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"يف نيسان 2005، وعشية الذكرى الـ 57 للنكبة، قامت مجموعة من أبناء 
القرية الشباب، ممن يعّدون عىل الجيل الثالث للنكبة وممن بقوا عىل 
مرمى حجر من قريتهم، يف الطرية، بتأسيس "لجنة مهجري قرية مسكة"، 
للمستقبل.  صونا  أجدادهم،  ومعاناة  قريتهم  قصة  توثيق  قرروا  وقد 
وقامت  املدرسة، خالل وقت قصري،  مبنى  برتميم  اللجنة  نجحت هذه 
بعدة  التقدمية  اإلرسائيلية  - زوخروت"  "ذاكرات  بالتعاون مع جمعية 
السلطة  قامت  إذ  عليها همجياً،  اإلرسائيلية  السلطة  رد  كان  نشاطات. 
بهدم مبنى املدرسة الذي تحول بعد ترميمه إىل ناد ثقايف، وفيام ييل، 

رسد مقتضب لتسلسل األحداث:

- مبادرتنا يف أيار 2005، وتتويجاً للرتميامت، كانت إحياء ذكرى النكبة 
بزيارة ضخمة إىل القرية شارك بها العرشات من أبناء القرية واملتضامنني 
الزيارة  هذه  خالل  زوخروت".   - ذاكرات   " جمعية  أعضاء  إىل  إضافة 
هذه  اقتلعت  قليلة،  أيام  بعد  أنه  إال  والتني.  الزيتون  أشتال  غرس  تم 
املدرسة  إىل  املؤدية  الطرق  بتجريف  السلطات  وقامت  الشجريات 

وبإقفال بابها!

- مبادرتنا تطورت بإعادة فتح مبنى املدرسة، بل وباإلعالن عنه "ناديا 
استضافة  تم  حيث   11.6.05 يف  األوىل  الثقافية  األمسية  وعقد  ثقافيا" 
الهادفة "ذاكرة". وهنا  الكاتب سلامن ناطور والذي عرض مرسحيديته 
جاء رد السلطة و"مديرية أرايض إرسائيل"، بتطويق املدرسة وتسييجها 

بشكل كامل.

- مبادرتنا استمرت بتنظيم أمسيتني حاشدتني يف متوز 2005. يف األمسية 
التقدمي، عراقي األصل، سامي ميخائيل،  الكاتب  األوىل متت استضافة 
واألخرى كانت باستضافة عرشات الفنانني والرسامني، إذ أقمنا برنامجاً فنياً 
سياسياً ضد تطويق املدرسة وجعلنا من السياج لوحة فنية احتجاجية. 

رّدت السلطة بعصبية بلهاء ومزقت تلك اللوحات.

الـ  الذكرى  إحياء  كانت   ،3.5.06 وتحديدا يف  التالية،  للسنة  مبادرتنا   -
الفنان لطف  التي يرسد  مّتى"،  "العم  بعرض مرسحية  النكبة  ليوم   58
جاء  املرة  هذه  السلطة  رد  لألطفال.  النكبة  قصة  خاللها،  من  نويرص 
مجنونا للغاية، فقد قامت جرافاتها بهدم املدرسة نهائيا وغرس أشجار 
الحمضيات مكانها للتغطية عىل الجرمية، فكان رّدنا يف 19.8.06 بإعادة 
أسامء طالب  يافطة حملت  نحو 30  املهدومة وبغرس  املدرسة  ترسيم 

تعلموا يف هذه املدرسة قبل النكبة.

النكبة  ذكرى  إحياء  كانت   ،2007 أيار  يف  التالية،  السنة  يف  مبادرتنا   -
لألطفال  أننا أقمنا برنامجاً خاصاً  للمرة األوىل بدون مبنى املدرسة، إال 

لريسموا عىل جدارية عمالقة، القرية كيف يتخيلونها. وهذه املرة، وبعد 
أن فهمت بأن الهدم مل يثننا، امتنعت السلطة عن الرد بتاتا".

التقرير للجنة مهجري مسكة يف نيسان من عام  نرشعمر إغبارية هذا 
وذلك  "ِسِدق"،  من  العدد  هذا  تحرير  من  عامني  نحو  قبل  أي   ،2009
زيارة  مبناسبة  زوخروت  جمعية  أصدرته  كتيب  مسكة"،  "ذاكرات  يف 
إلحياء  الفعاليات  تواصلت  العامني،  هذين  وخالل  مسكة.  إىل  ميدانية 
موقعاً  تباعاً  مسكة  قرية  وأصبحت  للعودة.  والتخطيط  النكبة  ذكرى 
هاماً للنشاط السيايس. وهو ما يفرس تسليط الضوء لثالثة من املواضيع 

املطروحة يف هذا العدد من "ِسِدق" عىل إمكانيات العودة إىل مسكة. 
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لقد تم تطوير مرشوع احمد باركيل من خالل برنامج " فكفكة استعامر فن املسكن املعامري" 
إليه كل من ساندي  بادر  الذي   ،  )Decolonizing Architecture Art Residency )DAAR
هالل والساندرو بيتي من بيت ساحور. وتعتمد رواية أحمد يف "إعادة االنبعاث"، عىل مراحل 
املقيمني يف  الفلسطينيني  املواطنني  الثانية، عودة  القرية؛  األوىل، تدخالت رمزية يف موقع  أربع: 
إرسائيل إىل مسكة؛ والثالثة، العودة الفعلية ألرس أخرى، والتي تبدأ باسرتجاع النسيج االجتامعي 
الحرضي؛ والرابعة، ترسيخ النسيج االجتامعي الحرضي، ومن ثم منح العائالت األخرى الحق يف 

االختيار بني العودة وبني بقائها كغائبة. 
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املرحلة األوىل 

ميكن فهم هذه املرحلة، بدرجة كبرية، عىل أنها الوضع الحايل. هو وضع يسمح بتدخالت رمزية 
مع توقعات لعودة فعلية. كام هو حال الفعاليات التي حصلت مؤخرا يف مبنى املدرسة االبتدائية 
)التي سبقت عملية هدمها(. تكمن القاعدة األساس لهذه املرحلة يف "ترسيم" العالمات الستعادة 

موقع القرية. 

ترسيم العالمات 
سلسلة من التدخالت الرمزية يف الحيِّز، ترمز إىل العائالت املهجرة والنسيج االجتامعي للقرية. 
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0 Present

0 People/Ha
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املرحلة الثانية 

من  مجموعة  وهم  إرسائيل،  يف  الفلسطينيني  للمواطنني  الرمزية  العودة  الثانية  املرحلة  تعرض 
إنكار حقوقهم  املوقع، رغم  الفعيل إىل  الوصول  بدرجة معينة من قدرة  السكان يحظون حالياً 
يف األرايض، فيام تظل باقي العائالت يف حالة من الغموض، وتظل أراضيهم بدون استصالح. وإذا 
قرئت هذه الحالة كمرحلة عودة، فمن املمكن أن تكون هذه مسؤولية هذا الفريق الطليعي من 

زات التي ستؤدي إىل منو القرية.   العائدين أن يزرع  املحفِّ

زات  تعزيز املحفِّ
ويحفظها.  النمو  عملية  يدفع  سوف  التحية  البنى  ومنشآت  الرئيسية  العامة  املباين  افتتاح  إن 
فاملئذنة ال تزال تعترب داللة هامة عىل الوجود الفلسطيني املتواصل عىل امتداد فلسطني- إرسائيل 
)وهي تغيب عن عدد قليل فقط من القرى الدرزية واملسيحية(. إن هذا االختيار الكوين تقريباً، 

إلضاءة هذه املآذن باألضواء الخرضاء لياًل، تبدو مناسبة إليصال رسالة رمزية من التحدي. 
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54 People/Ha

520 Present
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املرحلة الثالثة 

يف هذه املرحلة، قد متكنت بعض العائالت من االختيار ما بني العودة إىل القرية أو البقاء كغائبة 
عنها، فيام يظل عدد آخر من العائالت ضمن مرحلة الغموض. ويف هذه املرحلة، سيبدأ القرويون 
عىل  القرية  نواة  تكثيف"   " يف  الشتات،  يف  عالية  بنسبة  أعدادهم  تزايدت  والذين  العائدون، 

األرجح. وستشهد أرايض العائالت األصلية توسعاً عمودياً، حتى تتحول إىل أحياء مدنية مكتظة. 

تأطري الغموض
تؤسس مرحلة عودة الالجئني حالة من التمدن املركبة من فضاءات محددة وغري محددة. بناء 
ـُحدد مستقبلها بعد أو  مكثف للحضور يرتافق مع مشاهد املحو التي تدل عىل العائالت التي مل ي

تلك التي ال تزال غري قادرة عىل العودة.
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185 People/Ha

1760 Present
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املرحلة الرابعة

البقاء  أو  القرية  إىل  العودة  اتخذت قرارها ما بني  املرحلة، كل أرسة مهجرة كانت قد  يف هذه 
الناتجة عن الغياب فضاءات مشرتكة محمية ضمن نسيج القرية.  كمهجرة. وستصبح الفراغات 
اقرتاحنا هو أن تتم استعادة هذه الفضاءات بواسطة عملية " كشف األرض". كام يتوجب النظر إىل 
هذه املرحلة فقط عىل أنها ذروة املرحلة األوىل من العودة: أي االنتقال من "الغموض" إيل "اليقني"، 
ـّز معييش يربط املايض بالحارض. أما  كوسيلة لبدء تسوية ظروف الشتات، وذلك بواسطة بناء حي
د. حيث سيعقب اتساع الرقعة املدنية للقرية  املرحلة الالحقة، فيمكن النظر إليها كـاندماج مجدَّ

عىل األرجح تطّوٌر نحو الخارج، وارتباط متزايد مع البنى التحتية اإلقليمية والقطرية. 

عالمات الغياب
داخل  فراغات مستدمية  إىل  الشتات، سيؤدي  تبقى يف  أن  األرس  بعض  لدى  املحتمل  الخيار  إن 
ـّزات عامة مع فن معامري ناتج عن حوار بني طبقات  النسيج املدين املتشكل. وهي ستصبح حي

الذاكرة واملحو والحضور. 
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337 People/Ha

3200 Present



ِسِدق – مجلة النكبة التي مل تنتِه، العدد 6، أيار 2011
نحو عودة الجئني فلسطينيني

هيئة التحرير: عوفر كهانا، ُأسنات بار- أور، أيوب أعمر، نورمه مويس، إينت برونشطني، 
تومر جردي، عمر الغباري

املحرر: تومر جردي
تصميم: عوفر كهانا وأسنات بار- أور، فرهسيه

إصدار: جمعية “زوخروت” )ذاكرات(
تحرير لغوي وتنقيح:  عمر الغباري

النارشان: فرهسيه، زوخروت


