
14
15
14
غياب األرشيف الوطني15

والحق الجماعي

جعفر فرح
مدير مركز مساواة

عانينا خالل اعداد هذا الكتاب من قضية غياب األرش��يف الوطني للجماهير العربية الفلس��طينية في 
اس��رائيل. وهذا االرش��يف هو حق وطني وجماعي يحق لكل مجموعة سكانية ترغب في التطور من 
خالل دراسة عميقة لسيرورتها السياسية، الثقافية والحضارية. وأفضل أرشيف وجدناه لتوثيق تجربة 
ي��وم األرض وهي تجربة مهم��ة ومفصلية في حياة المجتمع العربي الفلس��طيني في أرض الوطن 
ه��ي صحيف��ة االتحاد والتي تعاني منذ س��نوات من أزمة مادية خانقة منعت م��ن جماهيرنا وباحثينا 
حق اس��تخدام هذا االرش��يف الذي يراف��ق حياة مجتمعنا قب��ل النكبة وحتى يومنا ه��ذا. وعند البحث 
عن مواد توثق النضال على األرض وجدنا عش��رات الصور والمس��تندات في بيوت رؤس��اء المجالس 
وقيادات المؤسس��ات الوطني��ة التي حافظت على الصور والمس��تندات كذكرى لثم��ن دفعه مجتمعنا 
قبل ان يس��تكتتب البعض التاريخ ويستشرق باحثا عن »الجيل المنتصب«. ويأتي هذا الكتاب ليوثق 

بالمستندات التاريخية والصور مسيرة شعب رفض ان ينحني وبقي »منتصب القامة يمشي..«.
وه��ا نحن نصدر هذه المس��اهمة المتواضعة بحق م��ن ثبت من أهلنا في ه��ذا الوطن وحافظ على 
بقاءن��ا وتجذي��ر وجودنا ولم تكن هذه مهمة س��هلة في ظل المؤامرة على ش��عبنا منذ النكبة مرورا 
بالحكم العسكري والنكسة وتهجيره وتحويل غالبيته إلى الجئين. وغالبية من بقي في أرض الوطن 
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ساهم في اعادة بناء هذا المجتمع وبناء مؤسساته الثقافية، السياسية والمجتمعية. ومراجعة ألرشيف 
الحزب الشيوعي ولجنة الدفاع عن األراضي ولجنة المبادرة االسالمية وحركة األرض يعطي اكثر من 
دليل على الثمن الش��خصي والجماعي الذي دفعه من ناضل لتجذير بقاءنا وتطورنا في هذا الوطن، 

رافضا خيار التهجير والنزوح والخنوع. 
ويس��اهم غياب االرشيف وغياب الجامعة البحثية ومراكز االبحاث الجامعية في تشويه الواقع وتغييب 
الماض��ي ليتح��ول الواقع إلى ظاهرة مبتورة ال عالقة لها مع الس��ياق والتراكمية وتبقى الصورة التي 
يصفه��ا بع��ض الموثقين الجدد ص��ورة واحدة لحدث واحد ال نس��تطيع منها فهم الس��ياق المتكامل 

لعملية التطور التاريخي، الثقافي، السياسي، االقتصادي والحضاري لمجتمعنا.
وللتاري��خ ندون به��ذا الكتاب ان مؤسس��ات وطنية مثل »الجدي��د« ، »االتحاد« و«الص��وت« قد وثقوا 
ف��ي اللغة العربية ع��دد من الحوارات والمحاور التي رافقت مس��يرة نضال جماهيرن��ا. فتوثيق حوار 
المثقفين العرب وأحزابنا السياس��ية حول اقامة الجامعة العربية هو من أهم المس��تندات التي توثق 
النض��ال حول الحق في التعليم والتعليم العالي الذي رافق مجتمعنا في الس��بعينات وما زال يرافقنا 
حتى اليوم. ونش��كر بهذه المناس��بة لجنة الدفاع عن األراضي التي قامت بتوثيق يوم األرض، وبقي 
“الكتاب األسود” مرجعًا أساسيًا يوثق نضال ما زال يرافقنا حتى اليوم. وانصافا لحق هؤالء نعيد نشر 
أجزاء من “الكتاب االسود” ونفخر بنشر قائمة اسماء أعضاء لجنة الدفاع عن األراضي وهم من قادوا 
جماهيرنا للدفاع عن األرض وحافظوا على حق  الناس في بناء المس��كن، وما زال هذا الحق موضع 

نضال مستمر يرافق غالبية قرانا ومدننا. 
عندما بدأ مشروع التوثيق توجهت الينا طال بن تسفي وعرضت أرشيفها الشخصي وعملها التطوعي. 
واس��تغربنا ان تقوم يهودية في توثيق تاريخ يوم األرض ولكن العمل على هذا المش��روع كشف لنا 
ما كنا نعرفه عن دور التقدميين اليهود منذ النكبة، مرورا بالكش��ف عن مجزرة كفر قاس��م ووصوال 
إلى يوم األرض. وها هو غرش��ون كنيس��بل يرافق عبد عابدي في بناء ضريح الش��هداء الذي نجتمع 
حوله منذ 30 عاما. وها هم اليهود الرافضين لممارس��ات شعبهم القامعة والواقفين إلى جانب الحق 
االنس��اني ونتحم��ل نحن مس��ؤولية اختراق الحصار على ش��عبنا وتوس��يع دائ��رة الداعمين لحقوقنا 

الشرعية في البالد والعالم.
ألعادة بناء مؤسس��اتنا ودراسة التحديات امام مجتمعنا دور مهم في استمرار النضال من أجل حقوق 
مجتمعن��ا. ونح��ن نش��ارك في مركز مس��اواة في اعادة بناء هذه المؤسس��ات ونحي��ي كل من يكمل 
المش��وار وندعو الباحثين العرب إلى توثيق تجارب مؤسس��اتنا فلجن��ة االربعين، والمجلس االقليمي 
للق��رى غي��ر المعترف فيها في النقب والمركز العربي للتخطيط البديل واللجان الش��عبية للدفاع عن 
األرض والمسكن دور هام في االنتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة البناء والتطور. ونحن نصدر هذا 
الكتاب مساهمة منا في توثيق تجربة مجتمعنا النضالية لتشكل مرجعية ورافعة الستمرار النضال.
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ونس��مع في كثير من االحيان من يقول »وما فائدة النضال« وها هي تجربة يوم األرض دفعنا ثمنها 
غالي��ا، ولكن م��ن ناضل تمكن من الغاء األوامر العس��كرية، التي هدفت إلى مص��ادرة 21 الف دونم 
وأجب��رت الحكوم��ة على التن��ازل عن مخططاتها وها ه��ي منطقة المل خضراء، وندعو من يش��كك 
ف��ي جدوى النض��ال ان يزور آالف الدونمات ويش��اهد بأم عينيه هذا االنجاز ال��ذي تبعه تحرير أرض 

الروحة. 
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