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العالم

 67عامًا على النكبة
َ
لم كانت مصر أقل المستقبلين لالجئين الفلسطينيين؟
في كل ذكرى للنكبة الفلسطينية،
ُيطرق جدار الذاكرة لتتوالى القصص
على الصعيد اإلنساني والحقوقي.
ولكن بعض الملفات بقيت معلقة،
ولم يرغب كثيرون في الحديث عنها
غزة ــ أمجد ياغي
بــدراســة ومــراجـعــة سريعة التجاهات
ه ـج ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــن ون ــزوح ـه ــم في
ع ــام  ،1948وح ـت ــى  ،1967ف ــإن مصر
ً
كانت األقــل استقباال لهم ،إذ توجهت
غالبية سكان قــرى ومــدن الشمال إلى
ســوريــا ول ـب ـنــان ،فـيـمــا س ـكــان الــوســط
اتجهوا إلــى الضفة املحتلة ،ف ــاألردن،
وكــذلــك اتـجــه مـئــات اآلالف مــن جنوب
فلسطني املحتلة إلى غزة ...وقلة قليلة
ال ت ـت ـج ــاوز اآلالف ه ــي ال ـت ــي دخ ـلــت

ال يتعدى عدد الموجودين
حاليًا في سيناء من أصول
فلسطينية  35ألفًا
سـيـنــاء ،مــع األخ ــذ فــي االعـتـبــار أن من
دخـلــوا شبه الجزيرة الصحراوية هم
مــن أص ــول بــدويــة ،بـنـ ً
ـاء على الترابط
ال ـق ـب ـلــي م ــا ب ــن ق ـبــائــل س ـي ـنــاء وب ـئــر
السبع املحتلة!
ً
يمكن مثال اإلجابة ببساطة عن السبب
بــالـنـظــر إل ــى أن الـفـلـسـطـيـنـيــن كــانــوا
عـلــى وع ــد ال ـع ــودة إل ــى بـيــوتـهــم خــال

ّ
أسابيع وحتى أيــام ،ففضلوا اللجوء
فــي املــرحـلــة األول ــى إلــى غــزة والضفة،
إضــافــة إل ــى أن الطبيعة الـصـحــراويــة
ّ
ل ـس ـي ـنــاء ل ــم ت ـكــن م ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـن ــزوح
إلـيـهــا .ول ـكــن ه ــذا وح ــده لـيــس دقـيـقــا،
فاليوم ،من ينظر إلى الحديث املصري
ع ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـس ـط ـيـنـيــة ،ك ـمــا هــو
ظاهر عبر شاشات التلفاز ومؤتمرات
القمة العربية ،يرى أن رؤساءها كانوا
ط ـ ــوال ال ـع ـق ــود امل ــاض ـي ــة ي ــؤك ــدون أن
ب ــاده ــم «ق ــدم ــت  100أل ــف شـهـيــد من
أجل القضية الفلسطينية» ،ولكنها في
املقابل لم تستقبل ربع هذا الرقم.
وت ــذك ــر مـ ـص ــادر ف ــي س ـي ـن ــاء أن ع ــدد
السكان من أصــول فلسطينية ،حاليًا،
ي ـب ـل ــغ نـ ـح ــو  35ألـ ـف ــا غ ــال ـب ـي ـت ـه ــم مــن
ال ـبــدو ،كما أن أكـثــر العشائر البدوية
بعض أصولها تعود إلــى بئر السبع،
كقبيلة أب ــو ع ـمــرة ال ـبــالــغ ع ــدده ــا في
سيناء  10آالف فرد ،وال يزال حتى اآلن
أبناء العائلة نفسها موزعني في غزة
ومنطقة رهــط فــي بئر السبع ،جنوب
النقب املحتل.
أســوأ من ذلــك ،فوثيقة السفر املصرية
التي كانت تمنح لالجئ الفلسطيني،
ع ـلــى خـ ــاف ن ـظ ـيــرت ـهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة أو
األردنية أو السورية (استبدلت بعض
الدول األخيرة إياها بجواز سفر مؤقت
أو دائـ ــم) ،لــم تـكــن ت ـخـ ّـول الفلسطيني
العودة إلى «املحروسة» إال بالحصول
على تأشيرة من سفاراتها.
ومن أجل اإلنصاف ،فإن العهد الذي
ُ
حكم فيه جمال عبد الناصر ،أعطيت
للفلسطينيني خالله امتيازات كثيرة،
ك ــان أهـمـهــا مـجــانـيــة الـتـعـلـيــم ،الـتــي
أتاحت للغزيني على وجه الخصوص

ال ـت ـقــدم فــي مـسـتــوى الـتـعـلـيــم ،ولكن
هـ ــذا ك ـل ــه ل ــم ي ـش ـفــع ت ـج ــاه ال ـت ـعــامــل
مــع نظرية «احـتــواء الفلسطيني في
م ـص ــر» ،إذ إن ــه م ـنــذ  67ع ــام ــا حتى
اآلن ،لم يمنح املوجودون من أصول
فلسطينية في سيناء هوية مصرية،
أو حـتــى بـطــاقــة تعريفية تشير إلــى
أص ــول ـه ــم ،ويـ ـج ــري ال ـت ـعــامــل معهم

على أنهم أصحاب أصول بدوية.
تواصلنا مع جمال الحور الذي يحمل
اسـمــا حــركـيــا هــو «أب ــو نـ ــواس» ،وذلــك
ع ــادة م ــن ك ــان ــوا يـعـمـلــون ف ــي «جـيــش
ُ
منظمة الـتـحــريــر» .امل ــازم أول املبعد
مــن لـبـنــان ع ــام  1988إل ــى تــونــس ،هو
من مواليد عام  1927ومن بلدة الجورة
املحتلة ،ويقيم اآلن فــي واليــة قيروان

التونسية .يــروي شهادته حينما كان
يعمل تاجرًا ما بني ميناء عكا وتجار
مـ ـص ــري ــن ف ـ ــي سـ ـيـ ـن ــاء ،فـ ـق ــد ع ــاص ــر
الـنـكـبــة بـكــل لـحـظــاتـهــا وتـنـقــل مــا بني
غ ــزة واألردن ول ـب ـنــان .ي ـقــول« :النكبة
عام  1948أصفها بأنها كانت اختبارًا
مبدئيًا لنجاح الــدولــة ُ
الحلم لليهود.
فلو كانوا يعلمون أن العرب سيكتفون

منذ  67عامًا حتى اآلن ،لم يمنح الموجودون من أصول فلسطينية في سيناء هوية مصرية (أ ف ب)

ّ
فلسطينيو الـ 48يحيون النكبة باالنتصار لسوريا واليمن
حيفا المحتلة ــ جمال سواعد
يستحضر الفلسطينيون في إحيائهم
النكبة للمرة السابعة والستني على
الـتــوالــي ذاك ــرة امل ـكــان؛ فــزيــارة الـقــرى
املـ ـهـ ـج ــرة تـ ـح ــديـ ـدًا أكـ ـب ــر دلـ ـي ــل عـلــى
ارتباط الفلسطيني بحاضره املغيب
وبـ ــأرضـ ــه امل ـس ـل ــوب ــة .ول ـع ــل امل ـف ــارق ــة
ع ـلــى فـلـسـطـيـنـيــي األراض ـ ــي املـحـتـلــة
ع ـ ــام  1948أن تـ ـك ــون ذكـ ـ ــرى الـنـكـبــة
ف ــي ب ــاده ــم م ـتــزام ـنــة م ــع م ــا يسمى
«اس ـت ـقــال إســرائ ـيــل» ،لــذلــك يرفعون
شعار «يوم استقاللهم يوم نكبتنا».
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،ي ـس ـت ــذك ــر
فـلـسـطـيـنـ ّـيــو ال ـ ــ 48ال ـي ــوم ( 15أي ــار)
اح ـ ـت ـ ــال وطـ ـنـ ـه ــم م ـ ــع ت ــأكـ ـي ــد حــق
الالجئني في الشتات بالعودة إليه،
وي ـض ـي ـفــون ع ـلــى ذل ــك أن «الـتـمـســك
بحق العودة ال ينفصم عن االنتصار
للدول املظلومة كسوريا واليمن ،في
مــواج ـهــة عـ ــدوان الــرجـعـيــة الـعــربـيــة
املدعوم غربيًا وإسرائيليًا».
ويبقى املشهد الـســوري ،خصوصًا،
بالنسبة إلى فلسطينيي الـ 48محور
استقطاب ال يستهان به ،فقد بدأ هذا
االستقطاب يأخذ منحى متصاعدًا
بتصاعد الـحــرب على ســوريــا ،عبر
ان ـق ـس ــام ب ــن م ـع ــارض ــي ال ـح ــرب من
الفلسطينيني ومؤيديها ،وهو فعليًا
صار يلقي ظالله على مناحي الحياة
السياسية والفعاليات واملناسبات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،ك ـ ـيـ ــوم األرض وذك ـ ـ ــرى

النكبة ومسيرة العودة وغيرها .في
سبيل ذلك ،تتعرض الجهات املشرفة
ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ـف ـع ــال ـي ــات لـضـغــوط
مــنَ جـهــات يحركها امل ــال السياسي
(الــقـطــري تـحــديـدًا) ،بهدف منع رفع
أع ــام الــدولــة الـســوريــة خــال بعض
النشاطات.
وت ـ ــرى ال ـج ـه ــات امل ـع ــارض ــة لـلـحــرب
على سوريا ـ ومؤخرًا للعدوان على
اليمن ـ أن «الوحدة تكون على الحق
ال على الباطل» ،متسائلة عن فائدة
توحيد العمل الوطني إذا كان الثمن
إسقاط الوطن؟ على ضوء ذلك ،ومع
الـتــراجــع املستمر لنسبة املشاركني
ف ــي م ـس ـي ــرات الـ ـع ــودة وق ـب ـل ـهــا يــوم
األرض ،أخـ ـ ــذت الـ ـجـ ـه ــات ال ـقــوم ـيــة
واليسارية بتنظيم فعاليات خاصة
تـعـ ّـبــر عــن ارت ـبــاط فلسطينيي ال ــ48
بــأم ـت ـهــم ال ـع ــرب ـي ــة ،ل ــذل ــك ،ف ــإن ــه فــي
س ـيــاق الـتـعـبـيــر ع ــن رف ــض ال ـع ــدوان
ع ـلــى ال ـي ـمــن والـ ـح ــرب ع ـلــى ســوريــا،
ُي ـن ـظــم ال ـي ــوم (ال ـج ـم ـعــة) ف ــي مــديـنــة
ش ـفــاع ـمــرو (شـ ــرق ح ـي ـفــا) مـهــرجــان
إلحياء ذكرى النكبة.
وق ـ ــد ش ـ ــدد الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـ ــذي أص ــدرت ــه
«ال ـل ـج ـن ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـل ـت ـضــامــن مــع
الشعب السوري وقيادته الوطنية»
(الجهة املنظمة للمهرجان) على حق
ع ــودة الــاج ـئــن الفلسطينيني إلــى
ديارهم ،وفي الوقت نفسه «ضرورة
ن ـصــرة ال ـش ـعــب الـيـمـنــي ع ـلــى طـغــاة
آل سعود ،ونصرة الشعب السوري

رغم سوء انقسام الموقف فإنه يؤكد بقاء فلسطينيي الـ 48على اعتقادهم بأنهم جزء من األمة العربية (آي بي ايه)

ّ
فلسطينيو الـ 48أنفسهم
يرى
ّ
«مهجرين» عن وطنهم الذي
يعيشون عليه
وال ــدول ــة ال ـســوريــة فــي مواجهتهما
لإلرهاب».
ولـعــل هــذا االنـقـســام على ســوئــه في
الظاهر ،فإنه يؤكد بقاء الفلسطينيني
هنا على اعـتـقــادهــم بأنهم جــزء من
األمة العربية يؤملهم ما يجري فيها،
رغم محاولة «أسرلتهم».

على جانب آخر ،لعل «مسيرة العودة»
التي تنظم سنويًا للعام الثامن عشر
على التوالي ،كانت الحدث األبرز في
إحياء ذكرى النكبة ،فهي جاءت في
يوم «استقالل إسرائيل» نفسه الذي
يجيء متقدمًا على تاريخ الخامس
عشر من أيار وفقًا للتقويم العبري،
علمًا بأن «مسيرة العودة» تنظمها
«لجنة الدفاع عن حقوق املهجرين»
و«لـجـنــة املتابعة العليا للجماهير
ال ـع ــرب ـي ــة» ،وقـ ــد ن ـظ ـمــت (ق ـب ــل نحو
أسبوعني) في قرية الحدثة ،الواقعة

ْ
مدينتي طبريا والناصرة شمال
بني
فلسطني.
وإذا ك ــان ــت م ـق ــول ــة رئ ـي ـس ــة وزراء
الـعــدو السابقة غــولــدا مئير (الكبار
يموتون والصغار ينسون) أكثر ما
ّ
يحرض فلسطينيي الشتات على أال
ينسوا حق العودة ،فإن فلسطينيي
الــ 48ال يحتاجون إلى ما ّ
يحرضهم
على ذلك؛ فقراهم ،ما ُد ّمــر منها وما
بقي ،ماثلة أمام أعينهم ،وأراضيهم
املـصــادرة يرونها صباح مساء ،من
دون أن يتمكنوا حـتــى مــن الــدخــول

