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شفيق ناظم الغبرا*
زيارة لفلسطين احملتلة:
تساؤالت ميدانية ومراجعات
يعود الكاتب إىل فلسطين أول مرة ،يف زيارة تقوده من الضفة الغربية إىل األراضي
احملتلة منذ سنة  ،1948فيحكي عن مشاهداته ومشاعره يف كل مدينة أو بلدة زارها:
من الضفة الغربية والقدس احملتلة حيث اجلدار العازل الذي يقطع أوصال املكان
واملستعمرات التي تستويل على املواقع االستراتيجية ،إىل أراضي  48التي يتوقف
تمحي فتبقى نباتات الص ّبار
فيها عند معامل قرى أزالتها إسرائيل لكنها ترفض أن ّ
ال على وجودها .كما يتوقف يف مدن كان يراها قبل أن يزورها ،ويحكي عن منازل
دلي ً
ٍ
تركتها عائلته ومآلها ،وعن صمود يصر عليه َمن بقي يف فلسطين بعد النكبة وكانوا
بضعة عشرات آالف ،فاستحالوا اآلن إىل ما نسبته  %20من سكان إسرائيل ،كوجه
آخر من أشكال املواجهة مع واقع االحتالل.

مل

يخطر ببايل أنني سأذهب إىل
فلسطين احملتلة ألول مرة يف
حياتي من أجل توقيع كتابي "حياة غير
آمنة" .فعلى مدى ثمانية أيام من آب /
أغسطس  2012وبدعوة من "مركز عالج
وتأهيل ضحايا التعذيب" يف مناطق السلطة
الفلسطينية تعرفت إىل فلسطين اجلريحة /
اجلميلة.
للوصول إىل جسر امللك حسين من أجل
العبور إىل فلسطين ال بد من املرور بغور
األردن  ..تذكرت بينما كنت أجتاز تلك
* أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت.

املنطقة املنخفضة كم قرأت وسمعت وأنا يف
اخلامسة عشرة والسادسة عشرة من عمري
عن استشهاد مئات املقاتلين الفلسطينيين
والعرب يف أواخر الستينيات ،وذلك يف إبان
حماوالتهم عبور نهر األردن للقيام بعمليات
مسلحة ضد إسرائيل بعد حرب  .١٩٦٧قلت
لنفسي :هذه املنطقة كانت جبهة حرب يف
أواخر الستينيات ،لكنها اآلن هادئة بينما
الصراع يف مكان آخر على األرض التي
حتتلها إسرائيل.
إن دخول فلسطين عبر جسر امللك حسين
من اجلانب األردين يضع كل زائر يف مواجهة
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مع السيطرة اإلسرائيلية املباشرة واملتحكمة
يف جميع مداخل وأجواء الضفة الغربية
ومناطق السلطة الفلسطينية .املسؤولون
عن املعبر احلدودي هم من اجليش واألمن
اإلسرائيليين ،وفيه يتكدس يومي ًا ،يف طوابير
مهينة ،أُلوف الفلسطينيين العابرين من
األردن إىل فلسطين أو بالعكس.

الضفة الغربية احملتلة
بمجرد عبور نقطة احلدود اإلسرائيلية بعد
إجراءات التفتيش اإلسرائيلية الدقيقة ،شعرت
بفرحة ممزوجة بانقباض وحزن ،لكن فرحة
القدوم إىل األرض التي أصل إليها ألول مرة
يف حياتي جمدت املشاعر وحولتها إىل حالة
من االحتفال الذاتي.
تتكون الضفة الغربية من مساحة تقترب
من  6000كيلومتر مربع وهذا يمثل %٦٠

من مساحة لبنان ،لكن االحتالل جنح يف
تقطيع أوصالها وأوصال املليونين ونصف
مليون فلسطيني الذين يقيمون فيها ،إذ
قسمها إىل مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية
(املدن الرئيسية) ،ومناطق القرى التي
تخضع للسلطة الفلسطينية إداري ًا لكنها
تخضع إلسرائيل وجيشها أمني ًا ،ومناطق
ثالثة تسمى مناطق "ج" تمثل أكثر من %٦٠
من الضفة الغربية ،وهي املناطق اخلاضعة
بالكامل إلسرائيل.
كيفما أجت ّول يف السيارة وسيراً على
األقدام يف مناطق الضفة الغربية احملتلة
حيث مناطق "ج" ال يغيب عن ناظري
االستيطان بتعبيراته الفجة بانتشاره
املتوحش على رؤوس اجلبال واملرتفعات
الفلسطينية .لقد شيدت إسرائيل مستعمرات
حملاصرة البلدات الفلسطينية ،ووصل عدد

املستعمرات هي أول مشهد يراه زائر الضفة الغربية
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اجلدار العنصري يف أبو ديس يف منطقة القدس احملتلة

املستوطنين يف الضفة الغربية إىل أكثر من
 350000مستوطن .وهذا املشهد املمتد على
مدى النظر وحول املنعطفات وخلفها يؤكد
دمر آفاق الدولة
أن االحتالل اإلسرائيلي ّ
الفلسطينية كما حلم بها الفلسطينيون منذ
اتفاق أوسلو يف سنة  ،١٩٩٤كما أنه أغلق
فرص املبادرة العربية للسالم التي تنص
على دولة فلسطينية وعودة األراضي احملتلة
منذ سنة  ١٩٦٧كشرط للسالم .والذي أضاف
على هذا التدمير تدميراً هو قيام إسرائيل
بإسكان  300000مستوطن يف حميط القدس
العربية ،األمر الذي يجعل عدد املستوطنين
 650000إسرائيلي.
لقد أنشأت إسرائيل يف الضفة الغربية
واقعين منفصلين :واحداً للعرب وآخر لليهود،
وطرق ًا سريعة لليهود ،وطرق ًا أُخرى أقل
سرعة للعرب ومعظمها جانبي والتفايف
طويل .إن املسافة التي يمكن قطعها خالل

نصف ساعة يف الضفة الغربية بين مدينة
و ُأخرى حتتاج إىل ساعتين وأكثر بسبب
املستعمرات واجلدار والطرق التي يستخدمها
اليهود.
وكي تضمن إسرائيل انتشار االستيطان،
مارست منع ًا للتمدد السكاين والبناء العربي
يف املدن والقرى الفلسطينية ،إذ منعت مدينة
اخلليل ونابلس وبقية املدن والقرى من
التمدد ،األمر الذي ساهم يف حتويل هذ القرى
واملدن إىل مناطق مكتظة بالسكان وغير
قادرة على النمو .هذه هي طريقة إسرائيل يف
خنق اقتصاد نابلس العاصمة االقتصادية
للضفة الغربية ،وهي طريقتها يف تقويض
جممل اقتصاد الضفة الغربية بهدف إبقائه
يف حالة اعتماد شامل على االقتصاد
اإلسرائيلي.
ال يعني هذا أنه ال يوجد إعمار يف الضفة
الغربية ،فالبناء يتم بصورة مكثفة ،املنزل
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تلو املنزل ،األمر الذي يح ّول املدن والقرى
الفلسطينية ،حيث يفترض وجود احلدائق
أمام كل منزل ،إىل كتل من الكونكريت
يجعلها أشبه باخمليمات املكتظة.
لقد شهدت مدينة رام الله بالتحديد
عمران ًا كبيراً بفضل حتولها إىل مركز سياسي
للسلطة الفلسطينية ولعشرات األلوف من
العائدين بعد اتفاق أوسلو ،لكنها مدينة
استثناء ،ففي بقية املدن والقرى الفلسطينية
تتعمق األزمة املعيشية يف ظل احلصار
املفروض عليها.

اخلليل
ال ،تنمو حالة
يف مدينة اخلليل مث ً
االستيطان املرعبة ،فالسوق التجارية
الكبيرة وسط املدينة خنقتها إسرائيل عبر
إغالق شارع الشهداء وتسليمه بالكامل إىل
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املستوطنين .ونتج من هذا دمار السوق
القديمة وتوقف حركة االقتصاد فيها ،إذ
منع اجليش اإلسرائيلي العرب من استخدام
شارع الشهداء الذي يقع أمام منازلهم ،ومل
يسمح لهم إ ّ
ال باستعمال ممر صغير سيراً على
األقدام وال يتجاوز عرضه املتر ونصف متر،
بينما سمح للمستوطنين باستخدام الشارع
لسياراتهم وعائالتهم وجنودهم.
املشهد يف اخلليل يمثل العنصرية بأجلى
صورها :سكان البلد األصليون ،العرب،
يسيرون يف املمر الصغير الضيق أمام
منازلهم ،ومستوطنون يهود وعائالتهم
وجنود بكامل أسلحتهم يسيرون يف الشارع
احملاذي والكبير ،وهذا كله يقع يف ظل
حراسة مئات اجلنود اإلسرائيليين يف وسط
مدينة اخلليل.
يف سوق اخلليل القديمة تصيبك الدهشة
عندما تعلم أن املستوطنين يقطنون فوق

ممران يف أحد شوارع مدينة اخلليل :العريض خمصص لليهود والض ّيق للفلسطينيين
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مستوطنون يف احلرم اإلبراهيمي

السوق ويشرفون عليها من األعلى ،كما أن
املتاجر يف السوق تتعرض يومي ًا لرمي
قاذورات وفضالت وحجارة وأوساخ من
طرف املستوطنين القاطنين فوقها .وقد
دفع هذا الوضع بالعرب إىل وضع ساتر من
القماش على امتداد ممرات السوق الضيقة،
لكن ذلك كله قتل السوق وخنق التجارة فيها.
دخلت يف البلدة القديمة
ويف اخلليل،
ُ
ال تملكه عائلة فلسطينية صامدة وتسكن
منز ً
فيه ،بينما يسيطر املستوطنون على أعلى
املنزل ،األمر الذي ح ّول العائلة املكونة من
سبعة أفراد إىل هدف للمستوطنين ،وجعلها،
كما هي حال عدة عائالت أُخرى ،تعيش حالة
من الرعب واخلطر.
ومل يسلم احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل
من االستيطان .فاحلرم مسجد قديم أعاده
إىل احلياة صالح الدين األيوبي بعد معركة
حطين ،لكن إسرائيل صادرت نصف املسجد

وسلمته إىل املستوطنين للصالة ،وهم اآلن
يدخلون إىل احلرم اإلبراهيمي من املنطقة
التي تم اقتطاعها من قلب سوق اخلليل.
ويف اخلليل قادين شبان من البلدة إىل
موقع مشرف على املدينة يفصل بين بؤر
استيطانية عدة .وقد أطلق الشبان على املوقع
لقب "بيت الصمود" ،ألنهم حرروا املوقع بعد
اشتباكات متكررة باأليدي مع املستوطنين.
كما أنهم جنحوا ،وبدعم من حمامين
يساريين إسرائيليين يهود ،يف حمل قضيتهم
إىل احملاكم اإلسرائيلية ،وهو ما يعكس بداية
سعي حقوقي فلسطيني للتعامل مع القانون
اإلسرائيلي ،على الرغم من الظلم الذي يمثله
االحتالل.
إن الصراع ضد االستيطان يف اخلليل هو
نفسه يف بلعين وقلقيلية والقدس ومناطق
أُخرى ،حيث ال ّتماس اليومي بين املستوطنين
اليهود والفلسطينيين العرب.
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القدس
وضع القدس هو األخطر بعد إحاطتها
بنحو  300000مستوطن .فمحاربة الوجود
العربي يف القدس هي قضية يومية إلسرائيل
التي تستخدم جميع الوسائل املمكنة لتفريغ
القدس من العرب ،وبالتايل عزلها وتدمير
جتارتها ومراكزها الثقافية واألنشطة
العربية فيها .لقد عزلت إسرائيل القدس وراء
اجلدار عن بقية الضفة الغربية ،وحاصرت
سكانها يف مناطق سكنهم ،ومنعتهم من
التمدد والبناء .إن القدس مهددة يف وجودها،
وهي مل تعد صاحلة بوضعها الراهن كي
تكون عاصمة لدولة فلسطينية ،وهذا جزء من
السياسة اإلسرائيلية التي أسقطت مع الوقت
آفاق الدولة الفلسطينية املستقلة.
ال ،رجل متقدم يف السن يعمل
أحمد ،مث ً
ال ورثه
سائق سيارة أجرة ،بينما هو يملك منز ً
عن والده يف القدس القديمة ،لكن إسرائيل
تمنعه من البناء والتوسع وتفرض عليه
ضرائب عالية .وعندما تزوج أبناؤه اضطروا
إىل السكن خارج القدس على بعد دقائق
من املدينة وراء اجلدار الذي شيدته إسرائيل
لعزل القدس عن بقية الضفة الغربية ،إ ّ
ال إنهم
مستمرون يف دفع الضرائب وإثبات أنهم من
سكان القدس خوف ًا من فقدان حقوقهم يف
املدينة .فلوال هوية القدس ملا استطاع أحمد
وأوالده وأسرته املرور بمركبتهم كل يوم من
القدس إىل ما وراء اجلدار يف الضفة الغربية
احملتلة ،ولو فقدوا هوية القدس فإنهم لن
يستطيعوا رؤية منزلهم يف القدس مرة ثانية
إ ّ
ال بإذن خاص كأنهم أجانب.
صراع الوجود مرتبط بلقمة عيش الناس
على جميع الصعد ،فهناك سعي إسرائيلي
لالستيالء على كل منزل يمكن مصادرته
أو شراؤه ،وخصوص ًا عندما تعلم إسرائيل
بأن أسرة من األسر العربية تعاين ضائقة
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اقتصادية ،أو عندما تنجح يف سحب هوية
األسرة ،أو جتد ثغرة قانونية يف قانون
وضعته هي.

حتديات السلطة والشعب
تواجه السلطة الفلسطينية التي تشكلت
جراء االستيطان
منذ سنة  ١٩٩٤مأزق ًا كبيراً ّ
واحلصار والوضع االقتصادي الصعب
وتقليص دور املدن وحتديد البناء .ويكفي أن
نعلم أن معدل البطالة يكاد يصل إىل ٪٣٠
بين شباب الضفة الغربية ،وهذا الرقم يرتفع
بين شبان اخمليمات الذين يمثلون  ٪٣٣من
سكان الضفة الغربية ،وأن فرص التوظيف
بين الشباب تتقلص كل يوم ،األمر الذي
يؤجج مشكلة البطالة ،فاملستثمرون لن يأتوا
إىل الضفة الغربية اخلاضعة الحتالل يطبق
قوانين هدفها قضم مزيد من األراضي.
وال تسلم املدن الفلسطينية التي حتكمها
السلطة الفلسطينية من حمالت اعتقال
وتفتيش يقوم بها اجليش اإلسرائيلي .حتى
رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس
(أبو مازن) يشعر بوقع االحتالل يف كل
حترك له ،فهو ال يستطيع الذهاب من مدينة
فلسطينية إىل أُخرى إ ّ
ال عبر التنسيق األمني
مع إسرائيل ،وهو لهذا يجد نفسه يف مأزق لن
ال.
يستطيع التعايش معه طوي ً
ووفق ًا للرئيس عباس الذي التقيته يف
رام الله ،فإن "األفق يزداد انسداداً" ،وهذا
الوضع يثير تساؤالت ألن السلطة ال تملك من
إرادتها الشاملة إ ّ
ال القيام بمهمات التعليم
والصحة والتوظيف الضرورية للشعب.
وبمرور الوقت ،سيزداد الضغط ألن إسرائيل
تدمر من خالل احلصار واالستيطان البنى
ّ
التي تستند إليها السلطة.
ويف كل مقابلة مع أمهات شهداء
اكتشفت أن إسرائيل مارست
وسجناء
ُ
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أطفال يف أحد ّ
أزقة نابلس

تصفية شاملة للكادر الفلسطيني الذي
صنع وقاد االنتفاضة الثانية من سنة
 ٢٠٠٠إىل سنة  ،٢٠٠٥وقد تمت التصفية
من خالل اإلعدامات امليدانية واالغتياالت
ال عن األحكام املؤبدة
واالشتباكات ،فض ً
والطويلة .إن الثمن الذي دفعه الفلسطينيون
ملشاركتهم يف االنتفاضة الثانية كان أكبر
من اخليال ،وهو الذي يجعل الفلسطينيين
اآلن يف حالة إعادة حسابات ومللمة جراح
وإبراز قيادات جديدة وبحث عن طرق مبتكرة
للمقاومة.
يف أثناء زيارتي خمليم جنين ولقلب
تعرفت إىل
مدينة نابلس التاريخية األثرية
ُ
تاريخ املقاومة ،وخصوص ًا خالل االنتفاضة
الفلسطينية الثانية يف سنة  ،٢٠٠٠والتي
كانت بال حتفظ حرب ًا فلسطينية ـ إسرائيلية
شاملة .املقاومة كما وصفها يل بعض
ّ
الناجين القالئل يف نابلس ويف جنين سطرت

ألوان ًا من اجلرأة والذكاء القتايل .خميم جنين
ُدمر بالكامل ،واملدينة القديمة ما زالت إىل
اليوم حتمل آثار الرصاص والقتال بينما
تنتشر فيها صور الشهداء الذين تصدوا
للجيش اإلسرائيلي.
يف فلسطين تختلط احلياة باملوت،
والبطولة باجلرأة .فحتى بعد إعادة ترميم
املدينة القديمة يف نابلس ،وبعد إعادة بناء
خميم جنين بدعم خليجي ،إ ّ
ال إن ذكرى
احلرب والقتال الذي خلقه الشبان بقيادة
قائدهم الشهيد أبو جندل ،ال تزال على كل
لسان.
ال،
يف إبان االنتفاضة يف سنة  ،٢٠٠٢مث ً
قام شاب فلسطيني ،بمفرده ،بهجوم على
حاجز إسرائيلي مرعب ُعرف باسم حاجز
عيون وادي احلرامية .الشاب ،ثائر حماد،
مل يكن قد جتاوز حينها العشرين من عمره،
وكان قد تدرب منذ صغره على الرماية من
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بندقية قديمة بهدف االنتقام ملقتل ع ّمه على
يد اجليش اإلسرائيلي .ركب الشاب حصانه
يف أحد أيام سنة  ٢٠٠٢يف اجتاه تلة مشرفة
على احلاجز اإلسرائيلي ،ومن التلة قتل قنص ًا
 ١١ضابط ًا وجندي ًا ومستوطن ًا ،وجرح ٩
آخرين بواسطة  ٢٦طلقة قنص من بندقيته.
واختفى الشاب أعوام ًا قبل أن تنجح إسرائيل
يف اعتقاله واحلكم عليه بالسجن بـ ١١
حكم ًا مؤبداً .إن روح الفلسطينيين القتالية
مستمدة من طبيعة القضية التي تط ّلبت منهم
حت ّمل املوت واالستعداد للتضحية دفاع ًا عن
األرض.

فلسطين ١٩٤٨
خالل إقامتي يف الضفة الغربية احملتلة
يف مناطق السلطة الفلسطينية ،جاءين عرض
قبلته بال تردد" ،سنأخذك غداً لرؤية حيفا
وطبرية ويافا وبقية فلسطين".
سارت السيارة مسرعة إىل األرض
التي اح ُتلت يف سنة  ،١٩٤٨والتي اق ُتلع
منها مليون عربي فلسطيني كان والداي
وعائلتاهما بينهم .قلت حمدث ًا نفسي:
سأختبر شعور املرور باألرض التي
مات من أجلها عشرات األلوف يف
حروب وثورات ،سأرى مسقط رأس
أسرتي ألول مرة.

ومع استمرار هدير املركبة ،توقفت أحالمي
عندما كنت أحاول استيعاب مشاهداتي
بومضات تواكب سرعة املركبة.
عاجلني صديقي العربي أديب جرار،
الذي ُولد وترعرع وال يزال يف األراضي التي
اح ُتلت يف سنة  ،١٩٤٨بالقول:
نحن يف الطريق إىل حيفا .انظر
إىل هذا احلرج ،إنه مكان قرية
فلسطينية ُدمرت سنة ّ ،١٩٤٨أما
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احلرج الذي يليه ،فهو اآلخر مكان
لقرية فلسطينية أُخرى .أماكن
القرى التي دمرتها إسرائيل ُتعرف
ميز القرى
من نبات الصبار الذي ّ
الفلسطينية يف ذلك الزمن .على
أطراف األحراج ينمو هذا النبات
مشيرا إىل مكان اجلريمة ،حيث
ً
دمرت إسرائيل  400قرية فلسطينية
بعد حرب .١٩٤٨

حيفا
عندما اقتربنا من حيفا دار حديث يف
ذهني بيني وبين نفسي:
كيف سأرى املدينة التي ُولد
وترعرع فيها والدي حتى يوم
النكبة يف سنة ١٩٤٨؟ قبل وفاته
بزمن ذكر يل والدي د .ناظم أن
منزل والده يقع يف أسفل الهادار
يف قلب مدينة حيفا .لكن ،هل
قائما؟
سيكون احلي القديم ذاته
ً
حيفا مدينة تقف بشموخ على جبل وبحر،
وبينما نحن نستكشفها ،إذا بفتاة فلسطينية
من عرب  ١٩٤٨تسير قربنا مسرعة.
ال عن االجتاه،
ناداها أديب بالعربية متسائ ً
فابتسمت مرحبة:
سيروا يف هذا الشارع ثم انحرفوا
يسار ًا عند اإلشارة القادمة ،وذلك
لتتفادوا تظاهرة عربية ويهودية
ننظمها اآلن ضد التحضيرات
اإلسرائيلية لضرب إيران.
وصلنا إىل سلسلة أحياء عربية قديمة يف
قلب حيفا ،وإذا بسالسل من املنازل العربية
املمتدة بال حدود تنتصب أمامي .هذه أحياء
حتمل معها قصة أصحابها وتاريخهم منذ أن
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صادرتها إسرائيل ..منزل والدي بينها ،لكني
مل أجنح يف الوصول إليه.
قال أديب:
لقد غيروا أسماء الشوراع واحملالت،
ودمروا الكثير من املنازل نسبة
قائما ،حيث كانت
ملا كان
ً
أغلبية سكان املدينة من العرب
الفلسطينيين.
وتابع أديب:
تستطيع أن تعرف املنزل الذي كان
ملك ًا للعرب الفلسطينيين وتمت
مصادرته من شكله وحجارته التي
تشبه البيوت يف لبنان واألردن.
هذه أحياء حتمل معها قصة
أصحابها وتاريخهم منذ احتلتها
إسرائيل وطردت مالكها.
وقفت مصدوم ًا يف حيفا يف املكان الذي
ال .أنا اآلن يف
حلمت به منذ كنت طف ً
حضن األرض التي مرت عبرها التواريخ
واحلضارات ..شعرت بملكية األرض ،قاومت
الشعور ،لكنه تملكني .هل أنا يف إسرائيل
أم يف فلسطين؟ شعرت باألفكار والتواريخ
واألسماء تتقاذفني.
ال يف السادسة والسابعة
عندما كنت طف ً
من عمري كنت أحلم بحيفا .كان يأتيني حلم
متكرر أصطحب فيه جمموعة من املقاتلين
الفلسطينيين ،نخرج من حتت املاء وإذا بنا
يف ميناء حيفا الذي حدثني عنه والدي،
وبينما أنتظر بشغف مع اجملموعة كي نبدأ
هجومنا ،إذا بي أقف متردداً .أتساءل وأنا
على أبوابها كيف سأحررها من دون أن
أدمرها؟ أتردد ،فال أهاجم .وفجأة أصحو من
النوم.
أرى فلسطين يف قلب حيفا ،رائحتنا ما

زالت هناك ،هذه مدينتنا ،نحن َمن بناها،
هذا الشجر لنا وهذه األرض منّا منذ غادرها
سكانها يف ليلة جمنونة وسط دوي مدافع
وقساوة العدو وقوانين منع العودة .ما أجمل
هذا املكان الذي يحدثك عن نفسه بصمت
حزين ويخرج من حجارته صدى الزمان.
لبرهة شعرت بأنني ارتويت من رائحة
حيفا وجاذبيتها ،لكن ذلك اإلحساس كان
خمادع ًا ،فهنا تكتوي بالعطش حتى لو شربت
أنهار العامل.
انتقلت نفسي ًا عبر عدة مناخات ،ووقفت
ال أخذ ما أستطيع من هواء املكان
حماو ً
ورائحته .تساءلت:
هل جئت إىل حيفا ألشهد على
هزيمتنا وعلى ما صنع التاريخ
بنا؟ أم جئت ألكتشف يف ذاتي
مكانة األرض وعمق التواصل؟ أي
مكان هذا الذي ينطق بكل لغات
احلقة؟ أي مكان
األرض وبالعربية ّ
هذا الذي أقف أمامه بخشوع؟
يف حيفا أكتشف أن بيني وبين
املكان لغة .سيبقى املكان يف
مكانه ،وسنظل نبحث عن طريقة
للحج إليه.
إذا بأديب ينادي:
الوقت يداهمنا يا شفيق يجب أن
نتحرك اآلن.
ال وإذا به يتوقف بالسيارة
حتركنا قلي ً
أمام بناء كبير ُكتب عليه" :هذا املبنى كان
ملصفاة حيفا قبل عام ."١٩٤٨
سرت رعشة يف جسدي ،فهنا عمل والدي
تخرجه من اجلامعة االميركية يف
طبيب ًا بعد ّ
بيروت يف سنة  ،١٩٤٦وكان هذا آخر عمل له
يف مدينة حيفا قبل اللجوء الكبير.
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مصفاة حيفا مكان عمل والدي حتى سنة 1948

هنا عالج الناس ،وهنا أيض ًا عالج
اجلرحى من العرب واليهود ،ومارس مهنته
اإلنسانية .يف أيامه األخيرة يف حيفا ترك
املكان مضطراً وحزين ًا ،فقد بقي والدي ،بعد
سقوط حيفا وقيام إسرائيل ،أسابيع مع قلة
من العرب ،ويف النهاية شعر بأن حياته يف
خطر ،فقرر االلتحاق بأسرته التي خرجت
قبله ،ومل يخطر بباله أن حقه وحق أسرته
يف أن يعودوا لن يكون ممكن ًا .بين أزقة
ال،
حيفا
بحثت عن أثره ..فهنا لعب والدي طف ً
ُ
ودرس وتعلم وبنى حياة جميلة ،ومن هنا
ذهب إىل اجلامعة األميركية يف بيروت وعاد
ير
إىل حيفا ،وعندما غادر يف سنة  ١٩٤٨مل َ
املدينة ثانية.

املثلث
يف الطريق إىل مدينة طبرية ،بعدما تركنا

حيفا ،مررنا بمناطق ُتعرف باسم املثلث،
والتي احتلتها إسرائيل يف سنة  ١٩٤٩بعد
نهاية احلرب .وتمتد القرى العربية يف املثلث
على يمين الطريق ويساره.
يوضح أديب:
حتاول إسرائيل جاهدة منع هذه
القرى من االمتداد من خالل
حماصرتها بمواقع سكنية يهودية.
إسرائيل مهووسة بيهودية الدولة
عرب
ومنع االمتداد العربي ،ونحنَ ،
فلسطين  ،١٩٤٨مهووسون بالبقاء
وبحماية الذات والتاريخ واحلقوق
وعروبتنا.
عبر مناطق املثلث ترى هذا اجلزء من
فلسطين يقف بشموخ يف قلب إسرائيل .السير
عبر مدن املثلث وقراه كأنه سير وسط لبنان
وقراه.
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منزل جدي صدقي الطبري يف طبرية

تساءلت:
كيف تقوم دولة يهودية على أرا ٍ
ض
ليست أراضيها وأماكن ليست
أرضا طردت أهلها
أماكنها ،وحتتل
ً
ّ
ومالكها املسلمين واملسيحيين ،وال
زال  ٪٢٠من سكانها ومواطنيها
من العرب الفلسطينيين موجودين
فيها؟ كيف تكون دولة يهودية
بينما تسعى ملزيد من االستيطان
يف الضفة الغربية والقدس
مستخدمة وسائل شبيهة بما
استخدمته يف أخذ األرض عام
١٩٤٨؟

طبرية
عبر أراضٍ متعرجة وتالل جميلة وصلنا
إىل مدينة طبرية التي تقف بهدوء آسر على

بحيرة خالبة ُيروى أن السيد املسيح سار
عليها يف إحدى معجزاته.
بدأت أشعر بتعب الرحلة ،فقد استنزفتني
حيفا .سأرى اآلن طبرية التي سبق أن
شاهدت أضواءها من اجلنوب اللبناين ومن
تالل شبعا يف زمن سابق .يف السبعينيات
كنت أرى فلسطين كل يوم من اجلنوب
اللبناين ..وأنا اآلن وسط هذه األرض.
وصلت إىل طبرية ،مدينة والدتي التي
ال.
كثيراً ما حدثتني عنها منذ أن كنت طف ً
وقبل دخويل إىل املدينة التقيت على
مشارفها ألول مرة بأحد أبناء خالتي
وهو من عائلة والدتي ومن عرب ١٩٤٨
الفلسطينيين .جاء خير الطبري للقائي
من مكان سكنه يف الناصرة حيث ُفرض
على جده الشيخ طاهر الطبري ،رجل الدين
األزهري ومفتي طبرية وقضائها وخال
والدتي ،اللجوء إليها يف سنة .١٩٤٨
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بين األزقة يف طبرية بدأت أسمع القصص
والتاريخ ،وأرى البناء العربي بحجره الذي
ال يوجد شبيه له بسواده اخمللوط ببعض
البياض .وإذ بقريبي خير يقول يل:
كان ألجدادنا من أسرة الطبري
هنا مكانة كبرى ،وكان جدك
مهما ورئيس ًا حلركتها
صدقي قائد ًا
ً
الوطنية يف مراحل فاصلة.
ال:
ثم نظر خير اىل اليمين وتابع قائ ً
هذا منزل جدك صدقي عبد السالم
الطبري.
صعقت للموقف ودخلت يف صمت هو بين
األسى والعجز ،وبين تخيل املأساة كلها
بومضات سريعة ،وبين عدم التصديق
بحقيقة ما يحدث ،إذ مل أتوقع أن أرى البناء
يف مكانه.
يل:
واستمر خير موجه ًا كالمه إ ّ
هذا منزل عائلتك الذي ولدت فيه
والدتك وخاالتك .إنه املنزل الذي
هربت منه عائلتك يف يوم مشؤوم
يف نيسان  /أبريل  ١٩٤٨أثناء
حصار الهاغاناه اليهودية املدينة.
كان يقود املقاومة حينها ،دفاع ًا
عن مدينة طبرية ٢٥٠ ،من الشبان،
بينهم عمي خير الذي أحمل اسمه،
والذي استشهد بعد سقوط املدينة
أثناء جلوئه إىل مدينة الناصرة.
القصة املعروفة أن خير الطبري أطلق النار
على نفسه من مسدسه يف أثناء حصاره
يف منزل آخر ألسرته يف الناصرة رافض ًا
االستسالم للقوات اإلسرائيلية ،وقد كتب على
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جواز سفره قبل انتحاره بثوان:
انتحرت ألجل األمة العربية.
وأردف خير:
نحتفظ يف األسرة بكلماته املكتوبة
بخط يده.
انفتحت اجلروح ورأيت عبر املنزل ذاكرتنا
ومعاناة الالجئين .سرت عبر احلديقة الكبيرة
ملنزل جدي ،وكان املنزل مهجوراً منذ أن
ال رئيس دائرة الشرطة
سكنه أعوام ًا طوا ً
اإلسرائيلية .جبت املنزل ،ص ّورت غرفه
ال احلياة النابضة
وصاالته ،ثم وقفت متخي ً
التي كانت فيه قبل جلوء جدي وعائلته
ووالدتي وجميع سكان طبرية العرب .سرت
األسئلة يف ذهني بال إجابات عن هذا الصراع
امللعون ،وعن مضمون الدولة اليهودية
القائمة على أرض فلسطين.
أخذين قريبي إىل منزل جماور:
هذا منزل خال والدتك الشيخ نايف
الطبري ،تسكن يف هذا املنزل اآلن
 ١٣عائلة يهودية.
ال:
تابع خير قائ ً
لقد ُدمر الكثير من منازل العائلة
والعائالت الطبرانية على مر
السنوات.
تمنيت أن أبقى مدة أطول يف طبرية ،وأن
أمكث يف الليل وأختبر شروق الشمس.
أحسست بمشاعر متدفقة ،وخصوص ًا لشخص
مثلي ال يحب أن يمضي وقت ًا يف رؤية القديم،
لكن لهذا القديم طعم ًا آخر ،إنه يعكس صراع ًا
حت َّكم يف أرواحنا منذ أن فتحنا أعيننا على
الدنيا.
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الناصرة
أسرعنا لنلحق وقت اإلفطار الرمضاين
يف مدينة الناصرة العربية التي احتلتها
إسرائيل يف سنة  ،١٩٤٨والتي حتمل معاين
دينية للمسيحيين بالتحديد .يف الناصرة
التقيت أفراداً من عائلتي وأقربائي لوالدتي
ممن انقطع التواصل املباشر معهم منذ سنة
ّ
 .١٩٤٨دخلت منزلهم فإذا على احلائط
صورة كبيرة للشيخ عبد السالم الطبري ،جد
والدتي لوالدها ،وهو مفتي طبرية وقضائها
حتى عشرينيات القرن العشرين ،والشيخ
سعيد الطبري ،جدها لوالدتها ،وهو مفتي
طبرية الذي استلم اإلفتاء بعد الشيخ عبد
السالم.
عبر أمامي
..
ا
متفاجئ
الصورة
أمام
وقفت
ً َ
تاريخ قديم جديد كأنه كابوس ،إذ مل أكن
قد شاهدت صورة يف السابق جلد والدتي
لوالدتها .للتاريخ منطق ،فعندما ُتقهر
الشعوب تقتنص الذاكرة كي تعيد التوازن إىل
روحها ،ول ُتبقي احللم بإمكانات ال يجيزها
الواقع املباشر .ولوال أقاربي من فلسطينيي
 ١٩٤٨ملا عرفت منزل جدي ،وملا رأيت
منازل العائلة األُخرى ،وملا عرفت عالقة كل
مسألة باألُخرى.
تسير يف شوراع الناصرة فتشعر بأنك
يف قلب العامل العربي ،وترى عند الناصية
شرطي ًا إسرائيلي ًا ينظم السير ،بينما يغضب
منه املارة العرب متحدثين معه بعبرية
طليقة ومتذمرين من قيامه بتأخيرهم عن
اإلفطار الرمضاين بسبب منعهم من الوقوف
يف الشارع احملاذي للمطعم .شعرت لوهلة
بأنني أمام شرطي على الطريقة اللبنانية
ال يكترث له املارة إ ّ
ال إذا كانوا مستعدين
للتصادم معه.
وعند اجلهة األُخرى وقفت أمام كنيسة
البشارة ،أقدس أماكن املسيحيين وحيث تقع

يف أسفلها مغارة مريم التي مكثت فيها خالل
حملها باملسيح .وقد ُبنيت هذه الكنيسة يف
هذا املوقع ألول مرة يف سنة  ٤٢٧ميالدية.

عكا ويافا
يف الليل الدامس ،توجهنا إىل مدينة عكا
التي اح ُتلت يف سنة  ،١٩٤٨والتي ال يزال
فيها حتى يومنا هذا %30 ،من سكان عكا من
العرب الفلسطينيين ،على الرغم من حماوالت
تهويد املدينةُ .جبنا البلدة القديمة وأسواقها
املنتشرة حول قلعة عكا التي هزمت نابليون
عندما حاول فتحها قبل أكثر من قرنين.
إن كل زاوية يف عكا تنطق بالتراث
اإلنساين أكان إسالمي ًا أم مسيحي ًا .وقد
أخبرين سكان عكا يف السوق الشعبية
الكبيرة أنهم يف جهاد دائم للحفاط على
سوق املدينة ،فإسرائيل تسعى لتهويد السوق
العربية القديمة .جلست يف أحد احملالت
أستمع إىل اللغة العربية بين الناس والباعة،
وبين احلين واآلخر يأتي مشترون يهود
متحدثين بالعبرية.
عالقة اليهودي بالعربي هي األُخرى
تبد يل عالقة خوف قط،
وجدتها غريبة .مل ُ
وال عالقة كراهية أيض ًا .وجدت صعوبة يف
تصنيفها .سألت البائع عن طريقة التعامل
معهم ،فقال:
أتوا إلينا من كل مكان يف العامل،
وجاؤوا من كل لغة ،فمنهم يهود
أملان وروس وأميركان ويهود
عرب .إنهم يختلفون عن بعضهم
البعض بصورة كبيرة .نحن العرب
هنا ،مر علينا الكثير عبر التاريخ.
األهم يف عكا أن نحافظ على هذا
السوق وعروبتها.
شعرت لوهلة وهو يتحدث ،كأنه يقول يل:
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قبر الشهيد فؤاد حجازي

"نحن عرب فلسطين الثابت الوحيد يف هذا
التاريخ املديد".
أمضيت الليلة يف فندق جميل وسط عكا
هو "الفندق العربي" ،ومستثمره هو العربي
الوحيد الذي استطاع أن يفوز يف مناقصة
كبيرة لتشغيل املبنى الواقع وسط األسوار.
فاز العربي باملناقصة وبدأ تشغيل الفندق.
هذا الفندق حتفة فنية عمرها مئات األعوام،
جدرانه عالية ،أحجاره قديمة ،إنه تعبير
أما عند الوقوف
عن قيمة املدينة األثريةّ .
على سطح الفندق ،فإنك ترى عكا القديمة
وأسوارها كافة.
ال:
بادرين صاحب الفندق قائ ً
هذا املبنى ليس من أمالك العرب
اخلاصة ،مل أكن ألقبل إدارة
منزال لعربي وصادرته
فندق كان
ً
إسرائيل بعد منعه من العودة .قبلت

بإدارة هذا الفندق ألنه كان مركز ًا
رسميا وحمكمة منذ زمن طويل.
ً
يف عكا نسيم الليل خمتلف ،والصباح هنا
يرمز إىل أبدية املكان ،شعرت وأنا يف عكا
بأن البحر أمامي يحتفظ بجميع التاريخ
ال.
والذكريات .سرت وسط أسوار عكا متأم ً
ذهبت إىل املقبرة العربية يف عكا وإذ
أمامي قبر مليس جرار ،وهي من عكا وأخت
صديقي أديب ،وقد سبق أن التقيت مليس
منذ أكثر من عشرين عام ًا يف العاصمة
األميركية .توفيت مليس منذ أعوام قليلة
وأصرت ويف وصيتها على أن تدفن يف
مدينتها عكا وأن تنشأ طفلتها رصيص يف
عكا .وهذا ما التزم به أخوها أديب.
فوجئت يف الوقت ذاته بأن قبر مليس
يبعد أمتاراً قليلة عن قبور ثالثة مناضلين
فلسطينيين أعدمتهم السلطات البريطانية يف
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سنة  ١٩٣٠لدورهم يف الثورة الفلسطينية
ضد الهجرة اليهودية وضد االستعمار
البريطاين ،وهم حممد جمجوم وعطا الزير
وفؤاد حجازي.
صدمت لزخم التاريخ أمامي؛ كم قرأت
عن هؤالء األبطال الثالثة ،كم من الشعراء
والك ّتاب احتفوا بهم ورووا قصتهم وهم
ال.
يختلفون قبل إعدامهم ع ّمن يقابل املوت أو ً
يا لقوة التاريخ ،فهؤالء األبطال الثالثة ال
يزالون هنا يف "قبر جميل" يف قلب إسرائيل.
شعرت بأن أرواحهم تتحرك حمفزة على
الصمود.
إىل اجلهة األُخرى أمام مقبرة عكا يقف
سجن عكا القديم حيث ُأعدم املناضلون
وسجنواُ .كتب على مدخل مبنى السجن
العرب ُ
بالعبرية" :هنا تم سجن أعضاء احلركات
السرية اليهودية" .يف عكا ،كما يف كل مكان،
يوجد سعي إسرائيلي وصهيوين مدروس حملو
التاريخ العربي وتعبيراته.
عرجنا على مدينة يافا
يف طريق العودة ّ
التي ُعرفت باسم عروس البحر .يافا حتمل
معاين تاريخية ،وهي صاحبة امليناء األهم
يف فلسطين .يف يافا البناء العربي القديم
يع ّبر عن التاريخ كما حملته الذكرى إلينا.
ويحيط بمدينة بيافا من الشمال مدينة تل
أبيب اليهودية بالكامل والتي ُبدىء البناء
فيها يف سنة  ،١٩٠٧بينما تعود مدينة يافا
التي بناها الكنعانيون إىل أكثر من ٤٠٠٠
عام.
هجرت إسرائيل أغلبية
١٩٤٨
سنة
يف
ّ
سكان يافا العرب وصادرت جميع أمالكهم
ومزارعهم املمتدة حول املدينة ،وتم تغير
أسماء الشوارع واألماكن .ذهبنا إىل مقهى
ممن
ومطعم عربي قديم تملكه عائلة عربية ّ
بقوا يف املدينة .احلضور العربي يفرض
نفسه يف إسرائيل على الرغم من جميع ما
وقع ،ومن التهويد.

فلسطينيو ١٩٤٨
يمثل عرب  ،١٩٤٨وهم الفلسطينيون
الذين بقوا عند قيام إسرائيل ٪٢٠ ،من
السكان ،ومل يتجاوز عددهم آنذاك ،160000
تهجر من منطقة إىل ُأخرى ضمن
ومعظمهم ّ
نطاق عمل القوات اإلسرائيلية .لكن مع نهاية
حرب  ،١٩٤٨وعلى الرغم من حماوالت
إسرائيل طردهم ،فإن قيام األمم املتحدة
بإحصائهم وتثبيت أماكن سكنهم فرض على
إسرائيل أن تقبل بهم .ويف حسابات إسرائيل،
فإنها وجدت أن من األفضل أن تقبل بهذه
األقلية الصغيرة ( )160000خوف ًا من أن
تفرض عليها األسرة الدولية استقبال مليون
الجىء عربي جنحت يف طردهم يف أثناء
احلرب.
إن إسرائيل ،ويف سعيها الحتالل مزيد من
األرض ،ه ّددت األردن بأنها ستستويل على
ٍ
أراض جديدة كان اجليش العراقي متمركزاً
ال ،تقدمت
فيها خالل حرب  .١٩٤٨وفع ً
القوات اإلسرائيلية يف سنة  ،١٩٤٩وذلك
بعد انسحاب اجليش العراقي منها عائداً إىل
العراق ،الحتالل املنطقة التي ُعرفت باسم
املثلث ،والتي يقطن فيها 160000عربي
فلسطيني ،األمر الذي جعل عدد العرب يف
املناطق التي قامت عليها دولة إسرائيل بين
سن َتي  ١٩٤٨و ،١٩٤٩يصل إىل 320000
عربي .لقد تكاثرت هذه األقلية العربية
الفلسطينية لتصل اليوم إىل مليون ونصف،
ولتشكل  ٪٢٠من عدد سكان إسرائيل.
ويشعر عرب  ١٩٤٨بحكم حملهم
اجلنسية اإلسرائيلية ،والناجت من وجودهم
يف مناطق وقعت حتت سيطرة إسرائيل يف
حرب  ،١٩٤٩ – ١٩٤٨بأن العامل العربي
بعيد عنهم .لكن احلقيقة على األرض تؤكد أن
الوجود العربي يف فلسطين  ١٩٤٨قائم بفضل
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قدرتهم على الصمود على أرضهم ،واحلفاظ
على لغتهم العربية وثقافتهم وذاكرتهم ،وعلى
العامل العربي أن يجد طريقه إليهم.
بعض اليهود الذين التقيتهم يف هذه
ممن كانوا يفتشون حقائبي ،ويدققون
الرحلة ّ
يف أوراقي ،أو يقدمون يل قهوة اشتريتها من
حمطة بنزين بين حيفا وطبرية ،هم ضحايا
مشروع أكبر منهم يزج بهم يف آتون مواجهة
مع الشرق العربي واإلسالمي املمتد.

خاتمة
ال
إن القوة اجملردة ستجعل الظلم قاب ً
لالستمرار إىل زمن ،وهذا ،إىل حد ما ،يفسر
تنامي ظاهرة بعض اإلسرائيليين املعادين
لسياسة االستيطان ومصادرة األراضي،
وهو يف الوقت ذاته يفسر طبيعة الثقة التي
يمتلكها سكان فلسطين العرب بحقوقهم
وبمستقبلهم على األرض.
يف هذه الرحلة ،اكتشفت سحر أرض
فلسطين ،فتاريخ فلسطين ونشوء إسرائيل
على أنقاضها يثيران مشاعر تتحول إىل
خليط من الدهشة ،وهي بين الرفض الشامل
والقبول الواقعي واملتوتر.
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بعد زيارة فلسطين تراجعت أفكاري
بشأن إمكان قيام دولة فلسطينية وتقسيم
األرض .وأنا هنا أتساءل :كيف يحق لهم
أن يأتوا من بقاع األرض كلها بحجة الدين
اليهودي ،وال يحق لنا أن نأتي عبر حقيقة
أن أجدادنا ولدوا على هذه األرض وانتموا
إليها وامتلكوا أشجارها وبساتينها إىل
يومنا هذا؟
قد تقوم دولة للفلسطينيين بين غزة
والضفة ،لكن كيف ستقوم هذه الدولة بعدما
ُأخذ معظم أراضيها ،وأصبح ثلث سكانها
من الالجئين ،وعاصمتها القدس مسلوبة
بالكامل ،وحق العودة واحلقوق األبسط
جممدان خارج نطاق البحث؟
يف نهاية رحلتي اكتشفت عمق الصراع،
وطوله الزمني ،وحت ّوله من شكل إىل آخر،
وانتقاله من ساحة إىل ُأخرى ،ففي يوم جنده
يف اخلليل ،ويف وقت آخر ينتقل إىل الناصرة
وعكا ،وكثيراً ما يرحل إىل احلدود مع العرب.
وما دام الظلم قائم ًا ،والذاكرة متجددة،
والصهيونية على أهدافها ،ونزعة اإلنسان
الفلسطيني وخلفه العربي لتصحيح الظلم
التاريخي مستمرة ،فهذا الصراع سيع ّبر عن
ذاته بشكل جديد يف كل مرحلة.

