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العودة املتخيلة ــ قراءات

عادل مناع*

 �رص�ع �لبقاء: الجئون عادو� �إىل حيفا

و�جلليل بعد �لنكبة )1948 - 1956(

I

مدخل: ق�ضايا �لتهجري و�لعودة

ز�ل �هتمام معظم موؤرخي �لنكبة من�شبًا على بحث م�شاألة �أو�شاع ن�شوء م�شكلة ما 

�لالجئين �لفل�شطينيين في �شنة 1948 و�أ�شبابها وحيثياتها. ويحتل �لجدل ب�شاأن 

�لخطة ''د�لت'' مكانة �أولى في تحميل �إ�شر�ئيل وزعمائها �لم�شوؤولية عن �لتطهير �لعرقي 

من جهة، ونفي تلك �لم�شوؤولية من جهة �أُخرى.1

هذ� �لنقا�ش ب�شاأن �إثبات وجود �شيا�شة عليا �شهيونية في �شنة �لنكبة القتالع 

ب، عن غير ق�شد، �الأيديولوجيا �لعميقة لال�شتعمار 
ّ
�لفل�شطينيين من وطنهم يغي

�ال�شتيـطاني �لـذي �أَعلن منذ بد�يات م�شروعه في فل�شطين هدفه باإحالل �ليهود محل 

�شكان �لبلد �الأ�شالنيين من خالل �إقامة دولة يهودية، لليهود فقط. كما �أن ��شتمر�ر 

�ش م�شوؤولية �إ�شر�ئيل في منع 
ّ
محورة �لنقا�ش حول �أ�شباب ن�شوء م�شكلة �لالجئين، يهم

ن حاولو� �لعودة 
ّ
عودتهم بقر�ر�ت حكومية ر�شمية �شمحت لقو�ت �أمنها بقتل �لمئات مم

من مخيمات �للجوء �إلى �لوطن.2 وقد �شربت تلك �ل�شيا�شة �لدموية عر�ش �لحائط بقر�ر 

دت م�شير �لالجئين، وجعلت نزوحهم �لموقت حالة تطهير عرقي 
ّ
�الأمم �لمتحدة 194، و�أب

د�ئمة في �شبيل تثبيت ��شتيالء �لم�شتوطنين �ل�شهيونيين على �أر��شي �لمهجرين 

و�أمالكهم �الأُخرى.

ال حاجة �إلى �لوقوع في فخ �شرورة تقديم خطط �أو وثائق حكومية مكتوبة تثبت 

وجود �شيا�شة �إ�شر�ئيلية القتالع �لفل�شطينيين من وطنهم وت�شريدهم في �شبيل �إخالء 

�أماكن كافية ال�شتيعاب مهاجرين جدد في دولة �ليهود. فتلك �لوثائق، �إن وجدت، ي�شهل 

تغييبها عن �الأنظار، مثلما فعلت �إ�شر�ئيل مع �آالف �لوثائق في �أر�شيفاتها �لع�شكرية 

* موؤرخ فل�شطيني.
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و�ل�شيا�شية �لمقفلة، ذلك باأن �لجذور �لتاريخية للنكبة �لفل�شطينية تعود �أ�شاًل �إلى تخيل زعماء 

�لم�شروع �ل�شهيوني فل�شطين بلد�ً خالية من �ل�شكان في �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر.

�شيا�شة �إنكار �لم�شتوطنين �لكولونياليين لحقوق �أهل فل�شطين �الأ�شالنيين في وطنهم بد�أت 

باإنكار وجودهم في �شبيل تبرير ''عودة'' �ليهود �إلى �لبلد �لتي ''�نتظرتهم'' 2000 عام. ولما 

�شار �إنكار وجود �لفل�شطينيين �شعبًا بعد �لحرب �لعالمية �الأولى، وخ�شو�شًا بعد ثورة 

1936 - 1939، بد�أ �لتخطيط للخال�ش منهم بطردهم من خالل �إقامة ''لجنة �لتر�ن�شفير'' في 

�شنة 1937 بمباركة بن ــ غوريون. وب�شبب عدم قيام دولة يهودية �آنذ�ك، بح�شب قر�ر تق�شيم 

''لجنة بيل''، فاإنه لم يجِر تفعيل تلك �للجنة، غير �أن يو�شف فاي�ش، رئي�ش �للجنة و�لم�شوؤول عن 

''�ل�شندوق �لقومي �ليهودي'' )هكيرن هكييمت(، �أدى دور�ً عمليًا في طرد �لفل�شطينيين، ثم 

منعهم من �لعودة في �شنة �لنكبة وما بعدها، تطبيقًا لما بد�أ تخطيطه قبل عقد ونيف.3

�أحدثت �لحرب �لعالمية �لثانية ونتائجها، كما �شابقتها، منعطفًا �آخر لم�شلحة �ل�شهيونية 

على ح�شاب �أهل فل�شطين وحقهم �لطبيعي في وطنهم. فمثلما �شارعت هيئة �الأمم �إلى تبّني 

وعد بلفور وجعله حجر �أ�شا�ش في �شيا�شة �النتد�ب �لبريطاني، فاإن �أغلبية �أع�شاء �الأمم 

�لمتحدة �أيدت قر�ر�ً لتق�شيم فل�شطين يخلو من �لعد�لة و�الإن�شاف. وهذ� �لقر�ر في �أو�خر �شنة 

1947 كان مقدمة �شرورية لقلب �لو�قع وت�شوير �شحية �ال�شتيطان �لكولونيالي على �أنه 

�لطرف �لمعتدي و�لر�ف�ش لل�شالم. وبما �أن �لحركة �ل�شهيونية لم تنجح في قلب �لميز�ن 

�لديموغر�في في فل�شطين لم�شلحتها حتى ع�شية �لحرب �لعالمية �لثانية، �شارت �لحرب هي 

�لم�شرح �ل�شروري لتحقيق �أغلبية يهودية قبل �إقامة �لدولة، كي تكون ديمقر�طية، �شكليًا، على 

�الأقل. وفعاًل، نجحت �إ�شر�ئيل، حتى منت�شف �أيار/مايو 1948، في تهجير نحو 300.000 

فل�شطيني، معظمهم من مناطق �لدولة �ليهودية بح�شب قر�ر �لتق�شيم.4

هذه �لحقائق عن طرد مئات �آالف �لفل�شطينيين من قر�هم ومدنهم تدح�ش �الدعاء�ت 

�ل�شهيونية باأن �لتهجير جاء في �أعقاب تدّخل جيو�ش �لدول �لعربية في حرب 1948. كما �أن 

ع�شر�ت �آالف �لفل�شطينيين ُطردو� من وطنهم بعد �نتهاء �لحرب، وقد ��شتمرت عمليات �لتطهير 

�لعرقي حتى �شنة 1956 على �الأقل.5

�شغلني مو�شوع �لمهجرين منذ طفولتي الأن بع�ش �أتر�بي في �لمدر�شة كان الجئًا من قرى 

مجاورة مثل �لبروة و�لد�مون و�شعب وغيرها من �لقرى. كما �أن عمي علي وعائلته �شارو� 

الجئين في مخيم عين �لحلوة بالقرب من مدينة �شيد� في �لجنوب �للبناني، وكان م�شيرهم 

مو�شوع حديث �لو�لد مع عماتي وجدتي، وخ�شو�شًا في �لمنا�شبات و�أيام �الأعياد. عالوة على 

ذلك، كانت �أحاديث �لكبار تتطرق من حين �إلى �آخر �إلى م�شاألة مطاردة رجال �لحكم �لع�شكري 

لبع�ش ''�لمت�شللين'' من جهة، ومحاوالت �الأهالي ''تاأمين'' �أقاربهم من جهة �أُخرى.6

لني و�لدي )عن غير ق�شد( عبئًا لم يكن يدري وزنه، حين روى لي 
ّ
في ربيع �شنة 1958 حم

الأول مرة بع�ش تف�شيالت تغريبتنا �لعائلية من بيتنا في �لجليل، �إلى �الأردن، ف�شورية، ثم 

�لجنوب �للبناني، حتى عودتنا من هناك بحر�ً �إلى قريتنا مجد �لكروم.
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مخيال �لطفل �لذي لم تتخّط قدماه حدود �لقرية وكرومها ر�شم خريطة طريق �لتهجير 

ا عرف �لطفل �أنه ق�شى معظم مدة �للجوء في مخيم 
ّ
ين ونيف. ولم

َ
و�للجوء ثم �لعودة بعد عام

عين �لحلوة، ز�د �هتمامه بتف�شيالت تلك �لحكاية �لتي �شارت مو�شوعًا متكرر�ً الأحاديث 

عائلتنا �ل�شغيرة.

�شمعت من و�لدي عن �لنكبة في مجد �لكروم في �أعقاب �حتفال مدر�شتنا لمدة �أ�شبوع بعيد 

��شتقالل �إ�شر�ئيل �لعا�شر في �شنة 1958. وقد �أظهر مدير �لمدر�شة �آنذ�ك، ومعه بع�ش معلميها، 

حما�شة خا�شة في �إر�شاء م�شوؤولي وز�رة �لمعارف من خالل �شرد رو�ية �لمنت�شرين للتالميذ، 

ا جرى في حرب 1948. �شاأل �لطفل �بن �لعا�شرة بعد �شماع حكايات �لو�لد: لماذ� ال ن�شمع 
ّ
عم

في �لمدر�شة عن �لنكبة في قريتنا، ونتعلم فقط رو�ية �لمنت�شرين على جيو�ش �لدول �لعربية؟ 

��شتعل ر�أ�ش �لطفل �بن �لعا�شرة ــ �لذي كنُته ــ بحزمة من �الأ�شئلة �أجاب �لو�لد عن بع�شها من 

دون �أن يغ�شب، �أو حتى يرفع �شوته، وظل بع�شها �الآخر عالقًا في �نتظار �إجابات �شيقدمها 

�لموؤرخ �لذي �شرته بعد عدة عقود.

فهل كانت حكاية �لو�لد عن �لنكبة في مجد �لكروم �لبذرة �لتي برعمت و�أزهرت لُتكتب في 

ظل ذكرياتها رو�ية �لعديد من �أهل �لجليل �لباقين؟7

وهل كان لحكايات �لو�لد �الأثر �الأكبر في بلورة هوية �لطفل، ثم �ختياره در��شة �لتاريخ؟

تلك �أ�شئلة ال يت�شع �لمجال هنا للغو�ش فيها، فلنتركها كي نعود �إلى �لبحث في محاور هذه 

�لمقالة عن �للجوء و�لعودة.

تتكىء هذه �لمقالة عن تجربة �آالف �لعائالت �لفل�شطينية �لتي حققت �لعودة �إلى �لوطن بعد 

�لنكبة، على در��شة �أو�شع ُن�شرت بالعربية �أواًل )2016(، ثم بالعبرية في �ل�شنة �لتالية.8

و�عتمدت هذه �لدر��شة على ما هو متوفر من مر�جع وم�شادر �أولية وثانوية باللغات 

�لثالث: �لعربية و�لعبرية و�الإنجليزية، بما فيها عدد ال ي�شتهان به من �ل�شحف �لمعا�شرة 

لالأحد�ث، لكن كثير�ً من تف�شيالت تجارب �لعودة و�لبقاء �عتمد �أي�شًا على �لوثائق �ل�شفوية من 

خالل مقابالت �أجريتها بنف�شي مع �أكثر من مئة �شاهد عيان عا�شرو� �لنكبة وويالتها.

هذه �ل�شهاد�ت توثق تجارب �لنكبة وتد�عياتها، وت�شاهم في �إ�شماع �شوت �ل�شحية �لذي 

�أ�شكته �لتهمي�ش �لم�شاعف: عربيًا و�إ�شر�ئيليًا. فنادرة هي �الأر�شيفات �لفل�شطينية �لعامة، �أو 

حتى �لوثائق و�ل�شهاد�ت �لتي كتبها �لالجئون �لعائدون و�لباقون �لذين نجحو� في �شر�ع 

�لبقاء، بما في ذلك تحقيق �لعودة. وبعك�ش �أبناء �لنخبة، فاإن م�شتوى تعليم هوؤالء )وجّلهم من 

�لفالحين( لم يمّكنهم من توثيق تجربتهم خطيًا. لذلك، فاإن �أغلبيتهم �شاركت في �الإدالء 

له مدة طويلة حتى و�شل �إلى �أو�خر �لعمر.9
ّ
ن يخفف عن كاهليه عبئًا تحم

َ
ب�شهاد�تها بفرح م

II

عودة غري �ملغ�ضوب عليهم

قررت �إ�شر�ئيل منذ �إقامتها في �أيار/مايو 1948 منع �لالجئين �لفل�شطينيين من �لعودة 
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�إلى �أر��شيهم ومناطق �شكنهم، وبد�أت عملية �إحالل �ليهود، وخ�شو�شًا من ''�لقادمين �لجدد''، 

مكانهم. ولم تتغير تلك �ل�شيا�شة �ل�شهيونية بعد �شدور قر�ر �الأمم �لمتحدة رقم 194 �لذي �أكد 

حق �لالجئين في �لعودة، �أو �لتعوي�ش عن �أر��شيهم و�أمالكهم.10

وحتى بعد �شمت �لمد�فع، و��شطر�ر �لدول �لعربية �إلى توقيع �تفاقيات �لهدنة �لتي �عترفت 

فيها بحدود �لدولة �ليهودية �لقائمة على 78% من فل�شطين �لتاريخية، لم تغير �إ�شر�ئيل من 

�شيا�شتها.

ولتاأكيد موقفها �لحازم بهذ� �ل�شاأن، �شدرت �الأو�مر �إلى جنود �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي باإطالق 

�لنار على �لالجئين �لذين يحاولون عبور �لحدود من �لدول �لعربية �لمجاورة، وقد دفع �لعديد 

منهم حياته ثمنًا لمحاوالت �لعودة.

لكن قياد�ت �لدولة �ليهودية �آنذ�ك �أظهرت قلياًل من �لمرونة في �شيا�شتها �لخ�شنة ب�شورة 

عامة، عندما تعلق �الأمر ببع�ش غير �لمغ�شوب عليهم من �لفل�شطينيين، تحقيقًا لم�شالح معينة 

تخدم �شيا�شاتها �لخارجية �أو �لد�خلية.

 عنهم''، في 
ّ
و�شن�شوق فيما يلي نماذج لعودة �لمئات، بل �الآالف من �لالجئين ''�لمر�شي

�لوقت �لذي ��شتمرت �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية في �قتالع �آالف �لباقين من مدنهم وقر�هم وطردهم 

�إلى ما ور�ء �لحدود.11

كان �ل�شيوعيون �لعرب، �أع�شاء ع�شبة �لتحرر �لوطني، �أول �لعائدين �إلى حيفا و�لجليل 

بمو�فقة �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية، وذلك في �شيف وخريف �شنة 1948. فبعد �شقوط �لنا�شرة في 

16 تموز/يوليو، كّثف �أع�شاء �لع�شبة في حيفا ومدينة �لب�شارة من تعاونهم مع نا�شطين في 

حزب ''مبام'' �لي�شاري، ومن خاللهم مع �لحكومة �الإ�شر�ئيلية.12

وروى لي ز�هي كركبي )حيفا(، ومتيا ن�شار )�لقد�ش(، كل على حدة، عن تجربتهما 

�لم�شتركة مع جمال مو�شى )�أبو �شنان( في �لعودة من بيروت �إلى عكا ثم حيفا.13 ورو�ية هوؤالء 

�لرفاق �لثالثة ب�شاأن طريق �لعودة، بالتن�شيق مع �إميل حبيبي في بيروت وقياد�ت �لع�شبة في 

حيفا و�لنا�شرة، ت�شبه �إلى حد كبير تجارب ع�شر�ت �ل�شيوعيين و�أفر�د عائالتهم �لذين نزحو� 

عن مدينة �لكرمل، ثم عادو� �إليها بعد �أ�شهر.

ا �لمحامي حنا نقارة فاختلفت حكاية عودته بالطائرة من بيروت عن طريق نيقو�شيا 
ّ
�أم

في 10 �آب/�أغ�شط�ش 1948. 14 وقد �أ�شبح نقارة �أحد �أعمدة �لعمل �ل�شيوعي �لجماهيري في 

�شمال فل�شطين، و�أدى دور�ً مهمًا في �لدفاع عن حقوق �لباقين، بما في ذلك حقوق �لعائدين 

ن معنا الحقًا.
ّ
في �لبقاء و��شتحو�ذ بطاقات هوية �إ�شر�ئيلية، كما �شيتبي

وربما تكون حكاية عودة �الأ�شهب )�أبو عدنان( ورفاقه �أع�شاء ع�شبة �لتحرر �لذين و�فقت 

�إ�شر�ئيل على �نتقالهم للعي�ش في حيفا، ذ�ت معنى خا�ش مقارنة بعودة ع�شر�ت من 

�ل�شيوعيين �الآخرين �إلى �شمال فل�شطين. ففي �أو�خر كانون �الأول/دي�شمبر 1948، و�شل جنود 

�إ�شر�ئيليون �إلى �أبو عجيلة في �شيناء حيث وجدو� د�خل �لمع�شكر �لم�شري عدد�ً من رفاق 

ع�شبة �لتحرر كان قد جرى �عتقالهم ب�شبب مو�قفهم من �لحرب في فل�شطين. وكان بين 
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�لمعتقلين: �شليم �لقا�شم؛ ح�شن �أبو عي�شة؛ �أ�شعد مكي؛ علي عا�شور؛ محمد خا�ش؛ عودة �الأ�شهب.

وبداًل من �إطالقهم و�شكرهم على مو�قفهم �لموؤيدة الإقامة �لدولة �ليهودية، و�لمعاِر�شة 

لدخول �لجيو�ش �لعربية �لحرب، �عُتبرو� �أ�شرى حرب و�قتيدو� �إلى �ل�شجن. وقد ُنقلو� من �أبو 

عجيلة �إلى مدينة بئر �ل�شبع �لمهجرة، ومنها �إلى مع�شكر �أ�شرى �لحرب في �إجليل )جليلوت 

�ليوم( �شمالي تل �أبيب.15 وحاول قادة �لحزب �ل�شيوعي �الإ�شر�ئيلي ''ماكي''، بم�شاعدة رفاقهم 

في حزب ''مبام''، �إطالق هوؤالء �الأ�شرى، لكن من دون نجاح.

قاد قادة ''ماكي'' و�شحافة �لحزب باللغتين �لعبرية و�لعربية حملة �شر�شة �شد ��شتمر�ر 

�عتقال �لرفاق في مع�شكر �إجليل، �إلى �أن تم �الإفر�ج عنهم في حزير�ن/يونيو 1949، 16 وو�شل 

�ثنا ع�شر من �لرفاق �لمحررين �إلى �لنا�شرة، فكان في ��شتقبالهم �شليبا خمي�ش وعدد من 

ن لهم �لرفاق �لم�شكن، ثم �لعمل، فانتقل بع�شهم �إلى حيفا 
ّ
نا�شطي �لحزب في �لمدينة. وقد �أم

 �شمل'' 
ّ
حيث عملو� عقود�ً من �ل�شنين في �شحيفة ''�التحاد'' ومطابعها. وو�فقت �إ�شر�ئيل على ''لم

عائالت عدد من �لرفاق �لمتزوجين، لكنها رف�شت طلب عودة �الأ�شهب �إح�شار زوجته و�بنته 

من �لخليل للعي�ش معه في حيفا. وقد �شجل ''�أبو عدنان'' حكاية تهريب عائلته من منطقة جنين 

�إلى حيفا بالتف�شيل في �شيرته �لذ�تيه.

هذه �لتجربة �لمريرة تكللت بالنجاح �أخير�ً. وهكذ�، �شمحت �لدولة �ليهودية �لفتية، لي�ش 

فقط بعودة ع�شر�ت �لرفاق مع �أفر�د عائالتهم �إلى حيفا و�لجليل، بل و�فقت �أي�شًا على �ن�شمام 

ع�شرة رفاق على �الأقل )مع بع�ش عائالتهم( من مناطق غزة و�ل�شفة �لغربية �إلى �لباقين في 

�شمال فل�شطين. هذه ''�الأريحية'' �الإ�شر�ئيلية لم تكن فقط ب�شبب مو�قف �ل�شيوعيين ودورهم في 

حرب 1948، بل �أ�شا�شًا عرفانًا بالجميل لالتحاد �ل�شوفياتي �لذي قّدم �آنذ�ك �لدعم �لع�شكري 

و�ل�شيا�شي غير �لمحدود للدولة �ليهودية.

وي�شجل �شيف �لدين �لزعبي في مذكر�ته �أنه بعد عودة �إميل توما من لبنان )في ربيع �شنة 

1949( توجه �الأول �إلى �ل�شلطات بطلب عودة �شقيق زوجته �أحمد توفيق �لفاهوم.17 وكان 

توما �أحد �آخر �ل�شيوعيين �لعرب �لذين و�فقت �إ�شر�ئيل على عودتهم �إلى �لنا�شرة �أواًل، ثم 

مدينته حيفا بعد ذلك، ب�شبب رف�شه قر�ر �لتق�شيم، كما يبدو.

ي�شيف �لزعبي في �شهادته �أن �إ�شر�ئيل و�فقت في �لنهاية على معظم طلبات �أقاربه 

ومقربيه، ومنهم حنا �أبو �لع�شل )و�لد رياح �أبو �لع�شل( من �لنا�شرة، ومجموعة من �شيادي 

�ل�شمك في عكا، وحنا دكلو�ش من حيفا، وغيرهم.18

 �ل�شمل �أحيانًا للمو�فقة على عودة �شيوعيين في �شنة 1948، 
ّ
مي لم

ُ
هكذ� تم ��شتغالل ما �ش

ثم مناف�شين لهم بعد �النتخابات �لبرلمانية �الأولى في كانون �لثاني/يناير 1949، �إذ �إن 

نتائج تلك �النتخابات فاجاأت زعماء حزب ''مباي'' �لحاكم، فر�حو� ي�شعون بكل �لطرق 

الإ�شعاف نفوذ �ل�شيوعيين بين �لباقين في �شمال فل�شطين، وخ�شو�شًا في حيفا ومدينة 

�لب�شارة. وبعد �أن باركت �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية عودة ع�شر�ت �ل�شيوعيين وعائالتهم �إلى حيفا 

و�لجليل في �شنة 1948، بادرت �إلى �إعادة مناف�شين لهم في �الأعو�م �لتالية، وخ�شو�شًا قبل 
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�نتخابات �لكني�شت �لثاني في �شنة 1951، و�لكني�شت �لثالث في �شنة 1955.

بد�أ م�شت�شارو بن ــ غوريون بالعمل على تحديد نفوذ �ل�شيوعيين بين �لعرب �لباقين في 

�شمال فل�شطين منذ ربيع �شنة 1949، وكان �لمطر�ن حكيم �أول �لم�شتفيدين من �شيا�شة 

''مباي''.

كان حكيم رئي�شًا للطائفة �لكاثوليكية في حيفا قبل �لنكبة، و�شخ�شية معروفة وو��شعة 

رف عنه عد�وؤه لل�شيوعيين، 
ُ
�الت�شاالت و�لنفوذ في فل�شطين و�لدول �لعربية �لمجاورة، كما ع

ولذ� وقع �لخيار عليه ليعود �إلى �لبلد في�شبح ب�شخ�شه ومركزه �لديني مناف�شًا قويًا لهم.

هكذ� خدمت عودة �لمطر�ن حكيم �شيا�شة �إ�شر�ئيل في �إ�شعاف نفوذ ''ماكي'' من جهة، 

ق ت�شـد'' من جهة �أُخرى، الأن �أغلبية �لنا�شطين �لعرب في هذ� �لحزب كانت 
ّ
وتعزيـز �شيا�شـة ''فـر

من �أبناء �لطائفة �الأرثوذك�شية.

كما خدمت عودة �لمطر�ن حكيم م�شالح �إ�شر�ئيل �لدولية ب�شبب عالقاته �لقوية مع 

�لفاتيكان، و�إمكان ��شتغاللها ل�شّد �ل�شغوط �لتي مور�شت عليها من �أجل عودة �لالجئين 

�لفل�شطينيين �إلى ديارهم منذ كانون �الأول/دي�شمبر 1948. وهكذ� ��شُتثمرت عودة قلة من ''غير 

�لمغ�شوب عليهم'' في �شبيل �ال�شتمر�ر في �شيا�شة منع عودة �الأغلبية �لعظمى من �لالجئين.

و�شبق عودة �لمطر�ن حكيم �إلى �لوطن ب�شكل نهائي، مباحثات ومد�والت �أجر�ها مع 

�لحكومة �الإ�شر�ئيلية، وكان قد عاد �أول مرة �إلى زيارة حيفا بعد �شقوطها ب�شهرين في �أو�خر 

حزير�ن/يونيو 1948، وخالل زيارته حاول فح�ش �إمكان عودة �أبناء طائفته من �لروم 

�لكاثوليك. في تلك �لمرحلة لم تو�فق �إ�شر�ئيل على طلباته كلها، لكنها تركت �لباب مفتوحًا 

ال�شتمر�ر �لمحادثات معه ب�شاأنها. ثم غادر حكيم حيفا وقام بجولة في عدد من �لدول �لعربية 

�لمجاورة.19 وفي كانون �الأول/دي�شمبر 1948 مور�شت �شغوط دولية قوية على �إ�شر�ئيل 

لقبول عودة الجئين فل�شطينيين، وال �شيما بعد �شدور �لقر�ر 194 في �أو�ئل ذلك �ل�شهر. وفي 

تلك �لمرحلة قّدر بع�ش �لعاملين في وز�رة �لخارجية �الإ�شر�ئيلية �أن عودة �لمطر�ن حكيم �إلى 

حيفا �شتكون مفيدة لدعايتها وعالقاتها �لدولية، وفعاًل، جرى �التفاق على رجوعه في بد�ية 

�شنة 1949، وُنفذ ذلك خالل مدة ق�شيرة.

�شارعت �شحيفة ''�ليوم'' �له�شتدروتية �إلى ن�شر خبر رجوع �لمطر�ن حكيم �إلى حيفا 

)بالطائرة( في 18 �شباط/فبر�ير 1949. وبينما رحبت �ل�شحيفة با�شم �ل�شلطات بعودته، فاإن 

�ل�شيوعيين فتحو� نير�ن نقدهم ودعايتهم �شد عودته، و�تهموه بالعمل لم�شلحة حزب ''مباي''.20

لقد قّدر زعماء ''ماكي''، وعن حق، �أن رجوع �لمطر�ن �شيدعم �لجهود �لحكومية الإ�شعاف 

نفوذهم بين �ل�شكان �لعرب، وخ�شو�شًا في حيفا و�لنا�شرة. و��شتغرب �لنائب في �لكني�شت 

�الأول توفيق طوبي �شماح �إ�شر�ئيل بعودة حكيم �إلى حيفا، ''على �لرغم من �أنه كان من 

�لمحر�شين على قر�ر �الأمم �لمتحدة بالتق�شيم، و�لمعروف �أي�شًا بعالقاته مع �الإمبريالية.''21 

ا قام �لمطر�ن بالدور �لمتوقع منه بمحاربة �ل�شيوعيين، كافاأته �ل�شلطات في �شنة 1949 
ّ
ولم

 �ل�شمل'' وغيرها. 
ّ
بعودة �لمئات من �أبناء طائفته تحت م�شميات عودة ''�الأيتام''، ومعامالت ''لم
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كما و�فقت �إ�شر�ئيل على معظم طلبات �لمطر�ن بعودة خريجي جامعات ومثقفين من �أبناء 

طائفته ليدعمو� مع�شكره �لمناف�ش لنفوذ �ل�شيوعيين، وخ�شو�شًا في �لمدن و�لقرى �لم�شيحية 

في �شمال فل�شطين.22

وف�شاًل عن عودة �لمطر�ن حكيم و�لمئات من �أبناء طائفته، و�فقت �لحكومة �الإ�شر�ئيلية 

على عودة زعيم مناف�ش �آخر لل�شيوعيين هو �لمحامي محمد نمر �لهو�ري في كانون �الأول/

دي�شمبر 1949. ولد نمر �لهو�ري في �لنا�شرة في �شنة 1908 وترعرع فيها، وبعد �إنهاء 

در��شته في �لمدينة غادرها �إلى �لقد�ش حيث عمل في �لتدري�ش ع�شرة �أعو�م بعد �إنهاء تح�شيله 

�لعلمي، ثم �نتقل �إلى در��شة �لقانون و��شتغل في �لمحاكم هناك. وفي �شنة 1945 تر�أ�ش تنظيم 

''�لنجادة'' في يافا بالتعاون مع �لمفتي �لحاج �أمين �لح�شيني، لكن �النق�شامات �لد�خلية 

و�لمناف�شات ب�شاأن �لمنا�شب جعلته يبتعد عن �لحاج �أمين وموؤيديه. وفي �شنة 1947 �أن�شاأ 

عالقات �شرية مع قيادة ''�لهاغاناه'' في تل �أبيب، فاتهمه معار�شوه ب�شتى �لتهم، فكان من 

�أو�ئل �لهاربين من يافا بعد ن�شوب �لمناو�شات �لع�شكرية في كانون �الأول/دي�شمبر 1947. 23 

وتنّقل بين �لقاهرة وغيرها من �لعو��شم �لعربية و�لتقى �لحاج �أمين، ثم مّثل �لالجئين في 

�لمحادثات مع �إ�شر�ئيل و�أطر�ف دولية، و�لتي جرت في لوز�ن ومدن �أُخرى، من دون �لو�شول 

�إلى حلول معقولة.

وكان �لمبادر �إلى �إرجاع �لهو�ري في �شنة 1949 م�شت�شار رئي�ش �لحكومة �الإ�شر�ئيلية 

جهت �إليه �النتقاد�ت ب�شبب خطوته هذه، �شارع �إلى 
ُ
ا و

ّ
لل�شوؤون �لعربية يهو�شو�ع بلمون. ولم

�إعالن �أن �لهو�ري ''عمل معنا منذ �شنة 1945.'' وقد حافظ بلمون �لذي مّثل ونفذ �شيا�شة 

�ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية تجاه �لعرب �لباقين، على عالقاته �ل�شخ�شية بالهو�ري �أعو�مًا طويلة بعد 

�عتز�ل �الأخير �ل�شيا�شة.24

بعد رجوع �لهو�ري �إلى �لبلد �شكن في عكا �أواًل، حيث وجد بع�ش �لموؤيدين له، لكنه و�جه 

عد�وة كبيرة قادها �ل�شيوعيون. وفعاًل، �شّن هوؤالء عليه في �شحافتهم هجومًا �شديد �للـهجة 

�ء بعالقاته 
ّ
و�تهموه بـ ''خدمة �إ�شر�ئيل و�شيا�شتها.''25 كما ذّكرت �ل�شحافة �ل�شيوعية �لقر

�لقديمة مع �لمفتي ودوره في تنظيم �لنجادة، و�أ�شارت بعين �لريبة �إلى دوره كممثل لم�شاألة 

�لالجئين في محادثات رود�ش، ثم عودته �لمفاجئة �إلى �لبلد مع عائلته فقط.

كانت عودة �لهو�ري مثيرة لال�شتغر�ب فعاًل، على خلفية دوره وعمله في يافا قبل �شنة 

1948، ثم تمثيله ق�شية �لالجئين وحقهم في �لعودة بعد �لنكبة. وبناء على ذلك، �عتبر 

ق ت�شد''، وقد ظهر ذلك 
ّ
�ل�شيوعيون رجوعه بمو�فقة �ل�شلطات ومباركتها جزء�ً من �شيا�شة ''فر

جليًا من خالل تعاونه مع �لمطر�ن حكيم من �أجل �إقامة حزب عربي ع�شية �نتخابات 1951.

لكن بينما ��شتمرت �لمناف�شة بين �لمطر�ن حكيم و�ل�شيوعيين طو�ل �لخم�شينيات، فاإن 

�لهو�ري �ختار �عتز�ل �ل�شيا�شة ب�شرعة، ب�شبب مالحقة �ل�شيوعيين له، من جهة، وو�قع �لعمل 

�ل�شيا�شي تحت مظلة �لحكم �لع�شكري من جهة �أُخرى، عالوة على مز�حمته من طرف �أعو�ن 

�ل�شلطة �الآخرين في �لنا�شرة.
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فمنذ �شنة 1950 خ�ش�ش �لهو�ري معظم وقته للعمل �لق�شائي، وعاد �إلى ممار�شة مهنة 

ين قا�شيًا.
ُ
�لمحاماة، ثم ع

�شكلت عودة �لهو�ري و�أفر�د عائلته نموذجًا �آخر لعودة ''غير �لمغ�شوب عليهم''، خدمة 

لم�شالح �إ�شر�ئيل �ل�شيا�شية في �الأعو�م �الأولى بعد �لنكبة. لكن مجموع هوؤالء لم يتعّد �الألف 

ن بقو� بعد �لنكبة، وذلك في �لفترة 
ّ
ن طردتهم �إ�شر�ئيل مم

َ
وهو عدد �شئيل، حتى مقارنة بم

نف�شها �لو�قعة بين �شنَتي 1949 و1950.

 �شمل'' �لعائالت وكيفية �تخاذ �لقر�ر�ت 
ّ
تجدر �الإ�شارة �إلى �أنه على �لرغم من �أن ملفات ''لم

فيها ما ز�لت �أ�شر�ر�ً مكتومة تتحفظ �لحكومة �الإ�شر�ئيلية على ك�شفها، ومعها �أر�شيف �لدولة 

وموؤ�ش�شاتها �الأُخرى، فاإن بع�ش �لحاالت �لبارزة معروف وال يحتاج �إلى وثائق �الأر�شيفات، 

فالمتعاونون مع �لحزب �لحاكم من �أمثال �شيف �لدين �لزعبي و�لمطر�ن حكيم، نجحو� في 

 بعودة عائلة 
ُ
 �لبارز في �لنا�شرة �ل�شماح

َ
�إعادة بع�ش �الأفر�د من �لمقربين، وكان �لنموذج

�شروجي وعلى ر�أ�شهم �الأخوين �لدكتور عزيز و�لمهند�ش �أني�ش في �شنة 1951. 26 وكانت 

قتها حرب 1948، في مقابل 
ّ
 �شمل عائالت فر

ّ
�لحكومة في كثير من �الأحيان تو�فق على لم

�لت�شويت لحزب ''مباي'' و�لقو�ئم �لعربية �لمرتبطة به.27

III

�لغائبون �حلا�رصون يف �جلليل

بعد �إتمام �إ�شر�ئيل �حتالل �لجليل �الأعلى في نهاية �شنة 1948، وجد نحو 20.000 ن�شمة 

من �لفل�شطينيين �لباقين في �شمال فل�شطين �أنف�شهم يعي�شون على بعد م�شافة ق�شيرة من 

بيوتهم و�أر��شيهم من دون �أن ي�شتطيعو� �لعودة �إليها.28 وكانت ح�شة �لنا�شرة من هوؤالء 

�لمهجرين كبيرة، �إذ بلغ عددهم فيها نحو 5000 ن�شمة في �أو�خر �شنة 1948، ن�شفهم تقريبًا 

من مهجري �لمدن �لتالية: حيفا؛ طبرية؛ بي�شان؛ عكا؛ �شفاعمرو. وكان �شامي جر�ي�شي قد �أعّد 

تقرير�ً مف�شاًل عن ''�لالجئين'' في �لنا�شرة و�أو�شاعهم �لمعي�شية في �لمدينة،29 �أظهر �أن 

جد نحو 600 الجىء من 
ُ
�أو�شاع �لقرويين منهم �شعبة للغاية. ففي دير �الأيتام )�ل�شاليزيان( و

ن نزلو� فيها، ''ولي�ش هناك ما 
َ
قرى عيلوط و�لمجيدل و�أم قبي، وكانت قاعات �لدير مكتظة بم

يف�شل بين �لعائالت غير خيط �أو حبل �أو قطعة خ�شب.''30 وعلى �لرغم من ذلك، فاإن �أو�شاع 

�لالجئين في �لنا�شرة �أ�شبحت �أف�شل كثير�ً من �إخو�نهم �لذين و�شلو� �إلى مخيمات �للجوء في 

لبنان، وعا�شو� فيها بقية حياتهم.

�شمحت �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية للعديد من �أهالي حيفا و�شفاعمرو وعكا بالعودة �إلى مدنهم 

ا �أهالي �شفورية فاإن 
ّ
و�لعي�ش فيها، كما �شمحت �أي�شا لمهجري عيلوط بالعودة �إلى قريتهم. �أم

جميع محاوالتهم للعودة �إلى بلدتهم قوبلت بالمعار�شة �لعنيفة، وُطرد مئات �لباقين وع�شر�ت 

رون من �شفورية و�لمجيدل ومعلول �لق�شم 
ّ
�لعائدين �إلى �لقرية مرة بعد �أُخرى، فظل �لمهج

�الأكبر من �لالجئين في مدينة �لب�شارة. وكانت مو�فقة �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية على عودة �شكان 
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�لمدن �إلى حيفا وعكا و�شفاعمرو غير مكلفة ن�شبيًا، في حين �أن م�شاألة �لمهجرين من �لقرى 

كانت مختلفة، الأن �أطر�فًا ��شتيطانية طمعت بالت�شلط على �أر��شيهم، ولذ�، ��شتمرت �لحكومة 

�الإ�شر�ئيلية في رف�ش طلبات هوؤالء �لمهجرين �لقرويين �لعودة �إلى بيوتهم. وف�شاًل عن 

�لنا�شرة، فاإن �شفاعمرو وطمرة في �لجليل �لغربي ��شتوعبت �آالف �لمهجرين من تلك 

�لمنطقة،31 كما و�شل مهجرون �آخرون من �لجليل �الأ�شفل �إلى قرى �لجليل �الأعلى و�شكنوها 

حتى �حتاللها في عملية ''حير�م'' في �أو�خر ت�شرين �الأول/�أكتوبر 1948.

وعند �إتمام �حتالل �لجليل في عملية ''حير�م''، بذل �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي جهود�ً كبيرة 

وه �ل�شريط �لحدودي مع لبنان. وكانت تلك 
ّ
للتخل�ش من �الأهالي، وخ�شو�شًا �شكان قرى ما �شم

�ل�شيا�شة �لتي ت�شمنت �رتكاب عدة مذ�بح وعمليات تهجير بقوة �ل�شالح تنفيذ�ً لرغبة بن ــ 

غوريون �لذي وعد وزر�ء حكومته باأن �لجليل ''�شيكون خاليًا من �لعرب'' بعد �حتالله.32

�إن حكاية �أهالي قريَتي �إقرت وكفر برعم معروفة وم�شهورة، فقد تم تهجير �شكانهما بوعود 

م�شللة بالعودة خالل �أ�شابيع، ثم �كت�شف هوؤالء بعد �أ�شهر �أن �إ�شر�ئيل وجي�شها ال ينويان 

�لوفاء بوعودهما، فقررو� عدم �ال�شتمر�ر في �ل�شكوت، و�لن�شال من �أجل عودتهم. وف�شاًل عن 

مر�جعة �ل�شلطات، �أر�شل �أهالي كفر برعم بعثة لمقابلة مطر�ن �لمو�رنة في لبنان، �إغناطيو�ش 

مبارك، وطلبو� تدّخله وم�شاعدته.33

وفي �شباط/فبر�ير 1949 قام بع�ش �أهالي كفر برعم باأعمال ترميم و�شيانة لبيوتهم، 

لمنع دخول مياه �ل�شتاء �إليها، لكن �لجي�ش و�شل �إلى �لمكان، و�عتقل 65 �شخ�شًا، بينهم 

�لكهول و�لن�شاء و�الأطفال، ونقلهم بال�شاحنات �إلى �لحدود بالقرب من جنين. غير �أن هوؤالء 

�لمبعدين لم يبقو� في �ل�شفة �لغربية، و�إنما �نتقلو� �إلى �شرق �الأردن ثم �شورية ولبنان. وبعد 

و�شولهم �إلى �لجنوب �للبناني بمدة ق�شيرة عبرو� �لحدود وعادو� �إلى بيوتهم ''�لموقتة'' في 

قرية �لج�ش.34

�أثار هذ� �لحادث مخاوف �أهالي كفر برعم �لذين فهمو� من ت�شرف �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي 

تجاههم �أن ال نية حقيقية الإرجاعهم �إلى بيوت قريتهم، وز�دت مخاوفهم بعد �أن �شاهدو� 

رجال ''هكيرن هكييمت'' يعملون في �أر��شيهم، وتال ذلك �إقامة �شبيبة حركة ''ه�شومير هت�شعير'' 

�أول نقطة ��شتيطانية على �أر��شيهم في 5 حزير�ن/يونيو 1949. وبعد ذلك باأيام، قام 

�لم�شتوطنون، مدعومين برجال �شرطة، باإبعاد �ل�شباب �لذين �أم�شو� �أ�شهر�ً في �لمكان لحر��شة 

ين في بيوت �لقرية �لمهجورة 
َ
بيوت �لقرية ومحتوياتها. و�أقام �لم�شتوطنون �لجدد نحو عام

قبل �أن ينتقلو� في �شيف �شنة 1951 �إلى مكان جديد ود�ئم لكيبوت�ش برعم.35

خالل تلك �لفترة ��شتمر �أهالي كفر برعم في مر��شلة �لحكومة وممثليها ومقابلة بع�ش 

�لموظفين في �ل�شمال، على �أمل باأن تتم �إعادتهم �إلى قريتهم. �إاّل �إن مو��شلة �إبعاد �الأهالي عن 

كفر برعم جعلتهم يفهمون �أن �ل�شلطات ال تنوي �ل�شماح بعودتهم �إلى بيوتهم نهائيًا.

في �أيار/مايو 1951، وبعد ياأ�ش �أهالي �إقرت �أي�شًا من �لوعود �لحكومية، قرر �شكان 

�لقريتين �لتوجه �إلى محكمة �لعدل �لعليا في �لقد�ش، و�ختارو� �لمحامي محمد نمر �لهو�ري 
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ليمثل ق�شيتهم، لكن هذه �لمحكمة في نهاية �الأمر لم تن�شف �الأهالي، ولم تحقق �لعد�لة 

�لمرجوة. وبناء عليه، قام �لجي�ش و�لم�شتوطنون بهدم �لبيوت و�قتالع معظم �أ�شجار �لزيتون 

في �شنة 1953. غير �أن �شكان هاتين �لقريتين لم يياأ�شو�، و�أثمرت مثابرتهم مكا�شب رمزية 

باإحياء �لمقابر و�أد�ء �ل�شعائر في كني�شة كفر برعم، عالوة على �إقامة تظاهر�ت و�عت�شامات 

جذبت �هتمام �لموؤيدين وت�شامنهم، ف�شارو� رمز�ً لن�شال ''�لغائبين �لحا�شرين'' من �أجل 

�لعودة، وذ�عت ق�شية �إقرت وكفر برعم محليًا وعالميًا.

وعانى �شكان قرى جليلية �أُخرى تجارب مماثلة. فاأهالي �لغاب�شية، �شمالي �شرقي عكا، 

عادو� �إلى قريتهم في �أو�خر �شنة 1948 بعد �نتهاء �لقتال في �لمنطقة، وكانو� قد هجرو� 

بيوتهم بعد �لهجوم على قريتهم في �أيار/مايو، ووجدو� ملجاأ في �لقرى �لعربية �لمجاورة.

لكن عودة �أهالي �لغاب�شية �إلى بيوتهم لم تدم طوياًل، �إذ تدّخل �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي و�أجبرهم 

على تركها و�النتقال �إلى �لعي�ش في �لمزرعة و�ل�شيخ دنون، وذلك في �أو�خر كانون �لثاني/

يناير 1950.

توجه �أهالي �لغاب�شية �إلى محكمة �لعدل �الإ�شر�ئيلية �لعليا �لتي قررت في 30 ت�شرين 

�لثاني/نوفمبر 1951 �أنه يحق ل�شكان �لقرية �لعودة �إلى بيوتهم،36 فعاد �الأهالي �إلى بيوتهم، 

لكن قر�ر �لمحكمة كان �أقل قيمة من �أنظمة �لطو�رىء ل�شنة 1945، و�لتي ��شتخدمها �لجي�ش 

�الإ�شر�ئيلي �لذي تدّخل ثانية و�أخرج �الأهالي من قريتهم، معلنًا �لمكان منطقة ع�شكرية مغلقة.

ومثلما حدث في �إقرت وكفر برعم، قامت �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية بهدم بيوت �لغاب�شية، ولم 

يتبّق منها �إاّل �لجامع، فاأُقفل ملف �لعودة �إلى هذه �لقرية مثل �لعديد من قرى ''�لغائبين 

�لحا�شرين''.37

وحكاية �أهالي قديتا، �لقريبة من �شفد، لي�شت �أقل �إثارة وغر�بة من �شابقاتها. فقد هجر 

�أهالي �لقرية، في معظمهم، بيوتهم في �أيار/مايو 1948 بعد مذبحة عين �لزيتون �لمروعة 

و�لقريبة منهم. وكان �لجنود �لذين �حتلو� عين �لزيتون وتمتر�شو� فيها يطلقون نير�نهم على 

بيوت قديتا من حين �إلى �آخر. و��شتمرت �الأو�شاع على هذه �لحالة حتى نهاية ت�شرين �الأول/

�أكتوبر 1948 حين �أتمت �إ�شر�ئيل �حتالل �لجليل في عملية حير�م.

وروى علي حليحل )�أبو ح�شين( �أنه ��شتاأجر خالل تلك �لمدة بيتًا لعائلته في �لج�ش �لقريبة، 

ونجح في �أن يح�شد، �شيفًا، ما كان قد زرعه في �أر��شيه بقديتا. وبعد �حتالل �لقرية رحل مع 

غيره من �شكان �لقرية وو�شلو� �إلى �لجنوب �للبناني. وظل معظم �أفر�د حمائل �لقرية �الأربع 

في مخيمات �لالجئين ما عد� عائلة حليحل �لتي تمكنت من �لعودة ب�شبب عالقات بع�ش 

رجالها مع مانو فريدمان.38

ت �لرعب في 
ّ
تعر�شت قرى �ل�شف�شاف و�لج�ش خالل عملية حير�م، لمذ�بح و�أعمال قتل دب

�أهالي قديتا �لذين ظلو� في قريتهم، و�أولئك �لذين �نتقلو� �إلى �لج�ش �أي�شًا، فقررو� �لرحيل �إلى 

لبنان.

وكان مانو فريدمان من م�شتعمرة رو�ش بينا )�لجاعونة �شابقا( على عالقة جيدة مع عدد 
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ن عملو� معه في �لزر�عة و�لتجارة، وقد �أر�شل مبعوثًا �إلى خالد 
ّ
من �أفر�د عائلة حليحل مم

�ثًا في �أر��شيه يطلب منه �لعودة للعمل معه، لكن حليحل ��شترط �أن 
ّ
حليحل �لذي كان يعمل حر

يعود مع جميع �أفر�د �لحامولة ولي�ش لوحده، فو�فق فريدمان على طلبه.

وفعاًل، عادت عائلة حليحل �لمو�شعة من �لجنوب �للبناني في كانون �الأول/دي�شمبر 

1948، فاأ�شكنهم مانو فريدمان في بيوت �لجاعونة �لمهجرة �لتي �أم�شو� فيها �أ�شهر �ل�شتاء.39 

غير �أن مطالبة �آل حليحل باإعادتهم �إلى قديتا لم تلَق �آذ�نًا �شاغية، مثل جميع ''�لغائبين 

�لحا�شرين''، لتتم، بعد ذلك، �ل�شيطرة على �أر��شيهم وتوطين �ليهود في �لقرية، كما قررت 

�ل�شلطات نقلهم بالقوة �إلى قرية عكبرة �لمهجورة جنوبي �شفد في تموز/يوليو 1949، بعد �أن 

رف�شو� �النتقال �إلى غير قريتهم.

وروى علي حليحل )�أبو ح�شين( �أن عدد �أفر�د �لحامولة حينذ�ك كان يتر�وح ما بين 110 

و120 فرد�ً.

و�أثار نقل �ل�شكان من �لجاعونة بالقوة، نقا�شًا و�شلت �أ�شد�وؤه �إلى طاولة �لحكومة وقاعات 

�لكني�شت، وهنا قّدم ع�شو �لكني�شت �إليعيزر بر�ي من حزب ''مبام'' ��شتجو�بًا �أرفقه بو�شف 

اها ''هجوم �لجي�ش و�ل�شرطة على �أهالي قرى في �لجليل 
ّ
مف�شل لعملية �لنقل �لتي �شم

�ل�شرقي.''40

وكعادته في مثل هذه �لحاالت، قدم بن ــ غوريون دعمًا لما قام به �لجي�ش وو�شع مبرر�ت 

له، الإ�شكات �لمعتر�شين.

بعد نقلهم بالقوة، ُترك �آل حليحل معزولين في تلك �لمنطقة من ناحية �شفد عن �أغلبية 

لينه على  �لعرب �لباقين في �لجليلين �الأعلى و�الأ�شفل، و��شطرو� �إلى قبول م�شيرهم مف�شّ

ن ز�ر �آل حليحل في عكبرة حتى �أو��شط �ل�شبعينيات 
َ
�لعي�ش في مخيمات �للجوء في لبنان. وم

وجد �أهلها يعي�شون بال كهرباء وال خدمات �أ�شا�شية، مثل �ل�شارع �لتر�بي غير �لمعبد �لذي كان 

�ل�شكان و�شيوفهم ي�شتخدمونه للو�شول �إلى �شفد.

وحكاية �لبقية �لباقية من �أهالي قرية �لخ�شا�ش في �شياق م�شاألة ''�لغائبين �لحا�شرين''، 

فريدة من نوعها. ف�شكان �لخ�شا�ش، �لو�قعة �شمالي بحيرة �لحولة، كانو� قد رحلو� عن �لقرية 

بعد تعر�شها لعملية �نتقام �شّنها جنود ''�لبلماح'' في 17 كانون �الأول/دي�شمبر 1947، ما عد� 

�ل�شيخ عطية و�لع�شر�ت من �أفر�د عائلته، �لذين ظنو� �أن �أي �شوء لن يطالهم ب�شبب ''عالقاتهم 

�لطيبة'' مع جير�نهم �ليهود.41 وكان عدد من �أبناء هذه �لعائلة قد تطوع للحرب في �شفوف 

�لهاغناه، ثم في �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي في �شنة 1948.

في �أو�خر تلك �ل�شنة، طلب �لجي�ش من �أفر�د عائلة عطية �لرحيل عن تلك �لمنطقة �لحدودية 

موقتًا، ففعلو�، وبعد عدة �أ�شابيع عاد �ل�شيخ عطية وعدد من �أوالده �لذين خدمو� في �لجي�ش �إلى 

بيوتهم، و�أخذو� يزرعون �أر��شيهم مجدد�ً. لكن جنود�ً ورجال �شرطة ح�شرو� �إلى �لقرية في 5 

حزير�ن/يونيو 1949 وطالبوهم، من دون �إنذ�ر م�شبق، بـ ''�أن يخلو� �لمكان فور�ً''،42 وعملو� 

على نقلهم �إلى �شفوح جبل كنعان حيث تركوهم بال ماء وال ماأوى.
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ثنو� �ل�شلطات عن طرده و�أفر�د عائلته عن قرية 
ُ
وحاول �أ�شدقاء �ل�شيخ عطية �ليهود �أن ي

�لخ�شا�ش، لكن من دون نجاح، وبينما �عترفت �لحكومة بـ ''والء �شكان �لخ�شا�ش'' من عائلة 

�ل�شيخ عطية، فاإنها قررت ''الأ�شباب �أمنية'' منع عودتهم �إلى بيوتهم �لقريبة من �لحدود 

�للبنانية. ولما �قترب ف�شل �ل�شتاء في �شنة 1949، نقلتهم �ل�شلطات �لع�شكرية من جبل كنعان 

�إلى منطقة و�دي �لحمام �لقريبة من طبرية.43

ين من �لو�شاطات �لفا�شلة، توجه �ل�شيخ عطية ــ بت�شجيع من �أ�شدقائه �ليهود ــ �إلى 
َ
بعد عام

محكمة �لعدل �لعليا في �لقد�ش،44 وتطوع �ثنان من �أف�شل �لمحامين �لعرب في حينه، وهما 

حنا نقارة و�ليا�ش كو�شا، لتمثيل �أ�شحاب هذه �لق�شية �شد �لحكومة وموؤ�ش�شاتها، وال �شيما 

�أنه لم يكن هناك �أي قر�ر ر�شمي بطردهم من �أر�شهم. غير �أن �ل�شلطات تد�ركت هذ� �لخلل 

�لفني، و�أ�شدرت �أمر�ً في 7 تموز/يوليو 1952 بطرد �لمدعين باأثر رجعي، �الأمر �لذي �أقفل 

ملف �إمكان �لعودة �إلى قرية �لخ�شا�ش.

ن خدم في جي�ش �إ�شر�ئيل في �شنة �لنكبة �إلى �أن يقبل بال�شيا�شة 
َ
هكذ� ��شُطر حتى م

�ل�شهيونية �لتي �شعت لال�شتيالء على �الأر��شي �لعربية من خالل �شيا�شة �لتطهير �لعرقي ومنع 

�لعودة من و�إلى �إ�شر�ئيل.

ومن �الأمثلة �أي�شًا، حالة �شكان �شعب �لمميزة. فاأهالي هذه �لقرية، في معظمهم، لجاأو� �إلى 

مجد �لكروم وقرى �أُخرى في منطقة �ل�شاغور، من�شمين بذلك �إلى �آالف ''�لغائبين �لحا�شرين''. 

وبعك�ش قرى كثيرة مهجرة، لم تقم �ل�شلطات بهدم بيوت �شعب، و�إنما �شمحت لبع�ش 

�لمتعاونين معها بال�شكن في تلك �لبيوت �لمهجورة، ثم قامت في �شنة 1953، بنقل ق�شم من 

�شكان قريَتي كر�د �لبقارة وكر�د �لغنامة في منطقة �لحولة �إلى بيوت �شعب.

وفي حالة هذه �لقرية يبدو ب�شكل و��شح �أن �ل�شلطات �أر�دت �النتقام من �أهلها ب�شبب 

�إظهارهم حما�شة مميزة في �لقتال �شد �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي في �شنة 1948 وبعدها، ف�شمحت 

بعد ع�شر�ت �الأعو�م بعودة ق�شم من عائالت �لقرية بح�شب �شروطها، بينما رف�ش �آخرون مثل 

تلك �لعودة.45

هكذ� �شكلت تجربة �أهالي �شعب حالة خا�شة ــ مركبة ومميزة ــ ما ز�لت تنتظر در��شة 

مو�شعة، لمقارنتها ببقية قرى ''�لغائبين �لحا�شرين''.

IV

عودة �أهايل عيلبون وعيلوط

تبرز تجربة �أهالي قريَتي عيلبون وعيلوط في �لجليل كنقي�ش لل�شيا�شة �لعامة �لتي �ّتبعتها 

ن في ذلك ''�لغائبون �لحا�شرون'' �لذين 
َ
�إ�شر�ئيل، و�لتي منعت عودة �لمهجرين �إلى بيوتهم، بم

�أ�شرنا �إلى ماأ�شاتهم �شابقًا. فما هي �الأ�شباب و�لحيثيات �لتي جعلت عودة �شكان هاتين 

�لقريتين ممكنة بعك�ش ع�شر�ت �لقرى �الأُخرى في �شمال فل�شطين؟

قبل �الإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل وربما كتمهيد لذلك، ن�شوق فيما يلي، وباخت�شار، حكاية 
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تهجير �أهالي كل و�حدة منهما بعد �رتكاب �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي مجزرة كجزء ال يتجز�أ من 

�شيا�شة �لتطهير �لعرقي في �شنة �لنكبة.

1 ــ ق�شية عيلبون: �شقطت عيلبون في عملية ''حير�م'' �لتي �أكملت �إ�شر�ئيل بها �حتالل 

�لجليل �الأعلى حتى �لحدود �للبنانية. وما �إن بد�أ �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي تلك �لعملية حتى �ن�شحب 

جي�ش �الإنقاذ من �لمنطقة تاركًا �أهالي �أكثر من �شتين قرية �أمام م�شيرهم �لمجهول.

في م�شاء 29 ت�شرين �الأول/�أكتوبر 1948 �شعد �أهالي عيلبون على �شطوح منازلهم 

كعادتهم في �أيام �ل�شيف �لحارة، لكنهم لم ي�شمعو� �أ�شو�ت متطوعي جي�ش �الإنقاذ كالعادة 

ن لالأهالي، في �لليلة نف�شها، �أن هوؤالء �ن�شحبو� من 
ّ
�إلى �لجنوب �ل�شرقي من قريتهم. وتبي

�لمنطقة من دون �أن ي�شمحو� ل�شباب �لقرية �لذين ر�فقوهم باأن يودعو� �أهاليهم.46

�ن�شحب بع�ش �ل�شباب �لذين تعاونو� مع جي�ش �الإنقاذ �إلى لبنان، بينما �ختار �آخرون 

�الختباء في �لجبال. ومع �أن قّلة من �شكان �لقرية غادروها �شباح 30 ت�شرين �الأول/�أكتوبر 

1948، �إاّل �إن معظمهم لم يغادر، ورفع بع�شهم �لر�يات �لبي�شاء على �ل�شطوح، في حين 

��شتقبل رجال دين، من �لكني�شتين �لكاثوليكية و�الأرثوذك�شية، جنود فرقة غوالني �لذين دخلو� 

�إلى �لقرية �شباح �ليوم �لتالي بالترحاب.47 وعلى �لرغم من ذلك، فاإن �لجنود �ختارو� 12 

�شابًا من �أهالي �لقرية و�أعدموهم بدم بارد، ثم �أمر �ل�شابط �لم�شوؤول جميع �ل�شكان )ما عد� 

رجال �لدين( �لموجودين باال�شتعد�د �شريعًا الإبعادهم م�شيًا على �الأقد�م �إلى لبنان.

بعد �لمذبحة �أُجبر �الأهالي على مغادرة قريتهم، و�شارو� على �الأقد�م مدة يومين من 

عيلبون �إلى قرية �لمغار �لمجاورة بحر��شة جنود �إ�شر�ئيليين، ثم �إلى كفر عنان �شبه �لمهجورة، 

ومنها �إلى فر��شية.48

د �أهلها في قرى �لمنطقة. ويبدو �أن هذ� �الأ�شلوب �لعلني 
ْ
�نت�شرت �أخبار مذبحة عيلبون وَطر

 �لرعب بين �ل�شكان 
ّ

للتطهير �لعرقي مع بد�ية �حتالل �لجليل �الأعلى، كانت �لغاية منه دب

ودفعهم �إلى ترك �لمنطقة قبل و�شول �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي �إليها.

وقرر عدد من �ل�شبان �لذين �ختباأو� في �لجبال �لعودة �إلى �لقرية بعد �لمذبحة وطرد 

�ل�شكان، على �لرغم من �لمخاطر �لكبيرة، ووجدو� �لبع�ش مختبئًا في بيت �لخوري مرق�ش 

�لمعلم، �أو في بيوت �أُخرى.49

لم تقبل �الأغلبية �لعظمى من �أهالي عيلبون �لذين و�شلو� �إلى لبنان بعد طردهم، �لعي�ش في 

�ل�شتات، وتحركت على �شتى �لجبهات ل�شمان عودتها �إلى بيوتها. وكان �لعامل �لحا�شم 

و�الأ�شا�شي في �الأمر �الت�شاالت �لتي �أجر�ها رجال �لكني�شتين مع جهات عالمية ومحلية، 

و�لتي ك�شبو� فيها عطفًا وتاأييد�ً كبيرين، وهو ما �أحرج �إ�شر�ئيل كثير�ً، في وقت كانت باأم�ش 

ا في �إ�شر�ئيل نف�شها، فعمل وزير �ل�شرطة بيخور �شالوم 
ّ
�لحاجة �إلى دعم �لدول �لغربية. �أم

�شيطريت )�لمولود في مدينة طبرية( ب�شرعة ل�شمان حل �لم�شكلة بالتعاون مع رجال �لكني�شة 

وجهات �شيا�شية �أُخرى.

ونهار �ل�شبت �لمو�فق فيه 20 ت�شرين �لثاني/نوفمبر 1948، حمل ميخائيل د�موني 
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علمهم 
ُ
وبطر�ش �شكري متا ر�شالة من �لخوري مرق�ش �لمعلم �إلى �أهالي عيلبون في لبنان ي

فيها باأن يعودو� ب�شرعة �إلى بلدتهم.

كانت �آثار �ل�شدمة من �لماأ�شاة �لتي حلت بهم قبل ثالثة �أ�شابيع ما ز�لت قوية، فتخوف 

�لعديد من �لعودة من دون �شمانات، بينما قرر �لبع�ش �لمخاطرة، وبد�أت رحلة �لعودة لهوؤالء 

في 22 ت�شرين �لثاني/نوفمبر.50

وتكرر و�شول �لر�شائل و�لر�شل �إلى �أماكن وجود �أهالي �لقرية في لبنان، فاندفع مزيد منهم 

�إلى �لعودة جماعات ووحد�نًا م�شيًا على �الأقد�م. وحكايات م�شيرة �لعودة �لتي ��شتمرت عدة 

�أ�شهر ال توثيق لها في �أر�شيفات �إ�شر�ئيل �لع�شكرية و�لمدنية. ولوال رو�يات �لتاريخ �ل�شفوي لما 

تمكّنا من معرفة تف�شيالت �لمذبحة، ثم طرد �ل�شكان وعودتهم �إلى هذه �لقرية �لجليلية 

بالتدريج حتى ربيع �شنة 1949. 51

تركت �الأحد�ث �لتي �شهدتها �لقرية خالل �لنكبة تاأثير�ً كبير�ً في �الأهالي �لعائدين �لذين 

بقو� في حالة حد�د �أكثر من عام، فاأُلغيت حفالت �الأعر��ش، و�حتفاالت �الأعياد و�لمو��شم كافة.

و�الأ�شئلة �لتي تطرح نف�شها، هي عن �الأ�شباب �لتي مّكنت �أهالي عيلبون من �لعودة بخالف 

�أهالي قريَتي �إقرت وكفر برعم: هل هو �لموقع �لجغر�في �لبعيد عن �لحدود �للبنانية وخطط 

�ال�شتيطان �ل�شهيونية؟ �أم هو عدم ��شتكانة �أهالي عيلبون وتحريكهم �شغوطًا محلية ودولية 

�شريعة على �لحكومة �الإ�شر�ئيلية؟ وهل للمعلومات �لتي ت�شربت عن �لمذبحة و�لطريقة �لب�شعة لطرد 

�الأهالي �إلى لبنان دور في محاولة �إ�شكات �الأهالي عن طريق �إعادتهم و�لتكتم على جر�ئم �لحرب؟

2 ــ ق�شية عيلوط: على غر�ر عيلبون، ت�شكل عيلوط ��شتثناء في حكاية ''�لغائبين 

�لحا�شرين''، ذلك باأن �الأهالي عادو� �إلى قريتهم بعد تهجيرهم منها الأكثر من عام.

تم �حتالل عيلوط في معارك �الأيام �لع�شرة في تموز/يوليو 1948. وبينما لم تتعر�ش 

�لنا�شرة ومعظم قرى ناحيتها الأعمال �لتطهير �لعرقي )مذ�بح وتهجير( �لممنهج، فاإن عيلوط 

�ش �أهلها للقتل و�لتهجير، ف�شاًل عن ثالث قرى �أُخرى، هي �شفورية �لمجاورة ومعلول 
ّ
تعر

و�لمجيدل في مرج �بن عامر.

و�شل بع�ش مهجري عيلوط �إلى لبنان، بينما وجدت �الأغلبية ملجاأ في دير �ل�شاليزيان في 

مدينة �لب�شارة. ومن ح�شن حظ هوؤالء �أن �ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية �شمحت لهم في نهاية �لمطاف 

بالعودة �إلى قريتهم، فكانو� بذلك �أوفر حظًا من الجئي �لقرى �لثالث �الأُخرى �لمهجرة في 

منطقة �لنا�شرة.

بد�أت حكاية �قتالع �شكان عيلوط في 16 تموز/يوليو 1948، حين هاجم جنود فرقة غوالني 

بيوت �لقرية من �لجهتين �لغربية و�لجنوبية، فوجدو� �شالحًا في بع�ش �لبيوت وقامو� بتفجيرها، 

و�أمرو� �الأهالي بالتجمع بالقرب من �لجامع: �لرجال في جهة، و�لن�شاء في جهة �أُخرى.52

و�رُتكبت مجزرة مروعة، �إذ قاد �شابط با�شم ن�شيم مجموعة من �شباب �لقرية �إلى �أحد كروم 

�لزيتون، ''و�أوقفهم في �شف و�حد، ثم قام �لر�شا�ش على �شيارة �ل�شابط بح�شدهم خالل دقائق 

معدود�ت.''53
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و�أكمل جنود فرقة غوالني جريمتهم عند موقع عين �لبي�شا حيث �ختباأ ع�شرة رجال هناك، 

وجرى �إعد�مهم بدم بارد. ولم تنتِه ماأ�شاة �لقرية يومها، �إذ عاد �لجنود بعد �أ�شبوع، فقامو� 

بنهب �أثاث �لبيوت و�لمدر�شة و�شرقو� �لخيول و�شناديق تربية �لنحل وع�شر�ت روؤو�ش �لبقر.

بعد هذه �لعملية، لم يبَق في �لقرية �إاّل بع�ش كبار �ل�شن، بينما رحلت �أغلبية �الأهالي �إلى 

�لنا�شرة.

�شمح 
ُ
عا�ش �أهالي عيلوط ظروفًا �شعبة جد�ً لعام ون�شف عام في �لنا�شرة من دون �أن ي

لهم بالعودة �إلى بيوتهم. ويذكر �لموؤرخ م�شطفى �لعبا�شي �لذي در�ش �أحد�ث �لنكبة في عيلوط 

و�لنا�شرة، �أن �شغوط روؤ�شاء دير �ل�شاليزيان و�لقن�شل �لفرن�شي في حيفا كانت �لعامل �لحا�شم 

في قر�ر �ل�شماح بعودة �أهالي عيلوط.54

وي�شير �لعبا�شي �إلى �أنه في 3 كانون �لثاني/يناير 1950 و�شل ممثل ر�شمي للحكومة 

�الإ�شر�ئيلية �إلى �لدير حيث �شلم رئي�شه قر�ر �لحكومة �لمذكور. وعندها، �أُعلم �أهالي عيلوط 

باال�شتعد�د للعودة �إلى قريتهم في �ليوم �لتالي، وفعاًل، م�شى �الأهالي في 4 كانون �لثاني/

يناير �إلى بيوتهم يتقدمهم �لر�هب دوبروف�شكي.55

لكن تبعات �لتهجير و�لمذبحة لم تنتِه عند �لعودة في ذلك �ليوم، �إذ كان على �الأهالي �أن 

ينا�شلو� من �أجل ��شتخال�ش �أر��شيهم �لتي �شيطرت عليها �لم�شتعمر�ت �ل�شهيونية. كما �أن 

�لتغلب على �ل�شدمة، و�لخوف �ل�شديد من عقاب �شلطات �لحكم �لع�شكري، منعاهم حتى �أيار/

مايو 2008 من �إحياء �أحد�ث �لنكبة في قريتهم.56

وهكذ� نجا �أهالي عيلوط وعيلبون من م�شير �لتهجير �لد�ئم و�عتبارهم ''غائبون 

�شمح لهم بالعودة �إلى بيوتهم.
ُ
حا�شرون'' مثل ع�شر�ت �شكان �لقرى �لذين ُهجرو� ولم ي

ويمكن �إ�شافة حالة ثالثة هي قرية كفر قرع من و�دي عارة، و�لتي هجرها �أهلها لعام 

عيد �تفاقية 
ُ
ونيف، ثم عادو� �إلى بيوتهم ع�شية نقل �لمثلث من �ل�شيطرة �الأردنية �إلى �إ�شر�ئيل ب

�لهدنة في �أيار/مايو 1949. 57

وكان لمبادرة بع�ش �شكان �لقرية، و�قتنا�شهم �للحظة �لتاريخية �لمالئمة للعودة، �لدور 

�الأهم في نجاح هذ� �لرجوع قبل فو�ت �الأو�ن.

ثالث حكايات لثالث قرى في �شمال فل�شطين عانت �لتهجير مدة من �لزمن، لكن �أهاليها 

عادو� �إلى بيوتهم، ف�شارت بلد�تهم �ليوم �شمن �لقرى �لعامرة �لتي نجت من �لدمار، ومن 

م�شادرة �أر��شيها كلها لم�شلحة م�شروع �ال�شتيطان �ل�شهيوني �لكولونيالي.

V

�لعودة �إىل �لوطن على �لرغم من خطر �ملوت على �حلدود

في بد�ية �شنة 1949 كان زعماء �إ�شر�ئيل، بعد �نت�شارهم في �لحرب، على ثقة بعدم وجود 

�أي تهديد جدي لحدود دولتهم، فتفرغو� الإتمام �أول �نتخابات عامة في 25 كانون �لثاني/

يناير من هذه �ل�شنة
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وفي �لن�شف �الأول من تلك �ل�شنة، وّقعت �إ�شر�ئيل �تفاقيات هدنة مع جميع �لدول �لعربية 

�لمجاورة، كر�شت �العتر�ف �لفعلي بقيام دولة �ليهود على 78% من �أر��شي فل�شطين �لتاريخية.58

وفي تلك �الأثناء، ُقبلت �إ�شر�ئيل ع�شو�ً في �الأمم �لمتحدة من دون �شروط تلزمها بقبول 

عودة ولو جزء من مئات �آالف �لالجئين �لفل�شطينيين، تنفيذ�ً للقر�ر 194.

هذ� �لعجز �لعربي و�لدعم �لدولي ترجمتهما �إ�شر�ئيل �إلى تنفيذ �شيا�شة �لعزل و�لت�شييق على 

�لباقين من �لفل�شطينيين في �الأر��شي �لتي �حُتلت خالل حرب �لنكبة، من خالل نظام �لحكم 

�لع�شكري وتطبيق قو�نين �لطو�رىء �النتد�بية ل�شنة 1945. و�الأنكى من ذلك �أن زعماء �إ�شر�ئيل 

�عتقدو� في �أو�ئل �لخم�شينيات �أن في �إمكانهم �لتخل�ش من بع�ش �لباقين بطردهم حينًا، 

وت�شجيعهم على �لرحيل �أحيانًا �أُخرى.

لم يتعّد عدد �لفل�شطينيين �لباقين في نهاية �شنة 1948، وبد�ية �ل�شنة �لتالية، 120.000 

ن�شمة، �أغلبيتهم �لعظمى في حيفا و�لجليل. و�شّكل �لباقون في تلك �لمناطق من �شمال فل�شطين 

ا بقية �لمناطق �لتي �شيطرت عليها �إ�شر�ئيل فلم يبَق 
ّ
)نحو 100.000 ن�شمة( معظم �ل�شكان. �أم

فيها �إاّل �أقليات هام�شية.

ومثلما هو معروف، فاإن قرى �لمثلث �ل�شغير: من كفر قا�شم جنوبًا، حتى �أم �لفحم وقرى 

�لبنات حولها، لم ت�شبح جزء�ً من �إ�شر�ئيل �إاّل في �أعقاب �تفاقية �لهدنة مع �الأردن في ربيع 

�شنة 1949. وقد �شهد �لن�شف �الأول من تلك �ل�شنة محاوالت حثيثة قام بها �لجي�ش �الإ�شر�ئيلي 

للتخل�ش من �آالف �لباقين في �لجليل بطردهم �إلى ما ور�ء �لحدود. وفي �لمقابل، فاإن �آالف 

�لالجئين �لذين عانو� �لذل ومر�رة �لعي�ش في �لمخيمات قررو� عدم قبول و�قعهم و�لمخاطرة 

باأرو�حهم في �شبيل �لعودة �إلى بيوتهم و�أر��شيهم. وكان �لجليل �لذي نجت فيه ع�شر�ت �لقرى 

و�لمدن من �لدمار و�لتهجير، �لم�شرح �الأ�شا�شي لنجاحات تحقيق �لعودة و�لثبات في �لوطن 

�لمحتل على �لرغم من �ل�شعاب كافة.

يروي تقرير كتبه �لجنر�ل �إليميلخ �أفنير، قائد �لحكم �لع�شكري ''في �لمناطق �لمد�رة''، عن 

عمليات مد�همة �لقرى �لعربية في �لجليل، و�أعد�د �لمطرودين في كانون �لثاني/يناير1949.

و�شل هذ� �لتقرير �إلى كل من وزير �لدفاع ورئي�ش �أركان �لجي�ش، وجاء فيه �أنه ''بناء على 

ف �إلى 
ّ
محادثتنا في 4 كانون �لثاني/يناير 1949، �أ�شدرت �أو�مر بتنفيذ عمليات تم�شيط وتعر

هوية �ل�شكان.''59 و�أ�شاف �أفنير في تقريره �أن عمليات �لتم�شيط ُنفذت في 11 قرية جرى 

خاللها طرد 1038 �شخ�شًا �إلى ما ور�ء �لحدود. وبرز بين �أعد�د هوؤالء، �لعدُد �لكبير 

للمطرودين من مجد �لكروم )536 �شخ�شًا(، �أي �أكثر من �لن�شف. و�شمت قائمة �لقرى �لتي 

طالها طرد �ل�شكان بلد�ت من ناحيَتي عكا و�لنا�شرة.

و�لالفت للنظر �أن هذه �لوثيقة و�أمثالها من �لوثائق �لع�شكرية لم تحدد �لمناطق �لتي ُطرد 

�لفل�شطينيون �إليها ''ور�ء �لحدود''، وال م�شيرهم بعد �إبعادهم عن بيوتهم. فالمهم لدى محرري 

تلك �لتقارير كان تاأكيد �لهدف غير �لمعلن ل�شيا�شة �لطرد، وهو تقلي�ش عدد �لباقين في �لجليل 

قدر �الإمكان.
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لكن عدد�ً ال ي�شتهان به من �لمهجرين ق�شر�ً عن �شمال فل�شطين عادو� �إلى بيوتهم، وقدمو� 

�شهاد�تهم �ل�شفوية عن تجاربهم �لتي �شمتت عنها وثائق �الأر�شيفات �الإ�شر�ئيلية.60

وبما �أن حكايات �لعائدين بعد �لنكبة جديرة باالهتمام، فاإن �لفقر�ت �لتالية �شتورد نماذج 

مميزة منها ُتغني معرفتنا بتجارب �لما�شي، وُتثري �لنقا�ش ب�شاأن �إمكانات تحقيقها في 

�لم�شتقبل:

روى محمد علي �شعيد قد�ح )مو�ليد 1928( �أنه كان متزوجًا وله �بنتان ترك �إحد�هما مع 

�أمه حين ُطرد في �أو�ئل �شنة 1949 مع مئات �الأهالي من مجد �لكروم. و�أ�شاف في �شهادته 

ين، قبل �أن ي�شتقر فيها 
َ
�أنه �جتاز �لحدود من لبنان وعاد �إلى �لقرية �أربع مر�ت خالل عام

مجدد�ً في �شيف �شنة 1951.

وتذّكر قد�ح �أنه كان يتوخى �لحذر �ل�شديد خالل تلك �لزيار�ت الأهله خوفًا من �لقب�ش عليه 

ومعاقبة و�لديه ب�شبب عدم تبليغهم عن ''مت�شلل'' في بيتهم. ولهذ� بنى خ�شًا من فروع �شجر 

�لزيتون في حاكورة د�ر �أهله نام فيه عدة ليالي ليّتقي �شر �إنز�ل �لعقاب بو�لديه، كبار �ل�شن، 

�إذ� ما �ألقى رجال �لحكم �لع�شكري �لقب�ش عليه. وعلى �لرغم من �لجهود �لحثيثة �لتي بذلتها 

�ل�شلطات �الإ�شر�ئيلية لوقف ظاهرة عودة �آالف �لمهجرين �إلى قرى �لجليل، فاإن �لمئات منهم 

على �الأقل نجحو� كل عام في �جتياز �لحدود �للبنانية بغر�ش زيارة �الأهل �أحيانًا، و�الإقامة 

�لد�ئمة �أحيانًا �أُخرى.

وع�شية �النتخابات �لثانية للكني�شت �الإ�شر�ئيلي، في تموز/يوليو 1951، تر�فع �لمحامي 

حنا نقارة �أمام �لمحكمة �لمركزية في حيفا با�شم 48 من �أهالي مجد �لكروم �لذين طالبو� 

بعدم طردهم مجدد�ً.

�شمع قد�ح عن نجاح تلك �لق�شية و�إ�شد�ر �لمحكمة قر�ر�ً باإلز�م �لحكومة ''تاأمين'' �لمّدعين 

باإعطائهم بطاقات هوية ت�شمن بقاءهم في �لقرية، فتوجه �إلى �شرطة عكا وح�شل على بطاقة 

هوية.

ولما كانت زوجته و�بنتاه في لبنان، فاإنه و�شل في �ليوم �لتالي �إلى مخيم �شاتيال كي 

يعيدهن ب�شرعة. وتذّكر قد�ح �لذي تمتع حتى �آخر حياته بذ�كرة ممتازة �أن و�شوله �إلى بيروت 

ان.61
ّ
كان يوم �نتخابات، كما �شمع في �ليوم ذ�ته عن �غتيال ريا�ش �ل�شلح في عم

ف �إلى فل�شطيني من قرية �لزيب )�لقريبة من ر�أ�ش �لناقورة( 
ّ
وفي بيروت كان قد�ح قد تعر

عيد الجئين �إلى �لجليل عن طريق �لبحر بقو�رب �شيد �ل�شمك �لتي يملكها. وكانت طريق 
ُ
ي

�لعودة �لبحرية من ميناء �شور �أ�شهل و�أ�شرع للعائالت �ل�شابة مع �أطفالها. وفعاًل، جرى 

�التفاق مع �شاحب �لقو�رب، فعاد في �لليلة نف�شها 12 �شخ�شًا من �لجنوب �للبناني �إلى 

م�شتعمرة ''�شفي ت�شيون'' �شمالي عكا.

وتطابقت �شهادة محمد علي �شعيد قد�ح مع ما �شمعُته من �أمي )كوثر مناع( �أكثر من مرة 

ب�شاأن طريق عودتنا �لبحرية من مخيم عين �لحلوة، �لقريب من �شيد�. فقد رجع �لو�لد من 

�إحدى ''زيار�ته'' لمجد �لكروم وقال للو�لدة �إن عليها �ال�شتعد�د في تلك �لليلة للعودة �إلى �لقرية. 
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لم ت�شدق �أمي ما �شمعته و�أ�شارت �إلى بطنها قائلة: ''كيف �شاأ�شتطيع �لم�شي في �لجبال مع هذ� 

�لحمل �لمتقدم؟'' لكن �لو�لد هد�أ من روعها قائاًل �إنها لن ت�شطر �إلى �لم�شي بتاتًا، وكل ما 

عليها فعله هو عدم طرح �الأ�شئلة وتجهيز نف�شها لل�شفر، من دون �أن ي�شعر �لجير�ن بذلك، الأن 

الن خطة �لعودة. �نت�شار �لخبر وو�شوله �إلى �ل�شلطات �للبنانية قد يعطِّ

وفي تلك �لليلة �أقّلت �شيارة من منطقة �شيد� �لالجئين �إلى �شور، ثم نقلت قو�رب �شيادي 

�الأ�شماك �لعائدين لياًل، فو�شلت عائلتنا مع �أربع عائالت �أُخرى �إلى بر �الأمان �شمالي مدينة 

عكا.

لقد كلفت �لعودة بحر�ً مبلغًا باهظًا من �لمال، لكنها وفرت على هوؤالء �لعائدين متاعب 

�جتياز �لحدود م�شيًا على �الأقد�م، ومخاطر �لموت بنير�ن ''حر�ش �لحدود''. وقد �أوردت في 

در��شتي عن �لنكبة و�لبقاء ع�شر�ت حاالت �لعودة لالأفر�د و�لعائالت �لفل�شطينية �إلى قرى 

�لجليل.62

ومثلما هو معروف، فاإن �لحظ لم يحالف �آالف �لالجئين �لذين دفعو� حياتهم ثمنًا 

لمحاوالت عودتهم �إلى بيوتهم في �لفترة ما بين �شنة 1949 حتى �شنة 1956.

وتذكر يوميات محمد حيدر )�أبو جميل( نماذج عينية لتلك �الأحد�ث �لموؤلمة. فمثاًل، في 15 

كانون �لثاني/يناير 1950، ''و�شلت �الأخبار �إلى مجد �لكروم �أن ح�شين خليل قد�ح ُقتل 

بالقرب من �لحدود.''

وفي 31 ت�شرين �الأول/�أكتوبر 1950، ''�نت�شر في �لقرية خبر مقتل كل من �شعيد ر�فع 

و�أخيه م�شطفى في �لجبل �ل�شمالي فوق بيوت قرية دير �الأ�شد.''63

وفي حادثة بتاريخ 28 �أيار/مايو 1951 ُقتل على حدود لبنان الجىء من �شعب كان 

رح �ثنان �آخر�ن من �لقرية نف�شها هما �أحمد م�شطفى طه وزوجة خالد 
ُ

ي�شكن مجد �لكروم، وج

�شعيد كيو�ن. ولم يكن هوؤالء �لقتلى و�لجرحى م�شلحين، وال هددو� �أمن دولة �إ�شر�ئيل، لكن 

حكومتها �لتي نفذت �شيا�شة منع عودة �لالجئين بالقوة �عتبرت �لعائدين ''مت�شللين'' يجب 

قتلهم لردع غيرهم و�إيقاف �شيل رجوع �لفل�شطينيين �إلى بيوتهم و�أر��شيهم.

VI

خامتة: بني جتربة �ملا�ضي و�آفاق �مل�ضتقبل

ال يعيد �لتاريخ نف�شه، وال يمكن ��شتن�شاخ مو�جهة �لتحديات �لر�هنة من تجارب �أمكنة 

و�أزمنة �أُخرى حتى لو كانت فل�شطينية، لكن في ��شتطاعتنا تعّلم درو�ش مفيدة من تجارب 

�لما�شي، مع تاأكيد �أوجه �ل�شبه و�أوجه �الختالف بين �الأحد�ث، حتى لو ظهر للبع�ش كاأن 

�لما�شي يعيد نف�شه. فاالنق�شام بين حركة ''حما�ش'' في غزة، و�لقيادة �لفتحاوية في ر�م �للـه، 

يبدو م�شابهًا لل�شر�ع في خريف �شنة 1948 بين حكومة عموم فل�شطين، و�لملك عبد �للـه 

وموؤيديه من معار�شي �لحاج �أمين �لح�شيني.
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كما �أن �أو�شاع �لعالم �لعربي �ليوم تبدو �شبيهة بال�شر�عات د�خل جامعة �الأنظمة �لعربية، 

بين دولها �لتابعة لبريطانيا عمليًا على �لرغم من ��شتقاللها ظاهريًا. وحتى موجات 

�لعن�شرية �لمعادية للعرب و�لم�شلمين في �لغرب، ودعم �ليمين �الأميركي غير �لم�شروط 

الإ�شر�ئيل، يبدو�ن م�شابَهين للتاأييد �لذي حظيت به �ل�شهيونية من �لمع�شكرين �لر�أ�شمالي 

و�ل�شيوعي الإقامة �لدولة �ليهودية على �أنقا�ش �لوطن �لفل�شطيني في �شنة 1948.

لكن هذه �لمقاربات تبقى �شطحية وجزئية �إذ� لم ناأخذ بعين �العتبار كثير�ً من �لمتغير�ت، 

و�لعديد من �أوجه �الختالف بين �لما�شي و�لحا�شر.

تت�شارع �الأحد�ث �لمتعلقة بر�شم م�شتقبل �لمنطقة �لعربية بعد تحطم �أحالم �شعوبها 

بالتخل�ش من �ال�شتبد�د وتحقيق �لعي�ش بكر�مة وحرية حقيقية في �أوطانها. وتت�شابه �لخطوط 

�لعري�شة لم�شائر �لمنطقة هذه �الأيام مع ما �شهدته �ل�شاحة �لدولية وتلك �لمحلية قبل مئة عام.

�ب مرحلة ما بعد �شقوط �لدولة �لعثمانية، فاإن �أميركا 
ّ
وبينما �أدت بريطانيا وفرن�شا دور عر

�لتر�مبية ورو�شيا �لبوتينية توؤديان هذ� �لدور بعد �إف�شال ثور�ت �لربيع �لعربي.

ويذهب �لبع�ش في هذه �لمقاربة �لتاريخية �إلى ت�شليط �ل�شوء على �لم�شاألة �لفل�شطينية لما 

تحمله �لتحديات �لر�هنة من �أخطار وجودية. فبعد مئة عام من وعد بلفور �لذي �أ�ش�ش لل�شيا�شة 

�لبريطانية �النتد�بية، طلعت علينا ت�شريحات تر�مب ب�شاأن �لقد�ش عا�شمة الإ�شر�ئيل، ثم نقل 

�ل�شفارة �الأميركية �إليها. ومثلما �أ�ش�ش وعد بلفور لمرحلة جديدة من تحالف �ال�شتعمار مع 

�لم�شروع �ل�شهيوني، يبدو �أن �ل�شيا�شة �الأميركية ب�شاأن �لقد�ش هي بد�ية لمحاولة �إجبار �لعرب 

على �الإقر�ر بنجاح م�شروع �ال�شتيطان �لكولونيالي في فل�شطين �لتاريخية.

ت، ت�شع �لفل�شطينيين وقياد�تهم �أمام تحديات وجودية ال تقت�شر 
ّ
هذه �لمقاربة، �إذ� �شح

على ت�شفية ق�شيتهم كم�شاألة تقرير م�شير على جزء من تر�ب �لوطن، بل تتعد�ها �أي�شًا �إلى ما 

هو �أخطر كثير�ً.

وتعود جذور �ل�شيا�شة �لبريطانية �لبلفورية �إلى �أو�ئل �لقرن �لتا�شع ع�شر، وتتكىء على 

 م�شكلة �أخالقية في عودة 
َ
ثقافة وم�شالح ��شتعمارية من جهة، وتربية دينية �أنجليكانية لم تر

�ليهود �إلى فل�شطين و�إقامة دولتهم على ح�شاب �أهلها �الأ�شالنيين من جهة ثانية. تلك �لثقافة 

�ال�شتعمارية �لتي �شادت �أوروبا منذ �لقرن �ل�شاد�ش ع�شر �شمحت بقيام مجتمعات �ال�شتيطان 

�لكولونيالي في �الأميركتين، وفي �أ�شتر�ليا ونيوزيلند�، وغيرها من �الأماكن، بت�شفية �شعوبها 

�الأ�شالنية.

�ليوم، تقوم �لواليات �لمتحدة، وهي نتاج �أكبر و�أقوى مجتمعات �ال�شتيطان �لكولونيالي، 

بدعم دولة �ال�شتيطان �ل�شهيوني للق�شاء على حلم �ل�شعب �لفل�شطيني بالعي�ش بحرية وكر�مة 

على تر�ب وطنه.

وعلى غر�ر بريطانيا ما بعد �لحرب �لعالمية �الأولى، فاإن �شيا�شة �أميركا �لتر�مبية تتكىء 

على �أحالم �ل�شيطرة �ال�شتعمارية على �لمنطقة �لعربية بالتحالف مع ثقافة م�شيانية عن�شرية، 

و�أنظمة عربية م�شتبدة. و�أمام هذه �لهجمة �لهمجية على وجود �لفل�شطينيين في وطنهم بعد 
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�شبعين عامًا من نكبتهم �الأولى، يبرز �ل�شوؤ�ل �الأهم عن �آليات و��شتر�تيجيات �لرد على 

�لتحديات �لم�شيرية �لر�هنة.

ل 
ّ
فمعركة �ل�شعب �لفل�شطيني في �شتى �أنحاء �لوطن �لمحتل �شارت �شر�ع بقاء بعد تغو

�ال�شتيطان �ل�شهيوني و�شرعنته موؤخر�ً في ''قانون �أ�شا�ش �لقومية'' �لذي ينفي حق تقرير 

�لم�شير لل�شعب �لفل�شطيني في �أي بقعة من تر�ب وطنه.64 كما �أن هذ� �لقانون �لذي لم يلَق �أي 

�نتقاد من �الإد�رة �الأميركية يتناغم مع ما ي�شمى ''�شفقة �لقرن'' �لتي ت�شعى ل�شّد �لطرق �أمام 

�إقامة دولة فل�شطينية.

وتتو�تر �الأخبار عن �شعي �الإد�رة �الأميركية لقطع �لطريق �أمام عودة �لالجئين من خالل 

توطينهم في �لدول �لعربية �لمجاورة لفل�شطين.

لقد و�شلت �أوهام �تفاق �أو�شلو و�لمر�هنة على �لمفاو�شات برعاية �أميركية �إلى طريق 

م�شدودة، و�ل�شوؤ�ل �لمطروح �الآن على �ل�شعب �لفل�شطيني وقياد�ته في غزة ور�م �للـه يتعلق 

بالخيار�ت �ال�شتر�تيجية لمو�جهة �لتحديات �لجديدة. وعلى �شوء م�شير�ت �لعودة على حدود 

قطاع غزة مع �إ�شر�ئيل، و�لتي بد�أت في يوم �الأر�ش في 30 �آذ�ر/مار�ش 2018، يجدر بنا 

در��شة هذه �لتجربة مع تجارب �لعودة بعد �لنكبة. فخيار�ت �لعودة يجب �أاّل تبقى تكر�ر�ً 

للخطابات �لنارية و�لت�شريحات �ل�شيا�شية ب�شاأن حق �لعودة �لمقد�ش، من دون �لتقدم خطو�ت 

نحو ترجمة عملية لتلك �لت�شريحات.

�إن م�شوؤولية �إ�شر�ئيل عن �لنكبة �لفل�شطينية، ومحاوالت �إنكارها، ال تقت�شر على ما قامت 

به في حرب 1948، بل تتعد�ها كثير�ً �أي�شًا. فاإعطاء �لم�شتوطنين �ل�شهيونيين �لحق في 

''�لعودة'' �إلى فل�شطين ''بعد 2000 عام''، و��شتمر�ر منع �لحق �لطبيعي لعودة �لالجئين �لعرب 

�لذين �قُتلعو� من �أر��شيهم ووطنهم، هما حجر �الأ�شا�ش للنكبة �لم�شتمرة، والإنكار حق تقرير 

�لم�شير �لفل�شطيني.

لت �شبكات �لدعاية 
ّ
لقد جندت �ل�شهيونية �لدين و�للـه و�لتور�ة، ثم ن�شجت �الأ�شاطير، وفع

و�الإعالم في �شبيل �إنكار حتى �العتر�ف بالفل�شطينيين �شحيًة الآخر م�شاريع �ال�شتيطان 

ا بات بع�ش �أو�شاط �لر�أي �لعام �لعالمي يتعاطف مع �لق�شية 
ّ
�لكولونيالي �الأوروبي. ولم

�لفل�شطينية كم�شاألة حقوق �إن�شان بعد �أكثر من ن�شف قرن على �الحتالل �الإ�شر�ئيلي في �شنة 

1967، �شار زعماء �لدولة �ليهودية يرون في �لحركات و�الأحز�ب �لعن�شرية �لغربية حليفًا 

�شد �لعرب و�لم�شلمين عامة.

وفي �الأعو�م �الأخيرة �شارت حكومة �إ�شر�ئيل، ومعها �الإد�رة �الأميركية بزعامة تر�مب، 

مر�كز �إ�شعاع وت�شجيع للحركات �لعن�شرية، ولن�شر �لكر�هية �شد �لم�شلمين و�لمهاجرين 

�لهاربين من �لموت و�لمجاعة في دول �لعالم �لثالث.

�شارت فل�شطين وق�شية �شعبها �لم�شرد و�لو�قع تحت حكم نظام ف�شل عن�شري )�أبارتهايد( 

هم م�شائل حقوق �الإن�شان 
ّ
�شهيوني، رمز�ً للت�شامن �الأخالقي و�ل�شيا�شي لجميع �لذين تهم

و�لعد�لة ومقاومة �لتوح�ش �لر�أ�شمالي.
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لذ�، فاإنه على �لرغم من �ختالل ميز�ن �لقوى �لع�شكري و�ل�شيا�شي لم�شلحة �إ�شر�ئيل، 

وخ�شو�شًا في �لعقد �الأخير، فاإن �أو�شاطًا جديدة في �لر�أي �لعام �لعالمي بد�أت تعي معنى 

�لنكبة �لفل�شطينية �لم�شتمرة منذ �شنة 1948.

لقد �نتهى ع�شر ''�لعنتريات'' �لعربية و�أوهام تحرير فل�شطين بالبندقية فقط، و�شاد منذ 

عقود عهد م�شاومة �إ�شر�ئيل تحت �لرعاية �الأميركية �لتي �أو�شلتنا �إلى �ل�شيا�شة �لتر�مبية 

�لمنحازة تمامًا �إلى دولة �ال�شتيطان �لكولونيالي �ل�شهيونية.

وعلى �لرغم من قتامة �لم�شهد �ل�شيا�شي و�ن�شد�د �أفق ''حل �لدولتين''، فاإن �ختالل ميز�ن 

 لم�شلحة �إ�شر�ئيل ال يعني �ال�شت�شالم لو�قع �الحتالل، بل يجب �أن يدفع �إلى 
ّ
�لقوى ب�شكل جلي

�جتر�ح �الأدو�ت و�ل�شبل �لمالئمة لتحدي نظام �الأبارتهايد �الإ�شر�ئيلي. فالعد�لة و�لبعد 

�الأخالقي للق�شية �لفل�شطينية هما �لذخر �الأ�شا�شي في عزل �إ�شر�ئيل، وك�شب �لر�أي �لعام 

�لعالمي في �شر�ع مديد ومرير ب�شاأن تثبيت �لحقوق �لفل�شطينية �لمغت�شبة، وعدم �لتنازل عنها 

تحت �أي م�شميات.

عرف بـ ''�شفقة �لقرن، �أو ت�شفية �لق�شية �لفل�شطينية، 
ُ
و�لتفاوؤل بنجاح �إف�شال ما �شار ي

�شتمد من عامَلين يرتبط �أحدهما بالتفوق �الأخالقي للق�شية، و�الآخر بحماقة دولة �ال�شتيطان 
ُ
ي

�لكولونيالي و�شيا�شاته. فا�شتمر�ر دولة �الحتالل �ل�شهيوني في تنفيذ �شيا�شات توؤدي �إلى 

قوننة نظام �الأبارتهايد �الإ�شر�ئيلي و�شرعنته في مناطق فل�شطين كلها، يعزل تلك �لدولة عن 

�لم�شيرة �لتاريخية �لموؤيدة لتحرر �ل�شعوب وحقوقها �الإن�شانية و�لقومية. و�ن�شد�د �أفق �لحل 

�ل�شيا�شي باإقامة دويلة فل�شطينية على �أر��شي �ل�شفة �لغربية وقطاع غزة، و��شتمر�ر �الحتالل 

و�ال�شتيطان �ل�شهيوني، ال يبقيان بدياًل من تعميق نظام �الأبارتهايد �الإ�شر�ئيلي.

و�أمام ن�شوء مثل هذ� �لو�قع كحل د�ئم، ال بد للفل�شطينيين �لذين ي�شكلون ن�شف �ل�شكان ما 

بين �لبحر و�لنهر، من �أن يوحدو� �شفوفهم في معركة �لبقاء و�لبناء. فهل تتكرر تجربة جنوب 

�أفريقيا، وي�شاهم �لر�أي �لعام �لعالمي في تقوي�ش نظام �ال�شتيطان �لكولونيالي �الأخير بعد 

زو�له عن �أغلبية �لكرة �الأر�شية؟ �الإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل تتعلق لي�ش فقط بما يريده �الآخرون، 

عّدونه من و�شائل لمو�جهة �لتحديات �لم�شيرية.  
ُ
بل �أي�شًا بما يفعله �لفل�شطينيون وما ي
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املصادر

تت�ضدر �أبحاث وليد �لخالدي منذ �أو�خر �لخم�ضينيات �لمدر�ضة �لتي ترى في تلك �لخطة �ضيا�ضة   1

عليا لطرد �لفل�ضطينيين من وطنهم في �ضنة 1948، كما تبّنى باحثون �آخرون مثل �إيالن باِبْه 

�أحمد خليفة، بيروت: موؤ�ض�ضة  )ترجمة  �لعرقي في فل�ضطين''  ''�لتطهير  �لموقف في كتابه:  هذ� 

�لدر��ضات �لفل�ضطينية، 2007(، وكذلك نور �لدين م�ضالحة وغيره من �لموؤرخين �لفل�ضطينيين. 

�الدعاء،  هذ�  موري�س(  بني  ر�أ�ضهم  )وعلى  �الإ�ضر�ئيليين  �لموؤرخين  �أغلبية  تنفي  �لمقابل  وفي 

وتعيد �أ�ضباب ن�ضوء م�ضكلة �لالجئين �إلى ظروف �لحرب و�أ�ضباب �أُخرى.

 بني 
ّ
ال خالف بين �لباحثين ب�ضاأن تلك �ل�ضيا�ضة ونتائجها خالل �لفترة 1948-1956، و�لتي �أقر  2

موري�س باأنها �أدت �إلى قتل ما بين 3000 �إلى 5000 فل�ضطيني ''ت�ضللو�'' عبر حدود �إ�ضر�ئيل مع 

�لفترة. وبخالف م�ضاألة �لتهجير، فاإن محاوالت �لعودة بعد  �لدول �لعربية �لمجاورة في تلك 

�لنكبة لم تلَق �الهتمام �لكافي من �لباحثين �لعرب حتى �الآن.

''�أر�س  م�ضالحة،  �لدين  نور  كتاب  مر�جعة  يمكن  �لمو�ضوع،  هذ�  ب�ضاأن  �لمعلومات  من  لمزيد   3

�لتطبيق، 1949-1996'' )بيروت: موؤ�ض�ضة  �الإ�ضر�ئيلية في  �لتر�ن�ضفير  �أقل: �ضيا�ضة  �أكثر وعرب 

�لدر��ضات �لفل�ضطينية، ط 2، 2002(.

تم تهجير معظم �لالجئين �لفل�ضطينيين قبل �إعالن �إقامة �إ�ضر�ئيل من مناطق �لجليل �ل�ضرقي   4

ومن طبرية وقرى ناحيتها، ثم من مدينَتي حيفا ويافا وقرى �ل�ضاحل �لممتد بين �لمدينتين، 

وكذلك من حار�ت �لقد�س �لغربية وقر�ها �لقريبة، وخ�ضو�ضًا بعد مذبحة دير يا�ضين.

�إن ��ضتمر�ر �إ�ضر�ئيل في طرد �لفل�ضطينيين من قر�هم ومدنهم لعقد كامل بعد �لحرب، وكذلك منع عودة   5

�أهل فل�ضطين  �أكبر عدد ممكن من  �أن �لتطهير �لعرقي، و�لخال�س من  �لالجئين بقوة �ل�ضالح، يثبت 

�لعرب، هما في �ضلب �لفكر و�لممار�ضة �ل�ضهيونيين، ولي�ضا نتاجًا للحرب كما يّدعي �لبع�س.

رو�ية  بطل  )مثل  و�لجبال  �لمغاور  في  يختبئون  قريتنا  �إلى  �لعائدين  �لالجئين  بع�س  كان   6

�لع�ضكري  �لحكم  �أعين رجال  عن  باأقاربهم بعيد�ً  �ضر�ً  ويلتقون  �ل�ضم�س''(،  ''باب  �ليا�س خوري 

وجو��ضي�ضه. وفي �لوقت نف�ضه ظل �الأقارب، حتى �أو�خر �لخم�ضينيات، يحاولون �لح�ضول على 

مو�فقة �ل�ضلطات على عودة �أحبائهم.

توفي �لو�لد في حزير�ن/يونيو 1986 عن عمر يناهز 62 عامًا، وفي نهاية تلك �ل�ضنة �أنجزُت   7

ر�ضالة �لدكتور�ه وطباعة �أول موؤلفاتي: ''�أعالم فل�ضطين في �أو�خر �لعهد �لعثماني، 1918-1800'' 

)�لقد�س: جمعية �لدر��ضات �لعربية، ط 1، 1986(.

عادل مناع، ''نكبة وبقاء: حكاية فل�ضطينيين ظلو� في حيفا و�لجليل )1948-1956('' )بيروت   8

ور�م �للـه: موؤ�ض�ضة �لدر��ضات �لفل�ضطينية، 2016(. وتجدر �الإ�ضارة �إلى �أن �لطبعة �لعبرية �ضدرت 

عن معهد فان لير في �لقد�س ود�ر ن�ضر �لكيبوت�س �لموحد في تل �أبيب )2017(.

وفعاًل، فاإن قر�بة ثلث �لذين �أدلو� ب�ضهاد�تهم لهذه �لدر��ضة خالل �لفترة 2008-2009، رحلو� عن   9

هذه �لدنيا قبل �ضدور �لكتاب بالعربية في �ضنة 2016.

�ضدر هذ� �لقر�ر في 10 كانون �الأول/دي�ضمبر 1948، مع قو�نين �أُخرى لهيئة �الأمم �أكدت حقوق   10

�الإن�ضان.
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مجدل  �أهالي  �ضائر  طرد  حالة  �لتاريخية،  �الأدبيات  وثقتها  �لتي  �لم�ضهورة  �لطرد  حاالت  من   11

)ع�ضقالن( من مدينتهم �إلى قطاع غزة في �أكتوبر/ت�ضرين �لثاني 1950، كما ُطرد �آالف �آخرون 

من قرى متعددة في �لجليل وو�دي عارة ومنطقة �لقد�س )�ضائر �أهالي قرية زكريا في �أيار/مايو 

1950(، وكذلك في �لنقب.

لمزيد عن هذ� �لمو�ضوع، يمكن �لعودة �إلى كتابي، ''نكبة وبقاء''، م�ضدر �ضبق ذكره، �س 168-  12

.172

�لم�ضدر نف�ضه، �س 174-172.  13

 ،)1985  ،1 ط  �الأ�ضو�ر،  د�ر  )عكا:  و�ل�ضعب''  �الأر�س  محامي  نقارة:  ''حنا  )�إعد�د(،  �إبر�هيم  حنا   14

�س 178-177.

عودة �الأ�ضهب، ''تذكر�ت عودة �الأ�ضهب: �ضيرة ذ�تية'' )بير زيت: جامعة بير زيت، 1999(، �س 162-  15

.174

مناع، ''نكبة وبقاء..''، م�ضدر �ضبق ذكره، �س 271-270.  16

�ضيف �لدين �لزعبي، ''�ضاهد عيان: مذكر�ت �ضيف �لدين �لزعبي'' )�ضفاعمرو: د�ر �لم�ضرق، 1987(،   17

�س 42-41.

�لم�ضدر نف�ضه، �س 36، 41-38.  18

يو�آف غلبر، ''��ضتقالل ونكبة'' )تل �أبيب: زموره ــ بيتان، 2004(، �س286. )بالعبرية(  19

�نظر: جريدة ''�ليوم''، 20 �ضباط/فبر�ير 1949، وكذلك جريدة ''�التحاد''، 1 �آذ�ر/مار�س 1949.  20

�نظر ''�التحاد''، 31 تموز/يوليو 1949.  21

لمزيد عن عودة مثل هوؤالء �إلى �لنا�ضرة وغيرها من بلد�ت �لجليل، يمكن �لعودة �إلى كتابي   22

''نكبة وبقاء''، م�ضدر �ضبق ذكره، �س 360-359.

في  ن�ضره  �لذي  �لنكبة''  ''�ضر  كتابه  �إليه، في  ُوجهت  �لتي  �لتهم  تلك  �إلى  بتو�ضع  �لهو�ري  ي�ضير   23

مطبعة �لحكيم بالنا�ضرة بعد عودته �إليها. كما �أنه يقدم ملف دفاع �ضاماًل )وغير مقنع( عن نف�ضه، 

ويهاجم �لعديد من مناف�ضيه و�أعد�ئه، وعلى ر�أ�ضهم �ل�ضيوعيون و�أن�ضار �لحاج �أمين من نا�ضطي 

�لحركة �لوطنية �لفل�ضطينية �لذين يحّملهم �لق�ضط �الأكبر من �لم�ضوؤولية عن وقوع �لنكبة.

ذكره،  �ضبق  م�ضدر  غلبر،  �أي�ضًا:  �نظر  ��ضمهم.  ذكر  عدم  ف�ضلو�  عائلة  �أفر�د  بع�س  مع  مقابلة   24

�س 425.

هيلل كوهين، ''عرب جيدون ــ �ال�ضتخبار�ت �الإ�ضر�ئيلية و�لعرب في �إ�ضر�ئيل: عمالء وم�ضغلوهم،   25

متعاونون ومتمردون، �أهد�ف و�أ�ضاليب'' )تل �أبيب: من�ضور�ت عيبريت وكيتر، 2006(، �س 73-72. 

)بالعبرية(

مناع، ''نكبة وبقاء..''، م�ضدر �ضبق ذكره، �س 360-359.  26
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