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االفتتاحية

متيَّز خطاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) 1أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
مس��اء األربع��اء 2017/9/20 ،ال��دورة  72بالوض��وح واجلرأة .ج��اءت عباراته محددة
ومباشرة ،وحظيت بإجماع الكل الفلسطيني دون استثناء.
طرح اخلطاب تس��اؤالت مش��روعة ،حول ما ينتظر القضية الفلس��طينية من
خيارات ،بعد كل ما قامت به حكومة االحتالل اإلس��رائيلي ،من إجراءات حتول دون
الوصول إلى حل الدولتني ،وأحكام وقواعد القانون الدولي .جاء هذا اخلطاب ،مترافقا ً
مع استجابة حركة حماس ،مع اجلهود الرامية للمصاحلة الوطنية الفلسطينية،
وكان أب��رز خطاها ،اإلعالن بوض��وح وجالء ،عن قبولها حل اللجن��ة اإلدارية ،وفتح
األبواب أمام حكومة الوفاق الوطني ،لتسلم مهامها وممارسة دورها ،مما بات يرسم
مالمح أفق فلسطيني جديد.
» ،في عددها القادم ،مواكبة تلك التطورات الهامة،
ستحاول «
أكادميياً ،عبر دراس��ات متخصصة ،سيكون طابعها األس��اس ،استشرافياً ،ويدور
ح��ول اخليارات الفلس��طينية القادمة ،بعد تعثر حل الدولت�ين واملوقف األميركي
اجلدي��د ،وبروز تط��ورات إقليمية ودولية ،س��يكون لها عميق األث��ر ،على مجريات
قضيتنا الوطنية.
» ،معاجلة دور بريطاني��ا في انتدابها
ح��اول العدد الراهن م��ن «
لفلسطني ،وانحيازها الكامل ،للحركة الصهيونية ،ومشروع إقامة دولة إسرائيل.
بدءا ً من تصريح بلفور ،وما تاله من إجراءات قام بها «املندوبون الس��امون» ،وصوال ً
إلقامة دولة إسرائيل في العام .1948
كتب د .كمال قبعة ،دراس��ة بعنوان :مقاضاة بريطانيا ،بعد رفضها االعتذار عن
وعد بلفور والنكبة .واس��تعرض د .عدنان ملحم ،س��جال ً طويالً ،على امتداد مائة
عام ،منذ وعد بلفور .متسائالً :ماذا بعد؟!..
 1نص اخلطاب ،في ملحق وثائق ،ص .259
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» ابتدا ًء من العدد القادم ،على التطرق
س��تحرص هيئة حترير «
بجدية وبعد أكادميي معمق ،للخيارات املس��تقبلية واألبحاث االستش��رافية ،من
جه��ة ،ومراجعة القضاي��ا الراهنة ،من جه��ة أخرى ،وذلك عبر أكثر من وس��يلة،
كالندوات واملؤمترات ،أو محاور األعداد في اجمللة والدراسات املتخصصة.
» ،كانت وستبقى ،منبرا ً مفتوحا ً للجميع ،بها تتالقى األفكار،
«
وبها تتصارع ،دون أن يفسد اخلالف أي مودة.

رئيس التحرير
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دراسات

مقاضاة بريطانيا بعد رفضها االعتذار
عن وعد بلفور والنكبة
كمال قبعة

*

ال تزال قضية مساءلة بريطانيا عن اجلرائم التي ترتبت عن وعد بلفور واالنتداب،
قضي��ة متفاقم��ة جراء املواق��ف البريطانية به��ذا اخلصوص من جه��ة ،واملوقف
الفلس��طيني الثابت الذي مت التعبير عنه والتصريح به في أكثر من مناسبة .وقد
تدرجت املواقف البريطانية من محاولة املراوغة والتملص من مسؤوليتها ،إلى أن
وصلت حتى إلى رفض االعتذار بش��كل رس��مي من احلكومة البريطانية ،واإلصرار
على إجراء احتفاالت متجد الذكرى املئوية إلصدار وعد بلفور.
1
وبغي��ة متابعة تلك املواقف البريطاني وكذلك الفلس��طينية بهذا اخلصوص ،
تتناول هذه الدراس��ة خلفيات ومجريات طلب االعت��ذار البريطاني ،والوقوف على
نص��وص ومضامني الرد الرس��مي البريطاني الرافض لذلك الطل��ب .وقد تتبعت
الدراس��ة املوقف الفلس��طيني ،وفق��ا ً للمب��ادئ والقواعد الواجبة ف��ي القانون
الدول��ي ،بش��أن فض وح��ل النزاعات الدولي��ة بالطرق الس��لمية ،واخلطوات التي
اتبعتها فلس��طني في هذا املضم��ار ،وصوال ً إلى بداية التفكي��ر واإلعداد ملقاضاة
بريطانيا بهذا الش��أن .وتضمنت الدراسة أن «الفلسطينيني قد دفعوا ثمن تاريخ
ليس تاريخهم» ،األمر الذي أدى إلى جرمية بحقهم من قبل بريطانيا ،وهي جرمية ال
تسقط بالتقادم ،بل هي جرمية ال تزال مستمرة منذ مائة عام ،األمر الذي يقتضي
مقاض��اة بريطانيا .وتناولت الدراس��ة باختصار طرق ووس��ائل وأش��كال املقاضاة
* كاتب وباحث في شؤون القانون الدولي.
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تل��ك ،وكذلك املطلوب من تلك املقاض��اة واملتمثل في املطالبة بتطبيق مبدأ جبر
وإص�لاح الضرر وما يتضمنه من قواعد وأحكام ،باعتب��ار ذلك حقا ً جماعيا ً وفرديا ً
للش��عب الفلسطيني .ومت تقدمي عدد من التوصيات للشروع في اآلليات املمكنة،
التي سيعهد لها بإعداد امللف االتهامي بحق بريطانيا.
املوقف واحلراك الفلسطيني
أعاد الرئيس الفلس��طيني مبناسبة الذكرى التاسعة والس��تني للنكبة ،تكرار
املوقف الفلسطيني واإلصرار عليه ،عندما أعاد تأكيده بأن «الظلم التاريخي الذي
حلق بشعبنا وما يزال يتفاقم ،وقد بدأ من الناحية العملية مع وعد بلفور املشؤوم،
ومن هن��ا ،فإننا ندع��و احلكوم��ة البريطانية ،إلى حتم��ل مس��ؤوليتها التاريخية
واألخالقي��ة ،ب��أن ال تقوم بإحي��اء الذكرى املئوية له��ذا الوعد الباط��ل واالحتفال
ب��ه»؛ وأضاف بأن عل��ى بريطانيا «أن تبادر ب��دال ً من ذلك ،بتقدمي االعتذار لش��عبنا
الفلسطيني الذي دفع ثمنا ً باهظا ً دما ً وتشرداً ،نتيجة لهذا الوعد املشؤوم وتنفيذه
على حساب أرض وطننا التاريخي وعلى حساب شعبنا وحقوقه املشروعة».2
وتوقفت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها بتاريخ
 ،2017/2/13أم��ام ق��رار بريطانيا االحتفال هذا العام بالذك��رى املئوية لوعد بلفور
املش��ؤوم مبش��اركة رس��مية إس��رائيلية ،ودعت بريطانيا إلى إلغاء هذا االحتفال
وفي الوقت نفس��ه تقدمي االعتذار إلى الش��عب الفلسطيني عن اجلرمية والكارثة
اإلنس��انية ،التي تس��ببت بها بريطانيا قب��ل مائة عام ،وتصوي��ب اخلطأ ،والظلم
التاريخي ال��ذي ترتب على ذلك الوعد االس��تعماري ،واالعتراف بدولة فلس��طني،
وبحق الالجئني الفلس��طينيني ف��ي العودة إلى ديارهم التي هج��روا منها بالقوة
العس��كرية الغاشمة ،وتعويض الش��عب الفلس��طيني عن األضرار التي ترتبت
على الكارثة اإلنس��انية التي تسبب بها ذلك الوعد االستعماري املشؤوم .وأكدت
اللجن��ة التنفيذي��ة بأنها تتابع تش��كيل اللجن��ة الوطنية والش��عبية ،ملتابعة
الفعاليات ملواجهة القرار البريطاني املعادي حلقوق شعبنا في األراضي احملتلة وفي
3
كل مخيمات اللجوء والشتات.
وفي س��ياق متابعة تنفيذ هذا املوقف ،جرت العديد من اللقاءات الرس��مية ،مبا
فيها لقاءات على مس��توى وزيري اخلارجية الفلسطيني والبريطاني ،ولقاء األخير
بالرئيس الفلس��طيني في رام اهلل ،بغية الوصول إلى حلول بهذا الش��أن .وأكدت
وزارة اخلارجي��ة الفلس��طينية ،أنه��ا طالبت بريطانيا رس��ميا بإلغ��اء وعد بلفور
القاض��ي بإقام��ة وطن قوم��ي لليهود في فلس��طني ،وإصدار وع��د جديد يعترف
بحقوق الش��عب الفلس��طيني .وذكر وزير اخلارجية الفلس��طيني رياض املالكي،
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أن��ه طلب ذلك رس��ميا خالل لقاء جمعه مع نظيره البريطاني ،بوريس جونس��ون
ف��ي العاصمة البريطانية لندن .4وقال الوزير« :طالبن��ا اجلانب البريطاني أن يصدر
وع��دا جديدا ينه��ي الوعد الذي مر عليه  99عاما ،تلتزم في��ه بريطانيا بحق تقرير
املصير للشعب الفلسطيني ودعمها إلقامة دولة فلسطينية واالعتراف بالدولة
الفلس��طينية»؛ مضيفا« :حتدثنا عن املسؤولية التاريخية لبريطانيا جتاه ما حدث
نتيج��ة وعد بلف��ور ،واالعتذار املطلوب إن كانت متلك اجلرأة والش��جاعة في حتمل
مسؤولياتها حيال ما حدث ضد الشعب الفلسطيني نتيجة الوعد» .وأكد املالكي
أنه جرى مطالبة جونس��ون رسميا بـ«أن متتنع احلكومة البريطانية عن املشاركة
في أي نش��اط أيا ً كان احتفاال ً بهذه املناسبة ،ألن هذا ميس مشاعر الفلسطينيني
ويؤثر كثيرا على العالقات الفلس��طينية البريطانية» .وقال الوزير الفلس��طيني
إنه مت االتفاق خالل اللقاء ،على تشكيل جلنة مشتركة لتقييم تأثيرات وعد بلفور
على العالقات الثنائية ،وانعكاس��ات ذلك على الوضع الفلسطيني منذ  100عام،
مؤك��دا ضرورة أن تخ��رج اللجنة بتوصيات ،ميكن أن تس��اعد بريطانيا باخلروج من
هذه املس��ؤولية التي تراكمت نتيجة الوعد .وق��د تعنتت احلكومة البريطانية وال
تزال بشأن املطالب الفلسطينية تلك.
استمرار املواقف البريطانية املعادية
أث��ار قرار احلكومة البريطانية إقامة احتفالية ملناس��بة مرور مئة عام على وعد
بلفور العام احلالي ،غضبا ً واس��عا ً ل��دى القيادة والفعاليات الفلس��طينية ،التي
أرسلت وفدا ً إلى لندن للبحث مع احلكومة البريطانية في شأن تصحيح «الظلم
التاريخي» الذي وقع على الش��عب الفلسطيني نتيجة هذا الوعد .وردت بريطانيا
على التهديدات الفلس��طينية هذه ،بعدم منح السفير الفلسطيني اجلديد في
لندن مكانة س��فير ،كتلك التي حصل عليها السفير الفلسطيني السابق .وفي
خطوة غير ودية امتنعت بريطانيا عن التصويت في مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة ،على قرار يس��مح بتحميل إسرائيل املسؤولية عن انتهاكات حقوق
اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة وبناء املستوطنات.5
وإلى جان��ب ذلك ،تتماهى املواق��ف البريطانية مع املطالب اإلس��رائيلية ،ففي
اس��تجابة ملطال��ب اللوبي املُؤيد إلس��رائيل ف��ي بريطانيا ،وجهت وزي��رة التنمية
الدولي��ة بريتي باتل ،تعليماتها لتجميد املس��اعدات املالية املخُصصة للس��لطة
الفلس��طينية ،والتحقيق في كيفية صرف املس��اعدات الت��ي تقدمها بريطانيا
للفلس��طينيني .وذك��رت صحيف��ة “ذا صن” البريطاني��ة ،بتاريخ  6تش��رين األول
(أكتوبر)  ،2016أن الوزيرة باتل سوف جتمد املاليني من اجلنيهات التي تدفعها ضمن
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املس��اعدات املالية املقدمة للسلطة الفلسطينية ،إلى حني التحقيق في مزاعم
س��ابقة تفيد بأن منظمة التحرير الفلسطينية تنفق بعضا ً من تلك املساعدات
كروات��ب لـ«إرهابي�ين» معتقل�ين ،وكمس��اعدات اجتماعية لعائ�لات «إرهابيني»
معتقلني أو ماتوا ،في إشارة إلى األسرى والشهداء.6
وف��ي أول خطاب لها أمام منتدى «أصدقاء إس��رائيل في ح��زب احملافظني» الذي
تعهدت رئيس��ة الوزراء
أقي��م هذا العام حتت ش��عار « 100عام عل��ى وعد بلفور»ّ ،
البريطاني��ة ،تيري��زا ماي ،بإص��دار قرار حكوم��ي جديد يقضي بتوس��يع مفهوم
«الالس��امية» ليتضمن التعبيرات املو ّجهة ضد إسرائيل نفسها وليس فقط ضد
اليهود واليهودية .وحس��ب مكتب رئاسة الوزراء البريطانية ،فإن هدف التوصيف
واملفه��وم اجلديد هو ضمان «عدم متلّص وجناة املس��يئني» لليه��ود ومجتمعاتهم
ومؤسساتهم .وتهدف حتركات بريطانيا إلعاقة حركة مقاطعة إسرائيل العاملية،
املناص��رة لدول��ة فلس��طني ،بحجة أن تل��ك التح��ركات تنتهك حقوق اإلنس��ان
الرئيس��ية ،وذلك حس��ب ما ذكر الكاتب في صحيفة «ذا اندبندنت» البريطانية،
ب��ن واي��ت .وفي خطاب موقّ��ع من ِقبل خبراء قان��ون من بريطاني��ا ،و 14آخرين من
دول أوروبية أخرى ،قالوا إن مقاطعة ش��ركات ومنتجات إسرائيل ،هي حق مشروع
للتعبي��ر عن الرأي .واعتبر الكاتب في صحيف��ة «ذا اندبندنت» أن التعريف اجلديد
لـ»الالسامية» ليس جديداً ،ومع ذلك ،يُشكّل تهديدا ً واضحا ً لالنتقادات املشروعة
إلس��رائيل ،ويأتي مبثابة تهديد للمتضامنني مع الش��عب الفلسطيني ،وتقويض
حركة املقاطعة إلسرائيل.7
وأص��درت إدارة احلكم احمللي في أيلول (س��بتمبر)  ،2016دليل إرش��ادات قانونية
يقيد حرية اجملموعات التي تعمل على محاصرة الش��ركات املتورطة في انتهاكات
ّ
إس��رائيل للقانون الدولي أوالً ،ويجبر أصحاب املعاشات التقاعدية على االستثمار
ف��ي ش��ركات متورطة في انته��اكات حقوق اإلنس��ان ثانياً .وألزم��ت التوجيهات
القانونية اجملالس احمللية بـ«عدم دعم سياس��ات تخالف سياسة اململكة املتحدة
اخلارجية والدفاعية» ،زاعمة أنه «ليس من املناس��ب استخدام سياسات النفقات
لتنفيذ مقاطعات وس��حب االس��تثمارات وف��رض عقوبات ،ضد ال��دول األجنبية
والصناعات الدفاعية البريطانية».
وف��ي خطوة الفت��ة وغير مس��بوقة ،أعلنت “حمل��ة التضامن مع فلس��طني”،
ومقره��ا لندن ،أنها س��تقاضي احلكومة البريطانية بس��بب فرضه��ا قيودا ً على
سحب االس��تثمارات من شركات متورطة في انتهاكات إسرائيل حقوق اإلنسان.
وتتعل��ق القيود احلكومي��ة اجلديدة ببرام��ج التقاعد التابعة للس��لطات احمللية،
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وحتديدا ً منع استخدام هذه البرامج في سياق املقاطعة وسحب االستثمارات من
شركات األسلحة في اململكة املتحدة ،والشركات الدولية واإلسرائيلية املتورطة
في انتهاكات إس��رائيل القانون الدولي .8وأوضحت احلملة في بيان تلقت «احلياة»
نس��خة من��ه ،أنها تقدمت إلى احملكمة األس��بوع اجلاري بطل��ب مراجعة قانونية
لهذه اإلجراءات والقيود اجلديدة التي دخلت حيز التنفيذ الش��هر املاضي ،ما يعني
«أنن��ا نحاول إلغاءها من طريق احملكمة» .وثم��ة اعتبارات عدة وراء طرح هذا امللف
أم��ام احملكمة ،إذ تنظر «حملة التضامن مع فلس��طني» إل��ى القيود اجلديدة على
أنها «تهدد احلق املدني في املقاطعة وس��حب االس��تثمارات من شركات متورطة
في انتهاكات حقوق اإلنس��ان وجتارة الس�لاح» ،كما «حتد من احلق األساس��ي في
حرية التعبير والرأي» ،و«تسمح بتدخل ويستمنستر في شؤون السلطات احمللية،
وتق��وض حرية موظفي القطاع العام وأصحاب التقاعد في اتخاذ قرارات جماعية
ّ
في شأن االستثمار أو سحبه».
وقد قضت احملكمة اإلدارية البريطانية ،9بعدم شرعية اإلرشادات القانونية التي
قدمته��ا احلكومة البريطاني��ة إلى اجملالس احمللية ،والتي كان��ت تهدف إلى تقييد
دعم حركة مقاطعة إسرائيل ( )BDSمحليا ً ومنع سحب االستثمارات على أسس
أخالقية .وأعلنت احملكمة أن التحرك وفقا ً للتوجهات السياس��ية واإلنسانية ،هو
ح��ق مكفول في القان��ون وبإمكان املواطن�ين البريطانيني رفض اس��تثمار أموال
نظام املعاش��ات التقاعدية في مش��اريع إسرائيلية و/أو ش��ركات دولية متورطة
في اجلرائم اإلس��رائيلية ،والعمل سويا ً نحو وقفها متاماً .ووصفت احملكمة اإلدارية
جه��ود احلكومة البريطاني��ة املتعلقة بقانون املعاش��ات التقاعدية باجلهود “غير
الالئقة” ،في إش��ارة إلى محاوالت حكومة احملافظني بقيادة “تيريزا ماي” اس��تغالل
قانون املعاش��ات حلماية سياس��تها اخلارجية والدفاعية ،فضال ً عن جتارة الس�لاح
البريطانية املعتمدة على الواردات اإلسرائيلية بشكل كبير.
جهود غير رسمية
إلى جانب اجلهود الفلس��طينية الرس��مية ،أطلق مركز «العودة» الفلسطيني
م��ن داخل البرملان البريطاني حملة تطالب لندن باالعتذار عن وعد بلفور .وتهدف
احلمل��ة التي مت إطالقه��ا بحضور كثيف من النش��طاء واألكادميي�ين واحلقوقيني
والبرملاني�ين البريطانيني ،إلى جمع مئة ألف توقي��ع على مذكرة تطالب احلكومة
باالعت��ذار ،حيث إن جمع هذا الرقم يلزم عرفيا مجلس العموم مبناقش��ة املذكرة
التي س��تقدمها احلملة .وستس��تمر احلملة على مدى العام وحتى مئوية الوعد،
وتشمل أيضا ً عددا ً كبيرا ً من الفعاليات بالبرملان ومجلس حقوق اإلنسان في جنيف،
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باإلضافة لنش��ر عدد من الكتب والدراسات وإقامة حمالت التوعية لكسر اجلمود
السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية بأوروبا عموما وبريطانيا خصوصا.
وبتاريخ  14نيسان (أبريل)  2017جتاوز مؤشر التواقيع على العريضة اإللكترونية،
الت��ي أطلقت في بداية ش��هر تش��رين األول (أكتوب��ر) ع��ام  2016للحملة حاجز
رسميا بحسب القانون البريطاني إللزام
العش��رة آالف توقيع ،وهو العدد املطلوب
ً
رس��ميا .ولذا دعا مجل��س العموم البريطان��ي في مذكرة
احلكوم��ة بالردّ عليها
ً
س��لمها إلى رئيس��ة احلكومة تيريزا ماي ،لس��رعة الرد على احلملة الدولية تلك،
بعدم��ا باتت احلكومة ملزم��ة بالردّ خالل موع��د مدته ثالثة أيام يس��تثنى منها
العطالت الرس��مية ،توضح في��ه موقفها من مطالب احلمل��ة التي تتلخص في
تقدمي اعتذار للشعب الفلسطيني عن مسؤوليتها التاريخية ،عن وعد بلفور وما
ترتب عليه من معاناة للفلس��طينيني .وقال تشارلي فراي ،عضو مجلس العموم
ش��عبيا ،يلزم احلكوم��ة البريطانية
منحى
البريطان��ي «إن العريض��ة قد أخ��ذت ً
ً
بالتعام��ل مع��ه على محمل اجلد ،خاصة أن التواقيع م��ا زالت في تزايد ،حيث بدا
حتول كبير في الرأي العام البريطاني جتاه القضية الفلس��طينية».
ً
واضح��ا وجود ّ
وتاب��ع« :ه��ذا ما يجب أن تدرك��ه احلكومة وتضعه ف��ي اعتبارها قب��ل إصدار الرد
رس��ميا ،بحيث ال يصطدم مستقبال ً مع توجه البرملان إذا ما كان الرد غير متوافق
ً
مع توجهات الرأي العام ،وأدى إلى تسارع وتيرة التصويت على العريضة لتبلغ احلد
القانون��ي من التصويت وهو  100ألف ص��وت ،ويصبح البرملان مجبرًا على الوقوف
إلى جانب االجتاه الش��عبي في مواجهة احلكومة» .10يشار إلى أن مجلس العموم
البريطاني كان قد اعترف في أواسط تشرين األول (أكتوبر)  ،2014في اقتراع رمزي
بـدول��ة فلس��طني ،بأغلبية  274صوت��ا مقابل  ،12وذلك في جلس��ة تغيَّب عنها
رئي��س الوزراء ديفد كاميرون .وقال املتحدث باس��م احلكومة البريطانية قبيل بدء
اجللس��ة ،إن تصويت اجمللس باملوافقة لن يغير من سياس��ة احلكومة إزاء القضية
الفلسطينية ،حيث إن االعتراف بالدول من صالحيات احلكومة في بريطانيا وليس
البرملان .وتش��ير ه��ذه الواقعة ،بأن هن��اك انفصاما ً حادا ً ف��ي املواقف بني مجلس
العموم واحلكومة البريطانية في املوضوع الفلس��طيني ،فاألول أكثر تأييدا بدليل
تصويته الرمزي سابق الذكر.
الرد البريطاني الرسمي على مطلب االعتذار
كان الرد البريطاني املتوقع يقرأ من أول خطاب رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي ،أمام منتدى «أصدقاء إسرائيل في حزب احملافظني» ،الذي أقيم هذا العام حتت
ش��عار « 100عام على وعد بلفور» ،والتي اعتبرت فيه «وعد بلفور أهم الوثائق في
11

التاريخ ،ألنه يدل على دور بريطانيا اإليجابي والهام في إقامة وطن قومي للشعب
وتعهدت بإصدار
اليه��ودي» ،وهو «اليوم الذي نحتفي به بفخر» ،على حد تعبيرها.
ّ
ق��رار حكومي جديد يقضي بتوس��يع مفهوم «الالس��امية» ،ليتضمن التعبيرات
املو ّجهة ضد إسرائيل نفسها وليس فقط ضد اليهود واليهودية .وحسب مكتب
رئاس��ة الوزراء البريطانية ،فإن هدف التوصيف واملفه��وم اجلديد هو ضمان «عدم
متلّص وجناة املسيئني» لليهود ومجتمعاتهم ومؤسساتهم.11
وق��د مت إصدار الرد البريطاني الرس��مي على مطلب االعتذار بتاريخ  22نيس��ان
(أبري��ل)  ،2017وال��ذي رفضت في��ه احلكوم��ة البريطانية تقدمي أي اعت��ذار يتعلق
بـ«وع��د بلفور» الذي أس��س لقيام دولة االحتالل اإلس��رائيلي ،وقالت في بيان لها
إن��ه «موضوع تاريخ��ي وال نية لها باالعت��ذار عنه» .وأعربت احلكوم��ة البريطانية
ع��ن “الفخر ب��دور بريطانيا في إيجاد دولة إس��رائيل” ،مؤك��دة أن «املهم في هذه
املرحلة هو دفع عجلة الس�لام من خالل دولتني إسرائيلية وفلسطينية ،تعيشان
بسالم جن ًبا إلى جنب» .وجاء في ردها« ،أشياء كثيرة حدثت خالل تلك الفترة ،وإن
احلكوم��ة البريطانية ت��درك أن اإلعالن كان ينبغي أن يدع��و حلماية احلقوق جلميع
الطوائف في فلسطني ،وال سيما حق تقرير املصير».
وجاء حرفيا ً في الرد الرسمي“ :إن حكومة بريطانية ال تعتزم االعتذار عن الوثيقة
التاريخية ،نحن فخورون بدورنا في تأس��يس دولة إسرائيل” ،وأوضحت أن ما تهتم
به اآلن هو تشجيع “السالم!” فقط ،بينما جتاهلت في ردها معاناة الفلسطينيني
ج��راء احتالل أرضهم والظل��م الواقع عليهم على مدار عق��ود .وعالوة على ذلك،
ملحّ��ت إلى وجود روابط دينية وتاريخية مع فلس��طني وإل��ى االضطهاد الذي تعرض
ل��ه اليهود في تل��ك احلقبة ،بينما أغفلت بش��كل تام الفظائ��ع التي وقعت في
فلسطني على يد العصابات الصهيونية ،التي سهلت دخولها خالل فترة االنتداب،
والتي ارتكبت مجازر ممنهجة نتج عنها تهجير أكثر من  570قرية فلسطينية من
سكانها عام .1948
واعترفت احلكومة ألول مرة في تاريخها في ردها بوقوع تقصير في حماية حقوق
الفلس��طينيني ،وخلل في الضمانات والتعهدات الت��ي قطعتها في نص اإلعالن
قائلة “نحن ندرك أن وعد بلفور كان ينبغي أن يدعو إلى حماية احلقوق السياسية
للطوائف غير اليهودية في فلسطني ،وال سيما حقهم في تقرير املصير” ،وتابعت:
“غير أن الش��يء املهم اآلن هو التطلع إل��ى األمام وحتقيق األمن والعدالة لكل من
اإلسرائيليني والفلسطينيني من خالل سالم دائم”.
صاح��ب العريض��ة وهو مرك��ز العودة الفلس��طيني ،أكد أن الهدف الش��عبي
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والتعريفي قد حتقق من العريضة ،وهو حتويل قضية وعد بلفور إلى قضية رأي عام
داخل وخارج بريطانيا .كما أعلن املركز عن تصعيد آليات احلملة وفتح باب التوقيع
عامليا ً ملمارس��ة مزيد من الضغوط على حكومة وعد بلفور ،وس��يعلن خالل األيام
القادمة عن خطته ملا بعد رد احلكومة ،جهد شعبي ال بأس به ،لكنه يبقى محض
إعالم وحتريض ناعم ،وهو بالتأكيد جهد املقل ،واملس��تطاع ،وال يغني عن املقاومة
التي شرعتها كل املبادئ السماوية واألرضية”.12
واحلقيق��ة أن املطلوب م��ن بريطانيا ليس فق��ط االعتذار ،وإمن��ا أن تقر وتعترف
باملس��ؤولية القانونية والتاريخية عن هذا الوعد ،وما ترتب عليه من نكبة وجرائم
وعذابات غير مس��بوقة في التاريخ بحق الش��عب العربي الفلس��طيني .على أن
احلكومة البريطانية ال تزال على غيها ،بل وتقول «نحن فخورون بدورنا في تأسيس
دولة إس��رائيل»؛ أي أنها فخورة بالتسبب وباملساهمة في أبشع عملية استعمار
استيطاني إجالئي إحاللي في التاريخ غير البعيد واحلديث ،وتشريد شعب بأكمله
وتهويد وأس��رلة أمالكه مبختلف أنواعها ،وتدمي��ر وإبادة بنيته اجملتمعية التحتية
والفوقية.
ويحم��ل مفهوم االعت��ذار في بعده القانون��ي واألخالقي أبع��ادا ً مريبة وحمالة
األوج��ه ،إذ أن��ه يعني االعت��ذار عن اجلرم املرتك��ب ،من دون أن يترت��ب على ذلك أي
أث��ر قانوني على املس��توى اجلنائي أو املدن��ي .وقد تلجأ بعض ال��دول إليه من باب
املن��اورة ،لذلك «ال بد من التفريق والتمييز ما بني ما هو تكتيكي ،متغير بحس��ب
الظ��روف واإلمكانيات املتاحة ،وبني ما هو اس��تراتيجي وثابت ،إضافة إلى التمييز
ما بني السياس��ي والقانوني ”13.وقد جاء بيان اللجن��ة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلس��طينية في اجتماعها بتاريخ  ،2017/2/13مستدركا ً ذلك بتضمينه “تقدمي
االعتذار إلى الش��عب الفلس��طيني عن اجلرمية والكارثة اإلنسانية ،التي تسببت
به��ا بريطانيا قبل مائة ع��ام ،وتصويب اخلطأ ،والظلم التاريخ��ي الذي ترتب على
ذلك الوعد االستعماري ،واالعتراف بدولة فلسطني ،وبحق الالجئني الفلسطينيني
في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العس��كرية الغاش��مة ،وتعويض
الشعب الفلسطيني عن األضرار التي ترتبت على الكارثة اإلنسانية التي تسبب
14
بها ذلك الوعد االستعماري املشؤوم” .
ومطل��ب االعتذار ظاه��رة دولية جديدة ،وقوة ضاغطة باجت��اه “إقرار مبدأ ثنائية
االعتذار والتعويض ،متاشيا ً مع جتارب سابقة مشابهة ،وخاصة بعد اعتذار إيطاليا
لليبيا ودفعها تعويضات مادية [ ]..وجعلت أملانيا تعتذر ملا حلق باليهود خالل احلرب
العاملي��ة الثانية ،وما زالت حتى يومنا هذا تدف��ع التعويضات اجملزية لهم؛ واعتذار
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النمس��ا  -اجملر لشعوب دول البلقان وإرجاعها أرشيفاتها الوطنية .واعتذار اليابان
للصني ولكوريا ،واعتذار أس��تراليا للس��كان الذين هجروا قس��را وسخروا خلدمة
مستغليهم ،وغير ذلك”.15
وال ش��ك أن البرنام��ج األملاني لتعوي��ض الناجني من الهلوكوس��ت ،هو أضخم
برنام��ج تعويض مالي من نوعه ،حيث إن عدد املس��تفيدين في��ه يتفوق على كل
البرام��ج األخرى ،وهو أطول البرامج امتدادا عب��ر الزمن بفارق كبير ،إذ انطلق منذ
عام  1951وما زال مس��تمرا إلى اآلن .وليس املقصود بهذه االس��تمرارية مواصلة
صرف التعويضات فقط ،بل إن عدد املستفيدين ما زال في ازدياد وكذلك تعقيدات
البرنام��ج .وعلى س��بيل املثال ،تنص امل��ادة  2من معاهدة التوحي��د بني األملانيتني
لس��نة  ،1990على إنش��اء صندوق جديد للتعويض عن الرف��ض التاريخي ألملانيا
الشرقية ،لإلقرار بأي مسؤولية جتاه ضحايا النازية .وفي أواسط التسعينات ارتفع
الرصيد اخلاص بها ،وش��ملت معايير االس��تحقاق عددا من الضحايا .ويعتبر هذا
البرنامج برمته هو األكثر كلفة عل��ى اإلطالق ،فقد جتاوزت التعويضات املمنوحة
للناجني من الهولوكوست مبلغ  60مليار دوالر .16وفي عـام  2000اسـتطاع املـؤمتر
اليهودي العاملي واملنظمات الصهيونية احلصول على تعويضات عـن األموال التي
أودعها النازيون في بنوك سويس��را ،ولم تضطر إس��ـرائيل لتقدمي أية وثائق حول
نس��بة أموال اليهود من األموال املودعة .كذلك بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية،
بدأت الصهيونية ثم إس��رائيل بعد قيامهـا مبطالبة أملانيا بالتعويض عن ضحايا
احلرب ،من منطلق اعتبار نفس��ـها ممثلة للش��عب اليهودي ومسؤولة عن اليهود
من ضحاي��ا النازية .وقامـت أملانيا جراء هذه املطالب��ات بدفع أكثر من مائة مليار
دوالر ،باإلضافة إلى تنفيذها العديد من املش��اريع في إسرائيل مثل توسيع موانئ
ومد خطـوط س��كك حديد ،وإقامة محطات لتولي��د الطاقة ،هذا باإلضافة إلـى
صـفقات األسلحة.
الفلسطيني دفع ثمن تاريخ ليس تاريخه
يحم��ل رد احلكومة البريطانية س��ابق البي��ان بتاريخ  22نيس��ان (أبريل) ،2017
الكثير من املغالطات ويلوي عنق احلقيقة ويحاول الهروب من املسؤولية الواجبة.
فف��ي الوقت الذي يعتبر أن وعد بلفور واجلرائم الت��ي ترتبت عنه وعن االنتداب أنه
«موض��وع تاريخ��ي وال نية له��ا باالعتذار عن��ه»؛ أعربت احلكوم��ة البريطانية عن
«الفخ��ر ب��دور بريطانيا ف��ي إيجاد دولة إس��رائيل» التي قامت عل��ى أنقاض وطن
الفلسطينيني ،وتس��ببت في اقتراف التطهير العرقي بحقهم وتهجيرهم وإبادة
بنيته��م اجملتمعية بكل عناصرها ومكوناتها ،وارتكبت مجازر ممنهجة مبس��اعدة
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وتغطية وعلى مرأى قوات االنتداب البريطاني ،نتج عنها تهجير أكثر من  570قرية
فلس��طينية من س��كانها عام  .1948تس��بب كل ذلك بجرمية النكبة املستمرة
والت��ي ال ت��زال فصولها قائمة .تلك النكب��ة التي وصفها الرئيس الفلس��طيني
بـ»الذكرى األليمة واملس��تمرة في حياتنا ،فش��عبنا الفلس��طيني الذي دفع ثمن
تاريخ ليس تاريخه ،ال يزال يتعرض للظلم ذاته ،الذي بدأ منذ أكثر من مائة عام مع
ظهور الصهيونية وروايتها الكاذبة ،التي أنكرت وجودنا على أرضنا ،وال تزال تتنكر
حلقوقنا الوطنية املشروعة».17
واحلقيقة أن التاريخ الذي دفع ثمنه ش��عبنا الفلسطيني «تاريخ ليس تاريخه»،
ب��ل تاريخ مل��آرب ومصالح بريطانية صرف��ة ،فقد كانت بريطاني��ا آنذاك قلقة من
جراء هجرة يهود روس��يا وأوروبا الشرقية الذين كانوا يتعرضون لالضطهاد إليها.
ولذل��ك أصدرت بريطانيا مجموعة من القوانني ضد الهجرة اليهودية من روس��يا
القيصرية ،مببادرة من بلفور عندما كان رئيسا للوزراء في أعوام  .1905 –1903وكان
هم احلكومة البريطانية وقف تدفق اليهود من أوروبا الشرقية .ولذلك فقد قدمت
ّ
مش��روع قانون إلى مجلس العموم لوق��ف الهجرة في عام  1904ثم اضطرت إلى
سحبه حتت ضغط املعارضة .وأعادت تقدميه ثانية في عام  1905وأصبح قانونا ً في
العام التالي .هنا كان ال ب ّد بعد تش��ريع وقف الهجرة من تأمني ملجأ بديل ،فكان
قرار بلفور مبنح فلس��طني وطنا ً لليهود .وآنذاك كان لويد جورج رئيسا ً للحكومة
وآرثر بلفور وزيرا ً للخارجية.18
وقد نشرت وزارة اخلارجية البريطانية وثائق سرّية في عام  1952عن فترة -1919
 ،1939مب��ا فيها تل��ك التي تتعلق بتوط�ين اليهود في فلس��طني .ويتضمن اجمللد
الراب��ع من اجملموعة األولى ،في الصفحة الس��ابعة نقال ً عن مذك��رة وضعها آرثر
نيتنا حتى مراعاة
بلف��ور وزير اخلارجية البريطاني في عام  1917ما يأتي« :ليس في ّ
مشاعر س��كان فلس��طني احلاليني ،مع أن اللجنة األميركية حتاول استقصاءها.
إن القوى األربع الكبرى ملتزمة بالصهيونية .وس��واء أكانت الصهيونية على حق
أم على باطل ،جيدة أم س��يئة ،فإنها متأصلة اجل��ذور في التقاليد القدمية العهد
وف��ي احلاج��ات احلالية وفي آمال املس��تقبل ،وهي ذات أهمية تف��وق بكثير رغبات
وميول الس��بعمائة ألف عربي الذين يس��كنون اآلن هذه األرض القدمية» .19ويعود
هذا املوقف إلى أن بلفور عندما صاغ الوعد مبنح اليهود وطنا ً في فلس��طني ،كان
يعتق��د أنه بذلك يحقق إرادة اهلل ،وأنه يوفر الش��روط املس��بقة للع��ودة الثانية
للمسيح ،وبالتالي ،فإنه من خالل مساعدة اليهود على العودة فإنه يؤدي وظيفة
العامل على حتقيق هدف إلهي.20
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وهكذا ،فإن رغبة بريطانيا في حتويل مس��ار هجرة يهود أوروبا الش��رقية وروسيا
القيصرية بعيدا ً عن بريطانيا ،وقناعة بلفور وإميانه بالعهد القدمي والذي هو التوراة
كجزء من العقيدة املس��يحية ،هي التي كانت السبب في إعطاء وعده املشؤوم،
م��ع اإلدراك املس��بق باألبع��اد اإلجرامية والكارثية التي س��تترتب على الش��عب
نيتنا حتى مراعاة مشاعر سكان فلسطني
العربي الفلسطيني ،والذي «ليس في ّ
احلالي�ين» ،وبغض النظ��ر «أكانت الصهيوني��ة على حق أم على باط��ل ،جيدة أم
سيئة»!؟ وبذلك تصبح جرمية بلفور وبريطانيا مكتملة الركن القصدي واملعنوي،
فقد مت تنفيذها عن قصد وسابق إصرار.
جرمية دولية ال تسقط بالتقادم
تس��تند املطالبة الفلس��طينية مبقاضاة بريطانيا ،عل��ى أن األخيرة قد ارتكبت
انتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى اجلرائم الدولية وفقا ً ملبادئ وقواعد القانون
الدولي .وقد عرّفت املادة التاس��عة عشرة من مش��روع املسؤولية الدولية ،اجلرمية
الدولية بالقول« :يش��كل الفعل غير املش��روع دولياً ،جرمي ًة دوليةً ،حني ينجم عن
انتهاك الدولة التزاما ً دوليا ً هو من علو األهمية بالنسبة لصيانة مصالح أساسية
للمجتمع الدولي ،حيث يعترف هذا اجملتمع كله بأ ّن انتهاكه يشكّل جرمي ًة دوليةً».
وللمس��ؤولية الدولي��ة مقتضيات وش��روط واجبة ،علما ً أن هن��اك العديد من
االجتهادات الفقهية حول حتديد الشروط الالزم توفرها لقيام املسؤولية الدوليـة،
فقد رأى الفقيه شارل روسو 21أنه يلزم لقيام املسؤولية الدولية توفر شرطني هما:
اإلس��ناد ،وعدم املش��روعية .أما الدكتور علي صادق أبو هيف 22فقد حدد ش��روطا
ثالثة للمسؤولية الدولية هي:
 .1ض��رر جدي حلق بدولة ما ،ويش��ترط بالضرر أن يكون جدي��اً ،مبعنى أن يكون فيه
إخالل فعلي وحقيقي بحق من حقوق الدول والشعوب؛
 .2أن هذا الضرر ناجت عن فعل غير مشروع؛
 .3خطأ سواء كان عمديا أو نتيجة إهمال من جانب الدولة محدثة الضرر.
23
وحدد الفكر الدولي القانوني املعاصر شروطا ثالثة لقيام املسؤولية الدولية ،وهي :
أوال :التص��رف الدولي غير املش��روع ،ويعرف الفعل غير املش��روع دوليا على أنه:
«ذل��ك الفعل الذي يتضمن انته��اكا إلحدى قواعد القانون الدول��ي العام أيا كان
مصدره��ا ،أو إخـالال بإحدى االلتزامات الدولية س��واء أكان ه��ذا الفعل إيجابيا أم
24
كان سلبيا».
ثانيا :الضرر.
ثالثا :اإلس��ناد ،والذي يتمثل ف��ي وجوب أن يكون التصرف الدولي الذي تس��بب
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بضرر ألحد أشـخاص القـانون الدولي ،منسوبا إلى شخص من أشخاص القانون
الدولي.
وهن��ا يتوجب التنوي��ه إلى أن التصرف��ات التي تصدر من الس��لطة التنفيذية،
والت��ي تتضمن إخالال بقواعد القـانون الـدولي وبالواجبات الدولية تخضع الدولة
للمس��ؤولية الدولي��ة عنها ،إذ إن اجله��ات التـي تتـولى احلكـ��م مبوجب القانون
الوطني وشؤون اإلدارة داخل الدولة ،وتقوم بواجب اإلشراف عليهـا كـرئيس الدولة،
ومجل��س ال��وزراء ،واملوظفني املدنيني والعس��كريني ،واجملال��س اإلداريـة وغيـرهم،
تس��ـأل الدولة عن تصرفاتهم ،حيث إنهم يعملون باسم الدولة وحلسابها وعلى
الدولة ممارس��ـة س��ـلطتها باإلش��راف والرقابة عليهم .25وينطبق هذا األمر على
بلف��ور واحلكوم��ة البريطانية وإدارة االنت��داب البريطانية واجلي��ش البريطاني إبان
االنتداب على فلسطني.
ويب��دو أن احلكومة البريطانية احلالية في ردها الرس��مي عل��ى مطلب االعتذار
بتاري��خ  22نيس��ان (أبريل)  ،2017ت ًدعي وس��ت ًدعي بأن الـ«موض��وع تاريخي» ،وأن
«أش��ياء كثيرة حدثت خالل تلك الفت��رة» ،وبالتالي فقد عفا عليها الزمن؛ أي أنها
تلوح وس��تدعي مببدأ التقادم في القانون الدولي ،باعتبار أن مخالفاتها وجرائمها
بح��ق الش��عب العربي الفلس��طيني كانت قد حصل��ت منذ مائة ع��ام بالتمام
والكمال .على أن أحكام القانون الدولي اجلنائي تقضي بعدم تقادم اجلرائم الدولية،
فال يس��مح القانون الدولي اجلنائي بش��كل عام بتقادم اجلرائم الدولية اخلاضعة
27
ألحكامه��ا مهما طالت الفترة الزمنية عل��ى ارتكابها ،26وهو ما أكدته اتفاقية
منع تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة بحق اإلنس��انية املؤرخة في 26تش��رين
الثاني (نوفمبر) عام  ،1968والتي أكدت في ديباجتها“ :وإذ تالحظ أن إخضاع جرائم
احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنس��انية ،لقواع��د القانون الداخلي املتصلة بتقادم
اجلرائم العادية ،يثير قلقا ً ش��ديدا ً لدى ال��رأي العام العاملي ،حليلولته دون مالحقة
ومعاقبة املس��ؤولني عن تلك اجلرائ��م” .ونصت املــادة األولى م��ن تلك االتفاقية:
“ال يس��ري أي تقادم على اجلرائم التالية بص��رف النظر عن وقت ارتكابه” .وتقضي
املــ��ادة الثانية منها على أن��ه «إذا ارتكبت أية جرمية من اجلرائم املذكورة في املادة
األولى ،تنطبق أحكام هذه االتفاقية على ممثلي س��لطة الدولة وعلى األفراد الذين
يقومون ،بوصفهم فاعلني أصليني أو ش��ركاء ،باملس��اهمة ف��ي ارتكاب أية جرمية
من تلك اجلرائم أو بتحريض الغير حتريضا ً مباش��را ً على ارتكابها ،أو الذين يتآمرون
الرتكابه��ا ،بص��رف النظر ع��ن درجة التنفي��ذ ،وعلى ممثلي س��لطة الدولة الذين
يتسامحون في ارتكابها».
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وقد أش��ار النظام األساس��ي للمحكمة الدولية اجلنائية لع��ام  1998في املادة
 29منه ،إل��ى ذلك بالنص“ :ال تس��قط اجلرائم التي تدخ��ل في اختصاص احملكمة
بالتق��ادم أي��ا ً كانت أحكام��ه” ،فاجلرائم تل��ك أصبحت متعلق��ة بالقواعد اآلمرة
للقانون الدولي ،وبالتالي ال يس��ري عليها التقادم .ونعتقد بأن معظم االتفاقيات
الدولية وال سيما الشارعة منها ،كانت في الواقع تقنينا ً لعرف دولي سابق وملزم،
وكذل��ك فهي قواعد آمرة ف��ي اتفاقية منع جرائم احلرب وجرائم ضد اإلنس��انية،
وتتضمن قواعد عرفية ملزمة ،فاملادة األولى من تلك االتفاقيات املش��ار إليها آنفا
واضح��ة الداللة وصريحة ال يقبل االجتهاد بعدم س��ريان تق��ادم اجلرائم الدولية،
ومنها اجلرائم ضد اإلنسانية بصرف النظر عن وقت ارتكابها .ومن اجلدير بالذكر أن
الفقرة الرابعة من املادة  17من قانون احملكمة ،قد نصت على عدم خضوع اجلرائم
املنص��وص عليه��ا في القان��ون للتقادم في الدع��وى اجلزائية ،ولم تش��ر إلى منع
التقادم فيما يتعلق بالدعاوى املدنيـة املرتبطة التـي تتعلق بأحكام التعويض عن
األضـرار املادية واألدبية لضحايا تلك اجلرائم.
وتدرك احلكومة البريطانية أنها املتسبب الرئيس في اجلرمية املستمرة منذ مائة
عام ،واملتمثلة في نكبة وتشريد الشعب العربي الفلسطيني وحرمانه من وطنه،
ومنح هذا الوطن بكل ما يشمل من موارد طبيعية ومقومات وبنى حتتية وحقوق
أصلية وتبعية ،لغرباء مت جمعهم من كافة أقاصي األرض والش��عوب ليس��تولوا
على وطن الفلسطينيني ،من خالل مشروع استعماري استيطاني ،بابتداع ورعاية
ومس��اندة وتس��هيل وتنفيذ بريطاني .ولعل في اعتراف احلكومة البريطانية في
ردها الرس��مي على مطل��ب االعتذار ،ما يؤكد أنها تدرك أبع��اد ما اقترفته بالدها
م��ن جرمية ،بقولها نص��ا ً عن وعد بلف��ور «إن اإلعالن كان ينبغ��ي أن يدعو حلماية
احلقوق جلميع الطوائف في فلس��طني ،وال س��يما حق تقرير املصير» .وعلى الرغم
من االدعاء بأن الش��عب العربي ليس س��وى طوائف أو جزء م��ن الطوائف ،لتمرير
وتس��ويغ الوجود االس��تيطاني الصهيون��ي ،إال أن إقران ذلك بح��ق تقرير املصير،
يحم��ل اعترافا ً بريطانيا ً بأن بلفور وحكومته واحلكومات البريطانية املتعاقبة ،قد
انتهكت هذا احلق وأسس��ت وس��اهمت في حرمان الشعب العربي الفلسطيني
منه؛ ما تسبب بأضرار وخسائر وخيمة يصعب وصفها عليه.
مقاضاة بريطانيا
لم تكتف بريطانيا برفض االعتذار عن الوعد املشؤوم ،بل قررت إقامة احتفالية
مبناس��بة م��رور مائة ع��ام عليه ،األم��ر الذي أث��ار غضبا واس��عا لدى الس��لطة
الفلس��طينية التي أرسلت وفدا إلى لندن للتباحث مع احلكومة البريطانية بهذا
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الش��أن ،مع التهديد مبقاضاتها ،لكن بريطانيا ردت على التهديدات الفلسطينية
بعدم منح السفير الفلسطيني اجلديد في لندن ،مكانة سفير كتلك التي حصل
عليها السفير مانويل حساسيان.
وفي ضوء التعنت والرفض البريطانيني ،أعلن الرئيس محمود عباس في خطابه
أمام مؤمتر س��فراء فلس��طني في أواس��ط نيس��ان (أبريل)  2017في البحرين ،أن
السلطة الفلس��طينية «س��تقاضي بريطانيا أمام احملاكم البريطانية والدولية،
ما لم تصحح دورها التاريخي في الظلم الذي وقع على الش��عب الفلس��طيني،
وتعت��رف بدول��ة فلس��طني» .وق��ال مس��ؤول فلس��طيني :إن الس��لطة كلّفت
مكت��ب محاماة في بريطانيا دراس��ة مقاضاة بريطانيا أم��ام احملاكم البريطانية،
وأم��ام محكمة الع��دل الدولية ،على خلفية «الضرر املهول» الذي حلق بالش��عب
الفلس��طيني نتيجة وعد بلف��ور .وأوضح لصحيفة (احلي��اة) اللندنية ،28أن هناك
س��وابق ،حيث أن إحدى املستعمرات البريطانية السابقة في أفريقيا رفعت دعوى
ض��د بريطانيا أم��ام احملاكم البريطانية ،وحصلت عل��ى تعويضات مجزية ،وندرس
اللجوء إلى األسلوب ذاته .وأضاف“ :كما ندرس التوجه إلى محكمة العدل الدولية
ملقاضاة بريطانيا على منحها اليهود دولة في فلسطني ،التي كانت حتت انتدابها».
ويبدو توجه القيادة الفلسطينية في الشروع بإعداد إجراءات مساءلة بريطانيا
عبر مقاضاتها ،س��ليما ً مبوجب مبادئ وقواعد القانون الدولي ،باتباعها ما تتيحه
الش��رعية الدولية من مبادئ وقواعد وطرق ووسائل حلل النزاعات الدولية بالطرق
الس��لمية .فقد ألزم ميثاق األمم املتحدة الدول األعضاء ،حسب الفقرة الثالثة من
املادة الثانية على “فض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية ،على وجه ال يجعل
الس��لم واألمن الدولي عرضة للخطر” .ونصت املادة  33من امليثاق “على أنه يجب
عل��ى أطراف أي نزاع من ش��أن اس��تمراره أن يعرض حفظ الس��لم واألمن الدولي
للخط��ر ،أن يلتمس��وا حله بادئ ذي ب��دء بطريق املفاوضة والتحقيق والوس��اطة
والتوفيق والتحكيم والتس��وية القضائية ،أو أن يلجأوا إلى الوكاالت والتنظيمات
اإلقليمية أو غيرها من الوس��ائل الس��لمية التي يقع عليها اختيارها” .ويتبني أن
طرق ووس��ائل حل النزاعات بالطرق السلمية ،كما هو احلال ما بني دولة فلسطني
والدول��ة البريطانية بش��أن املوض��وع املطروح ،تتمث��ل بـ :املفاوض��ة ،والتحقيق،
والوس��اطة ،والتوفيق ،والتحكيم ،والتس��وية القضائية ،أو اللجوء إلى الوكاالت
والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
وقد ظهر جليا ً أن دولة فلسطني قد قطعت مشوارا ً طويال ً في اتباع تلك الطرق
والوس��ائل ،على مدار أكثر من ع��ام كامل ،بدليل املفاوض��ات واللقاءات العديدة؛
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واتف��اق وزيري خارجية البلدين على تش��كيل جلنة من اخملتصني لدراس��ة وتقييم
املوض��وع من النواحي التاريخية والقانونية وس��واها ،األمر ال��ذي لم يج ِر تنفيذه؛
وجلوء الطرف الفلس��طيني إلى القمة العربية في نواكش��وط واجلامعة العربية،
باعتباره��ا “وكاالت وتنظيمات إقليمية” حس��ب منطوق امل��ادة  33من ميثاق األمم
املتحدة ،للقيام بإعداد الدراسات والوثائق الالزمة بشأن املوضوع ،ومتابعة بريطانيا
به��ذا الش��أن ،األمر الذي ميكن اعتباره اس��تيفا ًء لوس��ائل التحقيق والوس��اطة
والتوفيق واللج��وء إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمي��ة ،التي يقضي بها ميثاق
األمم املتحدة .ولعل احملاوالت الفلس��طينية هذه ،جاءت منس��جمة مع املتطلبات
األولى حلل اخلالفات بني الدول بالطرق الس��لمية ،والتي تتمثل بالطرق والوس��ائل
السياس��ية والدبلوماسية ،وذلك للمميزات التي توفرها من حيث اإلجناز والفصل
ف��ي املطالبة ،وإمكانية تنفيذها باعتبار أن الفص��ل فيها يتم بالتراضي واالتفاق،
باإلضاف��ة إل��ى أن هذه الوس��يلة حتفظ العالق��ات الودية بني األط��راف .29على أن
رف��ض بريطاني��ا حتى مجرد االعتذار ع��ن وعد بلفور ،يتطلب اتباع طرق ووس��ائل
أخرى تتمثل في الطرق والوس��ائل القضائية والتحكيم ،والتي تندرج أيضا ً ضمن
الوسائل السلمية حلل النزاعات بني الدول بالطرق السلمية.
الطرق والوسائل القضائية ملقاضاة بريطانيا
عديدة هي الطرق والوس��ائل القضائية ملقاضاة بريطاني��ا ،فمثال ً قام ثوار «املاو
م��او» الكينيني ،برف��ع قضاياهم أمام احملاكم البريطاني��ة ،بعد أن رفعت احلكومة
الكيني��ة احلظ��ر عن هذه احلركة عام  ،2002واس��تغرقهم األمر س��تة أعوام قبل
أن تواف��ق احملكمة العلي��ا البريطانية الس��ماح لهم مبقاض��اة احلكومة ،على ما
ارتكبه االس��تعمار البريطان��ي بحقهم قبل عدة عقود .وتعت��زم عناصر منظمة
«ايوكا» وهي املنظمة الوطنية للنضال القبرصي ،التي نش��طت ضد االستعمار
البريطاني في اخلمس��ينات من القرن املاضي ،برف��ع دعاوى تعويضات أمام احملاكم
البريطانية .وتخش��ى اخلارجي��ة البريطانية من أن تدفع هذه القضية ،أش��خاصا ً
آخرين من س��كان املستعمرات البريطانية الس��ابقة للمطالبة بتعويضات .وقد
أف��ادت صحيفتا «الغاردي��ان» البريطانية و»هآرت��س» اإلس��رائيلية ،30أن بريطانيا
وافق��ت على تعويض ضحايا االس��تعمار البريطاني في كيني��ا ،وجتري مفاوضات
بهذا الش��أن مع قدامى احملاربني من رجال املقاوم��ة الكينية املعروفة بـ»املاو ماو»،
الت��ي عملت في خمس��ينات القرن املاضي .ويتوقع أن تدف��ع احلكومة البريطانية
ماليني اجلنيهات ،على ش��كل تعويض��ات ،لنحو  10,000م��ن املعتقلني الكينيني
الس��ابقني .ومن بني الذين تعرضوا للتعذيب في معسكرات االعتقال البريطانية
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في كينيا ،حس�ين أونيانغو أوباما ،وهو جد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.
وميكن اتباع مثل هذه الطريقة من الطرف الفلسطيني.
وتش��مل الطرق والوس��ـائل القضـائية أش��كال عدة كاللجوء إلى التحكيم،
وال��ذي يعتبر من الوس��ائل االتفاقية حي��ث أن اللجوء إليه يت��م بالقبول املتبادل
لطرفي النزاع .والتحكيم يعني أساس��ا ً النظر في موضوع النزاع مبعرفة شخص
أو هيئة ،يلجأ إلي��ه أو إليها املتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في
الن��زاع .31وال يتم التحكي��م إال بناء على رغبة األطراف وباتف��اق تام على احملكمني
وكيفية تش��كيل هيئة التحكيم .وتكون قرارات مجال��س التحكيم نهائية غير
قابلة لالس��تئناف ،مع احلفاظ للمحكمني حق تعديل قراراتهم ،متى ما تكشفت
حقائ��ق أخرى متعلق��ة بالنزاع لم تكن متوفرة قبل احلك��م؛ وهذا يعني أنه يجوز
لألط��راف طلب إعادة النظر في حالة ما إذا اس��تجدت ظروف ،كان من ش��أنها أن
جتعل القرار يصدر بشكل آخر لو أنها كانت متوفرة للمحكمني قبل إصدار القرار.
إال أن ه��ذا احل��ق يجب أن يكون متضمنا في اتفاق اإلحال��ة على التحكيم ،ويقدم
طل��ب إلى نفس هيئ��ة التحكيم والتي لها القرار في حتديد إن كانت هناك ظروف
جدي��دة تقتضي إعادة النظر في الق��رار أم ال .32وعرفت املادة  37من اتفاقية الهاي
لعام  1907اخلاصة بتسوية املنازعات الدولية بالتسوية السلمية بأن «الغرض من
التحكيم هو تس��وية املنازعات بني الدول بواسطة القضاة الذين تختارهم ،وعلى
أساس احترام القانون الدولي».
وتتعدد أن��واع محـاك��م التحكيم فهناك جل��ان الدعاوى اخملتلط��ة أو محاكم
التحكي��م اخملتلطة ،مثلما مت في معاهدات الس�لام بفرس��اي التي أعقبت احلرب
العاملية األولى  ،1923-1919حيث أنش��ئت مبوجبها محاك��م التحكيم اخملتلطة
للفص��ل في الدعاوى املقدمة ضد أملانيا النازية ،والتي ألزمت مبوجبها حتمل أملانيا
لكافة األضرار التي حلقت برعاي��ا دول احللفاء .33وهناك محاكم التحكيم اخلاصة
تشكل من محكمني يختارهم الطرفان أو محكم يختاره الطرفان معا ،ولم حتدد
اتفاقي��ة الهاي عدد احملكمني في احملاكم اخلاصة فهي أمر متروك لألطراف حتديده،
ولكن العادة جرت على أن يكون عدد احملكمني خمسة يختار كل طرف اثنني منهما
مع جواز أن يكون أحدهم��ا من رعاياه ،وينتخب احملكمون األربعة املعينون محكما
خامس��ا تكون له رئاس��ة الهيئة ،وقد أخ��ذ ميثاق جنيف العام به��ذا العرف مع
التغيي��ر في كيفية اختيار احملكمني حيث ق��ررت أن يختار كل طرف محكما يجوز
أن يكون م��ن رعاياه ،والثالثة اآلخرون ومنهم رئي��س الهيئة يتم اختيارهم باتفاق
احملكم�ين املعينني .34وكذلك هن��اك محـكمة التحـكيم الدائمـة التي أنش��ئت
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مبوج��ب مؤمت��ر الهاي األول س��نة  1899ومقرها الهاي ،وتنعقد جلس��ات احملاكمة
بخمسة قضاة يختار كل من الطرفني قاضيني من قوائم القضاة املدرجني بقائمة
القض��اة املنتخبني للمحكمة ،ويكون خامس��هم القاضي ال��ذي يختاره القضاة
املعين��ون م��ن قبل األطراف ليكون رئيس��اً .واختصاص هذه احملكم��ة اختياري ،وال
يكون قضاتها موجودين على الدوام ،إمنا هي قوائم بأس��ماء رجال قانون تنتخبهم
كل دولة من الدول املوقعة على االتفاقية ملدة ست سنوات قابلة للتجديد ،مبعدل
أربعة على األكثر لكل منها .وفي سنة  1962أعد املكتب اإلداري للمحكمة الئحة
التحكي��م والتوفيق في املنازعات الدولية بني طرفني أحدهما فقط دولة” ،ومن ثم
فقد اس��تحدثت احملكمة القواعد التي مبقتضاها أمك��ن أن يحال إليها املنازعات
التي تقع بني الدول.35
والطريقة األخرى من وسائل وآليات حل نزاعات الدول بالطرق القضائية ،تتمثل
ف��ي اللجوء إل��ى هيئات القضاء الدول��ي ،وتعتبر محكمة الع��دل الدولية اجلهاز
القضائي الوحيد اليوم الذي ميكن للدول أن تلجأ إليه حلس��م خالفاتها القانونية،
وه��ي احملكمة التي خلفت احملكم��ة الدائمة للعدل الدولي الت��ي كانت في عصر
عصبة األمم .36وحملكمة الع��دل الدولية نوعان من االختصاص ،األول إفتائي والثاني
قضائي .ويطلق أيضا على االختصاص األول االختصاص االستشاري .واالختصاص
القضائ��ي عبارة عن إصدار األحكام التي تتصف بالصبغة القانونية في املنازعات
التي تقع بني الدول .بينما اإلفتائي االستش��اري هو قي��ام احملكمة بإبداء الرأي في
املس��ائل القانوني��ة التي تع��رض عليها من أجه��زة األمم املتحدة األخ��رى ،كالرأي
ال��ذي أقرته احملكمة ذاتها بش��أن جدار الضم والتوس��ع اإلس��رائيلي في الضفة
الفلسطينية احملتلة .وقد تناولت املواد  38-34من النظام األساسي حملكمة العدل
الدولي��ة ،حتديد نطاق االختص��اص القضائي ،واختصت امل��واد  68-65من النظام
األساسي للمحكمة بتحديد نطاق اختصاصها اإلفتائي.
وتش��ترط والية محكمة الع��دل الدولية رضا جميع األط��راف املتنازعة ،بعرض
أم��ر اخلالف عليها للنظر والفصل فيه .وم��ن املمكن أن يكون التراضي ضمنيا وال
يش��ترط أن يكون صريحا أو مكتوبا ،وكذلك التعهد بتنفيذ األحكام بحس��ن نية
وقبول االلتزامات الواردة في املادة ( )4من ميثاق األمم املتحدة بتنفيذ أحكام احملكمة.
وتش��مل والية احملكم��ة جميع القضاي��ا التي يعرضه��ا عليه��ا املتقاضون ،كما
تش��مل جميع املس��ائل املنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق «األمم املتحدة»
أو في املعاه��دات واالتفاقات املعمول بها .وللدول التي هي أطراف في هذا النظام
األساس��ي أن تصرح في أي وقت ،بأنها بذات تصريحها هذا ودون حاجة إلى اتفاق
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خ��اص ،تقر للمحكمة بواليته��ا اجلبرية في نظر جميع املنازع��ات القانونية التي
تق��وم بينها وبني دولة تقبل االلتزام نفس��ه ،متى كانت ه��ذه املنازعات القانونية
تتعلق باملس��ائل اآلتية :تفس��ير معاهدة من املعاهدات؛ وأية مسألة من مسائل
القان��ون الدولي؛ وحتقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا ً اللتزام دولي؛
ونوع التعويض املترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض .وال يكون للحكم
قوة اإللزام إال بالنس��بة ملن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه ،كما
يكون احلكم نهائيا ً غير قابل لالستئناف ،وال يقبل التماس إعادة النظر في احلكم،
إال بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور احلكم كل
من احملكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر ،على أال يكون جهل الطرف املذكور
لهذه الواقعة ناشئا ً عن إهمال منه.
املطالبة بتطبيق مبدأ إصالح الضرر
يرمي التوجه الفلس��طيني ملقاضاة بريطانيا إل��ى احلصول على حكم قضائي،
بأنها قد ارتكبت مخالفات جس��يمة لقواعد القان��ون واالتفاقيات الدولية ،جراء
إصدارها وعد بلفور وتطبيقاتها غير املشروعة النتدابها على فلسطني .وفي حال
ثبوت املس��ؤولية الدولية على بريطانيا تترتب عدة آثار قانونية ،تتمثل في تطبيق
مب��دأ إصالح الضرر .ومصـطلح إصالح الضرر مصطلح عام ،يش��مل إعادة احلال
إلى ما كان عليه قبـل وقـوع الفعـل الضـار ،إضــافة إلــى التعويض املالي ،كما
يش��مل اإلعالن عن عـدم مش��ـروعية الفعـل الضار ،واالعتذار عن وقوعه ،واتخاذ
الدولة املدعى عليها اخلطـوات الالزمة ملنع تكرار أي انتهاك من جانبها اللتزاماتها
الدولية .ومبدأ إعادة احلال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ،يتضمن تقدمي ترضية
مناسبة برضى الطرف املتضرر ،أو تقدمي تعويض عيني أو نقدي.37
وق��د جمعت محكمة الع��دل الدولية الدائمة في حكمها الص��ادر عام ،1922
أش��كال إص�لاح الضرر الذي تلتزم ب��ه الدولة محدثة الضرر وذل��ك بتأكيدها «أن
املبدأ الرئيس الذي تشتمل عليه نظرية العمل غير املشـروع هـو ذلك املبدأ الذي
اس��تقر عليه العمل الـدولي وعلـى وجـه اخلصـ��وص قرارات محاكم التحكيم،
وال��ذي يقضي بأن إصالح الضـرر ينبغـي أن ميحو بق��در اإلمكان كل اآلثار املترتبة
على العمل غير املش��ـروع ،وأن يعيد كلما أمك��ن ،احلال إلى ما كان عليه ،كما لو
ل��م يرتك��ب هـذا العمـل غير املش��روع ،وذلك بالتعويض العين��ي ،أو دفـع مبلـغ
يعـادل قيمـ��ة التعويض العيني إذا لم تكن اإلع��ادة العينية ممكنـة ،وإذا كانـت
هنـاك خسارة ال يغطيها التعويض العيني أو ما يقابله ،فإنه يحكم بأداء تعويض
مالي عن هذه اخلس��ارة ،وهذه ه��ي املبادئ التي يجب االسترش��اد بها فـي حتديد
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مقدار التعويض الواجب أداؤه بس��بب العمـل اخملـال��ف للقـانون الدولي» .وإعادة
احلال إلـى ما كانت عليه ،هي الصورة األساسية واألصلية إلصالح الضرر ،بحيـث
ال يع��دل عنها إلى التعوي��ض النقدي ،إال إذا أصبحت إعادة احل��ال إلـى مـا كانت
علي��ه أمرا غير ممك��ن ،وهذا ما اجتهت إليه محكمة الع��دل الدوليـة في حكمها
ه��ذا .وبهذا الصدد يكتب الدكتور علي أبو هيف« :يترتب علـى قيـام املس��ؤولية
القانونية جتاه الدولة ،التزامها بإصالح الضرر الذي أحدثتـه أو تسببت في حدوثه،
فض�لا عم��ا تقوم به من ترضي��ة معنويـة تقـدمها للدولة التي تش��كو من هذا
الضرر كاالعتذار الدبلوماس��ـي أو التصـريح بعدم إقرار الفعل غير املش��روع في
حال��ة صدوره من أحـد مواطنيهـا وفص��ل هذا املوظف ومحاكمته ،إلى غير ذلك
مـن وسـائل الترضـية األدبية».38
وجتد أسس الطبيعة القانونية ملصطلح إصالح الضرر في العديد من القـرارات
واألح��كام واملواثيق الدولية ،من ذلك ما نصت عليـ��ه املـادة  3مـن اتفاقية الهاي
الرابع��ة للحرب البرية لعام  ،1907إذ جاء فيها« :أن الدولة التي تخل بأحكام هذه
االتفاقي��ة تلت��زم بالتعوي��ض إن كان لذلك محل ،وهي تكون مس��ؤولة عن كافة
األفعال التي تقع من أي فرد من أفـراد قواتهـا املسلحة» .وكذلك املادة  52من ذات
االتفاقي��ة التي تـنص علـى أن «تقوم دولة االحتالل بدفع مبالغ نقدية للس��كان
عـ��ن إتـالف املمتلكـات واألض��رار بها ،بحيث تدفع هذه املبال��غ فورا ً للمتضررين،
وفـ��ي حالـة عدم الدف��ع الفوري فإن الدولة احملتلة متنح هؤالء الس��كان إيصاالت
بهذه املبالغ ،على أن تقوم بدفع هذه اإليصاالت في أسرع وقت ممكن».
ولكون ما ارتكبته بريطانيا من مخالفات جسيمة ،أي جرائم دولية ضد الشعب
الفلس��طيني ،هي انتهاكات وجرائم مس��تمرة وال تزال آثارها واألضرار اجلس��يمة
التي نتجت عنها وبسببها ،فإن من املمكن واملشروع ،إعمال قواعد وأحكام كافة
االتفاقيات واملعاهدات الدولية سارية املفعول حتى اللحظة ،وليس االقتصار على
تلك التي كانت س��ارية املفعول في فترة ارتكابها وهي اتفاقية الهاي لعام .1907
وعليه ،تنشأ املسؤولية الدولية لبريطانيا أيضا ً لإلخالل بأحد االلتزامات املنصوص
عليه��ا في اتفاقيات جنيف املؤرخة في  12آب (أغس��طس) عام  ،1949أو في أحد
بروتوكوالته��ا ،وه��و ما يرتب التزاما بالتعويض أو اإلص�لاح أو اجلبر ،وهذا ما أكدت
عليه محكمة العدل الدولية الدائمة في عام  ،1927وقد جاء حكمها كاآلتي“ :إنه
من مبادئ القانون الدولي أن انتهاك الدولة ألحد تعهداتها يتضمن التزاما بإصالح
الض��رر بطريقة كافية ،وأن االلت��زام بإصالح الضرر هو املكم��ل الضروري لإلخالل
بتطبي��ق اتفاقية ما ،وذلك دون حاجة للنص عليه ف��ي نفس االتفاقية” .وجاء في
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قراره��ا الصادر بتاري��خ  13أيلول (س��بتمبر) “ :1928إن احملكمة تؤك��د وفقا ملبادئ
القان��ون الدولي ،ال ب��ل للمفهوم العام للقانون ،أن أي خرق للتعهدات يس��توجب
التعويض”.39
وق��د نص��ت اتفاقيات جني��ف األربع لع��ام  1949على املس��ؤولية الدولية عند
مخالفة أحكامها ،وهو األمر نفس��ه بالنس��بة للمادة األولى من مواد مسؤولية
الدول عن األعمال غير الش��رعية دوليا ،والتي اعتمدتها جلنة القانون الدولي سنة
. 2001واألمر ذاته جنده في املبدأ الثالث والعشرين من مشروع عام  ،2000واملتعلق
باملب��ادئ األساس��ية واخلطوط املرش��دة حول احلق ف��ي االنتصاف ،وجب��ر األضرار
لضحايا انتهاكات القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،حيث
مت الن��ص على وجوب من��ح تعويض عند ح��دوث أي ضرر ميكن تقدي��ره اقتصاديا.
ويعتبر هذا احلق أيضا فكرة أساسية يرتكز عليها امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان
وحقوق الشعوب ،حيث ينص في البند الثاني من املادة  21منه على أنه“ :في حالة
النهب يكون للمحرومني احلق املش��روع في اس��ترداد ممتلكاتهم ،وكذلك احلق في
كاف”.
تعويض ٍ
إلى جانب تلك النصوص واألحكام ،فإن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولي��ة ،املعتم��د في  17حزيران (يونيو)  ،1998وضع ه��و اآلخر مبادئ فيما يتعلق
بتعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي اإلنس��اني ،وفي هذا الصدد تنص املادة
 75من هذا النظام على أن “للمحكمة أن تصدر أمرا ً مباش��را ً ضد ش��خص مدان،
حتدد فيه أشكاال مالئمة من أشكال جبر أضرار اجملني عليهم ،أو فيما يخصهم ،مبا
في ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار ،وللمحكمة أن تأمر حيثما كان مناسبا ً
بتنفيذ قرار اجلبر عن طريق الصندوق االستئماني املنصوص عليه في املادة .“ 79
وهك��ذا يظهر بوضوح من جميع النصوص واألحكام املش��ار إليها س��الفا ،بأن
جب��ر الضرر مبا في��ه التعويض عن الضرر الناجت عن انته��اك قواعد القانون الدولي
اإلنس��اني ،هو واجب تلتزم به الدولة املنتهكة .ويتوجب التنويه في هذا اخلصوص
أن تقدير الضرر ومتطلبات إصالحه يشمل :إعادة احلال إلى ما كان عليه ،والتعويض
عن األضرار املباش��رة ،والتعويض عن األضرار غير املباش��رة ،والتعويض عن األضرار
املعنوية ،وتعويض تفويت فرص الكسب الفائت.
إن إعادة احلال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر وإعادة الشيء إلى طبيعته ،هو
الص��ورة األصلي��ة إلصالح الضرر وال يتم التعويض املال��ي أو الترضية إال في حالة
اس��تحالة إعادة احلال إلى م��ا كان عليه ،وهذا ما أكدته احملكم��ة الدائمة للعدل
الدول��ي في قضية مصنع كورازو فقد جاء في حكمها« :إن املبدأ األساس��ي الذي
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يس��تخلص من العمل الدولي وم��ن قضاء التحكيم ،هو أن إص�لاح الضرر يجب
أن يزي��ل بقدر اإلم��كان كافة اآلثار املترتب��ة عن الفعل غير املش��روع ،ويعيد احلال
إل��ى ما كان عليه قبل ارت��كاب هذا العمل ،كما لو لم يرتك��ب هذا العمل ،وذلك
بالتعوي��ض العين��ي أو بدفع مبلغ يعادل التعويض العين��ي إذا لم يكن التعويض
العين��ي ممكنا» .40ويحق لل��دول املطالبة بالتعويض املالي ،عن األضرار النفس��ية
واألدبية واجلس��مانية التي تصيب رعاياها ،من جراء مخالف��ة دولة ما اللتزاماتها
الدولية ،إذ إن اآلالم النفسية جراء االعتداء على املتضرر وانتهاك حقوقه واملساس
بحريته تُعد س��ببا للمطالبة الدولية .41وم��ن صور التعويض املالي تلك التي يتم
دفعها بوس��اطة سلطات االحتالل إلى الس��كان عند إتالف أو تدمير أو االستيالء
غير الشرعي على ممتلكاتهم ،فقد نصت لوائح الهاي ومن بعدها اتفاقيات جنيف
على التعويض عن األضرار التي تصيب ممتلكاتهم.
حق الفرد في املطالبة الدولية إلصالح ضرر
يترتب أحيانا على املطالبـة الدوليـة بإصـالح الضرر الذي يقع على رعايا الدولة
حق مطلق لها ،وفي حال عزوف الدولة عن ذلك وعدم تقدمي احلمايـة الدبلوماسـية
لرعاياه��ا ،أو عدم حصول األفراد عل��ى التعويض الكـافي الـ��ذي يجبـر ضررهم،
يجع��ل من حق األفراد املطالبة بذلك .كما قد تتنازل الدولة عن املطالبة الدولية،
أو عن تنفيذ احلكـم الص��ادر لصالح رعاياها ،نتيجة ضغوطات وصفقات معينة.
نتيج��ة لهـذا ،رأى بع��ض الفقهاء أن الف��رد ميكنه مطالبـة الدولـ��ة األجنبيـة
مباش��ـرة للحصول على م��ا يصلح الضرر الذي أصابه .ويس��تند هذا الـرأي فـي
إعط��اء الفرد حق ممارس��ة املطالب��ة الدولية إلصالح ضرره ،إلى أن الفرد ش��خص
من أش��خاص القانون الدولي العام ،وأنه هو اخملاطـب الوحيـد بالقواعد القانونية
دولي��ة كانت أم داخلي��ة؛ وبالتالي فإِن من بـني احلقـوق التي يتلقاها مباش��رة من
القانون الدولي ،أهلية اللجوء إلى احملاكم الدولية للمطالبة بإصالح أضراره.42
ومن القواعد الدولية التي تخاطب األفراد مباشرة ،تلك القواعـد التـي وردت في
كل من اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنس��ـان عـ��ام  ،1948واالتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنس��ان عام  ،1951والعه��د الدولي املتعل��ق باحلقوق االقتصادي��ة واالجتماعية
والثقافي��ة ،وكذل��ك العهد الدولي املتعل��ق باحلقوق السياس��ية واملدنية اللذين
أقرتهما اجلمعية العامة لألمم املتحـدة عام  .1966ويعطي القانون الدولي شخص
القان��ون الدولي املتضرر وخاص��ة الدولة ،احلق في املطالبة بإص�لاح األضرار التي
تقع عليـه أو علـى رعاياه ،نتيجة ألعمال غير شرعية ومخالفة للقانون الـدولي،
ارتكبهـا شخص آخر من أشخاص القانون الدولي .ولقد اجته الفقه احلديث ،إلـى
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إعط��اء الفرد احلق في املطالبة الدولية بإصالح م��ا أصابه من أضرار ،في مواجهة
أشخاص القانون الدولي ،وذلك ملا يتمتع بـه الفـرد مـن شخصية دولية.
وبنا ًء على ذلك ،فإن احلق في جبر الضرر والتعويض حق للش��عب الفلس��طيني
بأكمله ،كما أنه حق فردي ال تستطيع أن تتجاوزه أو تقفز عنه احلكومات أو الدول،
إذ لـيس ألي سلطة أو دولة القوة الشرعية إللغاء حق األفراد فـي التعـويض عـن
األضرار ،كما ال تسقطه االتفاقيات والتسويات السلمية .وهذا ما أكدتـه احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان عام  1996أثناء نظرها في الدعوى املقامة من سيدة تدعى
لوسيدو ،وهي من القبارصة اليونانيني الذين مت جتريدهم من ممتلكاتهم أثناء الغزو
التركي لشمال جزيرة قبـرص عـام 1974؛ فقد أكدت احملكمة حق املرأة املذكورة في
أن تتمتع بأمالكهـا وحقها في الوصول إلى هذه األمالك وإلى األراضي التي كانت
متلكهـ��ا .وعندما ادع��ت تركيا أن حقوق األفراد قد متت معاجلتها على املس��ـتوى
السياسي ،وأن قرار احملكمة املذكور يتدخل في الشؤون السياسية ،قالت احملكمة
في ردها بأنه “ال تستطيع املزاعم القائلة أن حقوق األفراد بالتملك قد مت معاجلتها
بني اجلاليتني في قبرص ،وال يعتبر ذلك تبريرا ً حلرمان املرأة من التمتع بأمالكها”.43
ولع��ل في حك��م احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس��ان عام  1996س��ابق البيان ،ما
يب�ين بأن واجب الدول��ة أن تتابع سياس��يا ً وقانونيا ً وقضائي��اً ،قضايا جبر وإصالح
الض��رر الواقع عليها وكذل��ك على مواطنيها؛ على أن واج��ب وحق الدولة هذا ،ال
يعني مطلقا ً إلغاء حق مواطن��ي الدولة الذين أصابهم الضرر جراء االعتداء على
حقوقهم العينية واألصلية والتبعية ،من قبل دولة ليس��ت دولتهم خالفا ً ملبادئ
وقواع��د القانون الدولي واالتفاقي��ات الدولية ،أن يتولوا بأنفس��هم رفع املطالبة
بذلك ،في حال االنتقاص من حقوقهم جراء أية تسويات قد تبرم بهذا اخلصوص.
خطوات واجبة
يظه��ر م��ن كل ما تقدم في هذه الدراس��ة ،أن احلكوم��ة البريطانية قد أبت أن
تتجاوب مع مس��اعي دولة فلس��طني والفعاليات األهلية الفلسطينية ،الرامية
إل��ى الوصول إل��ى اتفاق بط��رق حل املنازع��ات الدولي��ة بالطرق الديبلوماس��ية
والسياسية ،بشأن مخالفاتها اجلسيمة التي ترتقي إلى مستوى اجلرائم الدولية،
ج��راء إصدارها وتنفيذها وعد بلفور وكذلك ما انطوت عليه ممارس��تها في إصدار
ق��رار انتدابها على فلس��طني لتنفيذ ذلك الوعد املش��ؤوم .فهي حتى قد رفضت
مج��رد االعتذار وتتم��ادى بالتصريح في ردها على مطلب االعت��ذار بـ»أنها فخورة
بدورها» ،وأن ما اقترفته من جرائم بحق الش��عب الفلس��طيني «كان هو الشيء
الصحيح واألخالقي لفعله»!؟
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ولم يكن أمام الطرف الفلس��طيني في ظل هك��ذا مواقف ،إال ً وأن تبدأ اإلعداد
الس��تخدام الطرق والوس��ائل القضائية في حل هذا النزاع ،وفق��ا ً ملبادئ وقواعد
القانون الدولي بش��أن الطرق والوسائل الس��لمية في حل النزاعات الدولية ،تلك
الطرق والوسائل التي تناولتها هذه الدراسة بكثير من االختصار .ويحتاج املوقف
الفلسطيني هذا إلى جملة من اخلطوات الواجبة لعل أبرزها:
أوالً :اتخاذ قرار سياس��ي واضح وصريح بالش��روع في اإلعداد ملقاضاة بريطانيا،
بش��أن جرائمها التي ترتبت عن وعد بلفور واالنتداب والتس��بب بنكبة الش��عب
الفلسطيني.
ثانياً :تش��كيل جلنة وطنية متخصصة في القانون الدولي اجلنائي ،جلمع وإعداد
وحتضير الوثائق وامللف االتهامي بحق بريطانيا.
ثالث��اً :جتديد الدع��وة والطلب من اجلامعة العربية ،للمس��اعدة والش��روع في
املس��اهمة ف��ي إع��داد امللف االتهام��ي بحق بريطانيا ،واالس��تفادة من أرش��يف
اجلامعة العربية بهذا اخلصوص ،وطلب توفير تغطية املس��تلزمات املالية الالزمة
من خاللها واعتمادها وصرفها من قبلها.
رابعاً :اإلشراك الفاعل والعضوي الحتاد احلقوقيني العرب واحتاد احملامني العرب.
خامس��اً :تش��كيل جلان من اخلب��راء الفلس��طينيني في اخل��ارج ،وخاصة هؤالء
املتواجدين في بريطانيا وهم كثر وعلى مس��توى رفيع من الشهرة ،واملتخصصني
في املواضيع ذات الصلة مبوضوع املقاضاة .وميكن لهؤالء ضم الكثيرين من اخلبراء
واملتخصص�ين البريطانيني واألوروبيني وغيرهم املؤيدين للقضية الفلس��طينية.
ولع��ل أب��رز ما يرجى من ه��ؤالء ،يتمثل في جمع ما يتوفر من وثائق في األرش��يف
البريطان��ي على صلة مبوضوع املقاضاة ،وتش��كيل طاقم احملامني الذي س��يجري
تكليفه وانتدابه للقيام مبا يلزم.
...............
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(ملحق)
نص الرد البريطاني الرسمي على مطلب االعتذار
بتاريخ  22نيسان (أبريل) 2017
«إع�لان بلفور هو وثيقة تاريخي��ة ال تنوي حكومة صاحبة اجلاللة االعتذار عنها،
نحن فخورون بدورنا في تأسيس دولة إسرائيل ،والواجب اآلن هو تشجيع اخلطوات
نحو السالم.
متت كتابة اإلعالن في عالم من القوى اإلمبريالية املتصارعة وأثناء احلرب العاملية
األولى وفي نهاية عمر اإلمبراطورية العثمانية .في هذا السياق ،فإن تأسيس وطن
للشعب اليهودي في األرض التي كان لهم فيها ارتباطات تاريخية ودينية كان هو
الشيء الصحيح واألخالقي لفعله ،خاصة بعد قرون من االضطهاد.
بالتأكي��د ميكن للمؤرخني عمل تقييم ش��امل لإلعالن وتبعات��ه .وقعت الكثير
م��ن األح��داث منذ عام  ،1917نعت��رف بأنه كان يجب على اإلع�لان حماية احلقوق
السياس��ية للمجتمعات غير اليهودية في فلس��طني ،خاص��ة حقهم في تقرير
املصير .على أي حال ،فإن األمر املهم اآلن هو املضي قدما ً وتأسيس أمن وعدل لكل
من اإلسرائيليني والفلسطينيني عبر سالم دائم.
نؤمن بأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو عبر حل الدولتني :تسوية متفق عليها
تقود إلى دولة إس��رائيلية آمنة تعيش جنبا ً إلى جنب مع دولة فلس��طينية قابلة
للحياة وذات س��يادة ،بنا ًء على حدود  1967م��ع تبادل األراضي ،والقدس كعاصمة
مشتركة بني اجلانبني وتسوية واقعية وعادلة ومتفق عليها لقضية الالجئني.
نؤم��ن بأن مثل هذه املفاوضات س��تنجح فق��ط عندما جتري بني اإلس��رائيليني
والفلس��طينيني ،ولك��ن بدعم مناس��ب من اجملتم��ع الدولي .س��نبقى في حالة
التشاور الوثيق لكال اجلانبني والشركاء الدوليني لتشجيع مفاوضات ثنائية وبناءة.
ال نقلل من قيمة التحديات ولكن إذا أظهر كال اجلانبني قيادة شجاعة فالسالم
ممك��ن حتقيقه ،إن اململكة املتحدة مس��تعدة لتقوم بكل ما تس��تطيع القيام به
لدعم حتقيق هذا الهدف”.
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التغريات الدميوغرافية يف فلسطني
منذ وعد بلفور عام 1917
أحمد رأفت غضية

*

بدأت طموح��ات احلركة الصهيونية إلقامة دولة لهم على أرض فلس��طني مع
نهاية القرن التاسع عشر ،من خالل املؤمتر الصهيوني الذي عقد في مدسنة بازل
في سويس��را ما بني  29و 1897/8/31بقيادة تيودور هيرت��زل ،وكان من أهم قراراته
العم��ل عل��ى إيجاد وطن لليهود في فلس��طني .ف��ي عام  1917ص��در وعد بلفور
الذي يدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلس��طني ،كما أن بريطانيا أعلنت أنها
س��تبذل ما بوسعها لتحقيق هذا الهدف .ومن بني أهم اإلجراءات التي قامت بها
حكومة بريطانيا تس��هيل الهج��رة اليهودية إلى فلس��طني ،باإلضافة إلى دعم
إقامة مؤسس��ات سياس��ية واجتماعية صهيونية في فلس��طني لتش��كل نواة
الدولة املوعودة.
تظاهر العرب احتجاجا على ما تقدمه بريطانيا من تسهيالت للهجرة اليهودية
أخذ شكل هبات متقطعة ،كانت أوالها بني عامي  1920و ،1921ثم هدأت األوضاع
بصورة نس��بية مل��دة ثماني س��نوات ،ما أتاح الفرص��ة أمام احلرك��ة الصهيونية
الس��تئناف موجات الهجرة يش��كل هادئ ،الهبة الثانية كانت عام  1929وعرفت
بث��ورة البراق ،تالها حالة من الهدوء النس��بي ملدة س��بع س��نوات اس��تغلت في
اس��تقدام آالف املهاجري��ن اليه��ود جلهم من الش��باب .وفي نيس��ان عام 1936
اندلعت ث��ورة الفالحني ،وقد حققت هذه الثورة جناح��ا ً ملحوظاً ،ما دفع احلكومة
البريطانية إلصدار الكتاب األبيض عام  1939الذي دعا إلى إقامة دولة واحدة على
أس��اس نس��بي ،كما دعا إلى حتديد الهج��رة اليهودية وبيع األراض��ي إلى اليهود،
لكن��ه لم يد ُع إلى وقفهما .توقف��ت الثورة في أيلول  1939وهو تاريخ اندالع احلرب
* رئيس قسم اجلغرافيا -جامعة النجاح الوطنية.
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العاملي��ة الثانية ،وكان للحكومات العربية أثناء الثورة دور مهادن لبريطانيا ويدعو
الفلس��طينيني للتهدئة والوثوق بالوعود البريطانية ،ومن الواضح أن بريطانيا لم
تك��ن جادة ف��ي موقفها ،وهدفت من ه��ذا الكتاب إلى تهدئة الع��رب للتفرغ إلى
إدارة صراعه��ا على املس��توى العاملي ف��ي احلرب العاملية الثانية .ع��اودت بريطانيا
اس��تخدام القوة ضد العرب مما أدى إلى إضعافهم ،وف��ي املقابل متكن اليهود من
بناء قوة يحسب لها حساب في هذه الفترة ).(Kabaha, 1988
في  1947/11/29أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار تقس��يم فلس��طني
والذي يحمل الرقم  ،181والذي دعا إلى تقسيم فلسطني إلى دولتني ،واحدة عربية
والثاني��ة يهودية ،ووضع القدس حتت الس��يطرة الدولية ،وخصص القرار  %56من
مس��احة فلس��طني للدولة اليهودية ،وكان موقف معظم القيادة الفلسطينية
والعربي��ة هو رفض القرار ،أم��ا موقف اليهود فكان في ظاه��ره مؤيدا ً للقرار وفي
حقيقته رافض��ا له ،خاصة أن العصابات الصهيونية اس��تمرت في ارتكاب اجملازر
بعد صدور القرار ،وفي هذه الفترة كان يعيش في فلسطني  1.4مليون فلسطيني
و 605آالف يه��ودي ( %30من مجموع الس��كان) ،وكان اليهود يس��يطرون على %7
فقط من مساحة فلسطني االنتدابية.
ف��ي  1948/5/15قررت بريطانيا س��حب قواتها من فلس��طني ،وأعل��ن ديفد بن
غوريون إقامة دولة إس��رائيل وفقا لقرار التقس��يم .اندلعت احلرب بعد انس��حاب
الق��وات البريطانية ،ودخل��ت اجليوش العربية احلرب إلى جانب الفلس��طينيني إال
أنه��ا هزم��ت نظرا النع��دام التنظيم في صفوفه��ا ونقص الع��دة والعتاد وعدم
التنسيق فيما بينها .في حني كانت القوات الصهيونية مدربة جيداً ،وكان قسم
منه��م قد خدم في اجليوش األوروبية وخاصة اجلي��ش البريطاني ،باإلضافة إلى أن
عدده��م كان يزيد على  62ألف مقاتل ،وش��كلت احلرك��ة الصهيونية العصابات
مثل الهاجاناه واألرغون وش��تيرن ،وكانت مهمتها إرهاب وترويع العرب في مدنهم
وقراهم لدفعهم للهجرة ).(Tamari, 2006
مع نهاية احلرب وتوقيع اتفاقية الهدنة عام  1949كان اليهود قد س��يطروا على
 %78من أرض فلس��طني االنتدابية ،ولم يتبق س��وى  %22تتمثل بالضفة الغربية
وقط��اع غزة ،فوضعت الضفة الغربية حتت احلك��م األردني وقطاع غزة حتت اإلدارة
املصرية.
إن اإلج��راءات اإلس��رائيلية في املوض��وع الدميوغرافي تنبع من ع��دة منطلقات،
أهمه��ا اخلطر األمن��ي للتف��وق الدميوغراف��ي الفلس��طيني ،وعنصري��ة الكيان
الصهيون��ي الذي ال يتقبل اآلخ��ر ويرفضه ،وميل اليهود للعيش في معازل خاصة
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وعدم االندماج في الثقافات األخرى ،ومن هنا يطرح اإلسرائيليون حاليا ً فكرة تبادل
األراضي في املناطق التي يتفوق فيها الفلسطينيون دميوغرافيا ً على اليهود ،مثل
منطقة مدينة أم الفحم واملثلت الفلسطيني بشكل عام.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من أهمية العامل الدميوغرافي في حتديد مستقبل الصراع
اإلس��رائيلي الفلس��طيني وأخذ العبر من تاريخ هذا الصراع ،خاصة فيما يتعلق
بعمليات التهجير القس��ري التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ،واحليلولة دون
تكرار ذلك عن طرق تعزيز صمود السكان في أرضهم.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراس��ة إلى إب��راز مراحل التغير الدميوغرافي من��ذ وعد بلفور عام
 1917حت��ى الفترة احلالية ،كما تهدف إلى حتليل اإلجراءات اإلس��رائيلية الهادفة
إل��ى حتقيق تفوق دميوغرافي دائم على الفلس��طينيني ،والس��عي حثيثا لتحقيق
اعتراف بيهودية الدولة ،وتهدف أيضا إلى لفت انتباه أصحاب القرار الفلسطيني
بضرورة اتخاذ إجراءات على األرض من شأنها تقوية انتماء املواطنني ألرضهم وعدم
الهجرة إلى اخلارج ،خاصة إلى الدول التي تيسر عمليات الهجرة من فلسطني.
إن موض��وع التحوالت الدميوغرافية في فلس��طني يحتل مكان��ة متقدمة لدى
الباحث�ين الفلس��طينيني واإلس��رائيليني والدولي�ين ،ملا له من أهمي��ة في حتديد
مستقبل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،واحللول السياسية املقترحة.
تناول يوسف كامل إبراهيم عام  2004موضوع التحول الدميوغرافي القسري في
فلس��طني ،وتوصل في دراس��ته إلى أن العامل اجلغرافي املتمثل باألرض ،والعامل
الدميوغراف��ي املتمثل بالهجرة اليهودية إلى فلس��طني ،وطرد العرب من وطنهم،
لها الكلمة الفصل في هذا الصراع.
كم��ا تناول محمد مراد عام  2011موضوع الدولة اليهودية وإش��كاليات الهوية
واجلغرافيا السياس��ية والدميوغرافيا بالدراس��ة والتحليل ،وخلصت الدراسة إلى
اعتبار املش��روع الصهيوني ترجمة لفكرة يهودية عقائدية تهدف إلى الس��يطرة
على فلسطني وطرد س��كانها وإقامة دولة يهودية ،واالنتقال من مرحلة األسرلة
إلى مرحلة التهويد.
أم��ا الباحث جمال الباب��ا ( )2004فقد تناول موضوع الهاج��س الدميوغرافي في
إس��رائيل ،وخلصت دراسته إلى أن إس��رائيل معنية بتضخيم اخلطر الدميوغرافي
به��دف حتقيق مكاس��ب سياس��ية ،والتهرب من أي اس��تحقاقات ق��د تفرضها
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العملي��ة السياس��ية ،خاصة فيما يتعل��ق مبوضوع احلدود وح��ق العودة لالجئني
الفلس��طينيني ،وتقدم إسرائيل نفسها دوليا ً خاصة أمام الواليات املتحدة وأوروبا
بأنها ميكن أن تكون ضحية فيما لو طبق قرار حق العودة لالجئني الفلس��طينيني
رقم  194الصادر عن األمم املتحدة.
أما أكرم أبو عمرو فقد تناول االس��تيطان اإلسرائيلي بني اجلغرافيا والدميوغرافيا
( ،)2010وخلص��ت الدراس��ة إل��ى أن فك��رة االس��تيطان اليهودي في فلس��طني
مستمدة من فكر أيديولوجي يهدف إلى حتقيق احللم اليهودي «دولة إسرائيل من
النيل إلى الفرات».
وقام حس��ن عبد العال ( )2001بتحلي��ل اجليوبوليتيكا اإلس��رائيلية ،وتبني من
الدراس��ة أن الفكر الصهيون��ي عمل جاهدا ً على تطبيق فك��رة التمدد اجلغرافي
وتوس��يع اجملال احليوي للدولة وصوال ً إلى مش��روع «إس��رائيل الكبرى» ،مستفيدا ً
م��ن اجلانب العمل��ي التطبيق��ي للجيوبوليتي��كا النازية أكثر مما اس��تفادت من
اجلانب النظري الذي متثل في أفكار ونظريات هوس��هوفر ،وال بد من تطوير احلركة
الصهيونية والدولة الصهيونية لفكرتها على هذا الصعيد ،ونقلها من مستوى
النزعة اجليوبوليتيكية إلى مستوى جيوبوليتيكا احلرب.
وتناول صالح عبد العاطي ( )2007االس��تيطان الصهيوني في فلس��طني حتى
عام  ،1948وخلصت الدراس��ة إلى اعتبار املس��تعمرات اليهودية مبثابة رأس حربة
في برنامج إسرائيل التوسعي القائم على سياسة فرض األمر الواقع.
أما نبيل السهلي فقد قام بدراسة «فلسطني أرض وشعب» تناول فيها التغيرات
التي حصلت للش��عب الفلس��طيني بعد انعقاد املؤمتر الصهيوني األول في بازل
في سويس��را ،وتوصلت الدراس��ة إلى أنه مت طرد نصف الشعب الفلسطيني عام
 1948بالقوة ،كما مت تدمير  385قرية فلسطينية.
وتن��اول ماوريتس��يو س��كايني  )2006( Scaini Maurizioموض��وع الدميوغرافيا
واألقلي��ات والهجرة وعوامل جغرافية سياس��ية جديدة في الصراع اإلس��رائيلي
الفلسطيني ،وخلصت الدراسة إلى أن السياسة اإلسرائيلية تنطلق من تخوفات
إس��رائيل على وجودها في ظل عدم اعتراف الفلسطينيني بحق إسرائيل يالوجود
– علم��ا بأن منظمة التحرير الفلس��طينية اعترفت بدولة إس��رائيل عام ،-1993
ل��دواع أمنية ،كما أن االنس��حاب من غزة كان
وع��زت الدراس��ة بناء جدار الفصل
ٍ
لدواع دميوغرافية.
ٍ
وقام ستيفن روسو ش��ندل ( )2009بدراسة السياسة الس��كانية اإلسرائيلية
وتأثيرها على السياس��ة العامة وحقوق اإلنسان الفلسطيني ،وخلصت الدراسة
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إلى اعتبار الفلسطينيني قنبلة دميوغرافية ،وأن السياسات اإلسرائيلية تهدف إلى
دفع الفلسطينيني إلى الهجرة ،وأن هذه السياسات تتعارض مع حقوق اإلنسان.
مم��ا س��بق يتبني أن إس��رائيل تول��ي اهتمام��ا ً كبي��را ً بالوض��ع الدميوغرافي في
فلس��طني ،وأن سياس��تها قائمة على دفع السكان الفلس��طينيني للهجرة إلى
اخلارج ،وفي الوقت نفس��ه تعمل السياس��ة الدميوغرافية اإلسرائيلية على تعزيز
التفوق الدميوغرافي اإلسرائيلي في فلسطني.
الوضع الدميوغرافي في فلسطني قبل عام 1917
ظهرت أول دعوة يهودية للهجرة إلى فلسطني عام  1865من خالل يهودي تركي
يدعى ش��بتاي تزفي  ،Shabbetai Tzviوقد أمر الس��لطان العثماني س��ليم األول
بالقضاء على حركته ،إال أن أتباعه وهم من يهود الدومنة تظاهروا باإلسالم ،ومتكن
قس��م منهم من الوص��ول إلى مناصب رفيعة في الدول��ة العثمانية واجليش في
فترة ضعف الدولة (الزيتونة .)2012 ،وقد وضعت احلركة الصهيونية نفس��ها في
مواجهة مع السكان الفلسطينيني من خالل ليس فقط الهجرة ،ولكن أيضا من
خالل االستعمار االس��تيطاني بهدف السيطرة على األرض وطرد السكان العرب
(تيم.)1986 ،
أدى ضعف الدولة العثمانية في مطلع القرن العشرين ،وحصول الدول األوروبية
عل��ى امتيازات فيها إلى ترجمة أطماع هذه الدول إلى أفعال على األرض ،فاتفقت
بريطاني��ا وفرنس��ا على تقاس��م نفوذهما ف��ي الوطن العربي من خ�لال اتفاقية
سايكس بيكو عام  ،1916فكانت فلسطني من نصيب بريطانيا.
وفي  2تش��رين الثاني من عام  1917أصدر وزي��ر اخلارجية البريطاني ارثر جيمس
بلف��ور تصريحا ً ينص على إنش��اء وط��ن قومي لليهود في فلس��طني ،عرف فيما
بع��د بوع��د بلفور ،ونص هذا الوع��د على“ :أن حكومة صاح��ب اجلاللة تنظر بعني
العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطني ،وستبذل جهدها
لتس��هيل حتقي��ق هذه الغاية ،عل��ى أن يفهم جليا ً أنه لن يؤتى بعمل من ش��أنه
أن ينتق��ص من احلقوق املدني��ة والدينية التي تتمتع به��ا الطوائف غير اليهودية
املقيمة اآلن في فلس��طني ،وال احلقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود
في البلدان األخرى”.
عمل��ت بريطانيا مبوجب هذا اإلعالن على تقدمي كل التس��هيالت لهجرة اليهود
إلى فلسطني ،وزيادة عدد املستوطنات اليهودية .ويعتبر هذا الوعد غير قانوني ألن
بريطانيا ال متلك أرض فلس��طني ،وفلسطني ليس��ت جزءا ً من بريطانيا ،وبريطانيا
قوة اس��تعمارية ،وبالتالي فإن بريطانيا ال يحق لها أن متنح أرضا ليس��ت لها إلى
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غرباء قادمني من بالد بعيدة (الكيالي.)1990 ،
صدر ص��ك االنتداب البريطاني من قبل عصبة األمم املتح��دة عام  ،1922أي بعد
االحتالل البريطاني لفلس��طني بـ 6س��نوات ،وهذا الصك عزز نف��وذ بريطانيا في
فلس��طني وأعطاها القدرة على اتخ��اذ إجراءات عملية عل��ى األرض لتنفيذ وعد
بلفور ،وعلى رأس هذه اإلجراءات الس��ماح ملزيد من الهجرة اليهودية واس��تيطان
األراضي ،وكان مكدونالد قد بعث برسالة إلى وايزمن أكد له فيها التزام بريطانيا
بتنفيذ وعد بلفور.
ف��ي عام  1920انعقد املؤمتر العربي الفلس��طيني الثالث مبدينة حيفا برئاس��ة
موس��ى كاظم احلسيني ،وقرر رفض وعد بلفور ،ومنع الهجرة اليهودية ،وتشكيل
حكومة وطنية لفلسطني.
اجلدول ( )1يبني موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطني
بني عامي  1880و1948
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الفترة

عدد
املهاجرين
25000
34000
35100
78898
224784
118300

موجة
الهجرة
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلامسة
السادسة

1903-1880
1914-1904
1923-1919
1931-1924
1939-1932
1948-1940

اجملموع

516082 1948-1880

جهة القدوم
روسيا-بولندا-رومانيا
روسيا وشرق أوروبا
بحر البلطيق-روسيا-بولندا
بولندا-رومانيا-الشرق األوسط
أملانيا-أوروبا الغربية-بولندا
وسط أوروبا -البلقان-بولندا-
الشرق األوسط

شكل رقم ( :)1املهاجرون اليهود إلى فلسطني
بني عامي  1880و1948

يبني الش��كل أعاله أن الهجرة اليهودية إلى فلس��طني كان��ت منخفضة قبل
وعد بلفور ،حيث بلغ عدد املهاجرين اليهود إلى فلس��طني بني  1880و 1919فقط
 59ألفا (خالل  39سنة) ،في حني تضاعف العدد بني  1919و( 1948خالل  29سنة)
وبلغ  457ألفا ،وهذا يؤكد التخطيط احملكم من قبل بريطانيا وبالتعاون مع احلركة
الصهيونية لتنفيذ وعد بلفور ،ومن املالحظ أيضا أن موجات الهجرة األولى جاءت
في معظمها من روس��يا وبولندا وش��رق أوروبا بش��كل عام ،إال أن مصادر الهجرة
تغيرت في الثالثينات واألربعينات من القرن العش��رين وأصبح معظمها من أوروبا
الغربي��ة ،ليصل عدد املهاجرين حتى عام  1948إلى أكثر من نصف مليون مهاجر،
وه��ذا العدد بالتأكيد يؤثر على الوضع الدميوغرافي في فلس��طني ،وال ننس��ى أن
غالبية املهاجرين اليهود هم من الشباب القادرين على العمل وحمل السالح.
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جدول رقم ( :)2نسبة كل من السكان العرب واليهود في فلسطني
بني عامي  1914و1948
السنة نسبة العرب %نسبة اليهود%
8
92 1914
8
92 1918
11
89 1922
16.9
83.1 1931
31
69 1944
31.4
68.6 1947
31.5
68.5 1948
املصدر :صالح1996 ،
وهذه النس��ب وفق��ا ً ملصادر احلكوم��ة العثماني��ة وتقدير حكومة فلس��طني
والتقديرات الرسمية حلكومة االنتداب البريطاني.
شكل رقم ( :)2نسبة السكان العرب ونسبة اليهود في فلسطني
بني عامي  1914و1948

الش��كل السابق يبني التزايد املستمر في نس��بة اليهود ،فقد ارتفعت النسبة
م��ن  %8فق��ط عام  1914إلى  %31.5ع��ام  ،1948ومن الواض��ح أن فترة الثالثينات
واألربعينات من القرن العش��رين كانت هي األكثر نش��اطا ً للمهاجرين اليهود إلى
فلسطني.
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وق��د رافق الهج��رة اليهودية إلى فلس��طني ارتكاب اجملازر ضد الس��كان العرب
عل��ى يد العصابات الصهيونية ،فحتى ع��ام  1948ارتكبت ما يزيد عن  34مجزرة
مت الكش��ف عنها ،ناهيك عن اجملازر التي لم يتم كش��فها ،وقد دفعت هذه اجملازر
املروع��ة ما يزيد عن  800ألف فلس��طيني للهجرة هربا من القتل والتدمير وطلبا
لألمن ،باإلضاف��ة إلى تدمير نصف القرى الفلس��طينية ( 531قرية) ،وهذه القرى
متلك  %92.6من املساحة الكلية لفلسطني (أبو ستة.)2001 ،
أنش��أت احلرك��ة الصهيوني��ة الوكالة اليهودي��ة ،وكانت مهمته��ا التخطيط
للهجرات اليهودية إلى فلس��طني ،كما أنشئ الصندوق القومي اليهودي ،وكانت
مهمته ش��راء األراض��ي ،أما املنظمات العس��كرية وش��به العس��كرية فكانت
مهمته��ا األمن واحلراس��ة وقتل الفلس��طينيني (املس��يري ،)1988 ،وال يغيب عن
أذهانن��ا ما قامت به حكوم��ة االنتداب البريطانية من تقدمي التس��هيالت لليهود
لالستيطان في فلسطني وتوفير فرص العمل لهم والتغاضي عن جرائمهم بحق
الفلسطينيني ،وتسهيل نقل األراضي إليهم (البديري.)1998 ،
أما نس��بة األراضي التي حازها اليهود حتى عام  ،1948فقد بلغت حوالي %6.6
من مس��احة فلسطني ،نصفها مت شراؤه من كبار مالك غائبني غير فلسطينيني،
ومن كبار مالك فلس��طينيني (البدي��ري .)1998 ،وقبل انته��اء االنتداب البريطاني
على فلس��طني بش��هر تقريبا ً بدأت العصابات الصهيوني��ة بهجوم منظم على
الق��رى العربية بهدف وصل املناطق التي اس��تولوا عليها وطرد الس��كان العرب
منه��ا ،كما قام��وا مبحاصرة عدد كبير من القرى العربية م��ن ثالث جهات ،وتركوا
جه��ة رابعة مفتوحة أمام الفلس��طينيني للهرب ونقل أخب��ار اجملازر بهدف ترويع
الناس وعدم العودة إلى قراهم .وبعد انتهاء االنتداب قامت العصابات الصهيونية
بارتكاب  17مجزرة أخرى (بارود.)2008 ،
هجروا من بيوتهم وأراضيهم
وقد قدرت األمم املتحدة عدد الفلس��طينيني الذين ّ
حت��ى نهاي��ة عام  1948بـ 725ألف نس��مة (توفي��ق ،)1978 ،أما (أب��و لغد)1972 ،
فقد قدر العدد بـ 900ألف نس��مة ،وقبل توقي��ع اتفاقية الهدنة عام  1949كانت
العصابات الصهيونية قد سيطرت على  %78من فلسطني.
إن الفت��رة الت��ي س��بقت عام  1948اتس��مت بتخطيط مش��ترك ب�ين احلركة
الصهيونية وبريطانيا ،فكلما شعروا بتماسك املقاومة الفلسطينية وفعاليتها
يخرجون مبش��روع سياسي جديد ووعود كاذبة إلى حني امتصاص غضب السكان،
ثم يس��تأنفون إجراءاتهم الهادئة للسيطرة على مزيد من األراضي وتهجير أكبر
عدد ممكن من الفلس��طينيني ،واس��تقدام آالف اليهود من مختلف أنحاء العالم.
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لذلك كانت املقاومة الفلسطينية متقطعة وغير ضاغطة على حكومة االنتداب
لتغير فعال من سياستها جتاه الهجرة اليهودية وتسريب األراضي لليهود.
الوضع الدميوغرافي في فلسطني بني عامي  1949و1967
انش��غلت إس��رائيل في هذه الفترة في ترتيب أوضاعها الداخلية ،خاصة فيما
يتعل��ق بوض��ع األطر القانونية للس��يطرة عل��ى أمالك الالجئني الفلس��طينيني
والتضيي��ق عل��ى الذي��ن بقوا ف��ي أراضيهم ،وفي الوقت نفس��ه بدأت إس��رائيل
بتقوية عالقاتها السياس��ية واالقتصادي��ة مع مختلف دول العالم وخاصة الدول
الكبرى إلضفاء الش��رعية السياسية على وجودها وتلقي املساعدات االقتصادية
والعس��كرية ومواجهة التحديات احملتملة ،ومتكنت من بناء مفاعل نووي في دميونا
بالنقب عام  1958بالتعاون مع فرنسا أحد أهم أقطاب االستعمار في املنطقة.
حتى عام  1949س��يطر الكيان اإلس��رائيلي على  %78من مس��احة فلس��طني
االنتدابية ،ولم يتبق من فلسطني سوى الضفة الغربية وقطاع غزة بعدد محدود
من السكان ،أما أراضي فلسطني  1948فلم يتبق فيها من العرب سوى  %11أو ما
يقارب  156ألف��اً ،وتركز وجودهم في مناطق اجلليل واملثلت والنقب ،في حني أجبر
حوالي  800ألف إلى الهجرة س��واء إلى املناطق الفلسطينية اجملاورة أو إلى الدول
العربية وخاصة لبنان وسوريا واألردن (الشرقاوي.)2007 ،
بدأت إس��رائيل عملية إدارية ضخمة ألمالك الالجئني الفلسطينيني ،باإلضافة
إل��ى  %50من أراضي الفلس��طينيني الذي��ن بقوا في أراضيه��م ،فقامت بتحويل
أمالكهم للملكية اليهودية العامة.
وف��ي عام  1950صدر قان��ون أمالك الغائبني ،ثم قانون أم�لاك الدولة عام ،1951
وقانون استمالك األراضي عام  ،1953وبدأت عملية نقل األرض استنادا ً إلى تسوية
امللكي��ة ،مم��ا أدى إلى حرمان كثير م��ن العرب من حق االحتف��اظ بأراضيهم ،وفي
مراحل الحقة حتول التركيز القانوني في مصادرة امللكية إلى تقييد اس��تعماالت
األراض��ي (يفتاحئي��ل .)2012 ،وبن��اء على تعليم��ات القيم على أم�لاك الغائبني
ال��ذي عني بتاريخ  1948/7/15فقد اعتبر الفلس��طينيون الغائبون فاقدي احلق في
أمالكهم ومنعوا من العودة إليها (حيدر.)2007 ،
وقد حدد قانون اس��تمالك األراضي لعام  1953مدة عام تستطيع الدولة خالله
امت�لاك األرض ف��ي حال توفرت ثالثة ش��روط :لم يك��ن امللك في ح��وزة أصحابه
بتاري��خ  ،1952/4/1وأن امللك مت تخصيصه لغرض التطوير أو االس��تيطان أو األمن
ب�ين  1948/5/14و ،1952/4/1وما زالت هناك حاجة للملك للغرض نفس��ه (العلي،
.)2010
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ش��هدت الفترة بني  1949و 1967نشاطا ً كبيرا ً للهجرة اليهودية إلى فلسطني،
فجميع العوائق قد أزيلت وأصبحت إسرائيل دولة معترفا ً بها من األمم املتحدة وفق
الق��رار  ،181وأصبحت املنظمات الصهيونية في العالم تعمل مع دولة إس��رائيل،
ففي السنوات األربعة األولى بعد  1948وصل إلى إسرائيل حوالي  700ألف مهاجر
م��ن أوروبا ومن الدول العربية خاص��ة اليمن وليبيا والعراق .وقد بلغ اجملموع الكلي
للمهاجرين بني عامي  1949و 1967حوالي  1.3مليون يهودي ) .(info.wafa.ps.كما
انخفضت نسبة العرب في فلسطني نتيجة الهجرة اليهودية من  156( %18ألفاً)
في نهاية عام  1948إلى حوالي  313( %12ألفاً) في نهاية عام .1966
الوضع الدميوغرافي في فلسطني بعد عام 1967
تأرجحت نس��بة الفلسطينيني في هذه الفترة بني  %14.1في نهاية عام 1967
و %18.6ف��ي نهاية ع��ام  .1993ومنذ عام  1967أصبحت اإلحصاءات اإلس��رائيلية
تش��مل القدس الش��رقية واعتبرتها جزءا من إس��رائيل ،حيث بلغ عدد سكانها
ف��ي ذل��ك العام  70ألفا ً وارتفع إلى  155ألفا ً ع��ام  .1993ومنذ عام  1983أصبحت
إس��رائيل تش��مل اجلوالن في إحصاءاتها بعد إعالنها عن ضمه��ا ،حيث بلغ عدد
سكانها عام  1993حوالي  17ألف نسمة.
اتبعت إسرائيل سياسة مصادرة األراضي وبناء املستعمرات في الضفة الغربية
مبا فيها القدس الش��رقية وقطاع غزة واجلوالن وسيناء ،إال أنه وبعد توقيع اتفاقية
كامب ديفد بني مصر وإسرائيل عام  1978أزالت إسرائيل مستعمراتها في سيناء،
وفي عام  2005خرجت إس��رائيل من معظم قطاع غزة وأزالت املس��تعمرات منها
ألسباب في جوهرها دميوغرافية.
أما بالنس��بة للضفة الغربية فتعمل إسرائيل على تعزيز وجودها االستعماري
فيه��ا ،فأقامت ما يزيد على  150مس��تعمرة في مختلف أنحائها مع تركيز الفت
حول مدينة القدس ،فطوقتها بـ 20مس��تعمرة من اجلهات الش��مالية واجلنوبية
والشرقية ،بهدف حتقيق تفوق دميوغرافي يهودي ،وتعمد إسرائيل إلى التقليل من
نس��بة العرب في القدس وتنش��ر أرقاما ً غير صحيح��ة ،إال أن كثيرا ً من الباحثني
اإلسرائيليني أوضحوا أن السكان العرب يزيدون بصورة أكبر بكثير من زيادة اليهود،
فأش��ارت معطي��ات الكتاب الس��نوي اإلحصائ��ي للقدس ،التي ينش��رها معهد
القدس ،بأنه بني السنوات  1967وحتى  2015ازداد عدد السكان اليهود في املدينة
بـ 174ألف نس��مة ،ولكن الس��كان العرب ازدادوا في هذه الفترة الزمنية ضعفني
فأكثر ،وحس��ب املعطيات الرس��مية ،يعي��ش في القدس الي��وم  542ألف يهودي
(مقارنة بـ 187700قبل خمس�ين س��نة) و 324ألف عربي (مقارن��ة بـ 86600قبل
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خمسني سنة) ،وبذلك يشكل الفلسطينيون  %37من مجموع سكان القدس.
وفي الضفة الغربية بش��كل عام ،مب��ا فيها القدس الش��رقية ،فقد ارتفع عدد
املس��تعمرين في عام  2014ليصل إلى  589285مس��تعمراً ،بزيادة قدرها  ،%4وفق
أرقام صادرة عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية.
وكان نحو  375ألف مستعمر يعيشون في بداية عام  2014في املناطق املصنفة
“ج” في الضفة الغربية احملتلة ،وهي املناطق التي توجد فيها غالبية املستعمرات
التي يعتبرها اجملتمع الدولي غير ش��رعية .ويعيش نحو  300ألف فلس��طيني في
منطقة “ج” ،بحسب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة (أوتشا)،
وتعد مستوطنتا موديعني عيليت ،غرب رام اهلل ( 64862مستعمراً) وبيتار عيليت،
جنوب القدس ( 49580مس��تعمراً) األكثر كثافة سكانية ،بعدها تأتي مستوطنة
معاليه أدوميم شرق القدس في املركز الثالث ( 39973مستعمراً).
أما في فلس��طني عام  1948فيعود الثبات النس��بي لنس��بة العرب إلى اليهود
إلى اس��تمرار الهجرة اليهودية إلى فلس��طني ،علما بأن الزيادة الطبيعية للعرب
تتجاوز  %3في ح�ين تبلغ الزيادة الطبيعية لدى اليهود  %1.6فقط ،وبالتالي ميكن
اعتبار اجملتمع اإلسرائيلي مجتمع مهاجرين.
ومن اجلدير بالذكر أن اليهود الغربيني شكلوا األغلبية الساحقة قبل عام ،1948
إال أن نس��بتهم انخفض��ت بس��بب تزايد هج��رة اليهود الش��رقيني ،ففي مطلع
الس��بعينات من القرن العشرين تفوقت نس��بة اليهود الشرقيني على الغربيني،
إال أنه ومع تدفق الهجرات اليهودية من االحتاد الس��وفييتي السابق في السنوات
الثالث األولى من تس��عينات القرن املاضي زادت نس��بة اليهود الغربيني فوصلت
 %39.9مقابل  %36.3للشرقيني.
وتش��ير اإلحص��اءات إلى أن نس��بة اليهود من قارة آس��يا (تركيا ،اليم��ن ،إيران،
العراق) بلغت  ،%17أما نس��بتهم من ق��ارة أفريقيا (املغرب ،اجلزائ��ر ،تونس ،ليبيا،
مصر ،أثيوبيا) فقد بلغت  ،%19.3ومن أوروبا وأميركا ومن مواليد فلس��طني (االحتاد
الس��وفييتي ،بولندا ،رومانيا ،بلغاريا ،اليونان ،أملانيا ،النمس��ا ،أكرانيا )..فقد بلغت
النسبة .%39.9
وفي الفترة الواقعة بني عامي  1986و 1998ش��هدت فلس��طني هجرات يهودية
وافدة كثيفة وخاصة من االحتاد الس��وفييتي الس��ابق ،حيث بل��غ عدد املهاجرين
اليهود حوالي  939ألف نسمة منهم  773ألفا من االحتاد السوفييتي ،معظمهم
من خريجي اجلامعات التقنية والهندس��ية ،وبالتالي فإن اليهود الروس يش��كلون
حوالي  %10من سكان إسرائيل.
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يتبني مما س��بق أن اجملتمع اإلس��رائيلي جله من املهاجرين الذين استوطنوا أرض
فلس��طني بالقوة والتاّم��ر ،وتزداد نس��بة اليهود الذين يولدون في فلس��طني مع
الزمن ،إال أنهم ينحدرون من أعراق مختلفة غير متجانس��ة ،والذي يجمعهم إما
الفك��ر الصهيون��ي أو الدين ،فهناك اليه��ود الغربيون من موالي��د أوروبا وأميركا،
وهناك اليهود الش��رقيون من مواليد آسيا وأفريقيا ،وهناك اليهود الذين ولدوا في
فلسطني.
انخفضت معدالت الهجرة اليهودية إلى فلس��طني بعد انتفاضة األقصى عام
 ،2000فبعد أن كان معدل املهاجرين يقارب  100ألف مهاجر س��نويا ،انخفض إلى
 35ألف��ا .وحتى اليوم لم تتجاوز معدالت الهجرة اليهودية الس��نوية هذه األرقام،
إذ لم تعد إسرائيل جاذبة ليهود أوروبا وأميركا ،لذلك تخطط إسرائيل الستجالب
 200ألف يهودي من األرجنتني و 80ألفا من الهند وجنوب أفريقيا (السهلي.)2012 ،
ويعود س��بب إحجام يهود أوروبا وأميركا عن الهجرة إلى إس��رائيل إلى مس��توى
املعيشة العالي في هذه الدول ،ومن الالفت أن نسبة الشباب اليهود الراغبني في
الهجرة إلى فلس��طني تنخفض بشكل مستمر .كما أن معدل الزيادة الطبيعية
الس��نوية انخفضت إلى ما دون  ،%1.6وهذا أدى إلى ش��يخوخة الهرم الس��كاني،
وانخفضت نس��بة صغار السن ممن هم دون الس��ابعة عشرة إلى حوالي  %32في
سنة .1997
إن شيخوخة اجملتمع اإلس��رائيلي تؤثر سلبا ً بشكل مباشر على الفئة العمرية
النش��طة اقتصادي��ا ،مما يضطر إس��رائيل إل��ى تعويض هذا النق��ص من العمال
الفلس��طينيني واس��تقدام عمال من دول جنوب ش��رق آس��يا ،كما أنه يؤثر على
األعداد القادرة على االلتحاق باجليش.
ميكن القول إن إس��رائيل اس��تطاعت أن تس��تقطب حوالي  4ماليني يهودي من
مختل��ف أنح��اء العالم منذ ع��ام  1948وحتى الي��وم ،وهذا الع��دد ميثل  %65من
الس��كان اليهود في إس��رائيل ،أما الهج��رة اليهودية اخلارجة من إس��رائيل فقد
بلغت نسبتها  %20من هذا العدد.
من الواضح متاما ً أن إسرائيل توشك أن تستنفد جهودها في استقدام مهاجرين
جدد وأن الواقع الدميوغرافي إذا تطور بشكل طبيعي أو شبه طبيعي فإن املعادلة
حتما س��تكون لصالح الفلس��طينيني ،ومن هنا فإن إسرائيل تسعى بكل قوتها
إل��ى انت��زاع اعتراف من الفلس��طينيني بيهودي��ة الدولة ،حتى يتس��نى لها طرد
الفلسطينيني من اجلليل واملثلث والنقب بطريقة قانونية.
أما بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد أدت حرب  1967إلى تشريد حوالي
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 400ألف نسمة من الضفة الغربية و 50ألفا من قطاع غزة (إبراهيم .)2004 ،ويبني
اجلدول رقم ( )3أعداد الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا حسب الدولة
في العام .2010
جدول رقم ( :)3أعداد الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا
حسب الدولة في العام 2010
عدد الالجئني
الدولة
األراضي الفلسطينية 2015855
1980000
األردن
472109
سوريا
425460
لبنان
4893424
اجملموع
املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني2010 ،
شكل رقم ( :)3أعداد الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا
حسب الدولة في العام 2010

أما عدد الفلس��طينيني املقدر في العالم حسب دولة اإلقامة نهاية عام ،2010
فيبينه اجلدول رقم (.)4
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جدول رقم ( :)4عدد الفلسطينيني في العالم حسب تقديرات عام 2010
العدد  /نسمة النسبة %
الدولة أو املنطقة
37.5
األراضي الفلسطينية 4108631
12.4
1360214
إسرائيل
44.4
4880000
الدول العربية
5.7
626824
الدول األجنبية
100
10972158
اجملموع
املصدر :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني2010 ،
شكل رقم ( :)4عدد الفلسطينيني في العالم حسب تقديرات عام 2010

الش��كل ( )4يبني أن حوالي  %50من الش��عب الفلسطيني يعيش في الشتات
موزع�ين على الدول العربي��ة واألجنبية نتيجة لالحتالل الصهيوني لفلس��طني،
ووفق��ا لبيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلس��طيني فقد بلغ عدد الس��كان في
إسرائيل  7.753مليون نسمة ،منهم  %20.6من الفلسطينيني ،وكما يتضح أيضا
م��ن اجلدول رق��م ( ،)4فإن عدد الفلس��طينيني في فلس��طني االنتدابية وصل 5.6
مليون نسمة عام  ،2012في حني بلغ عدد اليهود  5.9مليون ،وهذا يعني أن نسبة
اليهود تفوق نس��بة الفلس��طينيني ب��ـ %2فقط ،وأنه بس��بب انخفاض معدالت
الهجرة اليهودية منذ عام  ،2000فإنه من املتوقع حس��ب تقديرات اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلس��طيني لعام  2016أن يتس��اوى عدد الفلس��طينيني واليهود في
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فلسطني االنتدابية مع نهاية عام .2017
وأشار التقرير الذي صدر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في نهاية عام
 2016أن ع��دد الفلس��طينيني املقدر في العالم يبلغ  12.7مليون نس��مة موزعني
كما يلي 4.88( :مليون في الصفة الغربية وقطاع غزة ،و 1.53مليون في إس��رائيل،
وما يقارب  5.59مليون في الدول العربية ،ونحو  696ألفا ً في الدول األجنبية).
قدر عدد الس��كان في دولة فلس��طني في نهاية عام  2016بحوالي  4.88مليون
ف��رد؛ حوال��ي  2.97مليون في الضفة الغربية و 1.91ملي��ون في قطاع غزة ،منهم
نحو  %41.9من الالجئني؛ بواقع  %26في الضفة الغربية و %66.7في قطاع غزة.
انخفاض في معدالت اخلصوبة خالل السنوات األخيرة
وتشير بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى انخفاض معدل اخلصوبة
الكلي خالل الفترة  2013-2011إلى  4.1مولود (مقارنة مع  5.9مواليد عام )1999؛
 3.7مولود في الضفة الغربية و 4.5مولود في قطاع غزة ،كما انخفض متوس��ط
حجم األسرة إلى  5.2فرد عام ( 2015مقارنة مع  6.1فرد عام )2000؛ بواقع  4.9فرد
في الضفة الغربية و 5.7فرد في قطاع غزة.
واجته��ت معدالت املواليد والوفي��ات اخلام نحو االنخفاض ،فبل��غ معدل املواليد
اخل��ام ف��ي العام  2016في فلس��طني  30.9مولودا ً لكل  1000من الس��كان؛ 28.5
مول��ودا ً في الضفة الغربية و 35.8مولودا ً ف��ي قطاع غزة .كما بلغ معدل الوفيات
اخل��ام في العام  2016في فلس��طني  3.5حالة وفاة لكل  1000من الس��كان؛ 3.7
ف��ي الضفة الغربي��ة و 3.3في قطاع غزة .وأظهرت البيان��ات أيضا ارتفاع معدالت
اخلصوبة بني الفلس��طينيني في األردن مقارنة بالفلس��طينيني في سوريا ولبنان،
حيث بلغ معدل اخلصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية املقيمة في األردن  3.3مولود
للع��ام  2010مقاب��ل  2.5مولود في س��وريا للعام  ،2010في حني بل��غ املعدل 2.8
مولود في لبنان للعام 2011.
أما بالنس��بة لعـدد الفلس��طينيني املقدر في إس��رائيل فقد بل��غ  1.53مليون
فلس��طيني نهاية العام  ،2016وبلغ معدل نس��بة األفراد دون اخلامسة عشرة من
العم��ر نهاية ع��ام  2015للذكور واإلن��اث  ،%33.9في الوقت ال��ذي بلغ فيه معدل
نس��بة األفراد الذي��ن أعمارهم  65س��نة فأكثر للذكور واإلن��اث  .%4.4انخفضت
معدالت اخلصوبة لدى النس��اء الفلس��طينيات في إس��رائيل وأصبحت مساوية
للنساء اإلسرائيليات ،نظرا لسوء األوضاع االقتصادية للعرب في إسرائيل مقارنة
مع اليهود ،وتش��جيع احلكومة اإلس��رائيلية للعرب باحلد من النسل ،وتأثر اجملتمع
الفلسطيني في إسرائيل بالنظام االجتماعي اإلسرائيلي السائد.
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فبلغ معدل اخلصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية واإلسرائيلية في إسرائيل 3.13
مولود وذلك للعام  ،2015وبلغ متوس��ط حجم األسرة الفلسطينية في إسرائيل
 4.6أفراد ،وبلغ معدل املواليد اخلام حوالي  23.6مولودا ً لكل  1000من السكان.
إن عدد الفلسطينيني في فلسطني التاريخية سيتخطى عدد اإلسرائيليني عبر
الزمن ،فبناء على تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلس��رائيلية سيتساوى عدد السكان
الفلس��طينيني واإلس��رائيليني في نهاية عام  ،2017وس��تصبح نس��بة السكان
اإلس��رائيليني حوالي  %49.3من الس��كان بحلول نهاية عام  2020حيث س��يصل
عددهم إلى نحو  6.96مليون إسرائيلي مقابل  7.12مليون فلسطيني.
اخلالصة
بينت هذه الدراس��ة أن اليهود متكنوا من إقامة دولة لهم في فلس��طني بدعم
كامل من بريطانيا الدولة املتتدبة على فلس��طني ف��ي الفترة الواقعة بني عامي
 1922و .1948وقد نفذت بريطانيا وعد بلفور من خالل رعاية الهجرات اليهودية من
مختلف أنحاء العالم إلى فلس��طني ،وفي الوقت نفس��ه ضيقت بريطانيا اخلناق
على الشعب الفلسطيني وخدعته بالوعود الكاذبة.
بينت الدراس��ة أيض��ا ً أن موجات الهجرة اليهودية بلغ��ت أوجها في الثالثينات
واألربعينات من القرن العش��رين ،بحيث وصلت نس��بة اليهود في فلس��طني عام
 1948إل��ى حوالي  ،%31في حني كانت نس��بتهم قبل ع��ام  1919ال تتجاوز .%8.3
وتوال��ت الهج��رات اليهودي��ة إلى فلس��طني بعد قي��ام دولة إس��رائيل بني عامي
 1949و 1967حي��ث وصل إلى فلس��طني في هذه الفترة ما يزي��د على  1.3مليون
مهاجر يهودي .أما بعد عام  1967واحتالل إس��رائيل ملا تبقى من فلس��طني وأراض
عربية أخرى ،فقد اتبعت إس��رائيل سياسة السيطرة على أراضي الفلسطينيني
ومصادرتها وبناء املس��تعمرات واملعسكرات وشق الطرق االلتفافية وإقامة اجلدار
الع��ازل بهدف دفع الس��كان الفلس��طينيني للهج��رة خارج وطنه��م ،وتواصلت
موج��ات الهجرة حت��ى بلغت أوجها في التس��عينات من الق��رن املاضي ،وخاصة
هج��رة اليه��ود الروس ،إال أنه بعد ع��ام  2000وانتفاضة األقص��ى فقد انخفضت
مع��دالت الهجرة اليهودية إلى فلس��طني انخفاضا ً حاداً ،ولم يعد إلس��رائيل أي
خيارات فاعلة الس��تقدام مهاجرين جدد بأعداد كبيرة ،ومن املتوقع أن يصبح عدد
الفلس��طينيني في نهاية عام  2017يس��اوي عدد اليهود في فلسطني االنتدابية،
ومن املتوقع أن يتفوق الفلس��طينيون دميوغرافي��ا ً على اليهود في األعوام القليلة
القادمة .وحتى حتقق إس��رائيل تفوقا ً دميوغرافيا ً على الفلس��طينيني ،تسعى إلى
انتزاع اعتراف من الفلس��طينيني ومن العالم بيهودية الدولة ،وإذا ما فش��لت في
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ذلك ،فرمبا تس��عى إس��رائيل إلى خلق ظروف طاردة للفلس��طينيني من وطنهم،
عن طريق الس��عي لتهديد الس��لم االجتماعي ،كما هو حاصل في بعض البلدان
العربية.
وفي ظل انس��داد األفق السياسي والتعنت اإلسرائيلي توصي الدراسة بضرورة
إقامة مش��اريع اقتصادية فاعلة للحد من نس��بة البطال��ة املرتفعة واحلؤول دون
هجرة الشباب إلى اخلارج ،وتعزيز صمود السكان على أرضهم ،وتقليل اعتمادهم
على العمل في إس��رائيل واملس��تعمرات اإلس��رائيلية في الضف��ة الغربية .كما
توصي الدراس��ة بضرورة إعطاء اهتمام خاص لس��كان القدس والفلس��طينيني
في فلس��طني عام  ،1948وتوثيق العالقات االجتماعي��ة والتعليمية واالقتصادية
معهم ،لتعزيز صمودهم على أرضهم .ومن أجل اإلبقاء على قضية الالجئني حية،
ال بد من اس��تمرار وكالة غوث وتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني ف��ي أداء دورها
اإلنس��اني جتاههم حلني حل قضيتهم السياسية حال ً عادال ً وفق قرارات الشرعية
الدولية.
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تهويد األرض الفلسطينية
من وعد بلفور  1917حتى النكبة عام 1948
معتصم ناصر

*

تهويد األراضي في العهد العثماني:
متيز اخملطط الصهيوني في فلس��طني عن املشاريع االستعمارية التقليدية ،بأن
هدفه االس��تيالء على األرض ،واستيطانها بشرياً ،وتشكيل األساس املادي إلقامة
كيان سياس��ي جدي��د .وظهر ذلك في الفك��ر الصهيوني كما عب��ر عنه مناحم
أوسشكني  Ussishin Menochemفي مؤلفه “برنامجنا” املنشور عام  ،1904وحدد
املؤل��ف هدف العمل الصهيوني بتأس��يس دول��ة يهودية في أرض إس��رائيل “رأى
طريق��ة تنفيذها” بضرورة احتالل أرض فلس��طني ،أو معظمها على األقل؛ لتكون
لش��عب إس��رائيل ،فبدون حق ملكية األرض لن تكون هناك أرض إسرائيل يهودية
أبداً( ،ولكن مبا أننا أضعف من أن نحصل على األرض باالحتالل العس��كري) ،يقترح
“أوسيش��كني” ش��راء األرض من املالكني والفالحني العرب ،ومبعرفة “أوسيشكني”
بواق��ع احلياة في فلس��طني فق��د نادى بضرورة س��لب تدريجي ل�لأرض ،ورأى أنها
األسلوب األمثل القتالع عرب فلسطني منها.1
ومن أجل حتقيق هذه الرؤية؛ تأسس��ت مجموعة مؤسس��ات متكاملة وخاصة
بعمليات شراء األراضي وتهويدها .ومن هذه املؤسسات (صندوق االئتمان اليهودي
للمستعمرات) عام  ،1898وجلنة االستعمار عام  ،1898ومن عام  1901وافق املؤمتر
الصهيوني على تأس��يس الكيرن كييمت (الصندوق الدائم) لش��راء األراضي في
فلس��طني كملك ال تنتهك حرمته للشعب اليهودي .وسجل كشركة بريطانية
ف��ي عام  .21907ومؤسس��ات أخرى أنش��ئت من عام��ي  1908–1907مثل صندوق
التعمير ،وشركة إمناء األراضي.3
وتختلف املصادر التاريخية حول موقف الدولة العثمانية من املشروع الصهيوني
* أستاذ مشارك في التاريخ املعاصر  -عميد كلية اآلداب في جامعة القدس  -مقيم في رام اهلل.
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وخاص��ة انتقال األراضي ،حيث أصدرت الدولة العثمانية قانون األراضي عام ،1858
ثم تبع ذل��ك إصدار العديد من القوانني الالحقة ،فأص��درت الئحة تعليمات بحق
سندات الطابو عام  ،1858ثم نظام الطابو في العام نفسه ،ثم إعالن قانون الطابو
ع��ام  ،1861ونظ��ام الطابو عام  ،1867ونظام متلك األجانب ع��ام  ،1869الذي صدر
نتيجة ضغوط الدول األوروبية وازدياد ديون الدولة العثمانية وضعفها حيث سمح
هذا القانون لألجانب بالتملك س��واء أكانوا أفرادا ً أو مؤسس��ات أو شركات .4وكان
التحول اخلطي��ر في إصدار القوانني عام��ي  1910و ،1913وهي قوانني ملنع وتقييد
الش��ركات من متلك األراضي ،وهناك من اعتبره��ا نتيجة للضغوط األجنبية على
الدولة العثمانية؛ لتس��هيل انتقال األراضي .أم��ا وايزمن فقد اعتبر هذه القوانني
عقبة أمام انتقال األراضي الالزمة إلنشاء املستعمرات.5
وميكن القول إن التح��والت التي طرأت على القوانني في أواخر العهد العثماني،
ش��كلت األرضية التش��ريعية لوضع نواة املش��روع الصهيوني بالس��يطرة على
األرض ،وق��د فهم القرويون قوانني األراضي العثمانية فهما ً خاطئاً؛ إذ اعتقدوا أنه
خدع��ة من الدولة العثمانية بهدف معرفة األش��خاص من أج��ل جتنيدهم ،وهي
املصدر الوحيد ملعرفة الس��كان آنذاك .فتهربوا من تسجيل األراضي بأسمائهم؛
مما أدى إلى تسجيل مساحات واسعة باسم الدولة العثمانية؛ مما سيكون له األثر
عندما ترث حكومة االنتداب البريطاني ملكية األراضي العثمانية في فلسطني.
يعتبر “موس��ى مونتفيوري” أول من بدأ بش��راء األراضي لليهود في فلس��طني
بعد أن تقدم إلبراهيم باش��ا بن محمد علي وطلب منه أن يؤجره قطعة من أرض
فلس��طني تبلغ مس��احتها  50فدانا ملدة  50س��نة ليمارس اليه��ود احلرث والزرع،
لك�� ّن محمد علي رف��ض الطلب ،إال أن “مونتفيوري” اس��تمر باحملاولة حتى حصل
على فرمان عثماني عام  1854بشراء قطعة من األرض بالقرب من القدس ،وكانت
أول قطعة ميتلكها اليهود خارج أس��وار القدس .وفي عام  1870تأسست جمعية
األليانس الفرنسية التي أسست أول مدرسة زراعية يهودية بالقرب من يافا عرفت
باسم (ميكفة إسرائيل) ،وأقيمت على مساحة تبلغ  2500دومن كانت قد منحتها
احلكومة العثمانية ليهودي فرنس��ي يدعى نيثر ( .)Netterوبعد ذلك نشط اليهود
في تأسيس الش��ركات لشراء األراضي اس��تنادا ً على القوانني العثمانية سالفة
الذكر.6
وعل��ى الرغم من كل هذه احملاوالت الصهيونية والتي توجت مبنح وعد بلفور عام
 1917واالحت�لال البريطاني لفلس��طني ف��ي العام نفس��ه ،إال أن ملكية األراضي
الفلسطينة حتى عام  1918كانت موزعه كالتالي-:
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(أراض أميرية)  12مليون دومن وتش��كل نس��بة
أراض مس��جلة باس��م الدولة ٍ
ٍ -1
.%42.9
أراض مسجلة باسم املالك العرب  13473032دومنا ً وتشكل نسبة .%52
ٍ -2
أراض مسجلة على أنها بحيرات  704000دومن وتشكل .%2.6
ٍ -3
أراض مسجلة باسم اليهود  650000وتشكل .%2.5
ٍ -4
ً7
اجملموع العام  27027032دومنا .
التشريعات البريطانية وتهويد األرض-:
منح��ت احلكوم��ة البريطانية في  2تش��رين الثاني (نوفمبر)  1917على لس��ان
وزي��ر خارجيتها اللورد بلفور وع��دا ً لليهود بإقامة وطن قومي للش��عب اليهودي،
وأنها سوف تبذل قصارى جهدها لتسهيل حتقيق هذه الغاية ،وما لبث أن أتبعته
باحتالل فلسطني في كانون األول  ،1917أي بعد شهر واحد من تصريح بلفور ،ومن
أول القرارات التي اتخذتها اإلدارة العس��كرية البريطانية إيقاف معامالت ملكية
األراض��ي ،وإغالق دوائر تس��جيل األراضي (الطابو) ،بحجة غياب س��جالت األراضي
الرس��مية التي أخذها األتراك معهم إلى دمش��ق ،ومن الواضح أن هذا االغالق قاد
إلى فوضى ضاربة اس��تغلها اليه��ود في اغتصاب أراضي الفالح�ين .ويؤكد هذه
احلقيقة ارتفاع عدد قضايا التعدي على األراضي املقدمة من عرب فلسطني مبجرد
إعادة افتتاح دوائر التسجيل.8
وبررت الس��لطات البريطانية إغالق دوائر الطاب��و أن هدفها احلفاظ على الوضع
الراهن .والذي لم يرق لوايزمن الذي كتب في فلس��طني رس��الة خاصة إلى بلفور
في  30أيار (مايو)  ،1918قائال ً إن إجناز مش��روع األرض «جوهري لتنفيذ السياس��ة
املعلنة في تصريحكم بنجاح» .وزعم أن القس��م اجلنوبي كله من فلسطني أرض
خالي��ة عملي��اً» .وأن اإلبقاء على الوضع الراهن يتناقض تناقضا ً مباش��را ً مع وعد
بلف��ور ،وفضال ً ع��ن ذلك طالب وايزمن اإلدارة العس��كرية أن ترخص «فوراً» للجنة
الصهيونية بدراسة قوانني األراضي وحتديد أراضي الدولة .لك ّن كاليتون (املستشار
السياس��ي في اإلدارة العس��كرية) أصر على أن مسألة األرض يجب أن تنتظر إلى
حني إقامة حكومة مدنية .ومن ناحية أخرى استطاع وايزمن التأثير في السياسة
اخلاصة باألرض في ظل اإلدارة العسكرية ،وذلك مبعارضة القروض الزراعية للعرب،
والتحريض على إغالق املصرف الزراعي العثماني.9
قام��ت إدارة صاموئيل بعدة محاوالت لتفس��ير القوان�ين العثمانية ،كي تالئم
األه��داف الصهيونية ،وقد بحثت بصورة خاصة ،عن س��بل جلعل «أراضي الدولة»
ف��ي متناول املس��توطنني اليهود ،وتس��هيل بي��ع األراضي من املالك�ين الغائبني
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للش��ركات اليهودية ،وخالل الفت��رة من  ،1925–1920متخض انش��غال صاموئيل
بس ّن قوانني األرض عن أكثر من عشرة قوانني متصلة مبسائل األراضي .ومن املتفق
عليه -على العموم  -أن أحد العوامل احلاسمة في تسهيل حيازة اليهود لألراضي
خ�لال عش��رينات القرن املاضي ،كانت التش��ريعات املتعلقة ب��األرض التي أعدها
املستش��ار القانوني الصهيوني «نورمان بنتويش» الذي متتع بسلطة ال نظير لها
على مسائل األرض حتى سنة .10 1929
عملت اإلدارة العس��كرية بعد ذلك على إعداد مشروع قانون إلعادة افتتاح دوائر
تس��جيل األراض��ي ،وذلك منذ بداية حزي��ران  ،1919وقد عللت اإلدارة العس��كرية
خطواته��ا هذه بأن االس��تمرار في إغالق دوائر الطابو يؤث��ر على احلياة االقتصادية
في الب�لاد .وأطلقت عليه قان��ون انتقال األراضي لعام  ،1919وط��رح هذا القانون
للمناقش��ة أمام اخلبراء البريطانيني ،وعرض عل��ى وايزمن الذي اعترض على حرية
التص��رف بأراضي الوقف؛ ملا قد يترتب عليه من زيادة مس��احات األراضي املوقوفه
التي ق��د تكون عقبة في طريق اس��تيالء الصهيونيني على األراض��ي ،وبنا ًء عليه
أ ّجل��ت وزارة احلرب هذا القانون إلى حني فرض االنتداب ،11وس��ارع هربرت صاموئيل
إلى إقرار هذا القانون عام  ،1920وأهم ما تضمنه أن انتقال األراضي مرهون مبوافقة
س��لطات االنتداب ،وال يس��مح باحتالل أكثر من  300دومن من األراضي ،وكان على
املالك أن يكون مقيما ً في فلسطني ،فجاءت هذه املادة لتمنع منو امللكيات الكبيرة
من ناحية ،ومن ناحية أخرى حرمت عرب فلس��طني الذين يقيمون خارج فلسطني
أراض.12
من امتالك ٍ
ومن��ح القانون اس��تثناء للمندوب الس��امي ،إذا اقتنع أن االنتق��ال للمصلحة
العامة يس��مح بتجاوز املس��احة املس��موح فيها ،ومن املع��روف أن اليهود كانوا
يرك��زون على ش��راء األراضي ذات املس��احات الكبي��رة ،وهذا ما ح��دث بعد صدور
القانون بفترة قصيرة عندما اشترى اليهود أراضي في مرج ابن عامر ،وأجازت املادة
الثامنة أيضا ً للمندوب الس��امي السماح ألية شركة تشتغل بالصرافة أن ترتهن
أراض فلسطينية ،ويسمح ألية شركة جتارية مسجلة في فلسطني أن متتلك
أية ٍ
13
من األراضي ما يلزمها للقيام مبشروعاتها .
وفي عام  1921س��ن صاموئيل قانون «األراضي املوات» الذي منع أي شخص من
اس��تصالح ه��ذا النوع من األراض��ي أو االنتفاع بها ،والت��ي كان القانون العثماني
يعط��ي حق متلكها ملن يس��تصلحها .ولم تكن هذه األراض��ي ملكا ً جلهة معينة
أو أش��خاص معين�ين ،وكان كثير من ه��ذه األراضي في بئر الس��بع ،إذ بلغت نحو
 12000000دومن تقريب��اً ،ومنه��ا في املناط��ق اجلبلي��ة  3000000دومن تقريباً ،ومبا أن
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الب�لاد كانت تعان��ي ارتباكا ً اقتصادياً ،ول��م يكن العرب يقدمون على ش��راء هذه
األراض��ي من املزاد ،آلت معظم هذه األراضي لليهود ،حيث قام مدير دائرة األراضي
والذي كان يهوديا ً يدعى (ابرامايس��ون) باستغالل منصبه ومنح الوكالة اليهودية
ح��ق التملك في تل��ك األراضي ،في الوقت الذي عاقب فيه كل فلس��طيني حاول
استغالل جزء من هذه األراضي.14
وأص��درت حكوم��ة االنتداب قانون نزع امللكية رقم  28ف��ي آب  ،1928ونص على
إعطاء الصالحيات فيه للمندوب الس��امي بانتزاع ملكية أي أرض حتت ش��عار ما
اس��مته باملرافق العامة .علما ً بأن هذا القانون اشتمل على أراضي األوقاف ،ويدفع
ثمرة األراضي املنزوعة إلى املتولي أو إلى صندوق األوقاف .وهذا القانون وضع خلدمة
الصهاينة؛ لكي ميتلكوا املزيد من األرض الفلس��طينية ،ليس فقط حتت مسمى
البيع أو االس��تئجار ،بل حتت مسميات غريبة (املنش��ئني ومشروع)* وهذا املسمى
أعطى احلق لهم لالستيالء على األرض حتى لو رفض أصحابها.15
كان نظام املش��اع الس��ائد ف��ي كثير من الق��رى العربية ،حائال ً قويا ً دون ش��راء
اليهود األراضي فيها ،خاصة في القرى الواقعة في املناطق الساحلية والسهلية،
وألجل القضاء على نظام املش��اع ،س��نّت احلكومة في عام  1928قانون تس��وية
حقوق ملكية األراضي ،وأنش��أت إدارة خاصة لذلك كان يرأس��ها فرادريك سوملون
وهو يهودي صهيوني ،وكان هدف هذا القانون تفتيت امللكيات اجلماعية (املش��اع)،
والبح��ث عن أراض ميك��ن مصادرتها؛ لتصبح م��ن ممتلكات الدول��ة .ومنح املأمور
الذي كان يقوم بتنفيذ هذا القانون صالحيات واس��عة ،كوضع اليد على أية أرض
يدرجه��ا اإلعالن بأنها مناطق تس��وية وطرد أصحابها الفلس��طينيني ،وفي حالة
بقائهم عليها ،فله أن يفرض ش��روطا ً خاصة للعناي��ة باألرض .وفي كلتا احلالتني
يصبح صاحب األرض وكأنه غريب عن أرضه .ومن س��لبيات هذا القانون منع وقف
األرض املشاع منعا ً باتاً .كما أنه نص على تشكيل جلان خاصة للبحث عن أسماء
صر ،متهيدا ً ملصادرة أراضيهم وتس��جيلها باسم
أصحاب احلصص الغائبني أو القُ ّ
املندوب السامي.16
جدير بالذكر أن دائرة التسوية لم تتمكن من تسوية وتسجيل سوى  %20فقط
من أراضي فلسطني حتى عام  ،1948مبا في ذلك أراضي الدولة ،واملؤسسات واألفراد
املواطنني العرب أو الوافدين اليهود .وبقيت نسبة  %80من مساحة فلسطني من
غير تسوية .ومن الالفت للنظر أن أعمال التسوية تركزت في معظمها في املناطق
التي مت احتاللها عام  .1948وفي الوقت ذاته مت عمدا ً إهمال باقي املناطق واألقضية
* هكذا وردت في األصل.
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من أي أعمال مس��ح أو تس��وية .17كما أ ّن مأموري التسوية لم يأخذوا شبرا ً واحدا ً
مما كان ميتلكه اليهود باسم أمالك الدولة ،مع أن منها ما كان بكواشني عثمانية
مثل كواش�ين الع��رب ،إال أنه كان يقبل بها وب��كل ما يدعيه أصحاب��ه اليهود.18
لق��د كانت هذه القوانني ف��ي ظاهرها لتنظيم وحماية ملكي��ة الفالحني ،ولك ّن
الوجه اآلخر لها كان يضمر لهم التش��تت والتش��ريد ،وكانت األرضية القانونية
الس��تمالك أراضي الفالح الفلس��طيني من قبل احلرك��ة الصهيونية بغطاء من
حكومة االنتداب البريطاني.
تهويد األرض:
مكنت القوانني السالفة الذكر حكومة االنتداب من حرية التصرف في ملكية
األراضي الفلسطينية ،فبسبب هذا وبسبب ازدياد النفوذ الصهيوني في فلسطني،
«س��ام» لبريطانيا في فلس��طني ،أخذت
وبعد وصول هربرت صاموئيل أول مندوب
ٍ
مس��احات من األراضي تتسرب إلى األيدي الصهيونية من عدة جوانب ،فقد كانت
مس��احة األراضي التي س��يطر عليها اليهود حتى عام  1918حوالي  65000دومن،
وأصبحت مع نهاية حكومة االنتداب البريطاني عام  1948حوالي  2075000دومن.19
ولكن السؤال كيف تسربت هذه األراضي؟.
حكومة االنتداب وتهويد األرض:
اعتب��رت الس��لطات البريطانية منذ احت�لال بريطانيا لفلس��طني أن ممتلكات
الدولة العثمانية قد آلت إليها ،كما صرحت احلكومة العسكرية البريطانية عام
 1919بأن األراضي املس��جلة باسم السلطان العثماني عبد احلميد ،واألراضي غير
املس��كونة ،واألراضي األميري��ة غير املزروعة ،واألراضي اململوك��ة ،واملمتلكات غير
املنقولة التي صودرت من قبل احلكومة العثمانية ،هي وفاء للديون املترتبة عليها.
وتلك التي كانت مرهونة ،واس��تحق عليها سداد دينها عام  ،1919تعتبر ممتلكات
دولة .وهناك تفاوت في تقدير املس��احات التي امتلكتها الدولة ،وحسب أول تقرير
حلكومة فلس��طني عام  1920بأنها  944805دومن ،أما في عام  1930فقدرها اخلبير
البريطاني سمبس��ون  924415دومناً ،بينما في عام  1931أورد لويس فرنشي ،وهو
أول مدير إدارة في حكومة فلس��طني قدرها  989802من الدومنات .ونشرت اللجنة
امللكي��ة في تقريرها عام  1937قائمة مبمتلكات الدولة كما قدمتها لها احلكومة
 1263497دومنا ً.20
نظر اليهود إلى أراضي الدولة باعتبارها حقا ً مطلقا ً لهم ،طبقا ً ملا ورد في املادة
السادس��ة من ص��ك االنتداب التي تطال��ب بتمكني اليهود م��ن األراضي اخلالية،
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وله��ذا لم تتوقف الوكالة اليهودية من ممارس��ة مخلتف الضغوط على احلكومة
البريطانية في فلسطني بهدف متكينها منها بشتى الطرق .والتي استجابت لها
تلك احلكومة بأشكال مختلفة .كان تأجير األراضي أحدها ،ففي عام  1922قامت
احلكوم��ة بتأجي��ر  1100دومن من أراضي احلكومة قرب عكا ملس��توطنني يهود ملدة
 11س��نة .وبلغ مجموع ما أ ّجرته احلكومة لليهود حتى عام  )175545( 1937دومناً،
إضافة لـ( )29290دومنا وضع اليهود يدهم عليها ،بالرغم من أن املباحثات كانت ال
تزال جارية بش��أنها في تلك الفترة  ،ليصبح مجموع ما كان مع اليهود حتى عام
 1937ه��و ( )204835دومناً ،وحتى عام  1939بلغ مجموع ما أ ّجرته احلكومة لليهود
من أراض ( )468017دومناً .في حني أنه بعد صدور قانون انتقاالت األراضي عام 1940
وحتى عام  1947لم يزد مجموع ما أ ّجر لليهود عن ( )51334دومنا ً.21
22
واجلدول التالي يوضح مساحات األراضي املؤجرة حتى 1939
املساحة بالدومن
املؤسسة املؤجر لها
126789
شركة فلسطني للبوتاس
167086
شركة حتسني األراضي (امتياز احلولة)
34911
البيكا
9610
الصندوق القومي اليهودي
2478
االليانس اإلسرائيلي العاملي
بلدية تل أبيب
اجملالس احمللية
مستوطنات زراعية وتعدين
مستوطنة ريشون ليتزيون
اجملموع

174
1560
3364
21000
 467071دومنا ً

كم��ا اتبعت احلكومة البريطانية أس��لوبا ً آخر ملصادرة األراضي من خالل تطبيق
قوانني خاصة بالغابات عام  ،1926ومنحت املندوب “الس��امي” صالحيات واس��عة
ملص��ادرة أراضي الغابات ،وقد بلغت مس��احة ما صودر وأعل��ن كغابات عام 1926
فقط نحو  517388دومناً ،وأُسس��ت دائرة خاصة بالغابات عام  .1935وعن مساحة
الغابات فقد اختلفت التقديرات بش��أنها؛ لعدم توفر مس��ح ش��امل لفلسطني
بكامله��ا ،إال أنه من الواضح أن احلكومة ضاعفت مس��احات الغابات حتى بلغت
 859877دومن��ا ً ع��ام 1945م .وآلت معظ��م هذه األراضي املصادرة م��ن األحراج إلى
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اليه��ود ،وبالذات تلك التي كانت قريبة من املس��توطنات بإحدى طريقتني :إما عن
23
طريق التأجير ملدة  99عاماً ،أو عن طريق الهبات املمنوحة من احلكومة.
اس��تثنت احلكوم��ة البريطانية قانون متويل األراضي م��ن صنف إلى صنف آخر،
ليق��وم مب��ا لم تتمكن القوان�ين األخرى م��ن انتزاعه خاصة األراض��ي القريبة من
املس��توطنات اليهودية .وكانت تبرر في بعض األحيان ،وخاصة في األربعينات ،هذا
التحويل بهدف إنش��اء املزيد من مخافر الش��رطة ،أو تأسيس بنية حتتية كإنشاء
الطرق أو س��كك احلديد واملطارات والتي كانت تهدف خدمة املس��توطنات .وظهر
التحيز البريطاني بصورة واضحة عند انحياز القوات العس��كرية البريطانية إلى
اليه��ود وانت��زاع األرض من أصحابها الع��رب ،كما حدث في قرية ش��طة البالغة
مس��احتها  16ألف دومن حيث اقتلعت القوات البريطاني��ة املزارعني من أراضيهم
عام .24 1931
من األساليب التي اتبعتها السلطات البريطانية أيضاً ،اإلعالن عن بيع األراضي
بأس��عار رمزية ،حيث بلغ مجم��وع ما باعته في هذه الفت��رة  264000دومن .وحتى
تضل��ل عملية البيع كانت تعلن عن عزمها البيع بينما تكون في الواقع قد باعت
األراضي املعلن عنها س��ابقا ً لليهود ،مثلما حدث ع��ام  1925وبيعت األراضي بني
غزة وبئر السبع ،وبالطريقة نفسها اشترى اليهود حوالي  22000دومن من منطقة
حيفا ،عندما بدأت احلكومة بناء ميناء حيفا.25
حيازة اليهود لألراضي في فلسطني منذ العهد العثماني وحتى عام .1948
وتسهيالت حكومة فلسطني االنتدابية منذ بداية حكمها
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الكيفية التي مت بواسطتها االنتقال
تاريخ االنتقال
املساحة بالدومن
حتى عام  1914مت احلصول عليها أثناء احلكم العثماني
245581
فترة إغالق دائرة التسجيل
ما بني 1920_1917
17019
أراض جنوب يافا
1920
40000
من خالل وضع اليد على ٍ
من خالل اتفاقية غور املدور
1921
381000
انتزعتها احلكومة
1921
39000
امتياز روتنبرغ لتوليد الكهرباء
1921
18000
انتزعتها احلكومة البريطانية
1920
10000
وقف انتزعتها احلكومة البريطانية
1929
100000
من أوقاف الكنائس
1921
120000
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8000

1933

أراضي سيرين

165000
139000
4500
25351
22948
15000
8000

1934
1934
1945
1947_1940
1947_1940
1974_1940

117819
اجملموع
1634218

حتى عام 1947
حتى عام 1947

امتياز حكومة احلولة
امتياز البحر امليت
وقف خليل الرحمن في القدس
وضع اليد من احلكومة
باعته احلكومة
انتزعت احلكومة ملكيتها
متويلها من صنف آلخر وتسجيلها
باسم املندوب السامي
صودرت قبل صدور أحكام فيها

يتضح من اجلدول الس��ابق حجم األراضي التي س��هلت السلطات البريطانية
انتقاله��ا ط��وال فترة االحت�لال واالنت��داب البريطاني بوس��ائل وط��رق مختلفة
وتشريعات قانونية أو بالقوة حتى وضعت نواة الوطن القومي اليهودي.
األسر اإلقطاعية غير الفلسطينية وبيع األرض:
ف��ي ظ��ل النظام ش��به اإلقطاعي الذي س��اد البالد في القرن التاس��ع عش��ر،
والتش��ريعات العثمانية م��ن إصدار قوانني الطابو وسياس��ة االلتزام ،وأس��اليب
البطش واإلرهاق في جمع الضرائب ،إضافة إلى اجلهل لدى املواطن ،تنازل كثير من
فالحي فلسطني العرب للملتزمني ،أو للسلطان عبد احلميد عن أراضيهم مقابل
حمايته��م ،ودفع خمس احملصول له��م .وبهذه الطرق متكن��ت طبقة من األغنياء
من بيروت ودمش��ق -حينها كانت فلسطني تابعة لوالية بيروت -من احلصول على
مس��احات واس��عة من األراضي ،وقدر (إميل الغوري) مساحة هذه األراضي ب ِـ875
ألف دومن .ومعظم هذه األس��ر كانت من رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال ،وال
يعنيهم ما تغله األرض ،بقدر ما يهم من ارتفاع سعر األرض ليجنوا األرباح واألثمان
الباهظ��ة التي كان اليهود يدفعونها ثمنا ً لألرض ،فكان ذلك دافعا لتلك العائالت
لبيع ما متلكه من األراضي لليهود .زد على ذلك أنه بعد خضوع فلسطني لالنتداب
البريطان��ي وجد ه��ؤالء املالكون أنفس��هم بعيدين عن أرضهم وال يس��تطيعون
27
الوصول إليها إال بتصاريح.
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اش��ترى اليهود قس��ما ً من هذه األراض��ي قبل احلرب العاملية األول��ى –مثال ً -من
عائلة سرسق التي باعت أراضي العفولة عام  ،1910كما باعت لهم أيضا ً أراضي
ق��رى ن��ورس وجنجار ومعلول ،أما باق��ي أراضيها في مرج ابن عام��ر ،والتي إضافة
إلى خصوبتها متتاز مبوقعها االس��تراتيجي ،فقد باعتها في الفترة املمتدة ما بني
 1925 –1921وقد بلغت مساحة تلك األراضي نحو  230ألف دومن وكان يقوم عليها
 22قرية عربية يعيش فيها  8730شخصا ً.28
وعمل اليهود على التوس��ع فيما يجاور الس��هل من مناط��ق ،فقاموا باالعتداء
عل��ى أراضي مراعي ثالث ق��رى هي (احلكر ،وجديدة ،واملنش��ية) وقام��وا بحراثتها
بدعوى أن هذه األراضي تقع ضمن ما اش��تروه من آل سرسق ،وقد استولى اليهود
عل��ى معظم أراضي س��هل مرج ابن عامر ،وعلى الس��هل الواقع بني حيفا وعكا،
وهو سهل أصغر في مساحته من سهل مرج ابن عامر ،وهكذا أصبح مجموع ما
متك��ن اليهود م��ن احتالله نحو  400ألف دومن من أراضي مرج ابن عامر وما حوله.29
وتكتس��ب مبيعات أراضي مرج ابن عامر أهمي��ة خاصة باعتبارها املبيعات األولى
الت��ي متت للوكاالت اليهودية الرس��مية خ�لال االنتداب ،ووضعت بذلك س��ابقة
للتعامل مع تعويض الفالحني في أثناء االنتداب.
ولعل أبش��ع صور مأس��اة تهويد األرض في فلسطني ،هي طرد عرب احلوارث من
أراضيهم ،وتبلغ مس��احتها  30826دومناً ،وتكمن أهميتها في موقعها املتوس��ط
بني نتانيا واخلضيرة ،وكان يسكنها  2400شخص من العرب ،وتعود ملكية معظم
هذه األراضي إلى آل تيان اللبنانية وطرحت باملزاد العلني في  ،1929وفاء لدين يهود
فرنسيني على أسرة التيان ،فاشتراها الكيرن كامييت ،وسجلت باسمه ولكن عرب
الوادي متس��كوا بأرضهم وأصروا على عدم مغادرتها ،إال أن اإلدارة التنفيذية ،وهي
القوات العسكرية البريطانية ،أخرجتهم بالقوة بعد أن سقط ضحايا ومعتقلون
منهم ،وخرج الباقون على وجوههم يهيمون .30وبش��كل مشابه ملا حدث في وادي
احلوارث متكن الصهاينة من احلصول على أراضي وادي القباني بالقرب من طولكرم
31
عام  ،1929وتبلغ مساحتها  16000دومن كان يقيم عليها  150عائلة.
كما ش��ارك مالك كبار لبنانيون وس��وريون في بيع أراضي فلس��طني ،حيث باع
آل دوين��ي أراض��ي قريتي جي��دا وتل الش��مام ،وباعوا أيضا ً أمالكهم في الس��هل
الس��احلي .كما باع آل اخلوري أراضي قرية اخلريبة والبالغة مساحتها  3850دومناً.
كما تنازل آل سالم لليهود عن امتياز جتفيف احلولة الذي حصلوا عليه من احلكومة
العثمانية ،وباعت مدام عمران اللبنانية أراضيها الواقعة في غور بيسان والبالغة
مساحتها  3500دومن ،وباع آل شمعه وآل القوتلي أراضي املنشية الواقعة في لواء
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عكا والتي قدرت مس��احتها بعش��رات اآلالف من الدومنات لليهود عام  ،1925كما
باع آل العمري قريتي اجليل واحلرم التابعتني ملدينة يافا وقدرت مساحتها ب ِـ16000
دومن لليه��ود ،أما مدينة صفد فقد باع أراضيها آل املارديني .32وبيعت أراضي القرى
الفلسطينية على احلدود السورية مثل أراضي األمير سعيد اجلزائري (من دمشق)
وتقدر مس��احتها ب ِـ 3700دومن ،وباع آل اليوس��ف السوريون أراضي البطيحة التي
تتمي��ز بخصوبته��ا .33نالحظ أن هؤالء األثرياء الذين لم تك��ن تربطهم باألرض أيّة
صلة قد ساهموا بتقدمي مساحات يعتد بها من أخصب أراضي فلسطني وأهمها
من الناحية االستراتيجية.
األسر اإلقطاعية الفلسطينية وبيع األرض:
مما ال شك فيه أن هناك قلة قليلة من عرب فلسطني ،سواء من بني كبار املالكني
أو غيرهم ،قد شاركوا ولو بقدر بالغ الضآلة في هذه اجلرمية وأعانوا عليها ،البعض
بسبب اجلهل وعدم الوعي بحقيقة املؤامرة ككل ،والبعض اآلخر بسبب الالمباالة
والتصرف غير املس��ؤول ،والبعض بس��بب ضعف النفس والرغبة في الثراء احلرام
وعدم االنتماء .كما كانت هناك أسباب قهرية أخرى.
لقد مت انتقال معظم هذه األراضي بسبب القروض الزراعية ،وتلك املشكلة التي
أخ��ذت في الظهور بعد إغالق الس��لطة البريطانية للمص��رف الزراعي العثماني
عام  1920باالتفاق مع الوكالة اليهودية ،ولكن بعد إغالقه وما تبعه من مجموعة
إجراءات جلأت إليها الس��لطات البريطانية سواء في زيادة الضرائب أو منع تصدير
املنتج��ات الزراعية ،كل ذلك دف��ع الفالح إلى براثن املرابني اليه��ود ،وعدم مقدرته
34
على تسديد الديون التي كانت أرضه مرهونة ثمنا ً لها فتم انتزاعها منه.
ال يوج��د تقدير موحد ملا باعه الفالحون العرب م��ن األرض لليهود .ومن املالحظ
املبالغ��ة ل��دى املصادر العربية ،فاملكت��ب العربي اعترف بأن املس��احة التي باعها
الفالح��ون ال تزيد ع��ن  %15مما ميلكه اليه��ود .وادعى جمال احلس��يني ،أحد كبار
املالكني أن  %25من األراضي كانت من الفالحني .وأكد عزة دروزة بأن عرب فلسطني
باعوا بني عامي  1947–1917نحو نصف مليون دومن لليهود.35
األرقام التي قدمها الصهاينة ذاتهم عن مس��احة األراضي التي حصلوا عليها
م��ن املالكني الفلس��طينيني تثبت أن مجموع ما متكن اليه��ود من احلصول عليه
هو  261000دومن ،وهذه الس��ماحة تش��كل نسبة قدرها  %0.97أي أقل من  %1من
مجموع مساحة فلسطني وبنسبة قدرها  %2.7جملموع مساحة األراضي الزراعية
(وف��ق تقديرات عام  )1945وبنس��بة  %14.46من مجموع ما حازه اليهود حتى عام
36
.1948
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وهكذا فقد اس��تطاع اليهود أن ميتلكوا مس��احات واس��عة من أرض فلسطني
وبنس��ب متفاوتة من الفئات س��الفة الذكر ،وقد بلغ مجموع ما ملكوه من تلك
37
األراضي حتى عام  1948نحو  2075000دومن.
ونسبة األرض التي امتلكوها  %6.6من إجمالي مساحة فلسطني ،انتقل %1.55
فترة احلك��م العثماني واحلكم العس��كري البريطان��ي ،و %0.64أجرتها احلكومة
لليه��ود ،و %1.20منحته��ا احلكومة للوكالة اليهودية ،و %2.31مش��تراة من كبار
38
مالكني غائبني عن فلسطني ،و %0.96مشتراة من مالكني فلسطينيني.
وقد توزعت ملكية اليهود هذه في مناطق فلسطني وقد زادت في املناطق التي
تخلو من األراضي األميرية؛ ألن حكومة االنتداب لم جتد فيها ما تهبه لليهود.
اجلدول التالي يبني ما ملكه اليهود من أرض فلسطني حتى عام .1948
القضاء نسبة ما ملكه اليهود  %القضاء نسبة ما ملكه اليهود %
أقل من %1
نابلس
14
صفد
_
رام اهلل
3
عكا
39
يافا
38
طبريا
14
الرملة
28
الناصرة
2
القدس
23
حيفا
4
غزة
34
بيسان
أقل من %1
بئر السبع
أقل من %1
جنني
_
اخلليل
17
طولكرم
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يتضح مما تقدم أن تهويد األرض الفلس��طينية مت مبراحل مختلفة ،ففي العهد
العثماني كان بسبب اجلهل وعدم استيعاب الهدف من التشريعات والتنظيمات
العثمانية ،أو بس��بب الفساد الس��ائد في آواخر عهد الدولة العثمانية ،وأما بعد
االحتالل البريطاني فكانت هناك سياسة ممنهجة من قبل السلطات البريطانية
س��واء بإصدار القوانني أو بالتضييق على الفالح الفلسطيني أو منح األراضي من
قبل احلكوم��ة لليهود ،واس��تغلت احلركة الصهيونية أن هن��اك مالكني من غير
الفلس��طينيني وليس لهم ارتب��اط باألرض ،أما املالك الفلس��طيني ،فتم انتقال
نسبة بس��يطة جدا ً وبطرق ملتوية ،س��واء بالرهن أو القروض ،وهذا يؤكد بطالن
ادعاء املصادر الصهيونية بأن الفلسطيني باع األرض.
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دور الحركة النسوية الفلسطينية يف النضال الوطني
وعد بلفور واالنتداب الربيطاين أمنوذجاً
نور صاحلية

*

املس��تعمرة ،والتي كانت فلس��طني واحدة
نش��أت احلركة النس��وية في الدول
َ
منها ،كرد فعل على سياس��ات ونهج االس��تعمار في الس��يطرة على الشعوب
املس��تعمر
املس��تعمرة ،ونه��ب مواردها وتس��خير طاقاته��ا وإمكانياتها خلدمة
ِ
وأهدافه التي قام ألجلها .ولقد تنبهت الشعوب املستعمرة خلطر املستعمر على
وجوده��ا وثقافتها ،فرفضت وجوده وقاومته وحاربته بكافة األش��كال والوس��ائل
في س��بيل احلصول على االس��تقالل والتخلص من االس��تعمار ،ول��م تكن املرأة
مبنأى عن املش��اركة في أعمال ونش��اطات محاربة املس��تعمر ،بل إنها لعبت دورا ً
مهما ً في مقاومت��ه ومحاربته ،ويدلل على ذلك طاب��ع العمل النضالي والوطني
املقاوم لالس��تعمار الذي اتخذت احلركة النسوية هدفا ً رئيسا ً لها ،وذلك من خالل
مشاركتها في التحرر الوطني ومقاومة االستعمار ،ومطالبتها بحق شعوبها في
تقرير مصيرها واخلالص من االس��تعمار ،أما في فلسطني فلقد أخذ هذا االهتمام
يتبلور بشكل أكبر مع وقوع فلسطني حتت االنتداب البريطاني بشكل عام ،وإعالن
وعد بلفور بشكل خاص ،الذي صدر في العام  ،1917وأكد فيها آرثر جيمس بلفور
تأييد احلكومة البريطانية إنش��اء وطن قومي لليهود في فلسطني .وإن ما يهمنا
في هذه املقالة هو تس��ليط الضوء على أعمال احلركة النسوية ونشاطاتها التي
قامت بها منذ إصدار وعد بلفور ووقوع فلس��طني حت��ت االنتداب البريطاني ،حتى
نهاية الثالثينات من القرن املاضي.
عندم��ا وقعت فلس��طني حت��ت االنت��داب البريطاني ف��ي الع��ام  ،1920أعلنت
بريطاني��ا منذ البداية هدفا ً لها وه��و حتقيق وعد بلفور ،أي فتح الباب أمام اليهود
الراغبني في الهجرة إلى فلس��طني وإقامة «بيت وطني» يهودي فيها .1لذلك فإن
* باحثة مقيمة في رام اهلل.
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االنتداب البريطاني ،وتس��خيرا ً لكل إمكانياته ،حاول تهيئة الوضع إلقامة الوطن
القومي وذلك باعتماد مجموعة من الوسائل لتعزيز سيطرته حتى تبقى املقاومة
احمللية مقاومة ضعيفة ومشتتة ،فمن جهة عمل على تعزيز التخلف االقتصادي
االجتماعي ،واعتماد سياس��ة «فرق تس��د» بهدف تقسيم الناس إلى مجموعات
وفئ��ات يتحكم هو فيها ،وتكون مرجعية هذه اجملموعات لالنتداب نفس��ه ،وتعزيز
دور املؤسسات التقليدية اخملتلفة وإنكار الهوية املوحدة للسكان ،ومن جهة أخرى
ركز على إنت��اج خطاب ومعرفة لغرض تبرير انتدابه لفلس��طني بحيث يركز هذا
اخلطاب على األبعاد الثقافية التي افترض أنها تثبت دونية الش��عوب املستعمرة
والتي كانت فلس��طني واحدة منها ،وه��ذه الدونية يتم حتديدها بقياس��ها على
الغرب��ي ال��ذي اعتب��ره املعيار بتفوق��ه املادي والعس��كري واالقتص��ادي والعلمي
والتكنولوجي ،وبالتالي حاجة هذه املرأة إلى التقدم الذي يجلبه االستعمار بحيث
تك��ون أوضاعهن التي يتم التأكيد عل��ى دونيتها رمزا ً لدونية الثقافة ،2فمن جهة
كان االنتداب البريطاني يبني حجته الرئيسة بزعم أن هدفه هدف إنساني بحت،
في دول قابعة حتت اجلهل والظلم الذي يتركز ظلمه بشكل أساسي على النساء،
وم��ن جه��ة أخرى كان يناق��ض هذا اله��دف مبحاولته طمس أي حتركات نس��وية
حقيقية ،وذلك من خالل محاولته إنتاج خطاب ومعرفة تظهر بأن املرأة غير متعلمة
وجاهلة ،تتعرض لالضطهاد وغير مس��موح لها بال��كالم وال باخلروج من املنزل إال
ضم��ن معايير وحدود ،تتعرض للضرب واإلهانة ،ومس��يطر عليها من قبل الرجل،
وأن املرأة الفلسطينية تعيش حياة معزولة ،ال يحق لها الكالم والتعبير واالختالط
م��ع الرجال ،في الوق��ت الذي حاولت فيه أيضا ً إنتاج معرف��ة تؤكد أن ظهور املرأة
بالش��كل احلضاري يُقاس مبدى ارتباطها بثقافة اإلجنلي��ز وحضارتهم ،ففي إحدى
امل��رات صرحت الكاتبة ماري روج��رز بأن األمل الوحيد بتقدم املرأة الفلس��طينية
يعتمد على مدى استفادتها من التعليم الذي يقدمه لها اإلجنليز ومدى اطالعها
عل��ى الثقافة البريطانية ،3على اعتبار أن الثقاف��ة الغربية هي الثقافة احلضارية
املتميزة ،التي تقف في مقابلها الثقافة احمللية الفلس��طينية التي متثل التخلف
والرجعية واضطهاد املرأة ،إال أن احلقيقة التاريخية تبني أن حكومة االنتداب كانت
تعم��د إلى جتهي��ل العرب ،حيث اتصف التعليم في فت��رة االنتداب البريطاني في
فلس��طني بالقصور من نواح عدة :س��واء من ناحية مراحله أو م��ن ناحية املبالغ
اخملصصة له ،أو من ناحية املناهج املتبعة ،أو من ناحية عدد املدارس والطالب ،فقد
بلغت النس��بة املئوية ألوالد العرب الذين هم في سن التعليم – وقد حرموا منه–
في  1944/7/1حوالي  ،%67.5بينما كانت هذه النس��بة تقارب الصفر لدى اليهود
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الذين كانوا مس��تقلني استقالال ً تاما ً في تعليم أوالدهم 4،وهذا دليل على الفجوة
الكبيرة بني القول والفعل ،أي بني احلجة التي يبنى عليها والتي تأتي الوقائع التي
تنفذ على األرض لدحضها وتفنيدها ،وبني ما هو مخطط له وما يتم تنفيذه على
أرض الواق��ع ،لذل��ك فالوقائع تثبت أن االنتداب البريطان��ي لم يعمد إلى االهتمام
بالقطاع التعليمي ولم يفرد له ميزانية مناس��بة للنهوض به ،إال أننا نس��تطيع
القول إنه بالرغم من واقع التعليم السيء لكال اجلنسني ،إال أن هناك عددا ً ال بأس
به خصوصا ً في املدن الفلس��طينية الرئيسة قد اس��تطاعوا االلتحاق بالدراسة
من خالل املدارس التي أشرفت عليها اإلرساليات التبشيرية وغيرها ،لقد كان من
هؤالء القلة القليلة اللواتي استطعن استكمال تعليمهن مجموعة من النسوة
اللوات��ي مكنهن التعليم الذي حصلن عليه من االنخراط في العمل السياس��ي
في فلسطني كحركة نسوية مستقلة ارتأت ضرورة أن يكون لها موقع ضمن هذه
احلركة الوطنية ،والوقوف كنس��اء ضد أعمال االنتداب واالعتراض على ممارس��اته،
وبالتالي فإن الصورة التي حاول االنتداب البريطاني أن يبني عليها شرعية انتدابه
وس��يطرته على فلسطني ،قد عرفت طريقها للفش��ل ،والدليل ظهور مجموعة
من التحركات النسوية منذ وقوع فلسطني حتت االنتداب البريطاني.
احلركة النسائية الفلسطينية في بداية القرن العشرين:
انطالق��ا ً مما ذكر يظهر لنا أن احلركة النس��ائية في فلس��طني منذ بداية القرن
العشرين اتخذت من العمل النضالي واملقاوم طابعا ً وهدفا ً رئيسا ً لها ،لذلك فإن
احلركات والنش��اطات والفعاليات التي قامت وأش��رفت عليها النس��اء ،لم تنشأ
ولم تتوس��ع إال ضمن التحرك الوطني والنضالي بدافع املطالبة بإلغاء وعد بلفور
ووق��ف الهج��رة اليهودية إلى فلس��طني ،والت��ي أخذت ترتفع مبعدالت قياس��ية
وتتوسع بشكل كبير ،ومقاومة االنتداب البريطاني واالعتراض على سياساته التي
رأت احلركة النس��ائية الفلس��طينية أنها متحيزة بشكل واضح وصريح لليهود،
وتهدف إلقامة الوطن القومي لليهود على أرض فلسطني ،وقد طغى هذا الهدف
عل��ى كافة األه��داف األخرى ذات العالقة باهتمامات النس��اء ،مث��ل حق املرأة في
التعليم ،حيث أكدت إحدى القيادات النس��وية الفلس��طينية التي قادت النضال
ضد االنتداب البريطاني ووعد بلفور وتدعى متيم مغنم بأنه «ال حديث عن حقوق
امل��رأة ما دمنا حتت االحتالل» ،بالرغم من ظهور بعض التحركات االجتماعية التي
تعرضت حلق املرأة في العمل والتعليم ،إال أن هذه املطالب التي تبنتها النخبة من
5
الرجال والنساء سنة  ،1927أبقت موقف احلركة النسائية بشكل عام كما هو.
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العمل املقاوم النسوي بني الريف واملدينة:
تنوعت األش��كال والوسائل التي ساهمت من خاللها املرأة الفلسطينية سواء
ف��ي الري��ف أو املدينة ف��ي املطالبة بإلغاء وع��د بلفور ،واالعتراض على سياس��ة
االنت��داب البريطاني املتحيزة لليهود ،س��واء أكانت بطريق��ة منظمة ،أم بطريقة
عفوية ،ضمن جماعات أم بطريقة فردية.
تعتبر املظاهرات إحدى أبرز أش��كال العمل النسوي املقاوم الذي انخرطت املرأة
فيه ،وميكن اعتبار أن أول نشاط نسائي في املدينة بدأ حينما «خرجت املرأة والفتاة
الفلسطينية بقيادة املثقفات املسلمات واملسيحيات على السواء في مظاهرات
كبي��رة في القدس وياف��ا وحيفا ،حيث ش��اركت املرأة في أول ثورة للش��عب ضد
االنت��داب البريطان��ي ،عندما طاف��ت تظاهرة من  40ألف مواطن ش��وارع القدس
في  27ش��باط (فبراير)  .6 1920كما ش��اركت املرأة في املس��يرات التي جابت املدن
الفلس��طينية لالعتراض على ما كان��ت تقوم به حكومة االنت��داب ،وللمطالبة
بوق��ف الهجرة اليهودية إلى فلس��طني ،في الوقت الذي يج��ب أن نوضح فيه أنه
كان هناك خشية دائمة من هذه التظاهرات النسائية ،وذلك ملا جرت عليه العادة
في فلس��طني باعتبار أن االقتراب من النس��اء يعتبر من احملظ��ورات وقد تثار ثائرة
الس��كان عل��ى اإلجنليز لهذا التصرف ،لذلك حرص اإلجنلي��ز على عدم جتاوز احلدود
األخالقية عند مهاجمة النس��اء خوفا ً من غضب الس��كان الفلسطينيني الذين
كانوا دائما ً يرفعون شعار العرض قبل األرض.
وفي السياق ذاته برز شكل آخر للعمل املقاوم وهو «رسائل االعتراض واالحتجاج»
حيث بدأت املرأة الفلس��طينية في املدينة بإرس��ال عرائض احتجاج إلى حكومة
االنتداب واملندوب «السامي» للمطالبة بإلغاء وعد بلفور ووقف هجرة اليهود إلى
فلسطني ،فمثال ً في العام  1920قامت تسع وعشرون سيدة من شمال فلسطني
بإرس��ال رس��الة إلى احلاكم اإلداري في املنطق��ة يعربن فيها ع��ن انزعاجهن من
تداعيات وعد بلفور جاء فيها:
«لقد قرأنا وعدكم بش��أن توطني اليهود في بلدنا وجعله وطنا ً قوميا ً لهم .وملا
كان هذا الوعد مدمرا ً لنا من كل الوجوه ..نحن النس��اء املس��لمات واملس��يحيات
الفلس��طينيات اللواتي ميثلن نس��اء فلس��طني األخريات ،نحتج بشدة على هذا
الوعد الذي يؤدي إلى تقسيم وطننا».
وفي سنة  ،1922قامت مجموعة من النساء الفلسطينيات بإرسال رسالة إلى
وزير املستعمرات جاء فيها:
«إل��ى رئي��س احلكوم��ة ،وزير املس��تعمرات :النس��اء الفلس��طينيات في حيفا
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يحتججن على وعد بلفور .نطلب وقف الهجرة اليهودية ،ونطلب االستقالل».
وفي س��نة  1929أرس��لت اللجنة التنفيذية للسيدات العربيات برقية احتجاج
مبناس��بة وعد بلف��ور إلى عصبة األمم املتح��دة واملندوب «الس��امي» ،حيث أكدت
اللجن��ة في برقيتها «على متابعة اجلهاد ،إل��ى أن يأخذ العدل مجراه ،ويُلغى وعد
بلف��ور وتنعم البالد بتحقيق األماني الوطنية» ،وفي س��نة  1930احتجت اللجنة
ذاته��ا في برقية إلى املندوب «الس��امي» عل��ى تهريب اليهود للس�لاح ،وطالبته
باتخ��اذ احتياج��ات كافية لتضع حدا ً لتهريب س�لاح اليهود ،وإج��راء تفتيش تام
8
لألماكن اليهودية املشبوهة بتلك الفترة.
أض��ف إل��ى ذلك اإلضراب��ات التي عمت فلس��طني والتي ش��اركت فيه��ا املرأة
الفلس��طينية ،ففي يوم وصول اللورد بلفور إلى القدس الفتتاح اجلامعة العبرية
عم فلس��طني إضراب عام احتجاج��ا ً على قيامه بزيارة
ف��ي  25آذار (مارس) ّ ،1925
الق��دس الفتتاح اجلامعة العبرية ،حيث ش��اركت املرأة في هذا االضراب الش��امل
وإعالن احلداد ،9وفي إضراب العام  ،1936أصدرت اللجنة النس��ائية ذاتها بيانا ً حلث
اجلماهي��ر على اإلضراب والصمود ،وفي بيان آخر عقب اجتماع كان في القدس في
أيار س��نة  1936اتخذت احلركة النس��ائية عدة قرارات سياسية ،منها التحريض
على العصيان املدني واس��تمرار اإلض��راب ،باإلضافة إلى انعق��اد اجتماع آخر يوم
 11أيار (مايو) س��نة  1936مت فيه «ق َ َسم» على مقاطعة البضائع اليهودية وتأييد
10
مقررات األمة وموقفها.
أما الوجه األبرز للنش��اط النس��وي والذي ش��غل حيزا مهما ً خصوصا ً في املدن
الرئيس��ة فكان تأس��يس اجلمعيات واملنظمات النس��ائية ،والتي نشأت في املدن
الرئيس��ة ،بأيدي مجموعة من النس��اء اللوات��ي حظني بقدر كاف م��ن التعليم،
وخصوصا ً في مدينة القدس ،فقد عاش��ت الكثير من نس��اء مدينة القدس حياة
نشيطة ،وكان بإمكان النساء فيها من الطبقات العليا والوسطى أن يبدأن ببطء
باالنخراط في احلياة العامة ،وتركزت هؤالء النس��وة بش��كل أساس��ي بني عائالت
متنفذه برجوازية أمثال عائالت احلس��يني ،والنشاش��يبي ،واخلالدي وعبد الهادي،
وك��ن في الغالب مرتبطات مع قياديني باحلرك��ة الوطنية إما كزوجات أو أخوات أو
قريبات ،11بش��كل عام جند أن النساء أخذن يش��اركن في حياة املدينة السياسية
واالقتصادي��ة والثقافي��ة ،األم��ر ال��ذي نتج عنه نش��وء مجموعة م��ن اجلمعيات
واملنظمات النسوية .التي اتخذت في بداية عملها الطابع اخليري وتقدمي املساعدة،
ثم ما لبثت أن حتولت إلى العمل السياس��ي ،واملطالب��ة بإلغاء وعد بلفور ،ووقف
هج��رة اليهود إلى فلس��طني ،وكان من أهم وأبرز هذه اجلمعيات :احتاد الس��يدات
7
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العربيات في فلسطني الذي تأسس في العام  ،1919وفي الفترة ذاتها تأسست في
حيفا منظمة نس��ائية باسم االحتاد النسائي برئاسة ساذج نصار ،كما تأسست
ف��ي يافا جمعية امل��رأة العربية ،وفي العام  1921تأسس��ت ف��ي نابلس اجلمعية
النسائية ،12كما أسست السيدة زليخة الشهابي وكاميليا سكاكيني في سنة
 ،1921أول نواة الحتاد نس��ائي ،وقد عني في بداية إنشائه بتقدمي املساعدة للفقراء
منحى وطنيا ً من خالل املش��اركة في
وفي حقل التعليم ،إال أنه س��رعان ما أخذ
ً
التظاه��رات ضد االنتداب البريطاني ،وتألي��ف عدة جلان غايتها مناهضة االنتداب،
والوقوف في وجه االس��تيطان اإلس��رائيلي ،إال أنه أجبر عل��ى اإلغالق ،وفي نابلس
أس��س االحتاد النس��ائي برئاس��ة مرمي هاش��م في س��نة  ،1921وكان الهدف من
تأسيسه حتس�ين حياة املرأة االجتماعية والثقافية والصحية ،ثم ما لبث أن اجته
إلى النش��اط السياس��ي بعد العام  13.1929وكان من أبرز القيادات النسوية التي
عملت في تلك الفترة زليخة الش��هابي /وعندليب العمد /وبديعة خوري سالمة/
وحلوة جقمان /وكاميليا الس��كاكيني /وزهية النشاش��يبي /ونعمتي احلسيني/
ومتي��ل مغنم .وم��ن األمثلة األخرى على بع��ض القيادات في احلركة النس��ائية:
(طرب عبد الهادي ،وكاترين ديب ،وش��اهندة دزدار ،وفاطمة آل احلس��يني ،وخديجة
احلس��يني ،ونعمتي العلمي احلس��يني ،وأنيس��ة اخلضرا ،ووحيدة اخلالدي ،وضياء
النشاشيبي).
م��ن ناحية أخرى نتحدث أيضا ً عن امل��رأة الريفية والتي لعبت دورا ً ال يقل أهمية
ع��ن دور املرأة في املدينة في النضال الوطني ولو اختلفت طريقة هذه املش��اركة
عنه��ا ف��ي املدن ،فق��د تركزت في الق��رى على دعم الث��ورة والثوار إم��ا عن طريق
تزويده��م بالس�لاح ،أو تأم�ين الغذاء واملعدات للث��ورة ،أو م��داواة اجلرحى ،وإخفاء
الثوار ،أو القيام مبهمات اس��تطالعية للثوار ،ورص��د عمليات بيع األراضي لليهود،
أضف إلى ذلك قيام عدد من النس��اء ببيع مصاغهن الذهبي لش��راء قطع سالح
ألزواجهن وإخوانهن وأبنائهن للمش��اركة في الثورة .وش��هد فوزي القاوقجي في
مقابل��ة أجرته��ا معه فتاة عراقية عل��ى دور املرأة في تقدمي الدع��م للثورة والثوار
فقال« :كانت النس��اء في معركة بلعا ينجدنن��ا باملاء والطعام ونقل العتاد ويثرن
الش��عور بالزغاريد الوطنية وأناش��يد البطولة ،وحني حاصرت قوات اإلجنليز قوات
الثوار كانت النساء متدنا بكل ما نحتاجه ،وبتأثير حتميسهن انتصرنا».
كما شاركت املرأة الريفية في احتجاجات ثورة البراق ،فسقطت في هذه الهبة
تس��ع شهيدات من قائمة ضمت  123ش��هيدا ً وشهيدة وهن :عائشة أبو احلسن،
وعزية محمد علي س�لامة ،وجميلة محمد أحمد األزعر ،ونش��اويك حسني ،ومرمي
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عل��ي أبو محمود ،وحليمة يوس��ف الغن��دور ،وفاطمة محمد عل��ي حاج محمد،
وامرأتان مجهولتا االسم من قرية التليل ،14كما أن بعض النساء استشهدن وهن
يش��اركن في املعارك بالقتال أو في أثناء تزوي��د الثوار بالطعام واملاء مثل جولييت
زكا ،وجميلة أحمد ،وذيبة عطية ،وحلوة زيدان التي استش��هدت مع ابنها وزوجها
في مذبحة دير ياسني وهم يقاومون العصابة اليهودية التي اقترفت اجملزرة ،وحياة
البلبيس��ي ،وحلوة حسني خليل من سلوان ،وحلوة س��الم وهي تنقل املاء للثوار،
واملمرض��ة مرغريت جورج أبو كيان التي استش��هدت وهي ترافق أحد اجلرحى إلى
15
املستشفى.
وكان ه��ذا النش��اط في الري��ف أو املدينة ناجت��ا ً من مخاوف املرأة على أس��رتها
وعائلته��ا وإدراكها للمخاطر التي تهددها ،وق��د رأت املرأة بأن هذا اخلطر هو خطر
يتهدد كل اجملتمع بش��كل عام ،وعائلتها بش��كل خاص ،فامل��رأة تاريخيا ً في مثل
ه��ذه الصراعات يُعهد إليها مهمة تأمني أس��رتها لغرض بقاء هذه األس��رة على
قي��د احلياة ،وهذا يدل على أن املرأة الفلس��طينية كانت على وعي وإدراك ملا ترتب
على إصدار وعد بلفور وهو إقامة دولة يهودية وطرد الس��كان احملليني من مدنهم
وقراهم ،في الوقت الذي جاء االنتداب البريطاني لتسهيل هذه املهمة.
املؤمتر النسائي األول في العام 1929
كان التدش�ين الرس��مي للحركة النس��ائية عندما تقرر عقد املؤمتر النس��ائي
األول ،في منزل الس��يدة طرب عبد الهادي في مدينة القدس في  26تش��رين األول
(أكتوب��ر)  ،1929وذل��ك في أعقاب (ثورة البراق) التي وقع��ت في العام  .1929والتي
أس��فرت عن مقتل وجرح الكثير من الفلس��طينيني ،واعتقال املئات من الشباب
من قبل س��لطات االنتداب ،وإصدار األحكام اخملتلفة عليهم ،وقد متثل هدف املؤمتر
بتوحيد اجلهود النسائية والعمل على تأسيس حركة نسائية منظمة ،في الوقت
الذي حض��ره أكثر من مئتي امرأة من مختلف املدن الفلس��طينية ،واعتبر املؤمتر
وع��د بلفور “ضارا ً بحقوق ووضع عرب فلس��طني ،وعمال ً غير مس��بوق في التاريخ،
وانته��اكا ً متعمدا ً لكل العهود التي أعطيت للع��رب قبل الهدنة” ،وأنه في نصه
وروح��ه تدمير للقومية العربية في فلس��طني “بهدف إحي��اء القومية اليهودية”،
واعتب��ر أن كل عربي يقبل بوعد بلفور “خائنا ً لوطنه وأمته” ،وقد انتخب في املؤمتر
جلنة تنفيذية مكونة من أربع عش��رة س��يدة وهن :وحيدة اخلالدي رئيسة ،وماتيل
مغن��م س��كرتيرة ،وش��اهنده دزدار ،أمينة صن��دوق ،وحرم جمال احلس��يني وحرم
موسى العلمي ،وحرم عوني عبد الهادي ،وحرم شكري ديب ،وحرم صبحي اخلضرا،
16
وزاهية النشاشيبي ،وفاطمة احلسيني ،وخديجة احلسيني ،وزليخة الشهابي.
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وق��د اتخذت في هذا املؤمتر عدة قرارات كان أهمها تأس��يس جمعية الس��يدات
العربيات في مدينة القدس ،واعتمدت هذه املنظمة منذ تأسيسها على استخدام
الكلم��ة املكتوب��ة ،حيث كانت ش��كل االحتج��اج األكثر اس��تعماال لديها ،فقد
أرسلت مئات من البرقيات واملذكرات ،وكان ذلك أحيانا بشكل يومي إلى احلكومة
البريطاني��ة وإل��ى املتعاطفني ف��ي الصحاف��ة البريطانية واجلمه��ور البريطاني،
وجلن��ة االنتداب الدائمة التابع��ة لعصبة األمم ،وامللوك ورؤس��اء الدول العرب وإلى
املنظمات النس��وية في العالم وخاصة في الش��رق العربي .17كما قامت بإرسال
برقي��ات احتجاج ومذكرات إلى س��لطات االنتداب البريطاني ،ووزير املس��تعمرات
ومجل��س عصبة األمم املتحدة واملندوب «الس��امي» ،ومن النش��اطات األخرى التي
قام��ت بها هذه املنظمة عق��د لقاءات عديدة مع مس��ؤولي احلكومة ،لالحتجاج
على السياس��ة البريطانية وهجرة اليهود إلى فلسطني ،وتهريب اليهود السالح،
وإعدام رجال شاركوا في أحداث العام .1929
اس��تمرت هذه الفروع بالعمل حتى انقس��ام احلركة النسائية في العام ،1938
وال��ذي نتج عن اخلالفات العميقة واختالف وجهات النظر بني العائلتني املتنفذتني
احلس��يني والنشاش��يبي ،وإذا أخذنا بعني االعتب��ار بأن قيادات احلركة النس��ائية
وبال��ذات ف��ي الق��دس تربطها صل��ة قراب��ة أو مصاه��رة بعائلتي النشاش��يبي
واحلسيني ،فقد أثرت هذه اخلالفات على احلركة النسائية وانقسمت بذلك احلركة
النسائية إلى قسمني :جمعية احلركة النسائية ،واحتاد احلركة النسائية .ونتيجة
الرتباط النساء الفلسطينيات النشيطات بإحدى هاتني العائلتني فقد انقسمت
احلكرة النسائية وتشتت وضعفت بعد هذا العام بالتحديد.
احلركة النسوية بعد منتصف الثالثينات:
تعتبر هذه الفترة فترة حرجة في تاريخ احلركة النس��وية الفلس��طينية ،إذ أننا
ال نس��تطيع بأي حال من األحوال أن نفصل النش��اط النس��وي العام عن الوضع
السياس��ي الفلس��طيني الذي أخذ بالتردي أكثر وأكث��ر ،إذ انخفضت ثقة الناس
باألحزاب الرئيس��ة املوجودة ،نتيجة للخالفات الداخلية التي أخذت تنشأ بني هذه
األحزاب من جهة ،وفش��لهم في حتقيق أي إجناز ملموس بل بالعكس أخذ الوضع
يزداد سوءا وظهر استياء عام خصوصا ً بني أوساط الشباب الفلسطينيني ،نتيجة
ارتف��اع البطالة ،ووصول الهج��رة اليهودية إلى أرقام قياس��ية ،أدى هذا احلال إلى
ظهور رغبة لدى الناس بالتوجه نحو التصعيد وأعمال املقاومة ،مثل الش��يخ عز
الدين القس��ام ،وف��وزي القاوقجي ،وعوني عبد الهادي وأك��رم زعيتر ،إال أنه ميكننا
الق��ول بأنه ف��ي هذه الفترة برزت أهمية كبيرة لدور امل��رأة الريفية وذلك من خالل
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ال��دور الذي قامت به لدعم الثورة والثوار الذين اتخذوا من اجلبال واملناطق الريفية
ملجأ لهم.
وق��د تواصل الكفاح في فلس��طني ضد اإلجنليز والصهاينة حتى س��نة ،1939
«عندم��ا دخلت بريطانيا في احلرب العظمى الثانية ،وقد قاطع العرب االنتداب في
كل ما يتعلق بهم ،بينما اليهود اس��تغلوا هذا املوقف فدخلوا في صفوف اجليش
ومتتعوا مبنش��آته وحركاته احلربية ،وبعد احلرب مباشرة وجد اليهود أنهم انتصروا
في هذه احلرب فبدأوا يطالبون اإلجنليز بالعمل اجلدي لس��رعة تنفيذ هدفهم ،وهو
18
الوطن القومي».
وف��ي س��ياق آخر يهمن��ا هنا أن نتح��دث أيضا ً عن ال��دور الذي لعبت��ه املرأة في
حفظ الرواية الش��فوية ،مع األخذ بعني االعتبار أن العمل على توثيق هذه الرواية
الش��فوية للمرأة ظل محصورا ً إلى حد كبير ،ولم يفس��ح اجملال ألخذ رواية املرأة
التي توضح مدى أهمية وعمق ال��دور التاريخي الذي لعبته ،خصوصا ً إذا افترضنا
أن املرأة امتلكت ذاكرة استطاعت من خاللها حفظ التفاصيل وروايتها ،فمجمل
احلدي��ث كان يق��ف للتحدث عن قصص البطولة التي ترك��ز في املعظم على دور
الرجل في املعركة وقوته وبأس��ه في القتال ،بينما جند ب��أن دور املرأة يظهر وكأنه
مكم��ل ل��دور الرجل ،وقليال ما يتم التحدث عن دورها ف��ي املعركة ،وهذا رمبا يعود
19
إلى الصورة النمطية حول طبيعة تقس��يم األدوار اجلنس��انية بني الرجل واملرأة،
لذلك يجب أن نأخذ بعني االعتبار أن املرأة هي الوحيدة التي تس��تطيع تقدمي رواية
تاريخي��ة توضح الدور الذي قامت به وه��و دور ال يقل أهمية عن دور الرجل ،فتاريخ
املرأة الفلس��طينية هو تاريخ مليء باألحداث والتجارب الهامة التي عاشتها مع
عائلتها وأسرتها ،وقد كان لها دور محوري ومركزي في بقاء العائلة الفلسطينية
واس��تمرارها وحمايتها من التمزق واالنهيار ،فظهرت املرأة وكأنها «جمل احملامل»
الذي يحمل اآلخرين ويجتاز بهم الشدائد واحملن ،كما لعبت الدور احملوري في وحدة
عائلتها ،وفي توفير متطلبات احلياة املعيش��ية ألسرتها (السكن ،والطعام ،واملاء،
20
ووسائل التدفئة ،واللباس).
اخلامتة:
أدركت احلركة النس��ائية في فلس��طني منذ مطلع القرن العش��رين ما يحاك
ضد الش��عب الفلسطيني من مؤامرات لطرده من أرضه ،وجلب اليهود من كافة
أنحاء العالم وتوطينهم في فلس��طني ،وقد ش��كل وعد بلف��ور حجر الزاوية في
ه��ذه القضي��ة وجاء االنت��داب البريطاني على فلس��طني لتحقيق م��ا وعدت به
بريطاني��ا اليه��ود في هذا الوعد املش��ؤوم بإقامة وطن لهم في فلس��طني ،على
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أنقاض الس��كان احملليني ،وقد اعتبرت املرأة الفلس��طينية أن هذا يش��كل خطرا ً
على وجودها ووجود عائلتها فعمدت إلى محاربته ومقاومته ،فتنوعت األش��كال
والوس��ائل التي قام��ت من خاللها املرأة الفلس��طينية بذلك إم��ا باالنخراط في
النضال الوطني والثوري جنبا ً إلى جنب مع الرجل تارة ،وتارة أخرى كحركة نسوية
مستقلة ،فش��اركن في املظاهرات ،واإلضرابات ،وإرسال رسائل احتجاج واعتراض
إل��ى احلكومة املنتدبة وإل��ى األصوات احلرة في العالم ،وش��اركن في الكفاح ،من
خالل تزويد الرجال بالعتاد والس�لاح ،والدعم مبهمات اس��تطالعية ،وغير ذلك من
األش��كال التي حتدثنا عنها س��ابقاً ،كما كان للدور اإلجناب��ي أهمية قصوى فهي
من س��تنجب املناضلني واملناضالت الذي سيعملون على محاربة احملتل ومقاومته،
لذلك جند أن هناك إش��ادات بالنس��اء اللواتي ينجنب أكبر عدد من األطفال ،أضف
إلى ذلك الدور األبرز في تثبيت الهوية الفلس��طينية ،من خالل التاريخ الش��فوي
ال��ذي روته ودورها في حفظ الذاكرة ،والتدقيق في تفاصيلها ،وهذا بالتالي أضفى
أهمية كبيرة على الرواية الش��فوية للمرأة ودورها ف��ي توثيق األحداث التاريخية
وحمايتها من الطمس والضياع.
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متابعات

مائة عام عىل وعد بلفور .ماذا بعد؟
عدنان ملحم

*

تص��ادف ف��ي الثاني من ش��هر تش��رين الثاني الق��ادم ،الذكرى املئوي��ة إلصدار
اإلمبراطوري��ة البريطاني��ة العظمى وعد بلف��ور عام 1917م .وال��ذي وضع اللبنة
األولى في بنيان الوطن القومي اليهودي في فلسطني.
وقد أعطى البريطانيون مبوجب وعدهم املذكور أرض فلسطني والتي ال ميلكونها
إل��ى اليهود الذين ال تربطهم به��ا إال ادعاءات دينية وق��راءات ميثولوجية خاصة.
وغيب الوعد في تفاصيل جس��ده النصي الش��عب الفلس��طيني الذي يس��كن
فضاء املكان والزمان منذ آالف الس��نني .واعتبره مجرد طارئ أو استثناء غير أصيل
يقيم في البالد.
ويع�� ُّد وع��د بلف��ور أول النجاح��ات املصيرية للحرك��ة الصهيوني��ة في طريق
مخططاته��ا وأحالمها للس��يطرة على فلس��طني .وقد اس��تطاعت حتويله من
مجرد أماني إلى واقع حي من خالل إقامة املؤسسات والتحالفات واالستراتيجيات
اخملتلفة .وق��د أنيطت ببريطانيا مهمة توفير كل الظ��روف املمكنة لتطبيق رؤية
وعد بلفور في فلسطني .وقد أدى إلى سيطرة احلركة الصهيونية على فلسطني
عام 1948م وتش��ريد ش��عبها في بقاع العالم اخملتلفة .لتتقاذفه أمواج املصالح
الدولية املتضاربة.
* أستاذ التاريخ في جامعة النجاح الوطنية.
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ومع اقتراب الذكرى املئوية لصدور وعد بلفور ،ناقش الباحث مع نخبة مختارة من
السياسيني واألكادمييني الفلسطينيني واقع وآثار الوعد على احلضور الفلسطيني
احلالي ف��ي جميع اجملاالت تاركا ً للق��راء نصوص اإلجابات القيمة .آمال ً أن تش��كل
جميعها نواة حقيقية إلنشاء خطة وطنية استراتيجية فاعلة وواضحة ،من أجل
محاس��بة بريطانيا على ما اقترف ساستها بحق الشعب الفلسطيني وقضيته
العادلة..
الس��ؤال األول :ف��ي الذكرى املئوية األول��ى لذكرى وعد بلف��ور ترفض بريطانيا
االعتذار عنه بحجة أنه «موضوع تاريخي» ما رأيك؟
* د .أحمد مجدالني /عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.
رفض��ت احلكومة البريطانية االعت��ذار عن اصدار وعد بلف��ور باعتباره موضوعا ً
تاريخي��ا ً ولم تتجاوب مع مطالب الرئيس محمود عب��اس لها بذلك والتي قدمها
خالل كلمته التي ألقاه��ا أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة في أيلول عام .2016
حيث دعاه��ا إلى حتمل املس��ؤوليات األخالقية واملادية والسياس��ية املترتبة على
تداعياته ،وقد أثار هذا الرفض االستغراب ،ألنه ينكر حقائق التاريخ واجلغرافية.
وإيغاال بالتمسك بذات السياسة االستعمارية ،قبل قرن من الزمن قررت رئيسة
ال��وزراء البريطاني��ة تيريزا م��اي دعوة رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيام�ين نتانياهو
حلض��ور االحتف��االت بذكرى إعالن بلفور في تش��رين الثاني املقب��ل في لندن ،كما
دعت إس��رائيل العائلة امللكية والبريطانية وحكومتها للمشاركة في احتفاالت
إس��رائيل بهذه املناسبة .وال شك أن موقف احلكومة البريطانية في إصدار الوعد
واالفتخ��ار باملس��اهمة في قيام دولة إس��رائيل على أرض فلس��طني يجعل منها
ش��ريكا ً كامال ً في صناعة املأساة الفلسطينية منذ إصدار وعدها املشؤوم وعلى
امتداد قرن من الزمن.
إن اص��رار بريطاني��ا على موقفها يك��رس القناعة العربية والفلس��طينية بأن
إنش��اء إس��رائيل لم يحمل في أبعاده السعي حلل املسالة اليهودية ،بقدر ما كان
جزءا أساسيا ً من استراتيجية استعمارية لإلبقاء على حالة جتزئة الوطن العربي،
ومن��ع إمكانية صياغ��ة نهضة عربية في خضم صراع حض��ارات تغذيه بريطانيا
بهدف تعزيز النظرة االس��تعمارية الفوقية للش��رق واجلنوب .ولقد فضح املوقف
البريطاني نفاق الغرب في حديثه عن حل الدولتني عندما أمعن في دعم إسرائيل
ومنطلقاته��ا العنصرية االس��تيطانية ،وتردد في تنفيذ الش��رعية الدولية التي
اعترفت بالدولة الفلسطينية في األمم املتحدة.
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وال ش��ك ب��أن االعت��ذار البريطاني أمر ه��ام للقضية الفلس��طينية ملا يحمله
من معان ألبناء ش��عبنا ،وعدم القيام به يجعل منها جزءا ً من معس��كر األعداء.
وانطالق��ا من هذه األهمية فإن القوى والفصائل والفعاليات الفلس��طينية على
تنوعها مطالبة ببذل املزيد من اجلهد في الش��ارع البريطاني للتأثير على البرملان
واحلكومة وفرض مواقف متوازنة في احلد األدنى بعد كل احليف والظلم الذي وقع
على شعبنا.
وعلي��ه فإن بريطانيا تبقى مطالب��ة باالعتذار عن تبرعها مب��ا ال متلك ،كما أنها
مطالب��ة بتحم��ل التبعات التاريخي��ة واملعنوية والسياس��ية لوعده��ا باعتباره
موضوعا ً تاريخيا ساهم في تدمير صناعة املستقبل الفلسطيني.
* د .صائب عريقات /أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رأينا وموقفنا واضح وثابت فيما يتعلق بوعد بلفور ،وقد عبر عنه السيد الرئيس
ف��ي اجلمعية العامة لألمم املتحدة أمام دول العالم أجمع في أيلول  ،2016وطالبنا
بريطانيا باالعتذار الرسمي للشعب الفلسطيني ،وحتمل مسؤولياتها التاريخية
والقانونية والسياس��ية واملادي��ة واملعنوية آلثار الوعد املش��ؤوم ونتائجه التي ما
ي��زال يدفعها أبناء ش��عبنا في جميع أماكن تواجده حتى ه��ذه اللحظة .وطلبنا
تصحيح��ا ً لهذا اخلطأ التاريخي بالعديد من اخلطوات التي على بريطانيا اتخاذها
تبدأ باالعتراف بدولة فلسطني.
وف��ي وق��ت الح��ق ،ردّت بريطاني��ا على املطل��ب الفلس��طيني من خ�لال وزارة
خارجيتها بأن االعتذار مرفوض وأن االحتفالية مبئوية بلفور س��تجري في موعدها،
وهذا ما كانت أكدته تيريزا ماي وبعض من وزرائها ،ووجهت دعوة لنتنياهو حلضور
االحتفاالت.
إن ه��ذا البي��ان ه��و إهان��ة جدي��دة لش��عبنا ،وانحياز صري��ح إلى االس��تعمار
والعس��كرة والقمع والظلم على حس��اب قيم العدالة واحلق في تقرير الشعوب
ملصيرها ،وهو تنصل صريح من االس��تحقاقات السياسية املترتبة على بريطانيا.
فب��دال ً من أن تضطلع بريطانيا مبس��ؤولياتها القانونية والسياس��ية في االعتذار
لش��عب فلس��طني ،وعدم التورط أكثر مبشروع االحتالل االس��تعماري العنصري،
أمعنت باالستقواء على الشعب الفلسطيني وتعزيز احلصانة التي منحتها لقوة
االحتالل عبر السنني ،ودعم مشروعها املتسق مع ما جاء به وعد بلفور املشؤوم.
ال زلنا نس��تثمر بأدوات القانون الدولي والوس��ائل الدبلوماس��ية والسياس��ية،
وجميع الوس��ائل املتاحة لشعب حتت االحتالل ،وسنواصل هذا املسار حتى حتقيق
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حقوقنا غير القابلة للتصرف في تقرير املصير واحلرية واالستقالل ،وجتسيد سيادة
دولة فلسطني على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية.
إن وص��ف بريطانيا إلعالن بلفور بأنه «بيان تاريخي» ،واإلصرار على موقفها الذي
أعلنت��ه في عام  1917وتكراره اليوم بتأييد «إقامة وطن قومي للش��عب اليهودي
في فلس��طني ،على أن ال يتنقص ذلك من احلق��وق املدنية والدينية للطوائف غير
اليهودية املوجودة في فلسطني» ،يعني موافقتها العلنية على اقتالع شعب آخر
من وطنه األصلي إلحالل شعب آخر ،وهذا هو العار السياسي والقانوني واألخالقي
الذي س��يالحق دولة مثل بريطاني��ا تتفاخر بقوانينها وتش��ريعاتها ومنظومتها
اإلنسانية التي بلغت ما بلغته في حتقيق مبادئ حقوق اإلنسان وقيم العدالة.
* د .عاطف ش��عث /باحث في الش��أن التربوي الفلسطيني ،وأمني سر حركة
فتح في إقليم وسط خان يونس.
إن املس��اعي الهادف��ة جلر بريطانيا لالعت��ذار عن وعد بلفور تهدف إلى كش��ف
حقيقة وجود الكيان اإلسرائيلي االحتاللي في فلسطني ،وفضح األسس واألهداف
واملصال��ح الت��ي قام عليها االنحي��از البريطاني جلانب دولة االحتالل اإلس��رائيلي،
وحتميلها املس��ؤولية عن قرارها الذي لم يأت ال في س��ياق تاريخي وال إنس��اني وال
حضاري.
ولقد ش��كلت سياس��ة االنتداب البريطاني في فلس��طني انتهاكات وجتاوزات
خطيرة بحق الشعب الفلسطيني ،وتنكرا ً لوعود احلرية وتقرير املصير ،وهو ما يعد
مخالفة لصك االنتداب املمنوح لبريطانيا من قبل عصبة األمم بش��أن فلس��طني،
وانتهاكا ً صارخا ً لكل القيم اإلنسانية والقانون الدولي وحقوق اإلنسان.
* الل��واء عبد الرزاق اليحيى /قائد عام جيش التحرير الفلس��طيني األس��بق،
عضو اللجنة التنفيذية األسبق ،وأول وزير داخلية في عهد السلطة الوطنية
الفلسطينية.
إن الرف��ض البريطاني على طلب االعتذار هو تهرب واضح من حتمل املس��ؤولية.
باإلضافة إلى أنها ما زالت تقف ضد حقوق الشعب الفلسطيني وضد قيام دولة
فلس��طينية .وكأنها إل��ى اآلن تلعب دور احلارس األمني لوع��د بلفور ،وحتافظ على
املنطلقات واألهداف التي أصدر من أجلها.
* د .فائد مصطفى /سفير فلسطني في تركيا.
وعد بلفور كان بداية مأس��اة الشعب الفلسطيني ،وكل ما حصل من تراجيديا
بس��ببه هو من نتاج ذلك الوعد املش��ؤوم الذي حتول مضمونه إلى سياسة سارت
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عليه��ا اإلمبراطوري��ة البريطانية الدول��ة العظمى في ذلك العص��ر .والغريب أن
بريطاني��ا بعد مئة عام ال تريد االعتذار لش��عبنا عم��ا أحلقته به من أذى جراء ذلك
الوعد .وتخطط مع اإلسرائيليني لالحتفال بالذكرى املئوية إلصداره في حتد جديد
وتالعب آخر مبش��اعر الشعب الفلس��طيني الذي كان ضحية ذلك الوعد .وهي ال
تزال مصرة على عدم االعتراف بالدولة الفلس��طينية املس��تقلة .هذا موقف غير
أخالق��ي من جانب بريطانيا التي يجب عليها أن تعترف مبس��ؤولياتها في مأس��اة
الشعب الفلسطيني وأن تعمل على تصحيح ذلك اخلطأ التاريخي.
* د .ماهر خضير /قاضي احملكمة الشرعية في فلسطني
ما زال اللوبي الصهيوني يس��يطر على السياس��ة البريطاني��ة ،وال زالت دولته
تفك��ر بالعقلية االس��تعمارية التي كانت تفكر وتخطط بها وتس��تخدمها في
املنطقة العربية وخاصة في فلس��طني .فهي ال زالت تفتخر بأنها أسس��ت وطنا ً
قوميا ً لليهود في فلسطني ،واعتبرت أن منحهم إياه هو فعل أخالقي صائب يرتبط
بروابط دينية وتاريخية مع فلس��طني .كما أش��ارت إلى االضطهاد الذي تعرض له
اليه��ود في أوروبا ،ول��م تذكر االضطهاد الذي تعرض له الش��عب الفلس��طيني
نتيجة وعد بلفور املشؤوم.
إن بريطانيا هي الش��ريك األساس والعقل املدبر إلقامة وطن قومي لليهود في
فلس��طني ،وهي من س��هلت دخول العصابات الصهيونية إليها لترتكب اجلرائم
بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره من قراه ومدنه ،وكما يبدو فإن العقلية ذاتها
والتأثير الصهيوني نفسه قد مت توريثه وال زال موجودا ً حتى اآلن.
* د .محمد احلاج قاسم /رئيس احملكمة الدستورية في فلسطني.
ف��ي الذكرى املئوية لصدور وعد بلفور املش��ؤوم الذي مه��د الطريق لقيام دولة
إسرائيل ،ترفض بريطانيا تقدمي اعتذار للشعب الفلسطيني« .بحجة أن احلكومة
البريطانية ال تعتذر عن بيانات تاريخية» وعلى العكس من ذلك فقد أعلنت رئيسة
وزرائه��ا «تيري��زا ماي» أنها تريد االحتف��ال بالذكرى املئوية لهذا الوعد ،في ش��هر
تش��رين الثاني /نوفمبر  ،2017ودعت رئيس الوزراء اإلس��رائيلي حلضور االحتفاالت
بهذه الذكرى.
إن رفض بريطانيا االعتذار للش��عب الفلسطيني عن وعد بلفور بل ووصفه من
قب��ل اخلارجي��ة البريطانية بأنه “بيان تاريخي” يدلل على أنه��ا تفتخر بأنها لعبت
دورا ً في “إقامة وطن قومي لليهود في فلسطني” وتآمرت وانتهكت حقوق الشعب
الفلس��طيني التاريخي��ة وما زالت ،وس��اهمت في حتقيق الظلم على الش��عب
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الفلسطيني ودماره.
إن ع��دم االعت��ذار هذا يعني ع��دم اعت��راف بريطاني��ا مبس��ؤولياتها التاريخية
والسياس��ية والقانونية واملادية عن اجلرمي��ة التي ارتكبتها منذ مائة عام ،وأنها ما
زالت مستمرة في تأييدها إلسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
إن هذا يؤكد أن موضوع وعد بلفور هو تاريخي وأن بريطانيا عندما أصدرته كانت
تعلم وتعي أن من خالله س��يتم إنشاء هذا “الوطن القومي لليهود” .وعملت بعد
ذلك على تطبيقه ولهذا ال تريد االعتذار عما بدر منها كما أنها تواصل دعم مبدأ
وجود وطن يهودي ودولة إسرائيل احلديثة على حساب شعبنا وقضيته.
* د .نظام صالحات /أستاذ العلوم السياسية واألمنية في جامعة االستقالل.
ت��رى بريطاني��ا أن تصريح بلفور اس��تند إلى أس��س تاريخية مب��ررة ،وتدافع عن
سياس��تها االنتدابية في فلس��طني والتي اس��تندت إلى التصريح املذكور بأنها
عمل��ت بالفعل على تقنني الهجرة إلى فلس��طني وأنها قبل انس��حابها طرحت
مشروع تقسيم فلسطني الذي رفضه العرب والفلسطينيون.
وف��ي الواق��ع وعد بلفور لي��س موضوع��ا ً تاريخيا ً بق��در ما هو وثيق��ة تاريخية
لشرعنة االس��تيطان الصهيوني واقتالع السكان الفلسطينيني األصليني ،حيث
إن ص��ك االنت��داب من عصب��ة األمم انبنى على وع��د بلفور وخاصة امل��ادة  20منه،
كما أن مجمل السياس��ات االنتدابية قامت عل��ى تنفيذه بذريعة تنفيذها لصك
االنتداب .فشجعت الهجرة اليهودية وشجعت انتقال األراضي لليهود ،واألهم من
ذل��ك أن االنتداب اعترف بالوكالة اليهودية كجس��م مالئم لتنفيذ صك االنتداب،
فيما أخرجت الفلسطينيني من نظام االنتداب.
* د .وليد الشرفا /أستاذ اإلعالم والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت
هذا التبرير يثير السخرية على املستوى التاريخي واملعرفي والسياسي ،إذ كيف
لبريطانيا مثال أن تنكر أنها اتكأت إلى قضية تاريخية أس��طورية س��ردية غيبت
ألكث��ر من ثالثة آالف ع��ام وأعيد إحياؤها ضمن تكتل جدي��د للعالقات والتوازنات
وحت��ى املؤامرة التاريخية ،وكيف ميك��ن تبرير احلفاظ على رواية دينية عمرها ثالثة
آالف س��نة عبر التاريخ كمبرر إلصدار الوعد «بلفور» ،في حني تعتبر اآلثار الكارثية
الناجمة عن هذا الوعد والقائمة اآلن ،من تش��ريد وجلوء وقتل واستيطان وتغييب
وتآمر على القانون الدولي .موضوعا ً تاريخيا.
من الناحية املعرفية ،يعاد تعريف فلس��طني من خالل ثقافة يهودية صهيونية،
تعرف فلس��طني م��ن خارجها فيصب��ح اليهودي غي��ر العربي وغي��ر املوجود في
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فلس��طني في أية مرحلة تاريخية مرجعا ً تاريخيا ً ف��ي انقالب تاريخي مريع ،يدفع
الفلسطينيون ثمن قاعدة عنصرية جديدة لم حتدث في التاريخ ،ففي الوقت الذي
يبذل العالم جهوده ف��ي تعريف املواطنة ،لصهر األبعاد الدينية والطائفية داخل
مشروع «حلمي» هو اجملتمع املدني ،تقود الصهيونية مشروعا ً هلوسياً ،هو حقوق
اليه��ود في فلس��طني ،في انقالب على كل التنظير الغرب��ي ،إذ ال حقوق طائفية،
مقاب��ل احلق��وق املدنية ،وتتحول حقوق اليهود إلى مش��روع اس��تبدال سياس��ي
من خالل تعريف الش��عب بالطائفة ،اس��تجابة لعقدة الذن��ب البكائي اليهودي
«الكاباله».
من الناحية السياسية ،أعيد إنتاج ثقافتني مجددا ،هما :صكوك الغفران واحملرقة
ضم��ن عالقة اس��تبدالية ،فاحملرقة بصفتها صك غف��ران قومي��ا ً «أوروبياً» ترافق
بتطهير عرقي باحملرقة ،يعاد التكفير عنها بإنتاج محرقة سياس��ية ضد الشعب
الفلسطيني ،وهي وعد بلفور الذي مثل إلغا ًء سياسيا ً للشعب الفلسطيني من
أرض��ه ومن تاريخه ،وما رافق ذلك من أعمال تتناس��خ مع احملرقة :القتل والتهجير
واالس��تيالء على األرض واالغتيال واالستيطان ،لتعيد بريطانيا نتاج أملانيا بشكل
معاكس ،وهي احملرقة بقرار سياسي إمبراطوري ،تطور مرة أخرى إلى حتويل صكوك
الغفران من س��ماوي إلى أرضي ،وهي حتويل فلس��طني والفلس��طينيني إلى أرض
«جنة» لليهود على األرض وليس في السماء ،استجابة لوعد الرب نفسه.
إن التبرير البريطاني نرجس��ية قومية ومعرفية ،تغي��ب التاريخ وتفرض معرفة
أحادية متالزمة بتشريع القتل والتطهير القومي ،بحجة الدفاع عن الوعد الرباني.
وهو مرحلة معقدة من كتابة التاريخ وفق الرؤية للمركزية األوروبية اجلديدة .ومن
ثم كتابة تاريخ الشعوب.
* د .يوسف دياب عواد /مدير جامعة القدس املفتوحة في مدينة نابلس
ف��ي الذكرى املئوي��ة األولى وعد بلفور م��ا زالت الكوارث تتهاوى على الش��عب
الفلس��طيني ،على اعتبار أن االحتالل ال يزال يتحكم بكل مكونات حياته بصورة
مباشرة أو غير مباش��رة .ولعل ما أصاب اللجوء الفلسطيني من تشرد وما تبعه
من مجازر كان بسبب وعد بلفور املشؤوم؛ ففي اللحظة ،التي بدأت فيها بريطانيا
بتغيير اخلريطة الفلس��طينية انعكس��ت اآلثار الس��لبية على حضارة ش��عبنا
ومكونات��ه ،وال زالت األخطار محدقة بل تتعاظم مع مرور الزمن بحكم أنه لغاية
اآلن لم يتم تراجع عن هذا الوعد املشؤوم.
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السؤال الثاني :ماذا بقي من وعد بلفور بعد مائة عام من إصدار بريطانيا له؟
* د .أحمد مجدالني
بعد مئة عام من صدور وعد بلفور لم يتبق من تطبيق مضمونه إال النزر اليسير
لق��د تضمن وعدا ً بإعط��اء األقليات غي��ر اليهودية املقيمة في فلس��طني بعض
احلقوق املدنية والدينية ،وهو ما تذهب إس��رائيل إليه اليوم .كما نلمس ذلك أيضا ً
في محاوالتها الهيمنة على املقدس��ات اإلس�لامية واملس��يحية في ظل صمت
وتواطؤ بريطاني ودولي الستكمال السيادة عليها.
لق��د أمعنت حكوم��ة إس��رائيل ف��ي انتهاكاتها للحق��وق املدني��ة والدينية
للفلس��طينيني داخل اخل��ط األخضر .وبالتالي فإن وعد بلف��ور الذي أعطى األرض
وما عليها للحركة الصهيونية لم يتجاوز صفاته كمؤس��س لالس��تعمار الدائم
القائ��م على التطهير العرقي والتاريخي لش��عب فلس��طني .خاص��ة وأن القوى
املهيمنة على السياس��ة الدولية وعلى رأسها أميركا وبريطانيا ترى في املشروع
الصهيوني أهدافا ً اس��تعمارية تس��وغها األيديواوجيا ،مبا يحفظ مصاحلهم في
املنطقة العربية ومينع قيام أي قوة محلية أو خارجية تهدد هذه املصالح ،وبالتالي
فإن ما بقي من وعد بلفور هو ذاته مجسدا ً على اجلغرافيا السياسية.
* د .صائب عريقات
وع��د بلفور باق حت��ى هذه اللحظة كرزمة سياس��ية متكامل��ة ،أنكر أوال ً حق
أفراد الش��عب الفلس��طيني بصفتهم الس��كان األصليني في العيش بوطنهم
وتقري��ر مصيره��م ،وثانيا ً اعتبرنا «طوائف من غير اليهود» وليس س��كانا ً أصليني
لهذه األرض منذ آالف الس��نني مما أضفى تعزيزا ً للرواية اإلسرائيلية املزورة ومن ثم
االنتقاص بشكل متعمد من حق شعبنا في العيش في وطنه وتقرير املصير.
إن قيام هذا الوطن كان يتطلب اقتالع شعب من أرضه وإحالل آخر ،وهذا ما اعترف
به بلفور نفس��ه في مذكرة نش��رتها وزارة اخلارجية البريطانية بني ،1939 -1919
نيتنا مراعاة حتى
فيم��ا يتعلق بتوطني اليهود في فلس��طني ،حني قال« :ليس في ّ
مشاعر س��كان فلس��طني احلاليني ،مع أن اللجنة األميركية حتاول استقصاءها.
إن الق��وى األرب��ع الكب��رى ملتزمة بالصهيونية ،وس��واء كان��ت الصهيونية على
س��يئة ،فإنه��ا متأصلة اجلذور ف��ي التقاليد القدمية
جيدة أم
ّ
ح��ق أم على باطلّ ،
العه��د ،وفي احلاجات احلالية وفي آمال املس��تقبل ،وه��ي ذات أهمية تفوق بكثير
رغب��ات ومي��ول الس��بعمائة ألف عرب��ي الذين يس��كنون ه��ذه األرض القدمية».
وتأكي��دا على ذلك ،جاء في مس��تهل الوع��د أن بريطانيا «س��تبذل غاية جهدها
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لتس��هيل حتقيق إقامة وطن قوم��ي لليهود» ،وقد لقي ذلك ص��داه العملي على
األرض ،من خالل االنتقاص الفعلي حلقوق املدنيني لصالح توطني ش��عب آخر منذ
ذاك التاريخ املش��ؤوم حتى يومنا هذا ،واملساهمة املبكرة جدا ً في نفي شعبنا من
جهة وفي تشكيل أركان دولة االحتالل وتهيئة النجاحات حلروبها على شعبنا من
جهة أخرى ،بدءا بالوعد املشؤوم مرورا بالنكبة وحرب الـ.67
فهذا الوعد كان الركيزة التي ارتكزت عليه حكومات االحتالل املتعاقبة وعملت
عل��ى تنفيذه ،وخاص��ة حكومة نتنياه��و وبرنامجه الذي طبق ما ج��اء في الوعد
بحذافيره .وبذلك فإن الوعد ونتائجه الوخيمة ال زال يدفع ثمنها ش��عبنا في كل
ساعة وكل يوم تمُ ارس فيه عمليات التطهير العرقي ومحاوالت اقتالعه من أرضه،
وكل ي��وم يُقتلع فيه ش��جر الزيتون ،وتُهدم فيه املنازل ،ويُش��رّد فيه املئات قس��را ً
لصال��ح االس��تيطان وإحالل عدد جديد من املس��توطنني ،في كل ي��وم يُعدم فيه
هج��ر فيه العائالت م��ن مخيمات اللجوء م��رة تلو األخرى حملو
الفلس��طينيون ،وت ُ ّ
الهوية وإلغاء الوجود.
* عاطف شعث
آثار وعد بلفور ما زالت جاثمة فوق صدور الشعب الفلسطيني بأكمله متمثلة
في دولة االحتالل اإلس��رائيلي التي تسيطر على  %78من أرض فلسطني .وتستمر
في إقامة املش��اريع االس��تيطانية التوس��يعية والتهويدية ف��ي الضفة الغربية
والقدس .وتشريد ما يقارب سبعة ماليني من الفلسطينيني مشردين في الشتات
طوال س��بعة عقود من الزمن غير قادرين على الع��ودة إلى أرض اآلباء واألجداد بل
حتى مجرد زيارتها.
كما ال زالت املمارس��ات اإلس��رائيلية ضد ما يقارب املليوني عربي فلس��طيني
يقطنون ف��ي الداخل احملتل في أرض اآلباء واألجداد ،ومح��اوالت مصادرة أراضيهم
وتهويدها .وما زالت سياس��ة التنكيل وارتكاب اجملازر وشن احلروب اجملنونة املتكررة
ومحاصرة وخنق ما يقارب من خمسة ماليني فلسطيني في غزة والضفة الغربية
والقدس ،ومحاولة تفتيت البنية االجتماعية للشعب الفلسطيني.
إن دولة االحتالل اإلس��رائيلي في فلس��طني تعني القوة العس��كرية الضخمة
املزودة بأعتى أنواع األس��لحة والتكنولوجيا احلديثة واملتفوقة في محيط الش��رق
األوسط ،إضافة إلى أسلحة نووية تهدد احمليط العربي برمته ،وإن الدعم السياسي
واالقتص��ادي والتكنولوج��ي الذي تقدم��ه بريطانيا والوالي��ات األميركية املتحدة
وبعض الدول الغربية إلس��رائيل ما هو إال امتداد واس��تمرار خملططات الس��يطرة
والهيمنة على املنطقة العربية ،وسلب خيراتها ،ومنع نهضتها ووحدتها ،ناهيك
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ع��ن العبث الفكري في الثقافة العربية والقيم اإلس�لامية والتكوين النفس��ي
والس��لوكي العربي .فإس��رائيل والغ��رب أصبحوا من خلف الشاش��ات واملكاتب
املغلقة يثي��رون النعرات الطائفية واملذهبية ويحركون الفكر املتطرف من ناحية،
والفكر االستسالمي من ناحية ثانية ،وخلق حالة االغتراب لدى الشباب من ناحية
أخرى.
* اللواء عبد الرزاق اليحيى
جتس��د وعد بلف��ور من خالل إنش��اء إس��رائيل ومتردها عل��ى القوان�ين الدولية
واإلنسانية ،وتهديدها املستمر لنا في بقائنا في أرض الوطن وفي وجودنا كشعب،
وفي حقوقنا املش��روعة ،ومجمل حياتنا .لقد ترك وعد بلفور قضية مس��تعصية
وه��ي القضية الفلس��طينية ،كما ترك ش��رق أوس��ط حتكمه صراع��ات مدمرة
ومشاكل اقتصادية وإنسانية وسياسية ال حدود لها.
* د .فائد مصطفى
آثار وعد بلفور ال تزال باقية حتى اآلن ،فمأس��اة الشعب الفلسطيني مستمرة
بعد أن أقامت إس��رائيل دولتها استنادا ً إلى روح الوعد وجوهره على أرضه .وما زال
هذا الشعب محروما ً من حقه في تقرير املصير وفي إقامة دولته املستقلة.
وبالعودة إلى نص وعد بلفور جند أنه ينص على مس��ألتني رئيسيتني :األولى هي
الوعد بتأس��يس وطن قومي لليهود في فلسطني ،والثانية هي عدم االنتقاص من
احلق��وق املدنية والدينية للطوائف غير اليهودية املقيمة في فلس��طني .وبتحليل
ما يجري اآلن جند أن إس��رائيل ال تزال ملتزمة بروح هذا الوعد إذ إنها تتحدث فقط
عن حق��وق مدنية وديني��ة للفلس��طينيني .وال تعترف رس��ميا ً وباجلوهر باحلقوق
السياسية لهم.
* د .ماهر خضير
لقد مت تنفيذ وعد بلفور وأقيم وطن بديل لليهود في فلس��طني ،وس��هلت لهم
بريطانيا دخولهم إليها وارتكبت العصابات الصهيونية اجلرائم بحق القرى واملدن
الفلسطينية ،وهجر أهلها من وطنهم وال زالوا ينتظرون العودة إليه حتى اليوم.
* د .محمد احلاج قاسم
بعد مائة عام على إصدار بريطانيا لهذا الوعد املش��ؤوم بقيت منه ذكراه املؤملة
للش��عب الفلس��طيني ،فقد منح اليهود مبقتضاه «وطنا ً قوميا ً في فلس��طني»
وأنكر حق الش��عب الفلس��طيني على أرضه بعد ما اعتبر أن فلس��طني أرض بال
شعب لشعب بال أرض.
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س��يبقى الش��عب الفلس��طيني يذكر العالم أن دولة االس��تعمار األولى في
القرنني  19و 20س��اهمت ولعبت وقامت بدور فعال وأساسي بإقامة هذا “الوطن”
وأنها تتحمل املسؤولية التاريخية والقانونية واألخالقية واملادية عن الوعد.
وه��ي مطالبة اآلن بالعمل على تصحيح خطئها التاريخي ،والقيام باإلجراءات
التي تهدف إلى إعطاء الش��عب الفلس��طيني حقه التاريخ��ي ،ودعم قيام دولة
فلس��طينية مس��تقله لهم ،باعتبار أن االعتذار س��يؤكد أن إس��رائيل هي دولة
احت�لال ،ويجب عل��ى الفلس��طينيني أن يتجهوا حملاكمة بريطاني��ا أمام مختلف
الهيئات واملؤسسات الدولية ملا اقترفته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
* د .نظام صالحات
مما ال شك فيه بأن الوضع القائم اليوم من وجود «دولة إسرائيل» وممارستها كل
أساليب االحتالل واالستيطان على ما تبقى من األراضي الفلسطينية هو نتيجة
تاريخية لوعد بلفور الذي أسس للمشروع الصهيوني.
* د .وليد الشرفا
بع��د مئة عام ،ما زال الش��عب الفلس��طيني يدف��ع ثمن هذه األس��طورة في
حيات��ه اليومية وأرواح أبنائه ،وما زال الوعد مس��تمرا من خ�لال إجهاض القانون
الدولي ومس��خ األمم املتحدة بكل ما يتعلق بفلس��طني ،آخرها تفريغ قرار مجلس
األم��ن الدائ��ن لالس��تيطان ،وحتويله إلى تهريج سياس��ي من خ�لال االرتكان إلى
الشرعية الدولية في الدفاع عن «إسرائيل» وتعطيلها واحتقارها عند الدفاع عن
الفلسطينيني.
ً
إن بلفور ما زال حيا ويتمدد وما زالت احملرقة السياس��ية البريطانية قائمة حتى
اآلن ،ولم تعش عقد الذنب األوروبية كما عاشت وتطورت إلى عقدة تكفير ،بل على
العكس من ذلك ،ما زال التنكر العاملي لفلس��طني يتصاعد وعلى الفلسطينيني
إنتاج روايتهم وفرض الوقائع على األرض مبا يعيد النكبة كمعادل للمحرقة ،بكل
ما تعنيه من تبعات أخالقية وسياسية واقتصادية .إن الذي حدث أن العالم ساوى
بني احلضور والغياب ملدة ثالثة آالف عام.
* د .يوسف دياب عواد
أعتق��د أن بريطاني��ا لن تعت��ذر ألن عدم االعت��ذار يجنبها مس��اءلة دولية حول
األضرار التي أحدثها وعد بلفور ،كما أن الوعد املشؤوم متت صياغته بلغة ومفردات
تتص��ف باحلذر وتظهر بريطانيا كحاضنه نفس��ية ملصائ��ب اليهود بالعالم ،كما
كان وقع الوعد املش��ؤوم وتطبيقاته أكثر حدة من اللغة التي كتب بها مبعنى أنه
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كان مبررا ً جلرائم وس��يطرة وتدخالت ال تلمس��ها بالوعد املكت��وب ولكن من آثاره
الواضح��ة أي هناك فارق بني املضم��ون والتطبيق .وهذا األمر يتيح اجملال لبريطانيا
بأن تتهرب من مسؤولياتها األخالقية والقانونية.
الس��ؤال الثالث :كيف ميكن للش��عب الفلس��طيني تذكير العالم بآثار وعد
بلفور على كيانه الوطني ،وحقه التاريخي ،وتراثه احلضاري؟
* د .أحمد مجدالني
إن املهمة الرئيس��ة أمام ش��عبنا ليس��ت تذكير العالم بآثار وع��د بلفور على
حقوق��ه التاريخية والتراثية واحلضارية رغم أهمية ذلك ،وإن كانت هذه املس��ائل
هي إحدى مهمات السياس��ة اخلارجية الفلس��طينية في س��ياق حش��د الدعم
الدولي حلماية شعبنا وتاريخه وتراثه اإلنساني واحلضاري.
إال أن املهم��ة العظم��ى لش��عبنا هي الكف��اح احلقيقي عل��ى أرض الواقع في
مواجهة التمدد االستيطاني واالنتهاكات االحتاللية لألرض واإلنسان .وال شك بأن
القيادة الفلس��طينية وبعدما جرى من اعتداء على املس��جد األقصى قد أعطت
زخما ً داعما ً لنضال ش��عبنا في مواجهت��ه املفتوحة مع أطماع الكيان العنصري،
حتى حتقيق كافة أهدافه في إقامة الدولة الفلس��طينية املس��تقلة وعاصمتها
القدس وحتقيق حق العودة وتقرير املصير.
* د .صائب عريقات
لم يتوقف الشعب الفلسطيني يوما ً عن نضاله املشروع في الدفاع عن كيانه
الوطني والسياس��ي ،واملشاركة بفعالية في حراك شعبي وسياسي ودبلوماسي
وقانوني متكامل حملاس��بة االحتالل وداعميه ،ومالحقة كل من ساهم في تكريس
مأس��اته ومعاناته ،وهو يقود احلمالت الدولية الش��عبية لدف��ع بريطانيا لالعتذار
واالنتصاف للضحايا ،يرافقه جهد رس��مي فلس��طيني حق��ق جناحات كبيرة في
تعري��ة االحتالل وخروقات��ه في املنابر والهيئ��ات الدولية ،والتأثي��ر عليه لالعتراف
بدولة فلسطني كاملة العضوية ،وإنهاء االحتالل.
فعلى الصعيد الشعبي ،تقوم مؤسساتنا املدنية واألفراد واجملموعات الناشطة
واخلبراء مبمارسة الدبلوماسية الش��عبية ويجندون حتالفاتهم الشعبية الدولية
احلثيث��ة من أجل ش��رح آثار ه��ذا الوعد على أبناء ش��عبنا من خ�لال العديد من
النش��اطات ،باإلضاف��ة إلى توس��يع رقعة املقاطع��ة وإنزال العقوبات بإس��رائيل
ومالحقتها.
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وكذلك تقوم القيادة السياس��ية بدورها املنوط بها سياس��يا ً وقانونيا ً من أجل
احلصول على االعتذار الرس��مي لش��عبنا واالنتصاف لضحاياه ،وتصويب مواقف
بريطانيا نحو رفع احلصانة عن إس��رائيل ومحاسبتها في املنابر والهيئات الدولية
وعلى رأس��ها احملكم��ة اجلنائية الدولي��ة ،وجعلها تدفع ثم��ن جرائمها واحتاللها
واس��تيطانها ،ومنع االحتف��ال ،بإطالة أمد االحتالل وتثبيته على حس��اب حقوق
ش��عبنا ،وجتسيد سيادة واس��تقالل فلس��طني .إن املطلوب اليوم من بريطانيا أن
تطلق وعدا جديدا ً للش��عب الفلسطيني على أن تساعده على أن يعيش حرا ً في
وطنه القومي.
* د .عاطف شعث
 تدويل مشكلة وعد بلفور واعتبار هذا الوعد هو سبب مأساة شعب فلسطني،ذلك بس��بب منح «بريطانيا» ماال متلك ملن ال يس��تحق «إسرائيل» .وعقد مؤمترات
ون��دوات ووضع خط��ط وبرامج لتوضيح ماهي��ة وعد بلفور ولتبيان اإلش��كاليات
والنكبات واملآس��ي التي ترتبت علي��ه .وتوطيد العالقات مع املؤسس��ات الدولية
والهيئات احلقوقية واملنظمات السياسية واألحزاب التحررية واللبرالية واملعارضة
ف��ي بريطاني��ا وفي أوروب��ا والعالم بأس��ره وتوضي��ح جوهر وعد بلفور واألس��س
واألهداف السياس��ية واالس��تعمارية التي قامت عليها دولة االحتالل اإلسرائيلي
في فلسطني.
 حتريك وحش��د همم اجلاليات الفلسطينية والعربية واألصدقاء املوجودين فيبريطانيا وأوروبا واملهاجر بش��كل عام ،لالنخراط في النشاط اجملتمعي والسياسي
والنقابي واملؤسساتي واحلراك الشبابي ،وتوضيح حقيقة األمر للمجتمعات التي
غابت عنها احلقيقة ،وباملقابل انخدعت بالزيف والش��ائعات والرواية الصهيونية
الكاذب��ة .وضرورة خلق تأثي��ر إعالمي فاعل يخترق الثقاف��ة اجملتمعية البريطانية
والغربية بوجه اخلصوص والعاملية بشكل عام.
 استقطاب املؤثرين من املفكرين والساسة واملثقفني والفنانني واألدباء للحديثعن وعد بلفور ،وتهييج وإشعال مواقع التواصل االجتماعي كافة لتحميل بريطانيا
املس��ؤولية عن كوارث وعد بلفور .انتهاج الدبلوماس��ية والسياسة الناعمة في
اس��تقطاب مس��اندين وأنصار في اجملتمع الدولي واملنظمات الدولية :السياسية
واحلقوقية واإلنسانية الستنكار وعد بلفور وتداعياته.
 استنهاض الضمائر اإلنس��انية لدى شعوب العالم حلشد الرأي العام العامليبض��رورة معاجل��ة وإزالة اآلث��ار املترتبة جراء وع��د بلفور اجلائ��ر .والتلويح بتصاعد
خطورة االنفجار الفوضوي الالثوري في حال اس��تمرار الوضع القائم وعدم إزالة أو
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معاجلة نتائج وعد بلفور الكارثية مما سيهدد مصالح الغرب في املنطقة العربية.
وكشف تقاعس وتلكؤ احلكومات الغربية املهيمنة على السياسة والقرار الدولي
عن إنصاف الفلسطينيني في حقوقهم الوطنية واحلضارية في وطنهم السليب،
نتيجة وعد بلفور الذي شكل سابقة فريدة في التاريخ وكشف االنحياز البريطاني
بالذات والغربي بشكل عام لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
* د .فائد مصطفى
إن احلق ال يس��قط بالتقادم ،واجلرائم كذلك ،وما ارتكبته بريطانيا بحق ش��عبنا
هو جرمية ال تغتفر .وعلينا وعلى مؤسس��اتنا الرسمية ومؤسسات اجملتمع املدني
أن تنش��ط إعالميا ً في كل أنحاء العالم وبكل اللغات لفضح مضمون هذا الوعد
الذي اس��تند إلى الكذب والتضليل وقل��ب احلقائق ،وميكن تفعيل اجلانب القانوني
أيضا .وهناك العديد من اجملاالت التي ميكن العمل من خاللها في هذا اجلانب .ويجب
استخدام األدوات السياسية حتى النهاية أيضاً ،ومراجعة العالقة السياسية مع
بريطانيا ،كما يجب العمل بطرق علمية مدروس��ة مع مؤسس��ات اجملتمع املدني
في بريطانيا وأوروبا للضغط على احلكومة البريطانية لتغيير مواقفها وتصحيح
ذلك اخلطأ التاريخي.
* د .ماهر خضير
يج��ب إقامة دعاوى أم��ام احملاك��م الدولية إلل��زام بريطانيا باالعتذار للش��عب
وبينات لكسب
الفلسطيني ،وما ينتج عن ذلك من آثار قانونية .ويوجد مسوغات ّ
هذه القضية بس��هولة ،ومن ثم التصدي لالحتفاالت التي ستقام بهذه املناسبة
سواء في إسرائيل أو بريطانيا.
وعلينا اس��تغالل وس��ائل اإلعالم بجميع أنواعها إلظهار احلقيقة ،وأن إسرائيل
هي دولة احتالل وأن وعد بلفور نتج عنه تهجير ما يفوق عن  570قرية فلسطينية
خالف��ا الرتكاب مجازر بحق قرى كاملة من العصابات الصهيونية .وال ميكن اعتبار
وعد بلفور بأنه بيان تاريخي ألنه نفذ على األراضي الفلسطينية بالقوة.
* د .محمد احلاج قاسم
يجب على الش��عب الفلس��طيني البدء بإج��راءات مقاض��اة بريطانيا على ما
ارتكبته بحق الش��عب الفلسطيني جراء هذا الوعد ،من أجل حتمل مسؤولياتها
السياسية والقانونية واألخالقية.
ويتوج��ب إطالق حملة إعالمية مدروس��ة ف��ي كل أنحاء العالم إلب��راز آثار وعد
بلفور على الش��عب الفلس��طيني م��ن تهجير وتدمي��ر واغتصاب واس��تيطان،
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وإنكار حلقوقه في إقامة دولة فلس��طينية مستقلة .كما يتوجب إقامة سلسلة
فعاليات مدروس��ة في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني لتوضيح آثار
هذا الوعد على كينونته السياس��ية واحلضارية .وأقترح إقامة مؤسس��ة رسمية
وشعبية تظهر وتبرز الدور اخلطير الذي لعبه وعد بلفور في مسيرة وتاريخ الشعب
الفلسطيني.
* د .نظام صالحات
إن فض��ح وعد بلف��ور كجرمية تاريخي��ة يتطلب العمل على أكثر من مس��توى
إعالمي وسياس��ي وأكادميي ،بحيث يتحقق اختراق في الوعي العاملي لنتائج وعد
بلفور الكارثية على شعب فلسطني وأرضها.
* د .يوسف دياب عواد
ميكن للشعب الفلسطيني تسمية وعد بلفور بلعنة العصر ملا أحدثه من دمار
وتش��ريد وضرر ليس فقط بفلس��طني بل ب��دول كثيرة ال س��يما دول اجلوار منها:
وفي ضوء ذلك ميكن تش��كيل جلنة وطنية ملعاجلة تداعيات وعد بلفور آخذة بعني
االعتبار:
 -1ربط كل ضرر أو عملية أو حادثة بوعد بلفور باعتباره السبب الرئيس.
 -2ترجم��ة وعد بلفور بعدة لغات والتعليق عليه أي نقضه ضمن حملة إعالمية
دولية متواصلة.
 -3توظيف العمل املسرحي في فضح وعد بلفور املشؤوم.
 -4إعداد بوسترات حتمل في ثناياها التنديد بالوعد الظالم.
 -5تنظيم وترتيب مؤمترات تناقش الوعد املشؤوم بكل لغات العالم.
 -6توظي��ف القان��ون الدولي في فضح وع��د بلفور وحتميل بريطانيا املس��ؤولية
الكاملة عن دمار الشعب الفلسطيني.
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أزمات غزة اإلنسانية:
بني معاناة السكان واالستخدام السيايس!
م.تيسير محيسن

*

مع االنقس��ام ،وبس��ببه ،بات النظام السياسي الفلس��طيني أكثر انكشافاً،
وأضح��ى مجتمع الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر هشاش��ة! وعليه ،ليس غريبا
أن تُس��تدخل «احلاجات اإلنس��انية» ضمن «منطق االنقس��ام» ،*1وأن تستغل أداة
للضغط السياسي إقليمياً!!
توطئة
عاجلنا في تقرير س��ابق (
 ،العدد  ،267ربيع  ،)2017موضوع أزمة
كهرب��اء غ��زة ،وخلصنا إلى أن وهم الس��يادة م��ع “منطق االنقس��ام” أفضيا إلى
تفاقم أزمات إنس��انية قائمة ،وافتعال أزمات جديدة ،في ظل تالش��ي القدرة على
مواجهته��ا وتنصل دولة االحتالل من مس��ؤولياتها .ومن تداعيات هذه األزمات أن
بات الش��أن الفلسطيني “منكشفا” أمام التدخالت السلبية اخلارجية ،ما يعجل
من تقوي��ض الصمود والقدرة على املواجهة والقب��ول بخيارات متهد لالنتقال من
التسوية بأوهامها إلى التصفية بكوارثها.
والي��وم ،نتابع املوضوع ،ف��ي ظل  3معطيات :اللجنة اإلداري��ة في غزة ،وإجراءات
الرئي��س واحلكوم��ة ،وتفاهم��ات حماس-دح�لان برعاي��ة مصري��ة ،بالتركيز على
قضيت�ين :األول��ى ،افتعال األزم��ات وتصعيدها ومن ثم اس��تخدامها سياس��ياً.
والثانية استدخال موضوع “اخلدمات األساسية” ضمن منطق االنقسام.
اللجنة اإلدارية :فزاعة أخرى!
ش��كلت حم��اس جلنة إدارية عليا إلدارة ش��ؤون قط��اع غ��زة (آذار  )2017معلنة
على لس��ان أحد نوابها في التش��ريعي أنها مجرد جلنة مؤقتة ،وليست بديال ً عن
* باحث وكاتب سياسي/غزة.
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حكومة التوافق ،وستعمل ما دام االنقسام قائماً .ومبررها سد الفراغ الناجم عن
عدم اعتراف مجلس الوزراء مبوظفي غزة الذين يديرون الش��أن احلكومي .أُخذ على
القرار افتقاده املسوغ القانوني ،والضرورة السياسية ،والقيمة العملية( ،إذ تفتقر
اللجنة إلى كل ما ميكن أن يسهل حل أزمات القطاع).
إجراءات عقابية :الناس تدفع الثمن
اتخذت حكومة الس��لطة الفلسطينية سلسلة من القرارات واإلجراءات بحق
قطاع غزة منها فرض ضريبة مضاعفة على الوقود الالزم لتشغيل محطة توليد
الكهرباء وتقليص ما تدفعه إلس��رائيل مقابل ما تزود به القطاع من كهرباء .إلى
جانب خصومات على الرواتب وإجراءات التقاعد املبكر ،مهددة مبزيد من اإلجراءات.
الرئي��س عباس برر ذل��ك قائال إن هذه اإلج��راءات «تهدف ملمارس��ة الضغط على
حم��اس للتراجع عن إجراءاتها االنقالبية ،وحل اللجنة اإلدارية التي ش��كلتها في
غزة» .وإذا كان رد الفعل األولي عند سكان القطاع عموما اتسم بالغضب ومن ثم
باحليرة وعدم الفهم والقنوط ،فإن حركة حماس اس��تغلت املوقف جيدا باالندفاع
نح��و إبرام تفاهمات مع النائب محمد دحالن .في الواقع ،ش��اع بني الناس أن هذه
اإلجراءات ال تش��كل عقاب��ا حلركة حماس بقدر ما تزيد من معاناة الس��كان التي
وصفها الرئيس نفسه بأنها «صعبة».
تفاهمات القاهرة :صب الزيت على النار!
اشتملت ورقة تفاهمات حماس-دحالن على  15بندا ً تستهدف ،طبقا لطرفيها:
“حتقي��ق املصاحلة اجملتمعية الوطنية ،وإنقاذ الوض��ع املتدهور في القطاع” .وأيا ً ما
كانت تلك البنود ،واملبررات التي يس��وقها الطرفان ،فإن الداللة السياس��ية تبقى
هي األخطر؛ إذ يراها البعض تكريسا ً لالنفصال.
أزمة الكهرباء :كعب أخيل!
كش��فت وس��ائل اإلعالم عن محاوالت يبذلها دحالن إليجاد حلول استراتيجية
ملش��كلة الكهرباء بعد أن س��اهم في توفير الس��والر املصري لتش��غيل محطة
التوليد .من ذلك شراء خط كهربائي إسرائيلي ،وتركيب خط مصري إضافي ،وربط
كهرب��اء غ��زة بخط الربط الثماني الذي من ش��أنه توفير  800ميغ��اواط .في هذا
الس��ياق كشف دحالن عن خطة لبناء محطة كهرباء في غزة بقيمة  100مليون
دوالر بتمويل خليجي.
مع جتدد األزمة ،أعلن وليد س��لمان ،الرئيس التنفيذي للش��ركة الفلسطينية
للكهرباء أن «احملطة ليس��ت س��ببا ً في أزمة الكهرباء ،إال أن كل األطراف ،مبا فيها
96

الشركة ،تتحمل املسؤولية بدرجات متفاوتة».
يعزو سلمان األزمة إلى «خلل في املعادلة بني شركة التوليد وسلطة الطاقة»،
إذ بينم��ا تلت��زم احملطة بالتش��غيل بكامل قدرتها ،فإن س��لطة الطاق��ة ال تلتزم
بواجباتها .ويوضح س��لمان أن األزمة سياسية ،بينما احللول الفنية واملالية ممكنة
عب��ر توفير الغاز الطبيعي ،وزي��ادة معدالت اجلباية ،وإعادة تأهيل ش��بكات النقل
والتوزيع.
ميوضع س��لمان األزمة في سياق االنقس��ام بني حركتي حماس وفتح ،ويضعها
الل��واء احتي��اط في جي��ش االحتالل ،جرش��ون كوهني ،في إط��ار «خدمة مصالح
إس��رائيل األمني��ة» عبر االهتم��ام باس��تقرار غزة م��ن ناحية ،وضمان اس��تمرار
االنقس��ام من ناحية أخرى .ويلف��ت كوهني االنتباه إل��ى أن «معضلة غزة» قدمية
وغي��ر قابلة للح��ل ،وأن أزمة الكهرباء هي أزمة كاش��فة لطبيعة هذه املعضلة.
ولذلك ،ليس غريبا أن تتنصل إسرائيل من مسؤولياتها في هذا الشأن ،فقد أعلن
نتنياه��و أن «أزمة الكهرباء في غزة ،هي خالف داخلي بني حماس والس��لطة ...وال
شأن إلسرائيل فيه”.
ه��ذا ،وقد حذر املبعوث األمم��ي ،مالدينوف ،من وقوع ك��وارث صحية وبيئية جراء
األزم��ة ،داعيا ً األطراف إلى العمل لضمان حلها ،وكاش��فا ً بعض جوانب هذا احلل؛
من حتسني اجلباية وضمان الشفافية ،وإرجاع العائدات إلى السلطة الفلسطينية.
أما أخطر ما جاء في تصريحاته فقوله إن «أفقر الفلسطينيني في غزة هم الذين
يدفعون الثمن» وأنه لم يعد من املمكن استمرار احتجاز سكان القطاع “رهائن”.
م��ن هنا نؤكد مرة أخرى أن الطبيعة األساس��ية ألزمات قطاع غزة ،ومنها أزمة
الكهرب��اء ،سياس��ية (دون التهوين من األبع��اد األخرى) ليس من حيث األس��باب
والنتائج فحس��ب ،وإمنا من حيث إنها باتت “أداة سياسية” تستخدم من قبل هذا
الطرف أو ذاك بغض النظر عن عواقبها على س��كان القطاع أنفس��هم .وقبل أن
نشرح كيف تستخدم األطراف ورقة “األزمة اإلنسانية” أورد مالحظتني:
 يندرج واقع حال غزة ضمن مجتمعات «الهشاشة» ،إذ يعيش  2مليون إنسانفي حالة انعدام اليقني ،وانعدام القدرة على الصمود في وجه األزمات .هذا الواقع
محك��وم بهياكل س��لطوية غي��ر واضحة ،وغير مس��ؤولة ،تفتقر إل��ى أحد أهم
مصادر الش��رعية «اإلجناز» التي تتمثل في مدى االس��تجابة للتطلعات الشعبية
(حتس�ين مستوى املعيش��ة ،وتزويد اخلدمات األساس��ية ،وضمان احلريات واحلقوق،
وحتقيق األمن) .االفتقار للش��رعية ميكن أن يدفع نحو جتديد ينابيعها باالنتخابات،
كما ميكن أن يدفع النخب السياس��ية احلاكم��ة ،إما إلى «اإلهمال» واالدعاء بعدم
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وجود مشكلة ،وإما إلى «القمع» لكبت الغضب وإسكات املعارضة.
 هن��اك م��ن يح��اول أن يقص��ر مفه��وم «األمن» في قط��اع غزة عل��ى مواجهةالتهديدات اإلس��رائيلية وحتقيق الس��لم اجملتمعي ويس��جل هذا البعض لنفسه
«إجن��ازات» على ه��ذا الصعيد حتتاج إل��ى تدقيق .لكن األخطر ،ه��و إهمال األبعاد
األخ��رى لألمن؛ ومنها االنهيار االقتصادي ،والتهديد البيئي ،والتضخم الس��كاني
واألوبئة ونقص اخلدمات .ويبدو أن القائمني على ش��أن الناس في غزة وفي رام اهلل،
ال ينظرون إلى الواقع املأس��اوي في قطاع غزة إال من زاوية تهديد منظومة احلكم
ولي��س تهديد اجملتمع برمته .بينما دولة االحتالل ذاتها ال تس��قط من حس��اباتها
األبعاد األخرى ،فكما قال بيرس يوماً« :إسرائيل ال حتتمل غزة فقيرة في اجلنوب»!
حسابات األطراف ورهاناتها:
(((1الرهينة :منذ البداي��ة تصرفت حماس جتاه غزة باعتبارها «رهينة» إلى أن
حتقق بعضا ً مما تطمح إليه ،دخولها النظام السياسي الفلسطيني من موقع قوة،
االنفتاح على اإلقلي��م والعالم طلبا ً لالعتراف السياس��ي واحلصول على الدعم.
لم حتس��ن احلرك��ة إدارة األزمات إال من زاوية اس��تخدامها لتبرير انقالبها وعرقلة
جه��ود املصاحلة ،وحتميل الرئاس��ة واحلكومة املس��ؤولية للنيل من ش��عبيتهما،
واستقطاب الدعم والتعاطف اخلارجي .في اآلونة األخيرة استغلت احلركة األزمات
وإجراءات الرئيس في تبرير تفاهماتها مع دحالن .هناك من يرى أن حماس س��رعان
ما س��وف تدفع ثمن ذلك غاليا؛ بتعريض وجودها ومصداقيتها لريح عاتية ،عالوة
عل��ى التس��بب بأضرار فادحة للقط��اع يصعب جبرها على امل��دى القريب .فهذه
التفاهم��ات إن ق��در له��ا أن تتحقق عل��ى أرض الواقع لن حتل أزم��ات القطاع حال ً
س��ليماً ،بل ورمبا تفاقمها .وألن حماس اس��تخدمت األزمة كورقة سياسية فهي
س��محت بذلك لآلخرين أن تس��تخدم الورقة ذاتها ضدها سياسيا ً (لتطويعها أو
إسقاط حكمها أو دفعها للقبول باحللول التصفوية) ،كان األجدى أن تنأى احلركة
بنفس��ها عن أزمات غزة ،وأال تتماهى مع «إدارة غزة» وتعيد تعريف ذاتها بوصفها
جزءا ً أصيال من حركة التحرر الوطني الفلس��طيني ومؤسس��اتها ،ال أن تتصرف
بوصفها حكومة غزة.
(((2الهاج��س :ش��هد قطاع غزة النش��أة األولى للس��لطة الفلس��طينية،
احتضن مؤسس��اتها وشكل ساحة سياس��ية إلثبات الذات واجلدارة ،لكنه ومنذ
البداي��ة ظل مبثابة هاج��س يقلق أركان الس��لطة (الصراع مع حم��اس ،االندفاع
للص��دام مع االحتالل ،التكلفة العالية حلل مش��اكله املوروثة واملس��تجدة) .أراد
الرئيس عباس أن يحقق اختراقا ً عبر االنتخابات التش��ريعية والتفاهم مع حماس
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لضمان اندراج القطاع وأهله ضمن استراتيجية الرئيس مثلما عبر عنها برنامجه
االنتخابي :التهدئة ،والتفاوض ،والقبول بالشروط الدولية (خارطة الطريق ،شروط
الرباعي��ة ،املب��ادرة العربي��ة .)..،أنهى انقالب حم��اس هذه االس��تراتيجية وأضاف
ذرائع جديدة إلس��رائيل واجملتمع الدولي للتنص��ل من االلتزامات وحتى االتفاقيات.
يبدو للوهلة األولى أن سياس��ات الس��لطة الفلسطينية كانت تسعى إلسقاط
حكومة حماس ،والغالب في رأيي العكس متاما :استمرت السلطة في دفع رواتب
اآلالف من موظفيها ،واإلشراف على تنفيذ مشاريع بنية حتتية ،وتوفير مستلزمات
الصحة والتعليم وغير ذلك .من املؤكد أن حكومة السلطة الفلسطينية وظفت
أزمات غزة في حش��د التمويل اخلارج��ي (مؤمترات إعادة اإلعم��ار ،والدعم األوروبي
والعرب��ي ،)..،لكنه��ا حت��ى قبل ثالثة أش��هر لم توظف��ه سياس��ياً .ولهذا جاءت
اإلجراءات العقابية األخيرة غير مفهومة وبالطبع غير مبررة وطنيا ً وإنس��انياً .بل
ميكن القول إنها وفرت حلماس فرصة نادرة لتبرير س��لوكها السياسي ،واندفاعها
للتفاه��م مع دح�لان ،والتنصل من التزاماتها األخرى ،كم��ا جاء في خطاب رئيس
املكتب السياسي للحركة إس��ماعيل هنية .تبدو رام اهلل ،عبر إجراءاتها ،وكأنها
تعل��ن عدم مس��ؤوليتها السياس��ية عما س��تؤول إليه أحوال القط��اع في قادم
األي��ام (تكريس االنفصال ،واالنفجار ،وحل إقليمي .)...،أما الرهان على أن اإلجراءات
ستدفع حماس للقبول والرضوخ فرهان بائس وغير واقعي.
(((3التخل��ص من املعضلة :بالنس��بة لدول��ة االحتالل فق��د كان قطاع غزة
دوم��ا ً مبثابة قنبل��ة موقوتة ،معضل��ة «ال تُلفظ وال تُبتلع» .اس��تفادت إس��رائيل
من االنقس��ام وش��جعت عليه بط��رق مختلفة ،واس��تخدمت األوض��اع املأزومة
ف��ي القطاع (وهي املتس��بب األول فيها) لتبرير حصاره��ا وتنصلها من التزاماتها
والتش��جيع على املضي قدما ً في طريق احلل اإلقليمي (جلب أطراف إقليمية حلل
املعضل��ة) ،اس��تغلت هذه األوضاع ف��ي دعايتها بأن الفلس��طينيني غير جديرين
بحكم أنفسهم ،وتبرير تنصلها من حل الدولتني .تبنت إسرائيل سياسة واضحة
جتاه غزة منذ  3عقود :االنسحاب منه ،وكي الوعي فيه ،واالنهاك اليومي ،والتفريغ
الدميوغرافي الذاتي ،وجعل املقاومة عبئا على أهلها ،وجلب أطراف إقليمية لتولي
أمره مع ضمانات استراتيجية تتعلق بأمنها وتقييد قدرة القطاع على املساهمة
اجلدية في مسيرة الكفاح الوطني.
(((4ك��رة الن��ار امللتهبة :رمب��ا كانت مص��ر أكب��ر املتضررين جراء االنقس��ام
الفلس��طيني ،إذ أضاف ملعضلة غزة بالنس��بة لها تعقيدا ً جديداً .بذلت القيادة
املصرية جهودا كبيرة وحقيقية إلنهاء االنقسام وحتقيق الوحدة الوطنية .أدركت
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ه��ذه القيادة ف��ي غضون ذلك حقيقتني سياس��يتني :األولى أن إس��رائيل فصلت
القطاع عن الضفة الغربية ولن تس��مح بأي شكل من أشكال الوحدة والتواصل
بينهما وبالتالي فإن عودة «الش��رعية الفلس��طينية» إلى غزة باتت مس��تحيلة.
الثانية ،أنها ،بحكم التاريخ واجلغرافيا وأمنها القومي ،باتت مضطرة لتلقف كرة
القط��اع امللتهبة .وإزاء املس��ألة الثانية واجهت حرجا ً مركب��اً :كيف تتعاطى مع
القطاع دون أن يبدو األمر وكأنه تدخل في الش��أن الفلس��طيني أو تكريس للواقع
ال��ذي تخطط له إس��رائيل ،واألم��ر اآلخر كيف تتعاطى مع قط��اع حتكمه حركة
سياسية محسوبة على جماعة اإلخوان املسلمني .إلى ذلك ،تدرك القيادة املصرية
جيدا أن الوضع في سيناء بات مرتبطا ً ارتباطا ً وثيقا ً مبا يجري في غزة وأن مصيرهما
بات مصيرا ً مشتركاً .لم يسبق ملصر أن استغلت أوضاع الفلسطينيني اإلنسانية،
ويس��جل لها ولشعبها وقيادتها مس��اهماتها املقدرة في خدمة الفلسطينيني
عموم��ا ً وأبناء قطاع غزة خصوصاً .لكنها ،وفي ظل التعقيدات املذكورة وجدت أن
املدخل اإلنس��اني لألزمة قد يخفف بعض احلرج ويدرأ اخملاطر السياسية احملتملة،
كما وجدت أن االس��تعانة بطرف فلسطيني آخر رمبا يعطي االنطباع بأن ما يجري
هو شأن فلسطيني خالص يقرره الفلسطينيون أنفسهم ،عالوة على الرغبة في
التخفيف من وطأة فكرة التفاهم مع حركة محسوبة على اإلسالم السياسي.
خامتة
معضل��ة غ��زة قدمية وبنيوي��ة ،تتفاقم باس��تمرار مع ش��ح امل��وارد والتضخم
السكاني والتهديدات البيئية ،وعلى وجه اخلصوص بسبب ممارسات دولة االحتالل
وتأثيرات االنقس��ام .فشلت حماس في إدارة األزمة وعالجها؛ ولم تتمكن من وقف
التدهور واالستجابة في احلد األدنى للحاجات واالحتياجات ،بل وحالت دون أن تقوم
األطراف األخرى مبا ميكن أن تقوم به .بعض هذه األطراف حتججت بسيطرة حماس
لتعفي نفس��ها من املس��ؤولية ،بعضها اآلخر واجهته صعوبات وتعقيدات األمر
الواقع.
م��ن الواض��ح أن «التفاهمات» لن حتل مش��اكل القطاع ،لن توقف الهشاش��ة
وتعاجله��ا ،كما ل��ن تعزز األمن بأبعاده املتعددة ،ولن تضفي الش��رعية على حكم
األم��ر الواق��ع .واألهم ل��ن تخلص حماس من ورطتها وتبرئ س��احتها من فش��ل
منوذجها في اجلمع بني السلطة واملقاومة.
باملقاب��ل ،لن تفلح اإلجراءات العقابية في ثني حماس عن اختياراتها ،ولن تعفي
الس��لطة من مس��ؤولياتها الوطنية عما يحدث في غزة وما ميكن أن يحدث لها.
األهم أنها لن تكون بديال ً عن مسار املصاحلة والوحدة اإلجباري مهما طال الزمن.
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وإذا كانت مفردات أي اس��تراتيجية وطنية اليوم يجب أن تشمل تعزيز الصمود،
واس��تعادة الوحدة ،وتفعيل املقاومة الش��عبية ،ومعاجلة أزمة التمثيل والقيادة،
عبر إعادة الهيكلة املؤسس��اتية على نحو يخدم تطبيق هذه االستراتيجية ،فإن
ش��رطها األول وقف العبث واالس��تهتار بلقمة عيش الن��اس ،وحقهم في تلقي
اخلدمات األساسية ،وضمان أمنهم ،واحلؤول دون االستخدام السياسي إال في إطار
مواجه��ة منظومة االحتالل .وأيضا وقف أش��كال اإلكراه املمارس على الناس عبر
اس��تغالل حاجاتهم واالجت��ار مبعاناتهم لتحقيق مآرب فئوية ومكاس��ب آنية .وال
يصلح كل ذلك إال برفض «منطق االنقس��ام» وإبراز مدى تهافته ،فلواله ملا متكنت
القوى اخلارجية من استغالل حاجاتنا للتأثير على خياراتنا وقراراتنا!!

الهوامش:

 *1تعبير نقصد به توليد نظامني منفصلني للسيطرة ،يعزز بعضهما بعضا« ،ينجحان» في
حتويل القضايا محل اإلجم��اع إلى موضوعات مفتعلة للخالف (في هذه املتابعة ،نبني كيف أن
تلبية احلاجات األساسية للناس مبا يعزز صمودهم باتت مسائل خالفية!!).
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موقف الزعامء العرب من وعد بلفور
1919-1917م
جهاد البطش

*

حرص املؤرخ��ون للصراع العربي الصهيوني على التوق��ف عند وعد بلفور ،ذلك
املفترق الذي أحدث حتوال ً هاما ً وتقدما ً ملحوظا ً في سير عربة املشروع الصهيوني،
ومحصوا في املص��ادر التاريخي��ة ليقوموا
وق��د دوّن هؤالء املؤرخ��ون وتفحص��وا
ّ
بتحلي��ل األدوار واملواقف من زوايا مختلفة ،إن إحدى أهم تلك الزوايا التي تقتضي
البحث والتي رمبا ورغم مرور مائة عام على الوعد من املمكن االستفادة منها ،كون
السياسة زئبق التاريخ ،يجب أن يدرك الباحث تأثير درجة احلرارة عليه سابقا ً ليتم
فه��م صعوده وهبوطه ف��ي الوقت احلالي ،ريثما تكون ه��ذه الزاوية املقصودة هي
املوق��ف العربي من وعد بلفور ،موقف العرب غير الفلس��طينيني من ذلك الوعد،
وكيف تعاملوا معه بالدعم أو التخاذل ،ورمبا من غير املنصف علميا ً أن يكون فقط
هذا هو املقياس.
احلالة العربية قبيل وعد بلفور:
نحن لسنا بصدد احلديث عن موقف دول تتمتع باستقاللية أو مراحل أو مقومات
كتلك التي يصفها ابن خلدون أو بسلطات منتسكيو ،إمنا احلديث يدور عن كيانات
مجزأة ،أو دول ال متتلك قوت يومها؛ بل عن أشخاص دان لهم بالوالء بضع قبائل ،أو
وصلت أقدام خيلها ملسافة كيلومترات غير بعيدة.
كانت ه��ذه الصورة املنصفة لتعريف العرب عقب احل��رب العاملية األولى ،وذلك
حتى يس��هل علينا حتليل مواقفهم من وعد بلفور ،ولنا أن نتس��اءل :هل بالفعل
كان املوضوع حاضرا ً في أذهان وآلية تفكير العرب؟ أم أن املوضوع ال يتعدى االرتباط
الوجداني جتاه فلسطني وما متثله في قلب كل عربي ومسلم؟.
* أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر في جامعة القدس املفتوحة.
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وعل��ى الطرف اآلخر يج��ب علينا التس��ليم علميا ً أو منطقيا ً ب��أن الغرب خاصة
بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة األميركية هم من وقفوا ملساندة هذه التي لم
تكن مجرد وثيقة أو رسالة أو ورقة ،إمنا كانت مشروعا ً مبعنى الكلمة ،مشروعا ً ولد
بتفكير وتعرض للنقاش ،ومر بأهم املراحل النظرية ،إلى أن خرج إلى الواقع ،وليس
كالدهماء يجب جزم أن األمر يتعلق بعش��ق ومحبة اإلجنليز لليهود ...أو جاء كرها ً
للع��رب حتت ذرائع أهمها وقوف بعضهم إلى جان��ب العثمانيني باحلرب ،ال ..فاألمر
هو أقرب مس��افة بني هاتني النقطتني في ذلك املس��تقيم ال��ذي خطه املفكرون
السياسيون في بريطانيا ،ولسنا بصدد فهم دوافع هذا الوعد إال من زاوية العرب،
وذل��ك لنصل إلى نهاي��ة الطريق التي توصلنا إلى معرفة ك��م كان الرقم العربي
مهما ً في أروقة السياسة البريطانية!؟
يجب التسليم سلفا ً بأن وعد بلفور لم يولد يوم 1917/11/2م ،بل كان في تفكير
وذهن الساس��ة اإلجنليز وكذلك ف��ي مفاوضاتهم مع ق��ادة املنظمة الصهيونية
العاملية ،1لكن عام 1917م كان عاما ً حاسما ً لبريطانيا خاصة في موضوع خسارة
الغواصات باحلرب وحركات االنفصال عن اجليش الفرنس��ي ،وأن روس��يا باتت على
أهبة توقيع صلح مع األعداء ،ولم تكن الواليات املتحدة قد قررت دخول احلرب ،وهذا
يعني أن بريطانيا وجدت نفس��ها وحيدة في وس��ط امليدان ،2وهذا يعطي تفسيرا ً
منطقي��ا ً للتوقي��ت أكثر من دوافعه احلقيقية ،فالدوافع عمرها س��نون عديدة إن
لم يك��ن أكثر ،لكن التوقيت كان يتطابق ويتالءم م��ع حالة بريطانيا والتي كانت
بحاجة إلى تقوية أي جهات وعلى األقل اقتضته ضرورات الدعاية ،وكذلك سيكون
العامل احلاس��م في استمالة يهود أميركا للضغط على حكومتهم إلقرار دخول
احلرب.
وعلى املنوال نفسه كانت استمالة ومماطلة وتسويف الشريف حسني والتأكيد
له على وعود بريطانيا بتحقيق أحالمه ،وعدم مساندة آل سعود املنتظرين للدوس
على الزناد وهم على حدود مش��يخة الكويت واالكتفاء بالعالقة احلسنة معهم،3
وكل ه��ذه الظروف والبيئة صنعت أس��باب ودوافع إصدار وع��د بلفور عام 1917م،
والتي يتضح فيها أن الواقع األساسي فيها كان املصلحة البريطانية.
وي��رى الباحث عدم منطقية أن الوعد جاء مكافأة حلاييم وايزمن في اكتش��اف
األس��يتون الصناعي في مرحل��ة هامة من احلرب ،فاملوضوع أكب��ر من ذلك بكثير
وناب��ع من فكرة أيديولوجية للصهيونية غير اليهودية ومصلحة بريطانيا ،إضافة
إلى نظرتهم للعرب ومعرفتهم األكيدة باحلدود الضيقة لردة فعلهم.
إن املتتبع ملوقف الش��ريف حسني وموقف امللك عبد العزيز من وعد بلفور يجب
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علي��ه أن يدرك العالقة البريطانية مع كليهما ،تلك العالقة التي تنبع باألس��اس
م��ن م��دى قوة الطرفني عل��ى األرض ألنها هي التي تس��تطيع احلس��م في نظرة
بريطاني��ا جتاههم��ا ،وألن كال ً من الطرفني كان بأمس احلاجة لبريطانيا ملس��اندته
في حربه جتاه األخر ،وعليه ميكن هنا وضع سؤال أين كانت أهمية املوقف من وعد
بلفور على سلم أولويات امليزان السياسي للشريف حسني وللملك عبد العزيز؟
كان موقف الزعيمني من وعد بلفور مبقياس مدى مساندة بريطانيا ألي منهما من
املعارك التي دارت بينها على أرض اجلزيرة العربية :حائل والرياض وقربة والطائف...
إلخ ،وال ش��ك أن بريطانيا وفي املناقشات التي دارت في أروقة مؤسساتها رجحت
الوقوف إلى جانب الشريف حسني وذلك حتى نهاية 1918م وبداية 1919م ،لكنها
فيما بعد رجحت كفة عبد العزيز آل س��عود ،ويتضح ذلك من مس��اومة بريطانيا
للشريف حسني عبر محاولة لورانس إقناعه بالتوقيع على مطلب اإلجنليز بإعطاء
فلس��طني وطنا ً لليهود حتى يس��تطيع إقناع اخملاب��رات البريطانية إيقاف الدعم
عن ابن س��عود ،وحتى س��قوط حائل لم يكن الشريف حسني قد أعطى أي تنازل
فيما يخص اليهود برغم أن وضع الش��ريف حس�ين قد أصب��ح محرجا ً جدا ً على
األرض ،وأن اإلجنليز سيساندون ابن سعود في معركة الطائف إن لم يحل الشريف
حس�ين أمره مع بريطانيا فيما يخص قضية فلس��طني ،4وهذا ما ال يدعو للشك
أن بريطانيا ربطت عالقتها بالش��ريف حسني مبجرد انتهاء احلرب ،ووضع احلاجة له
عل��ى الركن األمين بتأييده للمش��روع الصهيوني في فلس��طني ولو جزئيا ً فهي ال
تتوقع أن يكون صهيونياً ،لكنها تعرف حاجته املاسة في اإلبقاء على آل سعود.
وعل��ى الطرف اآلخر لم يكن األمر أحس��ن من ذلك ،فق��د بذلت بريطانيا جهودا ً
حثيث��ة عبر ممثليه��ا بالعراق والكويت لدى امللك عبد العزيز النتزاع ش��به اعتراف
بوجود اليهود في فلس��طني ،وال ميكن لنا تثبي��ت أن اعترافا ً وقع من أحد الطرفني
(الش��ريف حس�ين وامللك عبد العزيز) باملشروع الصهيوني في املرحلة املبكرة من
احلرب بينهم.
ردود الفعل العربية األولية على وعد بلفور:
ميكن القول بأن ردود الفعل العربية غير الرسمية هي التي سبقت تلك الرسمية،
وهذا مبرر للفهم ،...فلم يكن في حس��بان الس��لطان فؤاد األول ،والذي قُلد فيما
بع��د ملكاً ،اخلوض في املوقف من وعد بلفور وس��ط حراك املثقفني الوطنيني في
مصر ،والذي آل إلى ثورة عام 1919م بقيادة س��عد زغلول ،ولم يكن أطراف الصراع
في اجلزيرة العربية على عجالة من أمرهم لينقضوا على بريطانيا صاحبة سهم
النص��ر في الصراع بينهما ،لكن لم يكن للش��عوب ما تخس��ره عندما تعبر عن
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رفضها لهذا الوعد.
وبالتال��ي ليس غريبا ً أن تقدم اجلالية اإلس�لامية في بريطانيا احتجاجا ً إلى وزير
ميض على صدوره خمسة أيام ،فكان الرد
الداخلية البريطاني على الوعد ،الذي لم ِ
من وزير اخلارجية مارك سايكس (صاحب اتفاقية سايكس بيكو) ،فبعثوا من ق ّدموا
عريض��ة االحتجاج باملواالة لتركيا وأنهم عم�لاء ،وكذلك كانت ردة فعل بريطانيا
القاس��ية جتاه االحتجاج الذي قدمه األمير علي من مجلس الش��ورى امللكي بعد
أس��بوع من صدور الوعد إلى الوكي��ل الدائم لوزارة اخلارجي��ة البريطانية ،وقصد
فيه اس��ترعاء بلفور إل��ى خطورة وعده ،وتاله بعدة أيام عقد الوطنيني الس��وريني
املمثلني لس��وريا الكبرى اجتماعات للتعبير ع��ن معارضتهم للصهيونية ولوعد
بلفور ،ورغم طلبهم ردا ً على االجتماع فقد كانت نظرة بريطانيا لهم جتاهل الرد،5
وال ميكن قي��اس ردة الفعل العربية هذه بحجم احلدث ،ومن الصعب قبول مبرر أن
اجملتم��ع العربي ونظامه االجتماعي في تلك األيام بس��بب عدم وجود مؤسس��ات
على حجم املس��ؤولية اجملتمعية ،وأن النظام السياس��ي العرب��ي كان يفتقر إلى
األحزاب واحلركات السياسية التي كان من املمكن أن يكون لها ردة فعل أقوى من
هذا.
لم تكن دولة عظمى بحجم بريطانيا تتجاهل أن الضغوط العسكرية يجب أن
يتم استثمارها سياسيا ً وبالتحايل لتحقيق الغاية ،وهذا ما كان يتم في التعامل
مع الزعماء العرب لصياغة موقفهم من وعد بلفور ،أو حتى كل قضية فلسطني
أو املشروع الصهيوني ،كون هذه املصطلحات انتشرت مختلفة هكذا في املصادر
اخملتلف��ة خاصة العربية واإلجنليزية والصهيونية ،حيث أرس��لت بريطانيا رس��الة
إلى الشريف حس�ين مع مبعوث على مستوى عسكري وليس مستوى سياسيا ً
وه��و الكولوني��ل « »PASTتؤكد فيها أنها لن تس��مح باالس��تيطان اليهودي في
فلس��طني ،إال بقدر ما يتفق مع مصلحة الس��كان العرب ،6ويرجح هنا االفتراض
أن بريطاني��ا كانت تهدف في هذه املرحل��ة املبكرة التي تلت صدور الوعد أن يكون
موق��ف الزعماء العرب نوع��ا ً من الصمت ،وأن ال يرتقي إل��ى درجة الرفض أو حتى
املوقف بشكل عام.
وقبل عام 1918م كان��ت اجليوش البريطانية التي كان يقودها اجلنرال اللنبي قد
دخلت القدس براً ،ورمبا بطبيعته العسكرية لم ينس أن يذكّر الناس خاصة زعماء
الق��دس بأن احل��روب الصليبية انتهت ،ولم يكن يراعي ذل��ك االحتقان الذي لم مير
عليه أقل من ش��هرين والذي زرعه وعد وزير دولته بلفور ،وأن الزعماء العرب الذين
قدم��وا ليحضروا احتفال املدينة ،كانوا بحاجة أقل مما يوصف بطمأنة هذا القائد
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عن س��بب احتالله للقدس ،ولو بلغة السياس��ة التي قد ال يعيها البعض ،إال أنه
كان العكس متاماً ،فقد جاء للتأكيد على موقف بلده من وعد بلفور.
ردة فعل الزعماء العرب على وعد بلفور:
بلغت ذروة الضغوط التي مارس��تها بريطانيا على الزعماء العرب مع نهاية عام
1918م وبداية عام 1919م ،والتي متثلت بإيقاع الهزمية تلو الهزمية بقوات الشريف
حسني في اجلزيرة العربية على يد آل سعود ،وإذا أردنا اإلنصاف فإنه على األقل لم
تقم بريطانيا بنصرة أو مس��اندة الشريف احلس�ين البتة ،إضافة للضغوط التي
مارسها الشعب املصري على بريطانيا وعلى ملكهم فؤاد األول والتي ميكن القول
إن مصيره هو بأي��دي احملتلني البريطانيني وال مجال للحديث عن اتخاذ موقف جتاه
وعد بلفور أو حتى ما يجري في فلسطني ،وإزاء كل ذلك فقد أسفرت هذه الضغوط
عن حدث سيكون له من األهمية ما ينعش احلركة الصهيونية وهو تلك االتفاقية
أو املذك��رة أو املعاه��دة أو احملض��ر ،فال يهم هنا االس��م بقدر أهمي��ة ما في داخل
هذه الوثيقة ،وهي اتفاق األمير فيصل بن احلس�ين وحاييم وايزمن حول فلسطني،
والت��ي مت توقيعها بني الطرفني في الثالث م��ن كانون الثاني (يناير) 1919م ،7والذي
لن��ا أن نفهم من خاللها موقف أكبر زعيم عربي هو الش��ريف حس�ين كون ابنه
كان وكي�لا ً عن��ه ،وال ميكن أن يقوم مبثل ه��ذا العمل دون مش��ورة والده ،وال ميكن
االفت��راض بأن ه��ذا ال يع ّبر عن موقف ،وأنه مجرد جولة حتايل سياس��ي كاجلوالت
الت��ي تقوم بها بريطانيا مع العرب ،بل إن بعض الباحثني والزعماء قد حاولوا نفي
مثل هذه الوثيقة ،لكنها وجدت في أرش��يف وزارة املس��تعمرات البريطانية ،ومن
ب��اب املوضوعية فال ميك��ن احلصول في املصادر الصهيونية واإلس��رائيلية على ما
قد يفهم س��عادة القادة الصهاينة على ما ورد داخل الوثيقة بقدر تلك الس��عادة
التي ش��عروا وع ّبروا عنها أنه��ا وثيقة اتفاق للمنظم��ة الصهيونية العاملية مع
زعي��م عربي هام إن لم يك��ن هو األهم من غير الفلس��طينيني ،وميكن فهم هذه
الوثيقة بـ:
 أنها وثيقة بني زعيمي طرفي الصراع الصهيوني والعربي وبرعاية بريطانية. سمت الوثيقة شيئا ً من العالقات املستقبلية (وكاالت) كدليل للنوايا احلسنة. نصت الوثيقة على ترسيم حدود مستقبلية بني الدول العربية وفلسطني. قبل��ت الوثيقة بالهج��رة اليهودية بصورة مزينة كاحلفاظ على الفالحني وعدمتأثرهم سلباً.
 أكدت الوثيقة على “رقابة” املس��لمني على األماكن املقدسة رغم أن مصطلحالرقابة ال مينع اآلخرين من استعمال هذه املقدسات.
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 قبول الطرفني باعتبار بريطانيا الوس��يط؛ بل هو من يحكم على حدوث خالفحول تفسير بنود الوثيقة.
لق��د أدرك فيص��ل وبع��د أقل من ي��وم واح��د أن التجزئة في الوثيقة س��تعني
التحاي��ل عليها بش��كل كامل ،ولكن األهم لديه كان حص��ول العرب على الوعد
الذي أعطاه الس��ير ماكماهون لوالده بدولة عربية كبرى مستقلة ،وأنه ربط ذلك
ببن��ود املذكرة ،8ولكن من الصع��ب أن نقول إن األمير فيصل لن يندم على توقيعه
في اليوم السابق ،ولذلك بعد هذه التحفظات والتي ميكن أن تكون مخرجا ً لتهربه
م��ن االتفاقية ،فهو ي��درك أن البريطانيني قد س��عوا منذ أش��هر وفي مفاوضات
وضغوطات عليه لتوقيعها.
كان أول م��ن تأثر باملوق��ف العربي هذا هم العرب الفلس��طينيون الذين عقدوا
مؤمتره��م األول ف��ي 1919/1/27م ،وقرروا رفض تقس��يم الش��ام إل��ى كيانات ،ألن
فلس��طني هي جزء من بالد الش��ام وليست دولة مس��تقلة ،بل شكلّوا ما يشبه
حكومة فلسطينية وطنية ،وبعد أيام من ذلك كان مؤمتر الصلح في باريس ،وكان
اجلمي��ع ينتظر م��ا اجلديد في ُجعبة األمي��ر فيصل الذي س��يتحدث عن القضايا
العربي��ة ،والذي ال يخف��ى على أحد أن قضية فلس��طني هي العق��دة باملوضوع،
وكذل��ك ما يحمله حاييم وايزمن والذي ميكن االفتراض بأن أي ش��يء س��يأتي به
سيكون عاديا ً كون أي حراك سيكون مربحا ً ملنظمته ،وأن ليس لديه ما يخسره.
إن أق��ل م��ا ميكن فهم��ه من خطاب فيصل بن احلس�ين أمام مؤمت��ر الصلح أنه
يؤك��د على وجود وف��اء الغرب خاصة بريطاني��ا لوعودها لوال��ده بإعطائهم دولة
عربية موسعة مستقلة في بالد الشام ،وأنه ال ميانع في وضع فلسطني في شكل
نظام دولي وليس بالضرورة أن تكون تابعة للدولة العربية الكبرى املنشودة ،ودعم
تفس��يره هذا باملذكرة التي أرسلها إلى الزعيم الصهيوني األميركي فرانك قورنر
والتي يؤكد فيها رغبته في مساعدة اليهود في فلسطني دون التأثير على العرب
الفلس��طينيني ،9إن هذا املوقف لم يكن حتى بالوضوح الذي اتس��مت به املذكرة
الت��ي وقعها األمير فيصل بن احلس�ين مع حاييم وايزم��ن ،وأن خطابه أمام املؤمتر
يتسم باملوقف غير الرافض لوعد بلفور لكن لم يؤيده ،ومن هذا يُفهم املوقف من
الوعد بأنه يصل باملقياس السياسي إلى التجاهل علناً ،وإلى عدم املعارضة ضمنا ً
من خالل املذكرات والوثائق ،بل إن ردة فعل لم تكن هناك على األرض.
لنا أن ندرك احلالة السياسية التي كانت قائمة في األشهر األولى من عام 1919م،
خاصة باجلزيرة العربية ليتس��نى لنا حتليل موقف امللك عبد العزيز والذي صحيح
أنه كان بحاجة إلى مس��اندة بريطانيا ،فهو لم يوحد بالده بعد ،ولم يستطع بعد
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يرسخ أركان دولته ،واملقصود هنا مقارنة
الس��يطرة على كل اجلزيرة العربية ،ولم ّ
أوضاع��ه بأوضاع خصمه اللدود الش��ريف حس�ين وأوالده ،ال��ذي كان عبد العزيز
أحس��ن حاال ً رمبا من الش��ريف حس�ين ،وعلى األقل لم يكن يس��مي نفسه بعد
مس��ؤوال ً عن بالد الشام على س��بيل املثال ،ولم يكن قد ارتبط كما تفيد املصادر
التاريخية بأي اتفاق مع بريطانيا بش��أن فلس��طني ،وهذا سيفسر رمبا موقفه من
وعد بلفور وقضية فلسطني في تلك األشهر من بداية عام 1919م.
متيز عام 1919م بأن املنظمة الصهيونية العاملية قد زادت بوتيرة عالية من فتح
قنوات مباش��رة مع العرب دون احلاجة إلى وس��اطة بريطانية ،وقامت بعرض دعم
مالي كبير كان امللك عبد العزيز بحاجة ماسة إليه إلكمال االنتصارات والسيطرة
عل��ى كل اجلزيرة العربية وتثبيت أركان الدولة والقضاء على آخر جيوب الش��ريف
حسني ،ومقابل ذلك البحث عن أي صيغة لقبوله أو اعترافه بوعد بلفور وتأسيس
الوطن القومي لليهود في فلس��طني ،ورفض امللك عب��د العزيز ذلك ،وميكن فهم
ه��ذا الرفض م��ن خالل احتجاجه للرئي��س األميركي روزفلت على الوس��ائل التي
اس��تخدمها معه حاييم وايزمن؛ بل إنه اتهم وايزمن بالس��عي لالستيطان حول
املدين��ة املنورة بحجة احلق التاريخي لليه��ود هناك ،10وصحيح أن هذا املوقف كان
رفض��ا ً لوع��د بلفور لكنه لم ي��رقَ إلى حجم احل��دث ،فاملص��ادر التاريخية خاصة
العربية الفلسطينية لم يَرد فيها ما ميكن فهمه أدنى شكل أو دعم من آل سعود
للفلس��طينيني في الس��نوات التي تل��ت وعد بلفور ،ورمبا ميكن هنا تفس��ير ذلك
بأن غالبية العرب في بالد الش��ام في أعوام 1919-1917م كانوا موالني للش��ريف
حسني أو أبنائه فيصل وعبد اهلل.
تأثير دور الزعماء العرب على املوقف:
كلما كانت أشهر عام 1919م متضي كانت تتضح صورة أن بريطانيا قد نفضت
يدها من الش��ريف حس�ين ،وأن احلاج��ة إليه انته��ت ويجب أخذ أبنائه كجس��ر
لضمان عدم معارضته سياس��تها في بالد الش��ام والعراق ،وأن أمره ش��به انتهى
باجلزي��رة العربية ،وأنه أصبح هناك ش��رطي جديد باملدينة هم آل س��عود ،والذين
لي��س بينه��م وبني بريطاني��ا أي عهد أو اتفاق ب��أي دولة لهم في بالد الش��ام وأن
احلصول على صيغة عالقات مش��تركة بينهم وبني بريطانيا هي مريحة وال تقارن
بالعالقة مع الشريف حس�ين ،الذي ال يكل عن املطالبة بتلك الدولة التي وعدته
إياه��ا بريطانيا أثن��اء احلرب العاملية األولى والتي انته��ت ،وال داعي ألي مصلحة أو
مساندة منه للحلفاء.
م��ن ه��ذا الباب اس��توجبت املصلح��ة البريطاني��ة بالعراق ،وكذل��ك إطالق يد
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فرنس��ا لتحقيق مصاحلها في سوريا عدم مس��اندة الشريف حسني بل ونصحه
باالستجابة ملطالب فرنس��ا ،فعندما قرر امللك فيصل وحكومته احلرب واملقاومة
في س��وريا حتطم اجليش العربي في ميس��لون ،وما كان من فرنس��ا إال أن طاردت
فيصل ومنعته من البقاء في أي أرض سورية ،وحتى في معقله في حوران ،تسلم
إن��ذارا ً من احلكومة الس��ورية املوالية لفرنس��ا مبغ��ادرة أي أرض س��ورية ،وعندما
اس��تنجد ببريطانيا لم يكن ما تقدمه غير النصح بعدم إقحام نفس��ه مبقاومة
فرنس��ا ،حتى إنها لم تتوس��ط ألولئك املقاتلني أعوان الش��ريف حسني وهم في
س��جون فرنسا والذين قاتلوا إلى جانب بريطانيا ضد األتراك العثمانيني قبل بضع
س��نوات ،وكذل��ك األمر حصل ف��ي العراق وال��ذي كان حاضرا ً في وع��ود بريطانيا
للش��ريف حسني س��ابقاً ،فقد دخلته اجليوش اإلجنليزية واستمروا في إجراءاتهم
حتى مت لهم تعيني الس��ير براس��ي كوكس معتم��د بريطانيا في اخلليج رئيس��ا ً
للدولة العربية العراقية ،11وهنا ميكن لنا القول إن موقف الشريف حسني بصفته
زعيما ً عربيا ً في الس��نوات التي س��بقت والتي تلت وعد بلفور قد انتهت ،أو على
األق��ل لن يكون له أهمية كبيرة لدى األط��راف اخملتلفة كبريطانيا وأميركا ،وحتى
املنظمة الصهيونية والتي حافظت أن يكون لها عالقة مع ساللته في إمارة شرق
األردن فيما بعد.
اعتق��د حايي��م وايزمن أن قبول الزعم��اء العرب بوعد بلفور سيس��هل الطريق
للوص��ول إلى رضى عرب فلس��طني ،وعلى األقل تخفيض الضغ��ط وردّات الفعل
الوطني��ة الت��ي قاموا بها ،والتي يب��دو أن زعماء بريطانيا كان��وا يبدون انزعاجهم
من هذا األمر أمام وايزمن الذي كان يس��ير وكأنه في س��باق م��ع الزمن ،فتارة ترى
خطاباته متطرفة ،وتارة أخرى تراه يس��تميل عرب فلس��طني ،فه��ا هو يؤكد في
خطاب له عام 1919م في لندن أن وعد بلفور هو املفتاح الذهبي الذي يفتح أبواب
فلسطني ويتحدث عن تساؤالت الزعماء العرب حول هذا الوعد ،وتارة أخرى يناشد
اليهود عدم مس��اس ش��عرة واحدة من رؤوس عرب فلس��طني ،وم��ن املؤكد أن أي
منطق بالعالم يعطي احلق لهم بالعيش في وطنهم فلس��طني ،وهذا التزام منا
نح��ن اليهود للع��رب بذلك ،12ولرمبا كان الرجل يقصد إيصال رس��الته للش��ريف
حسني وللملك عبد العزيز وللملك فؤاد األول ،ويعتقد أنها ستساعدهم في تزيني
أو تخفيض الضغط عليهم أمام شعوبهم ،وبالذات أمام عرب فلسطني.
إمنا يعزز ذلك رفض الش��ريف حس�ين التوقيع على صك االنتداب مبا يحتوي من
كل املواد ،باعتباره مغايرا ً ومخالفا ً ملا أُعطي من عهود ،وهنا يالحظ يأس الشريف
حسني من حتقيق أي تقدم من املوقف البريطاني في فلسطني؛ بل إنه من الصواب
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االعتقاد بأن ش��يئا ً لن يخسره أو لم يعد يأمل في حتقيق حلمه الذي وُعد به أثناء
احلرب العاملية األولى ،ولكن ال أرى أن الش��ريف حسني قد قرر قطع شعرة معاوية
مع اإلجنليز ،فال زالت مصاحله معهم باجلزيرة العربية ولو اسمياً ،وكذلك في إمارة
شرق األردن التي بات يعتبرها بادية األمان بالنسبة له خاصة لبعدها عن آل سعود.
لق��د بدا أن عرب فلس��طني باتوا يعمل��ون دوليا ً ودون غطاء أو مس��اندة عربية،
وصحي��ح أنهم ل��م يتعرضوا لضغوط عربي��ة ،لكن أيضا ً لم يجدوا أي مس��اندة
منهم ،وهذا يتضح من س��فر الوفد الفلس��طيني األول إلى لندن ،الذي اس��تعان
ببعض الصحفيني العامليني ،واس��تطاع الوفد إقناع مجلس اللوردات برفض صك
االنتداب ،لكن دون رفض وعد بلفور.13
وميكن هنا مالحظة التقدم ألن صك االنتداب جاء ضمن إطار اخلطة البريطانية
الصهيونية لتنفيذ وعد بلفور ،واألهم ما اس��تطاع زعماء عرب فلسطني حتقيقه
دون الزعماء العرب.
دخ��ل ع��ام 1921م وبدت ب��وادر تنفيذ وعد بلف��ور عل��ى األرض تتضح من خالل
سلوك املندوب السامي هربرت صموئيل الذي سيمارس على األرض ،خاصة قضية
االس��تيالء على األراضي ونقلها لليهود ،وكذلك فتح أب��واب الهجرة ،ولقد كانت
بريطانيا تعرف مدى غضب الش��ريف حس�ين عليها ،لكنها ل��م تقطع التواصل
معه خاصة توفير مالذ آمن له في ش��رق األردن من مالحقة آل سعود له وألتباعه،
والسؤال ما هي مصلحة بريطانيا من إعادة ترتيب العالقة وترميمها مع الشريف
أو امللك حسني؟ إنها اعتراف أي زعيم عربي خاصة في بالد الشام مبركز بريطانيا في
فلس��طني والعراق واألردن هو الهدف األكبر من ذلك ،وبالفعل رفض امللك حس�ين
توقي��ع أي معاهدة من هذا القبيل رغم توقيع ابنه األمير عبد اهلل ،وكان الس��بب
أن هذه املذكرة تتضمن اعترافا ً بسياسة بريطانيا في فلسطني ومن ضمنها وعد
بلفور ،14ورمبا كان رفض امللك هذه املرة بس��بب الثورة في فلس��طني التي اندلعت
في يافا ،وعدم تنس��يق بريطانيا معه في إرس��الها جلنة هيكرافت للتحقيق في
األحداث ،إضافة إلى إجماع زعماء فلسطني على هذا األمر.
إن النظر إلى البيئة السياسية واألجواء والعوامل الذاتية واملوضوعية التي كانت
حتيط بالقضية الفلس��طينية سيجعل من السهل تفس��ير الظواهر واألحداث
الت��ي حتيط باملنطقة؛ بل وتفس��ير املواقف ،لكن مج��يء وفد يهودي من املنظمة
الصهيوني��ة العاملي��ة ملقابلة امللك حس�ين في عم��ان وخطبة أحده��م باللغة
العربية متمنيا ً أن يعم السالم بني العرب واليهود ،وأنهم بدأوا بطرح شيء جديد
وهو إغراء األمير عبد اهلل بأن اليهود يطالبون بأن يس��تلم حكم فلسطني ألنهم
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واثقون مبساواته بني العرب واليهود ،والسماح لهم باستعمال اللغة العبرية ،ومن
حتدث عن تس��هيل هجرة لن متس بالسكان العرب ،ورفض امللك حسني هذا األمر،
ألنه كما حتدث لهم يعني املوافقة على وعد بلفور ،15وهذا ما يؤكد أن كل األحداث
التي مرّت في محطات العالقة البريطانية مع الزعماء العرب ،والتي كانت سياسة
بريطانيا جتاه فلس��طني خاصة وعد بلفور كمحطة رئيس��ة في هذه العالقة ،إال
أن ذل��ك لم يقطع العالقة بني ه��ؤالء الزعماء وبريطانيا؛ بل لم يقطع العالقة مع
الزعماء الصهاينة ،وأن هذه الزيارة التي قام بها وفد املنظمة الصهيونية العاملية
واس��تعمالها أساليب التحايل والذكاء أمام امللك لم جت ِد نفعاً ،ومن باب اإلنصاف
توف
أن الش��ريف حس�ين قد اس��تفاد من دروس عالقاته م��ع بريطانيا الت��ي لم ِ
بوعودها غير مرة؛ بل تركته وحده في امليدان في صراعه مع ابن س��عود ،وميكن أن
يجد ذلك تعبيرا ً له في تطور موقفه جتاه القضية الفلسطينية بعد عام 1919م،
والذي لم يث َبت باملصادر التاريخية توقيعه ألي وثيقة مع بريطانيا تخص فلسطني
بعد استقراره بالبادية األردنية.
وميكن اخلروج بعدة نتائج أهمها:
 أص��درت بريطانيا وعد بلف��ور وهي تعرف بأن الظروف العربية القائمة لن يكونلها أي تبعات سلبية كبيرة على عالقتها معهم.
 اس��تغلت بريطانيا املوقف الصعب والصراع في اجلزيرة العربية بني الش��ريفحسني وامللك عبد العزيز النتزاع موقف مؤيد أو غير معارض لوعد بلفور.
 استطاعت املنظمة الصهيونية العاملية التنسيق الكامل مع بريطانيا وفرنسافي مواجهة؛ بل صياغة مواقف الزعماء العرب من وعد بلفور.
 أن العدد األكبر من الزعماء العرب خاصة الواقعة دولهم في أفريقيا لم يهتموامبا فيه الكفاية بالرد على وعد بلفور ،ورمبا لمِ ا كانوا ميرون فيه من ظروف قاسية.
 أن تطور املوقف العربي من وعد بلفور كان مقياس��ا ً ملدى استقرار أحوال هؤالءالزعماء خاصة مبقياس العالقة مع بريطانيا.
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الالجئون الفلسطينيون ووثائق السفر
تسعة وستون عاماً من املعاناة
نعيم ناصر

*

"تراجيديا" الالجئ الفلس��طيني فصول من معاناة ال تنتهي .فمأساته ليست
قسوة الغربة والشتات ،أو عسف االحتالل وظلمه ،فحسب ،فهاتان ميكن حتملهما،
وإمنا األشد مضاضة هو معاملة ذوي القربى له ،والقيود التي تفرضها بعض الدول
على تنقالته ،والقوانني واإلجراءات ،التي حتد من سعيه في طلب الرزق.
ولعل وثائق الس��فر الفلس��طينية هي أحد املظاهر املرة له��ذه املعاناة .إذ يكاد
ال يخل��و مطار من مطارات الدول العربي��ة واألجنبية من أكثر من قصة مؤملة عن
حج��م املعان��اة ،التي يلقاها حاملو ه��ذه الوثائق .فعدا عن املعامل��ة املذلة ،التي
يلقونها من قبل موظفي املطارات ،تس��مع عش��رات القصص واحلكايات عن مدد
االنتظار لعشرات العائالت الفلسطينية في قاعات "الترانزيت" التي قد متتد أياما،
بل أسابيع ،في بعض األحيان ،ألن دوال عربية عديدة ترفض استقبال حاملي وثائق
الس��فر الفلس��طينية ،وتعيدهم من حيث أتوا ،ال جلرم ارتكبوه سوى امتالكهم
لهذا "الوباء" الذي يسمى وثيقة سفر .فمتى بدأت رحلة الالجئ الفلسطيني مع
هذه الوثيقة؟ وكيف تعاملت معها الدول العربية؟.
بوصول قوافل الالجئني الفلسطينيني ،عقب النكبة في العام  ،1948إلى الدول
العربية اجملاورة ،وصراعهم من أجل البقاء ،نتيجة لتردي األوضاع االقتصادية للدول
التي جلأوا اليها ،برزت حاجتهم املاس��ة لوثائق س��فر متكنهم من التنقل اللتقاط
لقمة العيش خارج نطاق تلك الدول ،وخصوصا ً في دول اخلليج العربي الغنية.
صحي��ح أن الالجئ�ين الذين جل��أوا إلى الضف��ة الغربية وإلى الضفة الش��رقية
حصلوا على اجلنسية األردنية وأصبحوا مواطنني أردنيني رسمياً .وصحيح أن نفرا ً
قلي�لا من أغنياء هؤالء الالجئني اس��تطاع احلصول على "جنس��ية" عربية ،إال أن

* مدير حترير مجلة “بلسم” ،رام اهلل.
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الغالبي��ة العظمى من الالجئ�ين -قبل ضم الضفة الغربية إل��ى األردن في العام
 -1950ل��م تكن متلك أية وثيقة س��فر .فغدا احلصول على هذه الوثيقة هاجس��ا ً
يؤرقها وهدفا ً تسعى لتحقيقه.
وعندما أثيرت ،ألول مرة ،قضية منح الالجئني الفلس��طينيني وثائق سفر ،عقب
النكبة ،مع الدول العربية ،كانت احلجة جاهزة ،وهي أن وضع الالجئني وضع مؤقت،
وأن منحه��م "اجلنس��ية" يقوض اجله��ود الرامية إلى حتقي��ق عودتهم ،ومنحهم
"تعويضات" .وبسبب تفاعل هذه ال
الذي ش��كلته على كاهل الدول العربية املضيفة ،طالب مجلس اجلامعة العربية
بتاري��خ  14أيل��ول (س��بتمبر)  1952بإصدار جواز س��فر موحد لالجئني تس��هيال
لس��فرهم وحتركاتهم ،ش��رط أن ال يش��كل هذا اإلجراء قبوال ً بالوضع السياسي،
آنذاك ،أو انتقاصا ً من حقوق الالجئني في فلسطني .وبقي هذا القرار حبرا ً على ورق
ولم تنفذه أي من الدول العربية.
وبع��د ه��ذا التاري��خ بعام ونص��ف ،تقريب��اً ،صدر ع��ن اجلامعة العربي��ة بتاريخ
 1954/1/27ق��رار آخر يدع��و كل احلكومات املضيفة لالجئني الفلس��طينيني إلى
منحهم وثائق سفر مؤقتة ،كال ً مبفرده ،شريطة أن ال يكون الالجئ قد حصل على
جنسية بلد آخر.
وبتاريخ  1955/10/14صدر قرار آخر عن اجلامعة العربية طالب مبنح وثائق س��فر
لالجئني الفلس��طينيني املقيمني خارج العالم العرب��ي .وبتاريخ  1959/4/9طلبت
اجلامع��ة العربية من الدول العربية أن تتعاطف مع رغبات الالجئني املقيمني على
أراضيه��ا في إيجاد فرص عم��ل لهم ،لكن اجلامعة أصرت في الوقت عينه على أن
يحتفظ الالجئون بهويتهم الفلسطينية.
وف��ي جميع األحوال لم تك��ن قرارات اجلامع��ة العربية ،في هذا الش��أن وغيره،
ملزمة ،لذا فقد مت جتاهلها في الغالب ،ولم ترغب أية دولة عربية  -باستثناء األردن
وس��ورية والعراق  -في دمج الالجئني في نس��يجها االجتماع��ي .واألمر املهم في
هذا الصدد هو أن أحدا ً من املسؤولني العرب لم يكن على اطالع مباشر على هذه
املشكلة ،أو باألحرى لم يكن مهتما ً مبا يعنيه كون الالجئ الفلسطيني دون دولة،
وما يتبع ذلك من أمور تتعلق بالس��فر والس��كن وفرص التعليم والعمل وغيرها
من الهموم .وعليه ،وحتى أواخر اخلمس��ينات ،لم يجر إصدار بطاقة هوية موحدة،
أو وثيقة س��فر لالجئني الفلس��طينيني .ويبدو أن هذا األمر (إص��دار وثائق موحدة
لالجئني) لم يرق للحكومات العربية ،في ذلك احلني ،إذ فضلت كل دولة ،فيما بعد،
أن تتصرف بطريقتها اخلاصة جتاه هذه املش��كلة ،فعمدت إلى إصدار وثائق س��فر
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خاصة بالالجئني املقيمني على أراضيها ،وبشروط وقيود تختلف من بلد آلخر.
أنواع وثائق السفر التي يحملها الالجئون الفلسطينيون
الوثيقة املصرية:
ففي مصر ،وبعد وصول عدد محدود من الالجئني الفلسطينيني إليها (كانوا في
العام  1946بحدود  7000نسمة) عمدت احلكومة املصرية إلى إبدال بعض بطاقات
الهوية الفلس��طينية وجوازات الس��فر الت��ي منحتها لهم بريطاني��ا ببطاقات
هوية مصرية ،ثم منحوا فيما بعد ( )1949وثائق س��فر حتمل اسم حكومة عموم
فلسطني ،أسوة بالفلسطينيني في قطاع غزة ،وذلك عقب تشكيل هذه احلكومة
في تش��رين األول (أكتوبر) من العام  .1948وبهذا أصبح الفلسطينيون اخلاضعون
لقوان�ين اإلدارة املصري��ة ف��ي قطاع غ��زة يحملون ه��ذه الوثيقة .ولك��ن قيمتها
تضاءل��ت مع تض��اؤل االعتراف العربي بتل��ك احلكومة .وحتى مص��ر ،التي كانت
تدعم تش��كيلها كان الدخول إليها أو اخلروج منها مشكلة حلاملي هذه الوثيقة،
وكي يغادر الفلس��طيني قطاع غزة كان عليه أن يحصل على إذن حكومة عموم
فلس��طني واحلكوم��ة املصرية .وحتى بعد احلصول عل��ى اإلذن ،يجب على صاحب
الطل��ب أن يحصل على تصريح من الدولة أو الدول ،الت��ي ينوي التوجه إليها من
قنصليتها في القاهرة .وعلى رغم أن وثائق س��فر حكومة عموم فلس��طني متنح
أصحابها حق اإلقامة لعام واحد في مصر ،إال أنها لم تس��مح لهم بالعمل فيها.
فقد كتب ف��ي تلك الوثائق عبارة صريحة تقول" :ممنوع من العمل بأجر أو من دون
أج��ر" ،وقد اس��تمر العمل بهذه الوثيقة حتى الع��ام  ،1964التاريخ الذي "دفنت"
فيه حكومة عموم فلسطني رسميا ،وشهد قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
أما وثائق الس��فر املصرية احلالية فقد صدرت في الع��ام ( 1961على رغم وجود
وثائق س��فر حكومة عموم فلس��طني) مبوجب القرار  28لسنة  ،1960الصادر عن
اجلمهوري��ة العربي��ة املتح��دة ،التي ضم��ت كال من مصر وس��ورية .وكي يحصل
الفلس��طيني على وثيقة سفر مصرية عليه أن يقدم الدليل على أنه الجئ ،وأنه
يقيم في قطاع غزة أو في اجلمهورية العربية املتحدة .وكانت الوثيقة حتدد اإلقليم،
الذي يسكنه حاملها ،لكنها لم تكن صاحلة للسفر بني اإلقليمني (كانت سورية
في تل��ك الفترة تعرف باإلقليم الش��مالي ومص��ر باإلقليم اجلنوبي) وال للس��فر
إل��ى أي بلد لم يكن محددا ً في تلك الوثيقة .وإضافة إلى ذلك ال يس��تطيع حامل
الوثيقة املصرية املقيم في اخلارج دخول أراضي اجلمهورية العربية املتحدة ،والحقا
جمهورية مصر العربية ،إال بعد حصوله على إذن مس��بق من س��فارة أو قنصلية
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مصر في اخلارج.
وقد احتوت الوثيقة املصرية على ما ينص باحلرف على ما ذكرنا .حيث جاء فيها:
" ..تصل��ح هذه الوثيقة للس��فر إلى الب�لاد املدونة بها دون غيره��ا .كما ال تخول
حاملها دخول جمهورية مصر العربية ،إال إذا حصل على تأش��يرة دخول أو مرور ،أو
تأشيرة عودة."..
وكانت تنتاب الفلس��طينيني ،الذين يحملون ه��ذه الوثائق ،ويعملون في اخلارج،
حالة من القلق الدائم .فأغلب هؤالء يحصلون على إقامتهم من خالل إذن العمل،
ال��ذي مينح له��م وصالحية وثيقة الس��فر ،ويفقدون حق اإلقام��ة عند فقدانهم
إلذن العمل ،ألي س��بب كان ،وعندها تبدأ املأس��اة احلقيقية .فوثائق الس��فر التي
يحملونه��ا ال تؤمن لهم مكان إقامة جديداً ،وخصوصا ً بعد احتالل قطاع غزة في
العام  .1967وكم من أس��رة فلس��طينية فقد معيلها تصريح العمل ،فحملتها
الطائ��رات بني العواصم ،لتقذفه��ا كل عاصمة إلى أخرى ،ليس��تمر ذلك بضعة
أسابيع ،في بعض األحيان ،كما حدث لألسر ،التي هجرت من الكويت عقب حرب
اخلليج الثانية .1991
وبعد التوقيع على اتفاقات أوسلو في العام  ،1993وعودة القيادة الفلسطينية
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في العام  ،1994وقيام الس��لطة الوطنية ،عمدت
األخي��رة إلى إصدار "جوازات" س��فر فلس��طينية لتكون بديال ً من وثائق الس��فر
املصرية لس��كان قط��اع غزة ،أما أبناء القطاع في الش��تات ،ف�لا يزالون يحملون
الوثيق��ة املصري��ة ،ومنهم من حتصل على جواز س��فر فلس��طيني خال من رقم
بطاقة الهوية التي تصدر من االحتالل ،ما يعني أنه محروم من دخول قطاع غزة.
الوثيقة اللبنانية:
ووثائق الس��فر ،التي يحملها الالجئون الفلس��طينيون في لبن��ان حتمل تقريبا
"مواصفات" الوثيقة املصرية .وقد استخدمت السلطات اللبنانية الوثيقة ،عقب
خروج املقاتلني الفلس��طينيني م��ن لبنان في العام  ،1982وس��يلة ضغط إلجبار
الالجئ�ين على الرحيل وعدم العودة إل��ى األراضي اللبنانية .ومتثلت هذه الضغوط
في رفض السفارات اللبنانية في اخلارج جتديد هذه الوثائق ،حيث كان جزء كبير من
الفلسطينيني قد انتهت تصاريح عملهم ،وطلب منهم الرحيل ،دون أن يجدوا بلدا ً
ميكن أن يس��تقبلهم ،بعد أن رفضت السلطات اللبنانية ،في حينه ،استقبالهم
بوثائقهم غير اجملددة .كما واجهت بعضهم ،نتيجة للمش��كلة نفس��ها (جتديد
الوثائق) ،مشكلة معقدة أخرى من نوع آخر .فحكومات الدول ،التي كانوا يعملون
فيها رفض��ت جتديد إقامتهم عل��ى وثائقهم التي انته��ت صالحيتها ،وقد واجه
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هؤالء وضعا ً صعباً ،كان ميكن أن يؤثر في عملهم ومس��تقبلهم في تلك البلدان.
ولك��ن هذا القرار أُلغي في وقت الحق ،بعد تفاقم مش��كالت هذه الوثائق ،وتدخل
م .ت .ف لدى الس��لطات اللبنانية ،التي أمرت س��فاراتها ،من جديد بتجديد وثائق
الس��فر ،التي تنتهي صالحياتها .وبعد استقرار األوضاع في لبنان جلأ بعض الدول
األوروبية إلى طرد حاملي وثائق الس��فر اللبنانية من الفلس��طينيني من أراضيها،
األمر الذي حمل احلكومة اللبنانية إلى إصدار قرار يلزم كل فلس��طيني "لبناني"
يرغ��ب في الع��ودة إلى لبنان احلصول على تأش��يرة دخ��ول .وكان الهدف من ذلك
من��ع عودة هؤالء الالجئ�ين من جديد إلى مخيماتهم .ولكن ه��ذا القرار أُلغي في
منتصف التسعينات بعد احتجاج عدد كبير من الدول األوروبية على هذا اإلجراء.
وبتاري��خ  2016/9/6أص��در مدير األمن العام اللبناني عب��اس إبراهيم قرارا ً قضى
باس��تبدال وثائق الس��فر القدمية لالجئني الفلس��طينيني في لبنان بوثائق سفر
"بيومترية" ميكن قراءتها إلكترونياً.
الوثيقة السورية:
أم��ا الالجئون الفلس��طينيون ،حملة الوثائق الس��ورية ،فهم أفض��ل حاال ً من
أش��قائهم حمل��ة الوثائ��ق املصري��ة واللبنانية .فعل��ى الرغم من أن س��ورية لم
متنحهم اجلنسية ،إال أنه لم يكن لعدم حصولهم عليها أي تأثير يذكر ،نظرا ً إلى
طبيع��ة معاملتهم على املس��توى الداخلي .ففي اخلمس��ينات من القرن املاضي
صدرت سلس��لة من القوانني س��اوت الفلس��طينيني مع املواطنني السوريني في
جمي��ع اجملاالت احليوي��ة ،كالتوظيف ،والتعليم ،والنش��اط التجاري...الخ ،وما يزال
ه��ذا اإلجراء قائما حتى وقتنا احلالي .كما أن حامل��ي هذه الوثائق ممن يعملون في
اخلارج ال يحتاجون إلى تأشيرة من السلطات السورية للعودة إلى مكان إقامتهم
في سورية ،كما هي احلال في مصر ولبنان.
واملش��كلة الوحيدة ،الت��ي يعاني منها أصحاب هذه الوثائق هي نفس��ها ،التي
يعاني منها حملة الوثائق األخرى عند خروجهم من سورية إلى اخلارج .فهم على
رغم أن وثائقهم حتمل رجاء باس��م س��ورية لتس��هيل مهمة حامليها ،إال أنهم
يتعرضون ملضايقات ش��تى في املطارات العربي��ة واألجنبية كافة إذا لم يحصلوا
على تأشيرات دخول مسبقة.
الوثيقة العراقية:
وحصل الفلس��طينيون املس��جلون كالجئني في العراق على وثائق سفر صادرة
ع��ن احلكومة العراقي��ة .وخضع حاملو ه��ذه الوثائق ،في حقوقه��م وواجباتهم،
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لقوان�ين كان��ت كثيرا ً ما تتغير حس��ب طبيعة احلكم القائم ف��ي العراق .غير أن
الالجئ�ين الفلس��طينيني في هذا البلد ظلوا يتمتعون بح��ق اإلقامة والعمل دون
عوائق ،وبقيت املشكلة ،التي تواجههم هي مشكلة الوثائق الفلسطينية كلها
من حيث دخول األقطار العربية واألجنبية من غير تأشيرة.
وثيقة السفر اليمنية:
هي غير جواز الس��فر الذي منح ألعضاء الفصائل الفلس��طينية ،وقد أعطيت
للفلس��طينيني ،الذي��ن فقدوا ج��وازات أو وثائق س��فرهم .وه��ذه الوثيقة كانت
ش��بيهة بالوثيق��ة املصرية ،حيث ال متنح صاحبها حق دخول اليمن دون تأش��يرة،
وال تعطي��ه حق العمل في اليمن ،وينطبق عليها م��ا ينطبق على الوثائق األخرى
من جهة الدخول إلى البالد العربية واألجنبية .وقد ألغيت هذه الوثائق بعد وحدة
اليمنني في أوائل التسعينات.
"جواز" السفر الفلسطيني:
يعتبر جواز السفر الفلسطيني ،الذي أصدرته السلطة الفلسطينية في شهر
نيسان (أبريل)  ،1995مبثابة وثيقة سفر .وال يصبح هذا "اجلواز" ساريا ،إال إذا حظي
مبوافقة الدولة العبرية شرط أن يحمل صاحبه هوية صادرة عنها ،باستثناء سكان
القدس الذين ما زالوا يحملون وثائق سفر إسرائيلية أو جوازات سفر أردنية مؤقتة،
وقط��اع غزة ،أو للعائدين إليها عقب اتفاق أوس��لو ،الذي وقّع بني منظمة التحرير
الفلسطينية وبني إسرائيل في العام  .1993وهذا اجلواز ال يتضمن إضافة مرافقني
إلي��ه كبقية ج��وازات بعض دول العالم ،مث��ل الزوج��ة أو األوالد ،إذ على املرافقني
اس��تخراج جوازات سفر خاصة بهم .وحاملو هذا "اجلواز" يعانون ،وإن بنسبة أقل،
من أش��قائهم الذين يحملون وثائق س��فر مصرية أو لبنانية أو سورية أو عراقية،
من اإلجراءات املفروضة عليهم من قبل الدول التي ينوون السفر إليها.
ويقصد بالنس��بة األق��ل أن هناك نح��و  89دولة اعترفت باجلواز الفلس��طيني
حس��ب إحصاءات العام  ،2005منها  38دولة ال تلزم حامله احلصول على تأش��يرة
دخول إذا نوى الس��فر إليها ،وجميع هذه الدول تتبع قارات آس��يا وأفريقيا وأمريكا
الالتيني��ة .أما باقي الدول املش��ار إليها فتلزم حامله احلصول على تأش��يرة دخول
للسفر إليها من سفاراتها أو قنصلياتها.
وبخص��وص ال��دول العربية فإن معظمه��ا ،إن لم تكن كلها ،تل��زم حامل جواز
الس��فر الفلس��طيني احلصول على تأش��يرة دخول إليها ،أو وفق تنسيق مسبق
وألغراض خاصة جداً.
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أم��ا بخصوص مص��ر واألردن ،فإن حاملي اجل��واز الفلس��طيني والراغبني بزيارة
الدولة األولى (مصر) فيجب أن يكونوا قد بلغوا اخلمس�ين من أعمارهم فما فوق،
باستثناء النساء اللواتي يحق لهن دخولها من دون ممانعة.
وبخص��وص الدولة الثانية (األردن) فإن حملة اجلواز من س��كان الضفة الغربية
يح��ق لهم دخولها وفق "فيزا" متنح لهم من س��لطة اجلوازات األردنية في جس��ر
امللك حسني .أما سكان قطاع غزة ممن يحملون هذا اجلواز فال يسمح لهم الدخول
إال وفق عدم ممانعة من السلطات األمنية األردنية.
وبعبارة أخرى ميكن القول إن من يقرر منح جواز الس��فر الفلس��طيني أو حجبه
ه��و إس��رائيل .واألدهى من ذلك أن على م��ن فقد هذا اجلواز وهو ف��ي زيارة إلحدى
الدول األجنبية ،أن يلجأ إلى الس��فارة اإلس��رائيلية في البلد املعني لتس��هل له
العودة إلى فلس��طني للحصول على جواز س��فر بدل املفقود ،وليس إلى السفارة
الفلسطينية.
أما حاملو اجلواز الفلس��طيني من الفلس��طينيني ،الذين ال ميلكون أيا ً من وثائق
السفر املشار إليها سابقاً ،وليس لديهم بطاقات هوية كالتي لدى سكان الضفة
الغربية وقطاع غزة ،فمعاناتهم أش��د وأقسى من أشقائهم الذين سبق ذكرهم.
علما ً أن حاملي هذا اجلواز ال يسمح لهم الدخول إلى األرض الفلسطينية احملتلة،
وإمنا ميكّنهم من التنقل والسفر بشروط الدول التي ينوون زيارتها.
قرارات حبر على ورق
هذه املعاناة الشديدة ،التي أملت بالالجئني الفلسطينيني من حملة وثائق السفر،
س��وف تتبدى على نحو مفجع ،حني ،نتصفح القرارات الرس��مية العربية اخلاصة
مبعاملة هؤالء الالجئني ،التي وافقت عليها أغلب الدول العربية .ففي اجتماع وزراء
الداخلية العرب ،الذي عقد في الدار البيضاء في املغرب بتاريخ  10أيلول (سبتمبر)
 1965أقر اجملتمعون برتوكول الدار البيضاء بش��أن معاملة الفلس��طينيني ،ودعوا
ال��دول األعضاء ف��ي اجلامعة العربية إل��ى اتخاذ اإلجراءات الالزم��ة لوضع أحكام
القرارات موضع التنفيذ .وجاء في مواد البروتوكول اآلتي:
 .1مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيني املقيمني حاليا
في أراضي الدول العربية احلق في العمل واالستخدام ،أسوة مبواطنيها.
 .2يكون للفلسطينيني املقيمني حاليا ً في تلك الدول ،ومتى اقتضت مصلحتهم
ذلك ،حق اخلروج منها والعودة إليها.
 .3يعام��ل حامل��و الوثائق ،ف��ي أراضي دول اجلامع��ة العربية ،معامل��ة رعايا دول
اجلامعة في شأن التأشيرات واإلقامة.
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وبقيت هذه القرارات حبرا ً على ورق ،وحفظت في امللفات ولم ينفذ أي بند منها.
وعقب االجتياح اإلس��رائيلي للبنان العام  1982طرح أمر وثائق الس��فر للبحث
ف��ي اجتماع وزراء الداخلية العرب ،الذي عقد في الدار البيضاء بتاريخ ،1982/2/15
وتقرر اآلتي" :نظرا ً للظروف اخلاصة ،واملتمثلة بتش��ريده عن وطنه ،وسرقة أمواله
وموارد رزقه ،واعتبارا ً من الدول العربية لواجبات دعم صمود هذا الشعب في داخل
األرض احملتلة وخارجها ،ووجوب متكينه من مواصلة نضالــه بقيادة م .ت .ف حتى
يتم حترير بالده ،وإنشاء دولته الفلسطينية املستقلة على أرض وطنه يقرر:
 .1تعام��ل وثيقة الس��فر اخلاصة بالالجئني الفلس��طينيني ،الصادرة من أي قطر
عربي ،معاملة جواز السفر نفسه اخلاص مبواطني ذلك القطر.
 .2يعامل الفلس��طيني احلامل لوثيقة س��فر الالجئني الفلس��طينيني معاملة
رعايا الدول املصدرة لهذه الوثيقة في حرية اإلقامة والعمل والتنقل.
 .3يجري التنس��يق ثنائيا ً م��ع م .ت .ف .لتحديد اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ البندين
السابقني.
 .4في حالة ارتكاب الفلسطيني ألية جرمية ،في أي قطر عربي ،تسري عليه قوانني
القطر الذي يقيم فيه.
وبتاري��خ  1983/3/18قدم��ت م .ت .ف مذك��رة إلى مؤمتر املش��رفني على ش��ؤون
الفلس��طينيني ف��ي ال��دول العربي��ة تناول��ت معاناة حامل��ي وثائق الس��فر من
الفلسطينيني ،وقرارات اجلامعة العربية اخلاصة بهم .ومما جاء فيها" :إن اإلجراءات،
التي يعامل الفلسطينيون على أساسها بالنسبة لسفرهم وإقامتهم وعملهم
تختلف بني قطر وآخر ،مما يؤدي إلى وجود مصاعب أمامهم وثغرات في معاملتهم.
فضال ً عن أن هذه اإلجراءات تتعرض ،أحيانا ،للتبديل والتعديل والتأويل ،وأنه بدال ً من
تقدمي جميع التس��هيالت ،التي حتمل الفلسطينيني على االحتفاظ بجنسيتهم
وضعت  -باسم احملافظة على هذه اجلنسية  -قيود وإجراءات خاصة بهم في حاالت
س��فرهم وإقامته��م وعملهم اضط��رت الكثيرين منهم إلى محاولة اكتس��اب
جنس��ية أخرى تخلص��ا ً من هذه القي��ود واإلج��راءات ،وس��عيا ً وراء احلصول على
تس��هيالت .كما أن وثائق السفر اخلاصة بالفلسطينيني ،التي متنحها لهم بعض
ال��دول العربية تعتبر في نظر كثير من اجلهات اخملتصة في الدول العربية وغيرها،
وثائق سفر من الدرجة الثانية يعامل أصحابها على أساس ذلك ،ويعتبرون ،أحيانا ً
في حكم من ال جنس��ية لهم ويوضعون في أوض��اع حرجة ودقيقة تثير تذمرهم
وش��كواهم ،حتى كاد حامل��و هذه الوثائق يحرمون من دخول ه��ذا القطر أو ذاك،
ومينع��ون م��ن العمل هنا وهناك ،جملرد كونهم يحملون وثائق س��فر فلس��طينية،
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مم��ا جعلهم يضيقون ذرعا بهذه الوثائق ،ويحاولون احلصول على أي جواز س��فر ال
يعرض حامله ملا تعرضه له وثيقة السفر الفلسطينية".
وطرح��ت قضي��ة معاملة الالجئ�ين الفلس��طينيني ،مرة أخ��رى ،على مجلس
اجلامعة العربية في اجتماعه ،الذي عقد في تونس في ش��هر نيسان  .1984وبعد
أن استعرض اجمللس القرارات السابقة بهذا الشأن ،وفي ضوئها قرر اآلتي:
" -1أن تق��وم األمان��ة العامة جلامعة الدول العربية باالتص��االت الالزمة بالدول،
التي لم تنضم إلى بروتوكول معاملة الفلس��طينيني في الدول العربية من أجل
االنضمام إلى هذا البروتوكول وتطبيق أحكامه.
 -2تس��هيل مهمة م .ت .ف في االتصال باجلهات اخملتصة في الدول العربية من
أج��ل وضع قرارات وزراء الداخلي��ة العرب ،وبروتوكول معاملة الفلس��طينيني في
الدول العربية موضع التنفيذ.
 -3أن تباش��ر م .ت .ف اتصالتها الثنائية باجلهات اخملتصة في الدول العربية من
أج��ل تذليل الصعوبات ،التي يواجهها الفلس��طينيون وحاملو وثائق الس��فر في
دخوله��م إلى ال��دول العربية وخروجهم منه��ا ،وذلك حتقيقا ً ألح��كام بروتوكول
معامل��ة الفلس��طينيني في ال��دول العربي��ة الص��ادر بتاري��خ  1965/9/10بالدار
البيضاء".
وتال هذه القرارات قرارات وقرارات ..وفي كل اجتماع لوزراء الداخلية العرب يطرح
من��دوب م .ت .ف أمر وثائق الس��فر الفلس��طينية ،وتتخذ ق��رارات تؤكد القرارات
الس��ابقة ..وهكذا تدور املش��كلة ضمن دائرة مغلقة ،ومأساة الالجئني من حملة
الوثائق تتفاقم ،ومعاناتهم تزداد اتساعا ً دون أن يوضع لها حد!!
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األطامع اليهودية يف املسجد األقىص
اإلجراءات املمهدة للتقسيم الزماين واملكاين
عليان الهندي

*

منذ نش��أة احلرك��ة الصهيونية والصراع العربي-اإلس��رائيلي على فلس��طني،
شكلت الس��يطرة على األماكن اإلس�لامية املقدس��ة ،خاصة املسجد األقصى
(احلرم القدسي الشريف) ،واحلرم اإلبراهيمي في اخلليل ،وغيرهما من األماكن ،هدفا ً
مركزي��ا ً للحركة الصهيونية ومن بعدها دولة إس��رائيل ،بدع��وى تثبيت الروايتني
املزورتني ،التوراتية الداعية إلى العودة ل��ـ"أرض امليعاد" ،والصهيونية القائلة بأن
فلسطني "أرض بال شعب لشعب بال أرض".
وكان��ت أول محاول��ة عملي��ة يهودية للس��يطرة عل��ى األماكن املقدس��ة هي
إحضارهم عددا ً من املقاعد والكراس��ي ووضعها في س��احات البراق ،متس��ببني
بذلك بأول انتفاضة عربية في فلس��طني (س��ميت بانتفاضة الب��راق) عام .1929
وبش��كل عام ميكن القول ،إن األطماع واالعتداءات اإلسرائيلية واليهودية املتكررة
عل��ى املس��جد األقصى ،كانت س��ببا ً مهما ً ف��ي اندالع معظ��م االنتفاضات في
الضف��ة الغربية وقطاع غ��زة بعد عام  ،1967أربع منها س��ميت باس��م القدس
ه��ي :انتفاضة النفق عام ( 1996املمتد أس��فل البلدة القدمية ليصل حتى جدران
املسجد األقصى) ،وانتفاضة األقصى (االنتفاضة الثانية عام  ،)2000وه ّبة القدس
عام  2015التي جاءت إثر االقتحامات املتكررة للحرم القدس��ي الش��ريف ،وتقييد
حرية الدخول للمسلمني إليه ،بهدف تثبيت التقاسم الزماني واملكاني للمسجد
األقص��ى ،وهبة األقص��ى احلالية ( ،)2017التي جاءت بعد إغالق االحتالل املس��جد
ووض��ع بوابات إليكترونية وكاميرات ذكية للكش��ف عن املعادن ألول مرة منذ عام
.1969
* باحث في الشؤون اإلسرائيلية – فلسطني.
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بع��د احتالل الضفة الغربية في حرب حزيران  ،1967جتددت املطامع الصهيونية
واليهودية في حائط البراق واملسجد األقصى بهدف حتويله مكانا ً مقدسا ً لليهود
فقط .لكن الفتاوى الدينية القائلة بأن إعادة بناء الهيكل الثالث تتم بإرادة ربانية،
َح ّول اجلهود اإلس��رائيلية إلى محاولة تقس��يم املوقع زماني��ا ً ومكانياً ،كمقدمة
وتهيئة لفتاوى جديدة تسمح "مبساعدة اهلل" في بناء الهيكل املزعوم!!
ولتحقي��ق ذلك ،ب��دأت املؤسس��ات الرس��مية والقانونية والديني��ة ،والهيئات
الشعبية والعلمانية اإلس��رائيلية واليهودية ،وبعض اجلهات املسيحية اإلجنيلية
والبروتس��تنتية العمل من أجل الس��يطرة على املس��جد األقصى وتدميره ،وبناء
"الهيكل الثالث" مكانهما.
وتلقت اجلهود اإلس��رائيلية واليهودي��ة دفعة قوية ،بعد الث��ورات واالضطرابات
واحل��روب األهلي��ة العربية خاصة ما يجري في املش��رق العرب��ي ،العتقادهم أن ما
ميكن حتقيقه اليوم باملسجد األقصى ،رمبا ال يستطيعون حتقيقه في املستقبل.
ترصد الورقة احلالية ،اإلجراءات اإلسرائيلية في املسجد األقصى منذ عام 1967
حت��ى اليوم ،بهدف إط�لاع القارئ الفلس��طيني والعربي واملس��لم من اخملتصني
وغيرهم ،على اإلجراءات اإلس��رائيلية املمهدة لتقاسم املسجد األقصى ،من دون
احلديث عن عمليات املصادرة التي متت في محيط املسجد األقصى ،في محاولة من
إس��رائيل لتهويد املكان مثل حتويل القصور األموية إلى حدائق توراتية ،أو عمليات
الهدم التي طالت حي املغاربة (حارة الش��رف) ،التي ش��ردت خاللها إسرائيل 800
عائلة فلس��طينية ( 4000نسمة) إلى مختلف مناطق القدس ،خاصة إلى سلوان
وشعفاط.
الوضع قبل عام 1967
لم يشهد املسجد األقصى إجراءات دخول وخروج خاصة ،خالل احلكم العثماني
لفلس��طني .وتلخص الوجود العثماني بالس��دنة القائمني على رعاية وحراس��ة
امل��كان املق��دس .ولثقتها بس��يطرتها األخالقية على املس��جد س��محت للزوار
األجانب بزيارة املكان.
ولم يتغير الوضع كثيراً ،بعد احتالل بريطانيا لفلس��طني ،حيث سمح املندوب
“السامي” البريطاني ألبناء األديان األخرى ،من غير املسلمني ،بالدخول إلى املسجد
األقصى في مواعيد محددة ،مقابل رسوم ،واستثني من هذه الزيارات اليهود الذين
كانوا في حالة صراع مع الفلسطينيني.
وبعد نكبة فلس��طني ،وإعالن الوحدة بني الضفتني ،أدار األردن املسجد األقصى
خادم��ا ً وحارس��اً ،وخصص ل��ه  28موظفا ً خلدمت��ه وخدمة املصلني في��ه ،وأبقى
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حراس��ة ش��رطية رمزية ،ال تتعدى أصابع اليد الواحدة على بواباته اخملتلفة ،الذين
لم يختلفوا عن بقية املوظفني س��وى باللباس .وإن دل ذلك على شيء ،فإنه يشير
إلى السيطرة األخالقية للمملكة على املسجد ،وتسليم السكان الفلسطينيني
في القدس وفلسطني بهذه السيطرة.
ولم متانع الس��لطات األردنية في زيارة املس��جد األقصى لغير املس��لمني ،الذين
كان��وا يدفعون رس��وما معينة عن��د زيارته ،بينما منع اليهود من دخول املس��جد
نظرا ً حلالة احلرب بني األردن والش��عب الفلس��طيني من جهة ،وبني دولة إسرائيل
من جهة أخرى.
واس��تمر هذا الوضع ،من عام  1948حتى وقوع الضفة الغربية وقطاع غزة حتت
االحتالل اإلسرائيلي في عام  ،1967الذي لم يغير قواعد الدخول واخلروج فقط ،بل
تدخل في كل ما يتعلق باملس��جد األقصى ،في محاولة من إسرائيل تثبيت وجود
داخل املس��جد األقصى ،حلني حتق��ق الرواية الدينية اليهودية امل��زورة ،الداعية إلى
اخلالص ،وعودة املنافي ،وبناء الهيكل الثالث.
اإلجراءات اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى بعد عام 1967
* السيطرة بقوة السالح
بع��د احتالل اجليش اإلس��رائيلي الضفة الغربي��ة وقطاع غزة ،مب��ا فيها مدينة
الق��دس ف��ي ع��ام  ،1967دخل أف��راد اجليش للمس��جد األقصى وقب��ة الصخرة،
متجول�ين فيهم��ا بأحذيتهم م��ن دون أي احت��رام للمكان املق��دس ،معلقني
خالله��ا العلم اإلس��رائيلي على قبة الصخرة 1.كذلك قام احلاخام الرئيس��ي
للجيش اإلسرائيلي شلومو غورن بالصالة داخل املسجد ،وحدد األماكن التي
يجوز فيها الصالة لليهود.
لكن موشيه ديان (وزير الدفاع حينها) ،ورغبة منه في منع اندالع حرب دينية مع
أكث��ر من مليار مس��لم ،أزال العلم وطلب من احلاخام ع��دم الصالة مرة أخرى في
املس��اجد ،معتمدا ً في ذلك على فتاوى مس��بقة حترم على اليهود دخول املسجد
2
األقصى.
لك��ن الرواية العربية والفلس��طينية ملا ج��رى صبيحة يوم األربع��اء تفيد ،بأن
محافظ مدينة القدس الس��يد أن��ور اخلطيب وأعضاء الهيئة اإلس�لامية العليا
والوقف اإلسالمي ،أجروا اتصاالت مع العديد من القناصل املتواجدين في القدس،
الذين بدورهم مارس��وا ضغوطا ً على جيش االحتالل ،الذي اضطر إلى إزالة العلم
م��ن على قبة الصخرة ،خاصة أن األردن وه��و صاحب الرعاية واحلماية واإلدارة قبل
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عام  1967لم يرفع علمه على قبة الصخرة ،أو على أي مكان في املسجد األقصى.

3

* األمر الواقع واالسم
منذ بداية احتالل املس��جد األقصى والسيطرة عليه من قبل إسرائيل ،اعترفت
بأن ما هو قائم في املس��جد األقصى هو "أمر واقع "،وليس جزءا ً أصيال ً من املكان،
مب��ا في ذلك األبنية واملس��اجد أو حتى صالة املس��لمني فيه ،رافض��ة االعتراف به
وبغيره من األماكن املقدسة على أنها أماكن مقدسة للمسلمني فقط.
وفيما يتعلق بإجراءات الدخول واخلروج واإلدارة واحلراس��ة في املس��جد األقصى
ومحيطه ،التي سميت بإجراءات "األمر الواقع" فقد فرضت من قبل دولة االحتالل
على املكان وعلى الفلسطينيني ،بحكم القوة املسلحة فقط.
وتعبيرا ً ع��ن عدم اعتراف إس��رائيل والقائمني على الديانة اليهودية بقدس��ية
املكان عند املس��لمني ،فقد أس��موه "جبل الهيكل و"جب��ل موريا" ،بهدف حتقيق
أطماعهم الدينية و"الوطنية" املزورتني بالسيطرة النهائية على املسجد األقصى،
وهدم وتدمير كل ما هو إسالمي فيه ،وتهويده من خالل بناء كنيس ضخم يشبه
ما يسمى بالهيكل الثالث .وال تذكر أي من األدبيات اإلسرائيلية اليهودية الدينية
أو السياسية أو الثقافية بأن املسجد مقدس عند املسلمني.
الفتح واإلغالق واإلدارة واحلراسة
بعد عدة أيام من إغالق املسجد عام  ،1967اجتمع موشيه ديان مع وجهاء مدينة
الق��دس ،وحدد لهم اإلجراءات اجلديدة املتعلقة بفتح املس��جد األقصى ،حيث
أبلغهم أن املسجد سيظل مفتوحا ً طوال األسبوع ،ويدار من قبل دائرة األوقاف
4
األردنية ،معترفا بذلك بالوصاية األردنية من الناحية العملية ،وليس الرسمية.
وأبل��غ دي��ان اجملتمعني ،ع��ن تقليص عدد احلراس الفلس��طينيني م��ن ثمانية
وعش��رين إلى أربعة عشر حارس��ا ً داخلياً .وقال لهم إن الشرطة اإلسرائيلية
ستس��يطر على البوابات اخلارجية .معلنا ً بذلك الس��يادة اإلسرائيلية الكاملة
على املسجد ومحيطه ،بوساطة القوة املسلحة فقط.
وبعد انتش��ار عشرات أفراد الش��رطة اإلس��رائيلية على جميع بوابات املسجد
األقص��ى ،حتول املكان املقدس للمس��لمني م��ن مكان عبادة هلل ،إل��ى أكثر موقع
متفجر في العالم ،نتيجة تصرفات أفراد الشرطة اإلسرائيليني الذين لم يحترموا
املكان ،وقاموا بتدنيس��ه آالف املرات ،وأطلقوا النيران في باحاته اخملتلفة ،مسببني
بذلك سقوط مئات الشهداء وآالف اجلرحى داخل املسجد ،وفي محيطه.
ولم يتوقف دور الش��رطة على حراس��ة البوابات اخلارجية للمس��جد األقصى،
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بل أصبح مراقبا ً ومحددا ً لس��لوك حراس األوقاف اإلس�لامية ،ومن يعارض يتم
إبعاده عن املسجد لفترات طويلة.
وفي السياق نفسه ،أبلغ وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه ديان اجملتمعني أن اليهود
والس��ياح األجان��ب وغير املس��لمني ،سيس��مح لهم بالدخول إلى املس��جد
األقص��ى م��ن دون أية رس��وم أو قيود باس��تثناء أوقات الص�لاة .وعندما حاولت
سلطات الوقف جباية رسوم من األجانب ،تدخلت سلطات االحتالل ومنعت ذلك،
ف��ي إش��ارة منها لألوقاف بأنها هي فقط صاحبة الس��يادة ،ف��ي حني يقتصر دور
األوقاف على اإلدارة واخلدمات.
وبع��د ع��ام  ،1996وبعد أن كانت السياس��ات اإلس��رائيلية تتحف��ظ من قيام
اجملموعات اليهودية املتطرفة مثل "أمناء جبل الهيكل" برئاس��ة غرشون سلمون
وغيرهم ،بزيارات جماعية واس��تفزازية ومدنس��ة للمسجد األقصى ،أصبح أفراد
الش��رطة اإلس��رائيليون ،مرافقني ومنظمني ومدافعني عن ه��ذه الزيارات التي
هدفت إلى تثبيت وجود يهودي دائم في املس��جد األقصى .ولتسهيل وتشجيع
الزيارات أزالت س��لطات االحتالل اإلس��رائيلي الالفتات الت��ي وضعت بعد عام
 ،1967والتي متنع اليهود من دخول املسجد األقصى أو الصالة فيه.
* مصادرة ممتلكات
قبل أن يسلم موشيه ديان مفاتيح املسجد األقصى لألوقاف األردنية ،أبلغهم أن
إسرائيل ستحتفظ مبفتاح باب املغاربة املطل على املسجد األقصى  -أسمته
بوابة الرمبام "احلاخام موشيه بن ميمون 5"،وستمنع املسلمني من الدخول منه
إلى املسجد األقصى ،قاصرة الدخول إليه على اليهود والسياح .ونتيجة ذلك،
أصب��ح لليه��ود مدخل خاص إلى املس��جد األقصى .مخالفني بذلك ش��رائع اهلل
والبش��ر واجملتمع الدولي ،ومحولني مدخل الصالة والسالم والسكينة ،إلى مصدر
لكل الشرور واالعتداءات على املسجد واملصلني.
وصادرت قوات االحتالل اإلس��رائيلي مقر احملكمة (املدرس��ة التنكزية) املطلة
على املسجد األقصى وحائط البراق ،وحولته ملقر الشرطة وحرس احلدود ،وتنوي
بناء كنيس (أووروت يروشاليم) في املكان ،ومن املقرر لهذا الكنيس أن يكون املدخل
الرئيس للهيكل الثالث عندما يتم االنتهاء من بنائه.
كما متت مصادرة منطقة "رباط الكرد" الواقعة شمال باب احلديد ،الذي قالت
عن��ه ،إنه حائط املبك��ى الصغير وخصصته لصالة اليهودي��ات ،مع العلم أن هذا
احلائط جزء مهم من املسجد األقصى.
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* التقاسم الزماني واملكاني
بعد عام  2000غيرت إس��رائيل ،إج��راءات الزيارة لليهود ،وأعادت حتديدها من يوم
األحد حتى يوم اخلميس ،من الساعة السابعة صباحا ً (الثامنة بالتوقيت الشتوي)
حتى احلادية عش��رة قبل الظهر ،أي قبل الصالة بأقل من س��اعة ،ومن بعد صالة
العصر حتى قبل صالة املغرب ،محاولة بذلك تقاس��م املس��جد األقصى زمانيا ً
مع املسلمني ،كي يتاح لها مستقبال ً مصادرة املساحة التي حددها احلاخام األكبر
للجيش اإلسرائيلي عام  1967التي يجوز فيها الصالة لليهود ،بحيث توضع فيها
مقاعد وكراس��ي ثابتة تكون بعيدة عما يس��مى بق��دس األقداس ،في حني حتتاج
املقاع��د والكراس��ي حلماية من قوات حرس احلدود والش��رطة .ووجود هذه القوات
يحتاج لغرف نوم وخدمات .وغرف النوم واخلدمات حتتاج ملس��احات يتم اقتطاعها
من املسجد األقصى .وبهذه الطريقة يتم تقاسم املسجد مكانيا ً ،لبناء كنيس
مستقبلي فيها يشبه إلى حد بعيد الهيكل الثالث املزعوم.
ولتأكيد ذلك ،حاول أعضاء كنيس��ت من مختلف أحزاب االئتالف احلاكم س��ن
قانون "املس��اواة في املكانة املدنية والدينية بني اليهود والعرب "،بهدف خلق واقع
قانوني ملزم إسرائيليا ً لتقسيم املسجد األقصى زمانيا ً ومكانياً .وحتدث التفسير
امللحق بالقانون عن منع الفلسطينيني واملصلني املسلمني من الدخول للمسجد
األقصى في الوقت اخملصص لدخول اليهود إليه والصالة فيه ،مثلما هو متبع عند
6
صالة املسلمني ،حيث يخرج منه غير املسلمني.
ولتحقيق التقاس��م الزماني واملكاني ينظم قطعان املستوطنني املدعومني من
احلكومات اإلس��رائيلية اخملتلفة جوالت ميدانية ش��به يومية للمسجد األقصى،
مدنسني خاللها املكان ومعتدين على املصلني املسلمني اآلمنني .وخالل عام 2011
جنح��ت اجملموع��ات املذكورة بجلب  9آالف مس��تعمر يهودي ،و 15ألف مس��تعمر
يهودي خالل عام  7.2013وذلك يعني مش��اركة  24ألف يهودي (مبعدل  66شخصا ً
يومياً) خالل عامني فقط ،أي التس��بب بـ 24ألف مش��كلة واعت��داء وعدوان على
املسجد األقصى.
* حفريات
اإلجراءات اإلس��رائيلية ،لم تتوقف عند املصادرة ،بل امتدت لقيام داوئر اآلثار في
املؤسس��ات الرسمية وغير الرس��مية ،بعمليات حفر في  9مناطق أسفل البلدة
القدمية ،من بينها  3حفريات أسفل احلرم القدسي الشريف .وكان من أخطر هذه
احلفريات املمر الذي اكتش��فته األوقاف اإلس�لامية أس��فل احلرم في منطقة بئر
قايتباي عام  1981وقامت بس��ده باإلس��منت املس��لح 8.وفي عام  1996أمر رئيس
128

ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام�ين نتنياهو بفتح نفق قرب أساس��ات احلرم القدس��ي
الشريف مما تسبب في اندالع انتفاضة فلسطينية ضد احلفريات اإلسرائيلية.
وعلى الصعيد نفسه ،تقوم دائرة اآلثار اإلسرائيلية ،وبالتعاون مع بلدية القدس،
وصن��دوق إرث احلائط الغرب��ي احلكومي ،وبدعم مالي من منظم��ات يهودية وغير
يهودية ،بتعميق وتوس��يع األنفاق أس��فل احلرم القدسي الشريف ،وبالتالي حتقق
فيها إس��رائيل رغبة التيار العلماني والوطني وبعض التيارات الدينية التي تعمل
على "مس��اعدة الرب" بالس��يطرة على كل ما هو حتت األرض في احلرم القدسي
الش��ريف لتص��ل إلى عمق  17مترا 9.وجتري احلفريات ف��ي اجتاهني :األول ،حتى قبة
الصخرة .والثاني ،بني املس��جدين .وخالل احلفريات ،حولت إس��رائيل الزوايا واآلبار
والقاعات التي تفرغها من حجارة وأتربة ومياه إلى كنس وأماكن صالة لليهود.
* الفتاوى
ص��در في ثالثينات الق��رن املاضي فتوى ،م��ن رئيس حاخامات ما يس��مى بأرض
إس��رائيل احلاخام أبراهام يس��تحاق هكوهني كوك ،تفيد بعدم جواز دخول اليهود
للمس��جد األقصى في املنطقة التي أسماها "هار هبيت" كي ال يساهم اليهود
في تدنيس املكان املقدس لهم على حد تعبيره.
وبع��د احتالل الضفة الغربية في نكس��ة حزيران عام  1967صدر عن احلاخامية
الرئيس��ية في إس��رائيل بيان يؤكد فيه على الفتوى الصادرة عن احلاخام املذكور.
لكن احلاخامية الرئيسية أضافت بندا ً في البيان والتحذير املنشور على الفتة في
مداخل احلرم القدسي الشريف يتضمن منع "الغوييم" (األغيار) من الدخول إلى
احلرم القدس��ي الشريف .والتجديد الذي حصل هنا هو شمول غير اليهود في
الدخول للحرم القدس��ي الشريف ،أي العرب املس��لمني والزوار على مختلف
انتماءاتهم الدينية.
لكن أتباع احلاخام أبراهام يستحاق هكوهني كوك ،املنتمني للتيار الوطني الديني
في إسرائيل (املنتمني حلزب البيت اليهودي) أمثال احلاخام الرئيسي لدولة إسرائيل
السابق مردخاي إلياهو ،وحاخام مستوطنة كريات أربع داف ليئور ،واحلاخام حاييم
دروكم��ن وغيره��م ،أصدروا فتاوى متك��ررة بجواز صالة اليهود ف��ي أماكن معينة
باحلرم القدس��ي الش��ريف 10.وقاموا بإزالة الالفتات التي حترم دخول اليهود للحرم
القدسي الشريف كي ال يخلقوا التباسا ً عند اليهود املتدينني.
ولتس��هيل الس��يطرة على األماكن اإلس�لامية املقدس��ة صدرت فت��اوى جتيز
لليهود الصالة في املساجد اإلسالمية في مختلف أنحاء فلسطني ،ومتنع باملطلق
صالة اليهود في الكنائس املسيحية 11.وبهذه الطريقة متت السيطرة على الكثير
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من مس��اجد املسلمني في كل فلس��طني التاريخية مثل مسجد النبي صمويل
ش��مالي غرب القدس ،ومسجد بالل بن رباح (الذي أسموه قبة راحيل) في املدخل
اجلنوبي ملدينة بيت حلم.
* قوانني
ُس��ن َّ في اجمل��ال القانوني ،ف��ور احتالل مدينة القدس مباش��رة ع��ام  ،1967من
قبل الكنيس��ت اإلسرائيلي قوانني تكرس سيطرة إس��رائيل على احلرم القدسي
الش��ريف ،مثل "قانون حرية الوصول إلى األماكن املقدس��ة" ،الذي سمح مبوجبه
بدخول اليهود والس��واح األجانب إلى احلرم اإلبراهيمي واملس��جد األقصى ،بعد أن
كان اليهود ممنوعني من الدخول إليه خالل حكم األردن للضفة الغربية.
وعلى الصعيد نفسه ،سنت الكنيس��ت اإلسرائيلي في  27حزيران (يونيو) عام
 1967قانون "احملافظة على األماكن املقدسة 12"،وجترمي كل من يحاول تدنيس هذه
األماكن بالسجن ملدة خمسة أعوام.
لكن املش��كلة األساس��ية ف��ي القانون�ين ،هي أن��ه ال س��لطات االحتالل وال
مؤسس��اته التشريعية والقانونية حددت ،ما هي األماكن املقدسة للسلمني
خاصة املس��جد األقصى .في حني وضعت قائمة مبا يس��مى باألماكن اليهودية
املقدسة التي شملت الكثير من األماكن اإلسالمية.
واس��تثنت املس��جد األقصى من وضعه ف��ي القائمة اليهودي��ة ،أو حتديده في
قائمة أماكن إس�لامية ،التي لم توضع أصال ،بهدف حتويله ملكان خالف ،ومحاولة
تقاسمه مع املسلمني مستقبال.
واستغل القانونان ،إضافة إلى قانون حرية العبادة ،من قبل الشرطة اإلسرائيلية
حلماية اليهود املتطرفني الذين يقتحمون املسجد بشكل يومي.
ولتحقيق منطق التقاس��م الذي فرض في احلرم اإلبراهيمي الش��ريف ،يس��عى
أعضاء كنيس��ت من االئتالف اإلس��رائيلي احلاكم ،منذ عام  ،2014إلى سن قانون
س��مي بـ"قانون املس��اواة في املكانة املدنية والدينية ب�ين اليهود والعرب في هار
هبيت ".ويدعو مش��روع القرار املقترح إلى وضع تس��ويات واضحة لدخول اليهود
إلى احلرم القدسي الشريف من يوم األحد إلى يوم اخلميس ما بني الساعة الثامنة
وحتى الساعة احلادية عشرة صباحاً ،وما بعد صالة العصر حتى صالة املغرب.13
وحت��دث تفس��ير القانون امللحق مبش��روع الق��رار أن على إس��رائيل تنفيذ قانون
حرية العبادة ليش��مل صالة اليهود في "هار هبيت" ،من دون تواجد املسلمني في
املس��جد األقصى خالل األوقات املذكورة أعاله 14.ويهدف القانون املذكور في حال
تبنيه من قبل الكنيس��ت إلى تقاس��م املكان املقدس للمسلمني زمانيا ً ومكانيا ً
130

مع اليهود.
ولتطبيق القانون عمليا ،صدرت أوامر من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يساوي
فيها بني املعتدين اليهود وبني املصلني املسلمني ،حظر مبوجبها على اجلميع دخول
املس��جد األقصى لفترة غير محددة ،بحجة عدم قي��ام متظاهرين يهود بالصالة
والتظاهر في املسجد ،ردا ً على إطالق النار على أحد زعماء اليمني املتطرف (يهودا
15
غليك) املهتم بصالة اليهود في املكان.
ونتيج��ة للقانونني ،ومتاش��يا ً م��ع السياس��ة احلكومية ومع رغب��ات املتطرفني
اليه��ود ،أصدرت محكم��ة العدل العليا قرارا ً ع��ام  2014يجيز لليهود الصالة في
املسجد األقصى ،وفق قانون حرية العبادة عام  ،1967بعد أن كانت ترفض التدخل،
وحتيل األمر للش��رطة التي كانت متنع بشكل أو بآخر الدخول االستفزازي ،بحجة
احملافظة على األمن العام ،حتى عام .1996
خالصة
ل��م حتتج إس��رائيل حلادثة إطالق الن��ار على اثنني من أفراد ش��رطتها ،كي تعيد
احملاوالت لتعميق تدخلها في املس��جد األقصى ،كمقدمة لتقاسمه -أسوة باحلرم
اإلبراهيم��ي في اخلليل -مع املس��لمني ،فيما أصبح يعرف بـ"التقس��يم الزماني
واملكان��ي ".وفي الس��ياق املذكور ،ذك��رت صحيفة يديعوت أحرن��وت ،أن احلكومة
اإلس��رائيلية طالبت في الس��ابق ،أي قبل إغالق املس��جد األقص��ى ووضع بوابات
إليكتروني��ة وكاميرات ذكية وقبل إطالق النار على أفراد الش��رطة اإلس��رائيلية،
بوضع مخطط أمني جديد يتعلق باملس��جد األقصى ،لتعميق تدخلها ومشاركة
األوقاف في اإلدارة عن بُعد في الطريق إلى حتقيق الهدف املذكور أعاله.
ومنذ عام  2000حتى هذا اليوم ،تشن إسرائيل عدوانا ً شرسا ً على الفلسطينيني
ف��ي ثالثة مجاالت متعلقة مبدينة القدس :األول ،تقس��يم احلارات الفلس��طينية
في القدس الش��رقية عن طريق ،زرع بؤر اس��تيطانية داخل هذه احلارات ،من خالل
مص��ادرة أمالك وبيوت الفلس��طينيني .والثان��ي ،محاولة إخراج األحي��اء والقرى
العربي��ة الواقعة خارج اجلدار مثل مخيم ش��عفاط والرام ،وحت��ى تلك التي تقع
داخل اجل��دار مثل صور باهر وجبل املكبر وغيرها من حدود بلدية القدس .والثالث،
شن حملة ممنهجة من قبل املؤسس��ة اإلسرائيلية الرسمية ،املدعومة بقطعان
املس��توطنني الذين ينتمي بعضهم إلى ما يس��مى بالتي��ار الديني الوطني ،على
املس��جد األقصى ،بهدف خلق واقع جديد يتمثل بتقاسم املسجد مع املسلمني.
ولتحقي��ق هذا الهدف تعمل أكثر من ثالث وثالثني مجموعة منها" :مكتب رئيس
احلكومة" و"صندوق إرث إس��رائيل" و"أمناء جبل الهيكل" و"ش��ركة تطوير احلي
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اليهودي".
وعلي��ه ،على الفلس��طينيني والعرب واملس��لمني عدم املبالغة ف��ي اإلجناز الذي
حتقق ،بإعادة الوضع ملا كان عليه قبل  14يوليو (متوز)  ،2017ألن إس��رائيل س��تعيد
محاوالتها لتحقيق هدفها املرحلي بتقسيم املسجد األقصى زمانيا ً ومكانياً ،مع
البقاء يقظني وحذرين إلفشال االعتداءات اإلسرائيلية القادمة.
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إرسائيل تنظر رشقاً:
العالقات اإلرسائيلية مع كل من الصني والهند
يف إطار االنتقال من التعاون الوثيق إىل الرشاكة االسرتاتيجية
أمين يوسف

*

تقدمي نظري:
مع نهاية احلرب الباردة وتفكك املنظومة االش��تراكية في أوروبا الشرقية ،بدأت
إس��رائيل مبراجعة شاملة الس��تراتيجية عالقاتها اإلقليمية والدولية آخذة بعني
االعتب��ار العوام��ل واملتغيرات اخملتلفة بع��د احلرب الباردة ،ال س��يما تغير هيكلية
النظ��ام الدولي وميله إل��ى األحادية القطبية بدل الثنائي��ة القطبية ،وتراجع دور
األيدولوجي��ا واالعتب��ارات السياس��ية لصال��ح املصالح االقتصادي��ة واالعتبارات
الثقافية واحلضارية.1
دخلت السياسة اخلارجية اإلسرائيلية في حتد كبير في فترة ما بعد احلرب الباردة
وبداية محادثات السالم مع الفلسطينيني والعرب في مدريد عام  ،1991والتوقيع
على إعالن مبادئ مع الفلس��طينيني في عام  ،1993ومعاهدة سالم مع األردن في
عام  ،1994ألن اجملتمع اإلس��رائيلي كان منقس��ما ً حول ثمن الس�لام مع العرب ال
س��يما أن الدخول في عملية تفاوضية يعني انس��حابات إس��رائيلية حتمية من
أراض عربي��ة محتلة تعد في اخمليل��ة اجلماعية والدينية اإلس��رائيلية جزءا ً أصيال ً
من أرض إس��رائيل .وقد جتلى هذا االنقس��ام داخل اجملتمع اإلسرائيلي فيما يتعلق
بعملية الس�لام في ع��ام  1995حينما قام متطرف يهودي باغتيال اس��حق رابني
بس��بب رؤيته املؤيدة لسالم ش��امل مع اجليران العرب .وبالرغم من قدرة حكومة
رابني على الدخول في عملية س��لمية مع الفلس��طينيني من خالل التوقيع على
اتف��اق أوس��لو ،إال أن الدعم اإلس��رائيلي العام له��ذه العملي��ة التفاوضية الذي
يتطل��ب تنازالت ،لم يكن مبس��توى عال حيث بقيت اس��تطالعات الرأي العام من
* اجلامعة العربية األميركية.
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اإلسرائيليني تشير إلى أن  %50-40منهم عارضت أوسلو عند انطالقتها.2
مع نهاية الثمانينات وبداية التس��عينات من القرن العش��رين تبلورت املدرسة
النيوليبرالي��ة في إس��رائيل ،التي قادها ش��معون بيرس ويوس��ي بيل�ين وحاييم
رامون ،حيث تؤمن هذه املدرس��ة أن التعاون االقتصادي اإلقليمي والدولي من خالل
التجارة البينية واملشاريع االقتصادية ،املشتركة ،واالستثمارات املتبادلة ،والتبادل
الثقاف��ي والتع��اون العلمي البحث��ي واألكادميي ،وحتس�ين العالقات الس��ياحية
بحي��ث تخل��ق كلها بيئة مش��جعة للتعاون وزي��ادة احلوافز لدى ال��دول أكثر من
الص��راع ،ويؤدي ذلك في -احملصلة النهائية -إلى خلق حالة من االعتمادية املتبادلة
 Interdependence and cross border cooperationصعب��ة الف��كاك ميك��ن
اس��تغالها سياس��يا ً لعمل مقايضات ومس��اومات في ملفات أمنية وعسكرية
واستراتيجية وسياسية .في سياق الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني يتم توظيف
هذه املدرس��ة إس��رائيليا ً إلحداث وعي طبقي يتخطى احل��دود القومية والوطنية
لدى النخب العربية والفلس��طينية بهدف تذويب الصراع بدال ً من حله جذريا ً عبر
مش��اريع اقتصادية إقليمية مشتركة ،ومبس��اعدة رأسمال في دول املركز العاملي،
االحتاد األوروبي وأميركا واليابان.
من��ذ نهاي��ة احلرب الباردة احتل الش��رق األوس��ط مركز الص��دارة على األجندة
األميركية اجلديدة ،ومت مكافأة إس��رائيل بدور أكبر في هذه األجندة نظرا ً ملا قدمته
من خدمات خالل احلرب مع الش��يوعية ،ولكونها احلليف االستراتيجي للمنتصر.
وقد جاء مشروع شمعون بيرس للشرق األوسط الكبير متماهيا ً بشكل كلي مع
املصالح االس��تراتيجية األميركية في املنطقة .وق��د نظمت العديد من املؤمترات
مس��تهدفة مستقبل الش��رق األوس��ط من قبل العديد من املؤسسات الدولية
واملالي��ة والبحثية ،مث��ل مجلس العالق��ات اخلارجية األميركي��ة ،والبنك الدولي
وصن��دوق النق��د الدولي ومعه��د السياس��ات االجتماعية واالقتصادية للش��رق
األوس��ط في جامعة هارفارد ،ومنتدى دافوس االقتصادي .وبرز غياب الدور األوروبي
ألنه وفقا للعقيدة األميركية اجلديدة أضحت منطقة الشرق األوسط حتت النفوذ
األميركي الش��امل وانحس��ر الدور األوروبي على متويل مش��روع السلم األميركي
العاملي والس��لم اإلس��رائيلي اإلقليمي .وهدفت هذه املؤمترات والورشات العاملية
واإلقليمي��ة لتعزيز الهيمن��ة األميركية في املنطقة من خالل دمج إس��رائيل في
التركيبة اإلقليمية وإدماج الدول العربية أيضا فيها من خالل مرحلة العوملة النيو
ليبرالية وما تقتضيه من إصالحات اقتصادية وسياسية واجتماعية ومفاهيمية
لتتناغ��م مع املقت��رح اإلقليمي اجلديد .وم��ا رافق هذه األجندات م��ن دعوات ورؤى
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تهدف إلى إطالق طاقات الشباب والنساء ورجال األعمال ،و"لبرلة" اإلعالم وإصالح
املنظومة الثقافية وتصحيح املناهج وإعادة ترتيب التربية الدينية لدول املنطقة،
مبا يتناغم مع مرحلة الوعي اجلديد.
اختص��اراً ،فقد صاغت إس��رائيل سياس��اتها اخلارجية في قال��ب معني عكس
اخلصوصي��ة االس��تثنائية للمش��روع الصهيوني في فلس��طني ،وه��ي حالة من
العمل املتواصل الدؤوب إلدارة الصراع وخوض احلروب والدخول في عمليات سلمية
تس��ووية ،هدفها إبقاء املشروع قابال ً للعيش واحلياة في بيئة جغرافية ثقافية لها
س��ماتها اخلاصة .وبالرغم من السعي اإلسرائيلي لتوسيع دائرة عالقاتها الدولية
خاصا على نوعية هذه العالقات،
واإلقليمي��ة على أكبر نطاق ،إال أن هناك تركي��زا ً ً
ومع أي الدول تنس��ج إسرائيل عالقات وثيقة مس��تفيدة من الظروف واملتغيرات
اإلقليمية والعاملية .ومنذ قيامها في عام  ،1948عملت إسرائيل الستراتيجية إدارة
عالقاتها الدولية وسياس��اتها اخلارجية ،ضمن مس��تويات عديدة وعلى مرتكزات
متنوعة منها:
 -1تأمني الش��رعية الدولية لدولة إس��رائيل على أوسع نطاق في عيون حكومات
العالم وشعوبه ،واحملافظة على هذه الشرعية.
 -2احت�لال قضاي��ا األمن والدفاع واالس��تعداد للدخول في مواجهات عس��كرية
مكانا ً هاما ً في السياسات اإلسرائيلية املتتالية.
 -3اختراق احلصار االقتصادي املفروض على إسرائيل عربيا ً في فترة ما قبل الدخول
في ترتيبات السالم العربي -اإلسرائيلي في عام .1991
 -4التنس��يق م��ع يهود العالم ،وحتش��يد قدراتهم وإمكانياته��م في كل اجملاالت
ملصلحة إسرائيل.
 -5البحث عن حتالفات جديدة بعيدا ً عن ثنائيات احلرب الباردة التقليدية ،والبحث
عن هذه التحالفات في مواقع مختلفة من العالم ،ومن خالل حتالفات عديدة سواء
كانت اقتصادية ،استراتيجية أو سياسية .وهنا تكمن اخلصوصية االستراتيجية
واالستثنائية اجليوبوليتيكة مع كل من الهند والصني.
عالقات متنامية مع الصني:
قامت النظرة األمنية واالستراتيجية اإلسرائيلية على أساس افتراض أن إسرائيل
بلد صغير مساحة وس��كاناً ،وال ميلك عمقا ً استراتيجيا ً كبيرا ،وأنه محاط ببيئة
عربي��ة معادية .وم��ن أجل التعويض عن هذه النقائ��ص والثغرات الكبيرة ،عملت
إس��رائيل على توس��يع دائ��رة حلفائها وأصدقائه��ا في العالم ،وب��دأت منذ عقد
ونص��ف متاما بالتوجه ش��رقا نحو الصني ،ملا ميلكه ه��ذا البلد من مزايا اقتصادية
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واس��تراتيجية .وضعت إس��رائيل مجموعة م��ن األهداف الهامة الت��ي تقف وراء
عالقاتها االستراتيجية مع الصني ،ومن هذه األهداف عقد وتوليد قدرة إسرائيلية
للتأثي��ر على الصني بخصوص عالقاتها االقتصادية واالس��تراتيجية املتنامية مع
دول ما زالت جميعها ترفض أو متانع أن تقيم عالقات مع إسرائيل خاصة في آسيا
وإفريقيا بحكم عالقاتها الوثيقة مع الدول العربية .وتدرك إسرائيل جيدا ً خطورة
العالقة التكنولوجية والعس��كرية التي تربط الصني بالقوى الش��رق أوس��طية
خاصة إيران ألن هناك شكوكا ً إسرائيلية من أن دوال ً مثل إيران تسعى إلى الدخول
إلى النادي النووي ،وتقوي قدراتها النووية من خالل البوابة اخللفية الصينية .وهذا
ما عبر عنه رؤس��اء الوزراء واملس��ؤولون اإلسرائيليون الذين زاروا الصني في فترة ما
بع��د إقامة العالقة الدبلوماس��ية بني البلدين .3مع توصل احلكومة اإلس��رائيلية
والقيادات األمنية والعسكرية في إسرائيل إلى استنتاج مفاده أن إيران هي أخطر
أعداء إسرائيل في املنطقة والعالم أجمع بعد زوال تأثير التهديد العراقي في عام
 ،2003فقد بدأ اجلميع يبذل جهدا لنشر هذه القناعة في اخلارج .ومبا أن الصني هي
مصدر رئيس للس�لاح إلى إيران فإسرائيل تفعل كل ما ميكن فعله لوقف تسليح
إيران باألس��لحة التقليدي��ة أو غير التقليدية ،وهي مس��تعدة للتحدث ألي دولة،
لك��ي تقطع هذه اإلمدادات وقنوات التس��ليح إليران .وق��د أظهر هذا أيهود أوملرت
خالل زيارت��ه إلى الصني في بداية عام  2007عندما طلب مس��اعدة الصني للحد
من الطموحات اإليرانية النووية ،ولقطع التواصل اإليراني مع مصادر املال والتجارة
والسالح في العالم.4
ح��دث تغيير واضح في االس��تراتيجية العس��كرية والقتالية داخل املؤسس��ة
العس��كرية الصيني��ة خاصة في فترة ما بعد ماوتس��ي تون��غ ،حيث كان ماو من
املؤيدي��ن لنظرية احلرب الش��عبية طويل��ة األمد القائمة أصال ً عل��ى إعداد جيش
كبي��ر احلجم ومدرب خلوض حرب ش��وارع وحرب غابات بغض النظ��ر عن التقنية
التي يستخدمها .لكن سياس��ة التحديث للجيش الصيني التي بدأت قبل فترة
ليست بقصيرة أصبحت ترتكز على استراتيجية إعداد جيش صغير احلجم لكنه
متمي��ز بكفاءته العالية وقدرته على اس��تيعاب التقنيات العس��كرية املتطورة
وإدخال مستويات تسليح جديدة .من هنا بدأت الصني تنظر إلى إسرائيل من أجل
احلص��ول على التقنيات الغربية املتطورة وفي ضوء الرفض األميركي تزويد الصني
بالتكنولوجي��ا الرفيعة التي من املمكن أن تس��تخدم ألغراض عس��كرية وخوفا ً
من حدوث خلل في موازين القوى اإلقليمية في ش��رق آس��يا لصالح الصني وعلى
حس��اب أصدقاء وحلفاء أميركا هناك خاصة كوريا اجلنوبية واليابان وتايوان .ورغم
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أن العالقة العس��كرية بني الطرفني لم تتطور إلى أقصى درجات التعاون بس��بب
الغض��ب األميركي على إس��رائيل في صفق��ة الفالكون للص�ين ،إال أن الدولتني
قامتا بخطوات حقيقة على طريق خلق عالقة اس��تراتيجية تعاونية في مجاالت
التسليح وتبادل املعلومات ومحاربة اإلرهاب.5
لك��ن هذه العالقة االس��تراتيجية م��ع الصني تأثرت بش��كل مباش��ر باملتغير
األميركي ،ال سيما أن الواليات املتحدة ما زالت املزود األول إلسرائيل باملال والسالح
والدعم السياس��ي .وقد أظهرت الواليات املتحدة قلقا ً واضحا ً من تنامي التعاون
العس��كري الصيني -اإلسرائيلي ،ألنه اش��تمل على إمكانية حصول الصني على
أسلحة متطورة وتكنولوجيا غربية عبر البوابة اإلسرائيلية ،مثل صواريخ مضادة
للصوراي��خ باتريوت وطائ��رات الفالكون وليفي .واملع��روف أن الواليات املتحدة هي
التي أوقفت صفقة الفالكون بني الصني وإسرائيل التي تعهدت مبوجبها إسرائيل
بتزويد اجليش الصيني بعدة طائرات فالكون ،قيمة الواحدة منها  250مليون دوالر،
وهي طائرات عصرية مطورة عن طائرات اإلنذار املبكر أواكس .القلق األميركي من
هذا التعاون يقع وراء احلظر األميركي – األوروبي املفروض على تصدير التكنولوجيا
العس��كرية للصني بعد أحداث تيانامني في عام  ،1989ومرتبط أكثر بتوازن القوى
في منطقة ش��رق آس��يا ،حيث الص��راع الصيني مع تايوان ،ال س��يما أن الواليات
املتحدة هي املورد الرئيس للسالح إلى تايوان مبا فيها الدبابات والصواريخ وطائرات
اإلنذار املبكر من طراز.E-2T Hawkeye6،
بالرغ��م من أن إلغ��اء صفقة الفالكون من قبل إس��رائيل اس��تجابة للضغط
األميركي ،وما تبع ذلك من رضوخ إسرائيل لدفع ماليني الدوالرات للصني كشروط
جزائي��ة على إلغ��اء الصفقة ،أس��اء بعض الش��يء إل��ى العالقة اإلس��رائيلية-
الصينية ،إال أن مثل هذه العالقة منت بشكل إيجابي في جوانب أخرى ،مثل توقيع
الطرفني على اتفاق للحصول على أقمار صناعية إسرائيلية الستخدامها لغرض
ب��ث األلع��اب األوملبية في بكني في ع��ام  ،2008كما أن مراك��ز ثنائية متخصصة
ب�ين الطرفني اس��تمرت في العم��ل ومنها مركز تطوي��ر األراضي اجلاف��ة ،ومركز
كونفوش��يوس في جامعة تل أبيب الذي يعنى بتدريس الش��ؤون الصينية واللغة
الصينية ،وغيرهما من مظاهر احلياة العامة في الصني بهدف تعزيز ثقافة تدريس
الصني كظاهرة شمولية معاصرة في العالم الناشئ اجلديد.
هناك تعاون إس��رائيلي -صيني في مش��روع إنتاج طائ��رة مقاتلة من طراز (أف-
 )15ف��ي أعقاب رفض الكوجنرس األميركي ملش��روع طائرة الفي كمش��روع تعاون
بني أميركا وإس��رائيل بس��بب التكلفة العالية .من اجملاالت األخرى التعاونية التي
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قدمتها بكني ،مشروع دعم أنظمة التحكم في القذائف املستخدمة في املعارك
احلربي��ة حيث زودت به��ا املدم��رات والبوارج الصيني��ة ،كما أن هيئ��ة الصناعات
اإلس��رائيلية زودت الصني ب��رادارات متط��ورة وأجهزة كمبيوتر فخمة تس��تخدم
ألغراض عسكرية .في أوائل الثمانينات من القرن العشرين ،عقدت الصني صفقة
عس��كرية مع إس��رائيل قيمتها حوالي مليار دوالر حيث حصل��ت على  54طائرة
كفي��ر ودبابات املركف��ا وصواري��خ جبرائيل ،يض��اف إلى ذلك صفقات ومش��اريع
مش��تركة بني الدولتني إلنتاج صواريخ جو -جو من طراز بايتون  .3في كل الزيارات
التي قام بها رؤس��اء وزراء إس��رائيل إلى الصني منذ زيارة رابني في عام  1993مرورا ً
بزيارت��ي نتانياهو في عامي  1997و 1998وانتها ًء بزيارة أوملرت في  ،2007كان هناك
تركيز خاص على العالقات العس��كرية والصفقات احلربية حيث وصل حجم جتارة
السالح بني البلدين في عام  2007/2006إلى ما يقارب  4.4مليار دوالر.7
حسب تقارير الكونغرس األميركي تعد إسرائيل املورد الثاني للسالح للصني بعد
روس��يا من العام  1993وحتى اليوم ،لصفقات تتع��دى مليارات الدوالرات .من هنا
ترى الصني أنه ال بد من االس��تفادة من إسرائيل من أجل الولوج إلى التكنولوجيا
األميركي��ة .وق��د نقل موق��ع األهرام عن صحيف��ة هآرتس اإلس��رائيلية أن طائرة
االواك��س التي أنتجتها مؤسس��ة ألفا ،أحد فروع مصانع الطائرات اإلس��رائيلية
هي عبارة عن طائرة نقل روس��ية من طراز اليوشن  76والذي أثار حفيظة الواليات
املتحدة.8
إن أكبر عائق أمام تطور العالقات الصينية اإلسرائيلية في أبعادها االستراتيجية
والعس��كرية بالش��كل األمثل هي الواليات املتحدة األميركي��ة حيث أن التخوف
األميركي من البروز الصيني يدفع باجتاه تبني استراتيجية أميركية ضاغطة على
إسرائيل للحد من نقل تكنولوجيا متطورة إلى الصني.9
خالل زيارة الرئيس الصيني الس��ابق جيانغ زميني إلى إس��رائيل عام  2000مت إبرام
صفقات عسكرية كبيرة في مجاالت متعددة أهمها إنتاج أنظمة رادارات متطورة،
وبعض التجهيزات العس��كرية األخرى ذات التقنية العالية ،وذلك بس��بب دخول
تقني��ة أميركي��ة متطورة في صناعة ه��ذه الطائرات ،وهذا ميكن أن يس��بب خلال ً
في موازين القوى في ش��رق آسيا ،فضال عن تهديد املصالح األمنية األميركية في
تلك املنطقة ،يضاف إلى ذلك نقاش��ات وحوارات إسرائيلية حثيثة مشتركة حول
موضوع اإلرهاب العاملي ،وحول أفضل الطرق والوسائل الحتواء اإلرهاب باستخدام
تقنيات متطورة في جمع املعلومات والتدريب والتكتيكات اخملتلفة.10
تعد إس��رائيل املصدر األول للصني في  Hi-Techخاصة املتعلقة باالتصاالت عبر
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شركات إس��رائيلية خالصة أو من خالل شراكات ثنائية ،ومتصل مع هذا صادرات
إس��رائيل من التكنولوجيا املتطورة املستخدمة ألغراض عسكرية مثل املكونات
اإللكتروني��ة ألجه��زة اتص��ال الدبابات وأجهزة حتديد وحتس�ين الرؤي��ة والطائرات
والصواري��خ .الهدف اإلس��رائيلي املعلن م��ن وراء هذه املبيعات ه��و احلصول على
موارد مالية إضافية ،لكن الهدف األهم هو التأثير على الصني وإقناعها بعدم بيع
أسلحة صينية إلى أعداء إسرائيل في الشرق األوسط خاصة سوريا وإيران.
ويعتقد خبراء إسرائيليون أن العالقات االستراتيجية بني الصني وإسرائيل سوف
تتحس��ن في املس��تقبل ،وذلك على ضوء التقارب بني الواليات املتحدة األميركية
وب�ين الصني بس��بب التح��والت الدولي��ة احلاصلة (العالق��ة مع روس��يا ،واألزمة
االقتصادية وغيرها وانتخاب باراك أوباما في أميركا  ،)2016-2008ما س��ينعكس
إيجابيا ً على العالقة مع إس��رائيل .11إال أن حتس�ين العالقات األميركية -الصينية
س��وف يؤدي إلى دخول الص�ين كالعب مهم في املنطقة ،نتيج��ة الطلب الكبير
عل��ى مصادر الطاقة املوجودة في منطقة الش��رق األوس��ط ،ولهذا الس��بب فإن
املصلحة اإلس��رائيلية تقتضي تعزيز العالقة مع الصني في حالة تعميق االنفراج
في العالقات الصينية -األميركية .وتعلم إس��رائيل أن الصني في هذا املرحلة لم
تتخذ خطوات واضحة جتاه امللف النووي اإليراني سلبا ً أو إيجاباً ،ولهذا السبب فإن
سعي إسرائيل هو جلعل الصني حلقة من حلقات املواجهة للملف النووي اإليراني
مبساعدة الواليات املتحدة األميركية .وذلك عبر تدعيم السياسة اإلسرائيلية جتاه
الصني بأدوات التأثير اخملتلفة خاصة جتارة السالح والتكنولوجيا املتطورة وعالقات
امل��ال واالس��تثمارات ،لدرجة ال تس��تطيع فيها الص�ين التخلي عن ه��ذه املنافع
اإلسرائيلية لصالح عالقات اقتصادية وعسكرية متنامية مع إيران الصاعدة.
أم��ا على الصعيد االقتصادي ،فاالقتصاد الصيني هو االقتصاد الثالث من حيث
احلج��م في العال��م (بعد الواليات املتح��دة واليابان) مع ناجت قوم��ي يصل إلى 4.2
تريليون دوالر ،وكان متوقعا ً أن يتجاوز االقتصاد الصيني االقتصاد الياباني في العام
 .2010من��ا االقتصاد الصيني في العام  2008مبعدل يصل إلى حوالي  ،%9وكان من
املتوق��ع أيضا ً أن يتراجع إلى  %6.5خالل الس��نوات التالي��ة وهو معدل النمو األقل
من��ذ العام  1990بفعل األزمة املالية العاملية وتراجع معدالت االس��تثمار واالدخار
واالس��تهالك العام .12وه��ذا ما تؤكده أغل��ب اإلحصاءات الدولي��ة حيث أضحت
الصني الق��وة االقتصادية الثانية بعد أميركا بحجم اقتصاد يتجاوز  14.5تريليون
دوالر في العام .2016
أما بالنس��بة للعالقات الصينية اإلسرائيلية في العام  ،2009فقد وصل حجم
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التبادل التجاري بني البلدين خالل األشهر بني كانون الثاني ونيسان إلى حوالي 1.3
مليار دوالر ،وهي تش��كل تراجعا بنسبة  %18مقارنة مع الفترة نفسها في العام
 ،2008أما تصدير املنتجات اإلس��رائيلية فقد هب��ط بحوالي  %31ليصل إلى 226
مليون دوالر ،أما االستيراد اإلسرائيلي فقد هبط بنسبة  %15إلى حوالي  1.1مليار
دوالر .في العام  2008وصل حجم التبادل التجاري إلى حوالي  5.5مليار دوالر حيث
وصل حجم الصادرات إلى حوالي  1.3مليار دوالر أما االس��تيراد فوصل إلى حوالي
 4.2مليار دوالر.
منذ تأس��يس العالق��ات الدبلوماس��ية الكاملة بني إس��رائيل والصني في عام
 1992وتدش�ين س��فارات وقنصليات في كال البلدين ،كان هناك تركيز على حتفيز
العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية ،فضال ً عن تعزيز الروابط والشراكات
الثقافي��ة والعلمية واألكادميي��ة والتبادل الطالبي .وخالل زي��ارة أوملرت إلى الصني
ف��ي عام  ،2007كانت توقعاته تش��ير إل��ى أن حجم التبادل التج��اري بني البلدين
ميك��ن أن يص��ل إلى حدود  10ملي��ار دوالر في عام  ،2010مع أن ه��ذا الرقم امللياري
يستثني عالقات السالح والتسليح وتطوير التقنيات العسكرية ،وهو رقم ضخم
يصل إلى املليارات أيضا .لكن هناك حتفظات من اجلانبني على نش��ر أية معلومات
أو معطيات بالش��كل الكام��ل حول هذه املوضوع لكي ال يت��م تعطيل مثل هذا
النشاط العسكري -التجاري بفعل عوامل ومتغيرات خارجية على شاكلة املتغير
األميركي أو العربي أو حتى الهندي .لكن مع هذا تشير أغلب اإلحصاءات والتقارير
الرس��مية وغير الرسمية أن حجم التبادل التجاري حتى العام  2015لم يصل إلى
مستوى  5مليار دوالر لعدة أسباب واعتبارات منها االعتماد الصيني على األسواق
العربي��ة واحلاجة إلى مص��ادر الطاقة القادمة من املنطق��ة العربية ،13وبهذا فإن
الصني حتافظ على عالقة متوازنة بني العرب وإسرائيل في الوقت نفسه.
شراكة استراتيجية مع الهند:
دأبت إسرائيل بصورة ثابتة ومتصاعدة على توثيق أواصر عالقة حميمة متأصلة
مع الهند وصلت إلى درجة الشراكة االستراتيجية الفاعلة بني البلدين ،بالتحديد
منذ العام  .1992إلى ذلك كان إلس��رائيل دوافعها وأسبابها املتعددة واملتشابكة
لتعزيز عالقتها االس��تراتيجية والعس��كرية مع الهند حيث تعتبر األخيرة القوة
الس��كانية الثاني��ة في العالم جملموع بش��ري هائل يزيد عن امللي��ار واملائة مليون،
وما لذلك من تبعات وإس��قاطات على القوة العس��كرية الهندي��ة ،وقدرة الهند
على حماية حدودها مترامية األطراف ،فضال ً عن بروز قوة س��كانية شبابية يافعة
ومتعلم��ة وله��ا توجهات علمية وتقني��ة عالية ،حيث تعتبر الهن��د اليوم األولى
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عامليا ً احتضانا ً لش��هادات هندسة الكمبيوتر .ومبا أن أعدادا ً كبيرة من املهندسني
الهن��ود في الكمبيوتر واإللكترونيات قد أثبتوا أنفس��هم لي��س فقط في الهند،
وإمنا رحل عدد منهم للعمل في البلدان األجنبية والش��ركات متعددة اجلنس��يات
مبا فيها أميركا وأوروبا الغربية واستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة واخلليج العربي.
وبالتالي تبقي إسرائيل عيونها متيقظة على هذه القوة املؤهلة واملدربة من أجل
االس��تفادة من خدماتها وقدراتها في صناعات ومش��اريع مش��تركة بني البلدين
قائمة ،على األرجح ،في الهند لالستفادة من رخص القوة العاملة وحجم السوق
الناشئة حيث إنها تعد من األسواق الناشئة اجلديدة Newly Emerging Markets
مع الصني والبرازيل واملكس��يك وجن��وب إفريقيا .كما أن الهند دولة متتلك موقعا ً
اس��تراتيجيا ً هام��ا ً في العمق اآلس��يوي حيث إنها حلقة الوصل بني غرب آس��يا
واملشرق العربي من جهة ،وشرق آسيا ،وآسيا -احمليط الهادي من جهة أخرى.
لقد نظرت إسرائيل بكل اهتمام إلى حدود الهند املشتركة مع الباكستان التي
هي الدولة اإلس�لامية الوحيدة صاحبة القدرات النووية املعروفة .فاس��تراتيجيا ً
املض��ي قدما ً في توثيق الش��راكة بني الهند وإس��رائيل ،س��يمنح إس��رائيل على
املديني املتوس��ط والبعيد القدرة عل��ى حتييد القدرات النووية الباكس��تانية في
أي ص��راع مس��تقبلي بني العرب وإس��رائيل ،خاص��ة إذا حدث تغيي��ر مفاجئ في
الباكس��تان ووصلت نخبة سياس��ية وعس��كرية إس�لامية تؤمن فعال ً أن تكون
الباكس��تان ج��زءا ً من معادلة الص��راع بني العرب واإلس��رائيليني عل��ى اعتبار أن
الباكس��تان وقدراتها النووية يجب أن تكون في خدمة املش��روع اإلسالمي الكبير
ذي امليول العاملية ،فضال ً عن أن املش��روع النووي الباكس��تاني نفسه قد مت متويله
بأموال إس�لامية خالصة (الس��عودية واإلمارات العربية) ،إضافة إلى ذلك موجات
األسلمة والتزمت الديني التي جتتاح الشارع الباكستاني خاصة بعد أحداث أيلول
(س��بتمبر) من عام  ،2001والحقا ً االحتالل األميركي ألفغانس��تان والعراق املثيرين
للحفيظة واملشاعر الدينية لدى الباكستانيني .14وخوفا ً من حتول شعار باكستان
حول القنبلة اإلس�لامية  Islamic Bombفي إش��ارة واضحة إلى القنبلة النووية
الباكس��تانية التي يجب أن تكون في خدمة األغراض اإلسالمية واملصالح العليا
لألمة اإلس�لامية ،مع أن هذا الش��عار حتول مع مرور الوقت إلى مجرد "بروباغندا"
دعائية  Propagandaتهدف إلى حتش��يد الدعم العربي واإلسالمي من ورائها في
صراعها املرير ضد "الهند الهندوسية".
تع��ود العالقات والتعاون العس��كري ب�ين الهند وإس��رائيل إلى م��ا قبل بداية
العالقات الدبلوماس��ية بني البلدين ،إال أنها كان��ت محدودة مقارنة مع تلك التي
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نش��أت بينهما بعد العالقات الدبلوماسية ،وقد س��ادت عالقات أمنية سرية بني
جهاز اخملابرات الهندي وجهاز اخملابرات اإلس��رائيلية "املوس��اد" .فعلى سبيل املثال
فق��د زار عضو اجمللس األمن��ي املصغر يغئال ألون الهند عام  1965وموش��يه ديان
في الع��ام  .15 1977رمبا في محاولة منهما الس��تغالل حاج��ة الهند للمعلومات
والتكنولوجيا واخلبرات واالس��تخبارية العسكرية في مواجهة دول اجلوار املعادية
خاصة الصني وباكستان .إال أن العالقات األمنية بينهما أصبحت سريعة مكثفة
ومكش��وفة بع��د العالقات الدبلوماس��ية ب�ين البلدي��ن ،ففي أي��ار  1993زار وزير
اخلارجية ش��معون بيرس الهن��د للتباحث في موضوع محارب��ة "اإلرهاب" ،حيث
عبرت إس��رائيل عن تأييدها للهند في موقفها من قضية كش��مير ،وصرح بيرس
خالل زيارته" :نحن ندعم بش��كل كامل وش��امل الوحدة اإلقليمية للهند" ،وفي
نيس��ان (أبريل)  1995زار اجلنرال اإلس��رائيلي "هيرلز بودنغ��ر" الهند وتباحث حول
التعاون في اجملاالت العس��كرية مثل تزويد الهند بأجهزة اإلنذار املبكر وغيرها من
القضايا ،وفي متوز من العام نفس��ه زار وفد أمني هندي رفيع املستوى برئاسة وزير
الدفاع الهندي ،إسرائيل ومتحور اللقاء حول إمكانية مساهمة إسرائيل في تطوير
األسلحة الهندية وصيانتها عموما وخصوصا ً السوفييتية منها.
وق��د ض��رب الساس��ة في إس��رائيل عل��ى وتر أه��م قضيتني وهما "كش��مير
واإلرهاب اإلس�لامي" ،ال سيما أن كش��مير تعد قضية معنوية ونفسية ووطنية
في السياس��ة الداخلي��ة واخلارجية الهندية ،كما أن الهند تريد أن تس��مع كالما ً
وتصريحات واضحة تدين الباكس��تان فيما يتعل��ق باإلرهاب القادم من وراء احلدود
الهندية الباكستانية .وتتنوع العالقة العسكرية بني الهند وإسرائيل في مجاالت
ش��تى ،أهمها صناع��ة الصواريخ وتبادل املعلومات وعالقات االس��تيراد والتصدير
في الس�لاح وتكنولوجيا الفضاء اخلارجي وتكنولوجيا التجسس والتعاون النووي
والتعاون في مجال السفن البحرية والغواصات واألبحاث العلمية املشتركة.16
كم��ا زار رئيس دولة إس��رائيل عازار فايتس��من الهند في كان��ون الثاني (يناير)
 ،1997وتباحث مع الهند في إمكانيات التعاون في مجاالت س�لاح اجلو ،وكان أحد
أهداف الزيارة دفع التعاون في اجملاالت الدفاعية ،وفي أعقاب زيارة فايتسمن زار وفد
هندي إسرائيل اس��تمرارا ً لنقاش التعاون األمني والعسكري بني البلدين ،كما زار
وفد أمني رفيع املس��توى برئاس��ة وزير الدفاع الهندي إسرائيل في شباط (فبراير)
من العام نفس��ه أي بعد ش��هر من زيارة فايتسمن ،تبعها زيارة قائد هيئة األركان
الهندية إلسرائيل خالل شهر آذار (مارس)  ،1997زيارة استمرت أسبوعا كامالً ،وفي
العام  1998قطفت الدولتان ثمار الزيارات خالل األعوام السابقة حيث وقعتا على
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اتفاقيات عديدة في اجملاالت العس��كرية ،واس��تمر هذا التعاون وتعمق خالل العام
.17 1999
على هذا األس��اس ،تع��د العالق��ات الهندية اإلس��رائيلية في اجمل��االت األمنية
والعس��كرية عالق��ات وطيدة ،فمنذ املواجهة العس��كرية بني الهند وباكس��تان
في العام  1999في مواجهة مرتفعات كارجيل باالش��تراك مع حركات كشميرية
مس��لحة تدعمها باكس��تان ،والهجمات التي طالت البرمل��ان الهندي في كانون
األول (ديس��مبر)  ،2001ارتفع حجم التجارة العس��كرية بني البلدين ،وشمل أيضا
رادار صاروخ "حيتس" اإلس��رائيلي ،كما أعلنت الهند عن رغبتها في شراء صاروخ
"حيتس  ."2وقد أش��ارت التقارير الصادرة في الس��نوات األخي��رة عن إجراء جتارب
هندية إس��رائيلية مش��تركة على صواريخ أرض جو التي ستش��كل بديال ً للدرع
الدفاعي الهندي الذي يعتمد على األجهزة الدفاعية الروسية غير املتطورة.18
وقد أثارت ش��ركة "رفائيل" اإلس��رائيلية للصناعات العسكرية إعجاب الهند،
فقررت األخيرة شراء بالونات مراقبة باإلضافة إلى شراء صواريخ "بوباي" وصواريخ
"س��بايدر" للدفاع اجلوي .كما تقيم ش��ركة رفائيل مش��روعا ً مشتركا ً مع سالح
اجلو الهندي يهدف إلى صيانة طائرات سالح اجلو الهندي ،ووقعت اتفاق تعاون في
مجال األجهزة األمنية مع ش��ركة "بال" الهندية ،وتقوم الصناعات العس��كرية
اإلس��رائيلية بالتعاون مع نظيرتها الهندية ( )BDLفي اجملاالت األمنية والصناعات
العسكرية املش��تركة .جتدر اإلشارة إلى أن الهند تشكل اليوم الدولة الثالثة من
حيث اس��تيراد األجهزة القتالية اإلس��رائيلية بعد الصني وتركيا ،وتعد إس��رائيل
املصدر الثاني لتس��ليح الهند بعد روس��يا .فالهند اليوم تعتمد على الصناعات
العسكرية اإلس��رائيلية في حتديث جيشها ال سيما أن التكنولوجيا العسكرية
اإلس��رائيلية متطورة مقارنة بالتقنية الروسية /السوفيتية التي اعتمدت عليها
الهند بفعل توازنات احلرب الباردة ومعادالت النظام الدولي ثنائي القطبية.
كان الع��ام  2007مليئ��ا باألحداث والوقائع واملس��تجدات عل��ى صعيد العالقة
اإلس��رائيلية -الهندية حيث توثقت الصالت في اجملاالت السياس��ية واالقتصادية
واالس��تراتيجية .وأصبحت إسرائيل املورد الثاني للس�لاح والعتاد العسكري بعد
روس��يا ،إضافة إلى أن الدولتني دخلتا في ش��راكات اقتصادية واستراتيجية جتلت
بوضوح من خالل جناح إس��رائيل في إطالق قمر صناعي من داخل األراضي الهندية
حيث صمم خصيصا ً للتجس��س على إيران .كما أن الدولتني ش��كلتا ما يسمى
باجملموع��ة املش��تركة حملاربة اإلرهاب من خ�لال تبادل املعلومات وتنس��يق خطط
التدريب ورصد "األعداء احملتملني".
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وق��د عمل��ت بعض الدوائ��ر األمني��ة واألكادميية ف��ي كل من الهند وإس��رائيل
على إثارة موضوع إس�لام فوبي��ا واألصولية فوبيا من أجل متتني أواصر الش��راكة
البيني��ة من جهة ،وش��راكة مع الواليات املتحدة األميركي��ة من جهة أخرى التي
تخ��وض "حرب��ا عاملية على اإلرهاب" .ف��ي عام  ،2007تنوعت مظاه��ر التعاون بني
البلدين لتش��مل مجاالت متعددة مثل "محاربة اإلرهاب" ومنع انتش��ار أس��لحة
الدمار الش��امل ومبيعات الس�لاح ،هذا إضافة إلى التعاون ف��ي مجاالت الزراعة
والتكنولوجيا واالستثمارات والطيران املدني والتجارة اخلارجية خاصة جتارة املاس.
وقد جتلت مج��االت التعاون هذه بوضوح من خالل الزي��ارات املتبادلة التي قام بها
مسؤولون من كال الطرفني لتوثيق أواصر هذه العالقة.19
وأظه��رت مواجه��ات مرتفع��ات كش��مير ف��ي الع��ام  1998م��ع املس��لحني
الكش��ميريني املدعومني من اجليش الباكس��تاني وقدرة املسلحني لتكبيد اجليش
الهندي خس��ائر في العتاد واألرواح ،حاجة الهند الشديدة إلى طيارات بدون طيار
من أجل اس��تخدامها ألغراض الرصد والتجس��س وتتبع املسلحني الكشميريني
العابرين من كش��مير الباكستانية إلى كش��مير الهندية املتنقلة عبر احلدود بني
الهن��د والصني .وتعتبر طائرة  UAVاإلس��رائيلية بدون طيار أحدث ما توصلت إليه
الصناعات اإلس��رائيلية في هذا املضمار ،وبالفعل حصلت الهند على  100طائرة
من هذا النوع .وفي املقابل ،اس��تفادت إسرائيل من موجات االنتفاضة الثانية ومن
يومياتها خاصة تلك املتعلقة بهذه الطائرة ،حيث قامت إسرائيل بتصوير عمليات
اس��تهداف املقاومني الفلسطينيني على األرض باس��تخدام الطائرات بدون طيار
والترويج لهذه الصور في معارض الطيران الدولي من أجل كس��ب زبائن جدد في
العالم .وذهبت الدوائر األمنية والعسكرية اإلسرائيلية إلى درجة الربط بني خطر
"اإلرهاب الفلس��طيني" على إس��رائيل بخطر "اإلرهاب الكشميري" على الهند
وأن على الهند أن تس��تفيد من جتربة إسرائيل في محاربة ما يسمى اإلرهاب .إذن
هن��اك تعاون في مج��ال "محاربة اإلرهاب" بني البلدين م��ن خالل تكييف حمالت
تبادل املعلومات حول اجلماعات "اإلرهابية" اخملتلفة ،وطرق متويلها ،وإدارة العمليات
اخلفية .وكان من املتوقع أن يصل حجم مش��تريات الهند من الس�لاح اإلسرائيلي
ف��ي فترة  2007-2002إلى أكثر من  5مليارات دوالر .20اس��تغلت إس��رائيل يوميات
االنتفاض��ة الفلس��طينية الثاني��ة لتجريب أن��واع جديدة من األس��لحة خاصة
الطائرات بدون طيار التجسس��ية وترويج هذه الطائرات عل��ى اعتبار أنها صائدة
"اإلرهابيني املتربصني بإسرائيل".21
هناك أيضا تعاون إسرائيلي هندي في مجال الصواريخ ،حيث تقوم سلطة تطوير
145

األسلحة في إسرائيل (رافئيل) بتزويد الهند بصواريخ مضادة للصواريخ وصواريخ
جو-ج��و ،إضافة إلى بعض املعدات االلكترونية .كما أن هناك إش��اعات قوية حول
موافقة الهند على إنشاء قوة خاصة في اجليش الهندي تصل إلى  30.000جندي
مهمته��ا "محاربة اإلرهاب واإلرهابيني" مبقدورها أن حتصل على تدريب مكثف في
قواعد اجليش اإلسرائيلي .وبعد جناح الباكستان بالرد على التفجير النووي الهندي
ش��عرت الهند بحاجاتها الشديدة للحصول على رادارات لتركيبها على الطائرات
الروس��ية التي بحوزة اجليش الهندي .ورغم أن أحداث أيلول (سبتمبر)  2001قربت
وجه��ات النظر األميركي��ة والهندية من "اإلرهاب العاملي" "واإلرهاب اإلس�لامي"
إال أن العالقة بني الهند وإس��رائيل قد ساهمت في متتني أواصر العالقة بني الهند
وأميركا.22
وهذا يعني تبادلية العالقة بني الهند وإس��رائيل من جه��ة ،والعالقة الهندية-
األميركي��ة من جه��ة أخرى ،حيث س��اعدت عوام��ل داخلية أميركي��ة في تعزيز
العالقة الهندية– اإلسرائيلية خاصة جماعات الضغط اليهودي واللوبي اليهودي
وبالذات اآليباك وبعض أعضاء مجل��س الكونغرس في الواليات املتحدة املعروفني
مبناصرتهم إلسرائيل ودعمهم لها .فقد دافع كل من فرانك جافني ،مؤسس مركز
سياس��ات األمن في واش��نطن ،ومايكل ليدن من مركز دراسات األمن القومي عن
العالق��ة املميزة التي تربط الهند بإس��رائيل في نفس الوق��ت الذي حذرا فيه من
اعتماد أميركا على باكستان فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب.23
توازت الش��راكة االس��تراتيجية بني البلدين مع ش��راكة اقتصادي��ة فاعلة في
احلق��ول االقتصادية واحلياتية اخملتلفة .ويبدو أن الفكر االس��تراتيجي اإلس��رائيلي
ف��ي تعاطيه م��ع الهند ينص��ب حول فرضي��ة أن التع��اون االقتص��ادي والروابط
االس��تراتيجية تبق��ى ضعيفة ،وغير راس��خة في أرض صلبة إذا ل��م تدعم بآفاق
اقتصادي��ة رحبة تنعكس إيجابا ً على الوضع االقتصادي ومس��توى املعيش��ة في
البلدين ،خاصة ف��ي الهند التي تعتبر من دول العالم الثالث باملعايير االقتصادية
الرئيس��ية مثل الدخل القومي ومستوى املعيشة .تصريحات ولقاءات املسؤولني
م��ن البلدين اعتب��رت أن التبادل التجاري احل��ر واالنفتاح االقتص��ادي والتبادل احلر
لالس��تثمارات والسلع واخلدمات بني البلدين يخدم أهدافا ً استراتيجية عليا ممثلة
ف��ي تدعيم وبن��اء "مجتمعات دميقراطية حرة" قادرة على االس��تفادة من اخلبرات
املشتركة .وقد تنوعت مشاريع التعاون االقتصادي مع الهند في مجاالت متعددة
ومختلفة أهمها الهندس��ة وإدارة املياه اجلوفية ومحاربة التصحر والتكنولوجيا
الرفيعة .وفي محاضرة للسفير الهندي في جامعة تل أبيب أسهب في مداخلته
146

عن أوجه التعاون بني البلدين ،ومن اجملاالت الكثيرة التي وقف عندها السفير ،كان
البح��ث العلمي والتطوي��ر والتنمية ،وتكنولوجيا الزراع��ة والتكنولوجيا احليوية
وصناع��ة األدوية ،ومجاالت الطاقة غير التقليدي��ة ،واملعدات الطبية وتكنولوجيا
املعلومات.24
وعليه ،فقد تطورت العالقات االقتصادية بوتيرة متصاعدة منذ تأسيس العالقات
الدبلوماس��ية بني البلدين في عام  1992حيث اش��ترك الطرفان في إدارة عشرات
املش��اريع التجارية واالقتصادية املتبادلة .وفي عام  1992وصل التبادل التجاري بني
الطرف�ين إل��ى  200ملي��ون دوالر ،وتضاعف هذا الرقم إلى أكث��ر من مليار ونصف
ملي��ار في العام  ،2002وكان من املتوقع أن يتج��اوز هذا الرقم  5مليارات في العام
 ،2008وبهذا أصبحت إسرائيل الشريك التجاري الثاني للهند في آسيا بعد هونغ
كونغ .وقد تكررت زيارات املسؤولني اإلسرائيليني للهند ،وكان أهمها زيارة شمعون
بيريز كوزير خلارجية إس��رائيل في الع��ام  ،1993والتوقيع على مذكرتي تفاهم بني
البلدين في مجاالت الس��ياحة والثقافة والنقل اجلوي والعلوم الزراعية ،ثم جاءت
زيارة ش��ارون في الع��ام  2003لتنتقل العالقات مع الهند نقل��ة نوعية كبيرة في
اجملالني العسكري واالقتصادي .وقد كان لربط العالقات الدبلوماسية بني الطرفني
انعكاس��ات واضحة على قطاع الزراعة بالتحديد ،حيث اشترك الطرفان في أكثر
م��ن  60مش��روعا ً زراعيا ً مش��تركا ً حتى الع��ام  2000في مج��االت متعددة منها
الري وإدارة املياه واألس��مدة والبستنة واس��تخدامات الطاقة الشمسية ألغراض
زراعية ،والهندس��ة الوراثية النباتية واحليواني��ة ،وصناعة األلبان ،وصناعة القطن
واس��تصالح األراضي البور .25وفي كانون األول (ديس��مبر) من الع��ام  ،2004زار وزير
التج��ارة والصناعة ف��ي حينها ايهود أوملرت الهند يرافق��ه وفد كبير في مجاالت
الصناعات اإلس��رائيلية ،وأعق��ب هذه الزيارة زي��ارة وزير الدولة الهندي "س��يبال
كفيل" إلسرائيل في أيار (مايو)  2005ووقع على اتفاق للتطوير والبحث الصناعي
مع إس��رائيل ،وتعزيز أواصر الش��راكة االقتصادية/التجارية/الصناعية .وبعد وفاة
الرئيس ياس��ر عرفات في العام  ،2004توس��ع نطاق العالقة الهندية اإلسرائيلية
عل��ى اعتبار أن ياس��ر عرفات احتف��ظ بعالقات تاريخي��ة مع الهند ،وف��ي الفترة
نفس��ها تراجع منسوب الصراع بني الطرفني الفلس��طيني واإلسرائيلي ما مهد
الطري��ق لزيادة التبادل االقتصادي بني الطرفني مبا فيه��ا زيارة أيهود أوملرت لدلهي
كمس��اعد لرئيس الوزراء اإلس��رائيلي ،وزيارة بنيامني نتنياه��و كوزير للمالية في
الفترة نفسها.26
يسيل لعاب الش��ركات اإلسرائيلية على كعكة االس��تثمار في الهند ألن هذا
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البل��د يعتب��ر االقتصاد الرابع ف��ي العالم من حي��ث القوة الش��رائية ،وذلك بعد
الواليات املتحدة والصني واليابان .وقد ساهمت سياسة االنفتاح االقتصادي وتبني
الليبرالية االقتصادية قبل حوالي  15عاما في زيادة نسبة النمو االقتصادي ،حيث
يعتبر االقتصاد الهندي من أكثر االقتصاديات منوا ً في العالم في الدرجة نفس��ها
تقريب��ا مع الصني وفيتنام واألرجنتني .فقد منا االقتصاد الهندي بنس��بة  %7.5في
س��نة  2005/2004وقد ارتفعت هذه النسبة إلى  %8.1في العام  2006/2005وكان
من املتوقع أن ال تقل نسبة النمو االقتصادي  %6.5في العقدين التاليني ،ما يعني
طبقة وسطى كبيرة تزيد عن  300مليون ،وقوة شرائية هائلة ومتصاعدة .كما أن
حجم املساهمة الهندية في التجارة العاملية زاد عن  500مليار دوالر في حدود عام
 ،2010وما يزيد من حيوية االقتصاد الهندي وقابليته للنمو الس��ريع هو التركيبة
العمرية للشعب الهندي حيث أن  %20من الهنود أقل من عمر  20عاما ،بينما يقع
حوالي  %70من السكان في قائمة األقل من  36عاما .كما أن الهند تخرج ما يقارب
 3مليون حامل ش��هادة بكالوريوس كل عام من  350جامعة و 11200كلية ،فضال ً
عن تواجد أكثر من  1500مركز بحثي ،كما أن الهند حتتل املرتبة األولى من املهنيني
املؤهلني في حق��ل تكنولوجيا املعلومات حيث يصل عدده��م أكثر من .120.000
وف��ي عام  2005وضعت منظمة األمم املتحدة للتج��ارة والتنمية  UNCTADالهند
كأول دولة في العالم استقطابا ً لالس��تثمارات األجنبية ،حيث وصلت مساهمة
إس��رائيل في االس��تثمارات األجنبية املباش��رة في الهند إلى أكثر من مليار دوالر
حت��ى عام  ،2006وه��ذا يضعها في املرتب��ة  14على قائمة الدول املس��تثمرة في
الهند .هناك تركيز إس��رائيلي خاص على قط��اع تكنولوجيا املعلومات في الهند
الذي ينمو بنس��بة  %40-30س��نويا ،ومن املتوقع أن تصل صادرات هذا القطاع في
عام  2009-2008إلى أكثر من  60مليار دوالر.27
وص��ل حجم التبادل التجاري بني الهند وإس��رائيل في النص��ف األول من العام
 2009إلى  1.2مليار دوالر أي بهبوط وصل إلى  %38مقارنة مع الفترة نفس��ها في
العام الس��ابق ،وقد هبطت الصادرات اإلس��رائيلية إلى الهند ف��ي النصف األول
م��ن العام  2009بنس��بة  %33مقارنة بالفترة ذاتها في الع��ام  ،2008ووصلت إلى
 742مليون دوالر ،أما الصادرات الهندية إلى إس��رائيل فقد تراجعت بنس��بة %45
مقارنة مع العام  2008ووصلت إلى  485مليون دوالر .28وكان متوقعا ً أن تصل هذه
النسب إلى ما يقارب  8مليار دوالر في العام  2015 -2014مبا فيها صفقات السالح
التي تبيعها إسرائيل للهند لتصبح املصدر الثاني للسالح إلى الهند بعد روسيا،
ومنها تكنولوجيا متطورة لسالح اجلو وصواريخ مضادة للدبابات.29
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ختاما ،ميكن القول إن تطور عالقات إسرائيل مع عمالقي آسيا الصاعدين (الصني
والهن��د) جاء بفع��ل تضافر عوامل ومتغيرات متعددة ،منه��ا الدولي واملرتبط مع
تغير تركيبة املنظومة الدولية في آخر عقدين وس��يادة املصالح االقتصادية على
حس��اب األيدولوجيا ،وفيها ما هو إقليمي حيث اس��تغلت إسرائيل بيئة السالم
التي خلقتها اتفاقيات أوس��لو لفتح آفاق عالقات م��ع دول كانت بواباتها مغلقة
أمام املد اإلس��رائيلي حتى فترة قريبة .أما محليا ،فكان للتركيبة احلزبية واإلعالم
والدبلوماس��ية العامة واجلامعات واملؤسس��ات الثقافي��ة أدوار هامة في تدعيم
عالقات وثيقة ومتداخلة مع كل من الصني والهند على مختلف املستويات.
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شهادة

مسرية التوجيه السيايس
من النشأة وحتى العودة
مازن عز الدين

*

مقالة الس��يد مازن عز الدين كما وردت
(تنش��ر
للمجلة ،كونها ش��هادة عل��ى مرحلة معينة م��ن تاريخ الثورة
الفلسطينية ودون أي تدخالت تذكر من التحرير)
أثناء القصف املدفعي على القوة احملمولة من املدفعية الس��ورية التقيت فجأة
م��ع األخ محمد األع��رج «أبو الرائ��د» جنوب مدين��ة درعا الس��ورية ،وكان يلتقي
باملنس��حبني م��ن القوات الفلس��طينية ويحثهم على العودة ملي��دان القتال في
اجت��اه مدينة الرمثا ،وتعرفت إليه في ذلك املكان ال��ذي لم يكن يحتمل أي حديث
ع��ن غير القتال الدائر وضرورة مواصلته للحف��اظ على دميومة الثورة وبعد انتهاء
القتال .ومن ثم جتميع القوة احملمولة ومتوضعها في منطقة الس��ويداء وهي بلدة
عربية س��ورية« ،وسكانها من أش��قائنا الدروز الذين يحبون الثورة الفلسطينية
وينعكس ذلك في ابتس��امتهم الدائمة مع كل لقاء مع أ ّي فرد من قواتنا» ،ويأتي
اللق��اء الثاني مع األخ أبو الرائ��د األعرج في زيارته إلى القوة احملمولة ،وكان احلديث
عن األس��باب التي أدت إلى القتال بني اإلخوة والنتائج السلبية الناجتة عنه والتي
تش��ير إلى اقتراب خس��ارتنا للس��احة األردنية كأهم س��احة مواجهة مع العدو
وأطول حدود كانت تنتشر على امتدادها قواعد الثورة.
* لواء متقاعد.
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كان حديث��ي معه في جلس��ة مش��تركة تضم أع��دادا ً من الك��وادر واملقاتلني
املتميزين« ،والقوة احملمولة في غالبيتها كانت مقاتلني وكوادر من حملة الشهادات
العلي��ا ويتمتع��ون بثقاف��ة واضحة» ،متعددة يغل��ب عليها ال��رأي العالي وليس
الص��وت العالي ،حيث إنهم يعرف��ون أن الصوت العالي ألس��لحتهم في امليدان،
وتركز احلديث على ضرورة تضميد اجلراح مع دراس��ة س��لبيات وإيجابيات ما حدث
لالستفادة منه في احلفاظ على دميومة الثورة ،وبعد انتهاء تلك اجللسة طلب مني
األخ «أبو الرائد» أن ألتحق معه بالتفويض السياس��ي الذي كان ال يزال في مرحلة
التأس��يس حيث وصفني (أنني أحمل الصفتني اللت�ين يحتاجهما عمل املفوض
السياس��ي ،وهما :اجلمع بني الوعي السياسي املتميز ،واملقاتل امللتزم الذي يعرفه
اإلخوة والرفاق) وأضاف ،بحضور َمن في اجللس��ة ،موجها احلديث إليهم متسائال:
هل من يخالفني الرأي فيما أقوله؟ وحاز على رضاهم وإعجابهم ،ولتنفيذ احلديث
اإليجابي الذي دار في تلك اجللس��ة في محافظة الس��ويداء السورية ،وقد عزز من
س�لامة موقفه وإحلاحه أنني كنت أناقشه في كتاب عن الثورة للكاتب الفرنسي
العاملي ريجيس دوبريه كنت قد انتهيت من االطالع عليه وعنوانه ،على ما أعتقد،
«الث��ورة في الثورة» فازدادت محاوالت��ه إلقناعي بضرورة موافقتي على مطلبه في
أن أكون في التوجيه السياس��ي أو التفويض السياس��ي كان االس��مان متداولني
دون الوقوف على أيهما األدق في التسمية .وبهذا أصبحت في التوجيه السياسي
نظريا على األقل من وجهة نظر األخ أبو الرائد األعرج .وكان األخ الرائد أحمد الريان
«أبو ش��كري» قائ��د القوة احملمولة وهي تعج باألس��ماء الكبيرة م��ن اإلخوة أذكر
منهم أبو األمني نائب القوة وكذلك موس��ى العراقي الذي أصبح نائب قائد القوة
الحقا ً وأبو علي مسعود ،وسلمان الزعتر وشريف عابد ،ونور علي ،وحسان ،وحسن
يوس��ف «يوسف قزاز» الذي أبدع الحقا في اإلذاعة والعمل اإلعالمي امليداني ،وأبو
رياض ،وكثيرون استش��هدوا ،وآخرون تركوا الثورة مبك��را والبعض عادوا إلى أرض
الوطن بع��د أن أمضوا جزءا ً هاما ً من حياتهم في رحلة طويلة مليئة بالتضحية
واإليث��ار والعمل اجلاد والعمليات واملعارك واحلروب ،ل��م نكن نعرف فيها إال ّ العمل
اإليجابي والسباق في تعزيز قدرات الثورة ،وتصاعد الكفاح املسلح ،الذي مارسناه
بجدي��ة في مواجهة العدو الرئيس وهو «القوات اإلس��رائيلية» أو دفاعا عن الثورة
وحمايتها من األعداء الثانويني وهم كثر.
معسكر بيت نامي في غوطة دمشق:
ومع اش��تداد موجات االنتقاد للقيادة عل��ى نتائج معارك أيلول 1970م ،مت جتميع
م��ا يزي��د عن  200من القيادات والكوادر امليدانية في معس��كر بيت نامي من جميع
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القطاعات ،وكان املشرف على املعسكر عارف خطاب «أبو العبد خطاب» الذي كان
محافظا ً على لياقته البدنية ،وقدرته التي ال يرقى ملستواها أي ممن مروا في الثورة
م��ن كاف��ة الفصائل في التمي��ز أو التفوق عليه في إطالق الن��ار ،فيما كان يعرف
في تخريج ال��دورات مبصطلح (تطعيم املعركة) ،حي��ت كان ودون مبالغة يالمس
برصاص الكالش��نكوف احلد الفاصل بني املالبس وجس��م املقاتل ،لقد كان رساما ً
إلى حد جعل القلوب التي تش��اهد رمايته عل��ى املقاتلني ترتعش صعودا ً وهبوطا ً
مع كل رصاص ٍة يطلقها ،لقد كان يرس��م خريطة الوطن الفلسطيني بالرصاص،
إن ابا العبد خطاب اقترب من حدود املعجزة ،إنه ال يتكرر .في هذا املعس��كر الذي
جتمعن��ا فيه كانت القيادة تريد نقل النقاش من القواعد إلى هذا املعس��كر الذي
ضم النخبة حتت عنوان التدريب واإلعداد إلرسالنا في دورات خارجية ،ولكن احلقيقة
غي��ر ذلك حيث كان املقص��ود نقل التفاعالت الناجتة عن أح��داث األردن وتأثيراتها
السلبية في القواعد إلى هذا املعسكر ،وحتى يكون النقاش بصوت هادئ وبأفكار
موضوعي��ة ،حيث قامت القيادات العليا بزيارة املعس��كر وإدارة النقاش واحلوار مع
من في املعس��كر ومن بينهم األخ القائد الكبير الش��جاع واحلكيم (صالح خلف/
أبو إياد) «الذي كانت القوات األردنية قد اعتقلته وسمحت له بالتقدم مببادرة وهو
رهن االعتقال» ،وبعد حديثه معنا عن األوضاع السياس��ية والنتائج الكارثية التي
نتج��ت عن األحداث املؤملة والدامية ،فتح ب��اب النقاش مع كوادر مؤمنة بالثورة ال
تخيفها األسماء واأللقاب كان من بينهم أبطال عملية ميونخ الشهداء «يوسف
نزال  /تشي /ومحمد مصاحلة» وغيرهم ،وأذكر أنني حتدثت بلغة جذبت االهتمام مبا
حملته من نقد ساخن لألخ أبو إياد ملوقفه في تقدميه ملبادرته وهو رهن االعتقال لدى
الس��لطات األردنية ،وكان احلديث املوضوعي معه أن زمالءك في القيادة جميعهم
موج��ودون ولديهم كل الوضوح في املوقف وقادرون عل��ى اتخاذ القرار املبني على
معرفته��م ملا يحيط به��م وبالثورة ،من معهم ومن عليهم بش��كل أفضل ورأي
أفضل وأوض��ح من رأيك ومبادرتك وأنت في دائرة انع��دام الوزن والقدرة على فعل
أي تأثير ألنك ف��ي دائرة االعتقال وتفتقر ألي معلومة مما أثر على املعنويات بعدها.
أدى النقد ملوقفه إلى تأثيرات س��لبية وإيجابية معا ً على الش��باب في املعس��كر،
علي للجراة التي حتدثت
علي ،وبعضها اآلخر خائف ّ
وأثار ردود فعل بعضها غاضب ّ
بها ،وبعضها معجب بها وكان من بينهم األخ أبو إياد ش��خصيا ً الذي استدعاني
مبدي��ا ً ارتياحه ملا س��مع ،واألهم أن هذا املوقف الذي حدث في معس��كر بيت نامي
انتقل من املعسكر إلى اإلطارات العليا ومنها أبو جهاد الوزير والقائد العام ياسر
عرفات ،وأعطيت إش��ارة بذلك لألخ أبو الرائد لالس��تفادة م��ن قدراتي ونقلي إلى
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التوجيه السياس��ي فقال لهم أبو الرائد األعرج إن ذلك قد مت فعال ً وقالها باعتزاز.
الغريب أننا اآلن ننسى وأرش��يف الذاكرة يستجمع املواقف بصعوبة بحكم كبر
الس��ن وعدم تس��جيلنا جتربتنا التي هي مجموع جتارب الث��ورة( ،لقد ذكرني بهذا
املوقف في مقر الهيئة الوطنية للمتقاعدين العس��كريني في رام اهلل األخ اللواء
املتقاعد أبو خليل الش��وبكي مسؤول املتقاعدين في محافظة اخلليل «الذي كان
في حينها ممن شاركوا في املعسكر بعد أن مضى على احلديث ما يقرب من نصف
ق��رن من الزمان) ،وبعد مدة قصيرة من الزمن عدنا إلى مواقعنا ولم حتدث الدورات
التي جتمعنا من أجلها في املعس��كر ،اس��تمر الوضع في الق��وة احملمولة على ما
هو عليه عمليات ودوريات ش��اركنا فيها جميعنا ،وترافقت باستمرار احلصار على
ج��رش وعجلون ولكن النتائج كانت واضحة وضوح الش��مس وهي أن وجود الثورة
الفلسطينية على الساحة األردنية أصبح في عداد املنتهي.
وجاء موعد انعقاد املؤمتر احلركي العام الثالث لفتح عام 1971م:
وكان ف��ي مقر قيادة قوات اليرم��وك ألكون أحد أعضائه وق��د أبلغني ذلك األخ
خلي��ل الوزير «أبو جه��اد» ،واألخ محمد األعرج «أبو الرائد» ال��ذي أصبح أول رئيس
للمجلس الثوري حلركة فتح ،وقد كنت أصغر األعضاء املش��اركني في املؤمتر س��نا ً
ورتب�� ًة وكانت القاعة التي عقد فيها املؤمتر ال تتس��ع ألكث��ر من  150عضوا ً كح ٍد
أقص��ى ،ويعتبر املؤمتر الثالث من أهم مؤمترات فتح حي��ث اتخذت فيه قرارات ذات
طابع استراتيجي ،أذكر منها:
أوال :العمل على مساعدة التنظيمات الفلسطينية التي تضررت إلى حد كبير
من جراء االقتتال الذي حدث بني الثورة والقوات األردنية ،وإعادة بنائها ومدها باملال
س��ألت القائد العام ياس��ر عرفات «أبو عمار» مستفس��را ً عن
والس�لاح وعندما
ُ
احلكم��ة من ذلك ،أجابني إجاب��ة قصيرة لكنها مركزة قائال ً ل��ي (هي فتح مهما
كانت براعتها كم ستس��تقطب من الش��عب الفلس��طيني؟ ومن األمة علشان
الثورة ،وفلسطني؟ ،وأضاف منهيا ً احلديث :اثنني أو خمسة ،أو سبعة في املئة وباقي
الشعب نتركه ملني؟ علشان كدة الكل الزم يشارك ويشتغل فهمت؟ فأجبته بهز
رأسي كأنني فهمت في حينها ما يريدني أن أفهمه( .ومع األيام فهمت أنه مهما
برعت قدرات أي تنظيم فلس��طيني ومهم��ا تنامت قوته فهو ،دون أن يتكامل مع
أش��قائه ،لن يحقق الهدف أو يصل إليه لهذا تعم��ق في وجداني مفهوم الوحدة
الوطني��ة وأننا يجب أن نعمل بروح الفريق ،وكان ذلك التوجيه األهم الذي حصلت
والتزمت به طيلة عملي في التوجيه السياس��ي ،إلى
علي��ه من الرئيس أبو عمار
ُ
حد أنن��ي كنت أقوم بزي��ارات للقواعد اجمل��اورة ملواقعنا من التنظيمات ،للس�لام
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واجملاملة ،وكانوا يصرون على االستماع للحديث السياسي الذي أديره معهم على
ضوء املوقف املتحرك الذي كان يحيط باجلميع.
ثانياً :أُعطي التوجيه السياس��ي مس��احة كبيرة من األهمي��ة في املؤمتر وكان
القرار ينص على أنه:
(يعتبر املفوض السياس��ي أو املوجه السياس��ي مساعدا ً للقائد في كل املواقع
وفي جميع اإلطارات احلركية مبا فيها موقع القائد العام).
وقد احتفظ األخ القائد العام ياسر عرفات مبوقع املفوض السياسي العام لنفسه
إلعطائه القوة املطلوبة ،وإن كان البعض قد فس��ره بغير ذلك ،ولم يصدر أي قرار
ألي من اإلخوة الذين تولوا مس��ؤولية قيادة اجلهاز لقب املفوض السياس��ي العام،
ب��ل كانوا يخاطبون في الق��رارات الصادرة إليهم بلقب نائب املفوض السياس��ي
العام وهذا ما حدث مع اجلميع طيلة مرحلة ما قبل العودة للوطن.
مرحلة السجن في الهامة والدكتور «محجوب عمر»:
كان��ت القوة احملمول��ة مكلفة بحماية املومتر احلركي الع��ام الثالث في منطقة
حموري��ا في غوط��ة دمش��ق ،وتناثرت كلم��ات حتولت إلى إش��اعات ح��ول املؤمتر
والتقصي��ر ،والنتائ��ج الكارثي��ة ألح��داث األردن ،ولم ترحت القي��ادة ملوقف الضباط
والكوادر ف��ي القوة احملمولة ،مما أدى إلى إلغاء مهمة حماية املؤمتر ومت اس��تدعاؤنا
جميع��اً ،ووضعنا في مق��ر قيادة قوات الكرامة في الهامة بدمش��ق ،وقد وضعنا
األخ س��فيان األغا «مجيد» مدير جهاز االستخبارات جميعنا بـ(طرفة) كموقوفني
دون اس��تخدام املصطلح بحرفيته ،وتعرفنا في ذلك التاريخ على املناضل العربي
املصري الكبير الدكتور محجوب عمر الذي كلف بإجراء جلس��ات تنظيمية معنا
وح��وار معمق في كل الش��أن املتعلق بالث��ورة وما مرت به والعالق��ة بني القاعدة
والقي��ادة واملس��لكية الثوري��ة ،وكان األخ محمد غنيم «أبو ماه��ر» يتواجد معنا
بش��كل ش��به يومي ،وتفاعلنا مع احلوار وتقاربت املفاهيم وتعم��ق الوعي وعدنا
إلى القوة احملمولة ،التي ش��هدت بعد ذلك تغييرات كبيرة ش��ملت قائدها الرائد
أبو ش��كري وتعيني سلمان شديد «سلمان جيش��ر» والعديد من الكوادر ،وأنا من
بينه��م ،حيث مت تفعيل نقلي الى التوجيه السياس��ي بع��د أن أمضيت ما يقرب
م��ن عامني أم��ارس عمل التوجيه السياس��ي ،ولكن بقرار محلي م��ن قائد القوة
احملمولة وجمعت جتربتي بني «القتال املباش��ر ودوري في التوجيه السياسي» وكان
ذل��ك في بداية النص��ف الثاني من ع��ام 1972م ،وإلى الكتيب��ة الثالثة من قوات
اليرم��وك التي كان يقودها في ذل��ك التاريخ الرائد موس��ى العملة امللقب بـ«أبو
خال��د العملة» وقد جنح في االنتخابات اخلاص��ة باجمللس الثوري «لفتح» في املؤمتر
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علي أن أتفوق ،أو أكون
العام الثالث .وباعتباري املفوض السياسي للكتيبة رأى أن
ّ
كما يقرأ هو عن هذا املوضوع في التجربة الصينية أو السوفييتية أو الفيتنامية
أو غيره��ا مما يطلع عليه نظرياً ،فأرس��لني إلى الس��رية الت��ي كان يقودها املالزم
أول يونس العاص «املس��ماة بسرية احلجاب» الذي أحس��ن استقبالي وأحضر لي
(احلمار أبو الصابر) الذي ينقل املاء للسرية ألنني كنت أعاني من إصابة في قدمي،
وقام بتعريفي على قواعد الس��رية في منطقة النافعة على احلافة الشرقية لواد
الرق��اد الذي هو اخلط الفاصل بني اجل��والن احملتل وباقي امتداد األراضي الس��ورية،
حيت تش��هد املنطقة تداخال ً ب�ين قواتنا وقوات اجليش العربي الس��وري ،وتنامت
العالقة بيني وبني الضباط واملقاتلني في الكتيبة بسرعة كبيرة ،وقد كنت أحرص
عل��ى التواجد في األمام حيث املواقع األولى التي تش��هد التوتر واحتماالت اإلغارة
عليه��ا من الع��دو ،وهذا ترك آثارا ً مريح��ة لدى قائد الكتيبة «أب��و خالد العملة»
ونائبه النقيب حس��ن أبو شنار ،وقد كان أبو خالد مدمنا ً على قراءة جتارب الثورات
العاملي��ة ويدافع بحماس ش��ديد عن املاركس��ية وعن االش��تراكية العلمية ،وقد
كانت جميع القيادات تتباها في احلديث عن اليسار واملاركسية إلى احلد أن العديد
من التنظيمات الفلس��طينية تبنتها كنم��وذج أليديولوجيتها ،واحلديث في ذلك
حتول إلى نوع من املثالية غير الواقعية بل كان أقرب إلى املوضة السياس��ية. .الخ،
وفجأة يتم اختيار املالزم أول يونس العاص إلى دورة خارجية ما جعل قائد الكتيبة
أب��و خالد العملة يركز على تواجدي في الس��رية ملدة زمني��ة أطول ،حيث كلفت
السرية بالقيام بتنفيذ عمليات قصف غالبا ً ضد املستوطنات القائمة في اجلوالن
احملتل ،وتعرفت من خالل مش��اركتي فيه��ا على جمالي��ات وادي الرقاد الذي متلؤه
الينابي��ع والبرك الصغيرة املتناثرة التي تش��كل لوحة خالبة تس��ر الناظرين ،وقد
شكلت مش��اركتي في العمليات حافزا ً واندفاعا ً وس��معة طيبة بني الكتيبة مما
ع��زز العالقة بيني وبني اجلميع وق��د قام أبو خالد العملة بنش��ر ذلك في لقاءاته
على مستوى قوات اليرموك وعلى مستوى اللقاءات في اجمللس العسكري املوسع
لقوات العاصفة ،وقد كان��ت إذاعة صوت العاصفة تبث برامجها من درعا وكانت
تربطن��ي باإلخ��وة العاملني فيها عالق��ة خاصة وحتديدا ً األخ أحم��د عبد الرحمن،
واألخ يحيى رباح واألخ عطية ش��عث واألخ نبيل عمرو واألخ أبو زهير ،وتعتبر إذاعة
الث��ورة في موقعه��ا إذاعة ميدانية وه��ي عرضة للقصف كغيره��ا من القواعد،
فكن��ا التعبير الص��ادق واألمني لكلمات أناش��يدها التي كتبت م��ن وحي امليدان
وأب��دع في كتابتها محمد حس��يب القاضي ،وس��عيد املزين «أبو هش��ام» ،ونزيه
أبو نضال ،وخالد أبو خالد ،وأحم��د دحبور ...وغيرهم من املبدعني ،وكانت عباراتها
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التي تنبض بالفروس��ية تتس��ابق فينا فعال ً وقوال وكنا معها الطلقة الشجاعة
املعبرة عن الكلمة األمين��ة ،حتفزنا بكلماتها الصادقة وجرأتها التي هي مجموع
ش��جاعاتنا وكنت أمر ّ عليهم في ذهابي وإيابي من قواعدنا املنتش��رة في اجلوالن،
اس��تمع منهم وأش��اركهم في نقاش��ات هامة ،كانت مبثابة األمطار التي تغذي
الينابيع فأخبرهم بتحركنا العس��كري وما يتم في القواعد املتقدمة من أعمال
قتالية ونقاشات في القواعد وكنا نطلب منهم أن يكثروا من بث بعض األناشيد
وحتدي��دا ً (لوحنا على القواعد ،وأنا يا أخي أمنت بالش��عب املضيع واملكبل ،وناقش
اس��مك يا ميا على كعب البارودة – وسنو عظامي سنوها ،سنوها سيوف ،وعبوني
عبوني قنبلة ملوتوف) ،وكانت أحلان الفنان الفلسطيني الكبير «مهدي سردانة»
تش��اركنا إقدامنا وتستنهض فينا الرجولة والبطولة والشجاعة وتقول لنا دائما
إلى األمام» ونفذنا ش��عارنا العظيم اتبعوني ،فكان س��باقنا لبعضنا البعض في
دورياتنا مكس��وا ً ومزهوا ً بالكلمة األمينة املعبرة عن الطلقة الشجاعة ،وقد تألق
جميع العاملني فيها وكانت غزارة كتاباتهم في تعليقاتهم اليومية تتدفق منها
الروح املعنوية « ولن أنس��ى أخي وصديقي يحيى رب��اح هو يجلس على عتبة باب
الشقة أثناء سخونة األحداث ،وعلى قدميه األوراق التي تتساقط عليها الكلمات
املوجه��ة للمقاتلني وللجماهير ويلتقطها س��ائق الدراجة الذي كان يوصلها إلى
املذيع في االس��تديو ذهابا وإيابا ً لتغطي العمليات واملعارك ،فتعكس س��خونتها
الت��ي كان وقعها س��ريعا في تفاعالته ،إنها الكلمات الت��ي كانت من القلب إنها
احلب العظيم لفلس��طني الوطن والش��عب ،وكان عملهم ه��ذا العمود الفقري
للحراك السياس��ي وسط قواتنا الش��جاعة التي كان ينتشر فيها الراديو صغير
احلجم والذي يشبه اجلوال في أيامنا احلالية .وكانت تلك األيام اجلميلة لها عناوين
وإش��ارات تدلل عليها فكان أحمد عبد احلمن مدي��ر اإلذاعة يعرف إذا كان موجودا
بوجود سيارته احلمراء السلحفاة الهتلرية التي لم يكن غيرها تركض من دمشق
إلى درعا ،وال يخلو الوضع من مشاركة أبو يزن بزيارات مهمة إلى القواعد املنتشرة
ف��ي كل مكان كتلك الزيارة التي انتدبنا أبو عمار للقيام بها معا ً إلى قواعدنا في
الشمال السوري في صافيتا وجبلة وطرطوس والالذقية.
مرحلة ماجد أبو شرار:
تولى األخ ماجد أبو شرار مس��ؤولية التوجيه السياسي في النصف الثاني من
العام 1972م تقريباً ،بادئا ً بخطوات جادة إلرس��اء تقاليد جلهاز هام وكان يس��تثمر
التراكم��ات املتناثرة التي تركها حراك قادة متميزين س��بقوا في إرس��اء قواعد ال
ميكن القفز عنها في تاريخ التوجيه السياس��ي .وكان الغالبية من قيادات الثورة
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تنظر إليه باعتبارات خاصة وأنه النموذج لفكر اليسار في املقاومة الفلسطينية
بش��كل عام ،وكانت العالقات بني جميع فصائل املقاومة تتسابق في ذلك التاريخ
على النجاح في التقرب من املعس��كر االشتراكي وكان األخ ماجد يُعرف عنه أنه
قائد لتيار اليسار في فتح ،وأبو خالد العملة يعتبره النموذج املتكامل لهذا العمل
الذي ينتظره مستقبل وغد مشرق كما كان يردد على مسامعي .لهذا رحب بتعني
األخ ماجد وعندما طلبنا حلضور أول اجتماع له مع اإلخوة الذين يتولون مسؤولية
التوجي��ه السياس��ي في إحدى القرى غرب العاصمة دمش��ق ،ش��جعني األخ أبو
خال��د على احلضور وكان��ت بدايات موفقة م��ن قبل األخ ماج��د ،ومت التركيز على
ضرورة االستفادة من قوات اليرموك باعتبارها إضافة نوعية للثورة الفلسطينية
بش��كل عام ولقوات العاصفة بشكل خاص ،فهي تشكيل نظامي متكامل خرج
م��ن صلب اجليش العرب��ي األردني يبدأ م��ن الفصيل فالس��رية فالكتيبة فقيادة
القوات وتبدأ الرتب من اجلن��دي األول وتتدرج صعودا ً لتصل إلى رتبة العقيد وكان
في حينها العقيد س��عد صايل قائ��دا ً لها وتتقاضى مرتب��ات منتظمة ومحددة
بس��لم رواتب كما كان في اجليش األردني الش��قيق ،وه��ذا التنظيم أوجد ثغرات
في الوضع الداخلي للقطاعات العس��كرية األخرى في قوات العاصفة وفي باقي
قطاعات وتشكيالت قوات التنظيمات الفلسطينية األخرى ،وبرزت بشكل واضح
في انعكاسها السلبي في «فتح» حتت مظلة أن القيادة العامة واللجنة املركزية
تس��ير بتش��كيالت قوات العاصفة باجتاه مماثل لقوات اليرموك في الرتبة والراتب
ال��ذي كان يطلق عليه «اخملصص» ،وال��ذي لم يكن يؤخذ كما في اليرموك بل كان
يوض��ع في االعتبار الكادر واملناضل والف��ارق بينهما محدود في املرتب ،ودخلنا في
إشكالية أطلق عليها «عسكرة القوات» بعضها تشجع لفكرة االنتقال كما في
قوات اليرموك في الرتبة واملرتب وفي التش��كيل ،واالنتقال بتش��كيل القطاعات
لصيغة اليرموك ،والبعض اآلخر رفض كليا ً الفكرة واعتبرها مبكرة وتتناقض مع
فكرة الثورة باألساس ،وتضر بفكرة حرب الشعب وحرب العصابات ،وأنها ستحول
الثورة مثل غيرها من اجليوش احمليطة بفلسطني والتي ساهمت في ضياعها.
وجرى النقاش معمقا حول كيفية احلديث في هذه املواضيع وترجمة التشكيالت
الثالث��ة التي نتجت ع��ن قرارات القيادة بأن تتحول إلى ثالثة قوات أساس��ية وهي
ق��وات اليرم��وك كما ه��ي وقطاع لبن��ان يتحول بتش��كيالته إلى مس��مى قوات
القس��طل ،وفي سوريا تتحول القطاعات املنفردة إلى تشكيل جديد يحمل اسم
قوات الكرامة ،ومت االتفاق على خطوتني في هذا االجتاه وهما:
أوال :العمل على احلفاظ على التش��كيل الذي جاءت ب��ه قوات اليرموك وتطوير
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املس��توى في األداء بنقل جتربة الثورة لتلك التشكيالت كي تتالءم مع واقع الثورة
وظروفها في امليدان وفي أس��اليب القتال املعمول بها في جس��م الثورة بش��كل
عام ،دون املس��اس بالتش��كيل والتراتبية التي اعتبرت خطوة متقدمة في مرحلة
من مراحل الثورة.
ثاني��ا :تنفيذ عملية تدريب تش��مل القطاعات وف��ي كل االجتاهات مع تكثيف
اللقاءات على مستوى القمة والقاعدة لتوحيد املفاهيم بالتحوالت اجلديدة التي
طرأت ،ومرت األوضاع بصعوبة نس��بية ،ومت التركيز في التوجيه السياس��ي على
اليرموك في عملية التوعية السياس��ية واالس��تفادة م��ن االندفاع الذاتي املتوفر
لدى جميع مس��توياتها في التش��كيل ،وهنا اقترحت على األخ ماجد أن نستفيد
م��ن وجود األخ يحيى رباح وخبرت��ه املتميزة في الكتابة التعبوي��ة وقدرته الذاتية
املتمي��زه في احملاضرات واحلوار والعمل امليداني ،بنقله إلى التوجيه السياس��ي مع
االستفادة منه في اإلذاعة ،واقتنع األخ ماجد بالفكرة وعمل بها.
امليدان أولى خطوات ماجد:
لق��د جن��ح األخ ماجد في القيادة بتمي��ز أثناء الصدامات الت��ي حدثت بني قوات
الث��ورة واجليش اللبناني ف��ي النصف األول من ع��ام 1973م وحتركت قطاعات من
الق��وات إلى ش��مال لبنان ومن بني تلك القوات كانت الكتيب��ة الثالثة ولكن بعد
نقل أبو خالد العملة منها ليتولى قيادة الكتيبة الثانية من قوات اليرموك ،ويبدأ
القتال في الش��مال اللبناني ،ويتميز اجلميع في الس��باق أثن��اء املواجهة ،وكانت
التعاميم التي يكتبها األخ ماجد أبو ش��رار جتد صدى واس��عا ً حيت كنا نذهب أنا
ويحيى وجهاد صالح إلى معسكر مصياف لطباعتها ،وتوزيعها على القوات ،وقد
نفذ قائد الكتيبة الثالثة حس��ن أبو شنار الهجوم األول بنفسه ،تطبيقا لشعار
احلرك��ة الذي يقوله القائد «اتبعوني» ،وتنجح الكتيبة الثالثة وغيرها من القوات
في جعل املوقف في شمال لبنان يستقر لصالح قوات الثورة الفلسطينية ،وجنح
التوجيه السياس��ي جناحا ً مميزا ً في مهامه امليداني��ة وتواجده في ميدان املعركة،
وكانت منش��وراتنا وصحافتنا وتعاميمنا تعكس ال��روح املعنوية التي تتدفق في
أوردة وش��رايني اجلميع (مقاتلني ،وضباطاً ،وقادة) واس��تقر الوضع في شمال لبنان
لصلح قوات الثورة الفلس��طينية بفضل وج��ود محبة عربية جماهيرية لبنانية،
بناها تنظيم أشرف عليه قادة مؤمنون برسالتهم إلى جانب شجاعة القوات من
جمي��ع التنظيمات الفلس��طينية وتواجد القادة في املي��دان ،وكل ذلك كان املادة
التي يتحرك بها كادر وقيادة التوجيه السياس��ي ،وكانت األسماء في ذلك التاريخ
لها رنني ورونق ،فكانت كاأليام تكتس��ب بقاءها ودميومة ملعانها بسخونة امليدان،
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وقوة لهيب املعركة ،والتواجد امللحوظ الذي يحدث الفعل والتفاعل معاً.
أول مجلس للتفويض السياسي
ومع اش��تداد القتال الذي انحاز فيه الشعب اللبناني الشقيق إلى جانب الثورة
الفلس��طينية ،كان األخ ماجد قد اس��تكمل تعيني املفوضني السياس��يني على
مس��توى الكتائب والقطاعات وإدارة التفويض السياسي ،ليصبح لدينا مقر في
دمش��ق ومقر في بيروت ويترأس اإلدارة العامة األخ روحي رباح «أبو النمر» وقد كان
متميزا ً في عمله .وجاء التشكيل األول في مرحلة ماجد أبو شرار كما يلي:
األخ أبو نائل القلقيلي نائبا ً للمفوض السياسي العام ومفوضا سياسيا لقطاع
اجلوالن ،األخ يحيى رباح مفوضا ً سياس��يا ً للكتيبة الثانية من قوات اليرموك ،األخ
عدل��ي اخلطيب «أبو فاخر» مفوضا ً سياس��يا للوحدة اخلاصة ،األخ «أبو حس�ين»
مفوضا ً سياس��يا ً للكتيبة األولى ،األخ عثمان أبو غربية مفوضا ً سياسيا ً للقطاع
األوسط ،األخ مازن عز الدين مفوضا ً سياسيا ً للكتيبة الثالثة والكلية العسكرية
لـ«فتح» ،واألخ س��عد اجلرجاوي «رضا محمد» مفوضا ً سياس��يا ً لألجهزة اإلدارية
«الل��وازم العام��ة وغيرها من أجهزة الدعم املباش��ر »،األخ حلمي أب��و غربية «أبو
ناصر» مفوضا ً سياس��يا ً للمدفعية ،إلى جانب تكلي��ف البعض بأكثر من مهمة
إضافية إلى جانب مهامه األساسية ،وفي أول اجتماع في املقر في بيروت بحضور
اجلمي��ع س��لم األخ ماجد لكل واح�� ٍد منا ق��رارا ً يحتوي على أول تش��كيل جمللس
التوجيه السياس��ي يضم اإلخوة (أبو نائل ،عثمان أب��و غربية ،رضا محمد ،يحيى
رباح ،أبو حس�ين ،أبو فاخر ،وود ميرم «عبد الناصر السوداني» ،مازن عز الدين) ،وقد
بارك��ت القيادة العامة لق��وات العاصفة تلك اخلطوة الت��ي تبعها خطوات أخرى
في اس��تكمال تعبئة املواقع باملفوضني السياس��يني ،واأله��م أن املعارك توقفت
بتدخل من الرئيس األسد الذي أرس��ل للرئيس فرجنية والقائد العام ياسر عرفات،
من يبلغهم همس��ا بض��رورة التوقف ألن املنطقة على ش��فير حدث قومي كبير
يحتاج جلهد األمة كلها وكانت تلك الهمس��ة أن التحضيرات حلرب تشرين األول/
أكتوبر تسير على قدم وساق.
الوفد العسكري الذي قادة ماجد إلى قناة السويس:
جاءتن��ي برقية من قيادة ق��وات اليرموك تطلب مني التوج��ه إلى بيروت ومعي
جواز س��فري ،وصلت بيروت ليتم إبالغي بأننا س��وف نغادر إل��ى القاهرة في زيارة
لبع��ض الكلي��ات املصرية .وكان الوف��د يتكون من اإلخوة ماجد رئيس��ا ً وعضوية
محمد جهاد ،وياس�ين سعادة ،واحلاج حسن ،ومازن عز الدين .وعند وصولنا وجدنا
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أنهم أعدوا لنا برنامجا ً مكثفا ً لزيارة اجلبهة على امتداد قناة السويس ،قبل حرب
تش��رين األول /أكتوبر اجمليدة بأيام معدودة ،واملستغرب أننا شاهدنا وضعا ً طبيعيا ً
وجميع��ه في الوضع الدفاعي من مرابض الدباب��ات املتمركزة في نقاطها القوية
إلى مرابض املدفعية وكانوا يش��رحون لنا ضع��ف اإلمكانيات املتوفرة لديهم وأن
الروس ال مينحونهم األس��لحة املوازية لألسلحة األميركية التي تعطى إلسرائيل
وش��ددوا عل��ى أن الطائرات في غالبيته��ا ال يوجد لديها إط��ارات احتياط وهذا ال
يس��اعد على االس��تفادة منها في طلعات متكررة ،وهذا الش��رح جعلنا منتعض
من املعاملة الروس��ية ملصر وأنهم ال يس��اعدوننا على حترير أراضينا التي احتلت
ع��ام 1967م ،وعندم��ا قمنا بزيارة إح��دى القواعد البحرية والت��ي جميع قطعها
من الزوارق الس��ريعة اجملهزة بالصواريخ الروس��ية التي دمرت املدمرة اإلسرائيلية
«إيالت» التي ش��اهدنا شرحا مفصال عن تدميرها إلى جانب فيلم تسجيلي .وقد
كش��فوا لنا عن أن البحرية املصرية دمرت في نفس الوقت مدمرة أخرى لم يعلن
عنه��ا اجلانبان املصري واإلس��رائيلي وكل له أس��بابه ،وتلك املدم��رة تعرف عليها
القبطان حس��ن رش��دي فهي املدمرة التي كان قائدها ،وقد شاهدها بالقرب من
س��احل العريش وأبلغ زمالءه في قي��ادة القوات البحرية أن املدمرة «إبراهيم» وهي
املدمرة املصرية التي قامت بقصف حيفا في العام 1956م ومت أس��رها من القوات
اإلس��رائيلية بعد قصفها من س�لاح اجلو اإلس��رائيلي في حين��ه تقترب من قناة
الس��ويس وهو ال ينس��اها وقامت البحري��ة املصرية بأغراقها ف��ي نفس التوقيت
الذي أغرق��وا فيها املدمرة «إيالت» وعندما قلنا لهم إن هذا انتصار يعزز املعنويات
لألمة كلها وليس ملصر فقط ،أجابوا إنهم ال يريدون أن يذكّروا ش��عبهم وقواتهم
بأنها باخرتهم التي أسرت في حرب السويس األولى .وعندما انتهت الزيارة خرجنا
محبطني وأن األشقاء في مصر ال نية قريبة لهم في القتال لألسباب التي ذكروها
لن��ا وعدن��ا لنتحدث في قواعدنا عن ذلك ونش��رح أن مصر لن تقات��ل قريبا ،وأنها
تش��كو من التعاون الروس��ي لها ،وبعد أيام من الزيارة فوجئن��ا كغيرنا بالهجوم
العربي الش��امل في حرب تشرين األول /أكتوبر اجمليدة .ويبدو أن أشقاءنا في مصر
يعلمون أننا سنتحدث عن زيارتنا للجبهة في كافة مواقعنا ،ونكتب عن انطباعنا
بص��دق في إعالمن��ا املتميز وخصيصا ً أن األخ ماجد كان ي��رأس اإلعالم املوحد إلى
جانب التوجيه السياس��ي ،وكنا دون أن نشعر جزءا ً من اخلطط املصرية للتضليل
والتعمية االستراتيجية التي كانوا يراكمونها في ذهن العدو والتي محصلتها أن
احلرب ال زالت بعيدة وبلعت إس��رائيل الطعم .لكننا في التوجيه السياس��ي ،كنا
أيضا ً نعبئ قواتنا إن حدثت احلرب فهي ستكون حرب حتريك وليست حرب حترير.
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األخ ماجد يجري بعض التغييرات:
لقد أرس��ى األخ ماجد بعض التقاليد الهامة منها االجتماع األس��بوعي جمللس
التوجيه السياس��ي والذي نس��تمع فيه إلى اجلديد في املش��هد السياس��ي إلى
جانب احلديث من قبل كل واحد منا عن جتربته في الكتيبة أو القطاع الذي يتواجد
فيه ،وبذلك يكون لدينا إملام بكل التفاصيل التي حتدث على امتداد تواجدنا .وأذكر
أنن��ي حتدثت ف��ي أحد االجتماعات عن إح��دى التجارب التي اعتب��رت من املبادرات
امليدانية تتلخص في (قيامي على رأس مجموعة من املقاتلني من الكتيبة الثالثة
بزيارة للقطاع األوس��ط الذي كان قائدا ً ل��ه األخ الرائد بالل واألخ عثمان أبو غربية
املفوض السياس��ي للقطاع ،وكان للزيارة هدف مركزي وهو التعرف من قبل قوات
اليرم��وك على س��ير احلياة اليومية ف��ي القواعد األخرى من ق��وات العاصفة وقد
حضرت اجملموعة بالصدفة عالج مش��كلة حدثت أثن��اء وجودهم في زيارتها وقام
بحل املشكلة دياب العلي «أبو الفتح» ،وكان قائد وحدة في ذلك التاريخ ،وتتلخص
املش��كلة بأن أحد املقاتلني شتم القيادة العليا فتشابك اإلخوة مع بعضهم في
القاعدة ووصل أبو الفتح «واس��تمع للموضوع واجلميع يس��تمع بتركيز مبا فيهم
ضيوف القاعدة من الكتيبة الثالثة من قوات اليرموك وببساطة ساد القاعدة جو
م��ن الضحك واحليوية وعاد احلديث جلديته وقد تركت البس��اطة في التعامل آثارا ً
إيجابية لدى اجملموعة الزائرة من الكتيبة الثالثة أدت إلى أن يغير أبو خالد العملة
أسلوب احملاكمات التقليدي املهني الذي كان يتبعه.
ومن التجارب املشتركة مع القطاع األوسط عقد األخ عثمان جلسة تنظيمية
ف��ي إحدى القواعد وكان يس��تضيف عددا ً م��ن الكتاب والصحافي�ين اللبنانيني
املعروفني في ذلك التاريخ ،وكان العنوان في اجللس��ة اإلجابة على سؤال هل نحن
ثورة؟ أم مش��روع ثورة؟ وعادت اجملموعة من الزيارة لتحدث حتوالت أثرت على بعض
القيادات والكوادر في اليرموك بش��كل عام وهكذا كانت تتغير األوضاع في قواتنا
وكتائبنا وقواعدنا بشكل إيجابي ال يخلو من النواقص والبحث الدائم عن التطور
وتعزيز اخلبرات.
مدرسة الكوادر:
ً
وتناقش��نا معمق��ا بضرورات تطوي��ر عملنا باالهتمام مبدرس��ة الك��وادر لعلنا
خرج من خاللها بعض الكوادر لتعزيز مهمة التفويض السياس��ي
نس��تطيع أن ن ُ ّ
في القوات ،ولهذا الغرض مت نقل األخ عثمان من القطاع األوس��ط وتعيينه مديرا ً
ملدرسة الكوادر التي تغير مكانها لتصبح في الغوطة الشرقية من دمشق ،وأخذنا
قرارا ً بتنظيم الدوام األسبوعي في املدرسة مع األخ عثمان وجلميع أعضاء مجلس
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التفويض السياسي ،وقد جنحت جتربة املدرسة في مهامها وجميع مراحلها.
دورات خارجية لتطوير اخلبرات:
بُعث األخ عثمان إلى أكادميية فس��ترل في االحتاد السوفييتي على رأس اجملموعة
املتخصصة بالتوجيه في البعثة العسكرية الفلسطينية ،والتي كان قائدا ً لها األخ
موسى عرفات القدوة ،وكانت الدورة متخصصة في قيادة األلوية وقيادة الكتائب
بش��كل عام ،وبالنس��بة الختصاص التوجيه السياس��ي كانت الدورة باملس��مى
املعمول به في القوات الروس��ية ،وهو نائب قائد لواء لش��ؤون التوجيه السياسي،
أما بالنس��بة لباقي أعضاء الدورة فكانت دورة قائد لواء وقائد كتيبة ،وبعد س��تة
أش��هر عاد األخ عثمان وأرس��ل مازن ع��ز الدين على رأس اجملموعة الفلس��طينية
الت��ي تضم متخصصني في حق��ل التوجيه من جميع الفصائل الفلس��طينية.
وكان األخ إس��ماعيل جبر قائد الفريق الفلس��طيني الذي أخذ نفس املنهاج الذي
حصلت عليه في الدورة التي سبقت ،وتشاء الظروف أن تتواجد الدورة أثناء مجازر
تل الزعتر وتس��ود اخلالفات داخل البعثة الفلسطينية وحتديدا ً مع األعضاء الذين
جاؤوا من الصاعقة الس��ورية لتعود البعثة عن طريق البحر بعد تخرجها وحتى
ال يتم اعتقالهم من األش��قاء الس��وريني الذين س��اهموا م��ع الكتائب اللبنانية
والقيادات العسكرية اإلس��رائيلية التي شاركت بالسالح والتدريب واإلشراف مع
الكتائب في ذلك التاريخ ،كان ذلك في العام 1976م واس��تمرت مرحلة األخ ماجد
لفترة حافلة باألحداث وترك التوجيه السياسي ليتفرغ لعمل اإلعالم املوحد.
مرحلة األخ خطاب:
لق��د تعرفنا على األخ املناضل عزت أبو الرب «خط��اب» قبل أن نراه في التوجيه
السياس��ي ،فهو الذي عرفنا على نفس��ه بالرس��ائل التي كان يرس��لها إلى األخ
أب��و عمار وهو في الس��جن ،وكانت الرس��ائل تف��وح منها رائحة العز والش��موخ
والكبرياء والصمود ،وكان القائد العام أبو عمار يحدثنا عنه في اجتماعات اجمللس
العس��كري املوس��ع ،وبعد أن افرج عنه من سجنه عند األش��قاء في األردن ،وصل
إلى دمشق ومن ثم إلى بيروت ،صدر له قرار بتولي مسؤولية التفويض السياسي،
لتبدأ مرحلة جديدة من العمل واألنش��طة ،ولكنها جميعها لم تأت من فراغ بل
بالتراكم اإليجابي من اجلميع ،وهكذا بدأت مرحلة من عملنا لترسم وضعا ً جديدا ً
ملهام جدي��دة في العم��ل الصعب املتواصل جلمي��ع قوات الثورة الفلس��طينية،
وتقريبا ً بدأت تلك املرحلة ،مع النجاح الذي حققته القمة السداسية في الرياض
الت��ي عقدت بطلب الرئيس أبو عم��ار من األمير فهد التدخل إلنهاء احلرب األهلية
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التي حصدت أرواح��ا ً ودمرت مدن وقرى ،وقد حضر القمة في الرياض( :امللك خالد،
والرئيس السادات ،والرئيس األسد ،والرئيس سركيس ،والرئيس ياسر عرفات ،وأمير
دول��ة الكويت صباح س��الم الصباح) ونتج عن القمة وق��ف احلرب األهلية ،وعودة
القوات الفلسطينية إلى اجلنوب اللبناني ،وتشكيل قوات الردع العربية.
وه��ذه املرحل��ة كانت بداية العودة إل��ى الطريق الصحيح في عم��ل الثورة وهو
مواجه��ة العدو الرئيس وإعادة البناء وترميم ما مت هدمه لتبدأ املواجهة من جديد
وبوضع جديد ومبس��مى جديد وهو مواجهة دويلة س��عد حداد واجتياز الش��ريط
احلدودي لتنفيذ العمليات ضد القوات اإلسرائيلية .وبدأت مرحلة جديدة ومتنوعة
في أس��اليب القتال الكثير منها مع املنطقة العازلة التي أسس��تها «إسرائيل»
والقليل من معاركها كانت مباشرة مع إسرائيل.
مهام التوجية السياسي لتلك املرحلة:
أوالً :ترميم العالقة وتضميد اجلراح بيننا وبني والقوات الس��ورية ،وهي من املهام
الصعبة بعد القتال املباش��ر ،وغير املباش��ر الذي جرى بني الطرفني وانعدام الثقة
املصح��وب بحاجز م��ن اخلوف الذي تراك��م عبر متاهات احلرب األهلي��ة والتغيرات
السياسية في خريطة التحالفات.
ثانياً :اإلعداد النفسي للقوات التي انتشرت على امتداد مساحة لبنان اجلغرافية
ودخل��ت في قتال دموي أبعدها ع��ن هدفها املركزي وهو قتال العدو اإلس��رائيلي،
والبدء في جتميع القوات وإعادة البعض منها إلى ش��مال س��وريا بغرض التدريب
والراحة والتأهيل ،والبعض منها إلى اجلنوب ملواجهة جيب س��عد حداد “املنطقة
العازلة” ،الذي فرض على قواتنا معارك وعمليات ونسج عالقات وحتالفات جديدة.
استكمال مأسسة التوجيه السياسي:
لق��د كان ع��زت أبو الرب “خطاب” م��ن املتميزين في عمل التوجيه السياس��ي،
لتمتعه بالعمل املنغرس مبنطق الثورة وال ش��يء غير ذلك ،وهذا كان يسهل على
العامل�ين مع��ه مهمتهم ،ألن ذل��ك كان يحتاج الندفاع معنوي كبي��ر من القادة
واملفوضني السياس��يني ،فبدأ خطاب باس��تكمال مأسس��ة التوجيه السياسي
وجنح في العديد من اخلطوات التي دفعت اجلهاز إلى األمام ومنها إنهاء اإلشكالية
التنظيمية للعاملني في التوجيه السياس��ي ودمجهم بشكل نهائي في القوات
والقطاع��ات العاملني بها ف��ي كل احتياجاته��م اإلدارية ووضعهم في الس��لم
القيادي للقوات أو القطاعات ،ولهذا الغرض مت تقييم املفوضني السياسيني الذين
ل��م يتخرجوا من كليات عس��كرية أو لم يحصلوا على دورات تأهيلية عس��كرية
164

وسياس��ية ،ومت اعتم��اد الرت��ب العس��كرية في اجله��از ووقع على تل��ك الترقيات
واعتماده��ا القادة الثالث وهم العميد س��عد صايل “أبو الوليد” ،وخليل الوزير “أبو
جهاد” ،والقائد العام ياسر عرفات “أبو عمار” ،وأخدت تلك اخلطوة بعض االعتراضات
لكنها سرعان ما مت التأقلم معها ،وأخد “خطاب” اخلطوة التالية وهي إيجاد نشرة
جادة تعزز عمل املفوضني في القوات وهي نش��رة “صوت العاصفة” ،وقد كان يتم
مناقش��ة املوضوعات اخلاصة بها في االجتماع الدوري جمللس التفويض السياسي،
واس��تمرت ص��وت العاصفة في الصدور طيل��ة املدة التي أمضاه��ا “خطاب” في
التوجي��ه السياس��ي ،ولكن األهم أنه أوجد املادة املدروس��ة الت��ي يجب أن تصل
للمقاتل�ين في أماكن تواجده��م وجعلها ضرورة لعمل التوجي��ه في القوات .أما
اخلطوة الثانية التي نفدها األخ خطاب فكانت تعيني املفوضني السياس��يني على
مس��توى القوات مع العمل عبر مدرس��ة الكوادر على إقامة الدورات التي عرفت
في حينها بتخريج رواد العمل السياس��ي في القوات ،وهم من الضباط والكوادر
األساس��ية في قواتهم حيث يع��ودون إلى قواتهم بقدرات سياس��ية وتنظيمية
مختلفة عم��ا كانوا عليه قبل تخرجهم ،وأصدر قرارات معتمدة من القائد العام
ياس��ر عرفات تقضي بتعيني اإلخوة عايش بدران مفوضا ً سياسيا ً لقوات الكرامة،
وعبد الناصر السوداني “وود ميرم” مفوضا ً سياسيا ً لقوات القسطل ومن ثم جرى
نقله لقيادة اجلهاز وتعيني يحيى رباح املفوض السياس��ي لقوات القسطل ،ومازن
عز الدين مفوضا ً سياس��يا ً لق��وات اليرموك ،وعدلي اخلطي��ب “أبو فاخر” مفوضا ً
سياس��يا ً لقوات أجنادين ،وحلمي أبو غربية “أبو ناصر” لس�لاح املدفعية .وس��عد
جرج��اوي “رض��ا محمد” مديرا ً ملدرس��ة الك��وادر ،وروحي رباح “أب��و النمر” مفوضا ً
سياس��يا ً ألجهزة الدعم املباش��ر .وبعد أن مت إعادة بناء الكلية العسكرية ونقلها
إلى ش��اتيال مت تعيني حس��ن صالح مفوضا ً سياس��يا ً لها ،وبع��د التطورات التي
حدثت في جس��م الث��ورة وتطور عالقاته��ا الداخلية ،ووجود ق��وة مميزة من جيش
التحرير الفلس��طيني تطور عمل التوجيه السياسي ليشمل هذا القطاع الهام
ومت تعيني خالد مسمار مفوضا ً سياسيا ً له.
وانتظم عمل التوجيه السياس��ي وأصبح يعمل مبنظومة شبه متكاملة بعد
أن كان يعتم��د في الس��ابق على إبداع ومب��ادرات القادة والك��وادر التي كانت في
غالبيته��ا من الصف األول .وقد تغير اس��م التوجيه السياس��ي عدة مرات منها
مسمى (مديرية التوجيه السياسي ،وهيئة التوجيه السياسي واملعنوي) وكانت
تل��ك املرحلة من عمل التوجيه السياس��ي في القوات مليئ��ة باملعارك الطاحنة
والقاسية في وسائطها وفتراتها الزمنية ،والعمليات النوعية ،التي كانت تتسبب
165

في اجتياحات متتد ملس��افات كبيرة وحتتاج الحتالل مدن أساس��ية قامت به قوات
س��عد حداد وحتتاج منّا جلهود مكثفة حلشد القوات لتحريرها مثل (التوسع الذي
حدث في مدن العرقوب “اخليام وابل الس��قي” أو العيش��ية ف��ي القطاع الغربي،
ورب ثالثني والطيبة وغير ذلك من املدن والبلدات والتالل) ،وكان على قواتنا احلش��د
وتنس��يق القوى ب�ين القطاعات والق��وات وتنظيم التعاون ف��ي اجتاهات الهجوم
ومحاورة وتنظيم نيران املدفعية املس��اندة للهجمات وغيرها وفي هذا االجتاه أذكر
بعض املواقف التي لعب فيها العامل الذاتي منا جميعا ،دورا ً أساسياً:
املوقف األول :قاعدة نبع احلاصباني ،لقد اصطحبني األخ خليل الوزير “أبو جهاد”
برفقت��ه ف��ي إحدى زيارات��ه للقوات ،ومنها زي��ارة ألبناء بلدت��ي رب ثالثني والطيبة
والذي��ن أقاموا قاع��دة لهم على نبع احلاصباني بانتظار الع��ودة لقراهم بعد أن مت
احتاللهما من قبل قوات العميل س��عد حداد” ،وبعد الش��اي واحلديث املعمق في
التطورات السياسية وامليدانية.. .الخ قال أحدهم ألبي جهاد نريد العودة مرفوعي
ال��رأس ،نريد حترير الطيبة ورب ثالثني حتى نعود لبيوتن��ا ،وأضاف والدموع املكابرة
تتحجر في عينيه قاتلنا معكم س��نوات وال زلنا ،نريد منكم أن تقاتلوا معنا ومن
إلي أبو جهاد وقال “س��معت” وكان
أجلنا س��اعتني إال تس��تطيعون ذلك؟ فنظ��ر ّ
املوقف تس��وده االنفعاالت املتالطمة كأمواج البحر الهائج واس��تكمل أبو جهاد
حديثه س��نفعل ،فقل��ت له إن هذه املوجة من االنفعاالت الصادقة تعبئ جيش��ا ً
وجتعله يحقق االنتصار وقد حدث ذلك وش��نت قواتنا هجماتها املنسقة بدقة في
القاطع الغربي واألوس��ط والش��رقي ،وجنحت في إنهاء حترير غالبية املدن والقرى
التي احتلتها قوات س��عد حداد وكانت جميع قوات الثورة الفلس��طينية تشارك
ف��ي صنع ذلك االنتصار .لق��د كان التدريب والتدريب املس��تمر والتعبئة املعنوية
والنفس��ية واخلبرة املتراكمة واملتنامية لقواتنا كانت تسابقنا وكنا نسابقها في
إحداث املزيد من اإلبداع امليداني.
املوقف الثاني :الرئيس األسد والهجوم على مرج عيون.
لق��د اتخ��ذ القرار النهائي باس��تثمار انتصارات قواتنا ف��ي كل أماكن تواجدها
بضرورة تتويج كل ذلك بتحرير مرج عيون ،عاصمة دويلة سعد حداد التي صنعتها
“إس��رائيل” لتكون مانعا ً وس��دا ً يحول بيننا وبني فلس��طني ،ومعنوياتنا تسبقنا
وتعمي��م انتصاراتنا كان��ت تصل إلى كل مقاتل ومت تنس��يق الق��وى بني القاطع
الش��رقي الذي كان قائده العقيد غازي عطا اهلل “أبو هاجم” وبني القاطع الغربي
الذي كان يقوده العقيد احلاج إس��ماعيل جبر ،وحترك��ت القوات ووصلت طالئعها
إلى مسافة مالمسة لبعض جدران منازل املدينة وكان الهجوم مع حلظات الفجر
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األولى وكانت كلمة الس��ر للهجوم “أبو هاجم ،هاجم” وفجأة يتم اس��تدعاء أبو
هاج��م ملالقاة أبو عمار ،عند نقط��ة املصنع وهي النقطة احلدودي��ة اللبنانية مع
س��وريا على طريق دمش��ق بيروت ،ووصل وأبلغه بضرورة وقف الهجوم على مرج
عيون العتبارات قومية ،وعاد أبو هاجم الذي كان برفقته األخ خطاب محبطا ً وأبلغ
خطاب بعدم قدرته على كس��ر معنويات قواته الق��ادرة على حتقيق اإلجناز الكبير
“فق��ام خطاب باس��تدعائي وإبالغي بض��رورة املرور وإبالغ اجلمي��ع بإلغاء الهجوم،
وقلت له ملاذا ال يتم استخدام األجهزة ،فأشار حتى تنسحب قواتنا بنفس الهدوء
والس��يطرة وعدم إعطاء الطرف اآلخر فرصة االس��تفادة من اللحظة ومررت على
الكثي��ر م��ن املواق��ع وكل مجموعة مناديا ً أب��و هاجم مش هاجم ،أب��و عمار أجل
الهجوم ،وقد كان املوقف مقلقا ً للجميع لكن التواجد امليداني وتنفيذ التعليمات
كانت جزءا ً من العمل اجلماعي الذي مت نسيجه مبئات اجللسات.
املوقف الثالث :إنقاذ الكتيبة الثالثة:
لقد حدث االختراق اإلس��رائيلي في حرب تشرين األول /أكتوبر للجبهة السورية
ووصلت إلى تل ش��مس وتل أبو الشحم ،وكان قائد القوات السورية في ذلك احملور
الل��واء علي زيود الذي اس��تدعى قائ��د الكتيبة الثالثة من ق��وات اليرموك املقدم
حس��ن أبو ش��نار وأبلغ��ه أن يعد كتيبت��ه للهجوم ع��ل تلك التالل وط��رد القوة
علي قائال :انظر إلى
اإلس��رائيلية التي متركزت فيهما .وعاد املقدم حس��ن وأش��ار ّ
تلك التالل ،وأبلغني مبا حدث ،وقلت له ماذا س��تفعل؟ فأجاب س��وف أمضي على
رأس الكتية ،لن نس��جل أننا تقاعس��نا ،ولن ندعهم يقولوا عن��ا إننا جبناء فيما
بينه��م ،فقلت ل��ه متى الهجوم؟ مع حلظات الفجر األول��ى ،فقلت له لدينا وقت،
أعطني فرصة أن أذهب للعمليات املركزية وأقابل األخ العميد سعد صايل أو األخ
أب��و ماهر غنيم ونبلغهم باملوقف ودعن��ي أصارحهم بالوضع ،ميكن أن يكون لهم
رأي آخر ،وعلى أقل تقدير إذا قدر اهلل ومت ش��طب الكتيبة ،تكون قيادتنا على علم
مبا جرى ،وافق على الرأي وتوجهت إلى دمش��ق ،وقابل��ت على الطريق األخ أبو نائل
علي بعدم تنفيذ األمر ،وقابلت العميد س��عد
القلقيلي وأخبرته باملوقف ،فأش��ار ّ
صايل “أبو الوليد” وعلى الفور ذهب إلى غرفة جانبية بها اخلرائط التي تشمل كل
جبهات القتال وطلب مني حتديد املكان املطلوب مهاجمته وس��ألني عن مستوى
تدريب الكتيبة فقلت إنها تقاتل مبس��توى الفصيل كحد أقصى وميكن أن تعمل
كمائن ،وتزرع ألغاماً ،وتنفذ عمليات خلف اخلطوط .وال شيء غير ذلك ،وأضفت أن
ما يطلبه القائد العربي الس��وري منا هو إبادة الكتيبة ليبرر موقفه في املش��هد
األمام��ي للخرق الذي حدث لديه. .. .الخ ،فق��ال انتظرني ،ال تغادر حتى أعود ،ذهب
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لرئاسة األركان السورية وعاد على الفور وطلب مني العودة إلى اجلبهة فورا ً ومعي
التعليمات التي اتفق عليها مع األركان الس��ورية ،بعدم تنفيذ الهجوم واالكتفاء
بدور دفاعي ودوريات محدودة خلف اخلطوط .عدت إلى الكتيبة ألجد قادة الس��رايا
والفصائل وعلى رأس��هم قائدهم وه��م ينظرون إلى األماكن التي س��يتحركون
منها لتنفيذ الهجوم املطلوب ،أبلغت الفارس الش��جاع والفرس��ان احمليطني به،
ب��أن مهمتهم تغيرت ،ومت حماية الكتيبة الثالثة الت��ي خاضت كل معارك الثورة
الفلسطينية الحقا ً بشجاعة.
وقد متيزت املراحل بعالمات كبيرة في امليدان على مستوي العمليات مثل عملية
س��افوي في قلب تل أبيب ،وعملية دالل املغربي التي أذهلت اجلميع وجاءت بحرب
الليطاني ومن بعد ذلك حرب املدفعية ومن ثم حرب 1982م ،وما بينهما من حروب
األش��قاء كل ذلك كان علينا التعامل معه بالكلم��ة األمينة املعبرة عن الطلقة
الش��جاعة ،والتحليل املوضوعي وإجراء اجللس��ات التنظيمية في القواعد وشرح
وتفس��ير املتغيرات على كافة األصعدة ،نعم لق��د كانت مرحلة “خطاب” مرحلة
متقدمة في العمل السياس��ي في القوات وس��ادها مناخ عربي س��لبي وإيجابي
بعضه معنا وأغلبه ضدنا كان علينا أن نوضحه ونشرحه ،نختلف في الرأي ونتفق
وهكذا انتهت مرحلة من مراحل التوجيه السياسي لتبدأ مرحلة جديدة مختلفة
متاما ً عن كل ما سبقها وهي مرحلة جيش التحرير الوطني الفلسطيني ،وانتشار
القوات في الدول العربية البعيدة عن فلس��طني ،والتآمر إلخراج الباقي من ش��رق
لبنان ،وهذه املرحلة هي مرحلة “الطيب عبد الرحيم«
التمايز في الدفاع عن القرار الفلسطيني املستقل:
لقد مت تعيني األخ خطاب س��فيرا ً لفلس��طني في العاصمة عم��ان ،وتولى األخ
الطي��ب عبد الرحيم مس��ؤولية التوجيه السياس��ي في ظروف بالغة القس��وة
في الوضع اإلنس��اني واحلياتي للقوات الفلس��طينية التي مت تشتيتها في أقطار
عربي��ة متباعدة ،إلى جانب الضعف واخلالفات التي بدأت تعصف مبنظمة التحرير
وحتوالت عربية في بعض الدول الرئيس��ة تعمل على احتواء الوضع الفلس��طيني
وش��رذمته من داخله وأكثر هذه الدول وضوحا ً كانت الش��قيقة العربية «سوريا»
حاف��ظ األس��د ،الذي كان على خالف كبير مع الرئيس عرف��ات الذي رفض الذهاب
إلى دمش��ق أثناء اخلروج من بيروت ،وغادر إلى اليونان في إش��ارة منه إلى التقصير
السوري في احلرب وقبولهم وقف إطالق النار في أقل من أسبوع من القتال ،وبدأت
العواصف العربية الرس��مية جتتاح العاصفة الفلس��طينية ،وب��دأ التركيز على
(أخطاء املنظمة والقيادة السياس��ية الفتحاوي��ة التاريخية ،واتهامها بالتقصير
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ف��ي احلرب وه��روب جنراالتها م��ن القتال ،والتبذي��ر وترك اخمليمات ب��دون ضمانات
ودفاعات ،وحتميلها مسؤولية مجازر صبرا وشاتيال ،واملوافقة على مبدأ اخلروج من
بيروت .. .الخ).
االنشقاق «حصان طروادة الفتحوي«
توج��ه الطيب عبد الرحيم مع الرئيس أبو عمار إلى طرابلس في ش��مال لبنان،
وانفج��ر الوضع في القوات في البقاع ،وكان االنش��قاق ،ومت االعتماد على أن تكون
قاعدة االنش��قاق قوات اليرموك بس��بب أن القيادة العليا لالنش��قاق كانت ترأس
قوات اليرموك (وهم أبو موس��ى كان قائد الكتيبة األول��ى ،أبو خالد العملة قائد
الكتي��ة الثانية ،محمود عيس��ى قائد الكتيبة الثانية في وقت الحق ،حس��ن أبو
ش��نار قائد الكتيب��ة الثالثة في وقت الحق ،محمد أبو زه��رة قائد الكتيبة األولى
في وقت االنشقاق ،زياد زغير قائد الكتيبة الثانية في حرب تشرين األول /أكتوبر. .
الخ) وبالتالي كانت األمور منس��قة جيدا ً بينهم ثم حلق بهم احملتجون على توزيع
القوات الفلس��طينية عل��ى الدول العربي��ة وإبعادها عن دول الط��وق ،إلى جانب
التمايز في املرتبات الشهرية بني القوات حسب الساحة التي تتواجد القوات على
أراضيها واالدعاء بعدم محاس��بة الهاربني من القتال ،وكذلك الترفيعات للبعض
واس��تثناء البعض اآلخر ،والتنقالت مع التعيينات للبعض وتوزيعهم على القوات
البعيدة ،وجتمعت األس��باب ،وتكاثرت ،ولم يس��تطع التوجيه السياسي والكوادر
والق��ادة النجاح في الرد على كل ذلك أو إيجاد التفس��ير املقنع ،وأصيب التوجيه
السياس��ي بانتكاس��ة كبي��رة ،ولم يبق م��ع الطيب عبد الرحيم س��وى مازن عز
الدي��ن ويحي��ى رباح الذي خرج أيض��ا لتتولى اإلذاعة في طرابلس ،وحس��ن صالح
الذي مت اس��تدعاؤه من تونس ،وأعادوا إصدار مجلة وطني ومت فتح مكتب التوجيه
السياس��ي ف��ي طرابلس ،وم��ع احتدام املعارك ف��ي البقاع ،لم يبق ف��ي التوجيه
السياسي سوى مازن عز الدين ،وكان تواجده في قيادة قوات اليرموك التي اتخذها
أبو عمار مقرا ً له وكان املنش��قون قد حققوا إجنازات في االستيالء على جزء مهم
م��ن القوات وأصبحت مناطق بكاملها حتت س��يطرتهم إلى أن جنحنا في الثبات
والصمود واحتواء املوقف وجرت معارك ال توصف في شراس��تها إلى أن انش��قت
قوات جيش التحرير الفلس��طيني وسقط موقع الروضة القريب من مقر القيادة
في مفرق دير زنون ،وهذا ترك آثاره على القوة املدافعة عنه ولم يبق سوى مازن عز
الدين وجمعة غالي والعاملني الثالثة الش��جعان على جهاز الالس��لكي ،في مقر
“أب��و عمار” الذي هو مقر قيادة اليرموك أيضا “وكان أمامهم خياران األول االلتحاق
بالهاربني والثاني الثباث في املوقع واالستش��هاد” ،وكان الس��وريون يضعون على
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أس��طح العمارات املطلة على املق��ر قانصات فاتفقت أنا وأخ��ي جمعة غالي أن
يذهب ليرى موقفهم وملاذا اإلجراء الذي يقومون به ووقفت على املتراس األول على
بوابة املقر ولم يكن املنشقون على درجة من الشجاعة الستثمار جناحهم القريب
من املقر ،وجاءني العقيد خالد سلطان والعقيد أبو هاني اجلملة والعقيد رمضان
داوود ،وه��م من قيادة جيش التحرير في ذل��ك التاريخ ،ووجدوني أقف مع بندقيتي
عل��ى املت��راس األول ،ودخلوا إلى املبنى ولم يجدوا أحدا غي��ر العاملني الثالثة على
إلي متس��ائلني أي��ن الناس؟ أين القيادة ،أي��ن املقاتلون؟،
جهاز الال ّس��لكي ،وعادوا ّ
فقل��ت لهم هذا نتيجة ملا ح��دث في معركة الروضة وانش��قاق قواتكم أدى إلى
الوضع الذي ش��اهدمتوه” ،ومع الصبر والثبات فج��أة يصلنا األخ زياد األطرش واألخ
عل��ي أبو طوق وي��رون املوقف وأحضروا إلين��ا قوة من كتيبة اجلرمق متترس��ت في
داخ��ل مقر القي��ادة ومت إعادة بناء الدفاعات عن املقر ف��ي الوقت الذي كان تنظيم
الصاعق��ة التابع لس��وريا ق��د اعتقل األخ نصر يوس��ف قائد ق��وات اليرموك في
معركة الروضة وهذا من العوامل اإلضافية لالنهيار ،ومتاسكت قواتنا بعد معركة
املق��ر التي صمدنا فيها وأوقعنا خس��ائر فادحة في صفوف املنش��قني ،ومت جتميع
قواتن��ا غرب الليطاني وبنين��ا منطقة أمنية جميع ما فيها نق��اط قوية “وكانت
زيارات املواقع واحلديث املباش��ر معها والتواجد ف��ي املكان والزمان يلعب دورا ً هاما ً
ف��ي تغيير الواقع ألن تلك األيام وس��اعاتها ودقائقها كان��ت ملتهبة” وإلى جانب
دوري في زيارة املواقع كان اآلخرون يقومون بنفس املهام واحلراك في املربع الدفاعي
األول ال��ذي مت بناؤه غرب الليطاني حول مدينة ش��تورا “وهم (زياد األطرش ،ومروان
كيالي ،ومعني الطاهر ،ولؤي امليليشيا ،ودياب العلي “أبو الفتح” وإسماعيل عنبة،
وعلي أبو طوق ،وحس�ين الهيبة “أبو حسن” الذي استشهد ابنه حسن إلى جواره
ف��ي معركة قب الي��اس وغيرهم ممن كانوا يعرفون ماذا يعني التصدي للمش��روع
التصف��وي الكبير للثورة ،في تلك اللحظ��ات التي متايزت فيه النخبة القليلة في
أصع��ب أن��واع املواجهة ،وبعد معركة بر الياس أرس��لت من القي��ادة إلى القاطع
اخلاص مبنطقة عرب الفاعور بعد أن رفض قادتها الشرعيون الذهاب إليها ،وانشق
بعضه��م الحق��اً ،ومنهم نائب قائد القوات وكان ق��د أوصلني للمكان األخ ممدوح
نوف��ل واألخ أبو إبراهيم عبود ،وعاجلت املوقف بحكم��ة وخبرة زمالئي الذين كانوا
صامدي��ن هن��اك وهم األخ يونس العاص ،وعبد اهلل خلي��ل ،وراجح أبو حلية ،وحتى
ال أخ��وض في إش��كالية األقدميات آثرت القيادة اجلماعي��ة وتغليب الرأي األفضل
واألنضج وااللتزام به ،وبعد إطالق س��راح األخ نصر يوسف وعودته ملهام عمله في
القاطع الش��رقي في منطقة عرب الفاعور وتفاديا ً للقتال املباش��ر مع السوريني
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أرس��لت في مهمة تأمني انتقال القوات من القاطع الش��رقي إلى الغربي ونفذت
املهم��ة التي كانت ش��به انتحارية بعد أن حلقت ش��واربي فتغيرت مالمحي إلى
احلد أنني لم أتعرف على نفس��ي في املرآة ومن بعد تلك املعارك التي كس��بناها
وربحناه��ا جميعها وس��قط فيها املنش��قون وأصبحنا وجها ً لوج��ه مع القوات
الس��ورية أخذ قرار املغادرة بسالحنا إلى طرابلس وغادرنا البقاع وخرجت اجلماهير
التي أحس��نا التعامل معها في وداعنا وأحاطتنا أثناء املس��ير مما أوجد التردد لدى
السوريني الذين حاولوا انتزاع سالحنا على امتداد الرحلة الطويلة التي أحاط بها
امل��وت من كل جانب إلى أن وصلنا طرابل��س ،وهناك التقيت مع أخي الطيب الذي
أصبح��ت نائبا ل��ه بعد ترقيتي ميدانيا ً إلى رتبة املق��دم ،وتابعنا العمل معا ً بعناد
ُ
ووع��ي وإصرار ،وتفاعل التوجيه السياس��ي فينا ،وبقينا مع القوات بش��كل مؤثر
وأدمنا حراكا ً نش��طا ً بينهم فكانت القوات تعلم كل تفاصيل الوضع السياسي
والعس��كري حلظة بلحظة ومبا يؤمن الصمود والثب��ات في كل محاور القتال وقد
أمضيت طيلة فترة االنش��قاق أجمع مع أخي الطي��ب وجميع إخواني القادة “بني
املفوض السياس��ي بكل مهامه والقائد العسكري” الذي لم تترجل بندقيته في
جميع املعارك التي كانت بحق معارك الدفاع عن القرار الفلس��طيني املس��تقل،
إلى أن غادرنا طرابلس.
التوجيه السياسي في الساحات اخلارجية:
اتخذ الطيب من تونس مقرا ً للتوجيه السياسي لقربه من القائد العام والقيادة
السياسية واستمر ملدة من الزمن تواجدت فيها في العاصمة صنعاء إلى أن صدر
قرار من أبو عمار بنقلي إلى الساحة التونسية بناء على طلب الطيب الذي كان قد
تعني بعدها سفيرا ً في القاهرة وعمان وبلغراد وغيرها وتوليت نيابة عنه اإلشراف
على التوجيه السياس��ي الذي كان يفتقر إلى الكوادر القادرة على إدارة اجللسات
وحتليل املعلومات ومتابعة عرض املوقف السياسي ،ولتباعد املسافات والندرة في
وصول املنش��ورات والصحف واجملالت التي كانت تصل مس��تهلكة ومتقادمة في
معلوماتها ،وحتى ال تضمحل الفكرة وتزداد ضعفا ً وتذبل ،اس��تعنت بإخواني بعد
أن رح��ب األخ أب��و عمار بالفكرة ووافق عليها ،ب��دأت بتنفيذها مع األديب والكاتب
«يحيى يخلف» الذي ش��اركني زيارة ش��املة جلميع الس��احات الت��ي تتواجد بها
قواتنا ،وأيضا د سامي مسلم ،واألخ فوزي النمر وزوجته فاطمة برناوي ،وتركت تلك
الزيارات املتكررة آثارا إيجابية وكسرت إحباط املسافات ،وتطورت الفكرة مبشاركة
األخ نصر يوس��ف وتكررت الزيارات التي ساعدتني في إدامة الفكرة ،وكان التقرير
ال��ذي يرفع لألخ أبو عمار يوقع من قبل األخ نصر يوس��ف مبس��مى مندوب القائد
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العام ،أما أنا فكان توقيعي مبس��مى املفوض السياس��ي العام باإلنابة .وفي زيارة
من القائد العام أبو عمار لبور س��ودان قمت بها مع مجموعة من الضباط بقيادة
العقيد سالم أبو عمر ،ودار حديث في السياسة واألوضاع والظروف الصعبة ،متت
اإلش��ارة لتلك الزي��ارات فقال األخ أبو عمار« :مازن ملك املي��دان اخمللص» فقلت ردا
على ذلك بالش ملك خليها أحد الفرس��ان ،واستمرت األوضاع في مرحلة الطيب
له��ا ما حتمله من معان��ي أهمها انتفاء الفصائلية في احلدي��ث وتغليب مفردات
الوحدة الوطنية ،إنها مرحلة جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
وج��اء املؤمتر العام اخلامس حلرك��ة فتح ،ومت تكليف العقيد نصر يوس��ف مبهام
التوجيه السياسي بعد أن أصبح عضوا ً في اللجنة املركزية ،وقد شهدت املرحلة
احلص��ار املالي على منظمة التحري��ر وعانى التوجيه السياس��ي كغيره من تلك
املوجة التي تركت بصمتها على جميع الس��احات طيلة س��تة عش��ر ش��هرا بال
عل��ي املرور إليهم أنقل األم��ل من اهلل وأن االنف��راج قريب ،وكانت
مرتب��ات ،وكان
ّ
الس��احة التونس��ية األكثر صعوب��ة ،قد متيزت بهج��رة عدد من الك��وادر ولعبت
منطقة الس��ارة في الصح��راء الليبية دورا ً إيجابيا وس��لبيا ً معا ف��ي تلك احملنة،
وهم��س أب��و عمار لي قائال ً أكد عل��ى إخوانك أن الفرج قريب وس��وف نلتقي على
أرضنا احملررة «وكانت في تلك الفترة تسود أجواء تفاوضية وفعال نفذت ما قاله أبو
عمار لنفاجأ بالتحضيرات للعودة ألرض الوطن ،وعدنا لتبدأ مرحلة مختلفة بكل
تفاصيلها ومفرداتها وجملتها املتبعة واملتداولة ،وقد حالفني احلظ أو أتعس��ني
ال أع��رف أنن��ي عملت معه��م جميعا وف��ي كل املراحل إل��ى أن أصبحت املفوض
السياس��ي العام ف��ي الوطن احلبيب اعتبارا ً من ش��هر آذار (م��ارس) 2006م ،وهذا
جزء يس��ير م��ن جتربة عميقة ملراحل تاريخية من عم��ر ثورتنا كتبت كلماتها بدم
األبطال .وش��ارك فيها الكثير من اإلخوة والرفاق الذين كانوا في موقع الشجاعة
والوفاء للثورة والوطن والشعب.
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املفتتح

م��ا بني النكبة والنكس��ة ،تم تهجري نحو مليون فلس��طيني .البعض ص��ار منفياً يف الوطن.
والبعض اآلخر منفياً خارج الوطن .وكانت املخيامت الفلس��طينية ،يف فلسطني ودول الطوق،
هي الشهادة عىل الظلم الذي أحاط بالفلسطينيني ،وتحولهم من منتجني إىل الجئني .املخيامت
حمل��ت ذكريات اللجوء ومرارة الغربة ،وظلت وفية للوطن األم .وصار املخيم البديل املؤقت
للقرية الصغرية .وليس غريباً إن سألت فلسطينياً يف مخيم ما من أين هو ،حتى بعد خمسني
سنة ،أن يجيبك باسم قريته يف فلسطني .األمهات والجدات بشكل خاص ،حملن صورة الوطن
يف القلب ،وباملقارنة مع املخيم ،تأخذ القرية صورة أقرب للكامل .االنفصال الجسدي القرسي
عن الوطن ،مل مينع االرتباط الروحي باملكان الذي ُه ّجر منه الفلسطيني.
يتناول هذا العدد من أقواس ثقافية ثيمة املنفى بأبعاده املختلفة ،فيتتبع ثيمة املنفى عند
األفراد والش��عوب .كام يتناول دراستني عن اليهود :صورة اليهود يف األدب الفلسطيني ،ونزوح
اليهود من األندلس إىل املغرب.
يف دراسته عن املنفى ،يعطي الباحث مهند عبد الحميد تعريفه للمنفى ودالالته؛ كام مييز
بني أنواع املنفى ،ويستعرض بعض الشهادات حول املنفى القرسي ،ويناقش إشكاليات املنفى
من حيث اقتالع معظم الش��عب الفلس��طيني ونفْيهم ،ومن جهة ثانية ،س��لخ اليهود العرب
عن ش��عوبهم ،ومن جهة ثالثة ،منع يهود أوروبا الرشقية واالتحاد الس��وفييتي من الهجرة إىل
الوالي��ات املتحدة .وهو بذلك يس��تند إىل حق الش��عوب يف تقرير مصريه��ا .كام يناقش عبد
الحميد تأثري املنفى عىل املثقف .ويس��تعرض ش��هادات عن املنفى ملحمود درويش ،وفيصل
د ّراج ،وغريه��م .ويطرح تس��اؤالت مرشوعة ح��ول موقف املثقف من املنف��ى ،فهل املثقف
محايد أم أن له موقفاً واضحاً من املنفى؟
كام يربز وجع املنفى يف مرسحية «سأموت يف املنفى» ،للفنان غنام غنام والتي قام الكاتب
تحس�ين يقني بتقديم ش��هادته عليها ،وأفرد لها عنوان «تعميق س��ؤال املصري» الذي يعكس
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موض��وع املرسحي��ة .وحني يروي غن��ام غنام ،رواية الن��زوح ،يرويها عرب حكايته الش��خصية،
الت��ي هي جزء من التغريبة الفلس��طينية .وما يؤمل الفنان أكرث م��ن أي يشء ،فكرة املوت يف
املنفى ،وطبيعة الحياة التي فرضت عليه بس��بب اللجوء .فكيف تتفاعل هاتان الفكرتان عىل
واملوضوعي؟ وهل يس��تطيع املرسح أن يقوم بعملية نبش للذاكرة ،وإحياء
الصعيدين :الذايتّ
ّ
الوطن رغم البعد؟
أما الناقد املغريب مصطفى الش��اوي فيتناول باملراجعة والتحليل ديوان الشاعر الفلسطيني
املغرتب ،خالد ش��وميل« ،أنا ال أريد قصائد منفى» ،حيث يبني الش��اوي أن الديوان فيه دعوة
للتمرد والتجدد ،والعودة للجوهر واألصل يف الكون والحياة .ويرى أن الشاعر يسعى إىل كتابة
نوع خاص من الشعر ال يقلّد فيه أحدا ً ،وال يج ّرت فيه ما كتبه سابقوه .كام يتناول الناقد اللغة
الش��عرية والكيفية التي يوظّف فيها الشاعر عدة تقنيات تركيبية وأسلوبية يف تأثيث الصورة
الش��عرية .كام يتتبع كيف يس��تخدم الش��اعر جذرا ً لغوياً واحدا ً ليولّد منه عدة صور شعرية
وأساليب فنية عرب تقنيات مختلفة .فهل يطرح الشاعر خالد شوميل بديالً ملا هو سائد؟
وتلقي األديبة سامية العطعوط الضوء عىل نشوء املالّح ،أي الحي اليهودي يف املغرب ،وملاذا
كحي انعزايل اختياري لهم .فهل كان املالّح املكان اآلمن لليهود؟ وكيف
اختار اليهود بناء املالّح ّ
أث ّر ذلك عليهم ،وعىل عالقتهم بالسلطة الحاكمة؟
يف دراس��ة الدكتور عادل األس��طة «معرفة مب��ارشة :حول صورة اليه��ود يف القصة القصرية
الفلس��طينية» ،يستعرض األس��طة عددا ً من املجموعات القصصية ،متتبعاً صورة الشخصيات
اليهودية ،رجاالً ونس��اء ،يف القصص القصرية الفلس��طينية ،ويرصد كيف تغريت هذه الصورة
من مرحلة ألخرى .بدءا ً من العام  1967حتى العام  .2017فكيف كانت هذه الصورة؟ وكيف
تطورت يف القصص الفلسطينية القصرية؟
يف نص فراس عمر حج محمد املعنون «الش��اعر عندما يتيه أو يتوه» ،دعوة إىل قصيدة من
العادي واملألوف .قصيدة يريدها متجددة ،مدهشة ،بعيدة عن الصورة
نوع جديد ،بعيدة عن
ّ
املتكررة أو العادية .يريد قصيدة فيها ش��عرية ،ال نصاً سياس��ياً .ويطرح تس��اؤالً « :أال يكفي
الق��ارئ العريب ما يعانيه من غربة واغرتاب ...ليغرق يف وحل من غثاء س��يل الش��عراء الذين
يعانون من التيه والتوهان معاً؟»
روز شوميل مصلح
			 املحررة الثقافية
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املالّح االختياري
(بداية تغ ّري العقلية اليهودية)
سامية العطعوط

*

يف العام  ،1492كان سقوط األندلس مد ّويًا.
مل يكن خروج املس��لمني من األندلس هو العالمة الفارقة فقط ،بل وخروج اليهود والغجر
أيضً ا .وكانت الوجهة األقرب ملعظم من خرج منها من مس��لمني ويهود ،الدول اإلس�لامية يف
الش�مال اإلفريق��ي ،وخاصة املغرب ،فنزح إليه��ا معظمهم وذهب آخرون إىل مرص والشّ ��ام
واألس��تانة عاصمة الدول��ة العثامنية .ومن املعروف بأنهم هاج��روا ُمرغَمني عرب مضيق جبل
طارق ،إىل الضفة األخرى ،نتيجة لتش ّبثهم بديانتيهم اإلسالمية واليهودية ،وعاداتهم وتقاليدهم.
حيث اختاروا الرحيل مرغمني ،مقابل الحفاظ عىل معتقداتهم الدينية والثقافية ،وابتعادا ً عن
االضطه��اد الدموي يف كثري من األحيان .فقطعوا البحر املتوس��ط الذي متتزج مياهه مع مياه
املحيط األطليس ،لينتقلوا من إيبرييا إىل دول إسالمية الطابع عربية وبربرية الثقافة والحضارة
يف القارة اإلفريقية وإسالمية يف اآلسيوية .استقبلهم سكّان البالد برتحاب كالجئني ومستجريين،
وعاملوهم بالحسنى .أما من بقي منهم يف األندلس وغيرّ ديانته إىل املسيحية (سواء ظاهرا ً أو
باطناً) ،فقد تعرضوا للتعذيب واملالحقة ومتت تصفيتهم أو تهجريهم ،يف السنوات التي تلت.
(الحي اليهودي يف املغرب) ،وهو
يف هذا املقال ،أحاول إلقاء الضوء عىل بدايات نشوء املالّح
ّ
كحي انعزايل
م��ن أوائل األحياء اليهودي��ة يف الوطن العريب ،وملاذا اختار اليهود بن��اء (املالّح) ّ
اختياري لهم ،وأث َ َر ذلك عليهم.

املالّح – التسمية والبداية
تشري كلمة (املالّح) بحسب أحد معانيها الواردة يف (معجم املعاين الجامع) إىل بائع املِلْح أو
صاحبه .وقد ظهر مصطلح (املالّح) يف ثالثينات القرن الخامس عرش ،يف مدينة فاس يف املغرب،
* قاصة وروائية فلسطينية أردنية.
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ألن املنطقة املوج��ودة عند مدخل املدينة ،التي يتم فيها تجميع امللح وتخزينه لتصديره عرب
القوافل إىل أوروبا ت ُدعى بـ(املالّح).
أما عن تس��مية األحياء اليهودية يف املغرب بـ(املالّح) فتعود بحسب تفسريات املؤرخني إىل
إح��دى روايتني :يف الرواية األوىل ،خرج��ت مجموعات يهودية من األندلس يف عام  1438قبل
س��قوطها ،إىل مدينة فاس عاصمة املغرب ،واس��تق ّرتْ عند مدخلها وتم بناء أول حي يهودي
الحي اليهودي كلمة (املالّح) ،وت ّم تعميم
فيها حيث يت��م تجميع امللح وتخزينه .فأُطلق عىل ّ
هذه التسمية عىل األحياء اليهودية يف مختلف املدن.
أما الرواية الثانية لتسمية (املالّح) ،فقد ر ّوج لها الكاتب الفرنيس (هرني دو المارتينيز) مع
بداية االس��تعامر الفرنيس للمغرب ،فأش��ار إىل أن اليهود املغاربة ،كانوا مجربين عىل العيش
داخل أحياء ضيقة ووسخة محاطة باألسوار وشبيهة بالسجون ،ألنهم كانوا ميارسون فيها مهنة
معالجة الرؤوس التي يأمر سلطان املسلمني بقطعها ،وتحنيطها بامللح قبل تعليقها عىل أبواب
املدينة ،كام كانوا يسلخون الذبائح ويعلقونها بعد متليحها ،ولذلك أُطلق عىل أحيائهم تسمية
(املالّح)!...
ويف كلت��ا الحالت�ين ،وعىل الرغ��م من أن مصطلح (امل�لاّح) مل يظه��ر إال يف ثالثينات القرن
الخامس عرش لإلش��ارة إىل األحياء اليهودية املغلقة داخل املدن العربية املغاربية ،إال أن ثاين
الحي اليهودي االختياري يف مرص الفرعونية عىل زمن سيدنا
حي يهودي اختياري ُمغلق (بعد ّ
ّ
موىس) ،مل يُنب يف املغرب ،بل ظهر يف بورصة العثامنية.
(مالّح) بورصة العثامنية
متيّزت عالقة اليهود بش��كل عام ،يف جميع املناطق العربية والعثامنية ،باهتامم الس��لطات
بهم ،وتقريبهم إليها ،واالعتامد عليهم كمستش��ارين يف االقتصاد والتجارة واإلدارة ،باس��تثناء
فرتات نادرة من تاريخ الحكم العريب اإلس�لامي .ويف منطقة آس��يا الصغرى ،عاش اليهود شبه
مندمجني مع سكانها األصليني منذ ما قبل امليالد وبعده .ويُعتقد بأنهم وصلوا إليها بعد السبي
األول والسبي الثاين وأيضاً بعد خروجهم من يرثب وخيرب.
يف عرشين��ات الق��رن الرابع عرش ،ه��رب اليهود من مدن عديدة يف آس��يا الصغرى (تركيا)
بس��بب الحرب التي كانت تس��تعر يف البالد ،ويف عام  ،1326فتح أورخان غازي بن عثامن بن
أرطغرل (مؤس��س الدولة العثامنية) مدينة بورصة عىل مقربة من بحر مرمرة ،وبدأ بتأس��يس
الدولة العثامنية ،فعاد اليهود إليها بعد انتهاء الحرب ،وأبدوا رغبتهم ألورخان غازي بن عثامن
(حي خاص) بهم ،ىك يتمكنوا من مامرسة عاداتهم وشعائرهم الدينية فيه
بن أرطغرل بإنشاء ّ
بس��هولة .ر ّحب أورخان غازي بالفكرة ،نظ ًرا الهتاممه وأخيه عالء بنجاح اليهود يف الصناعات
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حي لليهود مبساعدة ومباركة من السلطان ،ما شجع العديد من
والتجارة املالية ،فأنشأوا أول ّ
يهود بيزنطة والشام عىل الهجرة إىل األرايض العثامنية.
الحي اليهودي يف بورصة ،1منوذ ًج��ا لألحياء اليهودية األخرى ،التي تواىل ظهورها يف
وأصب��ح ّ
املدن الرئيسة يف الدولة العثامنية الفتيّة .كام ازدادت هجرات اليهود الجامعية إليها من املجر
وفرنسا وصقلية وفينيسيا وغريها من الدول.
الحي
وم��ن هن��ا ،ميكن اعتبار الحي اليهودي يف بورصة ثاين (مالّح) يف التاريخ ،كإش��ارة إىل ّ
اليهودي (االختياري) املغلق ،وما تاله من أحياء يهودية يف مدن الدولة العثامنية.
األحياء اليهودية يف املغرب
أم��ا يف املغرب ،فيُعترب تاريخ اليهود فيها أقدم من القرن الثالث عرش ميالدي ،إذ يرى بعض
املؤرخني ،أن اليهود هم ثاين مجموعة برشية اس��تقرت يف املغرب بعد األمازيغ 2الذين سكنوا
بش��كل خ��اص يف املناطق الجنوبية منه .وقد اعتنق كثري م��ن األمازيغ الديانة اليهودية وهم
(الطش��ابيم) الذين كانوا يف املغرب قبل الفتح اإلس�لامي .أما يهود األندلس والربتغال الذين
استقروا يف املغرب بعد طردهم منها يف القرن الخامس عرش ،فيُطلق عليهم (املغوراشيم).
وتشري أغلب الدراسات إىل أن وجود اليهود يف املغرب يعود إىل ما قبل امليالد .حيث جاءت
املجموعة األوىل منهم مع الفينيقيني يف القرن التاسع قبل امليالد واستقرت يف املغرب األقىص،
بينام جاءت املجموعة الثانية ،وما تالها ،يف أعقاب تدمري الهيكل األول يف القرن السادس قبل
امليالد ،ومن ث ّم تدمري الهيكل الثاين وحصار القدس عام 70م .وصوالً إىل املجموعة األخرية التي
وصلت إىل املغرب بأعداد كبرية واستقرت فيه يف أعقاب سقوط األندلس.
وبع��د إنش��اء أول مالّح يه��ودي عام  1438يف مدينة فاس ،وس��قوط الحكم اإلس�لامي يف
األندل��س يف القرن الخامس ع�شر ميالدي يف عام  .1492وصلت أع��داد كبرية من اليهود إىل
املغرب واستقرت فيه ،وت ّم من خاللهم تعميم مصطلح (املالّح) عىل كل تج ّمع سكاين يهودي
(الحي اليهودي االختياري املغلق) يف معظم مدنها الرئيس��ة
ناش��ئ يف املغرب ،فظهر امل�لاّح
ّ
وحت��ى يف عدد من القرى .كام ت��واىل ظهور األحياء اليهودية يف مدن ش�مال إفريقيا كتونس
والجزائر ومرص ،وإن بشكل أقل.
حي املالّح :املواصفات وامل ّيزات
ّ
كحي يهودي خالص ومغلق ،سيئة أو غري مواتية ،ألنه كان
مل تكن معيشة اليهود يف (املالّح) ّ
اختيارهم الح ّر واملحض باألس��اس .وقد مثّلت أحياء املالح وحارات اليهود مدناً صغرية خاصة
بهم ضمن املدن الكبرية ،بنوا فيها كنس��هم وأماكن عبادتهم ،وأقاموا فيها ش��عائرهم الدينية،
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وكان لهم اس��تقاللية نسبية يف تسيري أمورها وإدارتها وتنظيم حياتهم االجتامعية داخلها ،عن
السلطة الحاكمة يف البلد.
كام اتخ��ذت معظم األحياء اليهودي��ة يف عدد من الدول اإلس�لامية (العثامنية) والعربية،
الش��كل العمراين الفريد واملس��تقل ،الذي مينحهم نوعاً من األمان .ففي القاهرة واالسكندرية
ودمشق وحلب وصنعاء وعدن وبغداد وغريها من املدن العربية ،عاش اليهود طوال سنوات،
ضمن أحياء خاصة بهم تُس�� ّمى (حارة اليه��ود) أو حي اليهود ،أو قاع اليهود (كام يف اليمن)،
ميارسون فيها عاداتهم وتقاليدهم وشعائرهم الدينية دون تطفل .ومل تكن عالقتهم بـ(األغيار)
املتواجدين خارج الحارة أو األسوار ،إال من خالل التجارة التي يجيدونها وتبادل السلع.
ومن أهم مواصفات األحياء اليهودية بشكل عام ،و(املالّح) يف املغرب بشكل خاص:
• أن معظم هذه األحياء بُنيت عىل تالل أو أر ٍ
اض مرتفعة ترشف عىل البحر أو املحيط ،حيثام
ُوجد يف املدينة.
• ت ُبنى بشكل عام قرب قرص امللك /السلطان أو مق ّر السلطة الحاكمة.
• يكون املالّح محاطاً بأسوار عالية ومغلقاً بشكل تام.
• لكل مالّح باب أو بابان تُغلق يف آخر النهار ،كام يف ب ّوابات جميع املدن القدمية.
• يعتمد البناء يف حي املالّح بش��كل عام عىل العمران اليهودي ،مع تأث ّره بعمران املدن التي
تواجد فيها.
• معظم دروب املالّح ضيقة ،واملباين متالصقة .والحوانيت بأبوابها الخش��بية يف األسفل ،بينام
ترتف��ع البيوت يف الطواب��ق العليا .ونظرا ً ملحدودية مس��احة املالّح ،لجأ اليهود إىل التوس��ع
العمودي يف البناء ،حيث يتم إضافة الغرف لألبناء املتزوجني.
الحي أو عىل أطرافه .وبعد
• ل��كل مالّح/حي يهودي ،مقربة يهودية يف املدينة ،إما تقع داخل ّ
هج��رة اليهود من املغرب إىل فلس��طني التي بلغت ذروتها يف س��تينات الق��رن املايض ،اعتاد
اليهود عىل زيارة املغرب باس��تمرار ،لزيارة أرضحة موتاه��م يف املقابر ،واالعتناء بها والحرص
عليها بشكل عام.
• تواج��دت معظم األحياء اليهودية يف املغ��رب والدول العربية ،يف قلب املدن وأهم املناطق
فيها .وكانت أس��واقاً تجارية مهمة ،حيث امتهن اليهود أه��م الحرف من صياغة الذهب إىل
الخياطة والنجارة كام عملوا كإس��كافيني وغريها من امله��ن املهمة آنذاك .فأصبح حي املالح/
الحي اليهودي مركزا ً تجارياً يف كل مدينة يتواجد فيها ،يدخله العرب واملس��لمون والربابرة يف
النهار لقضاء حاجياتهم وتبادل السلع مع اليهود والبيع والرشاء ،ويف الليل ت ُغلق األبواب عىل
سكّان الحي.
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• كانت إدارة املالح يف الداخل مس��تقلة عن الس��لطة الحاكمة ،بسبب تعذّر اليهود بديانتهم
وتقاليدهم.
• ظهرت يف أحياء املالح ثالث طبقات من اليهود ،فمنهم الفقراء غري املتعلمني ،واألثرياء الذين
بن��وا القصور الفخمة يف املالّح برشفات واس��عة مطلّة ،وكانوا مق ّربني من الس��لطة الحاكمة،
وأصب��ح لديهم مراكز قوى ،وتبوأ العديد منه��م مناصب رفيعة يف الدولة باعتبارهم من ذوي
الخربة يف التجارة واإلدارة .إضافة إىل الكهنة الذين كانوا ميثلّون السلطة الدينية ورمبا السلطة
الوحيدة يف املالّح يف الفرتات التاريخية القدمية.
ونتيجة ملعيش��ة اليهود يف هذه األحياء املنفصلة ،ش��عروا بالحامية واالطمئنان خاصة أنهم
كان��وا مق ّربني من الس��لطة ويؤدون ما عليهم من رضائب إىل خزين��ة الدولة ،التي توفّر لهم
األمن مقابل ذلك.
ورمبا شكّل هذا دليالً عىل حسن النوايا من قبل املسلمني والسلطات الحاكمة ،والذي تكرر
يف املغ��رب والدولة العثامنية ،ويف املقابل كان دليالً عىل خوف اليهود ورعبهم من االنتش��ار
واالندماج ،وحبّهم لالستقالل والعيش داخل أسوار لها بوابات وح ّراس!...

أثر املالح عىل العقلية اليهودية:
كان للم�لاّح وحارات اليهود بش��كل عام ،األثر الكبري يف تغيرّ العقلية اليهودية وانكامش��ها
وارتدادها وتقوقعها .ففي القرنني الرابع عرش والخامس عرش ،كان التصنيف داخل املجتمعات
يت��م عىل أس��اس ديني ،ومل تك��ن القوميات قد ظهرت قبل القرن التاس��ع ع�شر .فالكنائس
املسيحية تحكم يف الغرب والخالفة اإلسالمية يف الرشق ،وكان اليهود موزعني يف الدول العربية
واألوروبية كـ(أقليات دينية).
3
ويش�ير الباحث (جاد الكريم الجباعي) يف بحثه (مسألة األقليات) الذي استعان فيه بعدد
من املصادر املهمة أنه إذا( :كان االختالف واقعاً موضوعياً – بني الجامعات يف منطقة واحدة-
فإن العربة يف مس��ألة األقلي��ات تكمن يف “العنرص ال��ذايت” ،أي يف إدراك أفراد جامعة معينة
باختالفه��م ومتايزهم ،وإدراك الجامعات األخرى القريبة منها لهذا االختالف والتاميز ،وهو ما
يؤدي إىل الش��عور باالنتامء إىل جامعة معينة يف مواجهة الجامعات األخرى .وهذا ما يدعوه
بعضهم بالحاجة إىل االنتامء) ،ويتابع( :ويف ضوء هذا االنتامء تتش��كل العنارص األولية للهوية
القامئة أساس��اً عىل إدراك االختالف واملغايرة) ،وبالتايل ،فإن مام يعزز تشكيل الهوية املختلفة
وتأكيدها ،هو اآلخر أي (األكرثية).
ويخل��ص الكاتب إىل القول بأن (األكرثية هي التي تصنع األقلّية ،إما مبنحها االمتيازات وإما
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بحرمانها من الحقوق) وبالطبع فإن من ش��أن هذا أن يضاعف عزلة (األقلية) عن الجامعات
األخرى ويقوي لديها شعورها باالختالف والتاميز.
من هنا ،كان لتواجد اليهود ضمن مجتمعات تفوقها عددا ً (عىل أساس ديني بشكل أساس)،
أ ْن لَجأتْ إىل االنغالق واالنعزال (االختياري) ،ش��أنها ش��أن معظ��م (األقليات) يف املجتمعات
القدمي��ة والحديثة ،لك��ن الفرق هنا أن اليهود كان��وا هم املبادرين يف طل��ب العزلة ورفض
االندماج واإلرصار عىل إقامة أحياء خاصة بهم ،حتى حني كانت األبواب مرشعة لهم للتعايش
الح ّر .كام أن عزلتهم (االختيارية) يف املجتمعات اإلس�لامية ،مل تكن س��لبية بالنسبة إليهم ،بل
كانت س��بيالً للحصول عىل االمتيازات من األكرثية ومن س��لطاتها الحاكمة آنذاك إما بس��بب
مهاراتهم يف االقتصاد واإلدارة ،أو بس��بب التعاون الخفي مع الس��لطة ضّ د أعداء مشرتكني إىل
غري ذلك .هذا عىل العكس من أوضاع اليهود يف الجيتوات األوروبية (التي س��نأيت عىل ذكرها
رمبا يف مقالة الحقة).
ونتيجة لهذا االنغالق ،عانت العقلية اليهودية من التح ّجر والتقوقع ،عىل الرغم من اختالف
وتن ّوع املجتمعات التي عاش فيها اليهود .والس��بب أنهم عاشوا (كأقلية دينية) يف مجتمعات
منغلق��ة عليهم وعىل أبنائهم وعائالتهم ،وعىل طقوس��هم وش��عائرهم ،بعي��دا ً عن االنفتاح
املح��دود بهدف التجارة والحصول عىل املكاس��ب واألموال وع�لى وثائق األمن واألمان .وكان
للمالّح أثره الواضح عىل املجتمع اليهودي والعقلية اليهودية ،كام ييل:
1 .1الش��عور باالختالف ،ولكنه االختالف مبش��اعر التم ّيز؛ فهم يعتربون أنفسهم “شعب الله
املختار” يختلفون عن اآلخرين ويتفوقون عليهم ،خاصة مع اهتامم الس��لطات الحاكمة
يف الدول اإلسالمية بهم وتقريبهم منها.
2 .2اس��تفراد الطبقة الدينية والحاخامات بجميع السلطات املدنية واالجتامعية والدينية يف
املجتم��ع اليهودي املغلق لعرشات بل مئات الس��نوات ،ما أ ّدى إىل اس��تالب الجامعات
اليهودية فيه فكرياً وعقلياً ،وخضوعهم ملرجعية واحدة منفردة تسيرّ أمور حياتهم بكافة
التعصب الديني التورايت والتف ّوق العرقي.
أشكالها .مرجعية تعزز لديهم مفاهيم ّ
3 .3تع��اون أثرياء اليهود مع الطبقة الدينية داخل هذه املجتمعات ،يف تثبيت اس��تقالليتها
لدى السلطات الحاكمة والحصول عىل كافة االمتيازات.
4 .4الحفاظ عىل عادات وتقاليد استمرت مئات من السنني.
5 .5التالح��م والتعاضد بني اليهود يف مواجهة اآلخر كام هي حال األقليات ،ولكن يُضاف إليه
ع��دم التعامل مع اآلخر أو مخالط��ة األغيار ،إال بهدف التج��ارة والحصول عىل املال أو
املكسب أو مصلح ٍة ما.
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6 .6وجود ه ّوة حضارية وثقافية كبرية بني اليهود وبني اآلخرين (ممن يعيشون خارج املالّح)،
باس��تثناء رمبا الطبقة الرثية منه��م التي كانت عىل عالقة مبارشة مع الس��طات املحلية
للدول��ة ،وكان م��ن مصالحها إبقاء األوض��اع كام هي .ولكن من الرضوري اإلش��ارة هنا،
إىل متكّ��ن بع��ض اليه��ود يف فرتات تاريخية الحقة من القرن التاس��ع عرش (عىل س��بيل
املث��ال) ،من االندماج الج��زيئ مع املجتمعات العربية التي عاش��وا فيها وأح ّبوها كام يف
مرص والعراق واليمن وغريها.
7 .7شعور اليهود يف حاراتهم ومالّحاتهم املس ّورة واملغلقة عليهم ،وعىل طقوسهم وعباداتهم،
وحياتهم وش��عائرهم وصالته��م وطعامهم ،باألمان املس��ت ّمد من العزلة ومن الس��لطة
الحاكمة.
8 .8ش��عور اليه��ود باألهمية والتف ّوق ،نظ��را ً ملهارتهم يف التجارة وصياغة الذهب واس��تيالد
امل��ال ،وكذلك لحصوله��م عىل االمتيازات من الحكّام ،إضاف��ة إىل أن عزلتهم يف حاراتهم
ومالحاته��م ،خالل معظم الفرتة الزمنية املمتدة ما بني القرن الخامس عرش وحتى نهاية
القرن التاسع عرش ،كانت اختيارية وليست إجبارية كام يف أوروبا.
وأخ�يرا ً ،أ ّدت هذه التج ّمع��ات املغلقة واملنعزلة والبؤر املعيش��ية الصغرية التي عاش فيها
اليهود لقرون ،إىل ش��عورهم باالخت�لاف العميق والتميّز عن اآلخري��ن ،ومن ث ّم الخوف من
الغرب��ة والضياع ل��دى خروجهم منها ،وكان عليه��م التفكري يف مواجهة صدم��ة التعامل مع
اآلخر ...مع األغيار.
تلك الصدمة التي مل يحتمل يهود املالح والجيتوات (الحقاً) التعامل معها .فقد انتُزع صامم
ظل يحميهم لعدة قرون .ومن هنا ،فإن العقلية اليهودية االنعزالية التي تشكّلت
األمان الذي ّ
س��تظل تبحث عن أمانها يف التقوقع داخل مكان محكم اإلغالق عليها ..داخل
ّ
عرب الس��نوات،
جدران تبنيها لتحمي نفسها من االنفتاح واالندماج ،خشية من التاليش..
وبالتايل ،هي عقلية االنعزال التي تبني األسوار وإن اختفت ،تبني بدالً عنها الجدران العالية
كأس��وار متنحها األمان الذي ال تستش��عره إال بها ..وميكن القول ،ب��أن أحياء املالّح يف املغرب
وحارات اليهود األخرى يف الدولة العثامنية ،مل تكن إال تعبريا ً بدائياً وغري واعٍ ،عن خشية اليهود
من األغيار ،وعن رغبتهم يف إقامة مدنهم ومجتمعاتهم املس��تقلّة واملس�� ّورة واملغلقة عليهم
داخلها ،رمبا بس��بب التجارب التي مروا بها من س��بي تكرر يف تاريخهم ،ومن تهجري مارس��ه
عليهم حكّام األندلس الجدد بعد خروج املسلمني منها.
ولكن بناء املالّح االختياري كمجتمع منعزل ،سيؤدي إىل بناء الجيتوات كمج ّمعات إجبارية
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عزلت اليهود عن اآلخر.

الهوامش:

 1املصدر :ويكيبيديا -عندما رحب أورخان باشا برغبة اليهود يف امتالك حي خاص بهم لىك يتمكنوا من
حي لليهود وش��كل هذا الحى منوذ ًجا لألحياء األخرى.
مامرس��ة عاداتهم وشعائرهم الدينية بسهولة أُنشئ ً
وباإلضافة إىل مدينة بورصة فقد متكن اليهود من امتالك املمتلكات والحقول يف أي مكان بالدولة وىف مقابل
ذلك كانوا يدفعون رضيبة “الخراج” ويعفى من تلك الرضيبة العاملون يف الحكومة واملناصب الدينية.
 2األمازي��ع :مجموعة من الش��عوب األهلية تس��كن املنطقة املمتدة من واحة س��يوة رشقا إىل املحيط
األطليس غربا ،ومن البحر األبيض املتوسط شامال إىل الصحراء الكربى جنوبا.
 3املصدرhttp://hem.bredband.net/b153948/stu14.htm :
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معرفة مبارشة:
حول صورة اليهود يف القصة القصرية الفلسطينية
عادل األسطة

*

تحت��اج الكتابة عن صورة اليهود يف األدب الفلس��طيني إىل إمعان النظر يف جوانب عديدة
منه��ا :املكان الذي يقيم فيه الكاتب .والفرتة الزمنية التي عاش فيها ،وما كانت عليه األوضاع
السياس��ية واالقتصادية واالجتامعية ،والفكر الذي ينطلق من��ه الكاتب ،وهذا بعد مهم يرتك
تأث�يره الواضح يف تصور الذات لذاتها ،ويف تصورها آلخرها ،بل ويف تصورها لتصور آخرها لها،
ولتص��ور تصور آخره��ا لذاته .وعليه ،مثة أربع صور يبحث املرء عنه��ا وهو يقرأ أعامالً أدبية
باحث��اً عن مرايا اآلخر فيها ،وهذه قد تربز أكرث ما تربز يف الرواية واملرسحية ،وتبدو أقل بروزا ً
يف القصة القصرية.
القص
فه��ل تس��عفني القصص القص�يرة لألدباء الفلس��طينيني يف فهم صورة اليه��ودي يف ّ
الفلسطيني؟ يف العام  ،1982قرأت القصص القصرية التي كتبت يف الضفة الغربية وقطاع غزة
كلّها ،وتوقفت أمام شخصية اليهودي فيها ،والعالقة مع الفلسطيني يف مراحل مختلفة:
املرحلة األوىل :من العام  1967حتى نهاية العام 1981
أب��رز كتّ��اب القصة القصرية يف مناطق االحتالل الث��اين ،أي املناطق التي احتلت يف حزيران
 ،1967ص��ورة اليهودي املحتل ال��ذي يخدم يف الجيش اإلرسائييل ،وغالب��اً ما كان هذا ضابط
تحقيق يف املخابرات أو جندياً س��جاناً ،وغالباً ما كان قاس��ياً ال يرحم وبال أخالق؛ فهو يش��تم
وي�ضرب ،ويهدد ويتلذذ بتعذيب الس��جني الفلس��طيني .برز هذا يف قص��ص محمود قدري
«أرسار الضفة األخرى» ويف قصص محمود ش��قري «الولد الفلسطيني» ،ويف بعض قصص أخرى
لكتّاب آخرين .وقد حاول بعض الكتاب الفلسطينيني املعتقلني أن يُع ّدلوا قليالً يف الصورة كام
هو الحال لدى سامي الكيالين يف «التلفون ال ينفع» ،إذ كتب عن س ّجان يشعر بالضجر وامللل
* ناقد وباحث وأستاذ األدب يف جامعة النجاح.
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من مهنته فيحاول إقامة عالقة مع سجني فلسطيني حتى يطرد ملله وضجره.
اختلف خليل الس��واحري عن معظم الكتاب يف بعض قصص مجموعته «مقهى الباشورة»،
وهي أول مجموعة قصصية صدرت بعد االحتالل .كتب الس��واحري عن ريفي فلسطيني زار
القدس الغربية ،بعد االحتالل مبارشة ،أي بعد عام  ،1967فرأى اليهوديات يسبحن باملايوهات،
فأراد أن يثبت جدارته وبراعته يف الس��باحة ،فنزل إىل الربكة مبالبس��ه غري املالمئة ،ورسعان ما
الحظه املس��ؤولون ،فأخرجوه وطردوه .يف هذه القصة ،يبدو كام لو أن السواحري يكتب عن
عامل�ين مختلفني؛ عامل الغرب وعامل الرشق .وما كتبه الس��واحري يف ه��ذا الجانب يكاد يكون
اس��تثناء .وما لفت النظر يف قصص تلك املرحلة قصتان قصريتان كتبهام غريب عسقالين ،وهو
االسم املستعار إلبراهيم الزنط ،وعنوانهام «الجوع» و«زائر الفجر» .فقد انطلق عسقالين من
منظور مختلف وهو يكتب عن تجربة العامل الفلسطينيني يف املناطق املحتلة عام  .1948فلم
يكتب عن جنود محتلّني كام يف قصص كثريين ،وإمنا كتب عن عامل فلسطينيني وعامل عرب
يهود مهاجرين ،ورأى أن هؤالء وهؤالء ضحايا معاً لصاحب العمل الذي ال يهتم إال مبصالحه.
إن عزرا اليهودي العامل املهاجر من اليمن يعاين كام يعاين سعيد الفلسطيني القادم من غزة.
ويف قصة «زائر الفجر» ،يرى الفلس��طيني بش�ير ،حني يزور املكان الذي ه ّجر منه يف العام
 ،1948يرى املرشوع االس��تعامري االستيطاين وما يقوم به بأرض فلسطني .وال تخلو القصة من
كتابة عن صداقة عامل عريب وعامل يهودي؛ لكن السؤال الذي يثار هو« :وماذا يعمل شلومو
خلف دبابته؟» ومع بداية االس��تيطان ،وقد جاء الحقاً لالحتالل اإلرسائييل وللعمل يف املناطق
الت��ي احتلت يف العام  .1948كام لوحظ أن الكتاب أخذوا يكتبون عن ش��خصية املس��توطن
مبالمح شبه ضبابية ،وهو ما بدا يف قصة محمد أيوب «شجرة الزيتون».
يف قصص هذه الفرتة مل نقرأ عن يهودية أحبت فلسطينياً وأقامت عالقة معه ،أو عن يهودي
تقليدي متدين غري عس��كري وغري مس��توطن .كام قرأنا يف القصص القصرية قبل العام ،1948
ك�ما يف قصة نجايت صدقي «ش��معون بوزاجلو» حيث اليهودي التقليدي ،أو عن فلس��طيني
ويهودية أحبا بعضهام وتزوجا وفش��ل زواجهام بسبب طبيعة الحياة والعادات والتقاليد ،كام
يف قصة «الغلطة» لعبد الله عيش��ان املقيم يف فلس��طني املحتلة عام  .1948إن معرفة نجايت
صدقي ،الذي كان ينتمي للحزب الشيوعي ،باليهود قبل العام  ،1948واختالط عيشان باليهود
هو السبب الذي جعلهام يكتبان عن مناذج برشية يهودية ليست يف الجيش أو املخابرات .كام
أن عمل العامل الفلس��طينيني يف املناطق املحتلة عام  1948س ّهل إمكانية الكتابة عن العامل
1
اليهود واليهودي صاحب العمل.
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املرحلة الثانية بعد العام 1982
يف الكتاب��ة عن صورة اليهود يف القصة القصرية يف مناط��ق االحتالل الثاين ،ميكن التمييز ما
بني فرتة وأخرى .فقد ش��هدت السنوات حتى  2000/9/28ثالث فرتات :األوىل من  1982حتى
 -1987/12/9أي ما قبل اندالع االنتفاضة األوىل ،والثانية مرحلة االنتفاضة التي استمرت حتى
العام  1992تقريباً ،2والثالثة فرتة توقيع اتفاقية أوسلو ،واستمرت حتى بداية انتفاضة األقىص.
يف الفرتة األوىل ،مل يحدث تغيري كبري عىل صورة اليهود يف القصة .تكررت تقريباً صورة الجندي
اإلرسائي�لي الذي يقمع املتظاهرين ومل تربز صورة إيجابية إال قليالً ،كأن يش��ار مثالً إىل بعض
املحامني اليهود اليس��اريني الذين أخذوا يدافعون عن السجناء الفلسطينيني وأبرزهم املحامية
(فيليتسيا النغر) وزميلتها (ليئة تسيمل) .وهنا يشار إىل بعض قصص جامل بنورة الذي كتب
من منظور يس��اري ،حيث حاول أن مييز بني يهودي وآخ��ر ،بل وحاول أن يربز تصورا ً إيجابياً
للفلسطيني يف ذهن بعض الجنود اإلرسائيليني .كام يشار إىل قصة أكرم هنية «شامل رشق دير
اللطرون»1986 ،من مجموعته «عندما أيضء ليل القدس».
وخالفاً ملجموعاته الثالث الس��ابقة التي مل تربز فيها شخصية يهودية تعلق بالذاكرة ،نجده
يف «شامل رشق دير اللطرون» يكتب عن حوار فلسطيني /إرسائييل حيث يلتقى الفلسطيني
والجندي اإلرسائييل لقا ًء عابرا ً بالصدفة ،فيتحاوران حول «فلسطني» .الجندي اإلرسائييل الذي
كان يحمل مسدس��ه ع�لى جنبه ،كان يتحدث وكأن فلس��طني بالده .يق��ول الجندي« :بالدنا
جميلة» ،كام لو أنه ميتلكها .يف القصة ،مل نعرف عن اإلرسائييل الكثري ،ال اسمه ،وال أين يقيم،
وال من أين أىت إىل فلسطني .لقد كان اللقاء عابرا ً والحوار عابرا ً محكوماً بطبيعة الجو املمطر،
ورسعان ما غادر كل واحد منهام إىل املكان املتجه إليه .وصورة الجندي اإلرسائييل تربز أيضاً يف
قصص سابقة ألكرم هنية ،إذ يأيت عىل ذكر الجنود حني مير بحاجز أو حني يقتحم اإلرسائيليون
ليالً بيت فلسطيني بهدف اعتقاله والتحقيق معه.
املرحلة الثانية هي مرحلة االنتفاضة التي اش��تبك فيها الفلسطينيون مع الجيش اإلرسائييل
وهي بالتأكيد تختلف عن السنوات العرشين التي سبقتها .فقد كان الفلسطينيون يتظاهرون
ويش��تبكون م��ع الجيش اإلرسائييل ب�ين فرتة وفرتة ،وكان الهدوء يس��تمر لس��نوات ،وكانت
فرتات الهدوء تس��فر عن زيارات الفلس��طينيني لفلس��طني املحتلة يف العام  ،1948وغالباً ما
يحتك الفلس��طينيون بيهود ،يش�ترون منهم ويتبادلون الحديث معهم ،وغالباً ما مدح بعض
الفلس��طينيني بعض اليهود ،بل وغالباً ما أبدوا دهشتهم مام رأوا من شوارع معبدة وعامرات
ش��اهقة وحس��ن تنظيم .وال يبالغ املرء حني يقول «إن لسان الفلسطينيني كان لسان صفية ال
لس��ان زوجها سعيد» .يف رواية غسان كنفاين «عائد إىل حيفا» أبدت صفية دهشتها مام رأت
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وه��و ما مل ي��رق لزوحها .لكن يف فرتة االنتفاضة اختلف األمر ،فلم يعد يذهب إىل فلس��طني
املحتلة عام  1948سوى العامل الذين كانوا يعانون .أما بقية سكان الضفة وقطاع غزة ،فقد
اقترصت رؤيتهم لليهود عىل الجنود اإلرسائيليني املدججني بالسالح ،وكانت اللقاءات تسفر عن
مواجهات يومية .وليس غريباً أن تغلب صورة واحدة لليهود يف أدبيات هذه الفرتة .حتى بعض
أدباء املنفى الذين كتبوا عن االنتفاضة من بعيد ،مثل محمود ش��قري ،يف قصته «شلومو» من
مجموعة «ورد لدماء األنبياء /صمت النوافذ» أبرزوا صورة الجندي اإلرسائييل القاتل السادي.
م��ن كتّاب هذه الفرتة يف الضفة يعقوب األطرش من بيت س��احور الذي نش��ط مجددا ً يف
كتابة القصة ،بعد انقطاع ،وكتب العديد من القصص التي اتكأ يف كتابتها عىل الرموز التوراتية
ليوظفها مبا يخدم رؤيته ،وليعكس أيضاً بعض الصور القدمية مبا يناس��ب الواقع الجديد .ومن
قطاع غزة ،برز القاص غريب عس��قالين الذي خصص مجموع��ة كاملة عن االنتفاضة عنوانها
“وردة بيض��اء ألجل ديفيد” .وكام يقول العنوان ،فإن القاص ينترص لديفيد اليهودي .أما ملاذا
ينترص فهذا ما تجيب عنه روح املجموعة.
كام يف قصص غريب عسقالين قبل االنتفاضة ،نقرأ هنا عن صداقات بني فلسطينيني ويهود
تس��فر عن تعاطف ،بل وعن زيارات متبادلة ،فديفيد كان قب��ل االنتفاضة يزور أصدقاءه يف
غ��زة ويأخذ له��م الهدايا ،وملا اندلعت االنتفاضة أجرب عىل الخدمة العس��كرية يف قطاع غزة.
فه��ل س��يطارد املنتفضني هناك ومن بينهم أطفال صديقه؟ هل يطل��ق النار أم يتقبل الحجر
الفلسطيني ويجرح؟ العنوان يعطينا اإلجابة :وردة بيضاء لديفيد.
املرحلة الثالثة :مرحلة اتفاقية أوسلو وما بعد
يف العام  ،1993عاد إىل فلس��طني املحتلة  ،1967بعض الكتاب الفلس��طينيني الذين أبعدوا
عنها بعد االحتالل بسبب نشاطهم السيايس بالدرجة األوىل .ومن هؤالء كتّاب القصة القصرية:
خليل الس��واحري ،ومحمود شقري ،وأكرم هنية ،وس ّجل األوالن تجربة العودة يف نصوص أدبية
بعضها ينتمي إىل جنس القصة القصرية وبعضها يفيد دارس القصة القصرية.
أصدر خليل الس��واحري كتابه “تحوالت س��لامن التايه ومكابداته” يف العام  .1996والقصة
تدور حول بطله س��لامن الذي تتلبس��ه ش��خوص متباينة تنتمي جميعها إىل هذه البقعة من
األرض التي تتقاس��مها اآلن حضارتان متضادتان تنف��ي إحداهام األخرى .ويف نصوصه ،يكتب
الس��واحري عن عالقات تنش��أ بني العرب واليهود بحكم العيش يف القدس ومحيطها ،وبحكم
عمل العامل الفلسطينيني يف بيوت بعض اليهود.
مثة نصان الفتان يربزان مناذج يهودية تتكلم ،األول هو نص “الجمعة الحزينة “ حيث يلتقي
س��لامن التايه مبستوطن يهودي يف القدس الذي يعترب القدس بالدا ً له .وحني يسأل املستوطن
186

سلامن التايه عن املكان الذي هو منه ،يجيبه سلامن بانفعال وعصبية :من وارسو ،من أوكرانيا،
من اوش��فتس...الخ .عندها يفهم الخواجا املغزى ،ويحاول أن يس��تظرف“ :وكيف نجوت من
اوش��فيتس يا حبيبي” .سلامن ال يجيب ،بل ينظر إىل الخواجا نظرة ازدراء ،فيام يبدو الخواجا
الذي ابتس��م ابتس��امة صفراء كامللسوع ،إذ مل يحتمل دعابة س��لامن الثقيلة .أما النص الثاين،
فهو بعنوان “الورش��ة” ،حيث يعمل سلامن بليطاً ،وال ميانع من العمل يف بيوت اليهود .ومرة
يذهب إىل بيت امرأة يهودية م ّر عىل وفاة زوجها ثالثة أشهر ،وهذه تحاول استغالله جنسياً،
لكن سلامن التقي الورع والذي ال يف ّوت صالة يرفض عرضها.
املرأة اليهودية هنا تبدو امرأة شبقة كل ما تريده هو إرواء جوعها الجنيس وال يهمها ذكرى
زوجها والوفاء له .إن صورة املرأة اليهودية هنا ليست باملختلفة عن صورتها يف نصوص أدبية
فلس��طينية وعربية س��ابقة ،ما يدفع املرء للتس��اؤل إن كانت كتابة السواحري كتابة متخيلة
بالدرج��ة األوىل حت��ى وإن كانت ممكنة يف الواقع .فهل قابل الس��واحري مناذج كهذه أم أنه
كتب عام هو شائع؟
كام يكتب محمود شقري عن امرأة يهودية كانت متزوجة ،لكنها بعلم زوجها ،متارس الدعارة
لتزي��د من دخلها .وكتابة ش��قري هذه ،كان��ت مبنية عىل قصة قصها علي��ه صديق أقام ،بعد
حزيران  ،1967عالقة مع هذه املرأة التي أخربته بقصتها .ويف نص الس��واحري “الورشة” تبدو
املرأة اليهودية باهرة الجامل ،شبقة ،كام تبدو كذلك يف نص محمود شقري.
ومحمود ش��قري كتب عن يه��ود رشقيني عراقيني عرفهم قبل إبع��اده يف العام  ،1975وعاد
والتق��ى به��م بعد عودته ،وأب��رز لهم صورة إيجابي��ة ،كام كتب عن يه��ود دافعوا عنه مثل
املحامية الش��يوعية املعروفة “فيلتس��يا النغر” .هنا تبدو صورة اليه��ود إيجابية ،وال عجب،
فشقري يكتب من منظور يساري ،لذا نراه ال يضع اليهود كلهم يف سلة واحدة.
مل يصدر ملحمود شقري أية مجموعة قصصية بعد عودته من املنفى حتى العام  .2000لكنه
أنجز كتاب “ظل آخر للمدينة” الذي كان أش��به بسرية ذاتية ،كام ميكن أن يعترب سرية مكان-
سرية مدينة القدس التي عاش فيها .ويف هذا الكتاب ،يأيت شقري عىل شخصيات يهودية كان له
بها عالقة قبل إبعاده ،والتقى بها بعد عودته ،ويأيت أيضا عىل ذكر مناذج يهودية سمع عنها من
أصحاب��ه ،لكنه مل يواصل عالقته مع اإلرسائيليني .وهكذا مل تُربز نصوص كتّاب القصة القصرية
يف مناطق االحتالل الثاين صورة إيجابية لليهود تتفق ظاهرياً مع ما جرى يف الظاهر عىل أرض
الواق��ع .أم��ا أكرم هنية فلم يصدر منذ العام  1986حتى الع��ام  2000أية مجموعة قصصية.
يف انتفاضة األقىص ،أصدر محمود شقري مجموعته “ابنة خالتي كوندوليزا” .2004 ،تضمنت
قصة “ش��اربا مردخاي وقطط زوجته” ويكتب فيها عن جندي إرسائييل فوق الخمسني تقاعد
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واس��تقر مع زوجته يف تل أبيب .مل يبق معهام يف البيت أحد من أفراد العائلة .وحني يش��عر
بالضج��ر يق��رر أن يذهب ثانية إىل الخدمة العس��كرية متطوعا .يق��ف مردخاي عىل حاجز
قلندي��ة ويح��اول أن يتعاطف مع الفلس��طينيني .لكنه يف الوقت نفس��ه ،ال يحب أن يصادق
الشباب الفلس��طينيون البنات اليهوديات ويتمنى أن يس��ن قانون مينع زواج اليهوديات من
أوالد العرب.
ومع أن القصة س��اخرة إال أن ما ال يقنع فيها هو طبيعة السارد كليّ املعرفة الذي يعرف ما
يدور يف بيت مردخاي ،وبني مردخاي وزوجته .إنه يدخل إىل غرفة نومهام ويتس��لل أيضا إىل
فراشهام ويعرف ما يدور تحت اللحاف .وعموماً فإن كتابة شقري عن اليهود تبدو مثار أسئلة،
بخاص��ة أن ما كتبه عنهم يف قصص املنفى مثل قصة “ش��لومو” أو يف قصة “ش��اربا مردخاي
وقط��ط زوجته” تختلف ع�ما ضمنه يف كتابه “ظل آخر للمدينة” ،ففي األخري كتب عن يهود
عرفهم وصادقهم وزاروه يف بيته ،ال عن يهود تخيلهم وتسلل إىل بيوتهم.
معرفة مبارشة :أكرم هنية :فرتة ما بعد انتفاضة األقىص
أحدث كتابة قرأتها يحرض اليهود فيها هي قصة أكرم هنية «شارع فرعي يف رام الله».2017 ،
يروي القصة فيها مهندس فلس��طيني اس��مه ماجد .يلتقي ماجد بأشخاص عديدين يتحدثون
ل��ه عن همومهم وحياتهم .وتحت عنوان «معرفة مبارشة» يلتقي ماجد مبعلم رياضيات كان
عمره يوم احتلت رام الله أربعة عرش عاما يف حزيران .1967
يأيت أس��تاذ الرياضيات عىل عالقته باإلرسائيليني ،ومعرفته بهم ويروي عن عرشة يهود رآهم
واحتك بقسم منهم.
اإلرسائييل األول الذي رآه أول مرة يف حياته كان جنديا مع جنود احتلوا رام الله .سأل الجندي
املحتل الطفل الفلس��طيني ابن الرابعة عرشة عن اسمه «وأذكر أين مل أرد ورست بعيدا عنه».
أم��ا اإلرسائييل الثاين فكان صاحب ورش��ة قرب تل أبيب حي��ث عمل مدرس الرياضيات يف
العطلة الصيفية يوم كان طالباً ،وكان عمله بعد عامني من االحتالل- .ال نعرف عن اإلرسائييل
صاحب الورشة أية معلومة.
أم��ا اإلرسائي�لي الثالث فكان س��ائق جراف��ة هدمت البي��ت الجميل لعائل��ة خال مدرس
الرياضيات.
اإلرسائي�لي الرابع كان محققاً ع��ذب مدرس الرياضيات يوم اعتقل بعد عودته من عامن يف
أثناء دراسته الجامعية.
اإلرسائييل الخامس كان س��جاناً يف س��جن رام الله عرفه املدرس حني سجن مدة ستة أشهر
بسبب انتامئه للمقاومة.
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أما الس��ابع فكان مستوطناً من مس��توطنة بيت إيل أشهر سالحه ىف وجه املتظاهرين ضد
االستيطان.
والسابع كان جنديا داهم ليال منزل املدرس فارعب أطفاله.
وكان الثامن جنديا عىل حاجز مينع سكان الضفة من دخول القدس.
وكان التاسع واحدا من مجموعة جنود اقتحموا املدرسة التي يدرس فيها وقد أشهر رشاشه
يف وجه مدرس الرياضيات حني دخل إىل الصف الذي كان يدرس فيه.
وأم��ا اإلرسائييل العارش فلم يقابله مدرس الرياضيات ولكنه كان بإمكانه أن مييزه .لقد كان
جندي��اً آخر كاد أن يقتل ابن املدرس بس��بب تظاهره س��لمياً ضد االس��تيطان .تنتهي القصة
بالعبارة اآلتية« :صدقني ،أعرفهم ،هؤالء هم من عرفت من اإلرسائيليني».
ه��ل توج��ز قصة أكرم هنية «معرفة مب��ارشة» صورة اليهود يف القص��ة القصرية يف مناطق
االحتالل الثاين؟ يف «شارع فرعي يف رام الله» نقرأ قصة عنوانها« :عبق بستو» وهي تقوم عىل
عالقة ش��اب مقديس بفت��اة يهودية تدعوه إىل بيتها يف حي الطالبي��ة يف القدس الغربية ،ويف
البيت تذهب إىل الحامم فيتأمل الفلس��طيني يف البيت ،وسجاده وغرفه ويلتفت إىل عبارة يف
مكان ما كتب عليها التاريخ  .1938يعرف أن البيت يعود لعرب فلسطينيني ُه ّجروا من اليهود
يف ع��ام النكبة .1948 ،تنتهي القصة بالعبارة اآلتي��ة« :وكان صوتها يأتيني «أنا قادمة ،ثوان»،
وأنا أخطو برسعة خارجاً من بيت عائلتي القديم الذي كنت أدخله للمرة األوىل».
الخالص��ة :ال يقرأ امل��رء يف القصص القصرية التي كتبها قصاص��و مناطق االحتالل الثاين عن
من��اذج برشية يهودية متنوعة له��ا حياتها الخاصة ،وكل ما يقرؤه هو ع��ن مناذج يهودية لها
باالحت�لال صلة ما .ومن املالحظ أن أكرث الكتاب الذي��ن كتبوا يف الفرتة بني  1967حتى العام
 ،2017كان توجهه��م يس��ارياً ،ومع ذلك ،ظلّت النامذج التي ح�ضرت يف قصصهم ال تتجاوز
اإلرسائيلي�ين الذين أىت عليهم مدرس الرياضيات يف قصة أكرم هنية الجديدة ش��ارع فرعي يف
رام الله.

الهوامش:
 1حول تأثري االنتفاضة عىل رؤية قصايص املناطق املحتلة  1967عىل صورة اليهود ،انظر دراستي املنشورة
يف مجلة النجاح لألبحاث ،أيار .1995
 2ح��ول ذلك انظر كتايب “القصة القصرية يف مناط��ق االحتالل الثاين بني  ”1981-1967وكتايب “اليهود يف
األدب الفلسطيني من  1913حتى .”1987
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ُرؤيا الْعال َِم الشِّ ْعرِي
يف ديوان (أنَا ال أريدُ َقصائِدَ َم ْنفَى)
للشاعر خالد شوميل
مصطفى الشاوي

*

أنا ال أريدُ َقصائِدَ َم ْنفى َولَ ِك ّنني /أشْ َتهي بَ ْي َت ِش ْع ٍر لأِ ْسكُ َن ِفي ِه.1
خالد شوميل
عىل سبيل البدء:
ننطل��ق يف الب��دء من فرضية كون أن أهم األعامل الفنية التي يصدر فيها أصحابها عن رؤيا
العامل تستبطن تصورا ً فكرياً عميقا ،وهي خاصية جاملية ال تكتسبها كل األعامل األدبية وإمنا
الراقية منها تحديدا .وأعامل الش��اعر الفلس��طيني خالد ش��وميل متتلك هذه الخاصية لعدة
اعتبارات تقرتحها من داخلها .سنحاول يف هذه املقاربة الكشف عن تجلياتها من خالل ديوانه
املوس��وم بـ(أنا ال أريد قصائد منفى) ،رغبة يف استجالء دوائرها التي ميكن أن تستوعب ثالثة
عنارص مركزية تش��كل محورية رؤيا العامل الشعري والكوين عند الشاعر :دائرة الذات ،ودائرة
الكون ،ودائرة الشعر.
يصدر العنوان عن حكم أويل يس��عى الش��اعر إىل تعديله ،بل ورفضه من أساسه ،باعتباره
حكام قبْليا قد يصنف الش��اعر وشعره ضمن ش��عر املنفى ،فيأيت العنوان ليجيب جوابا فاصالً
وحاسامً عن سؤال مضمر ،ويستند هذا الحكم القبيل الذي ينفيه الشاعر إىل اعتبارات خاطئة
تحكم عىل الش��عر من خارجه ،من ضمن هذه املؤثرات الخارجية كون خالد ش��وميل شاعرا ً
فلسطينياً ،ويعيش يف ديار الغربة بعيدا ً عن بلده ووطنه ،مام يعضد احتامل وفرضية تصنيف
ش��عره ودواوينه جميعها ،وخاصة ديوانه املقروء ضمن هذا النوع من الش��عر .وال شك يف أن
النفي يف تركيبة العنوان يفيد إثبات يشء آخر مضمر وبذلك يؤس��س ألفق ش��عري مغاير يف
* شاعر وناقد مغريب.
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تجربة الش��اعر خالد ش��وميل ،ومخالف ملا ألفه القارئ وتعود عليه .فأي نوع من الشعر إذن
يراهن عليه الشاعر إذا كان ال يريد بالفعل قصائد منفى؟
ولع��ل املتأم��ل يف لوحة الغ�لاف يدرك بالفع��ل أن اللوحة تتقاطع م��ع العنوان عىل عدة
مستويات ،باعتبارها تنفتح عىل عنارص كونية كربى تعكس جامل منظر الكون ليالً ،وتستحرض
عن��ارص تش��كيلية تتعاىل عام ه��و مألوف ،وترتفع عام ه��و واقعي ،وتعان��ق الفضاء بأقامره
ونجوم��ه ،لتضفي خياال من نوع خاص عىل اللوحة التي يتوس��طها كوك��ب ،ينبعث منه نور
وهاج يخرتق ما يعيقه ويحيط به من سحب وغيوم وظلمة ،مام ينم عن التفاعل الحاصل بني
النور والظالم ،والضياء والظل ،يعكس��ه ش��كل اللوحة وهندستها وفق منظور تشكييل يجعل
العنارص املختلفة تنسجم وتتناغم يف نسق متكامل لتؤدي وظيفة الخلق واإلبداع والجامل.
بن القارئ أن نصوص الديوان كلها قصائد منفى كام ال يحسنب خالف ذلك ،خاصة
وال يَ ْح ِس� َّ
عندما ينفي نفيا كلياً هذا املدلول الشعري الذي يحرض بشكل أو بآخر يف جل قصائد الديوان.
وإذا كان عنوان الديوان هو عنوان إحدى القصائد املركزية املشكلة ملتنه؛ فإن القارئ سيالحظ
أن نصوصه ذات مش��ارب مختلفة ومتعددة تأىب أن تنخرط يف اتجاه محدد س��لفا ،ويكفي أن
نقف عند عناوينها ليتبني أنها ال تتمحور فحس��ب حول دائ��رة مهيمنة من الدوائر املقرتحة؛
ضيق قَلْبي /يا ش��ا ِع َر الْ ُح ِّب /اَلْ َفراش��اتُ ال ت َ ْبيك /ما ق ََّل
لي��ق /أنَا ال أري ُد قصائِ َد َم ْنفَى /يَ ُ
(تَ ْح ٌ
َو َد َّل /بِدايَ ُة الْ َك ْونِ  /بَينْ َ ال ِْح َجا َر ِة قَلْبيِ /جسرْ ٌ  /يا زائِ َر الْ َقل ِْب /يا لَيْ َت أنْسا ُه /يا ك َُّل هذا الْ ُح ِّب/
ْميح /دائِ َر ُة الْ ُح ِّبُ /م ْمتَ ِن ٌع َس�� ْهلُ ُه /دايئ َدوايئِ /قرا َءةٌَ /ع ْز ٌف ُم ْن َف ِر ٌد /ما َ
حال َم ْوتٌ َ /م ْن رآها/
تَل ٌ
تاج الْعالَ ُم إنْس��انا ِم ْن نَ ْو ٍع آ َخ َر /أنْش��و َد ُة اللَّيْلِ  /حَيرْ َ ُة
اَلْ َو ْر ُد بِالْ َو ْر ِدَ /د َخل ُْت قَلْبي /بَرا َءةٌ /يَ ْح ُ
خاب /تونُسِ /
الْك ِ
شاط ُئ الْ َم ْج ِدُ /حلْ ٌم/
َلامت /ضَ ياعٌ /اَلْ َب ْي ُت يَ ْبيكَ /وال يَ ْج َر ُح الْ َموىتَ /عدالَةٌ /انْ ِت ٌ
صديق /إىل رو ِح شا ِعرٍ /أخي ال تَق ُْل /أُ ّما ُه /إلىَ ابْ َنتي).
إىل
ٌ
وإذ نحاول مالمس��ة بعض مظاهر رؤيا العامل الش��عري من خالل ثالث دوائر ،ال ننكر منذ
البدء التداخل الحاصل بينها ،ألن الحديث عن كل منها منفردا ً عن اآلخر أمر صعب ،لذا نعلن
من��ذ البدء بأن الفصل بينها عىل النحو الذي نهجنه يروم الوصف اإلجرايئ العام لهذه الدوائر
فحس��ب ،وتكمن صعوبة «أجرأة» الفصل بينها ،عىل اختالفها وتجانس��ها ،يف جوهر وحقيقة
وطبيعة املتخيل الش��عري عند الش��اعر خالد ش��وميل ،ويف النظام الداليل الذي يصدر عنه يف
نصوصه الش��عرية ،فال من��اص إذن من أن نقارب هذه الدوائر ونح��ن نقر بتداخلها وتفاعل
بعضها مع اآلخر سواء مام ذكر أو مل يذكر من الدوائر املضمرة.
 دائرة الذات /التفرد:ومنذ البدء يعلن الش��اعر عن موطن رؤياه الش��عرية التي تحلم بع��امل راق يتجاوز املريئ
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واملألوف واملحس��وس ،عامل يصبح فيه اإلنسان منريا أكرث من القمر ،ومضيئا أكرث من الشمس،
انس��جاماً مع قوله تعاىل ﴿ ُه َو الَّ ِذي َج َع َل الشَّ �� ْم َس ِض َياء َوالْ َق َم َر نُوراً﴾ ،2ويف دعوة رصيحة
وضمنية إىل التجدد والتمرد والتعدد لبلوغ عامل املجد ،ويف س��بيل تحقيق ذلك يرقى الش��اعر
بالقصي��دة إىل مق��ام طهراين حيث تتحقق كل األحالم التي ينش��دها ،إنه��ا دعوة للعودة إىل
الجوهر واألصل يف الكون والحياة .وينادي الشاعر كل من يبحث عنه قائال:
ك تَرانيِ بِانْ ِتظارِكَ .3
يَا بَا ِحثاً َع ّني هُناكَ  /أنا ُهناَ /ف ِّت ْشِ /ب َقلْبِكَ يَ ْ
إن الرقي الذي ينش��ده الش��اعر ال يخرج عن عامل الذات وليس مبن��أى عنه ذلك أن الذات
الشاعرة تشكل عاملا يستوعب كل ما هو خارجي ليخضعه إىل عملية انصهار كيل ،فالشاعر ال
يتصور استحضارات ال تتناغم مع قانون عامله الشعري املتفرد واملتعدد واملتجدد .لذا فعندما
ينادي أو يناجي أطرافاً خارجية يتخيل وكأنها تسكنه أو يسكنها لذا يدعوها إىل عامله الداخيل
ليحقق الوصال ويحصل التناغم واالنس��جام التامني وليبعث فيها الحياة عرب بلس��م الشعر يف
زمن موسوم باملوت.
وفق هذا التصور يس��عى الش��اعر إىل كتابة نوع خاص من الش��عر ال يقل��د فيه أحدا وال
يَ ْجترَ ُّ فيه ما كتبه س��ابقوه ،ويراهن عىل قصيد حامل وكالم س��احر ،وعىل ش��عر يستلزم التأمل
ل ُعمقه ورق ِّيه و ِرقَّته ،شعر يعدل سوء املزاج ،ويعيد للحياة صفاءها ويطرح األسئلة من جديد،
لتتوافق مع تصورات الشاعر وأحالمه ،لذا يسعى إىل اقتناص كل ما هو جميل يف الكون وكل
ما هو س��احر يف الوجود من خالل املالحظة الفاحصة لظواهر الحياة املادية واملعنوية ،عازماً
عىل عدم اجرتار الكالم الذي قاله من سبقه من الشعراء من الجاهلية حتى اآلن ألنه ال يرقى
إىل املقام:
كوتَ /فماَ قالَهُ آْالخَرونَ ِم َن الْجا ِهلِ َّي ِة َح ّتى الْحداثَ ِة /ال يَ ْرتقى
الس َ
َفلْ َت ْع ُذري ِني /إذا َما الْ َت َز ْم ُت ُّ
4
ْكالم يمَ وت .
َالس ْح ُر يف الْ َح ْر ِف ِع ْندَ ا ْجترِ ا ِر ال ِ
مبقا ِم ِك /ف ِّ

إن أفق العامل الش��عري عند الش��اعر ممتد وواعد ومنري؛ ممتد ألن��ه يتجاوز حدود الزمان
واملكان ويتعاىل عن كل القيود وال يخضع ملنظور أحادي ،وواعد ألن سامءه صافية ال تعكرها
غيوم ،ومنري ألن ليله مشع وأقامره مضيئة .من هذا املنظور يسكن الحب عامل الشاعر ليصبح
مبثابة الهواء الذي يتنفسه اإلنسان والذي بدونه تنعدم الحياة .وهو مفهوم تجسده كل عنارص
الكون وجميع مخلوقاته .ووحده الظالم بكل معانيه الرمزية يعكر صفو مزاج الشاعر والعامل
من حوله .ويعكر صفو وصال الش��اعر باآلخر مبختلف تجلياته الحس��ية واملعنوية والرمزية،
س��واء كان إنس��اناً من جسد وروح أو قيمة إنس��انية راقية أو فكرة يس��عى إىل استنباتها يف
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قصيده ،وباملقابل تجس��د حالة االتصال نوعا من التناغم يف الكون ويقوم الش��عر بهذا الدور
الوظيفي الذي يعرب عن اتساع الرؤيا أو الرغبة يف فك أرسها:
تاج الْعال َُم إنْسانًا ِم ْن
يَ ْح ُ
��ع ل ّباً /أكْبرَ َ َقلْباً /أَك رَ َْث ُح ّبا /يَ ْح ُ
تاج الْعال َُم إنْس��انًا ِم ْن نَ ْوعٍ آ َخ َر /أ ْو َس َ
5
نَ ْوعٍ آ َخ َر /أك رَ َْث ُع ْمقاً /أك رَ َْث ِصدْ قاً /أك رَ َْث ِرفْقاً .
هذا االنس��جام يف الرؤيا يقابل��ه العمق يف التصور الفكري ،وهام أمران ال ينفيان انش��طار
الذات الش��اعرة وتأثرها مبا تعايش��ه وتعاينه يف الواقع ،وتفاعلها تفاعالً إيجابياً مع ما يحدث
م�ما يول��د مخاضاً داخلي��ا ،إال أنه مخاض تنترص في��ه الذات يف الغالب األع��م من النصوص
الش��عرية انتصارا ً وجدانياً وروحيا ،تعكس��ه معنويات مرتفعة تعبرِّ عنها الذات يف س��ياقات
متعددة ،حيث تظل راقية متش��بثة بالتفاؤل والحلم واألمل ،وبكل ما هو ُمفيد وفاعل وجاد،
وتتشبث وتتعلق بكل ما هو إيجايب ،بل إن الذات الشاعرة ترحل بحثا عنه يف مختلف مظاهر
الكون ،إنها رحلة شاقة تعكس توقا إىل اعتناق املليح ونسيان القبيح.
يَا ليت أنىس ُم َّرهَُ /ح ّتى ْاس َمهُ  /يَا لَ ْي َت أن ىَْس ُس َّمهُ !َ /ه ْي ِ
هات أن ىَْس ِعطْ َرهُ /أ ْو ِش ْع َرهُ! /يَا لَ ْي َت
6
أنْسا ُه َوأن ىَْس َم ْن أنَا!
تتسع دائرة الحب لتحتضن كل ما هو جميل يف الكون ،وتنبذ القبح بشتى أشكاله وألوانه،
ولكن هذه الدائرة ال تكتمل إال باآلخر الذي يحرض يف بعده الرمزي كمعادل للذات وكامتداد
له��ا إلميانه��ا املطلق بأن األنا وحدها ال تش��كل العامل وال تكتمل إال باآلخ��ر الذي تتحقق يف
ضوئه الذات تحققا مادياً وروحيا .ولغايات فنية قد يتم تغييب اآلخر ف َيتَ َولَّ ُد عن حالة ه ْجره
اب نفيس يُفقد الذات توازنها يف كثري من السياقات الشعرية ،ذلك أن اآلخر ينعكس يف
اضطر ٌ
معنى مجردا ً
تجليات مختلفة فهو ليس بالرضورة أحد الزوجني الذكر أو األنثى ،بقدر ما يأخذ ً
أو مفهوماً يتوق الشاعر إىل تحققه عىل أرض الواقع ويتش َّوق إىل عناقه يف دنيا الواقع ليجسد
كتجل من تجليات الحياة الراقية وكمظهر من مظاهر الجامل والكامل .الشوق
مفهوم اإلنسان ٍّ
والحن�ين إىل األهل والوطن نربة حزينة تس��كن جل قصائد الديوان وتعكس البعد اإلنس��اين
والوطني عند الش��اعر وتعلقه ببلده فلس��طني وبكل من يحب ،سواء األقرباء أو أولئك الذين
أبعده��م املوت عن األنظ��ار وبقيت أرواحهم حارضة وذكراهم حية ،والش��اعر عندما يرسي
دبيب الش��وق بني أوصاله يتخيل وطنه ساكناً قلبه متملكاً جوارحه ،كيف ال ومفهوم الوطن/
فلس��طني عند الشاعر يتسع ليش��مل العامل كله ويذوب يف عني الشاعر وينصهر يف قلبه الذي
يسع الكون كله ويتجاوز خرائطه ليهتف بأعىل صوت:
قدس /أ ْق ِ
هذي ِفلِ ْسط ُني /قد َ
صاك َم ْحفو ٌر عىل الْ َج َس ِد.7
فاض الفؤا ُد لها /يا ُ
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وم��ا يدل عىل اتس��اع دائرة ال��ذات وانفتاحها عىل كل مكونات الكون لتش��كل مركزية يف
التصور الش��عري الذي تص��در عنه نصوص الديوان احتفاء الش��اعر ب��األم ،باعتبارها جوهر
الوجود ومثاالً ال نظري له يف النبل والصمود والحنان ،ورمزا ً للعطاء والتضحية والكفاح والجهاد
والفخ��ر والريادة ،وكلها معانٍ تجع��ل مدلول األم يتقاطع مع مدلوالت إيحائية كثرية ،فيصبح
داالً عىل األرض والوطن وفلسطني وعىل األمة جمعاء؛ فكيف ال تذوب الذات الشاعرة حباً يف
األم كام يف نص (أ ّما ُه) ،واألم ليس��ت أم الشاعر فحس��ب بل األم مبفهومها املطلق ،وهو ما ال
يح��دث مع غريها من العنارص الكونية العامة أو األرسية الخاصة ،ومن العنارص األرسية التي
تحرض يف املتخيل الش��عري عند خالد شوميل (األخ) كام يف نص( :أخي ال تقل) ،و(األبناء) كام
يف نص( :إىل ابنتي) ،و(الصديق) كام يف نص (إىل صديق) ،وهكذا تتس��ع دائرة الذات لتشمل
اآلخر ،وهو يف س��ياق اس��تحضاره ألي مكون من مكونات عامله الش��عري ينظر إليه مبفهومه
العام واملطلق ،وانسجاماً مع هذا التصور يخاطب الشاعر كل األبناء مبخاطبة ابنته:
ِ ِ 8
ك ِ
تصيل  //وإنْ تَ َع رَّ ْث ِت يَ ْوما يا ابْ َنتي َفقفي
سريي إىل آ ِخ ِر الدُّ نْيا لِ يَ ْ
 دائرة الكون /التعدد:يف زمن املوت يبحث الشاعر عن مظاهر الحياة وأرسارها وظواهر الكون وتجلياتها عرب الحلم
واألمل ،وذلك باالس�ترفاد من الذاكرة والنبش فيام راكمت��ه ،وباالنفتاح عىل الواقع ومظاهره
املادية واملعنوية ،وبالرجوع إىل عامل القصيد الذي يتيح للشاعر ما ال يتيحه غريه من حوله:
��م بِالْ ِملْحِ َوالضَّ ْو ِء َوالشِّ �� ْع ِر بَ ْع َض الْجِ راحِ /أالَ أيُّها الطّيرْ ُ َه ْل تَ َت َجدَّ ُد يف
تمَ َ ّه ْل َقليالً /لَ َعليّ أبَل ِْس ُ
9
الصبا ِح .
َز َم ِن الْ َم ْو ِت أ ْغ ِن ّي ٌة لِلْ َحيا ِة /وتَشرْ ُق شَ ْم ُس ّ
تنبن��ي ج��ل قصائد الديوان عىل ثنائية رمزية تؤثث بناء الرؤيا الفنية ،وقد تش��كل أطراف
الحكاية الشعرية التي يعتمدها الشاعر للتعبري عن نسيج رؤياه ،وتحرض قواها الفاعلة والتي
عىل الرغم من واقعية الكثري منها تكتس��ب بعدا ً تخييلياً مينحها جاملية من نوع خاص ،وقد
تتضم��ن قصة حب ب�ين طرفني غري محددي��ن ،وتتدخل عدة عوامل لتعك��ر صفو اكتاملهام
وتوحده�ما ،وينغص عليهام حياتهام ،ويغار عليها من الش��مس وكأنها امرأة أو حورية قُدَّتْ
من خيال الشاعر:
ِه َي ا ْم َرأ ٌة كَالْ َم ِ
الكَ /وحو ِريَ ٌة ِم ْن َخيالٍ  /نُبو َءتُها ِمثْل ُحل ٍْمَ /عىل َوشَ ِك الإْ ِكْ ِتاملِ .10

وعندما يرقى الشاعر مبقصده إىل مقام املتخيل ،ويرغب يف االبتعاد عن الواقع أو النظر إليه
من زاوية فنية ،فإنه يركب القصيدة ليعرج إىل الس�ماء ،حي��ث تصفو النفس وتع ِّدل مزاجها
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بالبحث عن جوهر األشياء والكون والحياة ،من خالل رصد مكامن السحر فيها ،ألن الحياة يف
منظور الش��اعر هي األصل أما املوت فش��كل ،وعىل هذا األساس تسكن جل نصوص الديوان
أنغا ٌم تتغنى بالحياة وس��حرها .هذا الوعي يقود الش��اعر إىل التأمل يف مظاهر الكون وآياته
ويدعو القارئ إىل التأمل يف أضعف خلق الله ،وأخذ العربة منها من حيث كونها تعكس أرقى
مظاهر الجامل ،وتجسد معاين اإلحساس بالوجود:
أال يَ ْعر ُِف الشّ َعرا ُء /بِأنَّ الْ َحيا َة ِه َي الأْ َ ْص ُلَ /والْ َم ْو َت شَ ك ٌْلَ /و ِ
فاصلَ ٌة بَينْ َ ُع ْم َريْ ِنُ /ع ْم ٍر ُهنا بَينْ َ
ِ ٌ 11
ميع الْ ُوجو ِه َرماديَّة .
َم ْن َقدْ نُ ِح ُّبَ /و ُع ْم ٍر هُناكَ  /بِدونِ ُحدو ٍد زَمانِ َّي ٍة أ ْو َمكانِ َّي ٍةَ /و َج ُ
وتتعمق نظرة الش��اعر إىل الكون ،فيتجدد فكره ويتس��ع إدراكه ،فترتاءى له األش��ياء عىل
خالف ما هي عليه يف منطوق العوام من الناس ،وعىل خالف املفهوم املتداول عند الش��عراء
الذين غالبا ما ينسون ما هو أحىل وأجمل وأبقى ويتلهفون إىل ما هو عابر وشكيل ،ويتهافتون
عىل ما هو جاهز ويغفلون عن س��حر الحياة وبهجتها وشهد القصيد ودهشته وجامل الكون
وتجلياته .وبذلك يتجاوز الشاعر كل الحدود ويكرس كل القيود ويتعاىل عن كل ما هو واقعي
وملم��وس ،ليقيم عامله الخاص عامل القصيدة الذي يجس��د الجامل والك�مال والنقاء والبهاء،
عاملاً تس��ود فيه املحبة والوئام ،عاملاً يس��ود فيه الوئام وال يقتل فيه املرء أخاه ،ويدعي جورا
بأن��ه يقت��ل من أجل اإلله .وال مراء يف أن الحلم بالرقي إىل ه��ذا العامل يعكس الرفض املطلق
للواقع مبختلف مظاهره السلبية وينم عن الرغبة الجامحة يف التخلص من أرسه وقيمه الدنيئة
والرقي عرب القصيدة توقا إىل الحب وتجلياته املرشقة خارج حدود الزمان واملكان:
أنا ال أريدُ َقصائِدَ َم ْنفىَ /ولَ ِك ّنني /أشْ َتهي بَ ْي َت ِش ْع ٍر لأِ ْسكُ َن ِفي ِه.12

هكذا يغدو الكون يف املتخيل الش��عري عند الش��اعر خالد شوميل أكرب وأرحب وأجمل يف
حالة االتصال مام هو عليه يف حالة االنفصال ،ألنه كون يتسع ليشمل يف منظور الشاعر كل ما
يتناغم مع رؤياه الشعرية والكونية .وهي يف األصل معادلة يعكسها الواقع وتتضمنها نصوص
الديوان .عىل الشكل التايل( :رؤيا العامل الواقعي= البنية السطحية  /االنفصـال) ≠ (االتصـال
 /البنية العميقة = رؤيا العامل الشعري).
ولعل املعجم الش��عري هو املادة األولية األساس��ية التي يشكل بها الشاعر عوامله الشعرية
وصوره املختلفة ،ويتم ذلك وفق احرتافية نادرة تس��تند إىل االش��تغال عىل املعجم الشعري،
والنحت من جذر لغوي واحد عدة مشتقات بل عدة معانٍ عن طريق تقنية الجناس مبختلف
أش��كاله ،واألمثلة الدالة عىل هذه الخاصية كثرية ومطردة يف جل أشعار الشاعر خالد شوميل؛
بحيث يشتق من جذر لغوي واحد عدة صيغ متنح الجملة الشعرية عمقاً داللياً وتولد نسيجاً
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صوتياً متناغامً ،كقوله مثال:
َقدْ كانَ يمُ ْ ِك ُن أنْ يَكونَ الْكَ ْونُ أ ْج َم َل َما يَكونُ .13
وق��د يعتمد يف كثري من الس��ياقات كل�مات تنتهي بحرف متجانس تتواىل بش��كل مرتادف
وتولد صوتاً معربا ً ،فتؤرش عىل قوة املعنى ،وكثافة املدلول الشعري وثقله عىل نفسية الشاعر
والقارئ عىل حد س��واء ،خاصة حروف القلقلة ومنها حرف القاف .يقول الش��اعر يف قصيدة
(اَلْبَيْ ُت يَبْيك):
ــ ُم َقلْق ٌَلُ /م ْقلِ ٌقَ /و ُم ْخ َت ِن ٌقَ /و ُم ْر َه ٌق َوطَ ِنيَ /ويَ ْحترَ ُِق.14

وتتس��ع دائرة الوطن عند الش��اعر لتمتد ليس إىل البلد األصيل فلسطني وحدها ،وال الدول
العربية أو اإلس�لامية فحسب ،وإمنا تس��توعب العامل كله ،ذلك أن مفهوم الوطن عند الشاعر
خالد ش��وميل يتعاىل عام هو واقعي ،ألن الواقع ال يس��توعب الرؤيا الفكرية التي يصدر عنها
الش��اعر يف ديوانه ،ومن مثة فهو يقلب املعادلة املتداولة عندما يجعل الوطن يس��كن قلبه-
ولي��س هو من يس��كن الوطن -ويعيش مغرتب��ا يف كيانه ويراوده اإلحس��اس بالتمزق .وهذا
املعنى يربهن عىل أن الشاعر عندما ينفي عن شعره صفة (شعر املنفى) ال يعني إقصاء الوطن
وإقصاء القضية الفلسطينية ،والدليل عىل ذلك أن مدلولها يرسي كالدوايل يف رشايني النصوص
ويؤجج أشجانها ويرضم نار الشوق ولظى الحنني والتذكّر:
َس�� ّيديت ُ /..م ْر َه ٌق أنا /تَ ِع ُب /يل بَلَدٌ َم رْس ٌ
غيب َع ْن نَظَري /أعيشُ هُ /
وق َو ُم ْن َتك َُب /يل َوطَ ٌن ال يَ ُ
َو ْه َو فيَِّ ُم ْغترَ ُِب.15
واستنادا ً إىل هذه املعطيات نالحظ أن الشاعر يراهن عىل رؤيا فكرية تؤمن بفلسفة التعدد
واالختالف ،وهي فلس��فة يسعى الشاعر إىل بلورتها عىل املستوى الفني ،إ ْذ باستطاعة القارئ
أن يق��ف عند جملة مؤرشات تعضد هذا الطرح عىل املس��توى الش��عري الذي ينخرط وفق
منطوق الش��اعر ضمن مظهرين؛ مظهر وجوهر ،والشعر ال يخفي جوهره فحسب بل مظهره
أيض��ا ،عىل اعتبار جدلية العالقة القامئة بني الظاهر والباطن وفرضية حتميتها .وهو ما يجعل
الش��كل الش��عري ينم عن جوهره .وبالتايل ال ميكن يف أي تحليل علمي وموضوعي يف مجال
معنى إال كمرجع ملا مل
الف��ن أن يقيص أحدهام عىل حس��اب اآلجر؛ فام هو مذكور ليس ل��ه ً
يذكر .وما هو محدد يقرأ يف ضوء غري املحدد من املنظور الجاميل ملفهوم القراءة:
َفـوح
حيح //إنَّهُ كَال ُّزهو ِر ِح َني ت ُ
ك ُُّل ما ل َْم يَ ُقلْهُ َقلْبي َص ُ
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 دائرة الشعر /التمرد:وتحرض القصيدة كعنرص ش��عري مفكر في��ه من داخل الديوان ،وكأن الش��اعر يُ ْعرِب عن
رأيه النقدي فيام يكتبه من ش��عر ويكش��ف عن تصوراته النظرية التي يسعى إىل االلتزام بها
وتحقيقها عىل املس��توى الفعيل والتطبيقي والعميل ،وهي آراء ال تقترص عىل القصيدة وإمنا
تستحرض القارئ كبعد أسايس من أبعادها الجاملية .والشاعر يُ ِق ُّر بأن ظاهر الشعر ال يكشف
بالرضورة عن جوهره:
خاف إذا يُخْفي ظَوا ِه َر ُه.17
ــ ال يَ ْخ َتفي الشِّ ْع ُر /بَ ْل يُخْفي َجوا ِه َر ُه َوال يَ ُ
وت��ؤدي القصيدة عند الش��اعر خالد ش��وميل ع��دة وظائف تتحقق عىل عدة مس��تويات
تكوينية فكرياً وفنياً وجامليا ،وال يتواىن يف كثري من الس��ياقات من التعبري عنها والكش��ف عن
بعض مظاهرها للقارئ الفعيل الذي يحرض بقوة يف نصوص الش��اعر ،بل إن املتلقي يجس��د
بعدا ً مكمالً للنص الشعري يف ذاته ويف تعامله مع املقروء ،ويف وعي أو الوعي الشاعر نفسه.
وعندما يسعى الشاعر إىل تحطيم جدران البني فهو يفي مبا دعا إليه قوالً وشعرا ،وألنه يدرك
أنه يرسم دائرة الذات التي ال تكتمل إال باآلخر يف عالقتها بالعامل ،وهو رهان صعب يسعى إىل
تحقيقه عىل عدة مس��تويات وخاصة اللغة الشعرية ،فهي بدون شك املادة التي يشكل منها
الشاعر عوامله ورؤاه .ويف هذا السياق يوظف الشاعر عدة تقنيات تركيبية وأسلوبية يف تأثيث
الصورة الشعرية التي تعترب قوام النص الشعري وصلبه املركزي.
س بَينْ َ َقلْ َب ْين��ا /إنّا بَ َن ْينا ُه َح ّتى نَ ْه ِز َم الْ َب ْيناَ /وبَينْ َ بَينْ َ  /يَب ُني الْ َبينْ ُ يُنب ُئنا /بأَّنَّهُ
ـ إنَّ الْ َقصي��دَ َة جِ رْ ٌ
18
الْ َبينْ ُ َ /و ْه َو الأْ ْص ُل يف بَ ْينا /ملْ نَكْترَ ِْثَ /وكَ َت ْبنا ِعشْ قَنا َغ َزالًَ /وك َْم َعلَ ْينا الْ َهوى نادى َفلَ َّب ْينا .
ويدخل هذا ضمن النسق املنظم لعامل النص الشعري عند الشاعر خالد شوميل ،ويتأسس -
كام قلنا آنفا  -عىل اللفظ باألس��اس ،ويف كثري من الس��ياقات عىل املفردة الذي لها جذر لغوي
واحد ،ويُ َولّ ُد منها الش��اعر عدة صور ش��عرية وأس��اليب فنية عرب تقنيات مختلفة ،ورغبة يف
تحقيق هذا املقصد يلجأ إىل تحري الدقة يف اختياراته بانتقاء اللفظ املناس��ب للسياق املالئم،
فيجعل اللفظة الواحدة تؤدي مدلوالت مختلفة ممكنة ومحتملة .من أمثلة ذلك قول الشاعر:
ال تَ ْذريف الدَ ْم َع يَ ْو َم تَكْفيني  //فَإنَّ ُح ْزنَ الْفُؤا ِد يَكْفيـني
20
َفل َِك الْفضا ُء ُم َعطَّ ٌر ِب ُورو ِد ِه  //أ ّما أنا َفلَيك ا ْل َوحيدُ ال ّنا ُر

19

بوح لَ َها َ //وازْدا َد يف ُح ِّب ِه لَ َها َولَ َهــا
أ َح َّبهـــا ُدونَ أنْ يَ َ

21

ولن��ا أن نالحظ الجناس الحاصل عن االتفاق يف اللف��ظ واالختالف يف املعنى بني (تَكْفيني)
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و( َيكْفيني) ،وبني ( َفل َِك) و( َفلَيك) ،وبني (لَ َها) ( َولَ َها) .ويتبني من خالل ما سبق كيف أن الشاعر
يش��كل عامله الش��عري وينحت صوره وفق التص��ور الذي يصدر عنه ،والحلم الذي ينش��ده
ويتوقعه ،اس��تنادا لطبيعة املعجم الش��عري الذي ميثل مادة تش��كيلية تؤثث عوامل النصوص
وترسم حقولها الداللية .وميكن للقارئ أن يؤطر املعجم ضمن عدة حقول داللية محددة مع
إمكانية هيمنة بعضها وهي الخاصية املشَ ��كّلة للمتخيل الش��عري عند الشاعر خالد شوميل
الذي يتسم بالغنى والعمق واالمتداد .وغالبا ما يقود التأمل يف الكون إىل استنباط حكم نادرة
يصوغها الشاعر لتغدو أقواالً سائرة ومأثورة عىل لسان القارئ ،ويف أحايني كثرية يعتمد الشاعر
صيغ��ة توجيهية مبارشة رغبة يف وضع املخاطب عىل املس��ار الصحيح واملنهج القويم والرأي
السديد والحكمة املنشودة التي تغدو ضالته:
ذاب /وذئ ُْب الطَّبي َع ِة
أخي ال تَق ُْل /:إنَّني ُم ْعدَ ُمَ /وك ُُّل الذي ُذ ْق ُته َعل ُ
أىس و َع ٌ
ْقم /وك ُُّل َحيايت ً
وح ت َْس َت ْسلِ ُم؟ َو ُق ْل أنَا َما ز َال يل قا َر ٌب/
ال َي ْر َح ُم /تَأ َّم ْل أخي ِس ْح َر َهذا الْ ُو ُجو ِد /تمَ َ َّه ْلَ /:م َتى ال ُّر ُ
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ِب ُرغ ِْم الْ َع ِ
واص ِ
ف يب تَلْط ُم.
ويالحظ القارئ أن الشاعر عندما يريد أن يصور االئتالف بني عنارص الصورة الشعرية يعتمد
نظام الش��طرين الشعريني املوازيني ،ويكرس عمودية البناء الفني عندما يصور حالة االنشطار
وحالة االنكسار وحالة البني .وينسحب هذا امللمح التشكييل عىل قصائد الديوان جميعها كام
ينس��حب عىل بعض مقاطع القصائد التي تزاوج بني املظهرين مام ينم عىل أن الشاعر يصدر
عن وعي قبيل بهذا األمر .وكام يعتمد تقنية التقابل والتوازي لريكب صوره الش��عرية مختلفة
ومنسجمة يف آنٍ واحد ،استنادا ً إىل انتقاء دقيق ملعجم خاص وكلامت ذات بنية نغمية متواترة
ومتش��اكلة لكنها تولد مدلوالت مختلفة ومتباينة .فيحقق الشاعر التشاكل والتباين يف الشعر
التفعييل والعمودي ،كأن يقول مثال:
ك تَ َتالىشَ /عىل َص ْخ َر ِة الْ َخ ْو ِف يف س��ا ِحليِ = وأ ْخ َج ُل ِم ْن
َوأَ ْخ َج ُ
��ل ِم�� ْن َم ْو َج ٍة /تُ ْب ِط ُئ ال َّن ْب َض يَ ْ
ِ 23
ك يَ ْس َت ِق َّر /عىل َوتَ ِر الْ ُح ْزنِ يف داخيل
َف َرحٍ /يُخ ِْط ُئ الدَّ ْر َب يَ ْ
ِ 24
يــا َحيرْ َ َة الْكَلِ ِ
امت ِم ْن أقالمها َ //يـــا َحيرْ َ َة األ ْوطانِ ِم ْن ُحكّامها
25
هو الْ َهوا ُء الَّذي تَ ْحتا ُجهُ ِرئَتي  //هو الضِّ يا ُء الذي تَشْ تا ُقهُ ُمقَل
تخضع القصيدة لتأثيث فني محكم ،بحيث ينظر الش��اعر إىل القصيدة من منظور نس��قي
كيل ،يجعل الش��كل موضوعاً يف ذات��ه أو مؤرشا ً من املؤرشات الدالة عليه ،ويجعل األش��كال
الش��عرية عىل اختالفها منفتحة عىل بعضها ،ويف هذا السياق يلجأ الشاعر إىل تطوير الشكلني
معا العمودي والتفعييل ،فيوزع البيت الش��عري أو الشطر الشعري عىل أسطر شعرية بشكل
أفقي ما يجعل األس��طر الش��عرية تختزل يف كثري من النصوص لتتفرد بكلمة واحدة ،إال أنها
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تأيت دامئا يف بداية الس��طر وال يتم إقصاؤها عن هذا املوضع .كام يتفنن الشاعر يف الفصل بني
مقاطع القصائد ،إذ يجعل يف كثري من الحاالت البيت الش��عري املطور مقطعاً مستقالً يفصل
بينها بعالمات طباعية.
وهك��ذا يالحظ القارئ أن الش��اعر يلجأ إىل تنويع صوره الش��عرية ،ال م��ن حيث مدلولها
فحسب بل من حيث شكلها وتقنياتها اللغوية واألسلوبية أيضا ،ويعتمد عىل هندسة محكمة
تشد انتباه القارئ ،وغالبا ما يقحم الصورة الشعرية يف حركية الرسد الشعري ليمنحها دينامية
من نوع خاص .كام ينفتح النص الشعري عند الشاعر خالد شوميل عىل الرموز واألقنعة الفنية
وعنارص الكون وآياته ،ما مينح القصيدة عمقاً داللياً وانسجاماً فنياً وبعدا ً جامليا .وتأيت نصوص
الش��اعر م َح َّمل ٌة بقيم إنس��انية راقية تدعو املتلقي إىل تشرَ ُّ بها قصد بناء الذات وبناء املجتمع
كليهام ،والتأس��يس لنهضة واعدة لألمة واإلنس��انية جمعاء بزرع بذور النمو والرقي الفكري
والفني والحضاري.
نخلص إىل القول بأن ديوان (أنا ال أريدُ َقصائِدَ َم ْنفى) للش��اعر خالد ش��وميل ،يس��عى إىل
تعديل أفقِ انتظار قارئٍ يكتس��ب مفهوماً مس��بقاً وتقليدياً عن شعر املنفى ،وذلك من خالل
املراهنة عىل أفق انتظار مغاير يصدر عن رؤيا العامل الشعري والكوين تتميز بالعمق والتجدد
والتمدد ،ويطرح بديالً ملا هو س��ائد ،ويسعى إىل تأسيس منظور متفرد وترسيخ مفهوم جديد
من الش��عر يف الثقافة العربية والعاملية ،وهو يزيد املتخيل الش��عري الذي دأب عليه الشاعر
امتدادا ً ورحابة ،وباعتباره يعالج قضايا كربى من منظور ش��عري كليّ  ،ويس��عى من جديد إىل
ترس��يخ خاصية الكونية التي تحرض يف أعامله الشعرية السابقة ،وترتسخ بقوة يف هذا الديوان
عىل مستويات متعددة منها اللغة واإليقاع والبناء املعامري والخيال الشعري.
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مونودراما «سأموت يف املنفى» للفنان غنام غنام
تعميق سؤال املصري
حتسني يقني

*

عنوان تقريري صادم حارضا ً ومستقبال!
«س��أموت يف املنفى» ،دون عالمات تعجب أو اس��تفهام ،كأنه يقرر أو يحذّر بأنه يف ظل ما
نح��ن فيه ،فلن يكون مصري الالجئني س��وى البقاء يف املنف��ى! لكن ذلك لن يكون النهاية ،فام
زال هناك متسع للذاكرة ،وما دامت الذاكرة بخري ،فلن يهنأ الغزاة «سأكون يف حلوقهم شوكة
حياً وميتا».
مرسحية ال منلك إال االندماج بها وفيها ،فنحن منها وهي منا ،لذلك وجدنا أنفس��نا منفعلني
ح�� ّد البكاء؛ وإن أش��فق الفنان علينا ببذر الكوميديا هنا وهناك يف بس��تان األمل ،لنس��تطيع
املتابعة والبقاء أيضاً باملعنى الرمزي والوجودي والواقعي!
اشتباك فكرتني متفاعلتني:
األوىل هي آالم اللجوء ،وآالم النفس التي ال تستطيع العودة اآلن:
«صابر مل تس��تطع العودة إىل فلس��طني ،وأخاف أن أعدك بأنني س��أحمل رفاتك يوما إليها،
ألنني مثلك سوف أموت بعيدا ً عنها ،مثلك سأموت يف املنفى»!
والثانية ه��ي الفكرة الرمزية العميقة ،وهي الفكرة املرسحية هنا؛ لقد كان من املمكن ،لو
مل يكن هناك لجوء ،أن ميارس حياته كأي إنسان عادي ،يعيش ويحب ويعمل وميوت يف بلده
«دون وضع اسم «كفر عانا» عىل شاهد قربه .أي أن حياته التي مل يخرتها بعد اللجوء ،والتي
فرضت عليه ،هي حياة آخر ،بدال منه الحقيقي الذي كان من املمكن أن يكون؛ حيث طوحته
الحياة كل مطرح ،وفكر وشعور ،فصار نتاجاً لكل ذلك الطارئ.
لذلك ذيّل الفنان اس��م املونودراما «س��أموت يف املنفى» بـ«بدل فاقد» ،فهو مل يعش حياته
عادي ،وتلك هي املفارقة ،بل تلك هي املأساة:
العادية كأي إنسان ّ
* كاتب فلسطيني.
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«ف��أن تح��ب وتتزوج يف املنفى ما هو إال بديل عن حب وزواج حقيقي كان س��يحدث مع
ابن��ة الج�يران أو إحدى القريبات يف وطنك ،عىل هذا قس كل ما مير عليك يف حياة متضيها يف
املنفى!»
تفاع��ل الفكرتني عضوياً ،وموضوعيا ،ذاتياً ووطني��اً عاما ،يجعل من الصعب الفصل بينهام،
خصوصاً ونحن إزاء ش��خصية حساسة مفكرة يف املأساة والحياة من خالل الفن ،باتجاه نقدي
صادم ،للتأكيد عىل رسالة حق العودة .وكأنه يضعنا ويضع نفسه يف مقابل موضوعي وإنساين
للتمس��ك بالع��ودة ،فليس ملن م ّر بكل تل��ك املآيس إال أن يتمس��ك بالحلم-الحق ،ملحاً عىل
األمل ،بنقل الرفات يوما ،وإال ما معنى نحت اس��م البلد األصيل عىل ش��واهد القبور يف مقربة
«سحاب» رشق عامن:
«من كفر عانا!! قلبت برصي ورحت أنظر للش��واهد يف املقربة ،من العباس��ية من اللد ،من
رام الله ،من جنني ،من بيسان ،من الطنطورة ،من برئ السبع ،من أريحا...
يا الله!! فلس��طني مبدنها وقراها توزعت عىل ش��واهد القبور ،هؤالء الذين مل يتمكنوا من
العودة إليها ،حملوها معهم عىل شواهد قبورهم».
لذلك اقتبس الفنان يف العرض مرددا هنا قصيدة درويش كأنه يروي فيها عن نفسه:
اس .ليِ َوالِ َد ْه
«أَنَا ِم ْن ُه َن َاكَ .وليِ ِذكْريَاتٌ ُ .ولِدْتُ كَماَ تُولَ ُد ال َّن ُ
وبيت كث ُري ال َّنوا ِف ِذ .ليِ إِ ْخ َوةٌ .أَ ْص ِدقَا ُءَ .و ِس ْج ٌن ِب َنا ِف َذ ٍة بَا ِر َد ْه.
ٌ
اص .ليِ ُعشْ َب ٌة زَائِ َد ْه
َوليِ َم ْو َج ٌة َخطَفتْ َها ال َّنوار ُِس .ليِ َمشْ َه ِدي ال َخ ُّ
َوليِ قَ َم ٌر فيِ أقَاصيِ ال َكالَمَ ،و ِرز ُْق الطُّيُورَِ ،و َزيْتُونَ ٌة َخالِ َد ْه
الس ُي ِ
وف َعلىَ َج َس ٍد َح َّولُوه إِلىَ َمائِ َد ْه.
َم َر ْرتُ َعلىَ األَ ْر ِض قَ ْب َل ُم ُرور ُّ
السماَ ُء َعلىَ أ َّم َها،
السماَ َء إِلىَ أُ ِّم َها ِح َني تَبْيك َّ
أَنَا ِم ْن ُه َن َاك .أُ ِعي ُد َّ
َوأَبْكيِ ِ لِتَ ْعرفَ ِني غَي َم ٌة َعائِ َد ْه.
ك أكْسرِ َ القَا ِعد ْه.
يق مبَح َك َم ِة ال ِّدم يَ ْ
تَ َعلّ ْم ُت ك ُِّل ك ٍ
َالم يَلِ ُ
ّمت ك ُِّل ال َكال َِمَ ،وفَ َّك ْكتُ ُه يَكْ أُ َرك َِّب ُم ْف َر َد ًة َو ِ
اح َد ْه
تَ َعل ُ
ِه َي :ال َوطَ ُن.”....
هي إذن عبارة “الش��وكة يف حلق االحتالل حياً وميتا” التي اقتبسها من إميل حبيبي ،زميل
وص بكتابة “باق يف حيفا” عىل شاهد قربه يف حيفا.
القلم ،حني ىّ
لذل��ك جاءت “قضايا الهوي��ة” يف العرض-النص ،من هذا القبيل ،حتى وإن قال“ :يل وطنان
وأن��ا املعلق بني هويتني مل تكتمال ّيف ومل أكتمل فيهام” ،فلم يكن ذلك التعلّق بني هويتني ،إال
تأكيدا ً عىل التعلّق الفكري والش��عوري بوطنه املستلب .لذا باح مبوقفه النقدي لتغيي الوطن
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اس�ماً وجوهرا ،مؤكدا ً عىل إميانه بالوحدة العربي��ة ،من خالل “اململكة العربية املتحدة” بني
قطري األردن وفلسطني ،التي تضمن عدم تذويب فلسطني.
مرسحياً:
ه��ي مرسحية الش��خص الواحد ،ولك��ن فيها نرى ونس��مع الكثريي��ن/ات ،مضمونها ذايت
وموضوع��ي عام ووطني ،م��ن أيهام يخرج ليدخل يف الثاين؟ أو لعل��ه يدخل من كليهام معا.
سرية ذاتية له وألبيه ،وألخيه ،وألرسته ولنا ..سرية ذاتية شخصية ووطنية إنسانية.
لقد كان العرض حيوياً يف مش��اهده املتتابعة دون فواصل ،بدءا ً من السفر ،فشعر درويش،
فمشهد التحقيق ،ولجوء والده الذي استدعاه من الذاكرة ،فالتعرض للوعي والتاريخ من خالل
وعد بلفور الذي ظهرت فيه فلس��طني ،فتالوة ش��عر أحمد ش��وقي «عصفورتان يف الحجاز»،
فحديث عن مش��اريع حل القضية..؛ حيث يتقاطع ما هو ش��خيص مع ما هو وطني ،ويصبح
التاريخ الوطني تاريخاً شخصيا.
املونودراما نص ومتثيل وإخراج الفنان غنام غنام ،حيث يكتس��ب النص مصداقية التحقق،
ألنه نص حقيقي حدث وما زالت فصوله تتىل وتعرض ،كام أن التمثيل ال يبدو متثيال ،بقدر ما
هو نفسه ،ألنه هو نفسه من يروي عن نفسه وعن أرسته ،وبإخراجه لنفسه ولكلامته.
مدخل املرسحية هو عن الراوي وتنقله وسفره ،وتداعيات ذلك ،ثم ليخصص مساحة صغرية
ل�لأخ فهمي الفدايئ ،الذي يع��ود من القتال إىل مكان اللجوء الثاين ،ليموت فجأة ،ثم يتحدث
الوال��د صاب��ر ،ويف خالل ذلك يأيت عىل ذكر أخيه نارص ،حي��ث يختار من حياته فرتة االعتقال
بس��بب موقفه السيايس ،يف س��ياق ذكر ر ّد فعل األب تجاه املحقق .ثم أخريا ليأيت عىل أشواق
نفسه ال كسرية هنا ،بل عن تفكري وجودي عميق يف اللجوء والعودة.
وهي الفكرة الرمزية العميقة ،التي ابتدأنا بها ،وتساؤله اإلنساين املرشوع عن اللجوء ،وكيف
أنه سلبه حياته الحقيقية ،فصار «بدل فاقد»؛ فهو مل ميارس حياته كأي إنسان عادي ،ومل يخرت
حياته بعد اللجوء ،بل فرضت عليه .،إنه آخر ال أصل!
م��ن إب��داع املونودراما هنا هي دائ��رة الحياة واملوت ،التي بدأها م��ع األخ فهمي ،ثم مع
الوالد صابر واقعا ،ثم أنهاها معه ش��خصياً تخيال؛ حيث يعيد مش��هد القرب والحوار مع حفار
القبور ،والشاهد الذي سيكتب عليه أنه من كفر عانا قريته املدمرة .تلك الدائرة فعلت فعلها
الس��حري يف العرض ،حيث مهدت للمشهد األخري ،والذي ال فكاك منه ،ألن املوت قادم .لكن
اس��تدعاءه للموت هنا كان بقصد األمل من خالل التأكيد عىل التمس��ك بالعودة ،من خالل
التأكيد عىل اسم البلد األصيل.
تنتمي مونودراما «سأموت يف املنفى» لغنام غنام إىل املرسح التجريبي ،والذي يتعامل فيه
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املخرج مع الجمهور عن قرب ،كأنه يرشكهم مبا يبدع فيه ،حيث يصاب الجدار الرابع للمرسح
بالتصدع بل واالنكسار ،نتيجة الحميمية ،حيث يحمل النص الجمهور ويدخله أزمنة وأمكنة،
مبا فيها من برش وشجر وبيوت ،فرنى هنا ما ال يُرى ،نرى بقلوبنا ووعينا وشعورنا.
يعيدنا ش��كل العرض إىل أس��اليب القص الحكواتية عربياً وعامليا ،والفنان غنام مطلع عىل
هذه التجارب ،لذلك فهو يس��تخدم هذا الش��كل عن وعي ،وع��ن تجريب أيضا ،حيث أزعم
أن االب��داع ه��و هنا يف جذب الجمهور املتحلق دائريا .وهذا ما نجح به الفنان .أمر آخر لعله
يضيف بعض التفسري ،أال وهو املتمثل يف املساواة ،حيث يشعر املشاهدون/ات بالندية ،سواء
أكانت ما بينهم أنفس��هم ،أو ما بينهم وبني املمثل ،حيث ينمو الش��عور الحميم وصوال لح ّد
فحسب ،بل
القرابة الروحية ،التي تسهم ليس يف إيصال الرسالة اإلنسانية والفكرية والوطنية ْ
تعميقها من الداخل.
وهن��ا ال تصب��ح لتقني��ات املرسح التقليدية من إضاءة وموس��يقى كب�ير رضورة ،حيث مل
يس��تخدم الفنان غنام سوى كريس بالستييك واحد قام بجره كحقيبة مفرتضة ،وصوال لتوظيفه
إىل قرب .بينام تحرض األغاين الوطنية والرتاثية الفلس��طينية كبديل للموس��يقى التقليدية .كام
تحرض األلوان ،ومنها األبيض واألسود ،من خالل تخيّل سكان سحاب املكفنني باألبيض ،وزوارها
املرسبلني باللون األسود.
وقد ساهم تنقله بني العامية والفصيحة يف تقريب النص مضموناً من املشاهد ،حتى ليجد
نفسه فيه شعورا ،يف حني تذكّر اللغة الفصيحة املشاهد بهذا الفن املرسحي ،ليبتعد قليال لكن
باتجاه الوعي.
من��ذ البداية ظه��رت الحقيبة كمخزن للذكريات أكرث منها صندوق��ا ،فهي داللة الذكريات،
والذاكرة رمزيا ،التي يسطو االحتالل عليها.
كأنه يثري من خالل الحقيبة سؤال التنقل والسفر ،الذي يقتيض العودة ،كام يعود املسافرون
إىل أوطانهم ،حيث يظل حاملاً بالعودة ،حتى آخر لحظات حياته .وهو ما هدف إليه ،بل هي
رسالته لألحياء .ولعله هنا يؤكد انتصاره عىل من يحاولون رسقة الذاكرة:
«اليشء الذي مل أكن أعلمه أن العربة متر بش��كل رسي عىل نقطة تفتيش إرسائيلية ،هناك
ش��مت بهم،
رسق االحتالل منها الحجر والرتاب والذاكرة ،رغم كل األمل الذي انتابني ،إال أنني
ّ
عندما تخيلتهم حني فتحوا الحقيبة ،أمس��كوا بالحجر س��اخرين ،ثم ألقوه عىل قارعة الطريق
وال ي��درون أن��ه عاد إىل حضن أمه ،وكذل��ك الرتاب حني يلقونه خارجا يع��ود إىل حضن أمه.
تخيلتهم وقد هرعوا إىل الحاس��وب ليفتحوا ملفات الذاكرة ،فشعرت بالشامتة بهم ،سيجدون
فيها الحكيم وليىل خالد ،ودرويش وغس��ان وناجي ومرسحيايت ،وس��ميح وأغاين الش��يخ إمام
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ومارس��يل وماجدة وعبد الوهاب وكامل وحليم ولوحات املغني وقصائد نرص الله .سيجدون
تس��جيالت عائد إىل حيفا ،وغزالة واملزيون ،وتريو جربان وصورة أيب وأمي وأخي والش��هداء.
سيجدون فيها كل ما يغيظهم».
أية كوميديا!
يثري الفنان املبدع كاتباً وممثالً ومخرجاً تفكرينا حول ما نرثه من كوميديا ،فهل هي كوميديا
سوداء ،أو كوميديا ساخرة؟
إن تتبع مواقع الكوميديا املحدودة ،س��يجد أنها مل ترتكز يف مش��هد بل جاءت منثورة ضمن
العرض ككل ،بدءا ً بالتحقيق ومش��هد األب صابر طفالً مع قايض يافا ،كذلك يف مقربة س��حاب
يف مراسم دفن األخ فهمي ،املراسم املتخيلة لدفنه هناك أيضا .يف مشهد التحقيق يستبق غنام
الش��اب املحقق مجيباً عن أس��ئلة متوقعة ،ومع القايض ميثّل الطف��ل الفتى البالغ .كذلك يف
مشهد الحديث مع الزميلة املرصية حول العودة ساملا إىل الوطن ،وما تثريه من تداعيات حول
أي وطن ،وحواره القصري ،ووصفه للمس��افرين من جنسيات أخرى عائدين إىل بالدهم .وعىل
القرب مع حفار القبور وتوقعه لحديثه مع الحفارين اآلخرين وحركاتهم.
هي كوميديا تثري االبتسام املغلف بأمل ،حيث يتفوق غنام اإلنسان عىل املحقق إنسانيا ،من
الطبيعي سياسياً وقوميا ،لكن مثة ما نشعر به
خالل ابتس��امة ساخرة من كل هذا الوضع غري
ّ
من قهر غري مربر .يف مش��هد الطفل صابر مع الق��ايض ،نحن إزاء طفل بريء ينطق ما يدركه
عن البلوغ ،لكن ذلك يأيت يف س��ياق الظلم االجتامعي« ،وظلم ذوي القرىب أش��د مضاضة عىل
املرء من وقع الحسام املهند» .أما الحديث مع املرصية من خالل الهاتف الخلوي ،فإن توضيح
الفلسطيني املقيم يف الخارج حول مسألة الوطن واللجوء أمر معقّد ،يثري االبتسام ولكن ذلك
املغلف بأمل وحرسة .يف حني يتداخل العادي يف الحديث مع حفار القبور مع غري العادي وهو
الشعور بالفقد ،كأن الراوي يتساءل :أهذا وقته؟ لكنه بعد حني يدرك بأن ذلك وقته فعالً وهو
إثبات اسم القرية األصلية يف فلسطني عىل شاهد القرب.
ح��وار الفنان�ين يف الجنازة نص عميق جدا ،ولعله وصل حال��ة إبداعية عليا ،لدرجة وضعنا
وجودياً يف املكان نفسه ،أكنا الجئني ،أو معرضني للجوء ،أو آخرين يشهدون ويشاهدون.
ه��ي مفارقة كومو-تراجيدية ،يف «تأبني من يؤبن الناس فمن س��يؤبنه»! كأننا إزاء قصيدة
محمود درويش العب الرند التي رثا فيها الشاعر نفسه.
يف املجم��ل نج��ح الفنان يف خل��ق «فرجة» جذابة حت��ى ولو أدمعت عيون املش��اهدين،
وجعلتهم مندمجني فيها ،يعيش��ونها ،مبتسمني من الفم مجروحني يف القلب .لعله من محبته
للبرش ،ومتس��كه باألمل ،عطف علينا مبنحنا فرصاً قصرية لالبتس��ام« .أحسن الناس هم البني
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آدمني ،وأحسن البني آدمني هم الناس» ،تلك الزمة الفنان الفلسطيني غنام غنام.
لذلك وحتى وهو منشغل مبوته ،تنازعه نفسه اإلنسانية واملحبة رأفة مبن بقوا خلفه ليخفف
من أحزانهم« :أمتنى لو أنني أستطيع مسح دموعهم!»
عودة ناقصة رمزية ولكن!
بالرغم من أن زيارته الحديثة لفلس��طني قبل بضع سنوات ،والتي ألهمته هذا النص ،كانت
محدودة بالضفة الغربية التي احتلت عام  ،1967عندما كان غنام طفالً الجئا يف أريحا ،حيث
ما أن مير من املكان حتى يعود طفالً يف الحادية عرشة من العمر:
«مل اكن أعرف من الذي يصعد تلك الدرجات أنا ذو الس��تة وخمس�ين عاما أم أنا ذو االثني
عرش عاماً» أحسست أن ذلك الفتى ال يعرف هذا العجوز».
بالنس��بة له هي زيارة محدودة ملكان لجوئه األول ،مثرينا لتخ ّيل مش��هد عودة الالجئني إىل
فتى والتسعيني شابا..
وطنهم السليب ،حيث سيعود السبعيني طفالً والثامنيني ً
مرة أخرى ،نحن إزاء عمق إنساين وسيايس وفلسفي يخترص املوقف مام حدث من تطورات
سياسية بعد اتفاقية أوسلو التي سمحت بعودة جزئية للفلسطينيني إىل الضفة وغزة ،سامحة
لفلسطينيني آخرين بزيارة املكان.
بالف��ن ،باملرسح ،مبا فيه من عن��ارص فرجة وأمل وأمل ،فإن التأمل واالبتس��ام ينترصان عىل
الغازي الذي يصعب أن يهدأ له بال.
تلك هي رس��الة الفنان ،والتي خاللها نرث بعض النقد االجتامعي ممثالً بس��لوك األقرباء يف
الولجة إزاء الطفل اليتيم للسطو عىل أرضه ،كذلك بعض النقد السيايس للسلوك القومي تجاه
فلس��طني ،مبديا الحرص عىل أية وحدة ال تطمس فلس��طني ،وتلك هي الرس��الة البليغة التي
لرمبا يكون اليوم وغدا ً مكانها والزمان؛ فقضية اللجوء ستظل قامئة ،شوكة يف حلق املغتصب.
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الشّ اعر عندما يتيه أو يتوه
فراس حج محمد

*

لي��س مه�ّم�اّ أن يكتب الشّ ��اعر قصيدة جديدة ،وإمن��ا يجب أن تكون القصي��دة الجديدة
مدهش��ة ،تبني عاملا شعريّا مس��كونا بالذّهول وال ّرهبة والجامل اآلرس ،ال أن يصف ما يعرفه
والصورة املتك�� ّررة املكرورة املعروفة الّتي أضحت عاديّة ال
الق��ارئ حتّى وإن اصطنع البالغة ُّ
ش��اعريّة فيها ألبتة .مث ّة ش��عراء يقرتفون اللّغة الّتي نعرف دون أن يكون مث ّة جديد مدهش،
نصاً بائساً عديم ال ّنفع ،عدا ما قد يظ ّنه مساكني الشّ عراء الّذين رضوا واطأمنّوا
فيكون املولود ّ
إىل لغة سوق ّية وتعابري ركيكة ضحلة املعنى ملتصقة بالوحل ،معتقدين أنّهم ميارسون الحداثة
اليومي املعيش يجب أن
والعادي ،وغاب ع��ن أذهانهم أ ّن
اليومي
الشّ ��عريّة يف ات ّكائهم عىل
ّ
ّ
ّ
العامي ،كام تدهش الشّ اعر
يغتس��ل مباء الشّ عريّة فيفارق طبيعته إىل طبيعة إلهام ّية تدهش
ّ
كذلك .مث ّة إخالالت ميارسها شعراء ضلّوا الطّريق وتاهوا!...
مث ّة ش��عراء آخرون ميارس��ون ضالال ش��عريّا من نوع آخر ،يكتبون قصائدهم البائسة بعقل
فتبتل لغتهم بحميم املطر ال ّنازف ،فتج ّرهم إىل
��يايس ويرشعنونها مبطر األحداث الهاطلةّ ،
ّ
الس ّ
لتضل أصحابها عن
مخادعها وهي منهكة ،ولك ّنها تنظر إىل ذلك الهاطل الجارف ،فس��تهويهاّ ،
تعج بال ّناس الذّاهلني عن أنفس��هم ،هنا ال
مواكب الوحي ،فتزرعهم يف س��احة من الضّ جيجّ ،
يرى الشّ ��عراء مدى ما أحدثوا من صدوع بل رشوخ يف جسد القصيدة ،فقد ح ّولوها إىل جسد
خشبي ال يصلح ألن يكون جرسا للمرور نحو الضّ فة األخرى من املتعة والرؤيا واألبّهة.
ّ
لقد وقع شعراء كثريون يف ضالل األحداث ،ودخلوا مناطق مزروعة باأللغام ،منهم من تن ّبه
الصمت ،وقتل املخلوقات الشّ ��عريّة املش�� ّوهة ،أو ربمّ ا
لذلك فابتعد ،أو اعتذر ،أو حتّى اختار ّ
م��ارس فعال كتاب ّيا رسديّاً جميالً ،إ ّن من فعلوا ذلك كانوا أكرث صدقاً مع أنفس��هم ومع القارئ
األخالقي األد ّيب ،أمل يعتذر درويش عن بعض قصائده ،وجمح شهوة
ومع الشّ ��عر ومع الضّ مري
ّ
وتحصن ضد أن
الجامه�ير الهاتفة بقصائد مع ّين��ة؟ أمل يدفع درويش الجامهري إىل س��احته،
ّ
* شاعر وناقد فلسطيني.
207

الس��اذج؟ أمل يعتذر أيضا الجواهري
ّنيني ّ
تج ّره موجات التّصفيق إىل ذلك الشّ ��عر الطّيني الط ّ
ع��ن بعض قصائد املديح ،تلك الّتي اقرتفها تزلّفا لحاكم أو أمري؟ مع أنّها كانت قصائد جميلة،
سواء قصائد درويش أو الجواهري ولكنها ال تريض طموح الشّ اعر املحلّق الّذي يرفض أن يت ّدىن
كل مشت ٍه .لعلّها معضلة الشّ اعر الّذي غاصت
ويتدلىّ كعنقود عنب حامض يحجم عن تذ ّوقه ّ
أف��كاره يف موضع أقدام��ه ،وقرصت رقبته عن أن تنظر لألعىل ،وكلّ��ت بصريته ،وعمي برصه،
الصفراء امليّتة!..
وتح ّجر فؤاده ،ومل يعد يض ّخ غري ما ٍء أحمر يف عروق اللّغة ّ
الشّ ��عراء الكبار فقط يعرفون متى يكتبون ،وكيف يكتبون ،ولك�� ّن املتص ّنعني ،فهم صنائع
تهب رياح جديدة ،فتقلع خش��باتهم
اللّحظ��ات العابرة ،لذلك س��ينقلبون ويندثرون عندما ّ
للس��قوط ،ومل تعد تصلح إال للتّدفئة يف يوم ش��ديد الربد يف صحراء
امللصقة عىل جدران آيلة ّ
قاحلة إلاّ من ِ
القاسيَينْ ؛ الليل والعطش الشّ ديد .لتبقى الحرسة قامئة يف ال ّنفوس ،ويبقى الشّ عر
يتيامً تتعاوره األنامل املتساقطة عىل أوراق باهتة.
ما أجمل هؤالء الشّ ��عراء الّذين كانوا يعرفون ال�ّس�رّ ّ  ،فيتّبعونهَ ،من ِمن هؤالء فهم ما عناه
يوماً كعب بن زهري بقوله؟:
ومن للقوايف شأنها من يحوكها
إذا ما ثوى كعب وف ّوز ُ
جرول
يقول فال يعيا بيشء يقوله
ويعمل
ُ
ومن قائليها من ييسء
يق ّومها حتّى تلني متونها
كل ما يتمث ُّل
فيقرص عنها ّ
كفيتك ال تلقى من ال ّناس شاعرا
تن ّخل منها مثل ما أتن ّخ ُل
واألبيات خامتة قصيدة طويلة جامعة املعنى زاخرة بالشّ ��اعرية ،تلّخص كل مشكلة شعريّة
نص عديم األهل ّية يف االنتساب إىل الشّ عر أو حتّى قشوره ،رمبا عىل الكثري
معارصة تثار مع ّ
كل ّ
من املتشاعرين أن يصمتوا أو أن يتعلّموا قبل أن ميارسوا أفعاال شعريّة قبيحة ،تستعدي ال ّناقد
وتضل ذائقة القارئ الباحثة عماّ يروي عطشها من ينابيع الشّ عر وجميل املعاين.
ّ
س��يايس طويل األمد ،ليغرق يف
أال يكفي القارئ العر ّيب ما يعانيه من غربة واغرتاب ووجع
ّ
وحل من غثاء سيل الشّ عراء الّذين يعانون من التّيه والتّوهان معا؟
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املنفى ودالالته
مهند عبد احلميد

*

كان الحك��م بالنفي يف العصور التي س��بقت العرص الحديث عقوبة بالغة الش��دة ،النفي
حين��ذاك ال يقترص عىل قضاء س��نوات بعيدا ً ع��ن األرسة والديار التي ألِفَه��ا ،بل يعني النبذ
وحرمان امل َ ْنفي من اإلحس��اس بأنه يف وطنه مس��تبدالً املايض العادي مبرارة الحارض وغموض
املس��تقبل .صورة املنفى اختلفت يف الق��رن العرشين حني تحولت من عقوبة بحق أفراد ،إىل
عقوبة قاسية ت ُف َرض عىل مجتمعات وشعوب بأرسها ،كام حدث مع الشعب األرمني والشعب
الفلس��طيني وش��عوب أخرى ،1ففي راوندا حدثت مجازر عىل خلفية عرقية أفضت إىل مقتل
 800ألف شخص وفرار ما يقرب من مليوين شخص من املدنيني يف غياب تدخل النظام الدويل
لحاميتهم .بيد أن إقصاء وترحيل شعوب خارج أوطانها مل ينف عقوبة نفي األفراد – كعقوبة
اإلبعاد التي مارستها دولة االحتالل اإلرسائييل مثال -بالرتافق مع العقوبات الجامعية.
املنفى كام يعرفه فيصل دراج :هو إقامة يف الالإقامة ،أو إقامة يف االنتظار ،أو انتظار مرهق
معطل وكابح لالستقرار .ويف اإلقامة واملنفى َو ْعد وعقاب ،وعد بعودة إىل زمن دافئ ،وعقاب
ال س��بب له إال فساد الطبيعة اإلنس��انية 2.أما محمود درويش فريى توازناً صعباً بني منفى ال
بد منه وبني وطن ال بد منه .فال يع ّرف هذا بعكس ذاك ،وال ذاك بنقيض هذا .ففي كل وطن
منفى ،ويف كل منفى بيت من شعر! والشعر يف هذه الحالة هو الوطن إذا جاز الفهم .الشعر
يتوح��د مع املنفى ويع�بر عنه أدق تعبري ،يلخص ذلك نزار قب��اين بالقول :كل املنايف ال تبدد
وحش��تي  /ما دام منفاي الكبري بداخيل .3املنفى الداخ�لي قد يكون األصعب يف غياب حرية
التعبري والنقد ويف ظل سلطات مستبدة تفرض عىل املواطنني وبخاصة املبدعني الوالء القرسي
الذي يس��اوي حالة من االنفصام ،أو الصمت والعيش يف منفى داخيل ،أو الذهاب إىل منفى
خارجي ،وملا كان الس��واد األعظم ال يس��تطيع الذهاب إىل منفى خارجي إال قرسا  -بالحروب
والتطه�ير العرقي -فإن طغيان املنفى الداخيل الذي يضع الناس يف حالة اغرتاب عن أوطانهم
* باحث وناقد فلسطيني.
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هو السائد.
بني منفى ومنفى
مث��ة عالقة بني املنف��ى ورشوط النفي ،فالذهاب إىل املنفى طوع��ا املرتافق مع منح املنفي
حقوق اإلقامة ينعكس إيجاباً عىل س��يكولوجية املنفي ،فهو يستطيع العودة إىل بلده األصيل
والتواصل مع أرسته وذويه ،هذا النوع من البعد عن الوطن ميكن تسميته بالغربة ،واملغرتبون
يعان��ون جراء القطع واالنفصال عن الوطن ،تح��ت عنوان الحنني إىل الوطن والناس ،وقد عرب
أدب املغرتب�ين أو املهجر الذي قدم��ه جربان خليل جربان ،وميخائيل نعيمة ،وإيليا أبو مايض،
ومعل��وف وغريهم ،عن الحنني واملعان��اة .صعوبات الغربة يف هذه الحالة قابلة للحل يف كثري
من األحيان .أما النفي القرسي وعدم منح املنفيني حقوق اإلقامة ،فإنه يضع املنفيني يف رشوط
نفس��ية واجتامعية وفكرية صعبة جدا ،كالقه��ر واإلبادة املالزمة للتطهري العرقي واالحتالالت
والحروب والحكم املس��تبد الفايش (الديني والقومي واأليديولوجي الشمويل) وما يرتتب عىل
ذلك من ترشد ومنفى قرسي واضطهاد ومعاناة .فقد أصبحت أكرثية الالجئني الفلسطينيني يف
رشوط قاس��ية جدا ً ،س��يام وأن األمم املتحدة مل تعرتف بالتطهري العرقي واملأساة التي لحقت
بأكرثية الش��عب كجرمية حرب بحق اإلنسانية ،فلم تُدرج قضية الالجئني ضمن مهامت الهيئة
الخاصة بالالجئني التابعة لألمم املتحدة (التي تبنت مس��ؤولية ضحايا الهولوكوست) ،واقترص
التدخل عىل اإلغاثة اإلنس��انية والتخفيف النس��بي من املعاناة مع بقاء الترشد والحرمان ،ومل
يتم وضع آليات لتطبيق قرار  194الذي يتضمن حالً متكامالً ملشكلة الالجئني.
(صالح خلف) أبو إياد قدم منوذجاً (ش��هادة) ملحنة طرد أبناء مدينة يافا وهم يف طريقهم
إىل املنفى القرسي بالقول“ :س��لك مئات اآلالف من الفلس��طينيني طري��ق املنفى يف ظروف
مأس��اوية .صعدنا إىل مركب تح��ت وابل من القذائف ومل يكد املركب يرفع مراس��يه يف يافا
وينطل��ق ،حتى س��معنا عويل امرأة ،الحظ��ت أن أحد أطفالها األربع��ة مل يكن عىل املركب،
وراحت تطلب العودة إىل املرفأ بحثا عن ابنها .وملا كان ذلك  -ش��به مس��تحيل وس��ط دوي
املدافع -فقد ذهبت توس�لاتها س��دى ،فانهارت باكية ،وراح قنوطها يتزاي��د برغم محاوالتنا
تطمينه��ا ،ثم إذا بأعصابها تخور فجأة ،وتلقي بنفس��ها يف البح��ر ،وتبعها زوجها ،ومل يكن أي
4
منهام يحسن العوم فابتلعتهام األمواج الهائجة أمام نواظرنا”...
املنفى دون نفي
النفي الفلس��طيني له عالقة غريب��ة وذرائعية تقع خارج أي تفك�ير عقالين ومنطقي ،فهو
متناقض مع حق الش��عوب يف تقرير مصريها ومتناقض أكرث مع رشعة حقوق اإلنس��ان .النفي
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القرسي الفلس��طيني له عالقة باالضطهاد الذي تعرض له اليهود يف أوروبا القرن الـ 19والـ20
وأدى إىل ترشي��د وط��رد وهجرة قرسية ألعداد كبرية من اليهود .النفي الفلس��طيني هو أحد
تجليات االستخدام الصهيوين للمحرقة ومذابح أوروبا وما نجم عنهام من طرد وإقصاء لليهود
م��ن تل��ك البلدان ،ويرتبط بامليثولوجي��ا الدينية اليهودية التي تحدثت ع��ن نفي اليهود من
«أرض امليعاد» لتس��ويغ عودة اليهود إليها .يقول ش��لومو س��اند :االقتالع والحياة يف املنفى
يعت�بر عنرصا ً مركزي��اً يف الرواية الصهيونية ،وقد ضُ ِخم املنفى اليه��ودي بعد أن اعتمد الفكر
الصهي��وين املعومل ع�لى امليثولوجيا الدينية ،وانزرعت أيديولوجي��ا املنفى يف ما بعد يف أعامق
الرتبية العلامنية بعد تأسيس إرسائيل .امليثة الصهيونية تقول :إن ساللة داود التي تحولت إىل
ش��عب نُفي من الديار املقدسة واستوطن بني ظهراين ش��عوب أخرى ،وقد بقي هذا الشعب
م��ن غ�ير اختالط أو اندماج خالفاً لطبائ��ع البرش ،وريثا مبارشا لبني إرسائيل .ويعيش نس��له
وذريته حالة انتظار طوال ألفي عام ،إىل أن نشأت الصهيونية التي دعت ذراري بني إرسائيل
إىل الع��ودة إىل وطنهم” .هكذا يتم إغفال التهود الطوعي والتهود القرسي الذي كان العنرص
الحاس��م يف زيادة عدد اليهود ،بل ويتم ش��طب اليهود الذين يتناقض وجودهم مع املنش��أ
التاريخي املتصل .ويضيف ساند “الواقع الذي كشفته األبحاث واملخطوطات التاريخية وعلم
اآلثار واآلركيولوجيا والهستوريوغرافيات ما بعد صهيونية تقول ،إن معظم اليهود الذين كانوا
يف فلس��طني وه��م من الفالحني – والعبي��د -آنذاك ظلوا موجودين فيه��ا وتكيفوا مع الواقع
الجديد .والذين غادروا هم أفراد ومجموعات من الطبقات العليا والحاخامات وعلامء التوراة
وقادة عس��كريون فقط .مل يقم الرومانيون ،ومن قبلهم اآلشوريون والبابليون ،بإبعاد السكان
الخاضع�ين الحتاللهم قاطبة ،إذ مل يكن مجديا اقتالع ش��عب البالد الكب�ير املنتج للمحصول
الزراع��ي ودافع الرضائب يف ذلك الزمان .وملا عجز املؤرخ��ون الصهيونيون عن تأكيد حدوث
النفي ،ح��دث التحول “الكرونولوج��ي” بوجود حاجة ملنفى ق�سري ،أو “منفى دون نفي”.
فقالوا إن النفي تحقق “أيام احتالل أرض إرسائيل عىل أيدي العرب” يف القرن السابع للميالد،
ذل��ك االحتالل ال��ذي أدى إىل نزوح اليهود ك�ما تزعم الرواية الصهيوني��ة ووضع حد “لحياة
الشعب اليهودي يف وطنه” .الهدف هنا كام يقول ساند هو “تسويغ العودة” “للوطن” وطرد
“ذراري املحتلني العرب” وهم الشعب الفلسطيني .مع أن األبحاث التاريخية تقول إن جيش
ْ
ستبدل شعباً بشعب .هناك من أسلم من اليهود ،ومن بقي عىل دينه كان يدفع
املسلمني ملْ يَ
الجزية ،علامً أن أكرثية الس��كان كانوا مس��يحيني .بل إن اليهود اس��تقبلوا املسلمني بالرتحاب
وإن أعدادا ً من الالجئني اليهود الذين هربوا سابقاً عادوا وعاشوا يف كنف الحكم اإلسالمي.5
صار املنفى إش��كالية مزدوجة ،فاقتالع أكرثية الشعب الفلسطيني ونفيهم من جهة ،وسلخ
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اليه��ود العرب عن ش��عوبهم ونفيهم إىل دولة املرشوع الصهي��وين الكولونيايل من جهة ثانية؛
وم��ن جه��ة ثالثة ،منع يهود أوروب��ا الرشقية واالتحاد الس��وفييتي من الهج��رة إىل الواليات
املتحدة التي كانت اختيارهم الطوعي .وتنظيم إدخالهم إىل فلس��طني كم ْنفذ شبه وحيد بعد
نف اليهود من فلسطني ومل يأتوا إليها
إغالق األبواب أمامهم .وكام يقول ش��لومو س��اند «مل يُ َ
طوعا» .ويدلّل الكاتب اإلرسائييل أ .ب يهوش��واع عىل تلك اإلش��كالية بقوله« :املأساة أن أكرث
اليهود ما يزالون يعيش��ون يف الدياسبورا (املنفى) ،ومل ي ْؤمنوا بأن هذه األرض لهم ،فاليهود ال
يعرفون معنى «الوطن األم»! نصف اليهود ال يفكرون يف العودة إىل إرسائيل ،يهود الدياسبورا
يغ�ّي�رّ ون جنس��ياتهم ،كام يغيرّ ون معاطفهم؛ ه��م بولنديون تارة ،وروس ت��ارة أخرى ،واليوم
هم بريطانيون ،وأمريكيون ،وس��يأيت اليوم الذي يصبحون فيه صينيني وس��نغافوريني» .6ملاذا
ال يتم التعامل مع اليهودي األمرييك كام هو الحال مع املس��يحي واملس��لم والبوذي بصفتهم
مواطنني أمريكيني .الوجه اآلخر لإلشكالية يأيت بصيغة حرمان شعب يف املنفى حتى من زيارة
وطنه التاريخي ،فلس��طني ،مقابل الس�ماح لكل يهود وأنصاف يهود العامل باملجيء واكتساب
املواطنة عىل حس��اب الس��كان األصليني .واملفارقة أن الط��رف األول ال يرغب يف املجيء كام
يقول يهوشواع ،والطرف الفلسطيني يرغب بشدة.
«إي�لان غور زئي��ف» الباحث اإلرسائييل يضع إصبعه عىل الج��رح يف كتابه «جدلية الوطن
واملنف��ى» ،بالدع��وة إىل تحرير اليهودي من عقيدة التمس��ك بالوطن واألرض ،والتي تحولت
إىل محفّ��ز الرتكاب الخطايا والقت��ل واملوت .يناقش زئيف الفكر املنف��وي اليهودي ،معتقدا ً
أن الصهيونية هي أقىس املنايف اليهودية وأش��دها خطورة وقس��وة .فبعد أكرث من مئة عام ،ال
يس��تطيع اليهودي تفادي دفع مثن دموي لحامية وجوده يف إرسائيل ..زئيف يدعو إىل عوملة
املكان بحيث يصبح الكون وطناً للجميع ويف هذه الحالة يتمكن اإلنس��ان الفرد من التخلص
7
من اإلحساس بالغربة املنفوية»
دور املثقف يف املنفى
املثق��ف ال��ذي مل يعد له وطن يتخذ من الكتابة وطناً يقي��م فيه ،هذا هو مفهوم «ثيودور
أدورنو» األملاين الذي هاجر إىل أمريكا وقد نقد بش��دة النفوذ األمرييك يف العامل .فكان بذلك
ميثل جوهر املثقف الذي يكره جميع األنظمة .لكن حياة املنفى التي عاشها أدورنو ساهمت
يف إبداع��ه (الحدود الخلقية الدنيا) .التي يتحدث فيها عن الحياة املعطوبة ،يقول :إن أماكن
اإلقامة التقليدية التي نش��أنا فيها أصبحت ال تحتمل فكل س��بيل من سبل الراحة فيها يدفع
املثق��ف مثنه بخيانة املعرفة ،وكل أثر باق لل�مأوى يدفع مثنه تعاقدا ً حقريا ً يقوم عىل مصالح
خاصة» .املنفى يحول املثقف الناقد إىل إنس��ان هاميش مستبعد من أطايب العيش التي تأيت
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بها االمتيازات والسلطة .لكن تلك الحال تأيت بفوائد معينة ،فإذا حرم املثقف من الحصول عىل
الجوائز أو من االحتفاء يف جمعيات التكريم التي يس��تبعد منها مثريو املتاعب وغري امللتزمني
مبواقف الس��لطة .ه��ؤالء املعارضون س��يجدون متعة يف بقاء املثقف يس�ير يف مدار املعرفة
والحرية .املثقف هنا هو أش��به بالرحالة ماركو بولو الذي مل يفارقه قط إحساس��ه بالدهش��ة
والعج��ب؛ فهو دائم الرتح��ال من مكان إىل م��كان ،وقد ينزل ضيفاً عىل أحد إن اس��تضافه،
لكن��ه ليس طفيلياً وال فاتحاً وال غازياً .إن تب�ّص�رّ املثقف للواقع يدفع إىل التجديد والتجريب
واملخاط��رة من أجل التغيري والتقدم إىل األمام .ويضع إدوارد س��عيد املوقفَني يف خندقَني حني
يقول« :ينقس��م املثقفون إىل معارضني يش��كّل املنفى بالنس��بة لهم رضباً م��ن القلق وعدم
8
االستقرار ،إىل منتمني يقولون ال ،وإىل غري منتمني يقولون نعم».
ثورة املنفيني
املثق��ف غري محاي��د يف مواقفه الجاملية والتأويلية والسياس��ية واإلنس��انية .هو بالرضورة
منحاز إىل املعذبني ومدافع عن قيم الحرية والعدالة واملس��اواة وحقوق اإلنس��ان واألخالق،
ويكون مس��تعدا ً لدفع مثن تلك املواقف .ومن مناذج هذا النوع من املثقفني (تيودور أدورنو،
وإدوارد سعيد ،وناعوم تشومسيك ،وباولو فريري ،وجوديث بتلر ،وشلومو ساند ،وإيالن بابه)،
وغريهم كرث.
وما يهمنا هنا ،تجربة املثقفني الفلسطينيني؛ فقد ط ّور غسان كنفاين ثقافة املنفى حني عمل
عىل ترجمة املواقف املبدئية للمثقفني ،منوذج إدوارد س��عيد وتيودور أدورنو إىل فعل تغيري.
فدع��ا إىل التم��رد عىل الظلم واملهان��ة .وف ّرق بني الثائرين عىل الظل��م (رواية عائد إىل حيفا،
وأم س��عد ،والعاش��ق) ،وبني الذين يحاولون التعايش معه كام يف ش��خصيات رواية (رجال يف
الش��مس) ،ورواي��ة (عامل ليس لنا) الذين يبحثون عن حل��ول فردية وفرص العيش والرثاء عرب
الح��ظ واملعجزة والتعاي��ش مع األمر الواقع عىل املدى املفت��وح .يف مرسحية «الباب» يرفض
غس��ان حياة ال��ذل ويدعو إىل التمرد عليها ،يقول عامد عىل لس��ان غس��ان «ال أريد الطاعة
وال أريد املاء» أي أن املوت عطش��اً أفضل من التوس��ل إىل مستبد .واملوت دفاعاً عن الكرامة
اإلنس��انية أفضل من الحياة ِبذُل ،فال معنى لحياة بال كرامة .يدعو غس��ان يف هذه الرواية إىل
تحدي اإلنسان للظلم واالستبداد ورفضهام .وتتلخص فكرة غسان يف صنع وطن حر يف املنفى
الخارجي والداخيل توطئة لحل مشكلة املنفى بتحرر الوطن الذي يسبقه تحرر اإلنسان.
وينطلق ج�برا إبراهيم جربا من منفاه إليجاد بيئة ثقافية وتنويرية تش��كل رافعة للتحرر،
وذلك باملس��اهمة يف رعاية مواهب أدبية وفنية وش��عرية ،واالنفتاح عىل الثقافة اإلنس��انية
ع�بر ترجامت��ه املميزة .أرىس جربا مع مثقف�ين عراقيني مركزا ً ثقافياً ض ّم الفنان جواد س��ليم،
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والش��اعرين بدر شاكر السياب وحسني مردان وغريهم .كان مركز جربا ينبض بالحرية ومبعاين
الحداثة كالش��عر الحر ومدارس الفن الحديث .وقد تخرج من هذا املركز عشاق حرية التقوا
مع ثورة املنفيني التي دعا إليها غسان كنفاين.
واحتضنت قواعد الثورة الفلسطينية ومراكزها يف األردن ولبنان وسوريا ،العديد من املثقفني
العراقيني والس��وريني واللبنانيني واملرصيني والفلس��طينيني الذين ترك��وا بصامتهم عىل الفعل
املقاوم .ومن مناذج هؤالء املثقفني :الفلس��طيني الدكتور حن��ا ميخائيل (أبو عمر) الذي ترك
الجامع��ة وقاد تجربة ثوري��ة رائدة ،واملرصي رؤوف نظمي (محج��وب عمر) ،ومهدي عامل
اللبناين ،وف��واز طرابليس اللبناين ،والعراقي هادي العلوي ،وكوكبة من الفنانني مثل :مرس��يل
خليف��ة ،وعديل فخري ،وخالد الهرب ،وأحمد قعبور ،وجواد س��ليم ،واملرسحي جواد األس��دي،
ومرسح س��عد الله ونوس ،وإسامعيل ش��موط ،وغريهم .ولوحظ أن املقاومني الذين التحقوا
بالثورة بفعل أدب جربا وكنفاين ،وش��عر درويش والس ّياب وفدوى طوقان ،وفكر صادق جالل
العظم ،ونقد إدوارد س��عيد ،جعلوا للثورة معنى ،وكانوا نواة وطن املنفى الثائر الذي تش��كل
من النخب املقاتلة واملثقفة من كل الجنس��يات ،لك��ن هذه التجربة ارتطمت بالواقع العريب
املري��ر الذي كان يش��هد تحوالت رجعية ع��ززت من عالقات التبعية فكان��ت الثورة املضادة
تتغلغل وتحارص ثورة املنفى.
نعم ،لقد اس��تقطبت الثورة الفلس��طينية إبان صعودها مئات من املثقفني الفلس��طينيني
والعرب ،ومن دول أخرى .وقد رأى هؤالء يف الثورة الفلسطينية أداة ووسيلة للتغيري يف بلدانهم
وعىل صعيد كوين ،س��يام وأن الثورة طرحت أهدافاً مرشوعة كالتحرر والعدالة والدميقراطية
والعلامنية .وكان من بني هؤالء املخرج السيناميئ «جان لوك غودار» الذي جعل من االهتامم
بالقضاي��ا العادلة جزءا ً من مس��اره املهن��ي والحيايت .اهتم غودار بالقضية الفلس��طينية منذ
أواخر س��تينات القرن العرشين ،معتقدا ً أن التغيري عىل صعيد كوين يبدأ من املشاركة بالثورة
الفلس��طينية .عاش يف قواعد الثورة وقام بإخراج فيلم «ثورة حتى النرص» وقد اس��تكمله بعد
هزمية الثورة يف األردن وغيرّ اسمه إىل «من هنا وهناك».
وجاء املفكر الفرنيس جان جنيه يف العام  1970ملنارصة الثورة والتعرف عىل الحراك الثوري
الفلس��طيني .وحدث أن رافق فدائيني فلس��طينيني يف عملية استطالع داخل األرايض املحتلة.
نصه الشهري «أربع ساعات يف شاتيال» ،أهم شهادة حية عن املجزرة التي
ويف عام  ،1982كتب ّ
ارتكبتها مجموعات فاش��ية لبنانية يف مخيم صربا وش��اتيال برعاية قوات الغزو اإلرسائييل التي
احتلت بريوت.
لق��د فتحت ثورة املنفيني األبواب عىل مش��اركة املنفيني الع��رب يف أوطانهم ،وعىل الرموز
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العاملية التي ترفض التسلط والنهب والحرب والعدوان ،وكان ذلك من أهم عنارص قوة الثورة
الفلسطينية.

الهوامش:
 1إدوارد سعيد ،كتاب املثقف والسلطة ،رؤية للنرش والتوزيع ،القاهرة ،دت ،ص .93-92
 2عزيزة عيل“ ،فيصل دراج يحارض حول دالالت املنفى” ،تقرير ،الدستور األردنية.2013/3/29 ،
 3نزار قباين ،قصيدة إىل عصفورة سويرسية ،املوسوعة العاملية للشعر العريبhttp://www.adab.com/
 4صالح خلف ،فلسطيني بال هوية ،صhttp://alma3raka.net/IMG/pdf/falasteeni-2.pdf .37
 5ش��لومو ساند ،اخرتاع الش��عب اليهودي ،املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية (مدار) ،رام الله ،أيلول،
 ،2010ص.190 ،187 ،178 ،159
 6أ.ب يهوش��واع “مقابلة مع رادي��و الجيش اإلرسائييل” ،2017/7/30 ،ترجمة الصحايف توفيق أبو ش��ومر،
www.facebook.com/tabushomar
 7إيالن غور زئيف ،جدلية الوطن واملنفى ،مدار/http://www.madarcenter.org .2006 ،
 8إدوارد سعيد ،املثقف والسلطة“ ،منفى املثقفني” ،ص ،116-93مصدر سبق ذكره.
/www.facebook.com/tabushomar
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مراجعات كتب

“أنسنة” االحتالل  ....وشيطنة الذات  ..والتخيل عن الحكاية
قراءة يف روايتي ربعي املدهون :السيدة من تل أبيب  ..ومصائر
طارق مصطفى حميدة

*

املدهون روائيا ً
ربعي املدهون املولود في مجدل عسقالن عام  ،1945عمل في الصحافة وصدرت
له مجموعة قصصية في سبعينات القرن العشرين بعنوان( :أبله خانيونس) ،ثم
صدرت له روايتا( :السيدة من تل أبيب ،)2009 ،و(مصائر :كونشيرتو الهولوكوست
والنكب��ة ،)2014 ،وقبلهم��ا صدرت له س��يرته الذاتية (طعم الف��راق )2001 ،في
شكل روائي.
وقد بلغت رواية (الس��يدة من تل أبي��ب) مرحلة اجملموعة القصيرة جلائزة البوكر
ع��ام  ،2010وأما رواي��ة (مصائر) فقد دخلت القائمة القصي��رة عام  2016ومن ثم
فازت باملرتبة األولى.
الروايت��ان رحلتان لِـ(ولي��د دهمان) ،الذي يعتبر مرآة للمدهون أو ظال ً له ،من لندن
إلى فلس��طني بالطائرة ،غاية األولى زيارة الوالدة في غزة بعد غياب حوالي أربعة
عقود ،وجاءت الثانية تنفيذا ً لوصية والدة زوجته بالس��فر إلى عكا ووضع التمثال
اخلزفي الذي يحتوي شطر رماد جثمانها احملروق في بيت جدها هناك.
ف��ي األولى ترافقه اإلس��رائيلية (دانا أهوفا) التي يص��ادف أن يكون مقعدها إلى
جانب مقعده في الطائرة ،وهي (السيدة من تل أبيب) التي سمى الرواية باسمها،
وفوضه��ا في تس��مية الرواية الت��ي يكتبها بطل��ه وليد دهم��ان ،وبالتالي حتديد
* كاتب وباحث فلسطيني ،مقيم في رام اهلل.
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مسارها ونهايتها.
وترافقه في الثاني��ة زوجته البريطانية (جولي) ابنة امرأة عكاوية أرمنية ،أحبت
ضابطا ً بريطاني��ا ً زمن االنتداب اإلجنليزي على فلس��طني وتزوجته على الرغم من
رفض أهلها ،ثم غادرت فلسطني مع زوجها نهاية االنتداب.
وميك��ن تصني��ف ما كتبه املدهون ضم��ن ما اصطلح عليه ب��أدب العودة أو أدب
العائدين ،من الذين رجعوا بعد أوس��لو في تس��عينات القرن املاضي ،وبدايات هذا
الق��رن ،حيث س��يتكرر مع الكثي��ر منهم أن يتراف��ق في رحلته مع إس��رائيليني
وإس��رائيليات ،وتقع بني الطرفني في الطريق حوارات ومجامالت ومش��ادات أو غير
ذلك ،كما قد يصطحب عدد من الفلس��طينيني العائدين معهم بعض أبنائهم،
وأزواجهم الذين قد يكونون من فلس��طني أو غيرها ،وبالتالي فإن اختيار أو اختراع
املدهون لرفيقة إسرائيلية في رحلة الرواية األولى ،ولزوجة أجنبية في الثانية ،وإن
ل��م يكن بالضرورة قد حدث معه ش��خصياً ،فإنه ال يبع��د أن يكون حدث آلخرين
غيره.
وقد كُتب عن هذا النوع من األدب وعن بعض مالمحه وسماته ،ومنها مثال ً غلبة
الروح التشاؤمية ،وغياب التفاؤل الذي كان مييز األدب احلالم بالعودة قبل أوسلو.

الروائي بطال ً لروايته

ال يحتاج القارئ كثير جهد ليستنتج أن البطل الرئيس في روايتي املدهون (وليد
الدهمان) هو ذاته ربعي املدهون ..ويكفي أن يطلع على الس��يرة الذاتية للمدهون
(طع��م الفراق) ،ليجد أن (ربع��ي) كما (وليد) قد ولدا في اجمل��دل قبيل النكبة ،وأن
األه��ل قد هاجروا إل��ى خانيونس ضمن ما أصبح يعرف بقطاع غ��زة ،وأن والد كل
منهم��ا ق��د توفي باك��راً ،وأن اجلد كان يبي��ع (التنت) ،ثم يذه��ب كالهما إلى مصر
ليدرس في جامعاتها ،ثم يطرد كال الرجلني من هناك قبل إمتام الدراس��ة ،لينتهي
املط��اف بكل منهما ف��ي بريطانيا التي متنحهما جنس��يتها ويصبح بإمكانهما
السفر إلى فلسطني بواسطتها ،ليزور والدته بعد غياب أربعة عقود تقريبا.
وال ننس��ى أن االس��مني (ربعي ،وولي��د) متقاربان في املعنى؛ ذل��ك أن الرِّبْعي هو
ولد الرجل في ش��بابه ،وقد وُلد ربعي في ش��باب أبيه ،وعليه فالربعي هو الوليد،
بالرغ��م من حرص املدهون على تأكيد أن اس��مه الذي أس��ماه به أهله ،هو بفتح
الراء ال بكسرها ،وكان يستغرب في صغره من إصرار أحد أساتذته على كسر رائه
وتسكني بائه!!.1
وبالنس��بة الس��مي العائلتني :املده��ون والدهمان ،فهما مش��تقان من جذرين
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متقارب�ين :دهن ،ودهم ،لكن املدهون اس��م مفعول ،والدهمان :الغاش��ي املهاجم
الكثير الدهم ،صفة مش��بهة ،وفيه معنى املبالغة والكثرة ،ما يتناسب وموقفه
السياسي الداهم في الروايتني كما يبدو.
وقد لوحظ اس��تخدام املده��ون للمرايا ولعبة الظالل ،في كلت��ا الروايتني ،فقد
كان بطله :وليد الدهمان في (الس��يدة من ت��ل أبيب) يكتب رواية عن بطل له هو
اآلخر عائد إلى غزة من دولة أوروبية بعد طول غياب ،بينما كان املدهون في الواقع
يق��وم بالرحلة ذاتها إلى القط��اع ،لكنه في رواية (مصائر) جع��ل بطلته قريبته:
جنني الدهمان – وهي إحدى مرايا املدهون  -هي التي تكتب الرواية ،فيما كان وليد
الدهمان قريبها هو مثلها األعلى في الفكر واألدب والذي تعرض عليه ما تكتب.
ويب��دو أن اختي��ار (جنني الدهمان) دون (وليد) لتكت��ب الرواية في الرواية ،جاء من
قبي��ل التنويع وعدم التك��رار ملا فعله املده��ون في الرواية األول��ى من جهة ،ومن
جهة أخرى إلظهار أن وليد الدهمان -صورة املدهون  -قد أصبح اس��ما ً كبيرا ً ميثل
مدرس��ة أو اجتاها ً في الرواية والفكر والسياس��ة وله أتباع ومري��دون ،وإذا اعتبرنا
اس��م جنني بفتح اجليم ،فإن اجلنني هو املرحلة الس��ابقة للوليد قبل خروجه من
الرحم ،ما يعني بالفعل أن املقصود هو تأكيد اس��تمرار حلقات السلس��لة التي
ابتدأت باملدهون.2
وق��د أبى املدهون إال أن يحضر باس��مه وجس��مه دون أن يني��ب عنه أي أحد ،في
بعض مفاصل الرواية ،حتى إن بعض النقاد قد اتهموه بسببها بالنرجسية.

السيدة من تل أبيب...عتبة العنوان

كيف نقرأ العنوان؟ هناك أكثر من طريق لقراءة العنوان؛ السيدة :مبتدأ ،وشبه
اجلملة خبره ،أو أن شبه اجلملة صفة ويكون اخلبر محذوفاً.
ف��إذا اعتبرنا الس��يدة مبتدأ وش��به اجلملة خبرا ً فذلك كما نق��ول :الرئيس من
احلزب اجلمهوري ،أو :امللك من العائلة الفالنية ،ويكون على املثال األول إخبارا ً بواقع
احلال ،وعلى املثال الثاني إخبارا ً مبن له األحقية واجلدارة حسب العرف أو القانون.
فاملعن��ى أن التي لها الس��يادة على م��ن عداها ،في الواقع أو اجل��دارة واألحقية،
هي الس��لطة التي لها الس��يادة في تل أبيب ،فهي صاحبة اجلاللة التي يُخطب
وده��ا ويُلتمس رضاه��ا في الداخل واخل��ارج ،وفي احملافل االقتصادية والسياس��ية
واالجتماعية والفكرية والفنية واألدبية ،والس��بيل للحصول على اجلوائز الدولية،
وهي مدخل القبول الدولي وباب الشهرة واالنتشار.
وعلى االحتمال الثاني يكون ش��به اجلملة نعتا ً للمبت��دأ ،ويكون تقدير العبارة:
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(الس��يدة الت��ل أبيبية  ،)...وال يكتم��ل املعنى إال بتقدير محذوف م��ن مثل :قُتلت
أو انتح��رت ،على فرض أن الس��يدة املقصودة هي (دانا أهوف��ا) رفيقة البطل (وليد
دهمان) في الطائرة ،أما على فرض أنها الس��لطة السياس��ية فيمكن تقدير أنها
رفضت حضور اللقاء أو تسببت في منع حدوثه.
والعنوان مفتوح على أكثر من احتمال وميكن أن جند ما يش��هد لها جميعا ً في
الن��ص ،لكن الترجمة اإلجنليزية للعنوان على غ�لاف الرواية ترجح كفة االحتمال
الثاني ،فقد جاءت هكذا:
( ،(The Lady from Tel Avivبدون فعل مساعد مثل.)is or was( :
ويبقى أصعب ما في العنوان هو اعتماد مثقف فلسطيني االسم اجلديد ملدينة
أقيمت على أنقاض بلدات فلس��طينية ،باعتباره اس��ما ً عريقا ً ينس��ب إليه تلك
الس��يدة ،كما يق��ال إن فالنا من القدس أو حيف��ا أو أن املدهون من اجملدل ،وكذلك
فإن الوصف بالس��يادة فيه الكثير من معاني االحت��رام واإلجالل للمحتل بدعوى
أنسنته ،بالرغم من قيامه باالحتالل.

غالف السيدة من تل أبيب

ش��اب في نهايات العق��د الثالث من عمره ،أو بدايات العق��د الرابع يجلس على
أريكة ،يضع رجال ً على رجل ،توحي قصة ش��عره وبنطاله الشارلستون أن الصورة
تنتمي إلى عقد الس��بعينات من القرن املنصرم ،وبيد الشاب سيجارة في فمه أو
قريب��ا ً منه ،وعيناه مغمضتان أو تنظران إلى األس��فل جه��ة الكتاب كما لو كان
الشاب يفكر في أمر ما.
واملرجح أن تكون صورة الش��اب مأخ��وذة عن صورة أصلية لربعي املدهون كاتب
معني
الرواية في مرحلة الشباب ،إذ من املستبعد أن يضع صورة غيره ،سيما وأنه
ٌّ
بإثب��ات وجه��ة نظره أو مبادرت��ه ،ومن املالحظ أن هناك تش��ابها ً الفت��ا ً بني صورة
املدهون في عقده الس��ابع والصورة التي على الغالف ،وال ننسى أن وليد الدهمان
البطل في رواية املدهون هذه والتي تلتها ،هو ربعي املدهون نفسه.
األل��وان خلفي��ة الص��ورة رمادية داكن��ة بترابه��ا وغبارها أو غيومه��ا وهذا اجلو
الضبابي يجلل الش��اب ويظلله ،ما يش��ي بضبابية الرؤي��ة وعدم اتضاح الصورة،
وعين��اه كأنهما تنظ��ران بريبة إلى الكتاب الذي عن ميينه عل��ى األريكة ،وعنوانه:
(ظالن لبيت واحد) من تأليف وليد دهمان.
هل كان يريد القول بأن فكرة التعايش بني الش��عبني أو القبول بِـ(س��يدة في تل
أبيب) مقابل سيدة فلسطينية أو سيدات عربيات إلى جوارها ،أي دولة إسرائيلية
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بج��وار فلس��طني وال��دول العربية ،أو حتى في ظ��ل نظام سياس��ي واحد ،كانت
رؤيته منذ ذلك الوقت ،لكن اجلو احمليط والس��ياق العربي والفلسطيني كان ملبدا ً
بالغي��وم ول��م تكن الرؤية واضحة ،وما كان باإلمكان التق��دم بذلك الطرح؟ أو أنه
تقدم مبثله لكن احمليط لم يكن مستعدا ً لقبوله؟.
كان اخلط الذي رُس��م به اس��م وليد دهمان وروايته هو ذاته اخلط الذي كتب به
اسم ربعي املدهون وروايته ،ما يشي بالتوحد بني الراويني والروايتني والرؤيتني ،لكن
صغ��ر الكتاب على األريكة وبالتالي صغر اس��م الرواية وعنوانه��ا يعزز أن الطرح
املتضمن فيه كان ضعيفا ً وهامشياً.
عنوان الرواية( :السيدة من تل أبيب) جاء باللون البرتقالي ،والبرتقال هو من أهم
م��ا مييز منطقة يافا وم��ا حولها حيث أقيمت على أنقاضها مدينة تل أبيب ،فهل
جاء اللون البرتقالي ليذكر بأرض البرتقال3؟ وهل يعزز ذلك كون اسم (السيدة من
تل أبيب) جاء كبيرا وزاهياً ،وأعلى من املناطق الداكنة اخلربة أو املدمرة؟
إن الس��يدة «التل أبيبية» التي جلس��ت إلى جوار بطل الرواي��ة املمثل للكاتب
كان��ت ثالثينية جميلة تعمل ممثل��ة ألفالم اإلغراء ،وكانت تفيض حيوية وش��بابا ً
وإث��ارة وقد تفاعل معه��ا البطل ،فهل معاني احليوية والش��باب واإلثارة مقصودة
أيض��ا ً بهذا اللون؟ حيث يصنف اللون البرتقالي في الدراس��ات األساس��ية ضمن
فئ��ة األلوان الدافئة التي تش��مل اللون األحم��ر والبرتقالي واألصفر وتش��ير إلى
معاني النشوة والفرح واالنطالق في ظالله ،وتأجيج الشهوة بكافة أبعادها ،وإثارة
النزعات اجلس��دية للحراك ،4علما ب��أن البرتقالي ليس لونا ً أصليا ً بل هو مزيج من
اللونني األحمر واألصفر لذا فهو يحمل من سماتهما ،فيرمز للنضارة  -والسرور -
واإلبداع  -واحلماس  -والنجاح  -واملرح  -والروح العالية  -واحليوية  -والدفء.
وفي س��يكلوجية األلوان فإن اللون البرتقالي يثـير اإلحساسات املتعددة ،ففي
الش��مس يبعث على الدفء ،وفي النيران املش��ـتعلة واحلرائ��ق يثير الفزع ،أما في
الفواكه فيرمز إلى النضج ويثير الش��هية ،وفي إشارة املرور يشير إلى االستعداد
والتأهب.5
والبرتقالـ��ي هو همزة الوصل بني األلوان الباردة واأللوان الس��اخنة ،لذلك يلعب
دورا ً حيويا ً في إيجاد التوافقات اللونية الهامة ،فبينما يقل سطوعه وسط األلوان
احلمراء امللتهبة ،فإنه تزداد س��خونته وس��طوعه عندما يقع وسط األلوان الباردة
والداكن��ة كما هو احلال في الرواية؛ فالس��يدة في تل أبيب مقارنة باحمليط العربي
في أوج توهجها وسطوعها وحيويتها ،على نقيض احمليط العربي والفلسطيني.
وع��ودة إلى عن��وان الرواية التي على األريك��ة( :ظالن لبيت واح��د) ،وهو العنوان
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الثان��ي للرواية ،إذ يج��در التذكير بأن صاحب��ة االقتراح في هذا العن��وان هي (دانا
أهوفا ،الس��يدة من تل أبي��ب) ،رفيقة وليد دهمان في الطائ��رة عندما أخبرها عن
روايته التي يكتبها .6وقبول الدهمان للمحتل أن يحدد عنوان الرواية هو قبول منه
لتحديد مسار الصراع وفرض نهاياته ،بعد إعادة تعريفه.
عبارة( :ظالن لبيت واحد) ميكن أن تش��ير إلى معنى التعايش بني الفلس��طيني
واحملت��ل حيث البيت الواحد ميكن أن يظل��ل الطرفني ،وميكن أن يفهم الظل مبعنى
التص��ور والتخيل ،ويكون املقص��ود أن هناك حكايتني لهذا البيت (فلس��طني) أو
تصوري��ن ،أحدهما فلس��طيني واآلخر صهيون��ي ،وأن هذين التصوري��ن ال يعدوان
كونهما حكايتني خياليتني أس��طوريتني مصطنعتني ،واحلقيقة الوحيدة هي هذا
البيت املادي الذي ميكن أن يس��ع الطرفني دون احلاج��ة إلى التمترس خلف الظلني
واحلكايتني والوهمني!! وبالتالي استمرار التصارع ،وقد تكرر في الرواية احلديث عن
الظل باملعنيني كليهما.
(ظ�لان لبيت واح��د) لكن الس��يادة في هذا البيت هي للس��يدة م��ن تل أبيب،
ينظر في روايته لفكرة ش��عبني حت��ت حكومة واحدة
حي��ث يب��دو املدهون وكأنه ّ
هي احلكومة اإلس��رائيلية ،وأنه لوال انتفاضة عام  1987الندمج الشعبان بالتزاوج
وحلصل الفلسطينيون على اجلنسية اإلسرائيلية ،كما أورد على لسان أحد أقارب
«عارف..هو لو ما صارتش االنتفاضة
وليد الدهمان خالل نقاشي سياسي عائلي:
ّ
األول��ى ،وظلينا ع ش��عار زمان دولة علماني��ة دميقراطية ميك��ن كانو اندمجو
الشعبني مع بعض ألنو كتير فلسطينية اجتوزو يهوديات (و) من عرب إسرائيل
7
وأخدو الهوية واجلنسية»
ويتحدث بطل الرواية وليد دهمان مع نفس��ه« :أمتنى أن يخرج الفلسطينيون
واإلس��رائيليون من س��احة احلرب إلى العيش املشترك .ونتمشى أنا وهي معاً،
في أوتستراد طويل ال عداء فيه وال معابر .ال اغتياالت وال انتحاريني .ال مجندين
وال مقاوم�ين .ال صهيوني��ة وال حركة حترر وطني فلس��طينية .ال انتفاضة وال
مس��توطنات .ال ش��ارون وال عرفات .ال أبو مازن وال ش��اؤول موفاز .ال ش��يوخ وال
مستوطنني .ال أباتشي وال اف ،16-وال انتحاريني.8»...
وعندما س��ئل املدهون في إحدى املقابالت الصحافية :ملاذا اخترت الس��يدة من
تل أبيب عنوانا لروايتك؟ أجاب قائالً« :العنوان دال على نص ومسار سردي ،فرضته
تفاعالت درامية ،هي املصادفة ،متاما ً كإس��رائيل الطارئة ،املصادفة التي تش��كلت
في ظروف وعوامل تاريخية معينة ،مثلما فرضت دانا أهوفا بطلة الرواية نفس��ها
عل��ى الس��رد ،كما فرضت إس��رائيل على أرض فلس��طني ،فألق��ت بظاللها على
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مجمل النص».9
ويؤك��د املدهون قصديته م��ن العنوان بقوله في مقابل��ة صحافية أخرى« :كل
عن��وان يخت��اره صاحبه يكون مقص��وداً ،وبعد تدقي��ق وتقليب ورمبا استش��ارات
واستمزاج آخرين أيضا ،وحال (السيدة من تل أبيب) ليس استثناء ،هذا بالفعل ما
قصدته بالهويات اجلديدة في إجابتي الس��ابقة ،فالفلسطينيون ،لم يعودوا تلك
الكتلة الواحدة املتجانس��ة املتماثلة ،التي أدرجت حتت عبارة «الفلسطينيون في
كل م��كان›› ،فهناك من مزقته املناف��ي وأفقدته هويته ،وهناك من صاغ هوية من
ش��عارات ومواقف إيديولوجية ،يتمثل فيها واقعا ً يرغب به ،وهناك من غادر منفاه
وحاول اس��تعادة هويت��ه القدمية (في الرواية عادل البش��يتي منوذجاً) ،وهناك وليد
دهم��ان الذي تصالح مع منف��اه البريطاني واعتبره وطنا ً ثانياً ،لكنه لم يش��كل
هويته اجلديدة بعد ،وهناك من وجدوا في املنافي أوطانا ً جديدة ،هذا عالم مسكوت
عن��ه ،حاولت الغوص في��ه )....( ،ميزة ه��ذه الرواية ومتايزها الرئيس��ي ،أنها تركت
تلك الصدامية للسياس��يني ولصراخ محللي الفضائيات املس��لح بالدمياغوجية
والش��عارات الفارغة ،فمهمتها ليس��ت القتال ،والصراخ لي��س وظيفتها ،فهي
رواية راش��دة تخطت ما س��بقها ،وأنهت حتى بقايا ما عرف ب��أدب املقاومة ،تلك
املرحلة التي ذهبت بشخصياتها وأبطالها وحكاياتها أيضا».10
فاملدهون يؤكد أن هناك فلسطينيني تصاحلوا مع املنافي واعتبروها أوطانا ً لهم،
ول��م يعودوا يفكرون ف��ي العودة أو يطالبون بها ،وذكر اس��م بطله وليد الدهمان
والناطق باسمه ،كأمنوذج للفلسطيني الذي تصالح مع منفاه البريطاني واعتبره
وطن��ا ً ثانياً ،وق��د كان من الالفت حرص املدهون في روايتي��ه على إثبات أنه يحمل
اجلنسية البريطانية ،مرتني في رواية (السيدة من تل أبيب) في البدء واخلتام ،ومرة
واحدة في (مصائر) ،عدا عن تكرار ذلك بالنسبة لبطله الدهمان في كلتا الروايتني،
وعل��ى كثرة من يحملون جنس��يات أجنبية من األدباء واملفكرين ،الفلس��طينيني
والع��رب ،ف�لا أعلم أنهم ش��ديدو احلرص عل��ى التنويه بحملهم جنس��يات غير
جنسيات بلدانهم األصلية.
إنها مبادرة ورؤيا أيديولوجية وموقف سياس��ي ،يتوقف عن املطالبة باحلق الذي
كفلت��ه كل الش��رائع والقوانني واملواثيق ،ثم يؤكد املدهون أن روايته (الراش��دة) ال
تنتمي ،أو باألصح أنها (تخطت وأنهت ما عرُف بأدب املقاومة!!).
ويُع�� ّد قب��ول البطل /الكاتب متكني احملت��ل (ممثال ً في اإلس��رائيلية دانا أهوفا) من
ص��وغ (احلكاية – حكاية األرض) ،وتوجيهها م��ن خالل فرض عنوان احلكاية ،انقالبا ً
ف��ي املس��ار الروائي واألدب��ي الفلس��طيني ،إذ درج األدباء الفلس��طينيون والعرب
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وأحلّوا على تأكيد وترسيخ حكاية األرض الفلسطينية العربية ،وإثبات سرديتهم
الوطني��ة ،لتأكي��د حقهم فيها ،وف��ق مقولة“ :من ميلك حكاي��ة األرض يرث أرض
احلكاية” ،املقتبس��ة ،كما يبدو ،من شعر محمود درويش« :من يكتب حكايته يرث
أرض ال��كالم وميل��ك املعنى متاما» ،11فه��ل يعتبر التنازل ع��ن األحقية في حكاية
األرض مقدمة للتخلي عن أرض احلكاية؟

نهاية السيدة في تل أبيب

بعد أن أعلن املدهون انتهاء الرواية بقوله :انتهى ،كتب عبارة:
«استدراك»
وتابع قائالً« :وليد دهمان ودانا أهوفا لم يلتقيا ذلك املساء».
بداية فإن مضمون هذا االس��تدراك يبدو ال داعي ل��ه؛ ألنه حتصيل حاصل ،حيث
إن مقتض��ى موت أو مقت��ل دانا أهوفا هو عدم إمكانية اللقاء معها ذلك املس��اء
واستحالته إلى األبد ،فما الذي أراده الكاتب من االستدراك بعد النهاية وما معنى
االستدراك في اللغة؟ وملاذا كان يجب أن يلتقيا؟
هل أراد القول إن اجلانب اإلس��رائيلي هو الذي تسبب في عدم وقوع اللقاء بينما
اجلانب الفلس��طيني كان جاهزاً ،هل س��يدة تل أبيب هي السلطة احلاكمة؟ وهل
عدم حصول لقاء “ذلك” املس��اء ،يبقي اجملال مفتوحا ً للقاءات أخرى في مس��اءات
أخرى ،أو رمبا نهارات أخرى ،بني طرفي النزاع للغاية ذاتها التي كان سيجري ألجلها
اللقاء بني وليد ودانا؟؟ ،وهل على طرفي النزاع أن “يس��تدركوا” ما فاتهم بعد هذه
الفرصة التاريخية العظيمة التي ضيعوها ،ويسارعوا إلى اللقاء في أقرب فرصة؟!

عتبات رواية مصائر

كما في روايته (الس��يدة من تل أبيب) جند اسم املؤلف باإلجنليزية يعلو صفحة
الغ�لاف ،رمبا لتصويب األخطاء احملتملة في قراءة االس��م الذي قد يقع فيه القارئ
العرب��ي ،من خالل ربطه ب ِربْعي بن عامر رس��ول س��عد بن أبي وقاص إلى رس��تم،
وحتت اس��م املؤلف باإلجنليزية جاء التنويه بجن��س العمل األدبي وأنه رواية ،بخط
عريض أحمر الفت ومثير وحتت��ه باإلجنليزية ) ،(novelوهذا التحديد للجنس األدبي
يزيل اللبس ويس��هل على القارئ عملية البحث ،ويحول دون إضاعة الوقت ،ويبعد
االحتماالت األخ��رى املتوقعة من مفردات العنوان في أن يكون النص عمال ً تاريخيا ً
أو سياسيا ً أو شعرياً ،مثالً.
وبع��د حتديد اجلنس األدبي يأتي اس��م املؤل��ف بالعربية بحروف كبي��رة وباللون
معني ألقصى درجة إلثب��ات ذاته ووجهة نظره ،وخاصة في
األس��ود ،حيث الكاتب
ّ
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قضية غاية في اإلش��كالية ،وكما سبق القول فإنه لم يكتف مبرآته الذي ميثله –
وليد الدهمان -بل إنه حضر بشخصه ،والصحيفة التي كان يعمل فيها ،ومقالته
في تلك الصحيفة ،12وحسب قول املدهون فإن ظهوره ذاك كان «لإلدالء بشهادتي
على ما يعانيه الفلس��طيني ،ليس في مطار إس��رائيلي بل في املطارات العربية
أيضاً» ،على طريقة اخملرج البريطاني ألفرد هتشكوك الذي كثيرا ً ما كان يظهر في
ثنايا أفالمه التي يخرجها.13
ثم يأتي عنوان الرواية من سطرين في األول منهما كلمة واحدة هي (مصائر) وهي
العنوان األكبر والرئيس ،والسطر الثاني يتضمن عبارة( :كونشيرتو الهولوكوست
والنكبة).
ومصائر جمع مصير منكرة ،إش��ارة إلى تعددها وانفتاحها على احتماالت عدة
مجهولة وغير متوقعة ،وليس مصيرا ً واحدا ً محددا ً للفلسطينيني أصحاب األرض،
وآخ��ر للمحتلني الغزاة ،وفي رأس صفحة الغ�لاف األخير جاءت (مصائر) مترجمة
إل��ى اإلجنليزية ) ،(destiniesوتعني األقدار أو النهاي��ات واملآالت ،وإذا ضممناها إلى
اجل��زء اآلخر من العنوان ،فق��د تفيد النهايات الناجمة عن تفاعل الهولوكوس��ت
والنكبة ،وكأن الكاتب يدعو فيها إلى الرضا باملصائر املتعددة التي آل إليها الكثير
من الفلس��طينيني ،ويتعايشوا مع الوقائع على األرض ،سواء منهم من بقي في
فلسطني احملتلة عام  1948وصار يحمل جنسية احملتل اإلسرائيلي ،أو أولئك الذين
اس��تقروا في املنافي وحملوا جنس��يات دولها كما هو حال الكاتب نفسه ،وكما
أك��د هو ذاته على هذه الفك��رة في عدد من املقابالت الصحافية معه ،مما س��بق
إي��راد بعضه في هذه املقالة ،س��يما وأن قط��اع غزة والضف��ة الغربية فضال ً عن
الدول العربية ليست بشيء مقارنة بالعيش في الدول األجنبية بل وحتى في دولة
االحتالل ،إس��رائيل نفس��ها ،كما يتكرر في الروايتني ،ولذلك ترفض الكاتبة جنني
احلاملة للجنسية اإلسرائيلية االنتقال للضفة لاللتحاق بزوجها التلحمي بعد أن
يتعذر سكنه معها ،وكذلك مياطل الدهمان في ترك بريطانيا والسكن في اجلليل
حسب رغبة زوجته البريطانية.
وهذا يعيدنا إلى ما س��بق اقتباس��ه من إحدى املقابالت الصحافية مع املدهون
ح�ين يقول“ :ه��ذا بالفعل ما قصدت��ه بالهويات اجلدي��دة في إجابتي الس��ابقة،
فالفلس��طينيون ،لم يع��ودوا تلك الكتلة الواحدة املتجانس��ة املتماثلة ،التي
أدرجت حتت عبارة «الفلس��طينيون في كل مكان» ،فهناك من مزقته املنافي
وأفقدته هويته ،وهناك من صاغ هوية من ش��عارات ومواقف إيديولوجية ،يتمثل
فيه��ا واقع��ا ً يرغب ب��ه ،وهناك من غ��ادر منفاه وحاول اس��تعادة هويت��ه القدمية
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(في الرواية عادل البش��يتي منوذج��اً) ،وهناك وليد دهمان ال��ذي تصالح مع منفاه
البريطان��ي واعتبره وطنا ً ثانياً ،لكنه لم يش��كل هويته اجلدي��دة بعد ،وهناك من
وجدوا في املنافي أوطانا ً جديدة».
الفلسطينيون (لم يعودوا) تلك الكتلة املتجانسة املتماثلة ،كما يراهم املدهون،
أو باألص��ح كما يريدهم ،إنه ال يريدهم أن يخوض��وا معركتهم ككتلة واحدة ،بل
يريدهم أشتاتا ً ممزقة وشظايا متفرقة ،وبالتالي يقرر كل واحد منهم مصيره بعد
نظر فيه
هزميته احملققة كونه خاضها وحيدا ً منفرداً ،والغريب أنه في الوقت الذي ي ُ ِّ
املدهون ألن يتعامل الفلس��طينيون مع التحديات مفكك�ين مفتتني ،فإن الواقع
املقابل أو العدو ميثل كتلة واحدة متماسكة صلدة ممثلة في دولة ونظام جيش!!
لق��د كانت فك��رة الكتابة باس��تخدام القوال��ب والتقنيات املوس��يقية تراود
املده��ون منذ عمل��ه الروائي األول وهو س��يرته الذاتية (طعم الف��راق) التي اختار
لها قالب (اجلاز) ،فيما لم يجد «التوليف الس��يمفوني واخلضوع لقالب السوناتا،
والت��زام حركاته الثالث وإيقاعاتها مناس��باً» ،لتلك الس��يرة ،ث��م تابع حديثه عن
قالب الكونش��يرتو ،الذي اس��تخدمه فيما بعد في رواية مصائر وجعله جزءا ً من
عنوانها ،قائالً« :رمبا كان الكونش��يرتو الذي تتحاور فيه آلتان موس��يقيتان ،أو آلة
وأوركس��ترا ،أكثر تطابقا ً مع طبيعة السرد في هذا العمل ،لكن اجلاز هو املناسب
لغالبيتها»14يقصد سيرته الذاتية (طعم الفراق).
وقد ش��رح املدهون في مقدمة رواية (مصائ��ر) ما يعنيه بجعل الرواية في قالب
الكونش��يرتو ،لك ّن َج ْعلَها جزءا ً من العنوان الرابط بني مفهومي الهولوكوس��ت
والنكب��ة ،يدفعنا لتجاوز القالب واجلانب الش��كلي الظاه��ري إلى داللة التركيب
اجلامع بني هذه الثالثة (الكونش��يرتو ،والهولوكوست ،والنكبة) علما ً بأن التناغم
بني الشكل واملضمون هو األصل ،ما يتطلب إعطاءه حقه من النظر والبحث.
لقد ح��رص املدهون في غير موضع من الرواية على إبراز النكبة الفلس��طينية
التي تسبب بها من يوصفون بأنهم ضحايا الهولوكوست ،وكيف أن اإلسرائيليني
«يش��علون باس��م ضحاياهم محارق كثيرة »15للفلس��طينيني ،ثم تساءل وليد
الدهم��ان« :كيف ميكن إبقاء ذكرى من أبادتهم النازي��ة األملانية حية بقصف غزة
مثال؟ وما الفرق بني احلرق في أفران الغاز أو احلرق بصواريخ األباتشي؟» ،16وفي سياق
تأكيده على املساواة بني اجلرميتني حرص على النظر إلى قرية دير ياسني من متحف
احملرقة وحسب تعبير بطله الدهمان« :بدي أشوف دير ياسني من هناك .بدي أشوف
كيف الضحايا بيشوفو الضحايا».17
وال أرى معنى لتقدمي الهولوكوست على النكبة في العنوان؛ ألن النكبة لم يكن
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س��ببها احلقيقي هو الهولوكوس��ت؛ حيث إن املشروع الصهيوني أسبق من ذلك
بكثير ،وقد كانت إرهاصات النكبة تتوالى قبل قرن تقريبا ً من وقوع احلدث اجمللجل،
األم��ر الذي يفند حجة أولئك الذين يُظه��رون التفهم لقيام الصهاينة باغتصاب
فلس��طني ،ويصرون على ضرورة االعتراف بالهولوكوست كمقدمة العتراف احملتل
بحقوقن��ا الوطنية ،ثم ال يلقى هؤالء املس��اكني أذنا ً صاغي��ة من احملتلني ،الذين ال
يعترفون مبسؤوليتهم عن نكبات الشعب الفلسطيني ،كما اتضح لوليد دهمان
نفسه.
وعَ وْدا ً إلى الكونش��يرتو في العنوان ،وباستعارة توصيف املدهون نفسه له بأنه:
«الذي تتحاور فيه آلتان موس��يقيتان ،أو آلة وأوركس��ترا» ،ما يعني أن املطلوب هو
أن يتحاور شعبا النكبة والهولوكوست وضحاياهما ،ويشكال معا ً حلنا ً موسيقيا ً
ومعزوفة مش��تركة ،حتى لو كان اللحن األول جنائزياً ،كالذي عرض له في بدايات
الرواي��ة خالل نثر الدهمان وزوجته جولي نصف رم��اد جثة أمها احملروقة في لندن،
حيث املالحظ أن فكرة وقف الصراع ،والتعايش ،تسيطر على الروايتني.
ولعل مثل هذا مما اس��تثار الناقد واألكادميي عادل األسطة فكتب يقول« :ماذا لو
أجريت مقارنة بني صورة القدس في رواية (ثيودور هرتس��ل) «أرض قدمية -جديدة»
وصورتها في رواية ربعي املدهون «مصائر»  2015املرشحة هذا العام جلائزة الرواية
العاملية بوكر؟ هل سأتوصل إلى أن الفلسطينيني أقروا بالهزمية واعترفوا بأحقية
اليهود في فلس��طني ،ألنهم عمروها؟ وأين هو غسان كنفاني؟ وماذا سيقول حني
يقرا رواية ربعي املدهون؟
نحن أمام زمنني؛ زمن الثورة وعدم اإلقرار بالهزمية رغم حرب  ،1967وزمن السلم
18
والتطبيع واإلقرار بتفوق اآلخر . .كأننا اليوم هزمنا حقا”
لكن فارقا ً رئيس��ا ً بني الروايتني يبرز ف��ي طريقتي إثباته عنواني كل منهما على
الغ�لاف؛ حيث إن العنوان الثاني لرواية (الس��يدة من تل أبي��ب) ،وهو( :ظالن لبيت
واحد) قد جاء على غالف كتاب صغير ،وبالكاد ميكن مالحظته وقراءته ،أما العنوان
الثاني لرواية (مصائر) ،وهو( :كونش��يرتو الهولوكوس��ت والنكب��ة) ،فقد جاء في
الس��طر التالي للعنوان الرئيس وبخط ب��ارز وحجم مقارب له ،علما ً بأن العنوانني
الثانويني يجمعهما فكرة واحدة تقريباً ،وهي العيش املشترك واحلوار املشترك بني
الطرفني ،لكن الفكرة كانت ضعيفة في املاضي ،بحسب املدهون ،ثم صارت أقوى
وجمهورها أكبر ،واجلهر بها صار عادياً.
معني بأن يشتركا
وهناك تطور آخر في مضمون العنوانني الثانويني ،حيث األول
ّ
ف��ي االس��تظالل بالبيت الواحد ،لك��ن الثاني يدعوهما للتش��ارك في النش��اط
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واحلركة وإجناز معزوفة موسيقية ،والعيش بسعادة!.

 لوحة غالف مصائر
اللوحات الثالث لروايات املدهون جميعها من تصميم زهير أبو ش��ايب ،وصاحب
الفك��رة هو رامي املده��ون ابن الكاتب ما يعزز فك��رة القصدية في اختيار لوحات
األغلف��ة والعناوي��ن ،ولكن على عكس لوحة (الس��يدة من تل أبي��ب) ،فقد كانت
لوح��ة غالف مصائ��ر ناصعة واضحة املعال��م إلى حد كبير ،ما يش��ي بأن الطرح
السياسي للكاتب قد تبلور وأصبح أكثر وضوحاً ،أو أنه أضحى أكثر جرأة وصراحة
مما كان عليه في شبابه ،وصار يرى أن ما يدعو إليه له قبول أكثر مما كان قبالً.
يظهر في الغالف جدار لبيت قدمي يتوس��طه باب مغلق ،وعلى احلجر الذي يعلو
الباب اس��م صاحب البيت ،مانويل أردكيان األرمني األصل .وقد حاول الس��اكنون
اجلدد تغطية االسم بنجمة سداسية لكنها لم تكن كافية في طمس احلقيقة،
وس��نعرف عندما نفتح الباب وندلف إلى الرواية أن هذا البيت هو في مدينة عكا
القدمية ،وأن البيت يعود لتلك العائلة الفلسطينية ،األرمنية األصل ،حيث وقعت
ابنتهم (إيفانا) في حب الضابط الطبيب البريطاني جون ليتل هاوس أيام االنتداب
على فلس��طني ،وغادرت معه عام  ،1948على الرغم م��ن أهلها الذين تبرأوا منها
واعتب��روا فعلته��ا خيان��ة ،وكان أن أجنبت ابنته��ا جولي التي زوّجه��ا املدهون من
بطله وظله وليد الدهمان ،وحني شعرت إيفانا بدنو أجلها استدعت ابنتها جولي
وزوجه��ا وليد الدهمان لتخبرهما بوصيتها في حرق جثمانها بعد الوفاة ،ومن ثم
نثر ش��طره في نه��ر التاميز بلندن ،ووضع الش��طر الثاني في ق��ارورة ووضعها في
بيتهم الكائن في عكا وإن تعذر فعند عائلة فلسطينية في القدس.
إن اختيار املدهون لهذه البطلة أرمنية األصل ،الفلس��طينية فيما بعد ،إمنا جاء
ليقول إن فكرة الوطن غير واقعية وبالتالي ال داعي لها ألنها تكون سببا ً في النزاع،
فهذه املرأة ليس��ت لها جذور عميقة في فلس��طني؛ إذ قدم أهلها رمبا منذ عقود
قليلة فقط من أرمينيا إلى فلسطني ،والغريب أن يتحسس أهلها (الغرباء!!) ،من
(غرب��اء) مثلهم وهم الغزاة البريطاني��ون ،ويعتبروهم أعداء ويرفضوا زواج ابنتهم
م��ن أحد ضباطهم ،وال يغفروا لها تلك الفعلة حت��ى بعد أن أصبحوا الجئني في
لبنان بالرغم من كل توسالتها.
ويؤك��د ه��ذا املعن��ى أن إيفانا أوصت ،كما ش��اء لها املدهون ،بأن جتري مراس��م
تأبينها على وقع أغنية (Imagine) :لِـ ،(John Lennon)19وعندما حترك التابوت فوق
شريط معدني آلي ،ارتفع صوت جون لينون عالياً:
“تخيل أن ال وجود لبلدان (أوطان ) ...ليس صعبا ً أن تفعل ...ال شيء تَقتل من أجله
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أو تُقتل ..وال وجود أيضا ً ألديان ...تخيل الناس جميعا ً يعيشون حياتهم بسالم.»20
وقد بلغ من شدة عشق إيفانا جلون البريطاني بحسب وصفها له أنه «كان شابا ً
وس��يما ً يصعب على فتاة في مثل سنها وقتذاك مقاومته» ...وقالت إن نظرة من
عين��ي جون كانت تعوضها عن زرقة س��ماء عكا كلها ...وأنها منذ عش��قته فإن
جون لم يعد في نظرها بريطانيا ً
مستعمرا ً كريهاً».!!21
ِ
والكات��ب هن��ا يذهب بعي��دا ً في دعوت��ه لتجاوز الوطني��ة واتخاذ (احل��ب) بديال ً
لِـ(احل��رب) ،حتى بني احملتلني والواقعني حت��ت احتاللهم ،وإال فما معنى أن نظرة في
عيني (جون) تغني عن زرقة س��ماء عكا؟! ومقتضى ذلك أن األولوية هي لعواطف
األف��راد ونزواتهم الذاتية حتى لو تناقضت مع متطلبات االنتماء للوطن واجلماعة
الوطنية!!
والطري��ف أن املدهون وهو يبالغ في وصف مش��اعر (احلب) ليرفض كل أش��كال
(احلرب والعنف واملقاومة) ،قد نس��ي نفس��ه فجعل بطلته إيفانا تبدو مستعدة
حتى (حلرب كبرى!!) من أجل عش��قها فهي مس��تعدة« :ألن تفعل أي شيء لكي
ترتبط بجون إلى األبد حتى لو اندلعت حرب كبرى بني بريطانيا العظمى وس��احة
عب��ود ،وتورط فيها أرمن ع��كا كلهم» .22وه��ي عبارة ملطفة تفيد اس��تعدادها
بحس��ب الكاتب ،ألن يب��اد كل قومها وبلدها من أجل االحتف��اظ بالضابط احملتل
جون!! وماذا كان ميلك أهالي س��احة عبود أمام جحاف��ل اإلمبراطورية البريطانية
وترس��انتها العس��كرية ،وهل الس�لام املطلوب هو الس�لام للمس��تعمر وحده
بحسب املدهون؟ وأما أشقاء الوطن فال مانع من إبادتهم في سبيل هذا احلب؟!
إن الكاتب وفي س��ياق نبذه املطلق لكل أش��كال «العنف» ودعوته للتس��امح
والتعايش والس�لام ،قد ظ��ن بأن املش��اعر الوطنية واالنتم��اءات الدينية هي من
أبرز أس��باب الصراعات واحلروب بني الناس ،ولذلك ج��اء بأغنية جون لينون املغرقة
في اخلي��ال والطوباوية واملثالية( :تخيل) ،ليحكم بها على الصراع الفلس��طيني
الصهيون��ي ،ب��ل وكل الصراعات في األرض ،علما ً بأن املش��كلة ف��ي الغالب هي
في س��وء استخدام وتوظيف تلك املش��اعر واالنتماءات ،حيث إن اإلنسان ال بد وأن
يكون جزءا ً من عائلة وقبيلة وش��عب ووطن ،وال ميكن أن يعيش بدون دين أو مذهب
وفكرة أيديولوجية ،وحتى املاركسية التي أرادت إلغاء االنتماءات الدينية والوطنية
أضح��ت في النهاي��ة دينا ً من األديان ،وأصبحت دولها أوطان��ا ً ألصحابها وأتباعها،
وكانت سببا ً في الكثير من احلروب البينية والنزاعات الداخلية والصراعات األهلية،
ولم جتلب السالم اخلارجي وال الداخلي.
ه��ذا من جهة ،وم��ن جهة أخرى فإن الدي��ن في حالتنا العربية لم يكن س��بب
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الصراع س��واء في ذلك رس��الة املس��يح عليه السالم ،أو رس��الة اإلسالم والفتح
العمري لهذه الب�لاد ،وحتى التحرير الصالحي ،وكذل��ك النضال الوطني املعاصر
حيث لم يقل املناضلون الفلس��طينيون إنهم يحاربون اليهود بسبب دينهم وإمنا
بس��بب احتاللهم وعدوانهم ،وال ذنب للفلس��طينيني والعرب أن استخدم الغزاة
الدين وشعاراته لتبرير عدوانهم ،ومن قبل فعل الصليبيون مثل صنيع الصهاينة
حني استغلوا املشاعر الدينية أس��وأ استغالل ،مع أن مصادرنا التاريخية تتحدث
عنهم بوصفهم فرجنة نسبة إلى املنطقة التي أتوا منها ،ومن الظلم واإلجحاف
التس��وية بني االس��تغالل واالس��تخدام الس��يء والعدواني للمش��اعر الوطنية
والديني��ة من جه��ة ،وتوظيفها في دحر العدوان والتح��رر وإقامة العدل من جهة
أخرى.

أنسنة اآلخر  ...وشيطنة الذات
يلفت انتباه من يقرأ روايات املدهون مش��اعره السلبية املبالغ فيها ،ليس فقط
جت��اه األنظمة العربي��ة الدكتاتورية ،ولكن أيضا ض��د كل اجلماعات والتنظيمات
الفلس��طينية املناضل��ة ،وين��در العثور على جان��ب مضيء ألحد م��ن هؤالء في
كتاباته ،لكنه في املقابل اس��تطاع مثالً ،أن يرى إنسانية أحد اجلنود اإلسرائيليني
في خض��م مجزرة خانيونس ،23وكذلك في حديثه عن دانا أهوفا في الس��يدة من
تل أبيب ،ولم يس��تثن في مش��اعره السلبية ورفضه لكل «أشكال العنف» حتى
االنتفاضات الش��عبية كاالنتفاضة األولى  ،1987مع أن كثيرا ً من املفكرين واألدباء
والسياسيني واحلقوقيني ،ال يقبلون أن ينزلقوا في هذا اخللط ،ويفرقون بوضوح بني
النضاالت املشروعة واحلروب العدوانية واإلرهابية.
كم املعاناة التي
لكن من يقرأ سيرة املدهون الذاتية (طعم الفراق) مثال ً سيجد ّ
لقيها في الدول العربية وبني التنظيمات الفدائية ،وباملقابل فقد غادر هذا السواد
إلى واحة احلرية والدميقراطية البريطانية التي أعطته جنس��يتها وجواز سفرها،
وأحس بإنسانيته فيها!.
وقد ع ّبر هو عن ذلك في املهرجان العاملي لألدب الذي أقيم في العاصمة األملانية
برل�ين (من  ،)2017/9/17-7وقرأ فيه الكات��ب مقاطع من روايته (مصائر) ،حيث قال
ربعي املدهون في معرض حديثه عن تش��رّده“ :أنا الذي بس��بب النكبة مشرد في
البالد التالية :ثالث سنوات في مسقط رأسي مجدل عسقالن ،ست عشرة سنة
في مخيم خان يونس ،س��نتان في القاهرة ،أربع س��نوات في اإلس��كندرية ،أربعة
شهور في األردن ،س��نتان في دمشق ،سنتان في بغداد ،سنة في موسكو ،خمس
س��نوات في بيروت ،اثنتا عشرة س��نة في قبرص ،أرب ٌع وعشرون سنة في لندن ،أنا
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ابن الطرد والس��جن في القاهرة ،واالعتقال في س��وريا ،والتعذيب في عهد األسد
األب ».ويتاب��ع“ :أنا لم أملك جواز س��فر ف��ي حياتي ،كل هذا بس��بب حرب 1948
والنكبة .أول جواز سفر امتلكته هو اجلواز البريطاني ،كيف ميكن أن أخرج من كل
ش��خصا آخر .هذا هو ربعي ،أنا الروائي واملش��رد والباحث والسياس��ي
هذا وأكون
ً
24
واملكافح من أجل قضيتي ،أنا نتاج كل هذه املسيرة” .
ه��ذا التلخيص املركز من قبل املدهون حلياته يفس��ر بج�لاء الكثير من مواقفه
الفكري��ة والسياس��ية الت��ي نثرها ف��ي رواياته الثالث( :الس��يدة من ت��ل أبيب)،
و(مصائر) ،وقبلهما س��يرته الذاتية (طعم الفراق) التي جعلها في قالب روائي ،أي
أن جل تلك املواقف ناجت عن جراحات نفسية عميقة كابدها الكاتب ومثله الكثير
من الفلسطينيني إن لم نقل أكثرهم ،وبالتالي نتفهم املواقف املستهجنة التي
تبناها أو دعا إليها ،خاصة وأنه قد جاوز العقد السابع من عمره وأنهكته كل تلك
الس��نون العجاف ،دون أن نوافقه بالضرورة على مواقفه وطروحاته ،وإن كنا تنفق
معه في أن واقعنا السياس��ي والفكري واالجتماعي واالقتصادي مأزوم ومتخلف،
لكن كل ذلك ال يعني أن نصاب باإلحباط واليأس.
لق��د هوجم املدهون من قبل كثيرين واتهم بالتطبيع ،وكذلك اتهمت اجلائزة أو
باألص��ح من يقومون بأمرها ،كما امتدح روايت��ي املدهون القطاع األكبر ممن كتبوا
عنهما خاصة بعد دخولهما القائمة القصيرة ،ومن ثم فوز مصائر باملرتبة األولى،
والذي الحظته أن قس��ما ً من املهاجمني التقطوا بع��ض العبارات من هنا وهناك
وبنوا عليها مواقفهم دون أن يجهدوا أنفس��هم في القراءة املعمقة ،وكذلك فإن
أكثر املادحني قد فعلوا ذلك انس��ياقا ً مع إع�لان اللجنة املنظمة دون إنعام النظر
فيم��ا يق��رأون أو يكتب��ون ،وفيهم الكثير م��ن كَ َتبة التقاري��ر الصحافية من غير
املتخصصني في النقد األدبي ،وكانت مهمتهم كتابة تقارير س��ريعة تريد اللحاق
بحدث اجلائزة والزفة ،وهناك آخرون ش��عارهم شعار الرئيس اجلزائري الراحل هواري
بو مدين« :نحن مع فلس��طني ظاملة أو مظلومة» ،وما دام الكاتب فلسطينيا ً فإن
عدالة قضيته تغني عن النظر في إنتاجه.
إن كات��ب ه��ذه املقالة يرج��ح أن املضمون السياس��ي ،والفك��ري األيديولوجي،
واملنظ��ور االجتماع��ي ،كان له��ا دور كبير في وص��ول الروايتني إل��ى حيث وصلتا،
وباألخص نبذ الروايتني لكل أشكال العنف ،والدعوة للتسامح والتعايش ،وبعض
الطروح��ات االجتماعي��ة فيهما؛ ومن ذل��ك تبني عدد من قضايا النس��وية ،وكذا
التعاط��ف مع املثليني في (مصائر) و(الس��يدة من تل أبي��ب) ،على عكس موقفه
منهم كما الحظته في الطبعة األولى من (طعم الفراق) ،25وميكن تقرير أن اجلانب
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السياس��ي واإليديولوجي قد طغى عل��ى اجلوانب الفنية واألدبي��ة ،إلى احلد الذي
ميكن وصف ما كتبه املدهون باملبادرة أو املشروع.
ولكن ذلك كله ال ينفي محاولة الكاتب تقدمي بعض اجلديد في الش��كل ،وإبداع
قوالب جديدة في البناء ،وتوظيفه لثقافته املوس��يقية والفنية العريضة في كل
من الش��كل واملضمون واملشاهد ،مع التأكيد أن اللغة كانت في الغالب مباشرة
أق��رب إل��ى لغة املقال��ة الصحافية ،ولم تخ��ل من عدد ملحوظ من الس��قطات
النحوية واإلمالئية ،خالفا ً للمستوى األدبي األرفع في (طعم الفراق).
وأرى أن متابع��ة بعض اخليوط واخلطوط واملواضيع ،والتأمل في بعض املش��اهد
والعبارات التي قد تبدو س��اذجة وس��طحية وعدمية األهمية ،في روايات املدهون،
س��تمدنا بالكثير ،ولعله يتاح لكاتب هذه الس��طور عودة أخرى تستدرك ما فات،
وتفصل بعض ما أُجمل ،وتلج مداخل جديدة.

الهوامش:

 1املده��ون ،ربعي ،طعم الفراق ،املؤسس��ة العربية للدراس��ات والنش��ر ،بي��روت ،ط2001 ،1م،
ص.101
 2الحظ كاتب هذه املقالة أن اس��م (جنني) ق��د ورد بفتح اجليم هكذا ،)Janin( :في واحدة على
املراجعات باللغة اإلجنليزية لرواية (مصائر).
األقل من
َ
أفدت كثيرا ً في حتليل الغالف من األس��تاذ الش��اعر عقل ربيع ،خالل نقاش معه في املوضوع
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قبل مدة.
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 6املدهون ،ربعي ،السيدة من تل أبيب ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط ،3ص .106
 7املدهون ،ربعي ،السيدة من تل أبيب ،السابق ،ص .294
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 11من قصيدته( :قال املس��افر للمس��افر :لن أعود كما) ،في ديوانه :ملاذا تركت احلصان وحيداً؟.
 12املدهون ،ربعي ،مصائر :كونش��يرتو الهولوكوس��ت والنكبة ،املؤسس��ة العربية للدراسات
والنشر ،بيروت ،ط ،2015 ،2ص .180
 13املدهون ،ربعي ،مقابلة مع اجلزيرة نت
http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2016/3/1 14املدهون ،طعم الفراق ،سابق ،ص.18
 15املدهون ،مصائر ،سابق ،ص .240
 16املدهون ،السابق ،ص .239
 17املدهون ،السابق ،ص .182
18 https://ar-ar.facebook.com/adel.osta.9
مغن وش��اعر وعازف غيتار .بدأ مس��يرته عضوا ً
 19جون لينون (ٍ ،)1980 -1940( ،)John Lennon
في فرقة البيتلز في ليفربول بإجنلترا وبعد توقف الفرقة عام  ،1970انتقل وزوجته يوكو أونو إلى
أمريكا .كان جون لينون يس��اريا وكتب أغاني متثل ه��ذه الروح الثورية مثل أغنية Power to the
 Peopleوأغني��ة  ..imagineلكن لينون كان مدمنا على اخمل��درات ،وتوجب عليه دخول املصحات
للع�لاج م��ن إدمانه ،وقد اغتيل في العام  ،1980على يد ش��خص قيل إن��ه مختل عقلياً .انظر:
https://ar.wikipedia.org
مثاليا تتحقق فيه املس��اواة والس�لام بني بني البش��ر،
ا
عامل
تصف
أغنية
تخيل ( :)Imagineهي
ً
ً
ومن كلماتها كما في موسوعة الويكيبديا باإلجنليزية:
. Imagine there›s no Heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace
You may say that I’m a dreamer
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اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العايل يف إرسائيل:
الغياب التاريخي ،التحديات الحارضة ،والتطلعات املستقبلية
عرض ومراجعة :حسيب شحادة

*

إصدار جديد عن مكانة اللغة العربية في اجلامعات اإلسرائيلية.
إعداد محمد أمارة ،س��مدار دونيتسا -شميدت ،عبد الرحمن مرعي.
القدس :معهد ڤان-لير2016.1 ،
”إن الشعب يفتقر ُ ويُستع َبد
عندما يُسلب اللسان
الذي تركَه األجدادُ وعندها يضي ُع إلى األبد“
الشاعر الصقلي ،إجنتزيا بوتينا
مدخل
وأولية”( ،ص )11:على ثالثة
تتوزّع محتويات هذا اإلصدار املوس��وم بـ”دراسة رائدة
ّ
أقس��ام ،إضافة ملق ّدم��ة وثبْت املصادر واملراج��ع (ص ،)76-69 :حوال��ي  80مصدرا ً
أغلبه��ا باإلجنليزية ،أرى أ ّن اإلحالة إلى املصدر بدون ذكر رقم الصفحة/الصفحات،
مثل :ش��نهاف وآخري��ن  ،2015غير كافية وينبغ��ي جتنّبها؛ ه��ل كلّ هذه املصادر
صني ،وهي :النظرة إلى اللغة
وم ّ
لخ َ
وملحقَ ني ُ
استغلّت وذُكرت في منت الدراسة؟) ُ
العربية في دولة إسرائيل (ص)22-16 :؛ حضور  -غياب اللغة العربية في مؤسسات
ملخص وتوصيات (ص .)68-63 :أُع ّد هذا
التعليم العالي في إس��رائيل ص62-23 :؛ ّ
البحث لصالح ثالث جمعيات هي :معهد ڤان لير في القدس؛ مركز دراسات ،املركز
العربي للحقوق والسياسات؛ وجمعية سيكوي من أجل املساواة املدنية.
ت األصل العبري لغويًا
كُتب هذا اإلصدار بالعبرية أوّلاً  ،ثم نُقل إلى العربية ،ودقّق ِ
* بروفيسور في جامعة هلسنكي.
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يتيما كالعادة ،ب��دون تدقيق لغوي،
النص العرب��ي
اثنت��ان ،ف��ي حني بقي
َ
ّ
املترجم ً
عينة من األخط��اء اللغوية
ونتيج��ة ذلك تظه��ر جلية في نهاي��ة هذا الع��رضّ ،
الفادحة والفاضحة .لم أعثر على أيّة إشارة حول سبب اختيار إعداد هذا اإلصدار
وقل األمر نفس��ه بصدد
بالعبرية ،آخذين بعني االعتبار أ ّن اثنني من ُمع ّديه عربيانِ ،
ُهوية ناقليه إلى العربية ،وهذا النقل يُعاني أحيانًا من هفوات واضحة ،وهو بحاجة
أكادمييا ،ال من
لبحث منفرد .أضف إلى ذلك ،أن مع ّدي البحث الثالثة لم يتخرّجوا
ً
قسم اللغة العربية وآدابها وال من قسم اللغة العبرية.

2

هدف الدراسة
ستش��ف من
ّ
تهدف هذه الدراس��ة في األس��اس (في  40صفحة تقريباً) ،كما ي ُ
عُ نوانها ،إلى وصف واقع أو مكانة اللغة العربية ،في أقسام اللغة العربية وآدابها،
في أربع جامعات إس��رائيلية م��ن ضمن ثماني جامعات وه��ي :جامعة حيفا ،رُبع
طالبها عرب( ،ص)25 :؛ يشكّل الطالب اجلامعيون العرب في البالد  ٪11من اجملموع
الع��ا ّم ،واجلامع��ة العبرية في القدس ،وجامعة تل أبي��ب ،وجامعة بن غوريون إذ ال
وجود جلامعة عربية في البالد حتى اآلن ،بعد مرور سبعة عقود بالتقريب على قيام
إس��رائيل ،وال يوجد ذكر لسبب اختيار هذه اجلامعات دون غيرها؛ محاوالتي ملعرفة
نس��بة الطالب العرب في قس��م اللغة العربية وآدابها ف��ي اجلامعة العبرية ،عن
العنوان املثبت
حتمل هذه الدراسة ُ
طريق سكرتيرة القسم باءت بالفشل) .إذن ،ملاذا ِ
أعاله .3ممّا يلفت النظر القول “تسعى ال ّدراسة احلالية إلى تعزيز الطرح القائل ،إ ّن
األكادميي محدود جدا( ”...ص ،)14 :هذه اجلملة غير
احليز
حض��ور اللغة
العربية في ّ
ّ
ّ
نصها ،في اخلامتة،
مألوف��ة في األبحاث العلمية ،إذ أ ّن مكانها ،بتغيير طفيف في ّ
وتكون مبنية على ما تق ّدم من بحث وحتليل واستنباط للمعطيات الببليوغرافية
وامليداني��ة املطروحة واملبحوث��ة .كما أن مثل هذه التعميم��ات املعروفة للجميع
ال تضيف ش��ي ًئا ذا بال إال إذا كانت مش��فوعة بالتفاصي��ل والتحليالت املطلوبة
واملناس��بة .من املعروف ل��كل ذي معرفة أوّلية بأوضاع البالد ،ب��أ ّن حضور العربية
في ش�� ّتى مناحي احلياة في الوس��ط اليهودي متواضع جداً ،إن لم نقل إنّه غائب
5
وبخاصة احملكية ليس على ما يُرام.
تقريباً 4،كما أ ّن وضع العربية
ّ
الكليات العربية
عال في البالد؛ منها أربع عربية فقط ،أقلّ
ثمة اثنتان وس�� ّتون ّ
ّ
مؤسس��ة تعليم ٍ
من الثلث ممّا ينبغي أن يكون ،وَفق نسبة عدد السكّان العرب ،أهل البالد األصالنيني،
وهي كليات لتأهيل املعلّمني :الكلية األكادميية العربية للتربية في إسرائيل ،حيفا؛
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واملعهد األكادميي العربي للتربية ،وكلية بيت بيرل؛ وأكادميية القاس��مي للتربية،
باق��ة الغربية؛ وكلية س��خنني لتأهيل املعلّمني .لغة التدري��س في هذه الكليات
هي العربية ،وال تناولَ
كافيا لهذا الش��أن في هذه الدراس��ة ،بالرغم من األهمية
ً
العظم��ى في إعداد معلّمي العربية في املدارس ،وأبعاده على مس��تقبل العربية
في إسرائيل ،الواقعة حتت موجات متفاقمة من العبرنة والتعبرن واالنحسار.
وضع العربية في البالد
ف��ي القس��م األوّل اس��تعراض لوض��ع العربية العا ّم ف��ي البالد ،وه��ذا الوضع
الهامش��ي ،أو الهامشي النس��بي ،في كلّ املناحي معروف للقاصي قبل الداني.
أما
العربية إضافة لذلك ورغم
رس��ميتها ،دونية مقارنة باإلجنليزية وبالروس��يةّ ،
ّ
”السيدة“ “גבירה”( ،وُصفت العبرية مبثل هذه الصفة في القرون
بالنسبة للعبرية
ّ
الوسطى 6املهيمنة) ،فحدِّث وال حرج.
العربية في البالد لغة رس��مية مبوجب ”مرس��وم ملكي“ انتدابي (مادّة رقم ،82
س��نة  ،)1922على الورق ال أكث��ر .وبالرغم من ذلك ،هنالك مح��اوالت متكرّرة في
أما على أرض الواقع ،فه��ي لغة أجنبية ثانية
الكنيس��ت منذ عقود إللغ��اء ذلكّ ،
هامشية ،وبالنسبة لشريحة كبيرة ج ًّدا من يهود البالد مبثابة لغة مهدِّدة ،دونية،
تخلُق مش��كلة ،لغة العدو ،ويتعلّمها اليهود ألغراض عس��كرية اس��تخباراتية
(مث�ًل�اً ص 30 ،25 :مالحظ��ة  ،15ص ،)64 :وليس كلغة ذات ثقافة عريقة ووس��يلة
لفهم اجلار ،أو حتى لفهم العبرية ذاتها القدمية واحلديثة على ح ّد س��واء .كما أ ّن
مساهمة العربية في معجم ما يدعى بـ”إحياء العبرية“ (תחיית העבריתHebrew ,
(اللهم باس��تثناء
احليز العام اإلس��رائيلي
ّ
 )Revivalمطمورة.ال وجود للعربية في ّ
7
الشتائم وبعض األلفاظ العربية املقترَضة في العبرية ) ،فمطار اللد ،على سبيل
خال من أ ّي ذكر للعربية ،وال ح ّتى لدى اليهود الشرقيني الذين حت ّدثوا بإحدى
املثالٍ ،
ُ
لهج��ات العربية كلغة أ ّم .وهنالك جيل من الش��باب املتح ّدر من أصول ش��رقية،
يس��عى حملو أيّ��ة صلة بالثقافة العربية .تبينّ من اس��تطالع أجراه األس��تاذ يهودا
ش��نهاڤ عنوانه ”اليهود الشرقيون واللغة العربية“ أ ّن عُ شرهم في البالد يظنّون
بأنّهم يعرفون العربية جيداً .وتبينّ كذلك أ ّن نس��بة اليهود اإلش��كناز (الغربيني)،
الذين يدرس��ون العربية في اجلامعات ،أكبر من تلك لدى الش��رقيني القادمني من
الدول العربية بأربع مرّات (حول وضع العربية لدى يهود البالد يُنظر مثال في التقرير
الذي أع ّده يهودا شنهاف ،ميسلون الشة ،رامي أبنيملخ ،نيسيم مزراحي ،يوناتان
مندل ،القدس :معهد ڤان ليرُ ،2015 ،متاح على الش��ابكة) .يُذكر أ ّن اليهود كانوا
ونيف.
قد حت ّدثوا مبا
ّ
يسمى بالعربية اليهودية وكتبوا فيها م ّدة اثني عشر قرنًا ّ
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معرفة العربية نسبية
من املعروف ،أ ّن معرفة العربية ،مثلها مثل أيّة لغة أُخرى أمر نس��بي (أضف إلى
ذلك ما في العربية من ازدواجية عميقة ،)8من الصعوبة مبكان حتديد مستوى جامع
مانع ف��ي هذا الصدد ،حول امله��ارات اللغوية الثالث :الق��راءة والفهم ،والتح ّدث،
والكتاب��ة (ال أذك��ر هنا التفكير فهو أس��مى املهارات) .نس��بة ال��ـ ٪10املذكورة،
تتقلّص بحس��ب التقري��ر آنف الذكر ،عن��د احلديث عن ق��راءة صحيفة وفهمها
لتصل إلى  ،٪2,6وتصل في قراءة األدب إلى  .٪1ويش��ير التقرير أيضا إلى أ ّن ٪57,8
مهم وتعود أهميتها وَفق آراء
من املس��تطلعة آراؤهم ،يرون أ ّن معرفة العربية أمر
ّ
 ٪65,4العتبارات أمني��ة .9تبينّ أيضا من التقرير ،أ ّن موقف يهود الدول العربية إزاء
العربية ،أقلّ إيجابية من اآلخرين (في هذا املوضوع :تعلّم اليهود في البالد للعربية
والعربية اإلسرائيلية اليهودية ،ينظر في ما كتبه يوناتان مندل مثل:
Yonatan Mendel, The Creation of Israeli Arabic: Security and Political
Considerations in the Making of Arabic Language Studies in Jewish
Schools. London: Palgrave Macmillan 2014).
توص��ل إلي��ه م��روان أب��و غزال��ة قب��ل ع�� ّدة أع��وام
م��ن الالف��ت للنظ��ر ،م��ا ّ
_(http://www.dirasat-aclp.org/arabic/files/Marwan_AbuGhazaleh
Kitab_Dirasat_2010.pdf)،
حول موق��ف الطالب العرب اجلامعيني إزاء العربية ،عند التحاقهم باجلامعات من
إيجابيا
جهة ،وبعد ذلك من جهة ثانية .اتّضح له أ ّن املوقف في املرحلة األولى كان
ً
ج ًّدا ،إلاّ أنّه انقلب رأسا ً على عقب ،بعد السنة اجلامعية األولى ،وقالوا إ ّن العبرية
أرقى من العربية (ص ،)25 :هذا االدّعاء بحاجة لتوضيح إذ أ ّن جلّ علماء اللغة ،يرى
أن ال وجود للغة أفضل أو أرقى من أُخرى( .ע’זאלה מחאג’נה מרואן מוחמד חסן יוסף
( ,)2009עמדות כלפי הערבית ,העברית ואנגלית בקרב סטודנטים ערבים באוניברסיטה.
עבודה לקראת תואר ’’מוסמך למדעי הרוח‘‘ תל–אביב :אוניברסיטת תל–אביב).
أَيّة معرفة؟
محاضرة بأ ّن الطالب العرب واليه��ود ،يُحجمون عن
ممّا ورد في االس��تبانة ق��ول
ِ
التكلّم بالعربية ،وتضيف أن مس��توى اليهود في معرف��ة العربية األدبية أفضل
الن��ص العربي ،وقارن
م��ن مس��توى العرب (ص 26 :في الن��ص العبري ،ص 29 :في
ّ
 )http://www.arabicac.com/content.asp?id=103ويحصل اليهود على عالمات
النص العبري).
أعلى من عالمات العرب (ص 27 :في
ّ
مثل هذه التعميمات تبقى مضلّلة ِإن تُركت دون توضيح .الس��ؤال املطروح :أيّة
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معرف��ة هذه ،وفي أيّة مس��اقات يحصل اليهود على عالم��ات أفضل من عالمات
جيداً ،أ ّن املقصود
العرب؟ كلّ من درس اللغة العربية في اجلامعات اإلسرائيلية يعي ّ
وبخاص��ة ”الفعل“ فيها .هنا
س��يما صرفها
هو مس��اق قواعد اللغة العربية ،وال
ّ
ّ
يواج��ه الطالب اجلامعي العربي ،الذي يختار عادة دراس��ة اللغ��ة العربية وآدابها
لسهولتها في تقديره ،ولغياب إمكانية دراسة موضوع آخر ،بصورة مفاجئة ،نهجا ً
كلية عن الطريقة العربي��ة التقليدية في التعامل مع منظومة
أوروبي��اً ،يختلف ّ
كاف في املدارس العربية،
التحليالت الصرفية ،التي في األساس ،ال حتظى باهتمام ٍ
ينصب على النحو واإلعراب .الطالب اليهودي من جهة أخرى ،يكون
فالتركيز فيها
ّ
على علم وجتربة سابقني بهذه الطريقة منذ املرحلتني االبتدائية والثانوية .يكفي
هنا أن نشير إلى منهاج تقسيم أوزان الفعل ( )Verbal Formsإلى عشرة ،يتعلّمها
األجنبي ويحفَ ظه��ا غيبا ً منذ البداية .أصل هذه الطريقة يعود إلى االستش��راق
األملاني ،فأصحابه اس��تصعبوا النطق بأس��ماء األوزان العربي��ة (خصوصا العني):
تفعل ،انفعل ،تفاعل ،افتعل ،افعلّ  ،استفعل
فعل ،ف َّعل ،فاعلَ  ،أفْعلَ ّ ،
فعلُ ،
َ
فعلِ ،
ً
(عادة ال يُدرج) ،هنالك  15وزنا ،فاستبدلوها باألرقام الالتينية I, II, III, IV, V, VI, VII,
.VIII, IX, X
التقليد االستشراقي
هنالك في الدراس��ات االستشراقية فكرة س��ائدة ،تقول بأ ّن العربية لغة ميكن
بحثُه��ا ،إلاّ أنّها ال تصلُح أن تك��ون أداة بحث (ص ،30 :وفي األصل العبري ص،)27 :
ب��دون تعليق .هذه الفكرة ،في تقديرنا ،ال مكان لها ال في املاضي وال اليوم .يُش��ار
إل��ى أ ّن الكثيرين من األكادمييني العرب وكذلك اليهود وآخرين في ش��عوب أخرى،
يفضلون كتاب��ة أبحاثهم بلغات أجنبية عاملية (في الغالب تُترجم إليها عن لغة
ّ
س��يما اإلجنليزية ،وذلك لدوافع تتعلّق مبوضوع ش��خصي ،إمكانية
أ ّم الكاتب) وال
ّ
الس��لّم األكادميي .ال وزن ،أو في أحس��ن األحوال ،يك��ون وزن األبحاث
الترقي��ة في ُ
املكتوب��ة بالعربية أو بالعبرية أقلَّ بكثير ممّا لو نُش��رت بلغ��ة عاملية .أولاً أل ّن عدد
مقيمي
وثانيا أل ّن ّ
ق��رّاء اللغة األجنبية يكون أكبر (العرب غير مغرَم�ين بالقراءة!) ً
األبح��اث هم من األجانب ع��ادة وال يُجيدون العربي��ة .وللمقارنة هنالك من ي ّدعي
أ ّن العبرية لغة بحث حديثة ،10وهي التي كانت غير محكية طيل َة س��بعة عش��ر
قرنًا متتالية ،وغدت لغة محكية من جديد ،منذ أواخر القرن التاس��ع عشر فقط،
ومعجمه��ا محدود إذا ما قورن بلغات أخرى كالعربي��ة واإلجنليزية .أصحاب اللغة
هم الذين يجعلون من لغتهم األ ُ ّم/القومية لغة بحث معتبرة في احلياة األكادميية
يحضرني في هذا الس��ياق ،ما قاله أستاذي ومرشدي
العاملية ،وفي مجاالت أخرى.
ُ
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ف��ي أطروح��ة الدكتوراه ،زئيڤ بن حايي��م ( )2013-1907ردًّا على استفس��ار حول
صعوبة االطّ الع على أبحاثه األساس��ية في الدراسات السامرية ،كونها مكتوبة
بالعبرية .كان ردّه :فليتعلّموا العبرية (שילמדו עברית) .مع هذا ،يجب التنويه بأ ّن
اجلزء اخلامس من سلسلة أبحاث بن حاييم حول العبرية واآلرامية بحسب التقليد
السامري ،الذي يتناول قواعد لغة التوراة السامرية العبرية والصادر عام  ،1977قد
صدر باإلجنليزية عام  1999ليكون متا ًحا لدائرة أوسع من الباحثني والدارسني.
يعود هذا التقليد (מסורת )tradition ,في استخدام العبرية في تدريس العربية
في جامعات إس��رائيل إلى منهاج أوائل املدرِّس�ين ،خريجي اجلامعات األملانية مثل
د .ت��س .بنعيط (ت ،)1973 .ش .د .غويتاين (ت ،)1985 .ي .ي .ريڤلني (ت ،)1971 .والد
رئيس دولة إس��رائيل احلالي؛ ترجم القرآن للعبرية ونُشر سنة  ،1936وقصص ألف
ليلة وليلة في  32مجل ًدا صدرت في الس��نوات ( )1971-1947و ي .ح .پولوتس��كي
(ت )1991 .في اجلامعة العبرية في القدس ،والذين لم مي ِلكوا ناصية العربية كلغة
منطوق��ة ،بالرغم من معرفتهم العميقة والواس��عة لقواع��د العربية املكتوبة
وتاريخها ومعجمها .بعبارة موجزة ،عرفوا عن العربية ال العربية نفس��ها ،مت ّتعوا
ش��ك أ ّن الس��بب
مبعرفة نظرية ،لم ترقَ إلى التطبيق العملي ش��به الروتيني .ال
ّ
األساس��ي لدى معظ��م احملاضرين اليه��ود ،لعدم اس��تخدام العربي��ة (املعيارية
العامية ،أو خليط منها) في تدريس مس��اقاتها اخملتلفة من لغة
( ،)MSAب�ين بني،
ّ
وأدب وتراث ،نابع من عدم توفّر املعرفة العملية الكافية لذلك ،وقد ينس��حب هذا
أيضا بالنسبة للغة املعيارية.
التعليل على بعض احملاضرين العرب ً
ذل��ك املنهاج الش��بيه مبنهاج تدريس الالتينية أو اللغات امليتة ،كان س��ائ ًدا في
أوروب��ا ف��ي القرون الغابرة ،في تدري��س اللغات القدمية املندث��رة .يركّز هذا املنهاج
عل��ى فهم وحتليل اللغ��ة املكتوبة صرفا ً ونحوا ً ودالل��ة ،أي التحليل الفيلولوجي،
وترجمته��ا إلى اللغ��ة األ ّم ،من دون إيالء مهارة التح ّدث أيّ��ة أهمية تُذكر ،أو فهم
يغط��ي هذا املنهاج أقلّ من ثلث
املنط��وق من اللغة أو الكتابة بها .بعبارة أُخرىّ ،
معرفة العربية ال غير .ميكن تش��بيه هذا املنهاج من الش��رح والتحليل بتش��ريح
اجل��رّاح للجثة الهامدة ليطلع على ما فيه��ا ،ال ليدرس كيف تعمل أعضاؤها مع
وتتطور .ي ّدعي مع ّدو الدراس��ة أ ّن تدريس العربية بالعبرية نابع من ”تأثيرات
بعض
ّ
االستشراقي املعتمد في هذا املضمار ،أو ربمّ ا كذلك بفعل تأثيرات من دوافع
اإلرث
ّ
شك أن
عس��كرية واس��تخباراتية بنيويّة
متأصلة عند احملاضرين“ (ص .)63 ،28 :ال ّ
ّ
الش��ق ّ األوّل من هذا االدّعاء ِأو االس��تنتاج صائ��ب ،وآن األوان ،في تقديرى بعد قرن
ِ
تقريب��ا ً للتحرّر منه ،ولك ّن الش��ق ّ الثاني بحاجة ملزيد من اإليض��اح والتحليل .إ ّن
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املنطق البس��يط يقول إ ّن مثل هذه الدوافع واحملفّ زات العسكرية واالستخباراتية
(إيجاد فرص عمل أيضا) تتطلّب حتما ً مهارة في التح ّدث بطالقة بإحدى اللهجات
العربية على األقل ،والس��ؤال امللحاح كيف من املمكن أن يكتس��ب الطالب هذه
املهارة من ُمحاضر هو بنفسه ،غير قادر على التح ّدث بطالقة ال بالعربية املعيارية
معينة .يج��ب أال يغيب عن البال إمكانية اكتس��اب
احلديث��ة وال بلهجة عربي��ة ّ
العربية ،محكية أو مكتوبة ،في نطاق اخلدمة العسكرية ،في أذرع اجليش واخملابرات
اخملتلفة.
حول تدريس العربية في اجلامعة العبرية
هذه إجابة البروفيسور منا ِحم ميلْسون* (.)-1933
”ي��دور حديثي عن اجلامعة العبري��ة ،ألنّي أعرف الوضع فيه��ا أكثر مما أعرف عن
األوضاع في اجلامعات األخرى .آمل أن تكون العربية لغة التدريس [في قسم اللغة
العربية وآدابها] في جامعة حيفا ،إذ أ ّن معظم أعضاء الهيئة التدريسية والطالب
هناك من العرب .أرى أنّه من املرغوب فيه حقّ ا تدريس العربية بالعربية .يبدو لي أ ّن
أغلب املدرِّس�ين ،أبناء جيلي واألصغر س ًّنا يعتقدون ذلك .إذن ،ملاذا ال نرى ذلك على
يكمن الس��بب الرئيس ،في تقديري وببس��اطة ،في أ ّن جلّ املدرِّسني
أرض الواقع؟ ُ
(ليس الكلّ ) يس��تصعبون اس��تخدام العربي��ة كلغة أكادميية .اجلدي��ر بالذكر أ ّن
األس��تاذين شموئيل موريه وألبير أرازي كانا يستخدمان العربية في تدريس بعض
حب
املس��اقات .أنا ً
أيضا ،بينما أحت ّدث بالعربية بس��هولة ومبتعة وأستطيع ،بل وأ ُ ّ
أيضا ،أجد اس��تخدام العبرية
إلق��اء احملاضرات وإجراء النق��اش بالعربية املعيارية ً
تعود وأُلفة .تعود جذور ذلك إلى
في التدريس والتحليل أس��هل مناالً .إنّها مسألة ّ
تاريخ تعليم هذه املادّة في البالد .جيل املدرّسني األوّل (بنعط ،غويتاين ،پولوتسكي)
كان��وا خرّيجي اجلامعات األملانية ،ولم يتحلّوا بالثقة ِحيال اس��تخدام العربية في
التدريس .في اجليل التالي ،دڤيد أيلون ،مئير كيستر ،يهوشع بالو ،حاييم بالنك ،غدا
الوضع أكثر تعقيدا .بخصوص أحدهم ،كيس��تر ،أعلم أ ّن متكّنه من العربية بكلّ
أمناطه��ا وأنواعها كان كامالً .مع ذلك امتنع م��ن التدريس بالعربية ،ليس بالطبع
بس��بب عدم الق��درة ،ولكن نتيجة قناعته بأ ّن اس��تخدام لغة أخرى في التدريس
لش��رح النصوص العربية وحتليلها ،يؤدّي إلى فهم النصوص بش��كل أعمق وأدقّ .
* منا ِحم ميلْسون ( :)-1933أستاذ اللغة العربية وآدابها في اجلامعة العبرية ،درّس بالعربية في
تس��عينات القرن املاضي ح ّتى تقاعده عام  ،2002وكانت إجابته عن س��ؤالي :ملاذا ال تُس��تخدم
العربية كلغة تدريس في قس��م اللغة العربية وآدابها في اجلامعة العبرية؟ تس��لمت اإلجابة
إلكترونًيا في شباط والفقرة األخيرة في أّيار .2017
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باملناس��بة ،أنا درّست بالعربية بعض مس��اقاتي ،في احللقات الدراسية حول أدب
جنيب محفوظ ،وفي مس��اقات أخرى حول القصة املصرية في السنة الثالثة وفي
عت وطلبت من الطالب اإلجابة بالعربية
إطار مقرّرات ش��هادة املاجس��تير.
ّ
ش��ج ُ
أيضا ،إلاّ أ ّن معظمهم استصعب ذلك .هذا لم يكن أمرًا سهلاً كل ”هلق ّده“ .أظ ّن،
ً
وبالرغم من الصعوبة ،ينبغي السعي من أجل اإلكثار بقدر اإلمكان ،من استخدام
العربية كلغة تدريس في قسم اللغة العربية.
ش��ك عندي أ ّن القدرة على اس��تعمال العربية كلغة تدريس هي من املؤهالت
ال
ّ
التي يجدر أخذها بعني االعتبار عند اختيار ّ
املرش��حني للتدريس في قس��م اللغة
األهم.
العربية وآدابها .إنّها من املؤهالت املستحسنة ،إلاّ أنّها ليست الوحيدة وال
ّ
ثم��ة مؤهالت ضرورية أساس��ية تأتي قبل ق��درة النطق بالعربي��ة ،وهي الكفاءة
ّ
العلمية وموهبة البحث واإلبداع األكادميي“.
ف��ي هذا الس��ياق ،ال ب ّد لي من التنويه مبا حصل معي مع األس��تاذ الفذ ّ الراحل
مئي��ر يعق��وب كيس��تر 2010-1914 ،ف��ي أواخر س��تينات القرن العش��رين .في
خيرني األس��تاذ قائ�لا” :بأية لغة تريد
امتحان ش��فوي عنده ح��ول القرآن الكرميّ ،
أن نجُ��ري االمتح��ان“؟ ،وع ّدد بضع لغ��ات ولكن لم تكن العربية م��ن بينها .أجبت،
فضل العربية فهي موضوعنا ،أليس كذلك“؟ وهكذا كان ،مردّدًا عبارته املعهودة
”أ ُ ّ
والس��عة“ ،كان يس��ألني بالعبري��ة .إجاباتي بالعربي��ة املعيارية لم
”على الر َّ َحب َّ
للممتحن مائة باملائة في أكثر م��ن موضع ،فكان يقاطعني قائال
تك��ن مفهومة
ِ
بالعبرية” :ماذا تقصد هنا“؟ كرّرت اإلجابة نفس��ها ولكن بألفاظ مختلفة أحيانًا
ومع هذا ،أصر ّ في النهاية أن أُعيد بعض إجاباتي بالعبرية.
متاما ،أمامنا م َلكَتان لغويتان
إ ّن فهم املكتوب ش��يء وفهم املنطوق ش��يء آخر ُ ً
مختلفتان ،وهناك من سمع العربية من كيستر ولكن ذلك لم يحدث في التدريس
قط .أضف إلى ذلك أنه جتدر اإلش��ارة إلى أ ّن لغ��ة أ ّم كلّ من موريه ( )-1933وأرازي
( )-1938املتقاعدي��ن هي العربية العراقية بالنس��بة ل�لأول ،الذي وصل البالد عام
 ،1951والعربية اللبنانية بالنس��بة للثاني الذي هاجر إلى البالد عام  .1969ال ريب
ف��ي أ ّن ما ورد ف��ي الفقرة األخيرة من إجابة ميلس��ون ،كما صاغها هو بنفس��ه
بالعربي��ة( ،البقية ترجمتي من العبرية) س��تكون مثار نق��اش ،وقد تطرّقت إليها
الحقً ا باختصار .في هذا السياق ال ب ّد من ذكر أستاذين لي في قسم اللغة العربية
ف��ي القدس :ب .موس��ى پيامنتا املقدس��ي األص��ل ( )2012-1921ودرّس بالعبرية
أمه األولى؛ وب .حايي��م بالنك (أبو دهود)1984-1926 ،
بالرغ��م من أ ّن العربية لغة ّ
الباح��ث املعروف ف��ي اللهج��ات العربية احلديثة ،في فلس��طني والع��راق ،ودرّس
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اش��تغلت مس��اع ًدا ( )assistantعند بالنك سنوات طويلة ،وال أذكر أننا
بالعبرية.
ُ
اللهم إلاّ عب��ارة هنا وجملة هنا ،إال أنّني
حت ّدثن��ا بالعربية ال املعيارية وال العامية،
ّ
أعل��م أنّه كان يتح ّدث بالعربية العامية مع عج��وز من بيت صفافا كان يزوره بني
الفينة واألخرى.
ح ّتى س��بعينات القرن العش��رين عل��ى األقلّ كانت العبرية لغ��ة التدريس في
مؤسس��ات التعلي��م العالي في الب�لاد (ص .)24 :ويذكر األس��تاذ ي .بالو (،-1919
ّ
املتقاعد منذ العام  1989في قس��م اللغة العربية وآدابه��ا في اجلامعة العبرية)
في مقابلة معه ،أنّه بدأ في دراسة العربية في جامعة ڤيينا عام  1937عملاً برأي
أحد أعمامه ،وذلك ألنّها ستساعده على االنخراط في اجملتمع في فلسطني ،إذا ما
قرّر االنتقال للعيش هناك .من الواضح أ ّن دراسته العربية في ما بعد في اجلامعة
عضوا بارزًا في س��لك التدريس م�� ّدة طويلة ،ال
أهلت��ه أن يصبح الحقً ا
العبري��ةّ ،
ً
س��يما في مج��ال العربي��ة الوس��طى ( )Middle Arabicاملس��يحية واليهودية،
ّ
وشغل منصب رئيس مجمع اللغة العبرية في القدس في السنوات .1993-1981
بكلمات معدودة ،علّم قواعد العربية بأمناطها وحت ّدث عن العربية بالعبرية وكتب
مس��وغ أو محفّ ��ز المتالك ناصية
ع��ن لهجة بير زيت ول��م يرَ ،على ما يظهر ،أ ّي
ّ
العربية املعيارية حديثًا وكتابة أو أ ّي منط من اللهجة الفلس��طينية لينخرط في
11
عمه.
اجملتمع الفلسطيني بحسب نصيحة ّ
س��ألت ب .مئير بار أش��ير ( ،)-1955احملاضر اآلن في قس��م اللغة العربية وآدابها
ف��ي اجلامعة العبرية ،وتلقيت هذه اإلجابة (بداية أيار ” .)2017لغة التدريس عندنا
هي العبرية ولكن في معظم املس��اقات تس��تخدم العربية بواقع ثلث إلى نصف
يحث املدرس�ين على القيام بذلك ويستجيب معظمهم .بعبارة
القسم
ّ
احلصةِ .
ّ
احلية حتتلّ اآلن مكانًا أكبر ممّا كان عليه الوضع في املاضي .هنالك
العربية
أخ��رى،
ّ
بالطب��ع فروق كبيرة ب�ين اخلرّيجني اليهود بص��دد القدرة على التعبير الش��فوي
جيد وهنالك من يبقى بعي ًدا ج ًّدا عن ذلك“.
والتحريري .هنالك من يصل ملس��توى ً ّ
”يتم تدريس غالبية املساقات باللغة العبرية ،وإذا ما درّس احملاضر
قارن هذا بالقول ّ
باللغ��ة العربية ،فإن��ه يقوم أحيانا ً بتلخيص املضامني باللغ��ة العبرية“ (ص.)28 :
ه��ذا يذكّرن��ي بردّ أحد احملاضرين اليهود الش��رقيني على س��ؤال و ّجهته له طالبة
يهودية إش��كنازية في مس��اق للش��عر العربي احلديث ،ولغة التدريس فيه كانت
العربية املعيارية في أواخر ستينات القرن املاضي .كانت تلك الطالبة ال في العير
عما كان يدور في احملاضرة وجاء ردّ احملاضر :בקיצור נמרץ
وال في النفير ،فاستفسرت ّ
جمة!!
יש למשורר צרור של צרות أي :باختصار شديد يعاني الشاعر من مصائب ّ
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بتفوق” :يئير خوري درّس بالعربية
يقول طالب أنهى مؤخرًا دراس��ته للماجستير
ّ
املعيارية مساقني في األدب احلديث عام  2007أو  .2008كلّ املساقات الباقية دُرّست
النص العربي وننقل��ه إلى العبرية
بالعبري��ة ول��م تُدمج فيها العربية .كنّ��ا نقرأ
ّ
وكل ما يدور حوله من ش��رح وحتليل يك��ون بالعبرية .في تقديري ال يكون الطالب
اليه��ودي عند تخرّجه قادرًا على التكلّم والكتاب��ة بالعربية املعيارية .التركيز في
ينصب على بحث ع ّدة جوانب لغوية وليس على اكتساب اللغة
جميع املس��اقات
ّ
تؤهل معلمني عربًا نظرّيًا أي اكتس��اب أس��اليب
وقواعده��ا .أعتقد أ ّن اجلامع��ة ّ
أما بخصوص القدرة على التكلّم بالعربية املعيارية بإتقان فال ،إنّها تتأتّى
البحث ّ
حتس��نت بعد دراس��تي
باجمله��ودات الش��خصية .ال أعتقد أن قدرتي على التعبير ّ
حتس��نت ألن��ي أقرأ الكثير من املؤلف��ات بالعربية كمؤلفات طه
في اجلامعة وإمنا ّ
عاما عند
حسني والعقاد وحنا مينة إلخ“ (الوضع نفسه تقري ًبا كان قبل خمسني ً
حصولي على الش��هادة اجلامعية األولى في العربية من اجلامعة العبرية) .ما زلت
أذكر كيف كنّا ،نحن الطالب العرب في أواخر س��تينات القرن املاضي ،نُطلق على
قسم اللغة العربية في اجلامعة العبرية ،اسم ”قسم/حوچ الترجمة“!!
أيض��ا ،يح ّبذون
يب��دو ل��ي أن كثيرين من احملاضري��ن ،كما ورد في هذه الدراس��ة ً
التدريس بالعربية كما هي احلال بالنسبة للغات احلية األخرى ،ولكنّهم ال يُط ّبقون
ذلك لس��بب أساسي وهو أ ّن معظمهم يستصعبون اس��تعمال العربية كلغة
أكادميية .إحراز ملكة لغوية في العربية املعيارية شفويًا وحتريريًا يتطلّب مجهودًا
كبيرًا متواصلاً ووق ًتا طويلاً ومعاناة ليست بضئيلة ،إذ أ ّن هذا النمط اللغوي ليس
لغ��ة أ ّم أح��د ،إال أنّه يصبح كذلك بعد جهد جهيد .كل ذي جتربة في هذا الش��أن
يعي كيف كان في املراحل األولى الكتس��ابه اللغة املعيارية ش��فويًا ،يتردّد ويعير
املبنى (اإلعراب) جه ًدا يفوق أحيانًا االهتمام باملضمون .مثل هذه النقاط اجلوهرية،
في تقديري ،لم حتظ بأي ذكر تقري ًبا في هذه الدراسة قيد املراجعة.
العربية في جامعة حيفا
في القس��م الثاني من اإلص��دار قيد البحث ،يرى الق��ارئ أ ّن حضور العربية في
ونيف ،قائم باالس��م فقط تقريبا .كلّ
اجلامعات اإلس��رائيلية ،منذ س��بعة عقود ّ
املس��اقات املتوفّرة في أقس��ام اللغة العربية وآدابها ،تُدرَّس ع��ادة باللغة العبرية
إال م��ا ن��در ،وعندها يكون ذلك مش��فوعًا بتلخي��ص بالعبرية .ال نحي��د عن جادّة
الص��واب ،إذا ما قلنا بأ ّن محور التدريس ،يدور حول ترجمة من األصل العربي ،قدميًا
كان أم حديثً��ا ،إلى لغ��ة الهدف ،العبري��ة احلديثة وليس بالعك��س ،وفي البحث
الفيلولوجي ،أي قراءة وحتليل وترجمة نصوص قدمية .بعبارة موجزة ،يكون التركيز
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عل��ى فهم املكت��وب (ما تراه العني) مبس��توياته اخملتلفة ،ال املنطوق (ما تس��معه
األذن) ،واكتساب معرفة نظرية بحثية عن العربية ،وش ّتان ما بني هذا وبني معرفة
عمليا تش��مل املقدرة على القراءة
عمليا مبهاراتها الثالث .معرفة اللغة
العربي��ة
ً
ً
واحملادث��ة والكتابة بش��كل ينعت عادة بلغة األ ّم ،وفي الط��رف اآلخر هناك معرفة
نظرية لفهم املكتوب فقط وهي أس��هل بكثي��ر من املعرفة العملية .ال غرابة إذًا
ف��ي وجود أس��اتذة للعربية كثيرين ج ّدا ،يحملون أعل��ى الدرجات األكادميية ،وهم
غي��ر قادري��ن ال على التعبير الش��فوي وال على الكتابة مبس��توى ً مقبول وال نقول
عام��ة ميكن القول إن التعامل م��ع اللغة العربية في
قري ًب��ا م��ن لغة األ ّم .بصورة ّ
اجلامعات اإلس��رائيلية ،باستثناء جامعة حيفا منذ السنوات األخيرة ،وكأنّها لغة
ميتة كالالتينية أو األكادية أو األوغريتية.
في البحث قي��د العرض واملراجعة ،وُصفت مكان��ة العربية في اجلامعات األربع
بـ”الهامش��ية ،لغة أجنبية ثانية ،ال حت ّدث بها“ (ص ،)63 ،27 :ومن املستهجن حقًّ ا
أن يكون الوضع في اجلامعات األربع واحدا .أظن أ ّن نس��بة اس��تعمال العربية في
جامعة حيفا تفوق بكثير النس��بة في اجلامعات الثالث األخرى .نس��بة احملاضرين
والط�لاب العرب أعل��ى كما ذكرنا ،هذه هي املعلومات الت��ي تلقيتها من محاضر
ف��ي قس��م اللغة العربية ف��ي جامعة حيف��ا (بداية أيّ��ار ” :)2017في مس��اقات
الش��هادة اجلامعية األولى في اللغة العربية وأدبها تُس��تخدم العربية في تدريس
أما في مرحلة املاجس��تير فتصل النسبة إلى  .٪97يحق ّ
ثالثة أرباع تلك املواضيعّ ،
لكل محاضر اختيار لغة التدري��س (العربية أو العبرية) .جزء من احملاضرين اليهود
يدرّس بالعربي��ة .طالب املدارس الثانوية اليهودية الذين يحصلون على الش��هادة
جيدة
اجلامعية األولى يكونون بأغلبيتهم الس��احقة قادرين عل��ى إجراء محادثة ّ
جيد ل��دى هؤالء اخلرّيجني
بالعربية احملكية .مس��توى التعبي��ر بالعربية املعيارية ّ
جيدا ً ج�� ًّدا وأحيانًا ممت��ازاً .كلّ اخلرّيجني ق��ادرون على فهم
وعن��د بعضه��م يكون ّ
كام��ل للمحاضرات في العربية“ .وهذا ما أدلى به طالب يع ّد رس��الة املاجس��تير
يخص التدريس في جامعة حيفا على ح ّد علمي ومن
(أواس��ط أيّار ” :)2017فيما
ّ
جتربتي الش��خصية ،مت ّ التدريس في كلّ املس��اقات التي تعلّمتها باللغة العربية،
فاحملاضرون العرب واليهود ،على حد س��واء ،متمكنون وملّمون باللغة بشكل جيد
وملحوظ .لألسف ال معلومات لد ّي حول اخلرّيج اليهود ّي ،لم أصادف طال ًبا يهوديّا
12
في املساقات التي درستها“.
مصادر هذا اإلصدار
أض��ف إلى ذلك ،ال وجود ألي موقع إلكتروني ج�� ّدي بالعربية في أية جامعة من
244

اجلامع��ات األربع املذكورة .في هذا الش��أن ،اعتمد املع�� ّدون الثالثة على مصدرين
أساس��يني إضافة للمراجع املذكورة  :الدليل ألقسام اللغة العربية في اجلامعات
األربع ،واستبانة تضم ثمانية أسئلة (ال مقابالت كما ذُكر ،ص )26 :أُرسلت حملاضري
عربيا ،و 398طال ًبا:
وطالب الدراس��ات العلي��ا ( 170محاضرًا 131 :من اليه��ود وً 39
عربيا (نيس��ان-أيّار  ،2015ص .)40 ،26 :هذه هي األس��ئلة
منهم  233يهوديًا وً 165
العامة :مستوى الطالب عربًا ويهودًا في اللغة العربية؛ مستوى االهتمام بتدريس
ّ
مؤهالت وفي العبرية מיומנויות) اللغوية؛ ما هي لغة
العربية:
الترجمة
(في
املهارات
ّ
التدريس في أقس��ام اللغة العربية وآدابها وما نسبتها ،وهل من سياسة واضحة
في هذا الش��أن؟ هل التركيز عل��ى األدب العربي القدمي يف��وق التركيز على األدب
حصة الثقافة
احلدي��ث ،هل من اعتبارات واضحة بخصوص اختيار املس��اقات؟ ما ّ
العربي��ة مقارنة بالثقافة اإلس�لامية؟ ما هي نظرة الطالب نح��و اللغة املعيارية
م��ن جهة ،واللهجة احملكية م��ن اجلهة الثانية؟ هل مناه��ج التدريس تقليدية أم
متعددة؟ أيواجه الطالب العربي صعوبة في تعلّم القواعد (في الترجمة العربية:
النحو) مقارنة بالطالب اليهودي؟
من الواضح ،يقول املع ّدون وبحق ّ ،ان هناك ضرورة كبيرة لتغيير جذري في تدريس
العربية (ص .)36 :ممّا يجدر ذكره ،أن ُخمس املش��اركني العرب أجابوا عن األس��ئلة
الثمانية بالعبرية في حني أن يهوديًا واح ًدا أجاب بالعربية .يبدو أ ّن العبرية أسهل
بالنس��بة لذلك اخل ُمس من لغتهم العربية املعياري��ة ،وهذه ظاهرة يجب أن تؤرِّق
الغيوري��ن على لغتهم ،وهويته��م ،وكيانهم .وتبينّ من هذه االس��تبانات بأنّها ال
عامة الس��كان في إسرائيل ،وأ ّن املستطلعة آراؤهم مييلون
متثّل بتاتًا الوضع لدى ّ
مبعظمه��م إلى اليس��ار (ص .)60 :انطالقًا من هذا الواقع ،ال ب ّد من إجراء دراس��ة
أخ��رى تأخد كافّة أطي��اف اجملتمع باحلس��بان ،لتأتي بنتائج أكث��ر واقعية؛ كما أ ّن
مختصون في ه��ذا اجملال ،أفضل من مجرّد
وجها لوجه ،يقوم بها
إج��راء مقاب�لات ً
ّ
عامة تُرس��ل إلكتروني��ا .زد على ذلك ،أنه ال ب ّد من إضافة أس��ئلة
توجيه أس��ئلة ّ
أخ��رى الس��تطالع آراء احملاضرين والطالب مثل :ش��روط قب��ول احملاضرين من جهة
وقبول الطالب من جهة أخرى؛ التفكير في إمكانية اس��تحداث مساقات جديدة
مث��ل البحث املقارن بني العربية والعبرية؛ ه��ل املعرفة النظرية للعربية املعيارية
كافية لفهم ش��امل وعميق لألدب العربي احلديث نثرًا وشعرا؟ ،التعبير الشفوي
والتحري��ري ،تطور اللغة العربية عبر العصور ،العربية املكتوبة في ش�� ّتى األقطار
العربية ،نصيب العامية في الشعر والنثر العربيني املعاصرين.
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بعض التوصيات
في القسم الثالث من الدراسة وضع املع ّدون توصياتِهم إلصالح الوضع الظالم
القائم ،وهذه التوصيات هي ثمرة مش��روع مش��ترك ،كما ذُكر آنفً ا بني معهد ڤان
لير ،مركز دراسات ،وجمعية سيكوي .من هذه التوصيات اعتبار العربية لغة سالم
بني الطرفني (في تقديري يجب املطالبة بتدريس العربية بالعربية مثلها مثل سائر
احلية في العالم ذات التراث الغني في مضامير كثيرة ،ومس��ألة التفاهم
اللغات ّ
يتم أحيانا بني األفراد باإلش��ارة عند صفاء النوايا وبني الشعوب عند
النس��بي ،قد ّ
الصف
احترام قرارات الش��رعية الدولية)؛ تعليم العربية في الوسط اليهودي من
ّ
األوّل ولغاي��ة الثاني عش��ر ،كما هي احلال ل��دى عرب البالد بالنس��بة للعبرية (ال
نكش��ف س��رًّا إذا ما قلنا إ ّن جتربة تدريس العربية في املدارس اليهودية في البالد
قصة فش��ل طويلة)؛ اعتماد مش��روع تعزيز العربية ف��ي األكادمييا ،أي
هي مبثابة ّ
عق��د املؤمترات بالعربية؛ اس��تخدام العربية في تدريس��ها وتدري��س آدابها وليس
العبرية كما هو جار اآلن؛ اس��تيعاب محاضرين عرب أكثر في سلك التدريس (هذا
املوضوع أثار وما زال يثير مشكلة عويصة جدا ،ويالحظ مثلاً عدم وجود أي محاضر
عربي كبير في قس��م اللغة العربية في اجلامعة العبرية التي أ ُ ّسست عام 1926
وح ّتى اآلن!)؛ إلزام جميع التالميذ بدراس��ة العربية كشرط للحصول على شهادة
البجروت (الثانوية
هامة :وجوب منح الطالب احلق ّ
العامة) .وهنا أُضيف ثالث نقاط ّ
ّ
قانونيا في كتابة رس��ائله اجلامعية ح ّتى أطروحة الدكت��وراه بالعربية (واخلالصة
ً
تتطور العربية وتنمو باطّ راد كأداة بحثية أيضا.
باإلجنليزية أو بالعبرية مثلاً ) ،وهكذا
ّ
خط��ة متكاملة لنقل ما يلزم من امل��وادّ البحثية ذات
ال ب�� ّد من العمل بج ّد وفق ّ
مؤسسة حكومية مثل
الصلة إلى اللغة العربية .مثل هذا املشروع ال تقوم به إال ّ
وزارة املعارف بالتعاون مع مؤسسة التعليم العالي .وثالثًا ينبغي تطبيق املرسوم
هامة
االنتدابي القاضي بأ ّن اللغة العربية لغة رسمية في البالد وهذا يعني أمورًا ّ
احليز العام ،في الوزارات ،واجلامعات،
كثيرة معروفة للجميع مثل ظهور العربية في ّ
واملؤسس��ات ،ووس��ائل االتّصال على اختالفها كما هي احلال في بالد ثنائية اللغة
ّ
مثل فنلندا حيث الفنلندية والسويدية .ما زلت أذكر قول أحد أساتذتي املرموقني
(إدوارد يحزقيل كوتشر  )1971-1909في قسم اللغة العبرية في اجلامعة العبرية،
في بداية حلقة دراس��ية في نطاق ش��هادة املاجس��تير في أواخر س��تينات القرن
املاض��ي ،عندما تبينّ له أ ّن جميع الطالب تقريب��ا ال يعرفون األملانية .قال ”أتعرفون
أهم لغة س��امية هي األملانية“؟! قوله هذا عكس واقع توفّر األبحاث األساسية
أن ّ
حول اللسانيات السامية ،آنذاك على األقل ،باللغة األملانية.
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مدرّس العربية املنشود
ف��ي تقديري ،ينبغي أن يكون مدرّس��و العربية في الكلي��ات العربية األربع آنفة
وتطبيقيا ومن الغيورين
الذكر ،من خيرة عرب البالد في معرفة اللغة العربية نظريًّا
ً
عليه��ا ،فه��م مع ّدو معلّمي العربية ف��ي املدارس والكليات في املس��تقبل ،إذ أ ّن
خرّيج اللغة العربية في اجلامعات اإلسرائيلية بوجه عا ّم حتى اليوم ،غير متمكّن
كالما وكتابة ،إال إذا اجتهد وك ّد في املطالعة والكتابة طويال
من العربية املعيارية
ً
مؤهلني
طويال .بعب��ارة أخرى ،ال أرى بأ ّن اجلامعات اإلس��رائيلية ح ّتى الي��وم تخرّج ّ
لتدري��س العربية في املدارس الثانوية ودور املعلّمني في الوس��ط العربي .هناك ما
يشبه احللقة املفرغة ،وللجهود الشخصية اليد الطولى في هذا اجملال .هناك رأي
يقول بأ ّن أقس��ام اللغة العربية في اجلامعات اإلسرائيلية ”ال تخرّج كُتابا ً وشعراء
إنمّ ا باحثني ومعلمني ،13“...ال أدري على أ ّي أساس أُضيفت اللفظة ”ومعلمني“ ،فمن
مؤهلني للغة العربية! بحث
املعروف أن اجلامعات اإلس��رائيلية ال تخرّج معلّم�ين ّ
اللغة والتح ّدث واملعرفة عنها ش��يء ،والتح ّدث والكتابة بها ومعرفتها العملية
بشكل سليم ال نظريًا فحسب ،شيء آخر مختلف متاماً.
التمكّ��ن من العربي��ة املعياري��ة حديثًا وكتابة مبس��توى لغ��ة األ ّم ،إضافة إلى
معينة ،إلى جانب خلفية أكادميية معاصرة وإنتاج بحثي
التضلّع من لهجة عربية ّ
كما وكيفً ا ،سيكون املبتغى الذي يجب أن يُسعى لتحقيقه .هذان اجلانبان،
مقنع ًّ
مؤسس��ات التعليم العالي في الب�لاد .في تقديري ،عند
عل��ى ما يبدو ،نادران في ّ
اختيار أعض��اء ُجدد لتدريس العربية في اجلامعات ،ينبغ��ى أخذ هذين العنصرين
باحلُس��بان باألهمية نفس��ها ،وإذا تعادال فيجب ترجيح كفّ ��ة جانب املعرفة احلية
للغة .مثل هذه املعرفة ميكن امتحانها ،كما أش��رت في مناسبة أخرى ،بواسطة
إلقاء محاضرة ارجتالية حول موضوع ما من اختصاص َّ
املرش��ح ،مل ّدة  45-30دقيقة
عامية قد تكون محادثة
وإدارة النقاش بعد ذلك مع احلضور .بصدد معرفة لهجة
ّ
َّ
املرشح مع ولد/بنت صغير(ة) الس ّن إطارَا مناسباً .من نافلة القول أن يكون أعضاء
جلنة اختيار َّ
رب
املرشحني متضلّعني من العربية نظريًا
وتطبيقيا وباحثني معروفنيّ .
ً
سيقبل في سلك التدريس اجلامعي في البالد شخص له أبحاث
س��ائل يقول هل ُ
قيم��ة ف��ي اللغة العبرية مثلاً  ،إال أنّه ال قدرة ل��ه ال على التح ّدث وال على الكتابة
ّ
يكمن في اعتقاد استش��راقي ما
املش��كلة
من
به
بأس
ال
قدر
املعاصرة؟
بالعربية
ُ
راس��خا وس��ائ ًدا في معظم اجلامعات األجنبية ،يقضي بأ ّن العربية ،كما ذُكر
زال
ً
ميتة كالالتينية تصل��ح أن تكون مادّة للبح��ث والتحليل واملقارنة
س��ابقً ا ،لغ��ة ّ
بأخواتها الس��اميات ،ال للحدي��ث والكتابة بها ،وال أداة بح��ث ،كما هي احلال في
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اجلامع��ات العربية .هنالك أكثر من أربعمائة ملي��ون ناطق بنمط عربي معينّ في
العالَ��م ،وكلّ خري��ج للمرحلة الثانوية يس��تطيع التواصل م��ع أخيه في العالم
يس��مى بعربية املثقفني ،بني بني ،اللغة املشتركة.
العربي من خالل اس��تخدام ما
ّ
يفضل
يبدو أن التمكن من العربية نظريًّا
وتطبيقيا أمر في غاية الصعوبة ولذلك ّ
ً
البعض الش��ق ّ األول والبعض اآلخر الش��ق الثاني وقلّما جند من يسيطر عليهما
االثن�ين بنفس املقدار واملس��توى .ه��ذه الظاهرة تذكّرني مبا وجدت��ه ذات يوم على
الشابكة:
Theory is when you understand everything but nothing works. Practice
is when everything works, but you don’t understand why. In this research
station, we combine theory with practice: nothing works, and we don’t
understand why.
ش��يء يعمل .املمارس��ة هي
أي ”النظرية هي عندما تفهم كلّ ش��يء ولكن ال
َ
عندما يعمل كلّ شيء ،ولكنك ال تفهم ملاذا .في هذه احملطة البحثية ،نحن جنمع
بني النظرية واملمارس��ة :ال ش��يء يعمل ،ونحن ال نفهم ملاذا“ .وكتب ابن خلدون أ ّن
امللكة اللس��انية غير صناعة اللغة أي القواعد ،أل ّن املعرفة عن الش��يء ليس��ت
هي معرفة الش��يء نفس��ه ”فمعرفة قوانني هذه امللكة ومقاييس��ها ،هي علم
بكيفية ،ال نفس كيفية ،فليس��ت نفس امللكة ،إمن��ا هي مبثابة من يعرف صناعة
14
تطبيقيا“.
علما نظرياً ،وال يُحكمها
من الصناعات ً
ً
كلمة ختامية
إ ّن دولة إس��رائيل ،التي تس��عى على الدوام أن تعرّف نفسها بأنّها دولة الشعب
كما هائلاً من اجلنس��يات املهاجرة إليه��ا من جميع أنحاء العالَم،
اليهودي ،جتمع ً
يسمى بـ”بوتقة/أتون الصهر“ (כּור היתוך) ،أي عدم احلفاظ أو على
ومتارس بنشاط ،ما
ّ
األقلّ  ،عدم التش��جيع على احلفاظ على لغات اليهود األصلية ،فما بالك بالنسبة
للعربي��ة لغة أهل البالد األصليني ،الذين ال يتم ّتع��ون بنفس حقوق األكثرية .ثمة
رأي سائد في دولة إسرائيل يقول بأ ّن اللغات األخرى ،تشكّل تهدي ًدا على العبرية.
ُخمس احملاضرين اليهود ،املس��تطلعة آراؤهم ،يعارض��ون أن تكون للعربية مكانة
متس��اوية م��ع العبرية ،في حني أ ّن ُخمس�ين من الطالب اليهود ع ّب��روا عن الرأي
نفس��ه .ع ّبر كلّ املشاركني في االس��تبانة عن ضرورة تدريس العربية في الوسط
أما
جيد ،تعزّز فرص الس�لام في الش��رق األوسطّ ،
اليهودي ،وأ ّن معرفتها بش��كل ّ
متوسطة في تقدير احملاضرين والطالب اليهود،
ضرورتها ألغراض عس��كرية فهي
ّ
عينة متثّل
وه��ذا أمر الفت ،غي��ر متوقّع .يُذكر ثانية ،أ ّن أولئك املش��اركني ليس��وا ّ
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اجملتمع اإلسرائيلي بأسره.
حيث تكون األرض واللغة واإلنس��ان ينمو الشعب ،وفي األراضي املق ّدسة نُهبت
األرض مبعظمهاُ ،ه ّمش��ت العربية وما زالت تُعبرن وتتعبرن وتنحس��ر ،واإلنس��ان
اخلضم .إ ّن تراجع العربية وانحس��ارها في البالد يعكس
العرب��ي يتأرجح في ه��ذا
ّ
تصاعد السياس��ة املعادية ألصحاب هذه اللغة .يبدو لن��ا ،أنّه على املدى البعيد،
فإن تعزيز مكانة اللغة العربية بنمطيها الرئيسني املعيارية واحملكية لدى اجلميع
في األراضي املق ّدسة سيكون لصاحلهما.
ملحق:
عينة من األخطاء اللغوية:
ّ
سيما في النحو منها:
ال
كثيرة،
لغوية
أخطاء
وقعت
ّ
 -1في الصرف:
أ) معافون بدال من معفيون ص.36-35 :

 -2في النحو:
أ) التشكيل:
العال��ي ص 30 ،29 ،25-23 ،16-15 ،8 ،5 :مالحظ��ة ،58 ،53 ،42 ،40-39 ،15،37
)1
ّ
.66-65 ،63-62 60
 )2إن غالبية الفئات مجمع ًة ص.8 :
ب) اإلعراب :اختيار الصيغة السليمة
 -1واملواطنون العرب في إسرائيل الناطقني ص.6 :
 -2التحديات التي تنطوي عليها تعزيز مكانة ص.9 :
حتول في احليز العام برمته ص.11 :
 -3يجب أن يرافقه باملقابل ّ
حاليا اثنان وس�� ّتني
العالي في إس��رائيل
 -4يص��ل عدد مؤسس��ات التعلي��م
ً
ّ
مؤسسة ،ص.13 :
 -5إذ إن هنالك فرق شاسع ص.29 :
 -6إ ّن النظرة إلى اللغة العربية ...هي مبثابة استمرارًا للنظرة ص.20 :
أمنيا“ ص.30 :
 -7إذ يرى جز ًءا كبيرًا من اجلمهور اإلسرائيلي بالعرب ”تهدي ًدا ً
 -8فإ ّن هناك طالب يدرسون ص.32 :
اإلسالمي ص.32:
متخصصني في الثقافة والدين
 -9ولكنّهم على أرض الواقع،
ّ
ّ
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 -10بعد انقضاء سنتان ص.37،39 :
 -11غير واضحا ً .42-41 ،39
 -12أن تتم ّتعان .53 ،45،51
 -13املكان التي ال يتوقّع فيه حضورًا كبيرًا للغة العربية ص.53 :
 -14يُجمع جلّ املشاركون ص.61 :
 -15إذ حتيط بدولة إسرائيل بالدًا تسود فيها ص79 ,67-66 ,64-63 :
ت) التذكير والتأنيث
 -1إحدى األمثلة ص 13 :ملحوظة .3
العربية والحتياجاته ص.29 :
األقلية
 -2نحو
ّ
ّ
 -3التمييز بني ثالث مستويات ص.32 :
 -4املكان التي ال يتوقّع فيه حضورًا كبيرًا للغة العربية ص.53 :
ث) جملة صفة وجملة صلة
 -1في منطقة معينة التي ص.14 :
العربية كلغة التي يجب “تشفيرها” ص.30 :
 -2إلى اللغة
ّ
أكادميية والتي تشكّل خمس  ..ص.33-32 :
حيزات
ّ
 -3في ستة ّ
ج) استعمال حرف اجلر ّ
بالعربية ص.29 :
 -1يتردّدون من احلديث
ّ
الهوامش:

 1انظر بالعبرية 76 ،ص ،ص 83-77 :تلخيص وتوصيات مركزية بالعربية؛
 .https://tinyurl.com/jkcutzfوبالعربي��ة 80 ،ص ،ص 87-81 :توصي��ات بالعبري��ة وص94-88 :
خالصة باإلجنليزيةhttps://tinyurl.com/z6mqb7l :
 2انظر ص 34 :مالحظة .20
بعامة وفي
 3انظر ص 15 :حيث يُذكر أن هذه الدراسة تتناول أيضا مكانة العربية في إسرائيل ّ
بخاصة.
األكادمييا
ّ
 4انظر ص.61 :
 5انظر مثلاً :
Haseeb Shehadeh, On the Arabic in Israel. Al-Hasad 4 (Israel, 2014) pp.188-222.
 6انظر مثال مقدمة املترجم ،ربّي يهودا بن شاؤول بن تيبون ت .بعد العام 1190م .لكتاب الل َُّمع
تأليف أبي الوليد مروان بن جناح القرطبي ،ت .حوالي 1050م.
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 7انظر
Haseeb Shehadeh, Arabic Loanwords in Hebrew. Studia Orientalia 111 (Helsinki,
2011), pp. 327-344
 8انظر حسيب شحادة ،معرفة العربية أمر نسبي ،مثال:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=73273
 9اعرف عدوّك ،انظر :אור קשתי ,דע את האויב :לימודי השפה הערבית בבתי הספר מגויסים לצרכי
צה’’ל ,הארץ 28 ,באוגוסט .)2015
 10انظر مثال :זהר לבנת ,העברית כשפת מחקרُ ،متاح على الشابكة.
https://www.youtube.com/watch?v=Fl0i8yTS4po&feature=youtu.be 11
 12انظر مثلاً  :ملحوظة رقم  66في:
(Haseeb Shehadeh, On the Arabic in Israel. Al-Hasad 4 (Israel, 2014
13 http://www.arabicac.com/content.asp?id=103
 14ابن خلدون ،املق ّدمة ،حتقيق عبد السالم الشدادي ،الدار البيضاء.306/5 ،2005 ،
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االجتياح الربيطاين لفلسطني  1917ـ 1918
مراجعة :محمود الفطافطة

*

املؤلف :د .أحمد العلمي
الناشر :مؤسسة األسوار ـ عكا
الطبعة :الثانية1999 ،
عدد الصفحات215 :
قد تكون الفترة الواقعة بعد نهاية احلرب العاملية األولى من أهم املراحل ،إن لم
تكن أهمها على اإلطالق ،في تاريخ الصهيونية .فخالل هذه املرحلة وجدت الفكرة
الصهيونية جتس��يدا ً ملموسا ً لها في جتربة إقامة “الوطن القومي اليهودي” على
أرض فلسطني ،في ظل ظروف تكاد تكون مثالية بالنسبة إلى احلركة الصهيونية.
وانطالق��ا ً من متاثل املصالح ب�ين بريطانيا والصهيونية ،الذي وج��د تعبيرا ً عنه
في وع��د بلفور ،وتعه��د بريطانيا مبوجبه بتس��هيل إقامة “وط��ن قومي لليهود”
في فلس��طنيُ ،منح الصهيونيون تس��هيالت لم تكن تخط��ر في بالهم لتطبيق
نظريته��م وحتقيق مطامعهم .وبانتهاء هذه احلرب في العام  ،1918وما أس��فرت
عن��ه من انتص��ار احللفاء ،وهزمي��ة اإلمبراطورية العثمانية ،فقد مت رس��م خريطة
جديدة للعالم ،وظهور دول عدة جديدة ،بعضها حصل على اس��تقالله وبعضها
بشكل أو بآخر.
أُخضع لسيطرة االستعمار،
ٍ
إن زوال احلكم العثماني عن فلسطني واحتالل بريطانيا لها ،وما أحدثته في هذا
اجلزء العربي من سياسات وحتوالت مثل سياق مضمون كتاب (االجتياح البريطاني
لفلس��طني) للمؤرخ املقدسي د .أحمد العلمي ،والذي يسرد فيه املواجهة احلربية
ب�ين األتراك والبريطانيني على أرض فلس��طني؛ لتكون الغلب��ة ،في نهاية املطاف،
* باحث فلسطيني ،مقيم في رام اهلل.
252

لإلنكليز الذين عملوا على تهيئة كافة الظروف لبلورة املشروع الصهيوني وإرساء
دعامته على األرض الفلسطينية.
احتضان استعماري!
هذه العملية التي احتضنها االحتالل البريطاني اس��تغرقت نحو ست سنوات،
بدأت في الثاني من تش��رين الثان��ي  ،1917عندما أصدر وزي��ر اخلارجية البريطاني
تصريح��ه املعروف باس��م «تصريح بلف��ور» أو «وعد بلفور» .أم��ا نهايتها فكانت
بشكل رسمي ونهائي ،مفعول صك
يوم  29أيلول (س��بتمبر)  ،1923عندما س��رى
ٍ
االنتداب البريطاني على فلسطني.
لقد كانت دول احللفاء الرئيس��ة ،ال س��يما بريطانيا ،حت��اول خالل احلرب العاملية
األول��ى اس��تمالة الع��رب إل��ى جانبها ،حلمله��م عل��ى مش��اركتها القتال ضد
اإلمبراطوري��ة العثمانية ،التي كانت تس��يطر ،آنذاك ،على معظم بلدان املش��رق
العربي .وقد مت لها ذلك في االتفاق الذي تضمنته مراس�لات حس�ين ـ مكماهون،
القاضي��ة بأن يُعلن عرب املش��رق الثورة ضد األتراك لقاء مس��اعدة بريطانيا لهم
أثناء احلرب ،واالعتراف باستقاللهم عند انتهائها .إال أن بريطانيا نفسها تعهدت،
في الوقت ذاته ،حلليفتها فرنس��ا ،بالعمل على تقسيم بلدان املشرق العربي إلى
مناطق نفوذ فيما بينهما ،ومت توقيع اتفاقية سايكس ـ بيكو في هذا الشأن .وفي
الوقت ذاته أصدرت بريطانيا وعد بلفور.
إن مصال��ح بريطاني��ا في هذا االتف��اق كانت تتع��دى مضمون احل��رب العاملية
األول��ى ،ففيما ع��دا رغبة بريطانيا في إخ��راج تركيا من احلرب كان��ت لها أطماع
أخرى .فاملراسالت بني الشريف حسني ومكماهون أعطت األخير وعودا ً زائفة كانت
بريطانيا تخفي وراءها أطماعا ً أخرى .وأثناء مداوالتها مع الش��ريف حس�ين راحت
تتفق مع فرنسا على اقتسام مناطق احلكم التركي العربية .إذ أن تقسيم العرب
إلى دويالت سوف مينعها من أن تنهض وتنشئ قوة عسكرية جديدة في املنطقة.
ولهذا ،فمراس�لات بريطانيا مع احلسني تبدو مهزلة ،إذ أن كل ما أرادته بريطانيا
هو مس��اعدة العرب في احلرب لدحر تركي��ا دون أن تنظر إلى مصالح وآمال العرب
في الوحدة واالس��تقالل .فبموجب معاهدة س��ايكس ـ بيكو قس��مت بريطانيا
وفرنس��ا األراضي العربية فيما بينها ووضعت أبناء الشريف حسني ملوكا ً وأمراء
عليها ،وبذلك قضي على استقالل العرب ووحدتهم.
اجتياح وأهداف
وف��ي الوقت الذي كانت فيه بريطانيا تضع خططها الهادفة إلى تأمني حكمها
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لفلس��طني كانت قواتها تس��يطر ،عملياً ،على البلد بأسره ،مع معظم املناطق
اجمل��اورة ل��ه .ففي أواخ��ر س��نة  ،1917احتلت الق��وات البريطاني��ة ،منطلقة من
قواعدها في س��يناء ،اجلزء اجلنوبي من فلس��طني (حتى اخلط الواصل بني القدس
ويافا) .وفي  11كانون األول من الس��نة ذاتها ،أي بعد مرور  40يوما ً على إصدار وعد
بلف��ور ،دخل اجلنرال «اللنبي» ،قائد تلك القوات إلى القدس .وانطالقا ً من مواقعها
هذه ،قامت هذه القوات في  21ش��باط من الس��نة التالية ،1918 ،باحتالل أريحا.
ومع نهاية الش��هر التالي توغلت في ش��رق نهر األردن .ثم توقف القتال على هذه
اجلبهة نحو ستة شهور.
وابت��دا ًء من  18أيلول (س��بتمبر)  ،1918قامت الق��وات البريطانية املتمركزة في
جنوب فلس��طني ،باالش��تراك مع القوات العربية املتمركزة شرق نهر األردن ،بشن
هجوم ش��امل نحو الشمال على القوات التركية ،أس��فر عن احتالل حيفا وعكا
في الثالث والعشرين من الشهر ذاته .وواصلت هذه القوات تقدمها نحو الشمال،
فاحتلت دمشق في األول من شهر تشرين األول ،ثم طرابلس وحمص وحماة وحلب
خالل الفترة املمتدة من الثالث عش��ر حتى الس��ادس والعشرين منه .وفي احلادي
والثالثني من الشهر ذاته ،أعلنت الهدنة مع تركيا ،بعد استسالمها.
ومبجرد اكتساح بريطانيا للقوات التركية في فلسطني مت تدمير اجليش التركي،
وم��ن ثم راحت تعمل على إيفاد اليهود لالس��تيطان في فلس��طني ،كما جاء في
صك االنتداب .واحلقيقة أن األتراك لم ينظروا بجدية لتحركات الش��ريف حسني،
وعندما شعروا بها أرادوا التفاهم مع العرب ضد بريطانيا إال أن الوقت كان متأخراً.
وهكذا اكتس��حت بريطانيا فلس��طني ف��ي الوقت الذي كان اجملن��دون العرب في
اجليوش التركية يهربون منها ما أدى إلى تهلهل األداء العسكري التركي.
ويتط��رق املؤلف إلى أبرز األس��باب الجتياح بريطانيا لفلس��طني ،حيث يؤكد أن
الس��بب الهام هو زرع جس��م غريب في وس��ط األمة العربية حتى ال تس��تطيع
النهوض مهما حاولت .وهذا تدمير للكيان العربي ،فضال ً عن تشكيل قلعة تطل
على قناة الس��ويس حتى تضمن بريطانيا طرق جتارته��ا .وإلى جانب ذلك ،فهناك
بعد آخر يتثمل في وجود مشكلة في بريطانيا وأوروبا متمثلة في الوجود اليهودي
م��ن حيث عرقية اليهود ،وأنهم غرباء في تلك البالد ،وصفة الفوقية اليهودية لم
تكن تعجب س��كان هذه املناطق .وبتفشي الش��عور القومي بني األوروبيني بدأت
أجهزة مخابرات هذه الدول تفكر بتكوين ش��عور قومي يهودي أيضاً ،الغرض منه
جتمي��ع فلول اليهود في هذه املناطق للتوجه إلى فلس��طني أو أي مكان آخر بعيد
عن أوروبا وبريطانيا.
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وه��ذا ما حصل فعالً ،إذ أخذت الدول الغربية تُغ��ذي احلركة الصهيونية وتهيء
لها سبل حتقيق آمالها .وكان أن وجدت بريطانيا حال ً ملشكلة أوروبا فأصدرت وعد
بلفور .وعند احتالل بريطانيا لفلس��طني أخذت تشجع الهجرة اليهودية إلى هذه
البالد احملتلة.
وم��ن هنا ،التقت مخطط��ات بريطانيا وأوروبا مع ما رفعه اليهود من ش��عارات
دون اعتبار لس��كان فلسطني أو للعرب ككل أو للمسلمني .وهكذا ،كان االجتياح
البريطاني هو التمهيد ألن تتخلص أوروبا وبريطانيا من مشكلة قدمية في بالدها.
التأسيس والتملص
خالل الفترة األولى لالحتالل البريطاني لفلسطني كانت اإلدارة بيد العسكريني
حت��ى عام  ،1920عندما ج��اءت اإلدارة املدنية البريطاني��ة لتحكم البالد .وبالرغم
من أن الوجود البريطاني هو احتالل أجنبي يستهدف دحر األتراك وتقسيم العرب
وحتويل فلسطني إلى كيان صهيوني ،فقد قامت اإلدارة البريطانية بإجراء إصالحات
في البالد في جميع اجملاالت ،خاصة في مجالي التعليم والصحة.
فرض البريطانيون ،عند دخولهم فلسطني ،احلكم العسكري على املناطق التي
احتلوها .ومع انتهاء القتال ،باحتالل سوريا الكبرى ،قُسمت املنطقة بأسرها إلى
ث�لاث إدارات عس��كرية عُ رفت كل منها باس��م «إدارة مناطق الع��دو احملتلة» .وقد
ضمت اإلدارة اجلنوبية كامل فلس��طني تقريب��اً ،وأُخضعت لضابط بريطاني مقره
الق��دس .أما منطقة اإلدارة الش��مالية ،التي ضمت األجزاء الس��احلية من لبنان
وس��وريا ،فقد ُسلمت لضابط فرنسي مقره بيروت ،بينما وضعت اإلدارة الشرقية،
التي ضمت املناطق الباقية من س��وريا وش��رق األردن ،حتت إمرة ضابط عربي مقره
دمشق.
غي��ر أن البريطاني�ين كان��وا ،عل��ى الرغم من هذا التقس��يم ،يحاول��ون آنذاك
التمل��ص ،قدر اإلم��كان ،مما تعهدوا به لفرنس��ا ف��ي اتفاقية س��ايكس ــ بيكو
ويس��عون لضم��ان انفرادهم بالس��يطرة على أكبر مس��احة ممكنة في املش��رق
العرب��ي .ولذل��ك ،كان رئي��س وزراء بريطانيا وقتذاك ،لويد ج��ورج ،قد وطد النفس
على اس��تغالل الصهيونيني ومطالبتهم بإقامة «وط��ن قومي يهودي» في البلد،
لضمان انفراد بالده بالسيطرة على فلسطني أيضاً ،بعد منع أية إدارة دولية فيها
مبوجب اتفاقية س��ايكس ــ بيك��و ،وكان هذا الهدف واحدا ً من األس��باب املهمة
التي حملت احلكومة البريطانية على إصدار وعد بلفور في حينه.
باش��ر البريطانيون والصهيونيون تنفيذ خططهم تلك قبل انتهاء احلرب .ففي
بدعم وتوجيه من البريطانيني ،من احلصول
 14ش��باط  ،1918متكن الصهيونيون،
ٍ
255

على رس��الة من اخلارجية الفرنسية تتعهد فرنس��ا مبوجبها بتأييد إقامة الوطن
القوم��ي اليهودي في فلس��طني .ث��م حصلوا ،بتاري��خ  19أيار من الس��نة ذاتها،
على رس��الة مماثلة من الس��فير اإليطال��ي في لندن .وفي الوقت ذات��ه ،وبعد مرور
بضعة أس��ابيع فقط على احتالل بريطانيا جنوب فلس��طني ،قررت وزارة اخلارجية
البريطاني��ة إرس��ال بعثة صهيونية إلى فلس��طني ،الس��تطالع أوضاعها وإعداد
خطط مس��توحاة من وعد بلفور ،وقد اختير الزعي��م الصهيوني ،حاييم وايزمان،
رئيسا ً لها.
ول��م تكتف الس��لطات البريطانية بتش��كيل هذه البعثة ،وض��م ممثلني إليها
عن اليه��ود في الدول املتحالفة معها ،وذلك في محاولة إلضفاء طابع دولي على
مش��اريعها في فلس��طني ،بل عملت ،أيض��اً ،على اإلعالء من ش��أن تلك البعثة.
فقد نظمت عش��ية سفرها ،زيارة قام بها وايزمان إلى ملك بريطانيا آنذاك ،جورج
اخلامس ،تعبيرا ً عن مدى األهمية التي تعلقها السلطات البريطانية على البعثة
وعملها.
اتفاقيات تشرعن االستعمار!
ج��اء تش��كيل البعث��ة الصهيونية ضمن اس��تعدادات بريطاني��ا ملؤمتر الصلح
ال��ذي عقد في باريس في العام  ،1919وفي محاولة منها لتش��جيع الصهيونيني
واستغالل نفوذهم حلمل املؤمتر على إصدار قرارات متجانسة مع مصاحلها .ولكن
قبل الشروع في ذلك ،كان ال بد من محاولة التوفيق فيما بني الصهيونيني والعرب،
ملنع تقدمي طلبات متعارضة ،من قبل أي من الفريقني ،إلى املؤمتر ،ثم تقوية اجلبهة
املعارضة للنفوذ الفرنسي في املشرق ،وبالتالي تضييق هذا النفوذ قدر اإلمكان.
وبوصول البعثة الصهيونية إلى فلس��طني اجتمع وايزمان مع عدد من الوجهاء
الع��رب في البلد ،إال أن القضايا السياس��ية لم تُبحث بينهم  .واس��تؤنفت هذه
احمل��اوالت بعد بضعة ش��هور ،وذلك عندما قام وايزمان ،بن��ا ًء على نصيحة اجلنرال
اللنب��ي ،مبقابل��ة األمي��ر فيصل في الرابع م��ن حزيران  ،1918في مق��ر قيادته إلى
الش��مال من العقبة ،وأجاب على أس��ئلته املتعلقة بالبرنامج الصهيوني ،بينما
أع��رب فيصل عن رغبته ف��ي أن «يرى العرب واليهود ينس��قون فيما بينهم خالل
مؤمتر الصلح املقبل» .غير أن الرجلني لم يتوصال إلى أي اتفاق.
وبتجدد محاوالت الصهيونيني ،مبساعدة البريطانيني ،لالجتماع بفيصل والتوصل
إلى اتفاق معه ،بعد وصوله إلى باريس في أواخر سنة  ،1918حلضور مؤمتر الصلح،
وه��و يعاني وضعا ً سياس��يا ً حرجاً ،فقد أثمرت اجلهود أخي��راً ،عن توقيع اتفاق مع
وايزم��ان في الثالث من كانون الثان��ي  .1919وصاغ ذلك االتفاق ،باللغة اإلنكليزية،
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مرافق فيصل ومستش��اره البريطاني لورنس« ،صاحب الشخصية الفذة ــ على
حد تعبير وايزمان ــ الذي ينبغي أن نشكره على اخلدمات التي قدمها لقضيتنا».
تن��ص اتفاقي��ة فيصل ــ وايزمان ،فيم��ا تنص عليه( ،بعد املقدمة التي تش��يد
بالقراب��ة العرقية والصالت القدمية القائم��ة بني العرب واليهود) على قيام دولتني
في املش��رق العرب��ي ،إحداهما فلس��طني ،وثانيتهما الدولة العربي��ة اجملاورة لها.
كما نصت االتفاقية على أن «تُتخذ» عند إنش��اء دس��تور إدارة فلس��طني ،جميع
اإلج��راءات الكفيلة بتقدمي أوفى الضمانات لتنفي��ذ وعد احلكومة البريطانية (أي
وع��د بلف��ور) .ويجب أن تُتخ��ذ جميع اإلجراءات لتش��جيع الهج��رة اليهودية إلى
فلس��طني على مدى أوس��ع ،واحلث عليها بأقصى ما ميكن من السرعة ،تسهيال ً
الستقرار املهاجرين في األرض عن طريق اإلسكان الواسع والزراعة الكثيفة.
إن الهدف األساس��ي من وراء هذه االتفاقية ،هو إقن��اع مؤمتر الصلح بأن العرب
ال يعارض��ون اخملط��ط الصهيون��ي في فلس��طني .وفي هذا اخلص��وص ،وبعد هذه
االتفاقية تقدم الصهاينة بطلباتهم إلى املؤمتر ،في مذكرة شارك هربرت صموئيل
ف��ي وضعها ،مبوافق��ة وزارة اخلارجية البريطانية ،وركزت على ض��رورة االعتراف مبا
س��موه العالقة التاريخية بني اليهود وفلسطني ،وإعالن البلد وطنا ً قوميا ً لليهود،
ومنح بريطانيا حق االنت��داب عليه .كما أرفق الصهيونيون مع مذكرتهم خريطة
حت��دد املنطقة التي يطالبون بأن يُقام عليها الوطن القومي اليهودي .وطوال فترة
االنتداب فتح البريطانيون املوانئ الفلس��طينية أم��ام الهجرة اليهودية .وعندما
أصبح لليهود كثافة سكانية وعسكرية واقتصادية كافية تركوا البالد.
ت كانت فيه
خالصة القول :جنحت بريطانيا باجتياح فلسطني واحتاللها في وق ٍ
أق��وى أطراف الصراع في العالم ،معتبرة أن من حقها حكم فلس��طني باعتبارها
منطقة نفوذ لها ،أس��وة مبناطق النفوذ األخرى التي ُخصصت لها وحللفائها ،بعد
انتصارهم في احلرب العاملية األولى .ولذلك ،لم يكونوا على اس��تعداد لالستجابة
لطلبات الفلس��طينيني بشأن منحهم االستقالل واحلكم الذاتي؛ بينما لم يدرك
الفلس��طينيون ،من ناحيته��م ،أن موازين القوى العاملية آنذاك لم تكن تس��مح
له��م وال تس��اعدهم على حتقي��ق أي من تل��ك الطلبات .ومن ه��ذا املنطلق ،أصر
البريطانيون على تنفيذ سياس��ة وعد بلفور .وكان أقصى ما وصلت إليه بريطانيا
ف��ي هذا الصدد ،إزاء املعارضة العربية ،موافقتها على تقليص مفهوم االمتيازات
التي ُمنحت لليهود ،مبوجب ذلك الوعد.
ت
من هنا ،استطاعت بريطانيا القضاء على احلكم التركي في فلسطني ،في وق ٍ
كانت فيه الزعامة الفلس��طينية يس��يطر عليها التناف��س والتناحر والضعف،
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أم��ا الصهاينة ،فق��د كانوا أكثر األط��راف واقعية ،فاتبعوا سياس��ة خذ وطالب،
ونفذوها مبرون ٍة فائقة ،فكانوا يسارعون إلى االنحناء ،وأحيانا ً االختباء ،عندما تهب
العاصف��ة ،ثم يعودون ،بعد مرورها ،إل��ى مواصلة عملهم في بناء الوطن القومي
تدريجيا ً لبنة بعد أُخرى.
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الجمعية العامة لألمم املتحدة
الدورة ( )72نيويورك
 20أيلول (سبتمرب) 2017

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد رئيس اجلمعية العامة احملترم
السيدات والسادة،
أربعة وعش��رون عاما مضت على توقيع اتفاق أوس��لو االنتقالي الذي حدد إنهاء
االحتالل اإلس��رائيلي بعد خمس س��نوات ،ومنح الفلس��طينيني األمل في إقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة ،وحتقيق السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،
فأين نحن اليوم من هذا األمل؟
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
لقد اعترفنا بدولة إسرائيل على حدود العام  ،1967لكن استمرار رفض احلكومة
اإلس��رائيلية االعتراف بهذه احلدود يجعل من االعتراف املتبادل بيننا وبينهم الذي
وقعناه في أوسلو عام  1993موضع تساؤل.
ُمنذ خطابي أمام جمعيتكم املوقرة في العام املاضي ،والذي طالبت فيه بأن يكون
عام  2017هو عام إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطني ،واصلت احلكومة
اإلس��رائيلية بناء املستوطنات على أرض دولتنا احملتلة ،منتهكة املواثيق والقرارات
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الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية ،كما واصلت تنكرها وبشكل صارخ
حلل الدولتني ،وجلأت إلى سياس��ات وأس��اليب املماطلة وخلق الذرائع للتهرب من
مسؤولياتها بإنهاء احتاللها ألرض دولة فلسطني ،وبدال من أن تركز على األسباب
وعلى ضرورة معاجلة املشكلة من جذورها ،أخذت تسعى حلرف االنتباه الدولي إلى
مسائل جانبية أفرزتها سياساتها االستعمارية ،فعندما نُطالبها ويطالبها اجملتمع
الدول��ي بإنهاء احتاللها ألرضنا احملتلة ،تتهرب من ذلك وتتذرع بادعاءات التحريض،
وبعدم وجود ش��ريك فلسطيني ،أو طرح شروط تعجيزية ،وهي تُدرك كما تدركون
جميع��ا ،أن احلاضنة الطبيعـــــــي��ة للتحــــريض ،وألعم��ال العنف هـــــو
االحتالل اإلس��رائيلي العس��كري ألرضنا ال��ذي جاوز اليوم نصف ق��رن من الزمان.
منذ أكثر من  10س��نوات اتفقنا على تش��كيل جلنة ثالثية أمريكية إسرائيلية
فلسطينية ،ملعاجلة مسألة التحريض ،والقرار عائد ألميركا ،وعملت هذه اللجنة
س��نة ثم ألغوها ،ومن��ذ ذلك الوقت ونح��ن نطالب بإحياء اللجن��ة ،إذن من الذي
يحرض على التحريض؟
املثير لالس��تغراب أن بعض من تقع على عاتقهم مسؤولية إنهاء هذا االحتالل،
يصفون��ه باملزعوم ،ما هو االحتالل املزع��وم!؟  50عاما ونحن نرزح حتت االحتالل ثم
يأتي شخص في موقع مسؤولية ويقول أين االحتالل؟
إن اس��تمرار ه��ذا االحتالل يعتبر وصمة ع��ار في جبني دولة إس��رائيل أوال ،وفي
جبني اجملتمع الدولي ثانيا ،ويقع على عاتق هذه املنظمة الدولية مسؤولية قانونية
وسياس��ية وأخالقية وإنسانية إلنهاء هذا االحتالل ،ومتكني الشعب الفلسطيني
م��ن العيش بحرية ورخاء في دولته الفلس��طينية املس��تقلة بعاصمتها القدس
الشرقية احملتلة على حدود الرابع من حزيران عام .1967
ومما ال ش��ك فيه أن جتفيف مس��تنقع االحتالل االس��تعماري في أرضنا ،وإنهاء
ممارس��اته الظامل��ة وغي��ر القانونية ضد أبناء ش��عبنا ،س��يكون ل��ه عظيم األثر
ف��ي محاربة ظاهرة اإلرهاب ،وحرم��ان التنظيمات اإلرهابية من أه��م األوراق التي
تستغلها لتس��ويق أفكارها الظالمية ،لذلك نؤكد :أن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
ألرضنا هو ضرورة وأس��اس إلكمال اجلهود التي نقوم بها جميعا في مواجهة هذه
التنظيم��ات .نحن الفلس��طينيني ضد اإلرهاب احمللي واإلقليم��ي والدولي ،أيًا كان
شكله ومنبعه ومصدره ،ونعمل على محاربته.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
لقد ذهبنا في جهودنا ومسعانا من أجل حتقيق السالم مع جيراننا اإلسرائيليني
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إلى ح��د بعيد ،وتبنينا م��ع الدول العربية واإلس�لامية مبادرة ثمين��ة هي مبادرة
الس�لام العربية حلل الصراع الفلس��طيني العربي -اإلسرائيلي ،هذه املبادرة التي
تربط انس��حاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة التي احتلتها
ع��ام  1967باعتراف هذه الدول بإس��رائيل وتطبيع العالقات معه��ا ،فماذا كان رد
إسرائيل؟
س��بع وخمس��ون دولة عربية وإس�لامية أبدت اس��تعدادها في حال انس��حاب
إسرائيل من األراضي احملتلة أن تعترف بدولة إسرائيل وتطبع العالقات معها.
وكانت هناك أيضا خطة خارط��ة الطريق في العام  2003التي قدمتها اللجنة
الرباعي��ة الدولي��ة ،وتبناه��ا مجلس األم��ن ووافقن��ا عليها ورفضته��ا احلكومة
اإلسرائيلية .ولكس��ر اجلمود في عملية الس�لام ،وإلجناح املساعي الدولية كانت
املب��ادرة الفرنس��ية التي جاءت إلنقاذ عملية الس�لام وحل الدولت�ين ،والتي ترتب
عليه��ا مؤمتر باريس للس�لام في مطل��ع هذا العام ،والذي حضرته س��بعون دولة
وأربع منظمات دولي��ة ،ولكنها جوبهت أيضا برفض ومقاطعة إس��رائيل ،إضافة
إلى مبادرة الرئيس الروسي بوتني ،ومبادرة الرئيس الصيني ،شي جني بينغ ،واجلهود
املش��كورة التي يقوم بها الرئي��س األميركي دونالد ترامب .أي��ن هي هذه املبادرات
وملاذا ال تقبل بها إسرائيل؟
وفي مس��عى آخر من جانبنا إلحياء عملية الس�لام ،عرضنا عل��ى رئيس الوزراء
اإلس��رائيلي أن يؤكد التزامه بحل الدولتني ،وأن يجلس معنا إلى الطاولة لنرسم
احلدود بني إس��رائيل ودولة فلسطني ،لكي نفتح اجملال أمام مفاوضات جادة تعالج
بقية قضايا الوضع الدائم ،ولألسف فإنه يرفض مثل هذا العرض.
رغم جهودنا ومس��اعينا احلثيثة والصادقة من أجل إجناح عملية السالم ،ال تزال
إسرائيل مستمرة في التنكر اللتزاماتها جتاه عملية السالم وتصر على إفشالها،
باس��تمرارها ف��ي بناء املس��توطنات في كل مكان ،ل��م يعد هناك م��كان لدولة
فلس��طني وهذا غير مقبول لنا ولكم ،وعليكم املسؤولية ،وتنكرها حلل الدولتني،
األمر الذي أصبح يُشكل خطرا حقيقيا على الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي،
ما يفرض علينا القيام مبراجعة استراتيجية شاملة لهذه العملية.
فال يكفي أيها الس��يدات والسادة أن يكون االلتزام بالسالم من جانب واحد ،ألن
ذلك لن يقود إلى حتقيق السالم .إن احلرية ال تتجزأ إما أن تكون حرا أو ال حر.
لقد حذرنا في املاضي وال نزال من ممارس��ات احلكومة اإلس��رائيلية بش��أن فرض
احلقائ��ق االحتاللية في مدينة القدس الش��رقية ،وقلنا إن هذه املمارس��ات تؤجج
مش��اعر الع��داء الدين��ي الذي ميك��ن أن يتحول إلى ص��راع ديني عني��ف ،وطالبنا
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احلكومة اإلس��رائيلية باحترام الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في املدينة،
ولكن احلكومة اإلس��رائيلية ،ومنذ أن احتلت القدس عام  ،1967نعم هي محتلة،
الق��دس محتلة ،قامت بضمها بقرار من ط��رف واحد ،رفضناه في حينه ،ونرفضه
الي��وم كما رفضه العالم مبا في ذلك مجلس األمن ،عش��رات القرارات صدرت عن
مجل��س األمن ،أعلى س��لطة ف��ي العالم ،تقول ق��رارات الضم غي��ر قانونية ،أين
نذه��ب إذن! لن نذهب لإلرهاب والعنف .فالقدس مدينة محتلة وقرارات إس��رائيل
وإجراءاته��ا فيها إجراءات باطلة والغية وغير قانونية من البداية إلى النهاية ،كما
هو احلال بالنس��بة لالس��تيطان اإلس��رائيلي في القدس الش��رقية احملتلة وبقية
األرض الفلسطينية.
إن ما تقوم به إس��رائيل م��ن تغيير للوضع القائم التاريخ��ي في القدس ،واملس
مبكان��ة املس��جد األقص��ى على وج��ه اخلص��وص ،هو لع��ب بالنار ،واعت��داء على
مس��ؤولياتنا ومسؤوليات األردن الش��قيق ،نحن االثنان مسؤوالن عن هذه املدينة،
نحذر احلكومة اإلسرائيلية من مغ ّبته ونحملها املسؤولية الكاملة عن تداعياته.
ال حتاولوا أن تذهبوا إلى حرب دينية ،إنها خطيرة علينا وعليكم ،صراعنا سياس��ي
فليبق سياسيا.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
رغم اس��تمرار االحتالل ،ورغم ما نتعرض له من قيود وسياسات احتاللية ،فإننا
متكّن��ا وبكل ج��دارة من بناء مؤسس��ات دولتنا الت��ي اعترفت به��ا أغلبية الدول
األعض��اء في هذه املنظم��ة 138 ،دولة ،وأغتن��م الفرصة مرة أخرى ألش��كر هذه
الدول جميعها ،ألنها باعترافها بدولة فلس��طني ،أو التصويت لصالح رفع مكانة
عضويتها في األمم املتحدة ،تس��هم في إزالة جزء م��ن الظلم التاريخي الذي وقع
على ش��عبنا ،وتدعم مبادئ احلق والعدل وهدف حتقيق السالم بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ،وفي منطقة الشرق األوسط والعالم بشكل عام.
هت في خطابي الع��ام املاضي أمام جمعيتكم املوقرة بأنه ال ميكن
وكن��ت قد ن ّب ُ
اس��تمرار الوضع القائم في أرض دولة فلس��طني احملتلة ،ومع ذل��ك فقد ازداد هذا
الوضع س��وءا جرّاء استمرار إسرائيل في احتاللها وسياساتها العدوانية وخرقها
املتواص��ل للقانون الدولي ،لهذا لن يكون أمامنا س��وى مطالبة إس��رائيل كدولة
قائمة باالحتالل بتحمل مس��ؤولياتها كاملة عن ه��ذا االحتالل ،وحتمل ما يترتب
عليها من تبعات .فلم يعد بإمكاننا االس��تمرار كسلطة دون سلطة ،وأن يستمر
االحت�لال دون كلفة .نح��ن نقترب من ه��ذه اللحظة .إذا لم يري��دوا حل الدولتني
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وسالما ،فليعودوا ليستلموا مسؤولياتهم وتبعات هذه املسؤوليات.
إن ح��ل الدولت�ين اليوم في خط��ر ،فال ميكننا كفلس��طينيني أن نقف مكتوفي
األيدي أمام هذا اخلطر الداهم الذي يس��تهدف وجودنا الوطني والسياسي واملادي
عل��ى أرضن��ا ،ويتهدد الس�لام واألمن ف��ي منطقتن��ا والعالم ،وقد جند أنفس��نا
مضطرين إلى اتخاذ خطوات ،أو البحث في حلول بديلة لكي نحافظ على وجودنا
الوطني ،وفي ذات الوقت نُبقي اآلفاق مفتوحة لتحقيق الس�لام واألمن .لكن كل
اخليارات التي نبحث عنها ستكون سلمية.
فم��ن حقنا في هذه احل��ال أن ننظر في البدائل التي تص��ون لنا حقوقنا وحتمي
أرضنا وش��عبنا ،م��ن تكريس نظام األبرتهايد الذي انتهى ف��ي جنوب إفريقيا قبل
سنوات وما زال عندنا.
وم��ن جان��ب آخر طلبنا م��ن احملكمة اجلنائي��ة الدولية فتح حتقي��ق قضائي مع
املس��ؤولني اإلس��رائيليني حول االس��تيطان واالعت��داءات ،وس��نواصل االنضمام
للمواثيق واملؤسس��ـــــات والبروتوكوالت الدولية ،إذ إن فلسطني أصبحت دولة
مراقبا وفقا لقرار اجلمعية العامة .2012/19/67
ولذلك فإنني س��أدعو في الفترة القادمة اجمللس الوطني الفلسطيني لالنعقاد
للقيام بهذه املراجعة االستراتيجية الشاملة.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
خيارنا كفلس��طينيني وكع��رب ،وخيار العال��م هو القانون الدولي والش��رعية
الدولي��ة وخي��ار الدولتني على حدود  ،1967وس��وف نُعطي املس��اعي املبذولة من
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب وأعضاء الرباعية الدولية ،واجملتمع الدولي كل
فرص��ة ممكنة لتحقيق الصفقة التاريخي��ة املتمثلة بحل الدولتني ،وذلك لتعيش
دولة فلس��طني بعاصمتها القدس الشرقية بسالم وأمن ،جنبا إلى جنب مع دولة
إسرائيل.
ولكن إذا مت تدمير خيار الدولتني ،وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامني
(أبرتهاي��د) من خالل فرض األمر الواقع االحتاللي ،وهو ما يرفضه ش��عبنا واجملتمع
الدولي ،وسيكون مصيره الفشل ،فلن يكون أمامكم وأمامنا إال النضال واملطالبة
بحقوق كاملة جلميع س��كان فلس��طني التاريخية .إن هذا ليس تهديدا ،إمنا حتذير
م��ن النتائج املترتبة على اس��تمرار احلكومة اإلس��رائيلية ف��ي تقويض مبدأ حل
الدولتني.
إن مش��كلتنا هي مع االحتالل االس��تعماري اإلس��رائيلي وليس م��ع اليهودية
كدين ،فاليهودية بالنسبة لنا كفلسطينيني ،مسيحيني ومسلمني ،لم تكن ولن
263

تكون خطرا علينا ،إنها ديانة س��ماوية مثلها مثل اإلسالم واملسيحية .يقول اهلل
سبحانه وتعالى في قرآننا الكرمي :بسم اهلل الرحمن الرحيم« :ال نُفرق بني أحد من
رسله» .صدق اهلل العظيم.
ونقول بهذه املناس��بة ،تهانينا لليهود بعيد رأس س��نتهم اليوم ،وللمس��لمني
برأس السنة الهجرية غدا ،هذه مصادفة ودليل على تقارب الديانات.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
لقد حتملنا مس��ؤولياتنا جتاه شعبنا في قطاع غزة رغم االنقسام الذي وقع في
ع��ام  ،2007ومنذ ذلك احلني ونحن نقدم أش��كال الدعم كاف��ة ألهلنا في القطاع
الذين يعانون من حصار إسرائيلي ظالم .وقد أكدنا مرارا وتكرارا بأن ال أحد أحرص
منا على ش��عبنا في القطاع ،كما أكدنا أن ال دولة فلس��طينية في غزة ،وال دولة
فلسطينية دون قطاع غزة.
واليوم أعبر عن ارتياحي لالتفاق الذي مت التوصل إليه في القاهرة بجهود مصرية
مش��كورة إللغاء ما قامت به حركة حماس من إجراءات أعقبت هذا االنقسام ،مبا
ف��ي ذلك احلكومة التي ش��كلتها ،وااللتزام بتمكني حكوم��ة الوفاق الوطني من
ممارسة صالحياتها كاملة في القطاع وإجراء انتخابات عامة .وفي نهاية األسبوع
املقبل ستذهب حكومتنا ملمارسة مهامها في غزة.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة،
في خطابي أمام جمعيتكم في العام املاضي أيضا ،طالبت احلكومة البريطانية
بتصحيح خطأ فادح ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني عندما أصدرت وعد بلفور
ع��ام  ،1917الذي مينح اليهود وطنا قوميا لهم في فلس��طني ،رغم أن فلس��طني
كانت عامرة بأهلها الفلس��طينيني ،وكانت تعتبر م��ن أكثر البالد تقدما وازدهارا،
فلم تكن بحاجة لكي تُس��تعمر أو توضع حتت انتداب دولة عظمى ،لكن احلكومة
البريطاني��ة ل��م حت��رك حت��ى اآلن س��اكنا إزاء مطالبتنا لها بتصحي��ح خطئها
التاريخي بحق ش��عبنا باالعتذار للش��عب الفلس��طيني وتعويض��ه ،وباالعتراف
بدولة فلس��طني .واألس��وأ من ذل��ك أنهم يريدون في تش��رين الثان��ي /نوفمبر أن
يحتفلوا ملناسبة مئة سنة على جرميتهم هذه بحقنا.
إن سكوت اجملتمع الدولي على ممارسات إسرائيل العدوانية شجعها منذ البداية
على االس��تمرار في هذه املمارس��ات ،دعون��ي فقط أذكركم بأن إس��رائيل خرقت
وتخرق القرارات الدولية منذ نش��أتها ،فهي التي خرق��ت بنود ميثاق األمم املتحدة
وال ت��زال ،والقرارات  ،242 ،194 ،181و ،338وصوال إلى قرار مجلس األمن  2334لعام
 ،2016فهل سلَّم اجملتمع الدولي بأن إسرائيل هي دولة فوق القانون؟ وملاذا التعامل
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مع الدول مبعايير مزدوجة؟
املادت��ان  41و 42من ميث��اق األمم املتحدة تنصان على أن م��ن يعتدي على أراضي
الطرف اآلخر سوف يقمع بقوة السالح ،إسرائيل أخذت من أرضنا  23%ولم تتحرك
األمم املتحدة لقمعها.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
من أجل إنقاذ عملية الس�لام وحل الدولتني ،فإنني أطالب منظمتكم ودولكم
املوقرة مبا يلي:
أوال :العم��ل احلثيث واجلاد من أجل إنهاء االحتالل اإلس��رائيلي لدولة فلس��طني
خ�لال فترة زمني��ة محددة ،إذ إنه لم يعد كافيا إص��دار البيانات الفضفاضة التي
تدع��و إلى إنهاء االحتالل وحتقيق الس�لام من دون س��قف زمن��ي لذلك ،وتطبيق
املبادرة العربية للسالم مبا يشمل قضية الالجئني حسب القرار .194
ثانيا :وقف النش��اطات االستيطانية في األرض الفلسطينية احملتلة كافة ،كما
نص��ت على ذلك قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،والتي كان آخرها قرار  2334لعام
 ،2016باإلضافة إلى منطوق اتفاقية جنيف الرابعة.
ثالثا :توفير احلماية الدولية ألرض وشعب دولة فلسطني ،توطئة إلنهاء االحتالل،
ألنه ليس مبقدورنا حماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا من هذا االحتالل البغيض ،وال
ميكن أن يكون الرد على هذا االحتالل السكوت عليه.
رابعا :الطلب من إسرائيل اإلقرار بحدود عام  1967كأساس حلل الدولتني ،وترسيم
هذه احلدود على أس��اس قرارات الش��رعية الدولية ،وبعد هذا الترس��يم سيكون
مبقدور كل طرف أن يتصرف بأرضه كما يشاء دون اإلجحاف بحقوق الطرف اآلخر.
خامس��ا :أطالب جمي��ع ال��دول األعضاء ف��ي األمم املتحدة الت��ي اعترفت بدولة
إس��رائيل أن تعلن أن اعترافها مت على أس��اس حدود العام  ،1967وذلك تأكيدا على
االلتزام بقرارات الش��رعية الدولية ومبقتضيات احلل السياس��ي القائم على هذه
القرارات .واس��محوا لي أن أس��ألكم ،أين هي حدود دولة إس��رائيل التي اعترفتم
وتعترفون بها؟ كي��ف ميكن االعتراف بدولة ليس لها حدود ،والقانون الدولي يقول
إن لكل دولة حدودا.
سادس��ا :أدعو الدول كافة إلى إنهاء كل أش��كال التعامل املباشر وغير املباشر
مع منظومة االس��تيطان االس��تعماري اإلس��رائيلي غير القانونية في أرض دولة
فلس��طني ،واتخاذ جميع اإلجراءات لوقف هذا التعامل وفق ما نصت عليه قرارات
الش��رعية الدولي��ة ومواقف هذه الدول ،أس��وة مبا فعله اجملتم��ع الدولي بالنظام
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العنصري في جنوب إفريقيا سابقا.
س��ابعا :حث الدول التي لم تعترف بدولة فلس��طني على االعتراف بها ،إذ إنه ال
يعقل أن تغيب معايير املساواة التي تساعد في حتقيق السالم ،وأنا ال أفهم كيف
يضر االعتراف بدولة فلسطني بفرص حتقيق السالم ،ال سيما ونحن كفلسطينيني
نعترف بدولة إسرائيل على حدود العام .1967
ثامنا :إنن��ا نتوقع من مجل��س األمن الدول��ي املوافقة على طلبن��ا بقبول دولة
فلس��طني دولة كاملة العضوية في األمم املتحدة ،فكل من يؤيد احلل السياس��ي
على أساس الدولتني عليه أن يعترف بالدولتني وليس بدولة واحدة.
تاس��عا :إننا نناش��د اجملتمع الدولي مواصلة تق��دمي الدعم االقتص��ادي واملالي
للش��عب الفلس��طيني ليتمكن من حتقيق االعتماد على الذات .كما نناشدكم
مواصل��ة تقدمي الدعم لوكالة غوث وتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني (األونروا)،
حت��ى تتمكن من االس��تمرار في تق��دمي خدماتها اإلنس��انية ،وفي هذا الس��ياق
فإننا نحذر من محاوالت تغيير مهام الوكالة وأنظمتها ،ونحذر كذلك من شطب
البند السابع في مجلس حقوق اإلنسان ،أو منع صدور القائمة السوداء للشركات
العاملة في املستعمرات اإلسرائيلية في أرض دولة فلسطني احملتلة.
عاشرا :وباملقابل فإننا نؤكد التزامنا باحترام حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية
ذات العالق��ة ،وتنفي��ذ أجندة األمم املتح��دة للتنمية املس��تدامة  ،30/20واتفاقية
باريس لتغيير املناخ ،وبقية االتفاقيات واملعاهدات التي اعتمدناها ووقعنا عليها.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
سوف تقوم دولة فلس��طني بصياغة هذه املطالب في مشاريع قرارات ،وحسب
األص��ول ،وتقدميها للجمعية العامة لألمم املتحدة ،آملني منكم جميعا التصويت
لصاحلها حفاظا على بقاء حل الدولتني وفرصة حتقيق السالم ،وحرصا على توفير
األمن واالستقرار واالزدهار للفلسطينيني واإلسرائيليني على حد سواء ،ولشعوب
ودول املنطقة بشكل عام.
وفي اخلتام ،اس��محوا لي أيها الس��يدات والس��ادة أن أتقدم بالتحية لش��عبنا
العظيم الصامد على أرض وطنه فلسطني ،رغم كل ما يعاني ،والذي يناضل ضد
االحتالل نضاال س��لميا ،من أجل نيل حريته واس��تقالله وحفظ كرامته الوطنية
واإلنسانية.
حتي��ة ألبناء ش��عبنا في الق��دس الذين س��طروا أروع صور املقاومة الش��عبية
السلمية أمام ممارسات االحتالل االستعماري اإلسرائيلي.
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حتية ألبناء ش��عبنا في املنافي والشتات .حتية ألبناء شعبنا في الضفة الغربية
الصامدة .حتية ألبناء شعبنا الصابرين في غزة احملاصرة.
حتية لشهدائنا األبرار ،وألسرانا البواسل الذين يقبعون في سجون االحتالل.
أق��ول له��ؤالء جميع��ا إن احلرية قادم��ة ال محال��ة ،وإن االحتالل إل��ى زوال ،فإما
االس��تقالل لدولة فلس��طني لتعيش بأمن وس�لام إلى جانب دولة إسرائيل على
ح��دود العام  ،1967وإما احلقوق الكاملة التي تضمن املس��اواة للجميع على أرض
فلسطني التاريخية من النهر إلى البحر.
عندما حتررت جنوب إفريقيا من نظام «األبرتهايد» قال مانديال من على منبر األمم
املتحدة :أنا ممنون جدا للعالم ،ولألمم املتحدة التي ساهمت وأيدت إنهاء «األبرتهايد»،
ويتمم نيلسون مانديال« :ال يكتمل نصرنا إال بنصر الشعب الفلسطيني» ،إذن هو
وضعه��ا أمانة في أعناقكم إنهاء «األبرتهايد» ،فردا فردا ،دولة دولة ،وخاصة الدول
العظم��ى ،وأق��ول خاصة الدول العظم��ى يجب أن تقف إلى جانبن��ا ،فهذه أمانة
واألمانة غالي��ة ،فردوا األمانات ألهلها ،فهل أنتم فاعلون أيها الس��ادة ،أرجو اهلل،
وشكرا لكم.
شكرا ،،،والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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بالم��واد التي تصلها للنش��ر من الباحثي��ن والكتاب،
ترح��ب مجلة
س��واء الدراس��ات ،أو المقاالت ،أو مراجعات الكتب ،أو التقارير عن الندوات واللقاءات
الفكرية والمجاالت المختلف��ة األخرى ،على أن يكون لمواضيعها صلة باهتمامات
المجلة بالقضية الفلسطينية ،بأبعادها المختلفة.
من الراغبين بالمساهمة في مواضيعها مالحظة أن المجلة ال
وترجو
تعيد نشر أي مادة سبق نشرها ،بأية طريقة من طرق النشر ،وال تنشر مواد مترجمة.
كما ترجو مراعاة اآلتي:
 -1ترسل املادة مطبوعة إلكترونيا ،ويكون نوع اخلط  Simplified Arabicوحجمه .14
 -2يرجى االلتزام بأن يكون عدد كلمات املواد املرسلة لقسم الدراسات بني
 2500إلى  3000كلمة ،واملتابعات بني  1500إلى .2000
 -3ينبغي ،عند اقتباس نصوص أو معلومات من مصدر ما ،اإلشارة إلى املصدر،
وفق قواعد االقتباس املتعارف عليها أكادميياً .ونشير ،فيما يلي ،إلى أكثرها شيوعاً:
* بخصوص الكتب ،ينبغي ذكر اسم املؤلف (واسم املترجم إذا اقتضى األمر) ،والعنوان الكامل
للكتاب مع ذكر رقم اجلزء أو اجمللد أو الطبعة إن وجدت ،واسم املدينة التي صدر فيها ،واسم
الناشر ،وتاريخ النشر ،ثم رقم الصفحة أو الصفحات املقتبس منها وإذا غابت عن الكتاب أي من
هذه املعلومات ،ينبغي اإلشارة إلى ذلك ،كأن يكتب :بال ناشر ،بال تاريخ نشر ...الخ.
* وبخصوص الصحف اليومية ،يجب ذكر اسم الصحيفة ،واملدينة التي تصدر فيها ،وتاريخ
صدورها .أما إذا مت االقتباس من مقالة أو دراسة منشورة في صحيفة يومية ،فال بد من ذكر
عنوانها واسم كاتبها.
* وبخصوص اجملالت األسبوعية والشهرية والدورية ،ينبغي ذكر أسمائها ،واملدن التي
تصدر فيها ،وتواريخها ،وأرقام األعداد أو اجمللدات ،وكذلك أسماء كُ ّتاب املوضوعات املقتبس
منها ،وعناوينها ،وأرقام الصفحات.
* عند االقتباس من مصدر بإحدى اللغتني ،اإلجنليزية أو الفرنسية ،تكتب
املعلومات عنه بلغته هذه .أما الكتب باللغات األخرى ،فتترجم املعلومات بشأنها
إلى اللغة العربية.
* بخصوص الدراسات واملقاالت ،ينبغي ذكر املصادر في حواش حتمل أرقاما ً متسلسلة،
وتوضع في ختام الدراسة أو املقالة.
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