعتقال الرفاق في مع�سكر �إجليل� ،إلى �أن تم الإفراج عنهم في حزيران/يونيو  16 ،1949وو�صل
اثنا ع�شر من الرفاق المحررين �إلى النا�صرة ،فكان في ا�ستقبالهم �صليبا خمي�س وعدد من
نا�شطي الحزب في المدينة .وقد � ّأمن لهم الرفاق الم�سكن ،ثم العمل ،فانتقل بع�ضهم �إلى حيفا
''لم �شمل''
حيث عملوا عقوداً من ال�سنين في �صحيفة ''االتحاد'' ومطابعها .ووافقت �إ�سرائيل على ّ
عائالت عدد من الرفاق المتزوجين ،لكنها رف�ضت طلب عودة الأ�شهب �إح�ضار زوجته وابنته
من الخليل للعي�ش معه في حيفا .وقد �سجل ''�أبو عدنان'' حكاية تهريب عائلته من منطقة جنين
�إلى حيفا بالتف�صيل في �سيرته الذاتيه.
هذه التجربة المريرة تكللت بالنجاح �أخيراً .وهكذا� ،سمحت الدولة اليهودية الفتية ،لي�س
فقط بعودة ع�شرات الرفاق مع �أفراد عائالتهم �إلى حيفا والجليل ،بل وافقت �أي�ض ًا على ان�ضمام
ع�شرة رفاق على الأقل (مع بع�ض عائالتهم) من مناطق غزة وال�ضفة الغربية �إلى الباقين في
�شمال فل�سطين .هذه ''الأريحية'' الإ�سرائيلية لم تكن فقط ب�سبب مواقف ال�شيوعيين ودورهم في
قدم �آنذاك الدعم الع�سكري
حرب  ،1948بل �أ�سا�س ًا عرفان ًا بالجميل لالتحاد ال�سوفياتي الذي ّ
وال�سيا�سي غير المحدود للدولة اليهودية.
وي�سجل �سيف الدين الزعبي في مذكراته �أنه بعد عودة �إميل توما من لبنان (في ربيع �سنة
 )1949توجه الأول �إلى ال�سلطات بطلب عودة �شقيق زوجته �أحمد توفيق الفاهوم 17.وكان
توما �أحد �آخر ال�شيوعيين العرب الذين وافقت �إ�سرائيل على عودتهم �إلى النا�صرة �أو ًال ،ثم
مدينته حيفا بعد ذلك ،ب�سبب رف�ضه قرار التق�سيم ،كما يبدو.
ي�ضيف الزعبي في �شهادته �أن �إ�سرائيل وافقت في النهاية على معظم طلبات �أقاربه
ومقربيه ،ومنهم حنا �أبو الع�سل (والد رياح �أبو الع�سل) من النا�صرة ،ومجموعة من �صيادي
ال�سمك في عكا ،وحنا دكلو�ش من حيفا ،وغيرهم18.
لم ال�شمل �أحيان ًا للموافقة على عودة �شيوعيين في �سنة ،1948
هكذا تم ا�ستغالل ما ُ�سمي ّ
ثم مناف�سين لهم بعد االنتخابات البرلمانية الأولى في كانون الثاني/يناير � ،1949إذ �إن
نتائج تلك االنتخابات فاج�أت زعماء حزب ''مباي'' الحاكم ،فراحوا ي�سعون بكل الطرق
لإ�ضعاف نفوذ ال�شيوعيين بين الباقين في �شمال فل�سطين ،وخ�صو�ص ًا في حيفا ومدينة
الب�شارة .وبعد �أن باركت ال�سلطات الإ�سرائيلية عودة ع�شرات ال�شيوعيين وعائالتهم �إلى حيفا
والجليل في �سنة  ،1948بادرت �إلى �إعادة مناف�سين لهم في الأعوام التالية ،وخ�صو�ص ًا قبل
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انتخابات الكني�ست الثاني في �سنة  ،1951والكني�ست الثالث في �سنة .1955
بد�أ م�ست�شارو بن ــ غوريون بالعمل على تحديد نفوذ ال�شيوعيين بين العرب الباقين في
�شمال فل�سطين منذ ربيع �سنة  ،1949وكان المطران حكيم �أول الم�ستفيدين من �سيا�سة
''مباي''.
كان حكيم رئي�س ًا للطائفة الكاثوليكية في حيفا قبل النكبة ،و�شخ�صية معروفة ووا�سعة
االت�صاالت والنفوذ في فل�سطين والدول العربية المجاورة ،كما ُعرف عنه عدا�ؤه لل�شيوعيين،
ولذا وقع الخيار عليه ليعود �إلى البلد في�صبح ب�شخ�صه ومركزه الديني مناف�س ًا قوي ًا لهم.
هكذا خدمت عودة المطران حكيم �سيا�سة �إ�سرائيل في �إ�ضعاف نفوذ ''ماكي'' من جهة،
''فـرق ت�سـد'' من جهة �أُخرى ،لأن �أغلبية النا�شطين العرب في هذا الحزب كانت
وتعزيـز �سيا�سـة ّ
من �أبناء الطائفة الأرثوذك�سية.
كما خدمت عودة المطران حكيم م�صالح �إ�سرائيل الدولية ب�سبب عالقاته القوية مع
ل�صد ال�ضغوط التي مور�ست عليها من �أجل عودة الالجئين
الفاتيكان ،و�إمكان ا�ستغاللها ّ
الفل�سطينيين �إلى ديارهم منذ كانون الأول/دي�سمبر  .1948وهكذا ا�س ُتثمرت عودة قلة من ''غير
المغ�ضوب عليهم'' في �سبيل اال�ستمرار في �سيا�سة منع عودة الأغلبية العظمى من الالجئين.
و�سبق عودة المطران حكيم �إلى الوطن ب�شكل نهائي ،مباحثات ومداوالت �أجراها مع
الحكومة الإ�سرائيلية ،وكان قد عاد �أول مرة �إلى زيارة حيفا بعد �سقوطها ب�شهرين في �أواخر
حزيران/يونيو  ،1948وخالل زيارته حاول فح�ص �إمكان عودة �أبناء طائفته من الروم
الكاثوليك .في تلك المرحلة لم توافق �إ�سرائيل على طلباته كلها ،لكنها تركت الباب مفتوح ًا
ال�ستمرار المحادثات معه ب�ش�أنها .ثم غادر حكيم حيفا وقام بجولة في عدد من الدول العربية
المجاورة 19.وفي كانون الأول/دي�سمبر  1948مور�ست �ضغوط دولية قوية على �إ�سرائيل
لقبول عودة الجئين فل�سطينيين ،وال �سيما بعد �صدور القرار  194في �أوائل ذلك ال�شهر .وفي
قدر بع�ض العاملين في وزارة الخارجية الإ�سرائيلية �أن عودة المطران حكيم �إلى
تلك المرحلة ّ
حيفا �ستكون مفيدة لدعايتها وعالقاتها الدولية ،وفع ًال ،جرى االتفاق على رجوعه في بداية
�سنة  ،1949و ُنفذ ذلك خالل مدة ق�صيرة.
�سارعت �صحيفة ''اليوم'' اله�ستدروتية �إلى ن�شر خبر رجوع المطران حكيم �إلى حيفا
(بالطائرة) في � 18شباط/فبراير  .1949وبينما رحبت ال�صحيفة با�سم ال�سلطات بعودته ،ف�إن
ال�شيوعيين فتحوا نيران نقدهم ودعايتهم �ضد عودته ،واتهموه بالعمل لم�صلحة حزب ''مباي''20.
قدر زعماء ''ماكي'' ،وعن حق� ،أن رجوع المطران �سيدعم الجهود الحكومية لإ�ضعاف
لقد ّ
نفوذهم بين ال�سكان العرب ،وخ�صو�ص ًا في حيفا والنا�صرة .وا�ستغرب النائب في الكني�ست
الأول توفيق طوبي �سماح �إ�سرائيل بعودة حكيم �إلى حيفا'' ،على الرغم من �أنه كان من
المحر�ضين على قرار الأمم المتحدة بالتق�سيم ،والمعروف �أي�ض ًا بعالقاته مع الإمبريالية21''.
ولما قام المطران بالدور المتوقع منه بمحاربة ال�شيوعيين ،كاف�أته ال�سلطات في �سنة 1949
ّ
''لم ال�شمل'' وغيرها.
ومعامالت
أيتام''،
ال
''
عودة
م�سميات
تحت
طائفته
أبناء
�
من
المئات
بعودة
ّ
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كما وافقت �إ�سرائيل على معظم طلبات المطران بعودة خريجي جامعات ومثقفين من �أبناء
طائفته ليدعموا مع�سكره المناف�س لنفوذ ال�شيوعيين ،وخ�صو�ص ًا في المدن والقرى الم�سيحية
في �شمال فل�سطين22.
وف�ض ًال عن عودة المطران حكيم والمئات من �أبناء طائفته ،وافقت الحكومة الإ�سرائيلية
على عودة زعيم مناف�س �آخر لل�شيوعيين هو المحامي محمد نمر الهواري في كانون الأول/
دي�سمبر  .1949ولد نمر الهواري في النا�صرة في �سنة  1908وترعرع فيها ،وبعد �إنهاء
درا�سته في المدينة غادرها �إلى القد�س حيث عمل في التدري�س ع�شرة �أعوام بعد �إنهاء تح�صيله
العلمي ،ثم انتقل �إلى درا�سة القانون وا�شتغل في المحاكم هناك .وفي �سنة  1945تر�أ�س تنظيم
''النجادة'' في يافا بالتعاون مع المفتي الحاج �أمين الح�سيني ،لكن االنق�سامات الداخلية
والمناف�سات ب�ش�أن المنا�صب جعلته يبتعد عن الحاج �أمين وم�ؤيديه .وفي �سنة � 1947أن�ش�أ
عالقات �سرية مع قيادة ''الهاغاناه'' في تل �أبيب ،فاتهمه معار�ضوه ب�شتى التهم ،فكان من
�أوائل الهاربين من يافا بعد ن�شوب المناو�شات الع�سكرية في كانون الأول/دي�سمبر 23 .1947
وتن ّقل بين القاهرة وغيرها من العوا�صم العربية والتقى الحاج �أمين ،ثم م ّثل الالجئين في
المحادثات مع �إ�سرائيل و�أطراف دولية ،والتي جرت في لوزان ومدن �أُخرى ،من دون الو�صول
�إلى حلول معقولة.
وكان المبادر �إلى �إرجاع الهواري في �سنة  1949م�ست�شار رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية
ولما ُوجهت �إليه االنتقادات ب�سبب خطوته هذه� ،سارع �إلى
لل�ش�ؤون العربية يهو�شواع بلمونّ .
�إعالن �أن الهواري ''عمل معنا منذ �سنة  ''.1945وقد حافظ بلمون الذي م ّثل ونفذ �سيا�سة
ال�سلطات الإ�سرائيلية تجاه العرب الباقين ،على عالقاته ال�شخ�صية بالهواري �أعوام ًا طويلة بعد
اعتزال الأخير ال�سيا�سة24.
بعد رجوع الهواري �إلى البلد �سكن في عكا �أو ًال ،حيث وجد بع�ض الم�ؤيدين له ،لكنه واجه
�شن ه�ؤالء عليه في �صحافتهم هجوم ًا �شديد اللـهجة
عداوة كبيرة قادها ال�شيوعيون .وفع ًالّ ،
القراء بعالقاته
واتهموه بـ ''خدمة �إ�سرائيل و�سيا�ستها 25''.كما ّ
ذكرت ال�صحافة ال�شيوعية ّ
القديمة مع المفتي ودوره في تنظيم النجادة ،و�أ�شارت بعين الريبة �إلى دوره كممثل لم�س�ألة
الالجئين في محادثات رود�س ،ثم عودته المفاجئة �إلى البلد مع عائلته فقط.
كانت عودة الهواري مثيرة لال�ستغراب فع ًال ،على خلفية دوره وعمله في يافا قبل �سنة
 ،1948ثم تمثيله ق�ضية الالجئين وحقهم في العودة بعد النكبة .وبناء على ذلك ،اعتبر
''فرق ت�سد'' ،وقد ظهر ذلك
ال�شيوعيون رجوعه بموافقة ال�سلطات ومباركتها جزءاً من �سيا�سة ّ
جلي ًا من خالل تعاونه مع المطران حكيم من �أجل �إقامة حزب عربي ع�شية انتخابات .1951
لكن بينما ا�ستمرت المناف�سة بين المطران حكيم وال�شيوعيين طوال الخم�سينيات ،ف�إن
الهواري اختار اعتزال ال�سيا�سة ب�سرعة ،ب�سبب مالحقة ال�شيوعيين له ،من جهة ،وواقع العمل
ال�سيا�سي تحت مظلة الحكم الع�سكري من جهة �أُخرى ،عالوة على مزاحمته من طرف �أعوان
ال�سلطة الآخرين في النا�صرة.
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فمنذ �سنة  1950خ�ص�ص الهواري معظم وقته للعمل الق�ضائي ،وعاد �إلى ممار�سة مهنة
المحاماة ،ثم ُعين قا�ضي ًا.
�شكلت عودة الهواري و�أفراد عائلته نموذج ًا �آخر لعودة ''غير المغ�ضوب عليهم'' ،خدمة
يتعد الألف
لم�صالح �إ�سرائيل ال�سيا�سية في الأعوام الأولى بعد النكبة .لكن مجموع ه�ؤالء لم ّ
ممن بقوا بعد النكبة ،وذلك في الفترة
وهو عدد �ضئيل ،حتى مقارنة َ
بمن طردتهم �إ�سرائيل ّ
نف�سها الواقعة بين �سن َتي  1949و.1950
''لم �شمل'' العائالت وكيفية اتخاذ القرارات
تجدر الإ�شارة �إلى �أنه على الرغم من �أن ملفات ّ
فيها ما زالت �أ�سراراً مكتومة تتحفظ الحكومة الإ�سرائيلية على ك�شفها ،ومعها �أر�شيف الدولة
وم�ؤ�س�ساتها الأُخرى ،ف�إن بع�ض الحاالت البارزة معروف وال يحتاج �إلى وثائق الأر�شيفات،
فالمتعاونون مع الحزب الحاكم من �أمثال �سيف الدين الزعبي والمطران حكيم ،نجحوا في
ال�سماح بعودة عائلة
النموذج البارز في النا�صرة
�إعادة بع�ض الأفراد من المقربين ،وكان
ُ
َ
26
�سروجي وعلى ر�أ�سهم الأخوين الدكتور عزيز والمهند�س �أني�س في �سنة  .1951وكانت
فرقتها حرب  ،1948في مقابل
الحكومة في كثير من الأحيان توافق على ّ
لم �شمل عائالت ّ
الت�صويت لحزب ''مباي'' والقوائم العربية المرتبطة به27.
III

الغائبون احلا�رضون يف اجلليل

بعد �إتمام �إ�سرائيل احتالل الجليل الأعلى في نهاية �سنة  ،1948وجد نحو  20.000ن�سمة
من الفل�سطينيين الباقين في �شمال فل�سطين �أنف�سهم يعي�شون على بعد م�سافة ق�صيرة من
بيوتهم و�أرا�ضيهم من دون �أن ي�ستطيعوا العودة �إليها 28.وكانت ح�صة النا�صرة من ه�ؤالء
المهجرين كبيرة� ،إذ بلغ عددهم فيها نحو  5000ن�سمة في �أواخر �سنة  ،1948ن�صفهم تقريب ًا
أعد
من مهجري المدن التالية :حيفا؛ طبرية؛ بي�سان؛ عكا؛ �شفاعمرو .وكان �سامي جراي�سي قد � ّ
تقريراً مف�ص ًال عن ''الالجئين'' في النا�صرة و�أو�ضاعهم المعي�شية في المدينة� 29،أظهر �أن
�أو�ضاع القرويين منهم �صعبة للغاية .ففي دير الأيتام (ال�ساليزيان) ُوجد نحو  600الجىء من
بمن نزلوا فيها'' ،ولي�س هناك ما
قرى عيلوط والمجيدل و�أم قبي ،وكانت قاعات الدير مكتظة َ
يف�صل بين العائالت غير خيط �أو حبل �أو قطعة خ�شب 30''.وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن �أو�ضاع
الالجئين في النا�صرة �أ�صبحت �أف�ضل كثيراً من �إخوانهم الذين و�صلوا �إلى مخيمات اللجوء في
لبنان ،وعا�شوا فيها بقية حياتهم.
�سمحت ال�سلطات الإ�سرائيلية للعديد من �أهالي حيفا و�شفاعمرو وعكا بالعودة �إلى مدنهم
والعي�ش فيها ،كما �سمحت �أي�ضا لمهجري عيلوط بالعودة �إلى قريتهمّ � .أما �أهالي �صفورية ف�إن
وطرد مئات الباقين وع�شرات
جميع محاوالتهم للعودة �إلى بلدتهم قوبلت بالمعار�ضة العنيفةُ ،
المهجرون من �صفورية والمجيدل ومعلول الق�سم
العائدين �إلى القرية مرة بعد �أُخرى ،فظل
ّ
الأكبر من الالجئين في مدينة الب�شارة .وكانت موافقة ال�سلطات الإ�سرائيلية على عودة �سكان
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المدن �إلى حيفا وعكا و�شفاعمرو غير مكلفة ن�سبي ًا ،في حين �أن م�س�ألة المهجرين من القرى
كانت مختلفة ،لأن �أطراف ًا ا�ستيطانية طمعت بالت�سلط على �أرا�ضيهم ،ولذا ،ا�ستمرت الحكومة
الإ�سرائيلية في رف�ض طلبات ه�ؤالء المهجرين القرويين العودة �إلى بيوتهم .وف�ض ًال عن
النا�صرة ،ف�إن �شفاعمرو وطمرة في الجليل الغربي ا�ستوعبت �آالف المهجرين من تلك
المنطقة 31،كما و�صل مهجرون �آخرون من الجليل الأ�سفل �إلى قرى الجليل الأعلى و�سكنوها
حتى احتاللها في عملية ''حيرام'' في �أواخر ت�شرين الأول�/أكتوبر .1948
وعند �إتمام احتالل الجليل في عملية ''حيرام'' ،بذل الجي�ش الإ�سرائيلي جهوداً كبيرة
�سموه ال�شريط الحدودي مع لبنان .وكانت تلك
للتخل�ص من الأهالي ،وخ�صو�ص ًا �سكان قرى ما ّ
ال�سيا�سة التي ت�ضمنت ارتكاب عدة مذابح وعمليات تهجير بقوة ال�سالح تنفيذاً لرغبة بن ــ
غوريون الذي وعد وزراء حكومته ب�أن الجليل ''�سيكون خالي ًا من العرب'' بعد احتالله32.
�إن حكاية �أهالي قري َتي �إقرت وكفر برعم معروفة وم�شهورة ،فقد تم تهجير �سكانهما بوعود
م�ضللة بالعودة خالل �أ�سابيع ،ثم اكت�شف ه�ؤالء بعد �أ�شهر �أن �إ�سرائيل وجي�شها ال ينويان
الوفاء بوعودهما ،فقرروا عدم اال�ستمرار في ال�سكوت ،والن�ضال من �أجل عودتهم .وف�ض ًال عن
مراجعة ال�سلطات� ،أر�سل �أهالي كفر برعم بعثة لمقابلة مطران الموارنة في لبنان� ،إغناطيو�س
مبارك ،وطلبوا تدخله وم�ساعدته33.
ّ
وفي �شباط/فبراير  1949قام بع�ض �أهالي كفر برعم ب�أعمال ترميم و�صيانة لبيوتهم،
لمنع دخول مياه ال�شتاء �إليها ،لكن الجي�ش و�صل �إلى المكان ،واعتقل � 65شخ�ص ًا ،بينهم
الكهول والن�ساء والأطفال ،ونقلهم بال�شاحنات �إلى الحدود بالقرب من جنين .غير �أن ه�ؤالء
المبعدين لم يبقوا في ال�ضفة الغربية ،و�إنما انتقلوا �إلى �شرق الأردن ثم �سورية ولبنان .وبعد
و�صولهم �إلى الجنوب اللبناني بمدة ق�صيرة عبروا الحدود وعادوا �إلى بيوتهم ''الموقتة'' في
قرية الج�ش34.
�أثار هذا الحادث مخاوف �أهالي كفر برعم الذين فهموا من ت�صرف الجي�ش الإ�سرائيلي
تجاههم �أن ال نية حقيقية لإرجاعهم �إلى بيوت قريتهم ،وزادت مخاوفهم بعد �أن �شاهدوا
رجال ''هكيرن هكييمت'' يعملون في �أرا�ضيهم ،وتال ذلك �إقامة �شبيبة حركة ''ه�شومير هت�سعير''
�أول نقطة ا�ستيطانية على �أرا�ضيهم في  5حزيران/يونيو  .1949وبعد ذلك ب�أيام ،قام
الم�ستوطنون ،مدعومين برجال �شرطة ،ب�إبعاد ال�شباب الذين �أم�ضوا �أ�شهراً في المكان لحرا�سة
عامين في بيوت القرية المهجورة
بيوت القرية ومحتوياتها .و�أقام الم�ستوطنون الجدد نحو َ
قبل �أن ينتقلوا في �صيف �سنة � 1951إلى مكان جديد ودائم لكيبوت�س برعم35.
خالل تلك الفترة ا�ستمر �أهالي كفر برعم في مرا�سلة الحكومة وممثليها ومقابلة بع�ض
الموظفين في ال�شمال ،على �أمل ب�أن تتم �إعادتهم �إلى قريتهم� .إ ّال �إن موا�صلة �إبعاد الأهالي عن
كفر برعم جعلتهم يفهمون �أن ال�سلطات ال تنوي ال�سماح بعودتهم �إلى بيوتهم نهائي ًا.
في �أيار/مايو  ،1951وبعد ي�أ�س �أهالي �إقرت �أي�ض ًا من الوعود الحكومية ،قرر �سكان
القريتين التوجه �إلى محكمة العدل العليا في القد�س ،واختاروا المحامي محمد نمر الهواري
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ليمثل ق�ضيتهم ،لكن هذه المحكمة في نهاية الأمر لم تن�صف الأهالي ،ولم تحقق العدالة
المرجوة .وبناء عليه ،قام الجي�ش والم�ستوطنون بهدم البيوت واقتالع معظم �أ�شجار الزيتون
في �سنة  .1953غير �أن �سكان هاتين القريتين لم يي�أ�سوا ،و�أثمرت مثابرتهم مكا�سب رمزية
ب�إحياء المقابر و�أداء ال�شعائر في كني�سة كفر برعم ،عالوة على �إقامة تظاهرات واعت�صامات
جذبت اهتمام الم�ؤيدين وت�ضامنهم ،ف�صاروا رمزاً لن�ضال ''الغائبين الحا�ضرين'' من �أجل
العودة ،وذاعت ق�ضية �إقرت وكفر برعم محلي ًا وعالمي ًا.
وعانى �سكان قرى جليلية �أُخرى تجارب مماثلة .ف�أهالي الغاب�سية� ،شمالي �شرقي عكا،
عادوا �إلى قريتهم في �أواخر �سنة  1948بعد انتهاء القتال في المنطقة ،وكانوا قد هجروا
بيوتهم بعد الهجوم على قريتهم في �أيار/مايو ،ووجدوا ملج�أ في القرى العربية المجاورة.
تدخل الجي�ش الإ�سرائيلي و�أجبرهم
لكن عودة �أهالي الغاب�سية �إلى بيوتهم لم تدم طوي ًال� ،إذ ّ
على تركها واالنتقال �إلى العي�ش في المزرعة وال�شيخ دنون ،وذلك في �أواخر كانون الثاني/
يناير .1950
توجه �أهالي الغاب�سية �إلى محكمة العدل الإ�سرائيلية العليا التي قررت في  30ت�شرين
الثاني/نوفمبر � 1951أنه يحق ل�سكان القرية العودة �إلى بيوتهم 36،فعاد الأهالي �إلى بيوتهم،
لكن قرار المحكمة كان �أقل قيمة من �أنظمة الطوارىء ل�سنة  ،1945والتي ا�ستخدمها الجي�ش
تدخل ثانية و�أخرج الأهالي من قريتهم ،معلن ًا المكان منطقة ع�سكرية مغلقة.
الإ�سرائيلي الذي ّ
ومثلما حدث في �إقرت وكفر برعم ،قامت ال�سلطات الإ�سرائيلية بهدم بيوت الغاب�سية ،ولم
يتبق منها �إ ّال الجامع ،ف�أُقفل ملف العودة �إلى هذه القرية مثل العديد من قرى ''الغائبين
ّ
الحا�ضرين''37.
وحكاية �أهالي قديتا ،القريبة من �صفد ،لي�ست �أقل �إثارة وغرابة من �سابقاتها .فقد هجر
�أهالي القرية ،في معظمهم ،بيوتهم في �أيار/مايو  1948بعد مذبحة عين الزيتون المروعة
والقريبة منهم .وكان الجنود الذين احتلوا عين الزيتون وتمتر�سوا فيها يطلقون نيرانهم على
بيوت قديتا من حين �إلى �آخر .وا�ستمرت الأو�ضاع على هذه الحالة حتى نهاية ت�شرين الأول/
�أكتوبر  1948حين �أتمت �إ�سرائيل احتالل الجليل في عملية حيرام.
وروى علي حليحل (�أبو ح�سين) �أنه ا�ست�أجر خالل تلك المدة بيت ًا لعائلته في الج�ش القريبة،
ونجح في �أن يح�صد� ،صيف ًا ،ما كان قد زرعه في �أرا�ضيه بقديتا .وبعد احتالل القرية رحل مع
غيره من �سكان القرية وو�صلوا �إلى الجنوب اللبناني .وظل معظم �أفراد حمائل القرية الأربع
في مخيمات الالجئين ما عدا عائلة حليحل التي تمكنت من العودة ب�سبب عالقات بع�ض
رجالها مع مانو فريدمان38.
دبت الرعب في
تعر�ضت قرى ال�صف�صاف والج�ش خالل عملية حيرام ،لمذابح و�أعمال قتل ّ
�أهالي قديتا الذين ظلوا في قريتهم ،و�أولئك الذين انتقلوا �إلى الج�ش �أي�ض ًا ،فقرروا الرحيل �إلى
لبنان.
وكان مانو فريدمان من م�ستعمرة رو�ش بينا (الجاعونة �سابقا) على عالقة جيدة مع عدد
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ممن عملوا معه في الزراعة والتجارة ،وقد �أر�سل مبعوث ًا �إلى خالد
من �أفراد عائلة حليحل ّ
حراث ًا في �أرا�ضيه يطلب منه العودة للعمل معه ،لكن حليحل ا�شترط �أن
حليحل الذي كان يعمل ّ
يعود مع جميع �أفراد الحامولة ولي�س لوحده ،فوافق فريدمان على طلبه.
وفع ًال ،عادت عائلة حليحل المو�سعة من الجنوب اللبناني في كانون الأول/دي�سمبر
 ،1948ف�أ�سكنهم مانو فريدمان في بيوت الجاعونة المهجرة التي �أم�ضوا فيها �أ�شهر ال�شتاء39.
تلق �آذان ًا �صاغية ،مثل جميع ''الغائبين
غير �أن مطالبة �آل حليحل ب�إعادتهم �إلى قديتا لم َ
الحا�ضرين'' ،لتتم ،بعد ذلك ،ال�سيطرة على �أرا�ضيهم وتوطين اليهود في القرية ،كما قررت
ال�سلطات نقلهم بالقوة �إلى قرية عكبرة المهجورة جنوبي �صفد في تموز/يوليو  ،1949بعد �أن
رف�ضوا االنتقال �إلى غير قريتهم.
وروى علي حليحل (�أبو ح�سين) �أن عدد �أفراد الحامولة حينذاك كان يتراوح ما بين 110
و 120فرداً.
و�أثار نقل ال�سكان من الجاعونة بالقوة ،نقا�ش ًا و�صلت �أ�صدا�ؤه �إلى طاولة الحكومة وقاعات
قدم ع�ضو الكني�ست �إليعيزر براي من حزب ''مبام'' ا�ستجواب ًا �أرفقه بو�صف
الكني�ست ،وهنا ّ
�سماها ''هجوم الجي�ش وال�شرطة على �أهالي قرى في الجليل
مف�صل لعملية النقل التي ّ
ال�شرقي40''.
وكعادته في مثل هذه الحاالت ،قدم بن ــ غوريون دعم ًا لما قام به الجي�ش وو�ضع مبررات
له ،لإ�سكات المعتر�ضين.
بعد نقلهم بالقوةُ ،ترك �آل حليحل معزولين في تلك المنطقة من ناحية �صفد عن �أغلبية
مف�ضلينه على
العرب الباقين في الجليلين الأعلى والأ�سفل ،وا�ضطروا �إلى قبول م�صيرهم ّ
ومن زار �آل حليحل في عكبرة حتى �أوا�سط ال�سبعينيات
العي�ش في مخيمات اللجوء في لبنانَ .
وجد �أهلها يعي�شون بال كهرباء وال خدمات �أ�سا�سية ،مثل ال�شارع الترابي غير المعبد الذي كان
ال�سكان و�ضيوفهم ي�ستخدمونه للو�صول �إلى �صفد.
وحكاية البقية الباقية من �أهالي قرية الخ�صا�ص في �سياق م�س�ألة ''الغائبين الحا�ضرين''،
فريدة من نوعها .ف�سكان الخ�صا�ص ،الواقعة �شمالي بحيرة الحولة ،كانوا قد رحلوا عن القرية
بعد تعر�ضها لعملية انتقام �ش ّنها جنود ''البلماح'' في  17كانون الأول/دي�سمبر  ،1947ما عدا
ال�شيخ عطية والع�شرات من �أفراد عائلته ،الذين ظنوا �أن �أي �سوء لن يطالهم ب�سبب ''عالقاتهم
الطيبة'' مع جيرانهم اليهود 41.وكان عدد من �أبناء هذه العائلة قد تطوع للحرب في �صفوف
الهاغناه ،ثم في الجي�ش الإ�سرائيلي في �سنة .1948
في �أواخر تلك ال�سنة ،طلب الجي�ش من �أفراد عائلة عطية الرحيل عن تلك المنطقة الحدودية
موقت ًا ،ففعلوا ،وبعد عدة �أ�سابيع عاد ال�شيخ عطية وعدد من �أوالده الذين خدموا في الجي�ش �إلى
بيوتهم ،و�أخذوا يزرعون �أرا�ضيهم مجدداً .لكن جنوداً ورجال �شرطة ح�ضروا �إلى القرية في 5
حزيران/يونيو  1949وطالبوهم ،من دون �إنذار م�سبق ،بـ ''�أن يخلوا المكان فوراً'' 42،وعملوا
على نقلهم �إلى �سفوح جبل كنعان حيث تركوهم بال ماء وال م�أوى.
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وحاول �أ�صدقاء ال�شيخ عطية اليهود �أن ُيثنوا ال�سلطات عن طرده و�أفراد عائلته عن قرية
الخ�صا�ص ،لكن من دون نجاح ،وبينما اعترفت الحكومة بـ ''والء �سكان الخ�صا�ص'' من عائلة
ال�شيخ عطية ،ف�إنها قررت ''لأ�سباب �أمنية'' منع عودتهم �إلى بيوتهم القريبة من الحدود
اللبنانية .ولما اقترب ف�صل ال�شتاء في �سنة  ،1949نقلتهم ال�سلطات الع�سكرية من جبل كنعان
�إلى منطقة وادي الحمام القريبة من طبرية43.
عامين من الو�ساطات الفا�شلة ،توجه ال�شيخ عطية ــ بت�شجيع من �أ�صدقائه اليهود ــ �إلى
بعد َ
44
محكمة العدل العليا في القد�س ،وتطوع اثنان من �أف�ضل المحامين العرب في حينه ،وهما
حنا نقارة واليا�س كو�سا ،لتمثيل �أ�صحاب هذه الق�ضية �ضد الحكومة وم�ؤ�س�ساتها ،وال �سيما
�أنه لم يكن هناك �أي قرار ر�سمي بطردهم من �أر�ضهم .غير �أن ال�سلطات تداركت هذا الخلل
الفني ،و�أ�صدرت �أمراً في  7تموز/يوليو  1952بطرد المدعين ب�أثر رجعي ،الأمر الذي �أقفل
ملف �إمكان العودة �إلى قرية الخ�صا�ص.
ا�ضطر حتى َمن خدم في جي�ش �إ�سرائيل في �سنة النكبة �إلى �أن يقبل بال�سيا�سة
هكذا ُ
ال�صهيونية التي �سعت لال�ستيالء على الأرا�ضي العربية من خالل �سيا�سة التطهير العرقي ومنع
العودة من و�إلى �إ�سرائيل.
ومن الأمثلة �أي�ض ًا ،حالة �سكان �شعب المميزة .ف�أهالي هذه القرية ،في معظمهم ،لج�أوا �إلى
مجد الكروم وقرى �أُخرى في منطقة ال�شاغور ،من�ضمين بذلك �إلى �آالف ''الغائبين الحا�ضرين''.
وبعك�س قرى كثيرة مهجرة ،لم تقم ال�سلطات بهدم بيوت �شعب ،و�إنما �سمحت لبع�ض
المتعاونين معها بال�سكن في تلك البيوت المهجورة ،ثم قامت في �سنة  ،1953بنقل ق�سم من
�سكان قري َتي كراد البقارة وكراد الغنامة في منطقة الحولة �إلى بيوت �شعب.
وفي حالة هذه القرية يبدو ب�شكل وا�ضح �أن ال�سلطات �أرادت االنتقام من �أهلها ب�سبب
�إظهارهم حما�سة مميزة في القتال �ضد الجي�ش الإ�سرائيلي في �سنة  1948وبعدها ،ف�سمحت
بعد ع�شرات الأعوام بعودة ق�سم من عائالت القرية بح�سب �شروطها ،بينما رف�ض �آخرون مثل
تلك العودة45.
هكذا �شكلت تجربة �أهالي �شعب حالة خا�صة ــ مركبة ومميزة ــ ما زالت تنتظر درا�سة
مو�سعة ،لمقارنتها ببقية قرى ''الغائبين الحا�ضرين''.
IV

عودة �أهايل عيلبون وعيلوط

تبرز تجربة �أهالي قري َتي عيلبون وعيلوط في الجليل كنقي�ض لل�سيا�سة العامة التي ا ّتبعتها
بمن في ذلك ''الغائبون الحا�ضرون'' الذين
�إ�سرائيل ،والتي منعت عودة المهجرين �إلى بيوتهمَ ،
�أ�شرنا �إلى م�أ�ساتهم �سابق ًا .فما هي الأ�سباب والحيثيات التي جعلت عودة �سكان هاتين
القريتين ممكنة بعك�س ع�شرات القرى الأُخرى في �شمال فل�سطين؟
قبل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال وربما كتمهيد لذلك ،ن�سوق فيما يلي ،وباخت�صار ،حكاية
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تهجير �أهالي كل واحدة منهما بعد ارتكاب الجي�ش الإ�سرائيلي مجزرة كجزء ال يتجز�أ من
�سيا�سة التطهير العرقي في �سنة النكبة.
 1ــ ق�ضية عيلبون� :سقطت عيلبون في عملية ''حيرام'' التي �أكملت �إ�سرائيل بها احتالل
الجليل الأعلى حتى الحدود اللبنانية .وما �إن بد�أ الجي�ش الإ�سرائيلي تلك العملية حتى ان�سحب
جي�ش الإنقاذ من المنطقة تارك ًا �أهالي �أكثر من �ستين قرية �أمام م�صيرهم المجهول.
في م�ساء  29ت�شرين الأول�/أكتوبر � 1948صعد �أهالي عيلبون على �سطوح منازلهم
كعادتهم في �أيام ال�صيف الحارة ،لكنهم لم ي�سمعوا �أ�صوات متطوعي جي�ش الإنقاذ كالعادة
وتبين للأهالي ،في الليلة نف�سها� ،أن ه�ؤالء ان�سحبوا من
�إلى الجنوب ال�شرقي من قريتهمّ .
المنطقة من دون �أن ي�سمحوا ل�شباب القرية الذين رافقوهم ب�أن يودعوا �أهاليهم46.
ان�سحب بع�ض ال�شباب الذين تعاونوا مع جي�ش الإنقاذ �إلى لبنان ،بينما اختار �آخرون
االختباء في الجبال .ومع �أن ق ّلة من �سكان القرية غادروها �صباح  30ت�شرين الأول�/أكتوبر
� ،1948إ ّال �إن معظمهم لم يغادر ،ورفع بع�ضهم الرايات البي�ضاء على ال�سطوح ،في حين
ا�ستقبل رجال دين ،من الكني�ستين الكاثوليكية والأرثوذك�سية ،جنود فرقة غوالني الذين دخلوا
�إلى القرية �صباح اليوم التالي بالترحاب 47.وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن الجنود اختاروا 12
�شاب ًا من �أهالي القرية و�أعدموهم بدم بارد ،ثم �أمر ال�ضابط الم�س�ؤول جميع ال�سكان (ما عدا
رجال الدين) الموجودين باال�ستعداد �سريع ًا لإبعادهم م�شي ًا على الأقدام �إلى لبنان.
بعد المذبحة �أُجبر الأهالي على مغادرة قريتهم ،و�ساروا على الأقدام مدة يومين من
عيلبون �إلى قرية المغار المجاورة بحرا�سة جنود �إ�سرائيليين ،ثم �إلى كفر عنان �شبه المهجورة،
ومنها �إلى فرا�ضية48.
وط ْرد �أهلها في قرى المنطقة .ويبدو �أن هذا الأ�سلوب العلني
انت�شرت �أخبار مذبحة عيلبون َ
دب الرعب بين ال�سكان
للتطهير العرقي مع بداية احتالل الجليل الأعلى ،كانت الغاية منه ّ
ودفعهم �إلى ترك المنطقة قبل و�صول الجي�ش الإ�سرائيلي �إليها.
وقرر عدد من ال�شبان الذين اختب�أوا في الجبال العودة �إلى القرية بعد المذبحة وطرد
ال�سكان ،على الرغم من المخاطر الكبيرة ،ووجدوا البع�ض مختبئ ًا في بيت الخوري مرق�ص
المعلم� ،أو في بيوت �أُخرى49.
لم تقبل الأغلبية العظمى من �أهالي عيلبون الذين و�صلوا �إلى لبنان بعد طردهم ،العي�ش في
ال�شتات ،وتحركت على �شتى الجبهات ل�ضمان عودتها �إلى بيوتها .وكان العامل الحا�سم
والأ�سا�سي في الأمر االت�صاالت التي �أجراها رجال الكني�ستين مع جهات عالمية ومحلية،
والتي ك�سبوا فيها عطف ًا وت�أييداً كبيرين ،وهو ما �أحرج �إ�سرائيل كثيراً ،في وقت كانت ب�أم�س
الحاجة �إلى دعم الدول الغربيةّ � .أما في �إ�سرائيل نف�سها ،فعمل وزير ال�شرطة بيخور �شالوم
�شيطريت (المولود في مدينة طبرية) ب�سرعة ل�ضمان حل الم�شكلة بالتعاون مع رجال الكني�سة
وجهات �سيا�سية �أُخرى.
ونهار ال�سبت الموافق فيه  20ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،1948حمل ميخائيل داموني
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وبطر�س �شكري متا ر�سالة من الخوري مرق�ص المعلم �إلى �أهالي عيلبون في لبنان ُيعلمهم
فيها ب�أن يعودوا ب�سرعة �إلى بلدتهم.
كانت �آثار ال�صدمة من الم�أ�ساة التي حلت بهم قبل ثالثة �أ�سابيع ما زالت قوية ،فتخوف
العديد من العودة من دون �ضمانات ،بينما قرر البع�ض المخاطرة ،وبد�أت رحلة العودة له�ؤالء
في  22ت�شرين الثاني/نوفمبر50.
وتكرر و�صول الر�سائل والر�سل �إلى �أماكن وجود �أهالي القرية في لبنان ،فاندفع مزيد منهم
�إلى العودة جماعات ووحدان ًا م�شي ًا على الأقدام .وحكايات م�سيرة العودة التي ا�ستمرت عدة
�أ�شهر ال توثيق لها في �أر�شيفات �إ�سرائيل الع�سكرية والمدنية .ولوال روايات التاريخ ال�شفوي لما
تمك ّنا من معرفة تف�صيالت المذبحة ،ثم طرد ال�سكان وعودتهم �إلى هذه القرية الجليلية
بالتدريج حتى ربيع �سنة 51 .1949
تركت الأحداث التي �شهدتها القرية خالل النكبة ت�أثيراً كبيراً في الأهالي العائدين الذين
بقوا في حالة حداد �أكثر من عام ،ف�أُلغيت حفالت الأعرا�س ،واحتفاالت الأعياد والموا�سم كافة.
والأ�سئلة التي تطرح نف�سها ،هي عن الأ�سباب التي م ّكنت �أهالي عيلبون من العودة بخالف
�أهالي قري َتي �إقرت وكفر برعم :هل هو الموقع الجغرافي البعيد عن الحدود اللبنانية وخطط
اال�ستيطان ال�صهيونية؟ �أم هو عدم ا�ستكانة �أهالي عيلبون وتحريكهم �ضغوط ًا محلية ودولية
�سريعة على الحكومة الإ�سرائيلية؟ وهل للمعلومات التي ت�سربت عن المذبحة والطريقة الب�شعة لطرد
الأهالي �إلى لبنان دور في محاولة �إ�سكات الأهالي عن طريق �إعادتهم والتكتم على جرائم الحرب؟
 2ــ ق�ضية عيلوط :على غرار عيلبون ،ت�شكل عيلوط ا�ستثناء في حكاية ''الغائبين
الحا�ضرين'' ،ذلك ب�أن الأهالي عادوا �إلى قريتهم بعد تهجيرهم منها لأكثر من عام.
تم احتالل عيلوط في معارك الأيام الع�شرة في تموز/يوليو  .1948وبينما لم تتعر�ض
النا�صرة ومعظم قرى ناحيتها لأعمال التطهير العرقي (مذابح وتهجير) الممنهج ،ف�إن عيلوط
تعر�ض �أهلها للقتل والتهجير ،ف�ض ًال عن ثالث قرى �أُخرى ،هي �صفورية المجاورة ومعلول
ّ
والمجيدل في مرج ابن عامر.
و�صل بع�ض مهجري عيلوط �إلى لبنان ،بينما وجدت الأغلبية ملج�أ في دير ال�ساليزيان في
مدينة الب�شارة .ومن ح�سن حظ ه�ؤالء �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية �سمحت لهم في نهاية المطاف
بالعودة �إلى قريتهم ،فكانوا بذلك �أوفر حظ ًا من الجئي القرى الثالث الأُخرى المهجرة في
منطقة النا�صرة.
بد�أت حكاية اقتالع �سكان عيلوط في  16تموز/يوليو  ،1948حين هاجم جنود فرقة غوالني
بيوت القرية من الجهتين الغربية والجنوبية ،فوجدوا �سالح ًا في بع�ض البيوت وقاموا بتفجيرها،
و�أمروا الأهالي بالتجمع بالقرب من الجامع :الرجال في جهة ،والن�ساء في جهة �أُخرى52.
وار ُتكبت مجزرة مروعة� ،إذ قاد �ضابط با�سم ن�سيم مجموعة من �شباب القرية �إلى �أحد كروم
الزيتون'' ،و�أوقفهم في �صف واحد ،ثم قام الر�شا�ش على �سيارة ال�ضابط بح�صدهم خالل دقائق
معدودات53''.
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و�أكمل جنود فرقة غوالني جريمتهم عند موقع عين البي�ضا حيث اختب�أ ع�شرة رجال هناك،
وجرى �إعدامهم بدم بارد .ولم تنت ِه م�أ�ساة القرية يومها� ،إذ عاد الجنود بعد �أ�سبوع ،فقاموا
بنهب �أثاث البيوت والمدر�سة و�سرقوا الخيول و�صناديق تربية النحل وع�شرات ر�ؤو�س البقر.
يبق في القرية �إ ّال بع�ض كبار ال�سن ،بينما رحلت �أغلبية الأهالي �إلى
بعد هذه العملية ،لم َ
النا�صرة.
عا�ش �أهالي عيلوط ظروف ًا �صعبة جداً لعام ون�صف عام في النا�صرة من دون �أن ُي�سمح
لهم بالعودة �إلى بيوتهم .ويذكر الم�ؤرخ م�صطفى العبا�سي الذي در�س �أحداث النكبة في عيلوط
والنا�صرة� ،أن �ضغوط ر�ؤ�ساء دير ال�ساليزيان والقن�صل الفرن�سي في حيفا كانت العامل الحا�سم
في قرار ال�سماح بعودة �أهالي عيلوط54.
وي�شير العبا�سي �إلى �أنه في  3كانون الثاني/يناير  1950و�صل ممثل ر�سمي للحكومة
الإ�سرائيلية �إلى الدير حيث �سلم رئي�سه قرار الحكومة المذكور .وعندها� ،أُعلم �أهالي عيلوط
باال�ستعداد للعودة �إلى قريتهم في اليوم التالي ،وفع ًال ،م�شى الأهالي في  4كانون الثاني/
يناير �إلى بيوتهم يتقدمهم الراهب دوبروف�سكي55.
لكن تبعات التهجير والمذبحة لم تنت ِه عند العودة في ذلك اليوم� ،إذ كان على الأهالي �أن
ينا�ضلوا من �أجل ا�ستخال�ص �أرا�ضيهم التي �سيطرت عليها الم�ستعمرات ال�صهيونية .كما �أن
التغلب على ال�صدمة ،والخوف ال�شديد من عقاب �سلطات الحكم الع�سكري ،منعاهم حتى �أيار/
مايو  2008من �إحياء �أحداث النكبة في قريتهم56.
وهكذا نجا �أهالي عيلوط وعيلبون من م�صير التهجير الدائم واعتبارهم ''غائبون
حا�ضرون'' مثل ع�شرات �سكان القرى الذين ُهجروا ولم ُي�سمح لهم بالعودة �إلى بيوتهم.
ويمكن �إ�ضافة حالة ثالثة هي قرية كفر قرع من وادي عارة ،والتي هجرها �أهلها لعام
ونيف ،ثم عادوا �إلى بيوتهم ع�شية نقل المثلث من ال�سيطرة الأردنية �إلى �إ�سرائيل ُبعيد اتفاقية
الهدنة في �أيار/مايو 57 .1949
وكان لمبادرة بع�ض �سكان القرية ،واقتنا�صهم اللحظة التاريخية المالئمة للعودة ،الدور
الأهم في نجاح هذا الرجوع قبل فوات الأوان.
ثالث حكايات لثالث قرى في �شمال فل�سطين عانت التهجير مدة من الزمن ،لكن �أهاليها
عادوا �إلى بيوتهم ،ف�صارت بلداتهم اليوم �ضمن القرى العامرة التي نجت من الدمار ،ومن
م�صادرة �أرا�ضيها كلها لم�صلحة م�شروع اال�ستيطان ال�صهيوني الكولونيالي.
V

العودة �إىل الوطن على الرغم من خطر املوت على احلدود

في بداية �سنة  1949كان زعماء �إ�سرائيل ،بعد انت�صارهم في الحرب ،على ثقة بعدم وجود
�أي تهديد جدي لحدود دولتهم ،فتفرغوا لإتمام �أول انتخابات عامة في  25كانون الثاني/
يناير من هذه ال�سنة
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وفي الن�صف الأول من تلك ال�سنة ،و ّقعت �إ�سرائيل اتفاقيات هدنة مع جميع الدول العربية
المجاورة ،كر�ست االعتراف الفعلي بقيام دولة اليهود على  %78من �أرا�ضي فل�سطين التاريخية58.
وفي تلك الأثناءُ ،قبلت �إ�سرائيل ع�ضواً في الأمم المتحدة من دون �شروط تلزمها بقبول
عودة ولو جزء من مئات �آالف الالجئين الفل�سطينيين ،تنفيذاً للقرار .194
هذا العجز العربي والدعم الدولي ترجمتهما �إ�سرائيل �إلى تنفيذ �سيا�سة العزل والت�ضييق على
الباقين من الفل�سطينيين في الأرا�ضي التي اح ُتلت خالل حرب النكبة ،من خالل نظام الحكم
الع�سكري وتطبيق قوانين الطوارىء االنتدابية ل�سنة  .1945والأنكى من ذلك �أن زعماء �إ�سرائيل
اعتقدوا في �أوائل الخم�سينيات �أن في �إمكانهم التخل�ص من بع�ض الباقين بطردهم حين ًا،
وت�شجيعهم على الرحيل �أحيان ًا ُ�أخرى.
يتعد عدد الفل�سطينيين الباقين في نهاية �سنة  ،1948وبداية ال�سنة التالية120.000 ،
لم ّ
ن�سمة� ،أغلبيتهم العظمى في حيفا والجليل .و�ش ّكل الباقون في تلك المناطق من �شمال فل�سطين
يبق
(نحو  100.000ن�سمة) معظم ال�سكانّ � .أما بقية المناطق التي �سيطرت عليها �إ�سرائيل فلم َ
فيها �إ ّال �أقليات هام�شية.
ومثلما هو معروف ،ف�إن قرى المثلث ال�صغير :من كفر قا�سم جنوب ًا ،حتى �أم الفحم وقرى
البنات حولها ،لم ت�صبح جزءاً من �إ�سرائيل �إ ّال في �أعقاب اتفاقية الهدنة مع الأردن في ربيع
�سنة  .1949وقد �شهد الن�صف الأول من تلك ال�سنة محاوالت حثيثة قام بها الجي�ش الإ�سرائيلي
للتخل�ص من �آالف الباقين في الجليل بطردهم �إلى ما وراء الحدود .وفي المقابل ،ف�إن �آالف
الالجئين الذين عانوا الذل ومرارة العي�ش في المخيمات قرروا عدم قبول واقعهم والمخاطرة
ب�أرواحهم في �سبيل العودة �إلى بيوتهم و�أرا�ضيهم .وكان الجليل الذي نجت فيه ع�شرات القرى
والمدن من الدمار والتهجير ،الم�سرح الأ�سا�سي لنجاحات تحقيق العودة والثبات في الوطن
المحتل على الرغم من ال�صعاب كافة.
يروي تقرير كتبه الجنرال �إليميلخ �أفنير ،قائد الحكم الع�سكري ''في المناطق المدارة'' ،عن
عمليات مداهمة القرى العربية في الجليل ،و�أعداد المطرودين في كانون الثاني/يناير.1949
و�صل هذا التقرير �إلى كل من وزير الدفاع ورئي�س �أركان الجي�ش ،وجاء فيه �أنه ''بناء على
وتعرف �إلى
محادثتنا في  4كانون الثاني/يناير � ،1949أ�صدرت �أوامر بتنفيذ عمليات تم�شيط ّ
هوية ال�سكان 59''.و�أ�ضاف �أفنير في تقريره �أن عمليات التم�شيط ُنفذت في  11قرية جرى
العدد الكبير
خاللها طرد � 1038شخ�ص ًا �إلى ما وراء الحدود .وبرز بين �أعداد ه�ؤالء،
ُ
للمطرودين من مجد الكروم (� 536شخ�ص ًا)� ،أي �أكثر من الن�صف .و�ضمت قائمة القرى التي
طالها طرد ال�سكان بلدات من ناحي َتي عكا والنا�صرة.
والالفت للنظر �أن هذه الوثيقة و�أمثالها من الوثائق الع�سكرية لم تحدد المناطق التي ُطرد
الفل�سطينيون �إليها ''وراء الحدود'' ،وال م�صيرهم بعد �إبعادهم عن بيوتهم .فالمهم لدى محرري
تلك التقارير كان ت�أكيد الهدف غير المعلن ل�سيا�سة الطرد ،وهو تقلي�ص عدد الباقين في الجليل
قدر الإمكان.
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لكن عدداً ال ي�ستهان به من المهجرين ق�سراً عن �شمال فل�سطين عادوا �إلى بيوتهم ،وقدموا
�شهاداتهم ال�شفوية عن تجاربهم التي �صمتت عنها وثائق الأر�شيفات الإ�سرائيلية60.
وبما �أن حكايات العائدين بعد النكبة جديرة باالهتمام ،ف�إن الفقرات التالية �ستورد نماذج
مميزة منها ُتغني معرفتنا بتجارب الما�ضي ،و ُتثري النقا�ش ب�ش�أن �إمكانات تحقيقها في
الم�ستقبل:
روى محمد علي �سعيد قداح (مواليد � )1928أنه كان متزوج ًا وله ابنتان ترك �إحداهما مع
�أمه حين ُطرد في �أوائل �سنة  1949مع مئات الأهالي من مجد الكروم .و�أ�ضاف في �شهادته
عامين ،قبل �أن ي�ستقر فيها
�أنه اجتاز الحدود من لبنان وعاد �إلى القرية �أربع مرات خالل َ
مجدداً في �صيف �سنة .1951
وتذكر قداح �أنه كان يتوخى الحذر ال�شديد خالل تلك الزيارات لأهله خوف ًا من القب�ض عليه
ّ
ومعاقبة والديه ب�سبب عدم تبليغهم عن ''مت�سلل'' في بيتهم .ولهذا بنى خ�ص ًا من فروع �شجر
الزيتون في حاكورة دار �أهله نام فيه عدة ليالي لي ّتقي �شر �إنزال العقاب بوالديه ،كبار ال�سن،
�إذا ما �ألقى رجال الحكم الع�سكري القب�ض عليه .وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها
ال�سلطات الإ�سرائيلية لوقف ظاهرة عودة �آالف المهجرين �إلى قرى الجليل ،ف�إن المئات منهم
على الأقل نجحوا كل عام في اجتياز الحدود اللبنانية بغر�ض زيارة الأهل �أحيان ًا ،والإقامة
الدائمة �أحيان ًا �أُخرى.
وع�شية االنتخابات الثانية للكني�ست الإ�سرائيلي ،في تموز/يوليو  ،1951ترافع المحامي
حنا نقارة �أمام المحكمة المركزية في حيفا با�سم  48من �أهالي مجد الكروم الذين طالبوا
بعدم طردهم مجدداً.
المدعين
�سمع قداح عن نجاح تلك الق�ضية و�إ�صدار المحكمة قراراً ب�إلزام الحكومة ''ت�أمين'' ّ
ب�إعطائهم بطاقات هوية ت�ضمن بقاءهم في القرية ،فتوجه �إلى �شرطة عكا وح�صل على بطاقة
هوية.
ولما كانت زوجته وابنتاه في لبنان ،ف�إنه و�صل في اليوم التالي �إلى مخيم �شاتيال كي
وتذكر قداح الذي تمتع حتى �آخر حياته بذاكرة ممتازة �أن و�صوله �إلى بيروت
يعيدهن ب�سرعةّ .
كان يوم انتخابات ،كما �سمع في اليوم ذاته عن اغتيال ريا�ض ال�صلح في عمان61.
ّ
تعرف �إلى فل�سطيني من قرية الزيب (القريبة من ر�أ�س الناقورة)
وفي بيروت كان قداح قد ّ
ُيعيد الجئين �إلى الجليل عن طريق البحر بقوارب �صيد ال�سمك التي يملكها .وكانت طريق
العودة البحرية من ميناء �صور �أ�سهل و�أ�سرع للعائالت ال�شابة مع �أطفالها .وفع ًال ،جرى
االتفاق مع �صاحب القوارب ،فعاد في الليلة نف�سها � 12شخ�ص ًا من الجنوب اللبناني �إلى
م�ستعمرة ''�شفي ت�سيون'' �شمالي عكا.
وتطابقت �شهادة محمد علي �سعيد قداح مع ما �سمع ُته من �أمي (كوثر مناع) �أكثر من مرة
ب�ش�أن طريق عودتنا البحرية من مخيم عين الحلوة ،القريب من �صيدا .فقد رجع الوالد من
�إحدى ''زياراته'' لمجد الكروم وقال للوالدة �إن عليها اال�ستعداد في تلك الليلة للعودة �إلى القرية.
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لم ت�صدق �أمي ما �سمعته و�أ�شارت �إلى بطنها قائلة'' :كيف �س�أ�ستطيع الم�شي في الجبال مع هذا
الحمل المتقدم؟'' لكن الوالد هد�أ من روعها قائ ًال �إنها لن ت�ضطر �إلى الم�شي بتات ًا ،وكل ما
عليها فعله هو عدم طرح الأ�سئلة وتجهيز نف�سها لل�سفر ،من دون �أن ي�شعر الجيران بذلك ،لأن
يعطالن خطة العودة.
انت�شار الخبر وو�صوله �إلى ال�سلطات اللبنانية قد ِّ
وفي تلك الليلة �أق ّلت �سيارة من منطقة �صيدا الالجئين �إلى �صور ،ثم نقلت قوارب �صيادي
الأ�سماك العائدين لي ًال ،فو�صلت عائلتنا مع �أربع عائالت �أُخرى �إلى بر الأمان �شمالي مدينة
عكا.
لقد كلفت العودة بحراً مبلغ ًا باهظ ًا من المال ،لكنها وفرت على ه�ؤالء العائدين متاعب
اجتياز الحدود م�شي ًا على الأقدام ،ومخاطر الموت بنيران ''حر�س الحدود'' .وقد �أوردت في
درا�ستي عن النكبة والبقاء ع�شرات حاالت العودة للأفراد والعائالت الفل�سطينية �إلى قرى
الجليل62.
ومثلما هو معروف ،ف�إن الحظ لم يحالف �آالف الالجئين الذين دفعوا حياتهم ثمن ًا
لمحاوالت عودتهم �إلى بيوتهم في الفترة ما بين �سنة  1949حتى �سنة .1956
وتذكر يوميات محمد حيدر (�أبو جميل) نماذج عينية لتلك الأحداث الم�ؤلمة .فمث ًال ،في 15
كانون الثاني/يناير '' ،1950و�صلت الأخبار �إلى مجد الكروم �أن ح�سين خليل قداح ُقتل
بالقرب من الحدود''.
وفي  31ت�شرين الأول�/أكتوبر '' ،1950انت�شر في القرية خبر مقتل كل من �سعيد رافع
و�أخيه م�صطفى في الجبل ال�شمالي فوق بيوت قرية دير الأ�سد63''.
وفي حادثة بتاريخ � 28أيار/مايو ُ 1951قتل على حدود لبنان الجىء من �شعب كان
وجرح اثنان �آخران من القرية نف�سها هما �أحمد م�صطفى طه وزوجة خالد
ي�سكن مجد الكرومُ ،
�سعيد كيوان .ولم يكن ه�ؤالء القتلى والجرحى م�سلحين ،وال هددوا �أمن دولة �إ�سرائيل ،لكن
حكومتها التي نفذت �سيا�سة منع عودة الالجئين بالقوة اعتبرت العائدين ''مت�سللين'' يجب
قتلهم لردع غيرهم و�إيقاف �سيل رجوع الفل�سطينيين �إلى بيوتهم و�أرا�ضيهم.
VI

خامتة :بني جتربة املا�ضي و�آفاق امل�ستقبل

ال يعيد التاريخ نف�سه ،وال يمكن ا�ستن�ساخ مواجهة التحديات الراهنة من تجارب �أمكنة
و�أزمنة �أُخرى حتى لو كانت فل�سطينية ،لكن في ا�ستطاعتنا تع ّلم درو�س مفيدة من تجارب
الما�ضي ،مع ت�أكيد �أوجه ال�شبه و�أوجه االختالف بين الأحداث ،حتى لو ظهر للبع�ض ك�أن
الما�ضي يعيد نف�سه .فاالنق�سام بين حركة ''حما�س'' في غزة ،والقيادة الفتحاوية في رام اللـه،
يبدو م�شابه ًا لل�صراع في خريف �سنة  1948بين حكومة عموم فل�سطين ،والملك عبد اللـه
وم�ؤيديه من معار�ضي الحاج �أمين الح�سيني.
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كما �أن �أو�ضاع العالم العربي اليوم تبدو �شبيهة بال�صراعات داخل جامعة الأنظمة العربية،
بين دولها التابعة لبريطانيا عملي ًا على الرغم من ا�ستقاللها ظاهري ًا .وحتى موجات
العن�صرية المعادية للعرب والم�سلمين في الغرب ،ودعم اليمين الأميركي غير الم�شروط
م�شابهين للت�أييد الذي حظيت به ال�صهيونية من المع�سكرين الر�أ�سمالي
لإ�سرائيل ،يبدوان
َ
وال�شيوعي لإقامة الدولة اليهودية على �أنقا�ض الوطن الفل�سطيني في �سنة .1948
لكن هذه المقاربات تبقى �سطحية وجزئية �إذا لم ن�أخذ بعين االعتبار كثيراً من المتغيرات،
والعديد من �أوجه االختالف بين الما�ضي والحا�ضر.
تت�سارع الأحداث المتعلقة بر�سم م�ستقبل المنطقة العربية بعد تحطم �أحالم �شعوبها
بالتخل�ص من اال�ستبداد وتحقيق العي�ش بكرامة وحرية حقيقية في �أوطانها .وتت�شابه الخطوط
العري�ضة لم�صائر المنطقة هذه الأيام مع ما �شهدته ال�ساحة الدولية وتلك المحلية قبل مئة عام.
عراب مرحلة ما بعد �سقوط الدولة العثمانية ،ف�إن �أميركا
وبينما �أدت بريطانيا وفرن�سا دور ّ
الترامبية ورو�سيا البوتينية ت�ؤديان هذا الدور بعد �إف�شال ثورات الربيع العربي.
ويذهب البع�ض في هذه المقاربة التاريخية �إلى ت�سليط ال�ضوء على الم�س�ألة الفل�سطينية لما
تحمله التحديات الراهنة من �أخطار وجودية .فبعد مئة عام من وعد بلفور الذي �أ�س�س لل�سيا�سة
البريطانية االنتدابية ،طلعت علينا ت�صريحات ترامب ب�ش�أن القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،ثم نقل
ال�سفارة الأميركية �إليها .ومثلما �أ�س�س وعد بلفور لمرحلة جديدة من تحالف اال�ستعمار مع
الم�شروع ال�صهيوني ،يبدو �أن ال�سيا�سة الأميركية ب�ش�أن القد�س هي بداية لمحاولة �إجبار العرب
على الإقرار بنجاح م�شروع اال�ستيطان الكولونيالي في فل�سطين التاريخية.
�صحت ،ت�ضع الفل�سطينيين وقياداتهم �أمام تحديات وجودية ال تقت�صر
هذه المقاربة� ،إذا ّ
على ت�صفية ق�ضيتهم كم�س�ألة تقرير م�صير على جزء من تراب الوطن ،بل تتعداها �أي�ض ًا �إلى ما
هو �أخطر كثيراً.
وتعود جذور ال�سيا�سة البريطانية البلفورية �إلى �أوائل القرن التا�سع ع�شر ،وتتكىء على
تر م�شكلة �أخالقية في عودة
ثقافة وم�صالح ا�ستعمارية من جهة ،وتربية دينية �أنجليكانية لم َ
اليهود �إلى فل�سطين و�إقامة دولتهم على ح�ساب �أهلها الأ�صالنيين من جهة ثانية .تلك الثقافة
اال�ستعمارية التي �سادت �أوروبا منذ القرن ال�ساد�س ع�شر �سمحت بقيام مجتمعات اال�ستيطان
الكولونيالي في الأميركتين ،وفي �أ�ستراليا ونيوزيلندا ،وغيرها من الأماكن ،بت�صفية �شعوبها
الأ�صالنية.
اليوم ،تقوم الواليات المتحدة ،وهي نتاج �أكبر و�أقوى مجتمعات اال�ستيطان الكولونيالي،
بدعم دولة اال�ستيطان ال�صهيوني للق�ضاء على حلم ال�شعب الفل�سطيني بالعي�ش بحرية وكرامة
على تراب وطنه.
وعلى غرار بريطانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى ،ف�إن �سيا�سة �أميركا الترامبية تتكىء
على �أحالم ال�سيطرة اال�ستعمارية على المنطقة العربية بالتحالف مع ثقافة م�سيانية عن�صرية،
و�أنظمة عربية م�ستبدة .و�أمام هذه الهجمة الهمجية على وجود الفل�سطينيين في وطنهم بعد
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�سبعين عام ًا من نكبتهم الأولى ،يبرز ال�س�ؤال الأهم عن �آليات وا�ستراتيجيات الرد على
التحديات الم�صيرية الراهنة.
تغول
فمعركة ال�شعب الفل�سطيني في �شتى �أنحاء الوطن المحتل �صارت �صراع بقاء بعد ّ
اال�ستيطان ال�صهيوني و�شرعنته م�ؤخراً في ''قانون �أ�سا�س القومية'' الذي ينفي حق تقرير
يلق �أي
الم�صير لل�شعب الفل�سطيني في �أي بقعة من تراب وطنه 64.كما �أن هذا القانون الذي لم َ
ل�سد الطرق �أمام
انتقاد من الإدارة الأميركية يتناغم مع ما ي�سمى ''�صفقة القرن'' التي ت�سعى ّ
�إقامة دولة فل�سطينية.
وتتواتر الأخبار عن �سعي الإدارة الأميركية لقطع الطريق �أمام عودة الالجئين من خالل
توطينهم في الدول العربية المجاورة لفل�سطين.
لقد و�صلت �أوهام اتفاق �أو�سلو والمراهنة على المفاو�ضات برعاية �أميركية �إلى طريق
م�سدودة ،وال�س�ؤال المطروح الآن على ال�شعب الفل�سطيني وقياداته في غزة ورام اللـه يتعلق
بالخيارات اال�ستراتيجية لمواجهة التحديات الجديدة .وعلى �ضوء م�سيرات العودة على حدود
قطاع غزة مع �إ�سرائيل ،والتي بد�أت في يوم الأر�ض في � 30آذار/مار�س  ،2018يجدر بنا
درا�سة هذه التجربة مع تجارب العودة بعد النكبة .فخيارات العودة يجب �أ ّال تبقى تكراراً
للخطابات النارية والت�صريحات ال�سيا�سية ب�ش�أن حق العودة المقد�س ،من دون التقدم خطوات
نحو ترجمة عملية لتلك الت�صريحات.
�إن م�س�ؤولية �إ�سرائيل عن النكبة الفل�سطينية ،ومحاوالت �إنكارها ،ال تقت�صر على ما قامت
به في حرب  ،1948بل تتعداها كثيراً �أي�ض ًا .ف�إعطاء الم�ستوطنين ال�صهيونيين الحق في
''العودة'' �إلى فل�سطين ''بعد  2000عام'' ،وا�ستمرار منع الحق الطبيعي لعودة الالجئين العرب
الذين اق ُتلعوا من �أرا�ضيهم ووطنهم ،هما حجر الأ�سا�س للنكبة الم�ستمرة ،ولإنكار حق تقرير
الم�صير الفل�سطيني.
وفعلت �شبكات الدعاية
لقد جندت ال�صهيونية الدين واللـه والتوراة ،ثم ن�سجت الأ�ساطيرّ ،
والإعالم في �سبيل �إنكار حتى االعتراف بالفل�سطينيين �ضحي ًة لآخر م�شاريع اال�ستيطان
ولما بات بع�ض �أو�ساط الر�أي العام العالمي يتعاطف مع الق�ضية
الكولونيالي الأوروبيّ .
الفل�سطينية كم�س�ألة حقوق �إن�سان بعد �أكثر من ن�صف قرن على االحتالل الإ�سرائيلي في �سنة
� ،1967صار زعماء الدولة اليهودية يرون في الحركات والأحزاب العن�صرية الغربية حليف ًا
�ضد العرب والم�سلمين عامة.
وفي الأعوام الأخيرة �صارت حكومة �إ�سرائيل ،ومعها الإدارة الأميركية بزعامة ترامب،
مراكز �إ�شعاع وت�شجيع للحركات العن�صرية ،ولن�شر الكراهية �ضد الم�سلمين والمهاجرين
الهاربين من الموت والمجاعة في دول العالم الثالث.
�صارت فل�سطين وق�ضية �شعبها الم�شرد والواقع تحت حكم نظام ف�صل عن�صري (�أبارتهايد)
تهمهم م�سائل حقوق الإن�سان
�صهيوني ،رمزاً للت�ضامن الأخالقي وال�سيا�سي لجميع الذين ّ
والعدالة ومقاومة التوح�ش الر�أ�سمالي.
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لذا ،ف�إنه على الرغم من اختالل ميزان القوى الع�سكري وال�سيا�سي لم�صلحة �إ�سرائيل،
وخ�صو�ص ًا في العقد الأخير ،ف�إن �أو�ساط ًا جديدة في الر�أي العام العالمي بد�أت تعي معنى
النكبة الفل�سطينية الم�ستمرة منذ �سنة .1948
لقد انتهى ع�صر ''العنتريات'' العربية و�أوهام تحرير فل�سطين بالبندقية فقط ،و�ساد منذ
عقود عهد م�ساومة �إ�سرائيل تحت الرعاية الأميركية التي �أو�صلتنا �إلى ال�سيا�سة الترامبية
المنحازة تمام ًا �إلى دولة اال�ستيطان الكولونيالي ال�صهيونية.
وعلى الرغم من قتامة الم�شهد ال�سيا�سي وان�سداد �أفق ''حل الدولتين'' ،ف�إن اختالل ميزان
جلي لم�صلحة �إ�سرائيل ال يعني اال�ست�سالم لواقع االحتالل ،بل يجب �أن يدفع �إلى
القوى ب�شكل ّ
اجتراح الأدوات وال�سبل المالئمة لتحدي نظام الأبارتهايد الإ�سرائيلي .فالعدالة والبعد
الأخالقي للق�ضية الفل�سطينية هما الذخر الأ�سا�سي في عزل �إ�سرائيل ،وك�سب الر�أي العام
العالمي في �صراع مديد ومرير ب�ش�أن تثبيت الحقوق الفل�سطينية المغت�صبة ،وعدم التنازل عنها
تحت �أي م�سميات.
والتفا�ؤل بنجاح �إف�شال ما �صار ُيعرف بـ ''�صفقة القرن� ،أو ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية،
ُي�ستمد من عام َلين يرتبط �أحدهما بالتفوق الأخالقي للق�ضية ،والآخر بحماقة دولة اال�ستيطان
الكولونيالي و�سيا�ساته .فا�ستمرار دولة االحتالل ال�صهيوني في تنفيذ �سيا�سات ت�ؤدي �إلى
قوننة نظام الأبارتهايد الإ�سرائيلي و�شرعنته في مناطق فل�سطين كلها ،يعزل تلك الدولة عن
الم�سيرة التاريخية الم�ؤيدة لتحرر ال�شعوب وحقوقها الإن�سانية والقومية .وان�سداد �أفق الحل
ال�سيا�سي ب�إقامة دويلة فل�سطينية على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وا�ستمرار االحتالل
واال�ستيطان ال�صهيوني ،ال يبقيان بدي ًال من تعميق نظام الأبارتهايد الإ�سرائيلي.
و�أمام ن�شوء مثل هذا الواقع كحل دائم ،ال بد للفل�سطينيين الذين ي�شكلون ن�صف ال�سكان ما
بين البحر والنهر ،من �أن يوحدوا �صفوفهم في معركة البقاء والبناء .فهل تتكرر تجربة جنوب
�أفريقيا ،وي�ساهم الر�أي العام العالمي في تقوي�ض نظام اال�ستيطان الكولونيالي الأخير بعد
زواله عن �أغلبية الكرة الأر�ضية؟ الإجابة عن هذا ال�س�ؤال تتعلق لي�س فقط بما يريده الآخرون،
عدونه من و�سائل لمواجهة التحديات الم�صيرية.
بل �أي�ض ًا بما يفعله الفل�سطينيون وما ُي ّ
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املصادر
 1تت�صدر �أبحاث وليد الخالدي منذ �أواخر الخم�سينيات المدر�سة التي ترى في تلك الخطة �سيا�سة
عليا لطرد الفل�سطينيين من وطنهم في �سنة  ،1948كما تب ّنى باحثون �آخرون مثل �إيالن با ِب ْه
هذا الموقف في كتابه'' :التطهير العرقي في فل�سطين'' (ترجمة �أحمد خليفة ،بيروت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية ،)2007 ،وكذلك نور الدين م�صالحة وغيره من الم�ؤرخين الفل�سطينيين.
وفي المقابل تنفي �أغلبية الم�ؤرخين الإ�سرائيليين (وعلى ر�أ�سهم بني موري�س) هذا االدعاء،
وتعيد �أ�سباب ن�شوء م�شكلة الالجئين �إلى ظروف الحرب و�أ�سباب �أُخرى.
أقر بني
 2ال خالف بين الباحثين ب�ش�أن تلك ال�سيا�سة ونتائجها خالل الفترة  ،1956-1948والتي � ّ
موري�س ب�أنها �أدت �إلى قتل ما بين � 3000إلى  5000فل�سطيني ''ت�سللوا'' عبر حدود �إ�سرائيل مع
الدول العربية المجاورة في تلك الفترة .وبخالف م�س�ألة التهجير ،ف�إن محاوالت العودة بعد
تلق االهتمام الكافي من الباحثين العرب حتى الآن.
النكبة لم َ
 3لمزيد من المعلومات ب�ش�أن هذا المو�ضوع ،يمكن مراجعة كتاب نور الدين م�صالحة�'' ،أر�ض
�أكثر وعرب �أقل� :سيا�سة التران�سفير الإ�سرائيلية في التطبيق( ''1996-1949 ،بيروت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية ،ط .)2002 ،2
 4تم تهجير معظم الالجئين الفل�سطينيين قبل �إعالن �إقامة �إ�سرائيل من مناطق الجليل ال�شرقي
ومن طبرية وقرى ناحيتها ،ثم من مدين َتي حيفا ويافا وقرى ال�ساحل الممتد بين المدينتين،
وكذلك من حارات القد�س الغربية وقراها القريبة ،وخ�صو�ص ًا بعد مذبحة دير يا�سين.
� 5إن ا�ستمرار �إ�سرائيل في طرد الفل�سطينيين من قراهم ومدنهم لعقد كامل بعد الحرب ،وكذلك منع عودة
الالجئين بقوة ال�سالح ،يثبت �أن التطهير العرقي ،والخال�ص من �أكبر عدد ممكن من �أهل فل�سطين
العرب ،هما في �صلب الفكر والممار�سة ال�صهيونيين ،ولي�سا نتاج ًا للحرب كما ي ّدعي البع�ض.
 6كان بع�ض الالجئين العائدين �إلى قريتنا يختبئون في المغاور والجبال (مثل بطل رواية
اليا�س خوري ''باب ال�شم�س'') ،ويلتقون �سراً ب�أقاربهم بعيداً عن �أعين رجال الحكم الع�سكري
وجوا�سي�سه .وفي الوقت نف�سه ظل الأقارب ،حتى �أواخر الخم�سينيات ،يحاولون الح�صول على
موافقة ال�سلطات على عودة �أحبائهم.
أنجزت
 7توفي الوالد في حزيران/يونيو  1986عن عمر يناهز  62عاماً ،وفي نهاية تلك ال�سنة �
ُ
ر�سالة الدكتوراه وطباعة �أول م�ؤلفاتي�'' :أعالم فل�سطين في �أواخر العهد العثماني''1918-1800 ،
(القد�س :جمعية الدرا�سات العربية ،ط .)1986 ،1
 8عادل مناع'' ،نكبة وبقاء :حكاية فل�سطينيين ظلوا في حيفا والجليل (( '')1956-1948بيروت
ورام اللـه :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية .)2016 ،وتجدر الإ�شارة �إلى �أن الطبعة العبرية �صدرت
عن معهد فان لير في القد�س ودار ن�شر الكيبوت�س الموحد في تل �أبيب (.)2017
 9وفعالً ،ف�إن قرابة ثلث الذين �أدلوا ب�شهاداتهم لهذه الدرا�سة خالل الفترة  ،2009-2008رحلوا عن
هذه الدنيا قبل �صدور الكتاب بالعربية في �سنة .2016
� 10صدر هذا القرار في  10كانون الأول/دي�سمبر  ،1948مع قوانين �أُخرى لهيئة الأمم �أكدت حقوق
الإن�سان.
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 11من حاالت الطرد الم�شهورة التي وثقتها الأدبيات التاريخية ،حالة طرد �سائر �أهالي مجدل
(ع�سقالن) من مدينتهم �إلى قطاع غزة في �أكتوبر/ت�شرين الثاني  ،1950كما ُطرد �آالف �آخرون
من قرى متعددة في الجليل ووادي عارة ومنطقة القد�س (�سائر �أهالي قرية زكريا في �أيار/مايو
 ،)1950وكذلك في النقب.
 12لمزيد عن هذا المو�ضوع ،يمكن العودة �إلى كتابي'' ،نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص -168
.172
	13الم�صدر نف�سه� ،ص .174-172
 14حنا �إبراهيم (�إعداد)'' ،حنا نقارة :محامي الأر�ض وال�شعب'' (عكا :دار الأ�سوار ،ط ،)1985 ،1
�ص .178-177
 15عودة الأ�شهب'' ،تذكرات عودة الأ�شهب� :سيرة ذاتية'' (بير زيت :جامعة بير زيت� ،)1999 ،ص -162
.174
 16مناع'' ،نكبة وبقاء ،''..م�صدر �سبق ذكره� ،ص .271-270
� 17سيف الدين الزعبي�'' ،شاهد عيان :مذكرات �سيف الدين الزعبي'' (�شفاعمرو :دار الم�شرق،)1987 ،
�ص .42-41
	18الم�صدر نف�سه� ،ص .41-38 ،36
 19يو�آف غلبر'' ،ا�ستقالل ونكبة'' (تل �أبيب :زموره ــ بيتان� ،)2004 ،ص( .286بالعبرية)
	20انظر :جريدة ''اليوم''� 20 ،شباط/فبراير  ،1949وكذلك جريدة ''االتحاد''� 1 ،آذار/مار�س .1949
	21انظر ''االتحاد'' 31 ،تموز/يوليو .1949
 22لمزيد عن عودة مثل ه�ؤالء �إلى النا�صرة وغيرها من بلدات الجليل ،يمكن العودة �إلى كتابي
''نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .360-359
 23ي�شير الهواري بتو�سع �إلى تلك التهم التي ُوجهت �إليه ،في كتابه ''�سر النكبة'' الذي ن�شره في
مطبعة الحكيم بالنا�صرة بعد عودته �إليها .كما �أنه يقدم ملف دفاع �شام ًال (وغير مقنع) عن نف�سه،
ويهاجم العديد من مناف�سيه و�أعدائه ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيوعيون و�أن�صار الحاج �أمين من نا�شطي
يحملهم الق�سط الأكبر من الم�س�ؤولية عن وقوع النكبة.
الحركة الوطنية الفل�سطينية الذين ّ
 24مقابلة مع بع�ض �أفراد عائلة ف�ضلوا عدم ذكر ا�سمهم .انظر �أي�ضاً :غلبر ،م�صدر �سبق ذكره،
�ص .425
 25هيلل كوهين'' ،عرب جيدون ــ اال�ستخبارات الإ�سرائيلية والعرب في �إ�سرائيل :عمالء وم�شغلوهم،
متعاونون ومتمردون� ،أهداف و�أ�ساليب'' (تل �أبيب :من�شورات عيبريت وكيتر� ،)2006 ،ص .73-72
(بالعبرية)
 26مناع'' ،نكبة وبقاء ،''..م�صدر �سبق ذكره� ،ص .360-359
 27خالل البحث الميداني الختيار ع�شرات �شهود العيان الذين قابلتهم ،قمت �أي�ض ًا بجمع معلومات
''لم ال�شمل'' ع�شية االنتخابات الثانية والثالثة في قرى مجد
عن ع�شرات حاالت الموافقة على ّ
مما ي�ضيق المجال هنا عن ذكرها بتو�سع.
الكروم ودير الأ�سد ونحف وتر�شيحا وغيرها ّ
� 28شكل ه�ؤالء نحو  %20من مجمل الباقين في �شمال فل�سطين ،والذين بلغ عددهم �آنذاك نحو
 100.000ن�سمة .وكان العديد من ه�ؤالء يطمح �إلى العودة �إلى القرى والمدن التي ُهجروا منها،
لكن �إ�سرائيل منعتهم من العودة مثل بقية الالجئين الفل�سطينيين ،ف�صاروا ُيعرفون بـ ''الغائبين
الحا�ضرين'' .وقد ظل معظمهم الجئين في وطنهم ما عدا بع�ض الحاالت النادرة التي تم ّكن فيها

صراع البقاء :الجئون عادوا إىل حيفا واجلليل

امللف

�أهالي قرى كامله من العودة �إلى بيوتهم مثل �سكان عيلبون وعيلوط الذين �سنعر�ض �أ�سباب
وحيثيات عودتهم بالتف�صيل.
	29انظرMustafa Abbasi, Cities of the Galilee during the 1948 War: Four Cities :
and Four Stories (Berlin: Lambert Academic Publishing. 2014), p. 173.

وانظر �أي�ضاً :كوهين ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .52-51
	30انظر :كوهين ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .52
وفي هذا ال�سياق ي�شير الم�ؤرخ م�صطفى العبا�سي �إلى �أن ر�ؤ�ساء الدير ذكروا �أن نحو  2000من
المهجرين وجدوا فيه ملج�أ بعد ترحيلهم عن قراهم في �سنة النكبة.
 31كوهين ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .53
 32للتو�سع في مو�ضوع المذابح وعمليات التهجير التي قام بها الجي�ش الإ�سرائيلي ،يمكن العودة
�إلى الف�صل الثاني في كتابي ''نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .131-97
� 33سارة �أو�ست�سكي ــ لزار�'' ،إقرت وكفر برعم :الق�صة الكاملة'' (جبعات حبيبا :معهد الدرا�سات
العربية/معهد ال�سالم� ،)1993 ،ص ( .13بالعبرية)
 34يو�سف �سو�سان�'' ،شهادتي :يوميات برعمية ( ''1968-1948د .م� :.إ�صدار الم�ؤلف� ،)1986 ،ص -17
 .18وكذلك �شهادة عفيف �إبراهيم في �أو�ست�سكي ــ لزار ،م�صدر �سبق ذكره� .ص .14
� 35سو�سان ،م�صدر �سبق ذكره.
 36حمل قرار محكمة العدل العليا في ق�ضية الغاب�سية الرقم .51/220
 37داود بدر'' ،الغاب�سية :باقية �أبداً في القلب والذاكرة'' (د .م� :.إ�صدار الم�ؤلف.)2002 ،
 38مقابلة مع علي �أحمد حليحل (مواليد  )1916بتاريخ  10كانون الثاني/يناير  2001في بيته
بالج�ش .وكنت قبل ذلك قد �أجريت معه عدة �أحاديث ب�ش�أن خروج �آل حليحل مع بقية �أهالي
قديتا �إلى لبنان ،ثم عودتهم منه في �أواخر �سنة .1948
[ومانو (عمانوئيل) فريدمان كان �ضابط اال�ستخبارات في اللواء ال�سابع في الجي�ش الإ�سرائيلي �آنذاك].
	39المقابلة مع علي حليحل ،وكذلك المقابالت مع �سعيد ابن خالد خليل حليحل ومع مريم حليحل
(ابنة علي حليحل) ،جرت في بيت الأخيرة في الج�ش.
	40انظر بني موري�س'' ،ن�شوء م�شكلة الالجئين الفل�سطينيين'' (تل �أبيب :عام عوفيد� ،)1991 ،ص 322؛
وانظر �أي�ضاً :هليل كوهين'' ،الغائبون الحا�ضرون :الالجئون الفل�سطينيون في �إ�سرائيل منذ �سنة
 ،''1948ترجمة ن�سرين مغربي (بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية� ،)2003 ،ص .152
يبق فيها �إالّ نحو  60فقط من
 41في �أعقاب تلك العملية رحل عن القرية نحو � 240شخ�صاً ،ولم َ
عائلة ال�شيخ عطية.
� 42أهرون دولب'' ،ماذا جرى في الخ�صا�ص؟'''' ،نير'' ،ال�سنة الرابعة ،العدد ( 3كانون الأول/دي�سمبر
� )1952ص ( .12بالعبرية)
	43الم�صدر نف�سه� ،ص .13
� 44أ�صدرت محكمة العدل الإ�سرائيلية �أمراً احترازي ًا في  12حزيران/يونيو  ،1952في ق�ضية ''ال�شيخ
عطية �ضد وزارة الدفاع'' التي حملت الرقم  ،132/52وفي هذا الأمر االحترازي جرى قبول ادعاء
ال�شيخ من خالل محاميه ب�أن طردهم من قريتهم كان غير قانوني.
 45لمزيد من معرفة ما جرى ل�شعب و�أهلها بعد النكبة ،انظر'' :نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره،
�ص .226-218
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	46اليا�س �صليبا �سرور'' ،النكبة في عيلبون'' (عيلبون :المجل�س المحلي� ،)1998 ،ص .12-11
 47من كتاب يوميات الخوري مرق�ص المعلم كما �أوردها �سرور في الم�صدر نف�سه� ،ص .116
 48لمزيد عن المذبحة وتهجير �أهالي عيلبون ،انظر'' :نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .114-109
� 49سرور'' ،النكبة في عيلبون'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .45-44
	50الم�صدر نف�سه� ،ص .45-44
 51لمزيد عن م�سيرة العودة المتدرجة ،وحكايات العائدين ومعاناتهم ،انظر'' :نكبة وبقاء'' ،م�صدر
�سبق ذكره� ،ص .258-255
 52محمد �أمين ب�شر �صفوري'' ،عيلوط عبر التاريخ'' (النا�صرة :مكتبة النور�س� ،)2002 ،ص .97
	53الم�صدر نف�سه� ،ص  .99-97ويورد الم�ؤلف عالوة على �أ�سماء القتلى والجرحى� ،صورة لمكان
المذبحة في كرم الزيتون ،و�صوراً �شخ�صية ل�ضحاياها �أي�ضاً.
	54انظر تفا�صيل عن ق�ضية عيلوط في:
Abbasi, op. cit., p. 89.

	55الراهب دوبروف�سكي ( )1952-1913هو من �أ�صل ت�شيكي ،قدم �إلى النا�صرة في �سنة ،1933
وتوفي �شاب ًا في حادث �سير عند عودته من حيفا �إلى النا�صرة في �سنة .1952
 56لمزيد انظر'' :نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .264-263
	57الم�صدر نف�سه� ،ص .260-259
 58كانت م�صر �أول الدول العربية التي و ّقعت اتفاقية هدنة مع �إ�سرائيل في فبراير�/شباط ،1949
ثم تالها لبنان في � 23آذار/مار�س ،ثم الأردن ،و�أخيراً �سورية في  20تموز/يوليو .1949
 59وثيقة �إليميلخ �أفنير �إلى وزير الدفاع وقائد الأركان ،الم�ؤرخة في �شباط/فبراير  ،1949وهي
محفوظة في �أر�شيف الجي�ش وقوات الأمن في تل �أبيب ،تحت الرقم  .35/2/3/1ولدى الكاتب
ن�سخة م�صورة منها� ،أرفقها في كتابه ''نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .439-438
 60لالطالع على حكايات بع�ض العائدين ومعاناتهم ،انظر'' ،نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره،
�ص .230-206
عمان في  16تموز/يوليو  1951بتهمة �إجراء ات�صاالت مع �إ�سرائيل
	61اغتيل ريا�ض ال�صلح في ّ
للتو�صل �إلى معاهدة �سالم معها ،ثم اغتيل م�ضيفه الملك عبد اللـه بعدها ب�أ�سبوع في الحرم
القد�سي بالتهمة ذاتها.
	62انظر'' :نكبة وبقاء'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .217-201
 63يوميات محمد حيدر (�أبو جميل) من مجد الكروم ،وهو �أحد المتعلمين القالئل الذين بقوا في
القرية .وقد �سجل في يومياته �أحداث ًا خا�صة وعامة منذ الع�شرينيات ،و�سمح لي �أفراد عائلته
م�شكورين باالطالع عليها وت�صوير ق�سم كبير منها.
ال�سرائيلي على �س ّن هذا القانون نهائي ًا يوم الخمي�س  19تموز/يوليو 2018
� 64صادق الكني�ست إ
لي�شرعن �سيا�سة ف�صل عن�صري كولونيالي كانت قائمة عملي ًا منذ �سنة  ،1948وخ�صو�ص ًا بعد
�إتمام احتالل فل�سطين في �سنة  ،1967وهذا القانون يجعل تلك ال�سيا�سة ر�سمية بدعم حكومي.

