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 ...وتبقى فلسطين
أخاف أن أدفن في أرض غريبة
ال ـت ــي ي ـل ـجــأ إل ـي ـه ــا ،وت ـ ـ ّـم ذلـ ــك ع ـبــر ما
ُعــرف بـ«اللجنة الخاصة بالالجئني»،
تدشينها بعد مؤتمر مدريد
الـتــي تــم ّ
 ،1991وت ـل ــخ ــص عـمـلـهــا ف ــي تحسني
شــروط القهر والغنب التاريخي الواقع
على الالجئ الفلسطيني ،عبر تشكيل
ســت لـجــان مختلفة ،ه ــي :لجنة شمل
العائالت ،البنية التحتية االجتماعية
واالقـتـصــاديــة ،الصحة الـعــامــة ،قواعد
تنمية املعلومات عــن الــاجـئــن ،رخــاء
ورفاهية األطفال ،تنمية املوارد البشرية
وتوفير فرص العمل.
هـكــذا ،جـ ّـوفــت املنظمة الحق الطبيعي
ل ــاجـ ـئ ــن م ـ ــن م ـض ـم ــون ــه ال ــرئ ـي ـس ــي،
واش ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــت ع ـ ـلـ ــى إح ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـت ــوط ــن
والـتــأهـيــل مـحــل ال ـع ــودة والـتـعــويــض،
ّ
عـبــر «م ـحــاولــة» إح ــال الـتـنـمـيــة محل
فقر املـخـيـمــات ،وتـحــويــل األخ ـيــرة إلى
أح ـ ـي ّـ ــاء س ـك ـن ـيــة واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال حــال ـت ـهــا
املـ ــؤق ـ ـتـ ــة بـ ــوضـ ــع م ـس ـت ـق ــر ونـ ـه ــائ ــي،
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى امل ـش ــاري ــع
ذات ال ـطــابــع اإلغ ــاث ــي وامل ـع ـي ـشــي ،إلــى
ح ـ ّـد صـ ــارت تـتـقــاطــع فـيــه املـنـظـمــة مع
خطاب «األونــروا» ومقارباتها لقضايا
الالجئني.

تدحرج المفاوض الفلسطيني
مـ ــرت الـ ـسـ ـن ــوات ،وجـ ـ ــاء ع ـه ــد م ــا بعد
أوس ـل ــو ،ال ــذي تــدفـقــت فـيــه املـقـتــرحــات
العربية والغربية الهادفة إلــى «إيجاد
ح ـلــول ع ــادل ــة ل ــاج ـئ ــن» ،ع ـلــى طــاولــة
املفاوض الفلسطيني ،فيما األخير كان
مفتونًا بمقترحات «ب ـيــرون» الكندية
عـ ـ ــام  ،1995ال ـ ـتـ ــي دعـ ـ ــت «ال ـج ــان ـب ــن
الفلسطيني واإلسرائيلي إلــى التخلي
عــن امل ـح ـ ّـرم ــات ،وتــوفـيــر خ ـي ــارات حــرة
ّ
لالجئني يستطيعون بها أن يشكلوا
خيارهم الـحــر» .وبهذه الصيغة ،أنس
املفاوض الفلسطيني إلى كسر صورة
امل ـحـ ّـرمــات فــي الــذهـنـيــة الفلسطينية،
الكندية أن تبتكر
ارتأت
بعدما
ّ
الحكومة ّ
ّ
ً
«حلوال خالقة» تفتت حق العودة.
ّأم ـ ــا وث ـي ـق ــة ج ـن ـيــف  ،2003امل ـع ــروف ــة
ّ
بوثيقة «عبد ربه ـ بيلني» ،فقد شكلت
انعطافة خطيرة في مسار املفاوضات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ــاجـ ـئ ــن ،إذ
أرسـ ــى امل ـف ــاوض ــون «خـ ـي ــارات تــوطــن
الالجئني حيث يقيمون ،أو توطينهم
ف ــي ال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى ح ــدود
 ،1967أو توطينهم فــي األراض ــي التي
يتم تبادلها وفقًا للمتفاوضني ،أو أن
تقوم إسرائيل بالسماح بعودة بضعة
آالف من الالجئني تحت عنوان ّ
لم شمل

ّ
ً
العائالت» ،بديال من حق العودة وفقًا
للقرار «.»194
كـ ـ ــذلـ ـ ــك أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ال ـ ـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــان ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
«أنابوليس» عام  2007بـ«دولة يهودية
خــال ـصــة» ت ـك ـ ّـرس وجـ ــود هــويــة إثنية
واح ـ ــدة ال تـحـتـمــل اس ـت ـي ـعــاب هــويــات
أخـ ــرى ب ـمــا فـيـهــا الـفـلـسـطـيـنـيــة ،األم ــر
ال ــذي يعني نفي السلطة الكامل لحق
الالجئني فــي الـعــودة إلــى بلداتهم ،مع
ّ
والترصد!
سبق اإلصرار
ووف ــق م ـمــدوح نــوفــل ،وه ــو املستشار
األمني للرئيس السابق ياسر عرفات،
فإن املفاوض الفلسطيني في محادثات
«كــامــب ديفيد الثانية» عــام  2000قبل
«تحمل إسرائيل مع اآلخرين املسؤولية
املـعـنــويــة ع ــن نـكـبــة الــاج ـئــن ،وع ــودة
بعضهم إلى أراضيهم التي صار اسمها
إسرائيل» .وبذلك ،أسقط عن «إسرائيل»
التزاماتها القانونية واألخالقية تجاه
الــاج ـئــن ،وأشـ ــرك معها اآلخ ــري ــن في
ّ
تحمل العبء املعنوي لنكبة الالجئني
فقط .وباستعادة املفاوضات األخيرة
التي سبقت حالة الجمود بني الجانبني
ّ
الفلسطيني واإلســرائ ـي ـلــي ،نلحظ أن
االع ـتــراف بيهودية الــدولــة كــان لـ ّـب ّ
أي
م ـح ــادث ــات ث ـنــائ ـيــة ،م ــا يـعـنــي أنـ ــه في
إعـ ـ ــادة تـفـعـيــل أي م ـف ــاوض ــات الح ـقــة،
سينطلق التعامل مع قضايا الالجئني
من هذه القاعدة.
وفي إطار قلب الحقوق التاريخية إلى
حقوق اقتصادية ،يوضح مصدر ّ
مقرب
ّ
من السلطة أن «املحادثات غير الرسمية
مع الجانب اإلسرائيلي على صعيد حل
الالجئني ،تعتبرها السلطة محادثات
ش ــرعـ ـي ــة ت ـ ـنـ ــدرج ت ــوص ـي ــات ـه ــا ضـمــن
م ـش ــروع الـسـلـطــة وح ـلــولــه امل ـطــروحــة
لـقـضــايــا ال ــاج ـئ ــن» ،مـبـ ّـيـنــا أن وثيقة
«إكس أن بروفانس» التي تم توقيعها
ق ـ ـبـ ــل حـ ـ ــوالـ ـ ــى ث ـ ـمـ ــانـ ــي س ـ ـ ـنـ ـ ــوات بــن
املـسـتـشــار االق ـت ـصــادي لــاتـحــاد الـعــام
للصناعات الفلسطينية ،صائب بامية،
مع إسرائيل ،طرحت أرقامًا للتعويض
املــالــي بـمـعــدل  14ـ ـ  21أل ــف دوالر لكل
ً
بديال من العودة ،وليست ّ
مكملة
الجئ،
لها.
فــي هــذا الـسـيــاق ،يــذكــر أيـضــا أن سري
نسيبة ،الــذي كان رئيس مجلس أمناء
جــامـعــة ال ـق ــدس ،أص ــدر بــالـتـعــاون مع
مركز «يافي للدراسات االستراتيجية»
ال ـت ــاب ــع ل ـجــام ـعــة «تـ ــل أب ـ ـيـ ــب» ،وثـيـقــة
تقترح عودة الالجئني إلى حدود الدولة
الفلسطينية في الضفة والقطاع فقط،
وهو مدار بحث ال يزال قائمًا حتى اآلن!

قاسم س .قاسم
تحصن والــدي وبعض أبناء
في مثل هذه األيــام قبل  67عامًاّ ،
عكا فــي قلعة املدينة البحرية .كــان الـهــدف منع «الـيـهــود» من
السيطرة على املدينة ،خصوصًا بعد وصول أخبار عن مجازر
إرتكبت في القرى املحيطة .في مثل هذه األيــام من عام 1948
نفذت «عصابات الهاغاناه» عملية «بن عمي» العسكرية ،جزء
من «الخطة دالــت» ،التي قضت باحتالل كامل شمال فلسطني
من عكا إلى الناقورة ،وذلك قبل رحيل االحتالل البريطاني عن
فلسطني في  15أيار.
عمي رجب قاسم عن تلك األيــام ،وكيف تحصن
أذكر ما رواه ّ
هو وجدي ووالدي وعدد من أبناء املدينة في القلعة .قال «كان
معنا ثالثتنا بندقية واحــدة ،وكان املطلوب منا الصمود ،ألننا
سمعنا أن جيش اإلنقاذ في طريقه إلينا» .مرت األيام ،واشتد
الـقـصــف الصهيوني عـلــى املـحــاصــريــن فــي الـقـلـعــة« ،ل ــم نملك
م ـ ًـاء أو طعامًا ،وسـقــط عــدد كبير مــن الـشـهــداء فــي صفوفنا،
فاضطررنا إلــى ال ـهــرب» .كــان يــوم الـهــروب فجر  15أيــار يوم
إع ــان ق ـيــام الـكـيــان الـصـهـيــونــي« .تــركـنــا والـ ــدك ول ــم نستطع
إخ ـبــاره بانسحابنا بسبب تـمــركــزه فــي نقطة بعيدة عـنــا .لم
نعرف شيئًا عنه ،وهربنا إلى قرية والدتي في جنوب لبنان»،
قال .هناك انتظرت العائلة عودة والدي .مرت األيام ،لكنه لم يعد.
«كنا قد اتفقنا في حال انسحابنا على االلتقاء في قرية عني
قانا اللبنانية ،قرية جدتك ،لكنه لم يــأت ،فقلنا إنه استشهد»،
أضــاف .بعد شهرين ،عاد والــدي إلى عني قانا .روى ما جرى
معه .قال إنه «عاد إلى منزل العائلة املالصق للطريق الرابط بني
عكا وبيروت ،مكث فيه ،ثم استغل ظلمة إحدى الليالي للهرب
إلى لبنان» .أما طول رحلة التهجير إلى لبنان فسببها مكوثه
أيامًا عدة في كل قرية ّ
مر بها.
فــي لبنان اجتمعت العائلة مـجــددًا فــي عــن قــانــا .هــذه املــرة لم
يكن حضورهم لزيارة قرية الحجة إم أحمد (جدتي) ،فهم اآلن
الجئون ممنوعون من العودة إلى ديارهمّ .
مرت األيام ،وأصبحت
أشهرًا ،واألشهر أصبحت أعوامًا ،وبدأ األمل بتحرير فلسطني
بالضمور .انتقلت العائلة إلى بيروت ،وتحديدًا إلى محيط مخيم
منزال وسكن مع العائلة فيه.
برج البراجنة ،حيث استأجر جدي
ً

رفض أبو أحمد العيش في املخيم ،فقد اعتبر أن هناك من هم
أولى منه بمساعدات «األونروا» .في مخيم البرج الذي أنشئ عام
 ،1949لم تكن حياة الالجئني مريحة؛ فقد عاش الفلسطينيون
فــي املرحلة األول ــى على تــال رملية .عملوا على نــزع أشجار
ّ
الصبار التي كانت منتشرة في املكان .األرض التي سكنوها
كانت ملكًا لشخص مــن آل الحركة فــي الـبــرج ،وقــد تبرع بها
الس ـت ـضــافــة ال ــاج ـئ ــن .ف ــي ت ـلــك امل ــرح ـل ــة «خ ــرج ـن ــا لـنـشــوف
الفلسطينيي .قــالــولـنــا إنـهــم هــربــوا مــن بـيــوتـهــم .أخــدنــا معنا
ستي» ،كما تستذكر
حرامات وفرش .الله ال يفرجيك املنظر يا ّ
جدتي (وال ــدة أمــي) ابنة منطقة الـبــرج .تقول إن أبـنــاء املنطقة
ســاعــدوا «املـهـجــريــن» كـمــا كــانــوا يـصـفــونـهــم .فــي ع ــام 1949
بدأت «األونــروا» بتقديم املساعدات إلى الفلسطينيني ،وعوضًا
عن النوم في العراء نام الالجئون في الخيم التي ثبتت أطرافها
بعلب حليب ّ
معبأة بالرمال .مع األيام ّ
تطورت الخيمة ،وأحيطت
(صفني من الحجارة) لحمايتها من الرياح (منعت
بمدماكني
ّ
القوانني اللبنانية حينها بناء أكثر من مدماكني ،ألن ذلك يعتبر
وقعت «األون ــروا»
مما يعني توطينًا) .بعد عــام ّ ،1969
مــأوىّ ،
اتفاقية مع الحكومة اللبنانية لبناء بيوت للفلسطينيني ،فتحولت
الخيم إلــى مـنــازل ،ثــم إلــى أبنية مــن طــوابــق عــدة .تـطــور مخيم
الـبــرج ،جــاءت الـثــورة إلــى بـيــروت ورحـلــت .عايش جــدي كــل ما
جرى ،مؤمنًا بأنه سيعود إلى ديــاره .أما والــدي وأعمامي فقد
تركوا لبنان ،وهاجروا ،مؤمنني بأن علمهم سيحرر فلسطني
وأنهم من العائدين إلى أرضهم.
م ـ ّـرت الـسـنــوات وبـقــي األم ــل بــالـعــودة ،رغــم كــل النكسات التي
مــرت بها القضية الفلسطينية .توفي جــدي ودفــن فــي جبانة
«الـ ــرادوف» .توفي وال ــدي ودفــن فــي أميركا .كذلك توفي عمي
ودفــن في أملانيا .وتوفي عمي الثاني ودفــن في السعودية .أما
بالنسبة إلي ،فإنني على يقني بأنني سأشهد تحرير فلسطني،
هذا إذا افترضنا أنني سأعيش املعدل العمري املتوقع للذكور
في لبنان وهو  78عامًا .ولكنني في بعض اللحظات ،عندما أرى
اختالفات الفصائل الفلسطينية ،يتملكني اليأس وأرى تحرير
فلسطني أمـرًا مستبعدًا .هكذا ،ورغــم إيماني بتحرير «سيدة
األرض» ،أخاف حقًا أن أموت وأدفن مثل باقي أفراد عائلتي في
أرض غريبة ،بينما يدفن الغريب في أرضي.

ــيدة من بين  39قرية مقدسية
ف ــوال ــده ــا وم ـع ــه ث ــاث ــة «م ـجــاهــديــن»
آخرين منعوا احتالل ما تسمى لفتا
الحديثة (أي أرض السمار نفسها)،
حـيــث ك ــان يسكن فيها أرب ــع عــائــات
فقط ،وتبعد عدة كيلومترات عن لفتا
البلد.
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عـ ـن ــدم ــا قـ ـ ـ ــررت هـ ــداسـ ــا (م ـس ـت ـش ـفــى
إس ــرائ ـي ـل ــي ت ــأس ــس عـ ــام  1939عـلــى
أراضـ ـ ــي ق ــري ــة ال ـع ـي ـس ــاوي ــة) إرس ـ ــال
ج ـنــود إل ــى ال ـجــزء الـحــديــث مــن قرية
ل ـف ـتــا ،وذلـ ــك ب ـعــد قـ ــدوم امل ـعــزيــن إلــى
بيت والدي لتعزيته بوفاة نجله الذي
استشهد خوفًا من بنادق االحتالل ،إذ
لــم تسعفه سـنــوات عمره السبع على
تحمل ضغط الحرب» ،تروي أبو ليل.
ف ـج ــأة ،بـ ــدأت ن ـي ــران االحـ ـت ــال تتجه

صوب عائلة أبو ليل ،ما دفع والد آمنة
إلى تهديد جميع نساء عائلته بالقتل
إذا بقني في القرية ،خوفًا من أن يحل
بهن ما حل بنساء دير ياسني ،فهربت
ّ
ال ـن ـســاء إل ــى قــريــة شـعـفــاط امل ـج ــاورة
للفتا الحديثة ،وجلسن بني الصخور
حتى أشرقت الشمس.
وف ــي ذل ــك ال ـي ــوم ،ف ـ ّـر ع ــدد كـبـيــر من
أهـ ــالـ ــي ل ـف ـت ــا إلـ ـ ــى م ــدي ـن ــة رام ال ـلــه
وال ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،وسـ ـ ــط ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة،
وسكنوا في قراها ،ولكن عائلة أبو
ليل آث ــرت الـبـقــاء فــي قريتها بعدما
عجز االحـتــال عن السيطرة عليها.
فـ ـق ــد كـ ـ ــان ج ـم ـي ــع م ـ ــن ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
يـســاعــد «امل ـجــاهــديــن» عـلــى التغلب
على «عصابات االحتالل» املتمركزة
في ثالث نقاط رئيسية (دار الحكومة

في الشيخ جراح ومستشفى هداسا،
إض ــاف ــة إل ــى الـجــامـعــة ال ـع ـبــريــة) ،إذ
كانت كل هذه النقاط تطل على أرض
السمار.

منذ عام  ،1967سمحت
سلطات االحتالل ألهالي أرض
السمار بالبناء في أراضيهم
وتـ ــروي الـعـجــوز كـيــف كــانــت الـنـســاء
يمألن صدورهن بالرصاص والقنابل
ثم ينقلنه للمجاهدين .ولكن الفيصل
ف ــي م ـع ــرك ــة أرض ال ـس ـم ــار وال ـش ـيــخ
ج ـ ـ ـ ـ ــراح ه ـ ـ ــو ال ـ ـك ـ ـمـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـص ـب ــه
«امل ـج ــاه ــدون» لـجـنــود االح ـتــال عند

م ـن ـط ـقــة ك ـ ــرم املـ ـفـ ـت ــي ،الـ ـت ــي ت ـق ــع فــي
الطريق املؤدية إلى الجامعة العبرية،
حـيــث اسـتـطــاعــوا تفجير مصفحات
إســرائ ـي ـل ـيــة راح ضـحـيـتـهــا ع ــدد من
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن .إث ـ ـ ــر ذل ـ ـ ـ ــك ،ح ــاص ــر
«امل ـ ـجـ ــاهـ ــدون» ال ـج ـن ــود ف ــي ه ــداس ــا
والجامعة العبرية.
وقعت اتفاقية بني
في تلك اللحظاتّ ،
األردن واالحـ ـت ــال ع ـلــى ع ـقــد هــدنــة
أقـ ـ ّـرت ب ـقــاء االح ـت ــال فــي مستشفى
ه ـ ــداس ـ ــا وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا ت ـق ــوم
مصفحات بحراسة من األمم املتحدة
بـ ــإي ـ ـصـ ــال ح ــاج ــاتـ ـه ــم م ـ ــن ال ـط ـع ــام
واملالبس .وحينما ّ
مرت تلك القافلة
على حاجز «مدلي البوم» ،الذي كان
يـفـصــل ال ـقــدس الـعــربـيــة عــن الـقــدس
املـحـتـلــة آنـ ــذاك ،ت ـهــاون ال ـح ــراس في

ت ـف ـت ـي ـش ـهــا ،مـ ــا دف ـ ــع االح ـ ـتـ ــال إل ــى
ّ
فتغيرت
نقل الــذخـيــرة إلــى ج ـنــوده،
موازين القوى .ولكن عائلة أبو ليل،
إضافة إلى عائلتني أخريني ،بقوا في
أرضهم.
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،1967س ـم ـح ــت س ـل ـطــات
االحتالل ألهالي أرض السمار بالبناء
فــي أراضـيـهــم املـشـهــورة بخصوبتها
الزراعية ،فــازدادت املساحة السكانية
ف ـي ـه ــا ،بـ ــل اش ـ ـتـ ــرت ع ـ ــدة عـ ــائـ ــات ال
تنتمي بأصولها إلى قرية لفتا عددًا
مـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ــي هـ ـن ــاك وبـ ـن ــت عـلـيـهــا
بيوتًا لها .مع ذلك ،تبقى تلك البيوت
أقلية بالنسبة إلى الكثافة السكانية
اإلسرائيلية املحيطة بــأرض السمار،
مـ ـث ــل م ـس ـت ــوط ـن ــة الـ ـتـ ـل ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة
ومنطقة سكن طالب الجامعة العبرية.

