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االفتتاحية

تتالح��ق األحداث ش��رق األوس��طية، بعد أن أف��رزت األزمة الس��ورية، نتائج غير 
متوقع��ة وم��ا ترتب عليها م��ن موازين قوى عل��ى األرض، كان��ت مخالفة إلرادات 
دولية، رمت إلى تقس��يم سورية وتوظيف ذلك في سياقات دولية وإقليمية تخدم 

املصالح اإلسرائيلية، أوالً.
لعل املتابع لتالحق األحداث، ميكن أن يالحظ وبوضوح، آفاقاً جديدة، جملريات األمور، 

” وتزايد االحتماالت اجلدية، ملا هو قادم. على ضوء ذلك، وكي تواكب “
الوقائ��ع، ومحاول��ة استش��راف آفاق املس��تقبل، قامت اجملل��ة، بتخصيص محور 
دراس��ات للوقوف على استشراف املستقبل الوطني الفلسطيني، على ضوء تلك 
التطورات من جهة، وملا تشهده الساحة الفلسطينية من استحقاقات. في هذا 
السياق، كتب د. أحمد عزم، دراسة بعنوان، “نحو مرحلة خامسة للحركة الوطنية 
الفلس��طينية املعاصرة”، وتوقف د. كمال قبعة، عند دراسة قرار التقسيم دارساً 
ومحل��الً للمضم��ون القانوني لهذا القرار. وتناول د. أس��عد غ��امن، مرحلة ما بعد 
أوس��لو، بعنوان “الفلس��طينيون وح��ق تقرير املصير”، وكتب ماج��د كيالي، “نحو 

تفكير سياسي فلسطيني جديد”. 
”، سيتم تخصيص محور العدد، للشؤون  في العدد القادم من “
التي يعيشها أهلنا، في الداخل، حركاتهم السياسية ودورهم، وآفاق عملهم وما 

يعانونه من مشكالت وأزمات، وسيشارك به، نخبة من املفكرين والسياسيني. 

”، أن تواكب تطورات األحداث الفلسطينية، من  ما تطمح له “
مختلف جوانبها، ومبشاركة واسعة من مختلف شرائح اجملتمع الفلسطيني، في 
مختل��ف تواجده، أكان في الداخل، أم في الش��تات، أو في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، والقدس الشرقية.

”، وإعادة إصدارها مضى اآلن، س��ت س��نوات  منذ إعادة بعث “

” ش��هرياً في بي��روت، منذ عددها األول، وحتى  متواصلة. صدرت “
العدد 135 -136 آذار )مارس( نيس��ان )إبريل 1983، الذي صدر بعد نحو شهرين من 
حادث التفجير الذي تعرض له مركز األبحاث في اخلامس من شباط )فبراير( 1983 
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بسيارة مفخخة وقفت بجانبه، وأودى بحياة ثمانية من العاملني فيه، وكان املركز 
قد استمر في عمله، في بيروت حتى بعد خروج قوات م. ت. ف. من بيروت مع أواخر 
آب )أغس��طس( 1982، إثر احلرب التي شنتها إس��رائيل على لبنان في صيف ذلك 
العام، كونه مؤسس��ة معترفاً بها من قبل السلطات اللبنانية. إال أن تفجيره من 
ناحي��ة، واملضايق��ات التي تعرض لها العاملون فيه م��ن ناحية أخرى أدت إلى نقل 

مقره، في صيف 1983، من بيروت إلى العاصمة القبرصية – نيقوسيا.

” صدورها بانتظ��ام من جديد،  وفي صي��ف 1985 اس��تأنفت “
وهذه املرة من مقر مركز األبحاث في نيقوس��يا، إلى أن توقف مرة ثانية مع صدور 
العدد 244- 245، آب )أغس��طس(، أيلول )س��بتمبر( 1993. مت ذلك ألس��باب قاهرة، 
جنم��ت ع��ن األزمة املالية اخلانقة الت��ي راحت م. ت. ف متر به��ا، وكان من نتيجتها 
إيق��اف صرف امليزانيات للعديد من مؤسس��اتها وخالل العامني 2000-2001 جرت 
محاول��ة جديدة الس��تئناف إصدار اجملل��ة، بعد أن أعيد افتت��اح مركز األبحاث في 
القدس. إال أن حملة اإلسرائيليني إلغالق املؤسسات الفلسطينية في القدس في 
صيف )2001(، طالت عدداً من تلك املؤسس��ات في املدينة، وش��ملت املركز أيضاً 

وأدت إلى إغالقه.

، وه��و الع��دد األول، الذي يصدر  عن��د إص��دار الع��دد 246، من 
م��ن فلس��طني... كان أملنا وما يزال أن تُبعث اجمللة من جدي��د، لتصدر بانتظام، ... 

ولتتحمل مسؤولياتها في حتقيق رسالتها.

” في حتمل مس��ؤولياتها وحتقيق  حتقق االنتظام، وأس��همت “
رسالتها، وال يزال أمامها الكثير. 

رئيس التحرير 
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دراسات

نحو مرحلة خامسة للحركة الوطنية الفلسطينية املعارصة

أحمد جميل عزم*

كان تأس��يس منظمة التحرير الفلس��طينية في العام 1964، وانطالقة حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« عام 1965، ثم تشكّل الفصائل الفلسطينية 
األخ��رى تباعاً بعد الع��ام 1967، مبثابة االنطالقة للحرك��ة الوطنية املعاصرة وفق 
هيكلية وبنية محددتني، واس��تناداً لتصور بش��أن وس��ائل وآليات العمل، ووصوالً 
ألهداف وطنية معينة. ومرت هذه احلركة بظروف ومحطات عديدة، أدت لتغير في 
البنية ووس��ائل العمل وحتى األهداف، ما جعل ممكناً تقسيم مسيرة احلركة إلى 
مراح��ل متعددة، لكل س��ماتها، تبعاً لتغير األهداف والوس��ائل وأطر العمل. ولم 
يرافق كل هذا تغيير في املواثيق والتصورات النظرية، واخلطط املعلنة؛ فسيطرت 
حال��ة م��ن االرجتال والتح��ول من حالة صن��ع الفعل والتحدي، كما في س��تينات 

وسبعينات القرن املاضي، إلى ردود الفعل وإدارة األزمات منذ مطلع التسعينات. 
تهدف هذه الورقة إلى محاولة وضع عناوين أساس��ية، خليارات احلركة الوطنية 
في املرحلة املقبلة، وذلك عبر جزأين، األول اس��تعراض س��ريع ملا حدث منذ انطالق 
الثورة الفلس��طينية، واملراحل التي مر بها الش��عب الفلسطيني، والثاني تصور 

للمرحلة املقبلة، ينقسم إلى أربعة عناوين.

كيان ألجل التحرير 
من الشائع في مسيرات حركات التحرر أّن أي ثورة ومقاومة تتكاثف على األرض 
وتؤسس نوعا من التنظيم ليقودها ويؤطرها، وصوال لتأسيس كيان ودولة خاصة

* كاتب وأستاذ جامعي.
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بها، عبر التحرر من اس��تعمار، أو لتغيير شكل الدولة واحلكم فيها. ويحدث عادةً 
صراع إذا ش��عر أفراد جماعة ما، بافتقادهم للكيان السياس��ي الذي ميثلهم، أو أّن 
الكي��ان الذي يضمهم ال يعبر عنهم، فال تعبر الدولة أو الكيان القائم عن الهوية 
التي يش��عر ويؤمن بها األفراد واجلماعات، فتنش��أ بالتالي حركات استقالل، وحترر، 

وانفصال، وثورة، وتغيير...إلخ. 
كان��ت ظروف نش��أة احلرك��ة الوطنية املنظمة ف��ي احلالة الفلس��طينية ذات 
خصوصية، مُتّيزها إلى حٍد ما عن باقي حركات التحرر واالس��تقالل، ما زالت آثارها 
تنعكس حتى اليوم على األرض واحلركة السياسية الفلسطينية. وتتجسد هذه 
اخلصوصية، مقارنًة بغيرها من احلركات الشبيهة، في أّن الكيان الناشئ )منظمة 
التحرير الفلسطينية( أخذ شكال يشبه الدولة من حيث الوظائف والِبنية. ففي 
العادة تؤسس حركة التحرير الكيان، ولكن فلسطينياً كان هناك بناء لكيان )شبه 
دولة( اعتقد أنّه سيبني حركة التحرير،1 التي تؤدي لالستقالل، بدل أن يؤدي التحرر 
واالستقالل للدولة. من هنا شاعت تسمية منظمة التحرير الفلسطينية، باسم 
»الوطن املعنوي« للفلسطينيني. ومن هنا نفهم مثالً أّن منظمة التحرير حصلت 
عل��ى مكان عضو مراقب في اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة في العام 1974، فيما 

لم يحصل هذا مع أي حركة حترر أخرى. 
بتأسيس منظمة التحرير الفلس��طينية، والفصائل التي انضوت حتتها، حدث 
جتسيد للوطنية الفلسطينية، وتراجع نسبي عن االنتماء ألحزاب وأطر ذات هوية 
عربية جامعة، )البعث، الش��يوعية، اإلس��المية(، أو لوالءات عائلية تقليدية، رغم 
بق��اء التأكيد على االنتماء والهوية العربيتني لأطر الناش��ئة. فأصبحت األولوية 
الفلس��طينية، هي أولوية القضي��ة التي يجري تكريس اجله��د والتضحيات لها 

)التحرير قبل الوحدة العربية أو الدولة اإلسالمية(.  
كانت منظمة التحرير منذ البداية مبثابة بناء ملؤسسات دولة في الشتات، بدوائر 
عسكرية )جيش التحرير(، وبحثية، وتعليمية، وصحّية، وإعالمية، وثقافية، بهدف 
جتس��يد للكينونة الفلس��طينية، وكانت في جزء من ذلك تريد إيجاد مؤسسات 
وطني��ة ينتمي لها الفلس��طينيون ويس��تفيدون م��ن خدماتها، مم��ا يخفف من 
انتمائهم للمؤسس��ات اخلاصة بالدول التي يقيمون فيها. وبحيث تكون حياتهم 
اليومي��ة، وبالتالي هويتهم، مرتبطة بهذا الكيان رغم عدم س��يطرتهم على أي 

جغرافيا.
هذا احلرص على الكيانية، نبع جزئّياً من مسألة »التمثيل« فعلى عكس غالبية 
ح��ركات التحرر، إن لم يكن جميعها، كان هناك تنازع فيمن ميثل الفلس��طينيني، 
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خصوصاً بالنس��بة لدور اململكة األردنية الهاش��مية، التي كانت الضفة الغربية 
م��ن نهر األردن، )اجلزء غير احملت��ل( جزءاً منها، فضالً عن انخراط فلس��طينيني في 
أحزاب عربية وإس��المية في البلدان التي سكنوها. فكان ضرورياً تقدمي مؤسسات 
وكي��ان ينتمي له الفلس��طينيون، هذا فض��الً عن ضرورة تأكي��د الكيانية ووجود 
شعب ومؤسسات له معترف بها دولياً، لقطع الطريق على اخملططات اإلسرائيلية 

في التعامل مع الفلسطينيني كسكان دون هوية سياسية متبلورة ومنفصلة.
من املعروف في علم العالقات الدولية، وخصوصاً املدرس��ة الواقعية، أّن الدولة 
حت��رص عادة عل��ى بقائها واس��تمرارها، وأّن الوظيفة األول��ى ألي قيادة هي احلرص 
على بق��اء الدولة التي تقودها. وم��ع تبني الفكر الدوالت��ي، أو الكياني، في قيادة 
منظمة التحرير الفلس��طينية، صار استمرار وجود هذا الكيان ومحاولة جتسيده 
على األرض، مبثابة أولوية قصوى، والوظيفة األولى للقيادة، باعتبار أنّه من دون هذا 

الكيان ال يوجد حترير أو دولة فعلية.
إذاً، كانت مهام التحرر الفلس��طيني، في اجتاه��ني األول املقاومة ضد االحتالل، 
والثاني النضال للحصول على االعتراف العربي والدولي مبكانة التمثيل، وبتشكيل 
كيانية دوالتية للشعب، حتى في الشتات. والواقع أنّه إذا كان شعار حركة »فتح« 
أكب��ر فصائل منظمة التحرير الفلس��طينية، هو »ثورة حت��ى النصر«، فإنّه على 
األرض، تدريجي��اً، أصبحت املمارس��ة هي »كيان حتى االس��تقالل«، أو »دولة حتى 

النصر«. 
عندم��ا ب��دأ احلديث عن مؤمتر للس��الم بعد ح��رب ع��ام 1973، كان هناك حرص 
كبي��ر لدى قيادة منظمة التحرير على أّن تقطع ش��وطاً إضافياً في احلصول على 
مكان��ة دوالتية، عبر احلصول على قرار جامعة الدول العربية باعتبار املنظمة ممثال 
للشعب الفلس��طيني، ثم احلصول على العضوية املراقبة في األمم املتحدة، حتى 
تكون املنظمة هي اجلهة الش��رعية التي تس��يطر على أي أرض قد تعود بوسائل 

سياسية. 
كان هن��اك ثم��ن للحصول عل��ى املكان��ة التمثيلية التي متتع��ت بها منظمة 
التحري��ر، منها التنازل تدريجي��اً عن املطالبة بكامل أراضي فلس��طني باعتبارها 
أراضي الدولة الفلس��طينية، إلى القبول باألراضي احملتل��ة عام 1967. ومن الثمن 
أيضاً تقدمي تعهدات بتقليص العمل املسلح لصالح املزيد من األدوات البيروقراطية 

والدبلوماسية والقانونية والدوالتية. 
وعملياً كانت مسيرة التسوية التي بدأت منتصف السبعينات، هي بدء مرحلة 
ثالثة، في احلركة الوطنية التي جس��دتها منظمة التحرير، فاألولى كانت مرحلة 
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النش��أة وتشكيل الكيان بشكل شبه دولة، وهو ما عارضته فصائل فلسطينية، 
التي شددت على العمل الشعبي، وهذه استمرت تقريباً بني عامي )1964- 1967(. 
والثاني��ة، كانت مرحل��ة تثوير هذا الكي��ان، عبر الكفاح املس��لح، وفصائله التي 
س��يطرت على منظمة التحرير، واس��تمرت هذه املرحلة م��ن العام 1967- 1974. 
وفي املرحلة الثالثة، مت املزج بني الدبلوماسية وأساليب الدول التقليدية من جهة 
والث��ورة التقليدية من جهة ثاني��ة، مع تقدمي تنازالت ف��ي املطالب وخصوصاً من 
حي��ث اجلغرافيا )أين يجب أن تقوم الدولة الفلس��طينية(، وهذه اس��تمرت بتدرج 
بني عامي )1974- 1993(، وصوال للمرحلة الرابعة التي بدأت في أوسلو عام 1993.     
ما بدأ في الس��بعينات وتطور في الثمانينات جتّس��د في التس��عينات )املرحلة 
الرابع��ة(، كان مبثابة نوع من إعادة تعريف الكيان الفلس��طيني املنش��ود، والتزام 
بالتخل��ي عن الطاب��ع الثوري للح��راك الفلس��طيني. فصار مبدأ وج��ود الكيان 
ذات��ه، أهم نس��بياً من تفاصيل هذا الكيان، ش��رط أن يكون اله��دف دولة فعلية. 
وبالتالي مقابل الوعد بدولة فلسطينية، متت إعادة تعريف جغرافية لهذه الدولة، 
بقبول أن تكون احلدود املنش��ودة للدولة ه��ي حدود ما قبل 5 حزيران )يونيو( 1967، 
أي نح��و 22 باملئة من فلس��طني التاريخي��ة، ومت التخلي عن الثورة املس��ّلحة إلى 
حٍد كبير، ونش��أ كيان جديد هو السلطة الفلس��طينية، فكانت املرحلة الراهنة 
مبثاب��ة مرحلة البيروقراطية دون ثورة، وإن تخللها موجات مقاومة أبرزها انتفاضة 

األقصى )2000- 2004(. 
أوجدت إعادة التعريف اجلغرافية للدولة الفلس��طينية املنش��ودة، معضلة لم 
يج��ر التوقف عندها كثي��راً في تعريف الهوي��ة الفلس��طينية، وبالتالي احلركة 
الوطنية الفلس��طينية. فبحس��ب مش��روع الدول��ة التي جرى توقي��ع اتفاقيات 
أوس��لو 1993/ 1994 على أساس��ها، سيكون أغلب الفلس��طينيني خارج الدولة. 
فهن��اك أوال الفلس��طينيون الذين يحملون اجلنس��ية اإلس��رائيلية، وثانياً كانت 
املفاوضات من الناحية النظرية والرّس��مية على األقل، تشترط عودة الالجئني إلى 
ديارهم، وبالتالي فإّن الالجئني مع الفلس��طينيني من حملة اجلنسية اإلسرائيلية 

سيشكلون بشكل أو آخر أغلبية الشعب الفلسطيني. 
لم يتم التوقف عند اآلثار السياسية للمعضلة التي أوجدتها اتفاقيات السالم 
املؤقتة بالنس��بة للحركة الوطنية الفلس��طينية، والهوية، وذلك رمبا لس��ببني. 
األول، اس��تعجال القيادة الفلس��طينية تش��كيل أي كياني��ة وطنية ممكنة على 
األرض الفلسطينية، أي ترجمة الكيانية املعنوية ومؤسسات الشتات )املنظمة( 
إلى س��لطة في الوطن. وثانياً، على أس��اس أنّه في س��ياق االتفاقي��ات النهائية، 
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واس��تكمال إقام��ة الدول��ة الفلس��طينية س��يجري التطرق لهذه املش��كالت، 
أو سيتطور حلها بالتجربة العملية. 

م��ع تعثر االتفاقي��ات املؤقتة، وع��دم تطبيقها من قبل اجلانب اإلس��رائيلي من 
جهة، وعدم التوصل التفاق نهائي من جهة ثانية، مت االعتراف رس��مّياً من القيادة 
الفلسطينية، أّن استراتيجية التفاوض وحدها ال تكفي. وفي العام 2000 انطلقت 
انتفاض��ة األقصى، التي س��رعان ما أخذت ش��كالً عس��كريا ألس��باب ليس هذا 
مجال بحثها. وبعد هذه االنتفاضة، حددت قيادة منظمة التحرير الفلس��طينية، 
املقاومة الش��عبية املدنية الس��لمّية، كش��كل »مقبول« للمقاوم��ة، إال أّن هذه 
املقاوم��ة بقيت دون اس��تراتيجية حقيق��ة، ودون تََبٍ فعلي، أو ق��درة على التبني 
الفعل��ي من قبل الفصائل الفلس��طينية. كما أنّه وكردّ على تعثر اس��تراتيجية 
التفاوض الثنائي، مت تبني سياس��ة عرفت باس��م تدويل الص��راع، بطلب االعتراف 
بالدولة الفلسطينية من األمم املتحدة، ومن دول العالم، وطلب حتديد سقف زمني 
إلنه��اء االحتالل، وهذا ما انطلقت املطالبة به بش��كل أس��اس عام 2011، عندما 
أعل��ن الرئيس الفلس��طيني من اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة طلبه من مجلس 

األمن االعتراف بالدولة الفلسطينية.
يطرح مش��روع الدولة الفلس��طينية، حت��ى دون أن يتعثر، معضل��ة أّن الكيان 
املنش��ود، ال يعبر عن الهوية الفلس��طينية، أي ال يعبر عن كل من يعتبر نفس��ه 
فلس��طينياً، على األقل من الناحية الكيانية ومن حيث اجلنس��ية، ففلسطينيو 
األراض��ي احملتل��ة ع��ام 1948، وأي الج��ئ س��يعود هن��اك، ل��ن يحملوا اجلنس��ية 
الفلس��طينية، ولن يكونوا جزءا من مؤسس��ات الدولة الفلسطينية. وقد أضاف 
االنقسام الفلسطيني بني الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي سيطرت عليه حركة 
املقاومة اإلس��المية )حماس( بالقوة العس��كرية منذ ع��ام 2007، بعداً آخر يهدد 
الهوية الفلس��طينية. إلى ذلك فإّن تعثر مشروع التسوية والدولة الفلسطينية 
عبر املفاوضات، فتح الباب أمام التساؤل عن جناعة األداة الدبلوماسية والقانونية، 
ونهج بناء الدولة، التي َجّس��َدت معالم املرحلة الرابعة، سالفة الذكر، في العمل 

الفلسطيني. 
اآلن مع احتمال اس��تمرار فكرة إدارة الصراع دون حله ملراحل ليست قصيرة، فإّن 
م��ن الضروري، إعادة النظر ف��ي أُُطر وآليات عمل احلركة الوطنية الفلس��طينية، 
وف��ي األثمان الت��ي قّدمت، دون أن يعني ه��ذا بالضرورة، التخلي عن املس��ار متاماً؛ 
مسار »الكيانية الفلسطينية« كطريق لالستقالل، خصوصاً بعد األشواط التي 

حتققت في هذا املضمار.
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ميكن الدعوة ملرحلة خامس��ة، من مراحل احلركة الوطنية الفلس��طينية، أهم 
معاملها، أوالً، إعادة التفكير بالتعبير »الهويّاتي« للمنظمة، وبكلمات أخرى العودة 
لتأكيد الهوية الوطنية الفلس��طينية اجلامع��ة، دون إهمال التعقيدات اخملتلفة. 
وبالتالي إصالح البنى املؤسسية للشعب الفلسطيني انطالقاً من هذا التعريف. 

وميكن شرح هذه الفكرة عبر أربعة عناوين أساسية تالية: 

أوال: تأكيد الهوية الوطنية الفلسطينية اجلامعة متعددة التعبيرات
احلركة الوطنية لش��عب تضم كل هذا الش��عب، واملطلوب العودة للتأكيد أّن 

احلركة الوطنية الفلسطينية متثّل وتضم كل الفلسطينيني. 
يقترح أمين عودة، رئيس القائمة املش��تركة في الكنيس��يت اإٍلسرائيلي، ضرورة 
أن يكون للفلس��طينيني في األراضي احملتلة ع��ام 1948، كيان متثيلي خاص، ليس 
منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن على أن ينشأ هذا الكيان بقرار من املنظمة. 
ويف��رّق عودة، ب��ني الهوية واملواطنة. ويقترح أن تظل الهوية فلس��طينية ال تتغير 
ومرتبطة بالكل الفلس��طيني، ولكن مع ممارس��ة املواطنة )اإلسرائيلية( واإلصرار 
على احلقوق واملساواة. حيث يقول: »فنحن ال نستطيع أن نكون أعضاء في منظمة 
التحري��ر أو في مجلس��ها الوطن��ي. ويجب أن يكون هناك تقاس��م وظيفي يأخذ 
بعني االعتبار خصوصية فلس��طينيي الداخل، وهذه الفكرة بحاجة إلى مناقشة 
ودراس��ة من أجل العمل بها2«. ولكن عودة، يشير ألن تقوم منظمة التحرير ذاتها 
بالتفكير في مس��ألة التأطير للتمثيل الفلسطيني في أراضي العام 1948، وقال 

»أنا ال أستطيع أن أفعل أي شيء دون موافقة منظمة التحرير«.3 
ال ش��ّك أن مث��ل هذه الفك��رة هي تصدٍّ ملعضل��ة التباين بني التعبي��ر الكياني 
)الدولة( والهوية. فكما جاء س��الفاً فإّن األص��ل أّن الكيان يعّبر عن الهوية، وإذا مت 

قبول كيان آخر، يتم تعديل الهوية، أو سينشأ توتر وصراع. 
لكن التعبير املؤسس��ي عن هوية فلس��طينية جامعة، يعاني مشكلة كالتي 
ملس��ها عودة، من حي��ث التباين بني ثالث��ة متغيرات، الوضع القانون��ي )املواطنة(، 
والهوي��ة )االنتماء وتعري��ف الذات(، واحلركة الوطنية )اإلطار املؤسس��ي والكيان(، 
وتنش��أ هذه املش��كلة جزئياً من تبني حل الدولتني، ومن حصول الفلس��طينيني 

على املواطنة في دول أخرى )خصوصاً األردن(. 
كم��ا يج��ب التفكير بضرورة أن يك��ون واضحاً أّن حل الدولت��ني ال يلغي التاريخ 
والرواية التاريخية الفلس��طينية، وال يلغي وحدة الشعب الفلسطيني. والتأكيد 
عل��ى ه��ذه الوحدة الش��عبية، وعلى هذه الرواي��ة، بحد ذاته موق��ف يعزز موازين 
القوة الفلس��طينية، س��واًء من حيث حش��د كل الطاقات الفلس��طينية معاً، 
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وه��و أمر أساس��ي للوصول للحرية واالس��تقالل، أو من حيث تعزي��ز املوقف على 
طاولة املفاوضات، ومن هنا فإّن التأكيد على تعريف من هو الفلسطيني، وما هي 
فلس��طني الوطن، أمران أساس��يان، حتى لو ُعرّفت )فلس��طني الدولة(، جغرافّياً، 
بشكل مختلف، في ظل موازين القوى واألوضاع الراهنة. ووحدانية الفلسطينيني 
والرواية الفلسطينية للتاريخ ميكن أن تكون ردا على دعوى ومطالب اإلسرائيليني 
االعتراف مبا يس��مى »الدولة اليهودية«، بطلب االعتراف بالش��عب الفلسطيني 

وحقوقه التاريخية. 
بكلمات أخرى، يجب أن يكون واضحاً أن الفلس��طينيني في أي مكان يش��كلون 
ش��عباً واحداً، وأّن )فلسطني الوطن( بحدودها االنتدابية هي فلسطني التاريخية، 

حتى إن وافق الفلسطينيون على حل الدولتني.     

ثانياً: إعادة بناء الفصائل وأطر العمل الفلسطيني )الكونفدراليات(
مت بن��اء منظم��ة التحرير الفلس��طينية باألص��ل على أس��اس مجتمعي أكثر 
منه سياسي. مبعنى متثيل اجملتمع الفلس��طيني، بإعطاء االحتادات الشعبية، من 
م��رأة، وطالب، وعمال، وكُتاب، ومهنيني، و.. إلخ، متثيالً مهماً، وكذلك للمس��تقلني 

والكفاءات. 
يتم التذرّع اآلن بعذرين أساسيني لعدم تفعيل منظمة التحرير، ومن ضمن ذلك 
احتاداتها الش��عبية واملهنية، أولهما، عدم التوافق مع الفصائل اإلسالمية، خارج 
منظمة التحرير )حماس وحركة اجلهاد اإلسالمي(. وثانياً تعقيد الوضع بعد نشوء 
الس��لطة، فمثال صار هناك نقابات داخل الضفة الغربية، واحتادات تابعة ملنظمة 

التحرير، فضال عن دور النقابات األردنية العاملة منذ ما قبل العام 4.1967 
هناك اجتاه متفق عليه بني الفصائل الفلس��طينية األساس��ية، على أن يجري 
تقليص وإلغاء آلية تش��كيل اجمللس الوطني بإعطاء االحتادات الشعبية والنقابية 
متثيال في اجمللس، واس��تبدال ذلك بانتخابات حيث أمكن ذلك على أساس القوائم 
النسبية.5 ورمبا يجدر إعادة النظر في هذا األمر، لعدة أسباب منها أّن هذه االحتادات 
واألطر ميكن أن تش��كل طريقة لتفعيل الكل الفلس��طيني مع أخذ خصوصياته 
القانونية والسياسية باالعتبار. والتفريق بني الفلسطينيني بجنسيات مختلفة، 
وبأوضاع سياس��ية مختلفة، من حيث القدرة على العمل السياس��ي والتنظيم 
اجلماهيري، أو عدمه. والسبب الثاني، أّن هذه االحتادات والنقابات هي الطريقة التي 
تستمر بها الكيانية الفلسطينية، ومتارس بها دور املظلة لكثير من الفلسطينيني 
في الش��تات والوطن من حيث تقدمي اخلدم��ات ومتطلبات احلياة، في املقابل يجدر 
أن توجد طريقة ليقدم الفلس��طينيون إس��هاماً في متويل ومد املنظمة مبقومات 
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العمل، على نحو شبيه مبا كان يجري العمل به من دفع ضرائب من رواتب العاملني 
الفلس��طينيني في بعض الدول للمنظمة، مع التش��ديد على أن هذا يتبعه حق 
هؤالء بالتمثيل في املنظمة، وحق املشاركة في صناعة القرار، والرقابة على ذلك. 
ومبثال عملي ميكن أن تتش��كل نقابة أو احتاد من تنظيمات نقابية مختلفة تلتقي 
دوريّاً يش��كل بعضها فروعا معتادة، وبعضها يش��كل احتادا منفصال، ينس��ق مع 
باق��ي الف��روع دون أن يعلن بالضرورة أنّ��ه جزء من منظمة التحري��ر، ولكنه يلتزم 
بالتنسيق، وبقرارات ملزمة تنتج عن املؤمترات، ويلتزم بالقرار الفلسطيني اجلمعي. 

ومثل هذه الفكرة رمبا تعطي طريقة لترجمة ما يقوله أمين عودة أعاله. 
لع��ل فكرة مراع��اة اخلصوصي��ات، تش��به فك��رة االحت��ادات الكونفدرالية في 
السياس��ة، حيث يبقى للكيان ش��كله القانوني املس��تقل مع تنس��يق وتوحيد 
في العمل عالي املس��توى. وإذا كان العمل املوح��د متاماً بني فروع وأماكن التواجد 
الفلس��طيني، هو املنش��ود، ف��إّن مراعاة اخلصوصي��ة أمر ال مناص من��ه، دون أن 
يعني هذا أي مس��اومة بش��أن الهوية الفلس��طينية اجلامعة، وااللت��زام بالقرار 
الفلسطيني اجلامع واملستقل، عبر مؤمترات وأطر، تقودها منظمة التحرير، املظلة 
اجلامعة اجملّسدة لهوية الفلس��طينيني غير املتغيرة، واملعّبئة املوحدة لطاقاتهم 

من أجل التحرير واحلرية، قبل إقامة الّدولة املستقلة، وبعدها.   
م��ن جهة أخرى، فإّن تراج��ع األيديولوجيا وتراجع جاذبي��ة األحزاب واأليديولوجيا 
عاملي��اً، وهو أمر ينطب��ق على احلالة الفلس��طينية، حيث تتراجع أدوار وش��عبية 
الفصائل ألس��باب منها هذا االجتاه العاملي ومنها أسباب موضوعية تتعلق بعدم 
جتدي��د ه��ذه الفصائل لبنيته��ا وأفكارها وط��رق عملها، لصالح تعم��ق وجودها 
كمؤسس��ات أقرب ألحزاب حاكمة أو مش��اركة في احلكم مقابل مكاسب مادية 

وبيروقراطية. 
هناك حاجة ملحة لورش عمل تقوم بها هذه الفصائل وباقي قوى اجملتمع املدني 
لتبني ما هو اجلديد في التنظيم السياس��ي في العالم، في عصر ما يعرف باسم 
مجتمع الش��بكات، وتغير أمناط القيادة في العمل السياسي، ومتكني الفرد الذي 
نت��ج عن التغيرات التكنولوجية واالقتصادية العاملي��ة، وكيفية تطوير تطبيقات 
فلسطينية تتفاعل مع هذه املتغيرات، وتشرع بعمليات مقاومة شعبية، وتعبئة 

للجهود عاملياً بني اجلاليات الفلسطينية.

ثالثاً: املراجعة النقدية لعملية بناء الدولة الفلسطينية
إّن أحد أسس حتقيق االستقالل الفلسطيني هو االنفصال عن االحتالل قانونيا، 
ومؤسس��اتيا، واقتصاديّ��ا، وأمنّياً. وق��د كان هذا جزءا من متطلب��ات النضال في 
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مراحل احلركة الوطنية الفلس��طينية ف��ي املاضي. فمعارضة العمل في املصانع 
واملنش��آت اإلس��رائيلية كان جزءا من النضال الفلس��طيني مطلع السبعينات. 
وبناء مؤسس��ات مس��تقلة كان أمراً أساس��ياً على صعيد البلدي��ات واجلامعات 
والتعليم والصحة وغير ذلك حتى قبل قيام الس��لطة الفلسطينية. لذلك يجدر 
التركي��ز عل��ى عملية انفصال تدريجية ع��ن االحتالل، بآليات عم��ل عديدة منها 
عدا املؤسس��ات املس��تقلة، النضال لالرتباط بالدول العربية، جتارياً واس��تثمارياً، 

ومطالبة العالم برعاية وحماية تنمية مستقلة فلسطينياً. 
فض��ال ع��ن هذا يجدر العم��ل على تعزيز فك��رة التنمية املقاومة، التي تش��دد 
على املبادرات الش��عبية والتعاونية. كما أنّه يجدر إجراء مراجعة نقدية واس��عة 
لأخالقيات وأس��س املس��لكيات االجتماعية اليومية، التي ترافقت مع تأس��يس 
بيروقراطية فلس��طينية حتت االحتالل، إلى نش��ر قيم ثورية من التنظيم الذاتي، 
واالحترام العام للقانون، وحقوق اآلخر، حتى في املناطق التي تسيطر عليها السلطة 
الفلس��طينية، والتوس��ع في هذه املناطق عبر اللجان الشعبية، سواء للتنظيم 
وتقدمي اخلدمات أو حتى تعميم جتارب »نواطير القرى«6 حلماية الريف الفلسطيني 
م��ن اعت��داءات املس��توطنني، وهذا يتراف��ق طبعاً مع مراجعة أس��س التنس��يق 
األمن��ي بني القوات الفلس��طينية وجي��ش االحتالل وأجهزته األمني��ة. والتفكير 
بآليات اس��تقالل مدني فلس��طيني )عصيان ض��د االحتالل( تدريج��ي، يصاحبه 
تف��اوض وحمالت دولية لتحقيق هذا االس��تقالل، في الطريق الس��تقالل الدولة. 

رابعا: إعادة حتديد املوقف من »الكيان اإلسرائيلي«
لقد أش��ار الرئيس الفلسطيني في أكثر من مناس��بة إلى أّن مسألة االعتراف 
الفلس��طيني بإس��رائيل ق��د ال تس��تمر طوي��ال، دون اعت��راف مقاب��ل بالدول��ة 
الفلسطينية، وقال في خطابه في اجلمعية العامة لأمم املتحدة في عام 2017 إّن 
»اس��تمرار رفض احلكومة اإلس��رائيلية االعتراف بحدود 1967 يجعل من االعتراف 

املتبادل الذي وقعناه في أوسلو عام 1993 موضع تساؤل.«
الواقع أن مسألة االعتراف وسحبه قد تكون تتويجا خلطوات أخرى يجدر العمل 
عليها، منها أوالً عملية االنفصال الواردة في اجلزء الس��ابق، وثانياً، تعميم دعوات 
املقاطعة من االقتصار على طلب مقاطعة بضائع املس��توطنات اإلسرائيلية. إلى 
املطالبة باملقاطعة الش��املة. وثالثاً، زيادة جرعة مواجهة إسرائيل في املنظمات 
واملؤسس��ات الدولية خصوصاً التي ال تس��يطر على القرار فيها الواليات املتحدة 
األميركي��ة. ورابعاً، الرد على طروحات مثل املطالبة اإلس��رائيلية باالعتراف بدولة 
يهودي��ة عن طري��ق الهجوم على األس��س األيديولوجية والفكري��ة لهذه الدولة، 
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وخصوصاً مس��ائل املزج بني الدين والسياسة، وشن حمالت دولية على هذا املزج، 
وعلى األس��س األخرى التي تدعيها املؤسس��ة اإلس��رائيلية كمبرر لالعتداء على 

حقوق الشعب الفلسطيني. 

خامتة
هناك الكثير من األفكار التفصيلية قد تغني ما ورد في هذا الورقة، والتي تقوم 
على ع��دم التخلي عن الفك��رة الكيانية طريقاً للتحرير، ولك��ن مع التفكير في 
العودة للفكرة الكيانية األصيلة لتعبئة طاقات الش��عب الفلسطيني مجتمعاً 
للوص��ول للحرية والتحرر، وللحصول على حقوقه اخملتلفة، ما يعني إعادة تعريف 
احلركة الوطنية الفلس��طينية لتشمل الكل الفلسطيني، بطريقة واقعية، مع 
اجتراح أس��اليب مقاومة ورفض جديدة، ووضع تصور أكثر جذرية وثورية ألس��س 
بناء الدولة الفلس��طينية وجتس��يدها على األرض، بحيث تصبح ممارسة السيادة 

وحقوق املواطنة املستقلة جزءا من مقاومة يومية.      

   

الهوامش:
1  انظر حول هذه اخلصوصية، من حيث الفكر الدوالتي قبل االستقالل: يزيد صايغ، الكفاح 
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الدراسات الفلسطينية، 2002(، ص. 3، 66- 67. 

2  جاءت هذه التصريحات في ندوة ألمين عودة في مركز مسارات، في مدينة البيرة، بتاريخ 21 
تشرين الثاني )نوفمبر( 2016، انظر: 

وكال��ة أنب��اء معا، أمين ع��ودة: هويتنا الوطنية أثبت من إس��رائيل ونعمل إلس��قاط حكومة 
اليمني، بتاريخ 21 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016: 
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 .2016

4   ه��ذه ه��ي اإلجابة التي تلقاها الكاتب من عضو جلن��ة مركزية في حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني )فتح(. 

 5   اعتماد مبدأ التمثيل النس��بي الكامل النتخاب أعضاء اجمللس الوطني، وكالة أنباء “وفا”، 

5 حزيران )يونيو( 2012. 

 6   نواطير األرض، ش��باب من القرى الفلس��طينية يس��هرون الليالي حلماية قراهم، القدس 
العربي، 29 آذار )مارس( 2014.
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سبعون عاماً عىل قرار التقسيم

 قراءة يف املضمون القانوين

كم��ال قبعة*

قبل س��بعني عاماً أقرت اجلمعية العامة لأمم املتحدة قرار التقس��يم رقم 181 
)ال��دورة الثاني��ة( بتاريخ 29 تش��رين الثاني )نوفمبر( ع��ام 1947. ومنذ ذلك الوقت 
تراوح القضية الفلسطينية في دوامة لعبة األمم ما بني حروب ومفاوضات شكلية 
ومؤمترات ال طائل وال أمل منها، مما جعل إسرائيل تتصرف وكأنها فوق وأعلى قيمة 
م��ن مبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الش��رعية الدولية، وجعلها قادرة على 
اإلفالت من العقاب، وباتت تعتبر ما اس��تولت عليه جزءاً ال يتجزأ من مكتس��بات 

احلرب، بالرغم من أن احلدود تلك لم تكن إاّل خطوطاً للهدنة.
وت��زداد األمور تدهوراً وتعقيداً مع املتغيرات الس��ريعة التي تش��هدها القضية 
الفلس��طينية. اليوم بالذات، والدراس��ة هذه تش��رف على اإلجن��از تلقت القيادة 
الفلس��طينية رس��الة خطي��ة م��ن وزارة اخلارجي��ة األميركية1، تفي��د بأنهم لم 
يس��تطيعوا متديد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، نظراً 
لقي��ام فلس��طني باالنضمام للمحكم��ة اجلنائية الدولية، إل��ى اجمللس القضائي 
للمحكم��ة لفت��ح حتقيق قضائ��ي. وتأتي ه��ذه اخلطوة بعد تس��ويف ومماطلة ال 
تخل��وان من محاوالت اخل��داع والتآمر، الذي اعتادت عليه القضية الفلس��طينية 
قبل قرار التقس��يم وإبانه وما بعده؛ إذ إن اجلانب الفلس��طيني لم يتلق أية أفكار 
رغم مضي أشهر طويلة من املباحثات، ورغم لقاءات متعددة مع اجلانب األميركي 
تزيد عن خمس��ة عش��ر لقاًء، مما يؤكد فقدان اإلدارة األميركي��ة ألهليتها للقيام 
بدور الوسيط، وانس��حابها من مهامها كراعية للعملية السياسية التي لطاملا 
ادعتها، وكش��ف املس��تور عما تس��مى ب�»صفقة القرن« ومضمونها ومراميها، 
واس��تمرارها في لعب دور احلام��ي والراعي والداعم، جلرائم إس��رائيل وانتهاكاتها

*  كاتب وباحث في شؤون القانون الدولي.
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املنهجي��ة واملس��تمرة ألحكام الش��رعية الدولية، ومس��اعدتها ف��ي اإلفالت من 
العقاب من قبل محكمة اجلنايات الدولية.

تتناول هذه الدراسة قرار التقسيم سابق الذكر، وما آل إليه من نتائج مدمرة على 
الشعب الفلس��طيني، نتيجة لتعطيل آليات إنفاذه وتطبيقه من قبل إسرائيل، 
وتآمر الدول املتنفذة في العالم معها ورعايتها وجعلها فوق القانون والش��رعية، 
ومتكينه��ا م��ن اإلفالت م��ن العق��اب ومقتضيات املس��ؤولية الدولي��ة. وتتضمن 
الدراسة املوقف الفلس��طيني املعبر عنه من خالل مواقف الرئيس الفلسطيني 
واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، ومدى وطبيعة احتالل وضم ما مت تخصيصه 
من أراٍض لدولة فلسطني وفقاً لقرار التقسيم، والطبيعة القانونية الدولية لقرار 
التقسيم، وااللتزامات الواجبة على إس��رائيل مبوجبه ومبقتضى القرارات الدولية 

التي ترتبت عليه. وقد أوردت الدراسة عدداً من النتائج والتوصيات بهذا الشأن. 

تسوية تستند إلى ما نستحقه مبوجب القانون الدولي
تُظه��ر العدي��د م��ن املؤش��رات أن ثم��ة تغيرات ط��رأت وال ت��زال عل��ى املوقف 
الفلسطيني من مآالت القضية الفلس��طينية. وقد بدأت تلك املتغيرات تتراكم 
مع انسداد آفاق التسوية السياس��ية، جراء املوقف اإلسرائيلي املتعنت والصلف 
جت��اه كافة احملاوالت املبذولة في هذا اخلص��وص، برعاية وحماية أميركية. ولعل ما 
قاله الرئيس مخاطباً مؤمتر باريس للمناخ، يش��ير إلى ما نذهب إليه من مؤشرات، 
إذ خاط��ب ذاك املؤمتر احلاش��د بقوله: »يأتي اجتماعنا ه��ذا اليوم مع مرور 68 عاماً 
على صدور القرار األممي 181، القاضي بتقس��يم فلس��طني التاريخية، لنذكركم 
مبس��ؤولياتكم لتنفيذ هذا القرار«2. ويحمل هذا التذكير للعالم بقرار التقس��يم 
رقم 181 الصادر عن اجلمعية العامة لأمم املتحدة في 29 تش��رين الثاني )نوفمبر( 
1947، مراجعة تاريخية وقانونية وسياسية جريئة وغير مسبوقة من قبل السيد 
الرئي��س، من حيث أن التذكير ذاك يدعو صراحة إلى تطبيق وتنفيذ القرار املذكور، 
باعتباره األساس الناظم الذي توافقت عليه قرارات الشرعية الدولية منذ البداية.

وتأت��ي هذه املراجعة بالرغم من اإلجحاف الذي انطوى عليه القرار، والذي يدركه 
الس��يد الرئيس بتأكيده: »غّض هذا القرار الطرف عن آمال الشعب الفلسطيني 
وطموحاته وحقوقه ]..[ وفش��ل اجملتمع الدولي في تنفيذ قرار التقسيم رقم 181 
الصادر ع��ن اجلمعية العامة لأمم املتحدة ]..[ ولم ميلك التصميم لإلش��راف على 
تنفي��ذ قرارات��ه، ما أدى إلى النكبة وطرد أكثر من ثلثي الس��كان الفلس��طينيني 
م��ن أرضهم ك��ي يصبحوا الجئ��ني ]..[ وتعرضت أكثر من 418 قرية فلس��طينية 
إلى التطهير العرقي والتش��ريد القس��ري والهدم ]..[  وقد ش��ّجع هذا الفش��ل 
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على إفالت إس��رائيل من العقاب، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع ومعاناة الش��عب 
الفلسطيني وحتمله للظلم اجلائر«3.

ويؤكد الرئيس على التمسك مببادئ وقواعد القانون الدولي وأحكامه أن »عملية 
السالم وسيلة لتنفيذ القانون الدولي وحتقيق العدالة، وهي ليست هدفاً في حد 
ذاتها ]..[ س��وف نس��تمر في الطلب من اجملتمع الدولي حتمل مس��ؤولياته، مبا في 
ذلك توفير احلماية لش��عبنا، مبوجب القانون اإلنساني الدولي، والعمل معا إلنهاء 
إفالت إس��رائيل من العقاب واملس��اءلة ]..[ تش��مل رؤيتنا للسالم تسوية تستند 
إلى ما نس��تحقه مبوجب القانون الدول��ي وقرارات األمم املتحدة ]..[ وعلينا التعامل 
بجدية مع انعدام اإلرادة السياس��ية للمجتمع الدولي، في اتخاذ خطوات حثيثة 

إلنفاذ القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة في فلسطني«.
وق��د بات من املعلوم، أنه وبعدما أفش��لت إس��رائيل كافة املبادرات واملس��اعي 
للوصول إلى تسوية، مرضية تفي باحلقوق الوطنية الفلسطينية املشروعة وغير 
القابلة للتصرف، ونسفت مبدأ حل الدولتني من خالل تسارع عمليات االستعمار 
املنهج��ي ألراض��ي دولة فلس��طني الواقعة حت��ت االحتالل؛ ب��دأت تتراكم عناصر 
ومحاور اس��تراتيجية بديلة تقوم أساس��اً على أنه بات من »املطلوب إيجاد مظلة 
دولية تشرف على إنهاء هذا االحتالل وفق قرارات الشرعية الدولية، وإلى حني ذلك، 
فإنني أطالب األمم املتحدة الس��يد األمني العام والس��يد رئي��س اجلمعية العامة، 
بتوفير نظام حماية دولية لش��عبنا الفلسطيني وفقاً للقانون اإلنساني الدولي. 

]..[ نرجوكم نحن بحاجة حلماية دولية«4.
وفي مناسبة ثانية خاطب الرئيس عباس خالل مؤمتر صحافي مشترك مع األمني 
الع��ام لأمم املتحدة بان ك��ي مون بتاريخ 21 تش��رين األول )أكتوبر( 2015: »معالي 
األمني العام، إن ش��عب فلس��طني ينظر إلى منظمة األمم املتحدة ومؤسس��اتها 
باعتباره��ا املرجع واملش��رف على تنفيذ القانون الدولي، األمر الذي س��يمكننا من 
إنهاء االحتالل واالس��تيطان اإلسرائيليني ألرض دولة فلسطني، عبر تطبيق قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطني«.
وع��اد الرئيس محم��ود عباس في كلمة أم��ام مجلس حقوق اإلنس��ان5، ليؤكد 
ذل��ك من جديد بقوله: »إن الس��الم ل��ن يتحقق إال بإنهاء االحت��الل وإقامة الدولة 
الفلس��طينية وفق قرارات الش��رعية الدولية« مبينا، »أن إس��رائيل تخرق بشكل 
منظ��م مبادئ القانون الدولي واإلنس��اني، وتتصرف كدولة ف��وق القانون دون رادع 
أو محاس��بة، في إطار عملية استيطان استعماري«. وقال مخاطبا رئيس مجلس 
حقوق اإلنس��ان واحلضور، »ألم تتس��اءلوا إلى متى سيبقى ش��عبنا محروما من 
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حقوق��ه التي أقرتها القوانني الدولية، وأهمها حق احلي��اة. أما آن األوان للمجتمع 
الدول��ي أن ينتقل م��ن التنادي بالعدالة الدولية إلى اتخ��اذ اإلجراءات ]..[ فالقانون 
الدول��ي وجد للتنفيذ وليس للتفاوض حوله، وعلى اجملتمع الدولي العمل لتنفيذه 
دون انتقائية ]..[ مبا في ذلك إصدار قرار من مجلس األمن يتضمن املعايير الواضحة 
لتحقيق الس��الم من خالل مؤمتر دولي، ووفق س��قف زمني محدد ]..[ ألنه لم يعد 

من املمكن تضييع الوقت في مفاوضات من أجل املفاوضات«.
وجاءت كلمة الرئيس الفلسطيني أمام اجلمعية العامة لأمم املتحدة هذا العام6، 
أكث��ر وضوحاً وحزما، وكان الغضب واضحاً على الرئيس وهو يخاطب قادة العالم، 
ويؤش��ر إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد خطوات وقرارات حاسمة ومفصلية، 
ف��ي حال اس��تمر اجملتمع الدولي في جتاهله للحقوق الفلس��طينية وصمته على 
االحتالل اإلس��رائيلي، بقوله: »لم يعد بإمكاننا االس��تمرار كسلطة دون سلطة، 
وأن يس��تمر االحت��الل دون كلفة. نحن نقترب من ه��ذه اللحظة. إذا لم يريدوا حل 
الدولتني وس��الماً ]..[ فمن حقنا في هذه احلال أن ننظر في البدائل التي تصون لنا 
حقوقن��ا وحتمي أرضنا وش��عبنا، من تكريس نظام األبرتهايد ]..[ الذي يس��تهدف 
وجودنا الوطني والسياسي واملادي على أرضنا، ويتهدد السالم واألمن في منطقتنا 
والعالم ]..[ ما يفرض علينا القيام مبراجعة اس��تراتيجية ش��املة لهذه العملية 
]..[ سأدعو في الفترة القادمة اجمللس الوطني الفلسطيني لالنعقاد للقيام بهذه 
املراجعة االس��تراتيجية الش��املة«. وأفصح الرئيس عن مضم��ون تلك املراجعة 
االس��تراتيجية بقوله: »إذا مت تدمير خيار الدولتني، وتعميق وترس��يخ مبدأ الدولة 
الواح��دة بنظامني )أبرتهايد( 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 فلسطني التاريخية ]..[ من حيث 
الدميغرافيا وعدد الس��كان س��نصبح نح��ن أغلبية في ذلك البل��د الواحد - وهذا 
لن تقبل به إس��رائيل؛ واخليار اآلخر هو أن يك��ون هناك دولة بنظامني: نظام خاص 
لليهود اإلسرائيليني، ونظام خاص للفلسطينيني العرب، مبعنى »نظام أبرتهايد«. 

وهذا لن تقبل به نحن كفلسطينيني وكمجتمع دولي«7.
وكلف��ت اللجن��ة التنفيذي��ة في اجتم��اع لها بعد ع��ودة الس��يد الرئيس من 
واش��نطن، اللجنة السياس��ية بوضع اخلطط واخليارات والس��يناريوهات واحللول 
لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام اجلمعية العامة لأمم املتحدة، 

وقررت في الوقت نفسه ما يلي8:-
أوال: متس��كها بالقانون الدولي وقرارات الش��رعية الدولية ذات الصلة بالقضية 
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الفلس��طينية والص��راع الفلس��طيني والعربي – اإلس��رائيلي، كأس��اس وحيد 
لتس��وية سياسية ش��املة ومتوازنة للصراع، توفر األمن واالس��تقرار جلميع دول 
وش��عوب املنطقة، مبا فيها دولة فلسطني وتصون حقوق الالجئني الفلسطينيني 
في العودة إلى ديارهم التي ش��ردوا منها بالقوة العس��كرية الغاش��مة استناداً 

لقرار اجلمعية العامة لأمم املتحدة رقم 194.
ثاني��اً: إحالة ملف االس��تيطان باعتب��اره جرمية حرب، ومل��ف التطهير العرقي 
والتميي��ز والفص��ل العنصري إلى احملكم��ة اجلنائية الدولية، بدعوة مس��تعجلة 
لفت��ح حتقيق قضائي في جرائم احل��رب التي ترتكبها دولة إس��رائيل في األراضي 

الفلسطينية احملتلة بعدوان 1967.
ثالثا: تدعو اللجنة التنفيذية األمم املتحدة لتحمل مس��ؤولياتها بتوفير احلماية 
الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطني حتت االحتالل، وتدعو في الوقت 
نفس��ه جميع الدول التي تقيم عالقات مع دولة إس��رائيل ولم تعترف بعد بدولة 
فلس��طني، إلى إعالن اعترافها بدولة فلس��طني وفقا لقرار اجلمعية العامة لأمم 

املتحدة رقم 19/67 لعام 2012.
بذلك فإن املوقف الفلس��طيني واضح بشأن التمس��ك باحلقوق الوطنية وفقاً 
للقانون الدولي وقرارات الش��رعية الدولية، باعتبار ذلك »كأس��اس وحيد لتسوية 
سياسية شاملة ومتوازنة«، األمر الذي ترفضه الواليات املتحدة وإسرائيل وحتاوالن 

جتاوزه »بصفقة«!؟

طبيعة أحكام قرار التقسيم
جاءت فكرة التقس��يم في مناخات الثورة الفلس��طينية الكبرى 1939-1936، 
من خالل تقسيم فلس��طني إلى دولتني: عربية ويهودية، مع حتديد منطقة دولية 
ح��ول القدس في تقرير جلنة پيل في الع��ام 1937، وكذلك تقرير جلنة وودهد، التي 
أقرت في تقريرها الصادر في 27 نيسان )أبريل( عام 1938 بأن التقسيم غير عملي 
»ألن��ه يتطلب نق��الً إجبارياً للعرب من الدولة اليهودية، وف��ي 8 متوز )يوليو( 1937، 
أي بع��د ي��وم واحد من صدور تقرير جلنة بيل امللكية املتضمن التوصية بتقس��يم 
فلس��طني، أصدرت اللجنة العربية العليا، التي تشكلت عام 1936 لقيادة الثورة، 
مذكرة رفضت فيها توصيات اللجنة، وطالبت فيها »بوقف الهجرة وبيع األراضي، 
وإقام��ة حكوم��ة وطني��ة دميقراطية ترتبط م��ع بريطانيا مبعاه��دة حتفظ جميع 
احلقوق املشروعة لليهود. اللجنتان شكلتهما سلطات االنتداب البريطاني لبحث 
قضية فلس��طني حتت ضغط الثورة الفلسطينية الكبرى. وتُعتبر »جلنة بيل« أوّل 
من اقترح خّطة التقس��يم، حيث ورد في تقريرها الصادر في 7 متوز )يوليو( 1937: 
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»ما دام العرب يعتبرون اليهود غزاة دخالء، وما دام اليهود يرمون إلى التوس��ع على 
حس��اب العرب، فاحلّل الوحيد هو الفصل بني الش��عبني. فتؤلّف دولة يهودية في 

األراضي التي يكون اليهود أكثرية سكانها ودولة عربية في املناطق األخرى«!
تكرّرت فكرة التقس��يم خالل مؤمتر لندن الذي ُعِقد من 10 أيلول )سبتمبر( إلى 
2 تش��رين الثاني )نوفمبر( 1946، إذ عرضت بريطانيا ما أس��مته مش��روع النظام 
االحتادي، أو مش��روع موريس��ون. وهو يقضي بتقسيم فلس��طني إلى أربع مناطق 
إدارية، وملّا فش��لت احملاوالت البريطانية الرامية إلى تنفيذ قرار التقس��يم مبوافقة 
فلس��طينية، س��عت من��ذ انتهاء مؤمت��ر لندن س��نة 1946 إلى أن يتم تقس��يم 
فلس��طني وإنش��اء الدولة اليهودية فيه��ا عن طريق منظم��ة األمم املتحدة. وهي 
حاولت إيجاد حٍل للصراع القائم على فلسطني عبر االتصال مع األطراف، وتّوجت 
أعمالها بالق��رار 181، الص��ادر ف��ي 29 تش��رين الثاني )نوفمب��ر( 1947، والقاضي 
بتقسيم فلس��طني إلى دولتني؛ على أن يسري القرار فور انسحاب قوات االنتداب 

البريطاني من فلسطني.
وقد تبنّى القرار خطة لتقس��يم فلس��طني9، تقضي بإنهاء االنتداب البريطاني 
على فلسطني وتقس��يم أراضيها إلى ثالثة كيانات جديدة، كالتالي: دولة عربية: 
وتقع في اجلليل الغربي، ومدينة عكّا، والضفة الغربية، والس��احل اجلنوبي املمتّد 
من ش��مال مدينة أس��دود وجنوب��اً حتى رفح، مع ج��زء من الصح��راء على طول 
الشريط احلدودي مع مصر. ودولة يهودية: على السهل الساحلي من حيفا وحتى 
جنوب تل أبيب، واجلليل الش��رقي مبا في ذلك بحيرة طبريا وإصبع اجلليل، والنقب، 
مب��ا في ذلك أم الرش��راش، أو م��ا يُعرف بإيالت حالياً. والق��دس وبيت حلم واألراضي 
اجمل��اورة، حتت وصاية دولية. وبذلك يكون الق��رار قد خّصص للدولة العربية حوالي 
42.88% من املس��احة الكلّية لفلس��طني. أما س��كانها، فكانوا حوالي 725.000 

عربي و10.000 يهودي.
في ح��ني خّصص للدولة اليهودية م��ا يقرب من 56.74% من املس��احة الكلّية 
لفلس��طني؛ أما س��كانها، فكانوا حوال��ي 498.000 من اليه��ود و497.000 عربي. 
وتش��مل القدس القرى والبلدات اجمل��اورة، من أبو ديس ش��رقاً إلى بيت حلم جنوباً 

وعني كارم غرباً. وكان في مدينة القدس 100 ألف يهودي و105 آالف عربي.
وجاء القرار في مقّدمة وأربعة أجزاء على النحو اآلتي: اجلزء األول، ويضم دستور 
فلس��طني وحكومتها املس��تقلة. وفيه نصوص حول إنهاء االنتداب، والتقسيم، 
واالس��تقالل، واخلطوات التمهيدية لهذا االس��تقالل. وفي ه��ذا اجلزء فصل خاص 
باألماكن املقّدس��ة واألبنية واملواق��ع الدينية، وفصل ثاٍن خ��اص باحلقوق الدينية 
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وحق��وق األقلّيات، وفصل ثالث خ��اص باملواطنة واالتفاقي��ات الدولية وااللتزامات 
املالي��ة، وفصل راب��ع يتضمن أحكام االحتاد االقتصادي الفلس��طيني بني الدولتني 
العربي��ة واليهودي��ة. ومجموع أح��كام هذه الفصول يش��كّل هي��كل التصريح 
ال��ذي يُفت��رض أن ترفعه احلكومة املؤقّتة لكٍل من الدولت��ني إلى األمم املتحدة قبل 
االس��تقالل .أما اجل��زء الثاني، فوص��ف حدود الدول��ة العربية والدول��ة اليهودية. 
وقد رُِس��مت هذه احل��دود على خارطة اعُتبرت امللح��ق للقرار. أما اجلزء الثالث من 
القرار 181، فهو مخّصص للوضع االس��تثنائي ملدين��ة القدس من حيث نظامها 
اخلاص، وإدارتها، وموّظفوها واس��تقاللها احمللي، والتنظيم التش��ريعي والقضائي 
فيها، وربطها باالحتاد االقتصادي الفلس��طيني، وحريّ��ة العبور والزيارة، وعالقاتها 
بالدولتني، واللغات الرس��مية فيها، واملواطنة وامتيازاتها ووضع األماكن املقّدسة 
فيها. وجاء اجلزء الرابع من القرار خاصاً بإنهاء االمتيازات التي ميكن أن تكون الدول 

األجنبية قد متتعت بها في فلسطني أثناء احلكم العثماني.
ورغم أن نس��بة عدد الس��كان اليهود كانت 33% من إجمالي الس��كان، وكانوا 
ال ميلك��ون س��وى 7% من األرض، فإن القرار أعطاهم دول��ة متثل 56.5% من إجمالي 
مس��احة فلس��طني التاريخية، في حني منح العرب الذين كان��وا ميلكون غالبية 
األراضي، ومتثل نسبتهم الس��كانية 67% منحهم ما نسبته 43.5% من األراضي. 
ولم يلتزم اإلس��رائيليون باملس��احة احمل��ددة لدولتهم مبقتضى قرار التقس��يم، إذ 
س��يطرت هذه الدولة على ما يساوي 77.4%من إجمالي مساحة أراضي فلسطني 
االنتدابية، كما س��عت إس��رائيل إل��ى تطبيق مب��دأ األرض النظيف��ة، أي األرض 
اخلالي��ة من الس��كان، من خ��الل تنفيذها لسياس��ة التطهير العرق��ي مبواجهة 
الفلس��طينيني عبر حمالت الطرد والتهجير التي قامت بتنفيذها إلرغامهم على 
الهجرة القس��رية ع��ن ديارهم وممتلكاته��م الواقعة في املناطق التي س��يطرت 
عليها. وبذلك فإن املناطق التي احتلها اإلس��رائيليون خارج قرار التقس��يم، تبلغ 

٪22 مما شمله قرار التقسيم للدولة العربية الفلسطينية.

تعطيل تنفيذ الشق الفلسطيني من القرار
يظهر جلياً بأن إس��رائيل ومنذ اللحظة األولى لنشوئها، كانت قد قررت حتقيق 
مآربها بالقوة الغاشمة والعدوانية التوسعية والتنكر واالنتهاك اجلسيم لقواعد 
وأحكام الش��رعية الدولية، بتنفيذها ما أطلق��ت عليها »اخلطة دالت«؛ وذلك من 
خ��الل إحلاق )6.6( آالف كيلومتر مربع من األراض��ي التي خصصت للدولة العربية، 
واحتلت اجلزء الغربي من مدينة القدس، األمر الذي عطل آليات قرار التقسيم رقم 
181 )الدورة الثانية( بتاريخ 29 تش��رين الثاني )نوفمبر( عام 1947. وباتت إس��رائيل 
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تعتبر ما اس��تولت عليه جزءاً ال يتجزأ من مكتس��بات احلرب، بالرغم من أن احلدود 
تلك لم تكن إاّل خطوطاً للهدنة. 

والهدن��ة ما هي إال اتفاق بني املتحاربني لوقف القت��ال ملدة معينة، وينصرف أثر 
الهدن��ة إلى وقف العمليات احلربية مع اإلبقاء عل��ى حالة احلرب، وهو عمل حربي 
وسياس��ي وهذا الفارق بني الهدن��ة ووقف إطالق النار، ألن األخير إجراء عس��كري 
فق��ط، بينما تب��دو أهمية خط الهدنة باعتباره حداً فاص��الً بني القوات املتحاربة؛ 
أي أنه في حال اس��تمرار احلرب ألي سبب كان في بعض مناطق القتال يجب إعادة 
احل��ال إلى م��ا كانت عليه. ويجرى عق��د الهدنة كتابة وهي احلال��ة االعتيادية، وال 
يوج��د م��ا مينع من عقدها ش��فاهة. وتبقى الهدنة طيلة امل��دة املتفق عليها، وال 
يج��وز خ��رق خط الهدنة من أي طرف م��ن أطراف النزاع. ومما جتدر اإلش��ارة إليه أن 
»خ��ط الهدنة ال يفس��ر بأية حال أنه حدود سياس��ية أو إقليمي��ة«10؛ أي »مبعنى 
آخ��ر أنه ال توج��د هناك أية صلة بني خ��ط الهدنة واحلدود السياس��ية بني الدول 
املعني��ة، إذ أن أثر حتديد خط الهدنة ينص��رف فقط إلى بيان النقاط التي يجب أال 
تتجاوزها القوات املسلحة املتحاربة، أما أثر تعيني احلدود السياسية فينصرف إلى 
بيان النطاق القانوني لسيادة الدولة، ولكل منها إطار يتباين عن اآلخر من الناحية 

الفعلية والقانونية11.
وقد نظمت اتفاقية الهاي الرابعة ما يتعلق بالهدنة، وتدخل الهدنة في التدابير 
الت��ي يتخذه��ا مجلس األمن الدولي حلفظ الس��لم واألمن الدول��ي أو إعادته إلى 
نصاب��ه وفقاً للمادة 40 من ميثاق األمم. ومما يجب تأكيده أن كل ما اتفق عليه يعد 
ملزماً للدولة املوقعة على اتفاقية الهدنة، أما القيد الذي ال ينص عليه فال ميكن 
أن تلت��زم ب��ه الدولة؛ ولذلك عندما أبرمت اتفاقيات الهدن��ة لعام 1949 بني الدول 
العربية وإسرائيل، فإن األخيرة لم تطالب بتثبيت حدودها في اتفاقات الهدنة عن 
قص��د منها ألنها ال تريد أن تلزم بحدود معين��ة«12. وقد تتضمن اتفاقيات الهدنة 
إنش��اء مناطق منزوعة من الس��الح تفصل هذه املناطق بني القوات املتحاربة ملنع 
وقوع احلوادث واالشتباكات بينهما، وتتفق األطراف املعنية على نزع سالح منطقة 
أو مناط��ق معينة تقع على حدود الدولتني املتحاربتني، وتبقى الس��يادة لكل دولة 

على اإلقليم املنزوع السالح اخلاضع لها”13.
وبالرغ��م من ه��ذه القواع��د واألح��كام القانونية بش��أن خط��وط الهدنة، إال 
أن إس��رائيل تنتهكه��ا بصالفة باعتبارها أن كل ما اس��تولت وح��ازت عليه يعود 
له��ا بحك��م األمر الواق��ع، متنكرة للح��دود التي رس��مها لها وللدول��ة العربية 
الفلس��طينية قرار التقس��يم والذي انبثق عنه قيام الكيان الصهيوني، ويشكل 
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األس��اس القانون��ي – الدول��ي الوحي��د ل�»الدولة اليهودي��ة«، وهو ق��رار اقتضته 
ظ��روف الهجرة اليهودي��ة واملذابح النازية التي اس��تخدمت ذريعة لتمرير مؤامرة 
دولية، رس��مت خطوطها في نهايات القرن املاضي، وهيأت لها س��لطات االنتداب 
البريطان��ي، وأمدته��ا احلركة الصهيوني��ة بتحالفاتها الدولية بامل��ال واملهاجرين 
والس��الح. أي، إن قرار التقس��يم لم يس��تند بتاتاً على أية »حقوق« تاريخية أو/ و 
دينية أو/ و قانونية للتجمع الطائفي – اإلثني اليهودي ] اليش��وف] في فلسطني، 
بل لم يكن سوى حل ملش��كلة اختلطت فيها ترتيبات النظام الدولي اجلديد، في 
أعقاب احلرب العاملية الثاني��ة من قبل الدول اإلمبريالية، واألطماع الصهيونية مبا 
تتسلح به من دوائر نفوذ وسلطة وتأثير، ووقائع مأساة األقليات الطائفية )اإلثنية( 
اليهودية في أوروبا، وخاصًة الش��رقية منها، إب��ان وبأعقاب احلرب العاملية الثانية؛ 
لذا، فإن قرار التقس��يم جاء توليفة من السياسي والبراغماتي التآمري والعملي، 
وليس اس��تجابًة لالدع��اءات واألطروح��ات “القانونية” الصهيوني��ة واالجتهادات 

والتأويالت في املدارس الفقهية اإلسرائيلية14.
واس��تناداً إلى هذا، فإن العدي��د من الباحثني يعتبرون قرار التقس��يم رقم 181 
لعام 1947 مش��وباً بالبطالن، وقام مجلس األمن واجلمعية العامة بإلغائه ووقف 
تنفيذه، حيث أصدر مجلس األمن القرار رقم 27 بتاريخ 19 آذار )مارس( 1948 الذي 
في��ه بأنه ليس لديه االس��تعداد لتنفيذ قرار التقس��يم رقم 181/ لس��نة 1947، 
ويوصى بإعادة القضية الفلسطينية للجمعية العامة وفرض وصاية مؤقتة على 
فلسطني حتت وصاية مجلس األمن. واحلقيقة أن قرار التقسيم يختلف عن سواه 
من التوصيات والقرارات، كونه قراراً منشئاً لدول ضمن منظومة العالقات الدولية 
في النظام الدولي العام. وهو قرار دستوري منشئ لدولتني، ولكونه كذلك، فإنه ال 
ميك��ن إلغاؤه أو تعديله أو احلد من نطاقه اإلقليمي. وتبقى طبيعة إلزاميته اآلمرة 
ف��ي القانون الدولي العام املعاصر، مالزمة للوضع الناش��ئ عن��ه، طبقاً لقواعده 

وأحكامه15. 
وقرار التقسيم كلي شامل، مترابط، يكمل كل قسم منه قسمه اآلخر، وتبنى 
على كل منها مقدمات وأس��باب وشروط اآلخر. لذا، جاء في أحكامه نص ال يجيز 
تغيي��ر أو تعدي��ل أي من أحكامه، إال بقرار من اجلمعي��ة العامة أو محكمة العدل 
الدولي��ة. وعليه، ف��إن أي إجراء أو تدابير ال تتفق مع أحكامه، تعتبر غير قانونية وال 
ميكن القبول مبا يترتب على تلك اخملالفات من نتائج أو آثار، وفقاً لطبيعته املنشئة 
واإللزامية اآلمرة، وإلغاؤه وإن كان غير ممكن بتاتاً، أو محاولة طمسه وتناسيه عبر 
إج��راءات وتدابير مخالفة له وتنته��ك أحكامه، يضع القرار ذاته مبا ترتب عليه من 
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نتائج مخالفة، في ميزان مبادئ وقواعد وأعراف الشرعية الدولية التي انبثق عنها 
أساس��اً. فالفق��رة )أ( من القرار تدعو فيها اجلمعي��ة العامة: »أ- أن يتخذ مجلس 
األم��ن اإلجراءات الضرورية، كم��ا هي مبينة في اخلطة، من أج��ل تنفيذها. ب- أن 
ينظ��ر مجلس األمن- إذا كانت الظ��روف خالل الفترة االنتقالية تقتضي مثل ذلك 
النظر- فيما إذا كان الوضع في فلسطني يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس 
األمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في س��بيل احملافظة على السلم واألمن 
الدولي��ني، أن يضيف إلى تفوي��ض اجلمعية العامة اتخاذ إج��راءات متنح جلنة األمم 
املتحدة- متشياً مع املادتني 39 و41 من امليثاق وكما هو مبني في هذا القرار- سلطة 
االضطالع في فلسطني باملهمات املنوطة بها في هذا القرار. ج- أن يعتبر مجلس 
األمن كل محاولة لتغيير التس��وية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديدا 

للسالم، أو خرقاً له، أو عمالً عدوانياً، وذلك بحسب املادة 39 من امليثاق«. 
وتب��دو هذه األح��كام في غاي��ة األهمية لكفال��ة تنفيذ قرار التقس��يم، حيث 
أنه��ا لو مت تطبيقها وع��دم التغاضي عنها وجتاهلها بل والتآم��ر عليها من الدول 
املتنف��ذة في مجل��س األمن، ملا كانت إس��رائيل قد فعلت م��ا اقترفته من جرائم 
التطهير العرقي، واالس��تيالء على أراضي دولة فلس��طني، وتعطيل إنفاذ الش��ق 
الفلس��طيني من قرار التقسيم. فتلك األحكام تطلب من مجلس األمن باعتباره 
صاح��ب االختصاص في حفظ األمن والس��لم الدولي��ني »أن يتخذ مجلس األمن 
االج��راءات الضروري��ة، كما هي مبين��ة في اخلطة، من أجل تنفيذه��ا«؛ األمر الذي 
لم يقم به اجمللس، وجتاهل ما حدث من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنس��انية التي 
حدثت من قب��ل العصابات الصهيونية خالل تلك الفترة االنتقالية!؟ وتس��تدرك 
اجلمعية العامة في قرار التقسيم بالتأكيد على »تفويض اجلمعية العامة اتخاذ 
إجراءات متنح جلنة األمم املتحدة - متش��ياً مع املادتني 39 و41 من امليثاق ]..[ س��لطة 
االضطالع في فلسطني باملهمات املنوطة بها في هذا القرار.”، ما يعني أن تفوض 
اجلمعية العامة واللجان التي ش��كلتها لتنفيذ قرار التقسيم، صالحيات مبوجب 
الفص��ل الس��ابع، باتخاذ “ما يجب اتخ��اذه من التدابير طبقاً ألح��كام املادتني 41 
و42 حلفظ الس��لم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه” حس��ب نص املادة 39 من 
امليثاق. ولعل ما تضمنته املادة 41 ما يؤكد على إلزامية القرار الذي بات يندرج في 
الفصل الس��ابع من امليثاق، ذلك أن تلك املادة تعطي “جمللس األمن أن يقرر ما يجب 
اتخ��اذه من التدابير التي ال تتطلب اس��تخدام القوات املس��لحة لتنفيذ قراراته، 
ول��ه أن يطلب إلى أعض��اء األمم املتحدة تطبيق هذه التدابي��ر، ويجوز أن يكون من 
بينه��ا وقف الصالت االقتصادية واملواصالت احلديدي��ة والبحرية واجلوية والبريدية 
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والبرقية والالس��لكية وغيرها من وس��ائل املواصالت، وقفا جزئي��اً أو كلياً، وقطع 
العالق��ات الدبلوماس��ية”. ومبوافقة مجلس األمن على قرار التقس��يم، يكون قد 
واف��ق على طل��ب التفويض الذي طلبته اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة، التي كان 
بإمكانها تنفيذ كل تلك التدابير الزجرية والعقابية ضد اجلرائم الصهيونية التي 
ارتكبتها العصابات الصهيونية والحقاً إسرائيل، لو أرادت ووافقت الدول املتنفذة 
في العالقات الدولية آنذاك والتي فضلت التقاعس والتآمر والتخاذل، بل وانقلبت 

لتصبح الدول احلامية واملؤازرة والداعمة إلسرائيل املارقة عن الشرعية الدولية.

نع االعتراف به احتالل وضم باطل بطالناً مطلقاً ويمُ
جاء قرار التقسيم ككل ال يتجزأ، ويشكل آلية متكاملة ال ميكن وقف أو إيقاف 
أي مرحل��ة أو/ وخط��وة إجرائية فيه، حس��ب منطوق��ة وجوهره. وتضم��ن القرار 
مجموعة من اخلط��وات اإللزامية على الطرفني: الفلس��طيني العربي من جهة، 
وعل��ى ممثلي التجمع الطائفي اإلثن��ي اليهودي من جهة أخ��رى؛ وحدد مجموعة 
م��ن اإلجراءات التي تس��تبق وتش��ترط تتويج اآللي��ة القانوني��ة – الدولية بقيام 
الدولتني. ولعل اإلصرار اإلس��رائيلي على طّي صفحات القرار هذا، وتناسيه ورفض 
العودة ألحكامه، بادعاءات »تقادم��ه« بفعل النتائج املترتبة في الواقع املوضوعي 
)اس��تيطان، تهجير الفلس��طينيني، تدمير وإبادة القرى والبلدات الفلس��طينية، 
ق��رارات اإلحل��اق والضم اإلس��رائيليني...الخ(، ال تنس��جم متاماً م��ع طبيعة القرار 
ونصوصه وتنتهكه صراحًة. فالوجود اإلس��رائيلي فوق أرض الدولة الفلسطينية، 
وكذلك مدينة القدس ليس س��وى احتالل حربي، تنطبق عليه املعاهدات الدولية 
اخلاصة به، وال يؤثر بتاتاً على إلزاميته وش��رعيته وأحكامه. هذا من جهة. أما من 
اجله��ة األخرى، فإن اإلصرار الصهيوني على رفض تطبيق ش��قيه اخلاصني بالدولة 
الفلس��طينية وكذلك القدس الدولي��ة، يؤثر بالضرورة على »الس��ند« القانوني 
الدولي الوحيد، املمنوح واملشروط في اآلن ذاته، للدولة العبرية، ويضع شخصيتها 

الدولية ووجودها وشرعيتها عموماً، في موضع الزوال والالشرعية.
وفي املقابل جند العديد من القرارات التي تتناول القدس كوحدة إقليمية خاصة. 
ولم جند بتاتاً أي قرار دولي يلغي قرار 181، بل إن قرار تدويل منطقة القدس بشرقها 
وغربه��ا كجزء م��ن قرار 181 ما زال س��اري املفعول، ولم تبطل��ه األمم املتحدة بأي 
قرار الحق، وعليه فإن كافة التغييرات التي أحدثتها إس��رائيل في شطري القدس 
تعتبر باطلة بطالناً مطلقاً، وأي قرار باطل يرتب بطالناً ملا ينتج عنه من آثار مهما 
كانت ومهما طال زمنها16. وقد نس��فت إس��رائيل بعدوانيتها املالزمة لها بنيوياً، 
وتوسعيتها الضاربة اجلذور في بنيانها العقائدي، ومنذ اللحظات األولى لالنسحاب 
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البريطاني، هذا األساس القانوني الناظم بانتهاكها اجلسيم لإلجراءات واخلطوات 
اإللزامية – اآلمرة )JUS Cogens( في آليات قرار التقسيم، خاصًة باستيالئها على 
األراضي اخملصصة لفلس��طني ومنع وإعاقة قيام الدولة الفلسطينية، واحتاللها 
للج��زء الغربي من مدينة القدس ال��ذي أفرد لها نظاماً دولي��اً خاصاً بها. على أن 
أح��كام القرار 181 ال ت��زال تنطبق على كافة اجلوانب الت��ي تضمنته، مبا في ذلك 
القدس17، على الرغم من كافة محاوالت طمسه وطيه واستبداله، لذا، فإن وضع 
القدس بشطريها الشرقي والغربي يندرج في إطار أحكام وقواعد قرار التقسيم، 
وسيبقى كذلك لطبيعة القرار ذاته، من حيث كونه قراراً منشئاً وملزماً وآمراً في 

ضوء أحكامه وقواعده وشروط تنفيذه.
واالحت��الل الذي متارس��ه إس��رائيل عل��ى األراضي الت��ي مت تخصيصه��ا لدولة 
فلس��طني، عمل مادي وليس حالة قانونية، فال يترتب عليه أي أثر قانوني، ألنه ناجت 
عن االس��تخدام غير املشروع للقوة في القانون الدولي، »فقد استوعبت إسرائيل 
بحكم األمر الواقع، ذلك اجلزء من اإلقليم الذي احتلته عام 1948«18. و»حكم األمر 
الواق��ع هذا« ف��ي حقيقته، احتالل مؤقت فال يجوز ض��م األراضي احملتلة إلى دولة 
االحتالل ب��ل يظل لها كيانها املس��تقل، ويجب عليها االلت��زام باحترام القوانني 
والنظم القانونية في األراضي احملتلة، فضال عن أن االحتالل ال ينقل الس��يادة إلى 
الدولة احملتلة، بل تظل الس��يادة للش��عب احملتل، وهو فقط يوقف مؤقتا ممارس��ة 
الس��لطات األصلية بالدولة احملتلة للسيادة وال يلغيها طبقا للمادتني 47 و48 من 
اتفاقي��ة جنيف الرابعة. وال يحق لدولة االحتالل الدفاع الش��رعي لفقدانها ركناً 
من أركانه، وهو أال تكون الدولة املمارس��ة حلق الدفاع الش��رعي معتدية. وكل ما 
سبق يتوافر في حق الكيان الصهيوني، فال شرعية للوجود وال قانونية لالستمرار 
في الوجود في أراضي دولة فلس��طني مبوجب قرار التقس��يم. كما أن أي اتفاقيات 
س��الم قد تعقد مع إسرائيل ستكون منعدمة أيضا، إذا ما خالفت املبادئ العامة 
والقواع��د اآلمرة، طبقا للمادة 53 من قانون املعاهدات، التي تنص على أنه »تعتبر 
املعاهدة باطل��ة بطالناً مطلقاً إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من 
قواع��د القانون الدولي العام، وتعتبر قاعدة آم��رة من قواعد القانون الدولي العام 
كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من اجلماعة الدولية، كقاعدة ال يجوز اإلخالل بها 
وال ميك��ن تغييرها إال بقاعدة الحقة من القواع��د العامة للقانون الدولي لها ذات 
الصل��ة«. وتصب��ح كذلك أيضاً في حال مخالفتها امل��ادة 52 من قانون املعاهدات 
الدولي��ة التي تنص عل��ى أنه »تعتبر املعاهدة باطلة بطالن��اً مطلقاً إذا مت إبرامها 
نتيجة التهديد باس��تعمال القوة واس��تخدامها باخملالفة ملب��ادئ القانون الدولي 
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ال��واردة في ميث��اق األمم املتحدة«. ومبدأ عدم جواز االس��تيالء على األراضي بالقوة 
»مبدأ أساس��ي في القانون الدولي، فهو ناش��ئ عن احلظر على اس��تخدام القوة 
ال��وارد في املادة 2 )4( من ميثاق األمم املتحدة، ومبدأ أن الدول ال تس��تطيع احلصول 

على حقوقها القانونية من أعمال أحادية ال تتوافق مع القانون الدولي«19.
وأصدرت منظمة األمم املتح��دة العديد من القرارات الدولية، التي أدانت العدوان 
وحرمت االس��تيالء على أراضي الغير وضمها بالقوة، وكذلك بالنص صراحة على 
مبدأ حترمي االس��تيالء عل��ى أراضي الغير بالقوة في مناس��بات عديدة، أكدت على 
مبدأ حترمي االس��تيالء عل��ى أراضي الغير بالقوة. وفي الوقت نفس��ه رأت محكمة 
الع��دل الدولية عدم مش��روعية اكتس��اب أي أراٍض عن طريق الق��وة أو التهديد 
باس��تعمالها.  وفي أعقاب غزو اليابان ملنش��وريا عام 1932 ظهر مبدأ ستمسون 
األميرك��ي ال��ذي يقضي بعدم االعت��راف باألوضاع اإلقليمية اجلدي��دة. إذا كان في 
إنش��ائها مخالفة االلتزامات الدولي��ة العامة أو اخلاصة. وهو املب��دأ القائم على 
أس��اس عدم االعتراف بالتغيرات اإلقليمية التي تنش��أ بالقوة، وعدم االعتراف بأي 
اكتس��اب يتم بالتالي عن طريق القوة. وهكذا رس��ا املبدأ القائ��ل بأن االحتالل أو 
اكتس��اب اإلقلي��م أو أي تعديل آخ��ر لأوضاع اإلقليمية واحل��دود، تتخذ عن طريق 
الغزو بالقوة أو بغير الوسائل السلمية غير صحيحة وال تولد آثاراً قانونية. ويتعني 
عل��ى الدول عدم االعتراف مبثل هذا االس��تيالء والضم، وق��د أطلق على هذا املبدأ 

“عدم االعتراف باألوضاع اإلقليمية غير املشروعة”.
وعليه، ال ميكن االعتراف إلس��رائيل بالس��يادة على أي جزء م��ن األراضي التي مت 
تخصيصه��ا لدولة فلس��طني، ألنه مخالف لقاع��دة عامة في القان��ون الدولي 
تقض��ي بعدم إل��زام اجملتمع الدولي باالعتراف بأي مكاس��ب أو تغيي��رات إقليمية 
تنجم عن اس��تخدام القوة، وهو مبدأ حترمي االس��تيالء على أراض��ي الغير بالقوة، 
ال��وارد في إعالن مبادئ القانون الدولي اخلاصة بالعالق��ات الدولية وفق ميثاق األمم 
املتحدة، الصادر عن اجلمعية العامة لأمم املتحدة بتاريخ 24 تش��رين األول )أكتوبر( 
1970، وال��ذي ن��ص على أن “أي اكتس��اب إقليم��ي ينجم عن اس��تخدام القوة أو 
التهدي��د باس��تخدامها لن يعترف ب��ه كعمل قانوني”، ألن االحت��الل ال يولد احلق. 
ويؤك��د البروفيس��ور ج��ون كويجلي بأنه “ل��م يعترف بالقدس كج��زء من أراضي 
إس��رائيل، وعليه ظلت القدس الش��رقية والغربية أرضاً فلسطينية”20، وهو األمر 
ال��ذي ينطبق أيض��اً على األراضي التي احتلتها إس��رائيل م��ن األراضي اخملصصة 
لدولة فلس��طني مبوجب قرار التقس��يم. بل وحتى أن إس��رائيل لم تّدع ذلك حتى 
عام 1950 حني أعلن الكنيست القدس الغربية عاصمة إلسرائيل، وهو األمر الذي 
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رفضته الدول، بل وحتى أن »الدول التي اعترفت بإسرائيل لم تقر بسيادة إسرائيل 
على أي من القطاعني الش��رقي أو الغربي م��ن القدس ]..[ ونأت معظم الدول عن 
فتح س��فارات لها هناك، وحتى العدد القليل من الدول التي فتحت لها سفارات 
في القدس نقلتها الحقاً إلى تل أبيب«. ويضيف البروفيس��ور كويجلي: »ومن ثم 
تقاعس��ت الدول عن إخضاع بعثاته��ا القنصلية في القدس لس��فاراتها في تل 

أبيب، جتنباً منها لإليحاء بأن القدس كانت جزءاً من إسرائيل«.
وال ميكن إال املوافقة على االستنتاج القائل إن كل قرارات الشرعية الدولية تلك 
تؤكد أن »القرار 181 ال يزال يعتبر املرجعية القانونية الدولية للدولة الفلسطينية 
]حي��ث إنه[ حلظ إنش��اء دول��ة عربية في فلس��طني ذات حدود واضح��ة ودقيقة، 
وبالتال��ي فهو قد وضع حدوداً واضحة ومحددة جغرافياً إلس��رائيل أيضاً«21. وبناء 
عل��ى هذا القرار الواضح واحملدد، وتدويل القدس وفقاً لقرار التقس��يم، ومبدأ عدم 
جواز االعتراف باالس��تيالء على أراضي الغير بالقوة، فإن كل ما جتاوزه من استيالء 
على األراضي اخملصصة للدولة الفلس��طينية يعتبر باطالً بطالناً مطلقاً، ويتجاوز 

بل وينتهك املبادئ الناظمة للقانون الدولي العام.
إن إعادة طرح وتفعيل القرار 181 مبا شمله، والذي لم يلَغ وما يزال يشكل القرار 
األساس للشرعية الدولية بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ستعتبر واحدة 
من أهم موضوعات املراجعة التي حتدث عنها السيد الرئيس أمام اجلمعية العامة 
لأمم املتحدة، والتي ستقود إلى إعادة موضوع دولة فلسطني إلى أساسها املنشئ 
والناظ��م وفقاً للش��رعية الدولية. ولعل م��ا قاله الرئيس مخاطب��اً مؤمتر باريس 
للمناخ، يشير إلى ما نذهب إليه من مؤشرات، إذ خاطب ذاك املؤمتر احلاشد بقوله: 
»يأت��ي اجتماعنا هذا اليوم مع مرور 68 عاماً على صدور القرار األممي 181، القاضي 

بتقسيم فلسطني التاريخية، لنذكركم مبسؤولياتكم لتنفيذ هذا القرار«22.

حق االسترداد ومبدأ جبر الضرر
تضمن��ت تقارير مبعوث مجل��س األمن الدولي رالف بانش خ��الل الفترة 1948-
1949، وتقارير حتقيقات مندوبي هيئة األمم املتحدة للفترة املمتدة خالل األعوام بني 
1948-1950، وتقاري��ر الصليب األحمر الدولي لأع��وام 1948-1950 وتقرير األونروا 
خالل الفترة 1950-1958، أن األش��خاص واألمالك املشمولة في فقرة التعويضات 
وفق��اً للقرار 194 هم مم��ن ينتمون إلى املناط��ق التي احتلها اإلس��رائيليون خارج 
قرار التقس��يم، والتي تبلغ 22% مما ش��مله قرار التقس��يم الحقا. وقد أقرت تلك 
اللج��ان وقتها تقديراً لهذه األمالك23، حيث بلغت قيمة التعويضات على األمالك 
لالجئني الفلسطينيني بأسعار عام 1950 حوالي 3275.5 مليون دوالر أميركي. من 
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ذل��ك 1074.4 مليون دوالر ه��ي قيمة األراضي الزراعي��ة، و710 ماليني دوالر القيمة 
التقديرية للبيوت الس��كنية في القرى، أما قيمة البيوت السكنية في املدن فقد 
بلغ��ت 590 مليون دوالر، وق��درت قيمة أمالك الالجئني الفلس��طينيني من أراضي 
البن��اء بنح��و 18.1 مليون دوالر، واملتاجر واحلوانيت 69 ملي��ون دوالر، واملصانع بنحو 
13 مليون دوالر، وقيمة األثاث العائد لالجئني الذين طردوا بقوة الس��الح بنحو 294 
مليون دوالر أميركي، وقيمة تعويضات املواش��ي بنحو 42 مليون دوالر أميركي. أما 
األراضي الزراعية في مناطق بئر السبع واجلليل واللد والرملة املتضمنة فقط في 
امللف الثالث لسجل وثائق اجلامعة العربية، ولم تتضمنها بقية التقارير الصادرة 
عن جهات دولية، هذه األراضي املش��ار إليها قدرت قيمتها بنحو 465 مليون دوالر 

أميركي بأسعار عام 1950 كما سبق ذكره.
ويتوجب التأكيد على أن التقديرات الس��ابقة الصادرة عن املؤسس��ات الدولية 
كان��ت قد صدرت في الع��ام 1950. وبتقدير خب��راء االقتصاد فإن األس��عار وقتها 
تخضع/ كما اليوم/ إلى ارتفاع األس��عار والتضخم والقوة الش��رائية، ومنو وتطور 
اجملتمع مبا معدله وفق حس��اب منو الدول املتوس��طة، وارتفاع القدرة الشرائية بها 
وكذا جدول غالء املعيش��ة وارتفاع أس��عار األراضي في إس��رائيل م��ن عام 1950 
إلى اليوم ب�7 أضعاف؛ بالتالي فإن قيمة أمالك الالجئني الفلس��طينيني بأس��عار 
اليوم تقدر ب�8.75 مليار دوالر أميركي، حيث ستس��تفيد احلكومة اإلسرائيلية في 
املرحلة األولى من تطبيق القانون والقاضية ببيع ما قيمته ٪4 من أمالك الالجئني 

350 مليار دوالر أميركي بغير وجه حق. 
ويق��در التحالف الدولي ملالحق��ة مجرمي احلرب »ايكاوس« وبدراس��ة أولية، أن 
تعويضات احلرمان من إنتاج األراضي واملمتلكات خالل س��نوات التهجير، وفيما لو 
بقى العامل البش��ري متواجداً على األرض وتطورت العملية الصناعية والتجارية 
واإلنتاج الزراعي والنمو االقتصادي، وما استخرج من باطن األرض من معادن وغازات، 
ق��د تصل إل��ى 1.3725 ملي��ار دوالر أميركي، على مدار 61 عام��اً من احتالل األرض 
واإلنس��ان؛ أي أن نصيب كل الجئ فلسطيني ال يقل تقريبا وبتحليل أولي عن 1.6 
مليون دوالر، س��واء كان مولودا أو بالغا في يومنا هذا. ووحده الالجئ الفلسطيني 
من يقرر قبول التعويض أو اس��ترجاع أمالكه وميراثه األصلي دون إغفال لتعويض 
االستثمار في السنوات ال�61 املاضية، ومتثل هذه التقديرات الفترة املذكورة، وفيما 

إذا أضيفت تسع سنني أخرى فإن املبالغ ستصبح مهولة حقاً.
وبناًء عليه يجب أن يصاحب عودة الالجئني الفلس��طينيني إلى قراهم ومدنهم 
األصلية تعويض أيضا. كل ما سبق يجب أال يغفل حق الالجئني بالتعويض املعنوي 
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عن املعاناة والتشريد وكل التبعات النفسية واالجتماعية، وهو أمر متروك ملمثلي 
الشعب الفلسطيني لتقديره. 

إن ه��ذه احلقوق بكاف��ة أش��كالها وأنواعها تعتب��ر محمية دولي��اً، وغير قابلة 
للتص��رف مبوج��ب قرارات الش��رعية الدولية، وتخض��ع ملبدأ حق االس��ترداد وجبر 
األض��رار مبوجب قواعد القان��ون الدولي. ومن بني تلك احلقوق م��ا تنص عليه املادة 
الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة في آب )أغس��طس( 1949، والتي تؤكد بأنه “ال 
يجوز لأشخاص احملميني، التنازل في أي حاٍل من األحوال جزئياً أو كلية “عن احلقوق 
املمنوح��ة لهم مبقتضى هذه االتفاقية”؛ أي أن الش��عب الفلس��طيني ال ميلك أن 
يتن��ازل عن حق��وق مبوجب مبادئ وقواع��د اتفاقية جنيف الرابع��ة. وتضيف املادة 
السابعة، أن “أي اتفاق قد يحصل ما بني األطراف املتعاقدة السامية في االتفاقية، 
ال يؤث��ر تأثيراً ضاراً على وضع األش��خاص احملميني كما نظمته ه��ذه االتفاقية، أو 
يُقيد احلق��وق املمنوحة لهم مبقتضاها”. وتعتبر رزمة املب��ادئ والقواعد واألحكام 
التي تتضمنها اتفاقية جني��ف الرابعة ملزمة وال يجوز اخلروج عنها، وفقاً للمادة 
احلادي��ة عش��رة التي تقول بأنه “ف��ي أي اتفاق خاص، يعقد ب��ني دول تكون إحداها 
ُمقي��دة احلرية في التف��اوض، مع الدولة األخرى أو حلفائها بس��بب أحداث احلرب، 
ول��و بصفة مؤقتة، وعلى األخص في حالة احتالل كل أراضيها أو جزء هام منها”. 
وه��و األم��ر ذاته الذي نصت عليه امل��ادة 47 بتأكيدها عدم ج��واز التنازل أو حرمان 
الذي��ن يخضعون لالحتالل من تلك احلقوق احملمية “بس��بب أي تغيير يطرأ نتيجة 
الحتالل األراضي على مؤسس��ات اإلقليم أو حكومته، أو بسبب أي اتفاقية يُعقد 
بني سلطات اإلقليم احملتل ودولة االحتالل، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم 

كل أو جزء من األراضي احملتلة”.
وميكن أن تش��كل هذه املبادئ والقواعد، سالحاً هاماً ودفاعياً في مواجهة كافة 
اإلج��راءات والضغوط��ات اإلس��رائيلية واألميركية، وميكن تفعيله��ا في مواجهة 
كافة األطراف اإلقليمية والدولية، التي تضغط وتطالب الفلس��طينيني بالتنازل 
عن بعض احلقوق احملمية والثابتة وغير القابلة للتصرف. فاألراضي الفلس��طينية 
أراٍض محتلة، تعود لشعب فلسطني الذي حجبت عنه السيادة واالستقالل بفعل 
االحتالل اإلس��رائيلي. والسيادة تبقى كامنة في شعبنا، ومحجوبة محتجزة عنه 
بس��بب االحتالل. وهناك إجم��اع من الفقهاء يؤكد، بأن الس��يادة مرتبطة بوجود 
األم��ة، وهي ش��يء أكثر م��ن مجرد اإلقلي��م أو احلكوم��ة، أي مبعنى آخ��ر يورده د. 
الغنيمي، أن “األمة ليس��ت مجرد معطى من إقليم وحكومة، ولكنها تتكون من 
كائنات بشرية تكمن فيهم السيادة”؛ أي أن “كل أمة تتمتع بسيادة كامنة فيها، 
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وميكنه��ا أن متارس��ها إذا أرادت”24؛ إال إذا كانت هناك ظ��روف قهرية حتول دون ذلك، 
كاالحتالل األجنبي مثالً.

االعتراف املشروط
ارتب��ط قيام إس��رائيل بالقرار 181 )د2( لس��نة 1947، وارتبط االعت��راف الدولي 
بإس��رائيل بقرار مجلس األمن الدولي رقم 69 لس��نة 1949، الذي أوصى بقبولها 
عض��واً ف��ي األمم املتح��دة، والذي رفض��ت اجلمعي��ة العامة تطبيقه ث��الث مرات 
متتالية، وقد أصرّت الدول األعضاء في اجلمعية العامة على أن تقدم إسرائيل عبر 
ممثلها تصريحاً وإيضاحات للجنة السياس��ية25. وقد قام مندوب إسرائيل أبا إيبان 
ف��ي حينه وبتاريخ 24 ش��باط )فبراير( 1949، بتقدمي تأكي��دات قاطعة على التزام 
إس��رائيل بالتقيد بأحكام القانون الدولي وانصياعها لقرارات األمم املتحدة26؛ وبناًء 
علي��ه جاء قرار قبول إس��رائيل عض��واً في األمم املتحدة رق��م 273 )د- 3( بتاريخ 11 
أيار عام 49 مش��روطاً بهذه اإليضاحات، ومربوطاً ربطاً ش��رطياً بتعهد إسرائيلي 
وبالتالي دولي بتنفيذ القرارين 181 و194. ولعل هذا ما يُضيف تأكيداً على أن قرار 
التقس��يم ملزم لكافة أطرافه وللمنظمة الدولية بأعضائها جميعاً. إن اشتراط 
تنفيذ إس��رائيل لهذين القرارين اخلاصني بإقامة دولتني إحداهما دولة فلس��طني، 
وإعادة الالجئني الفلس��طينيني وجلنة التوفيق بشأن تنفيذ النظام اخلاص للقدس 
Corpos seperatom“؛ ج��اء بع��د أن تعهدت إس��رائيل بتنفيذ ش��روط العضوية 
الواجب��ة وفق��اً مليثاق األمم املتحدة؛ والتي تقضي امل��ادة الثانية منه بأن تكون دولة 
محبة للس��الم. هل وفت إس��رائيل بش��روط العضوية حس��ب امليثاق والشروط 
اخلاصة بعضويتها في األس��رة الدولية؟!. ال��رد على ذلك جاء في القرارات املتواترة 
للجمعية العامة، األكثر متثيالً لإلرادات واملواقف الدولية والش��رعية الدولية. ومن 
نافل القول، أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها وال بالتزاماتها مبوجب قرار ضمها لأمم 
املتحدة. وقد دفعت جرائم وممارس��ات ومواقف إسرائيل جتاه الشعب الفلسطيني 
خاص��ة، اجلمعية العامة لأمم املتحدة ألن تقوم بإصدار العديد من القرارات27 التي 
تقضي، بأن »س��جل إسرائيل وسياساتها وأعمالها تثبت أنها ليست دولة عضواً 
محب��ة للس��الم، وأنها متعن ف��ي انتهاك املبادئ ال��واردة في امليث��اق، وأنها لم تف 
بالتزاماته��ا مبوجب امليثاق أو التزامها مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم 273 )د– 3( 
امل��ؤرخ ف��ي 11 أيار )مايو( 1949«. وهكذا، فإن اإلطار املرجعي واألوس��ع للش��رعية 
الدولي��ة، قد قام بتمحي��ص اإلجراءات اإلس��رائيلية وفقاً ملب��ادئ وقواعد القانون 
الدولية والتزامات إس��رائيل التعاقدية، واعتبرها مارقة غير محبة للسالم ومتعن 
في انتهاك مبادئ وقواع��د ميثاق دول األمم، ومتمردة خارجة عن كل ذلك، ومتنكرة 
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ومستبيحة اللتزاماتها التعاقدية الدولية وخاصة تلك التي اشترطت عضويتها 
ومشاركتها في األمم املتحدة. ولذا يتوجب مالحقة عضوية إسرائيل بإعادة متابعة 
شروط عضويتها في األمم املتحدة، وذلك بدراسة إمكانية تعليق عضوية إسرائيل 
ف��ي اجلمعية العامة لأمم املتحدة واملؤسس��ات واملنظم��ات الدولية، إلى أن تلتزم 

بقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، ومبا يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

االعتراف املتبادل
م��ا تقدم يوجب علينا أيضاً كفلس��طينيني أن نعيد النظر في وثيقة االعتراف، 
التي بعثها الرئيس ياس��ر عرفات في حينه إلس��حق رابني في التاس��ع من أيلول 
)سبتمبر( 1993، وذلك بس��حبها والعمل على استبدالها بوثيقة جديدة، بعد أن 
أصبحت فلس��طني دولة مبوجب قرار اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة 67/19 بتاريخ 
2012/11/29، الذي قرر أن متنح فلس��طني مركز دولة غير عضو لها صفة املراقب، 
وتعت��رف بها 137 دولة في األمم املتحدة، وحتتل مقعدا بني هذه الدول ويرفع علمها 

إلى جانب أعالم بقية الدول األعضاء أمام مقر األمم املتحدة.
ويقول الرئيس الفلس��طيني بهذا الصدد: “اعترفنا بدولة إس��رائيل على حدود 
العام 1967، لكن استمرار رفض احلكومة اإلسرائيلية االعتراف بهذه احلدود يجعل 
من االعتراف املتبادل الذي وقعناه في أوس��لو عام 1993 موضع تس��اؤل ]..[ أطالب 
جمي��ع الدول األعضاء ف��ي األمم املتحدة التي اعترفت بدولة إس��رائيل أن تعلن أن 
اعترافها مت على أس��اس حدود العام 1967 ]..[ واس��محوا لي أن أسألكم، أين هي 
حدود دولة إسرائيل التي اعترفتم وتعترفون بها؟ كيف ميكن االعتراف بدولة ليس 

لها حدود، والقانون الدولي يقول إن لكل دولة حدودا”28.
وقد قامت اللجنة السياس��ية الفلسطينية29 وتطبيقا لقرارات اجمللس املركزي 
الفلس��طيني بتاريخ الثاني من أيار )مايو( 2015 بدراس��ة هذا املوضوع، وأوصت أن 
يوجه الرئيس محمود عباس رس��الًة إلى عدد من قادة العالم، مبا فيها إس��رائيل، 
يطلب فيها من احلكومة اإلسرائيلية االعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع 
من حزيران 1967 ووقف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية واإلفراج عن الدفعة 
الرابع��ة من األس��رى، وفي حال رفضت ف��إن ذلك يعني انته��اء املرحلة االنتقالية 
ووق��ف العم��ل باالتفاقات مع إس��رائيل. وأوصت اللجنة السياس��ية، التي تبنت 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس��طينية توصياته��ا، بالنص أن: »يطرح 
على اجمللس الوطني الفلسطيني في جلسته القادمة دراسة إمكانية إعادة النظر 
باعتراف منظمة التحرير الفلس��طينية بإس��رائيل، واملطالبة بأن يكون االعتراف 
متبادالً بني دولة فلس��طني ودولة إس��رائيل وضمن حدود الرابع من حزيران )يونيو( 
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1967 وفق��ا لقرار اجلمعية العامة 2012/19/67، الذي حدد مكانة دولة فلس��طني 
كدولة مراقب، وأن 137 دولة قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطني على حدود 1967 
وبالقدس الش��رقية عاصمة لها، وكذلك دراسة إمكانية تعليق عضوية إسرائيل 
ف��ي اجلمعية العامة لأمم املتحدة واملؤسس��ات واملنظمات الدولي��ة إلى أن تلتزم 

بقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة مبا يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي«.

خشية االندثار والتهديد بنكبة جديدة
لعل إش��ارة الرئيس عب��اس إلى أن أحد اخليارات املطروح��ة، يتمثل في »النضال 
واملطالب��ة بحق��وق كامل��ة جلمي��ع س��كان فلس��طني التاريخي��ة ]..[ من حيث 
الدميغرافيا وعدد السكان سنصبح نحن أغلبية في ذلك البلد الواحد«، قد وجدت 
صداها املدوي على القيادة اإلسرائيلية وخاصة نتنياهو الذي متنى خالل ندوة دينية 
مغلقة عقدت في منزله قائالً: »إن مملكة احلشمونائيم عاشت 80 عاما، وعلينا أن 
نضمن أن حتتفل إس��رائيل 100 عام على قيامها ]..[ وأن على إس��رائيل االستعداد 
ملواجهة اخملاطر الوجودية التي تتهددها«30، علماً أن مملكة احلش��منائيني اليهودية 
أس��قطتها اإلمبراطوري��ة الرومانية ف��ي العام 63 قبل امليالد، و»مملكة الس��ماء« 

الصليبية انتهت سنة 1187 ولم يعمر أي منهما املئة سنة. 
وخ��الل تلك الندوة قُرئت بع��ض املقاطع من التوراة على مس��مع نتنياهو، جاء 
فيها من بني ما جاء: »س��تدخلون البالد وستسكنون في بيوت ليست لكم، كروم 
ل��م تزرعوه��ا”، مما أثار حنق نتنياهو!؟  وفي مقابل حنق نتنياهو ذاك فإن بروفس��ور 
التاري��خ ف��ي جامعة تل أبيب، ومؤل��ف كتاب “اختراع الش��عب اليهودي”31 يكتب 
مؤك��داً بأن »رفض ح��ق العودة يج��ب أن يكون مقترن��ا باعتراف قاط��ع بامللكية 
التاريخية للفلس��طينيني على جزء من األراضي التي يقيم عليها اإلس��رائيليون 
اليه��ود منذ النكبة. إن حقهم ف��ي أمالكهم وأراضيهم م��ا زال محفوظاً لهم، 
كما هو محفوظ لكل صاحب ملك هدم بيته، وليس هناك أي إمكانية لبنائه من 
جدي��د. هؤالء الذين دمروا البيت يجب عليهم االعتراف بالظلم الذي تس��ببوا به، 
وتعويض أصحابه بكل وسيلة ممكنة، سواء من ناحية مادية أو من ناحية رمزية«؛ 
ويس��تطرد »نعم، م��ن وراء 1967 تق��ف 1948، فقط إدراك ذلك والربط الش��جاع 
بينهما رمبا ميكن اإلس��رائيليني من االستمرار في الوجود في املستقبل القريب في 
الش��رق األوس��ط«. وبهذا فإن قضية الوجود الصهيوني و»االس��تمرار في الوجود 
في املس��تقبل القريب في الش��رق األوس��ط«، بات رهناً بإنصاف الشعب العربي 

الفلسطيني واسترداد حقوقه املسلوبة باعتراف وإقرار التوراة ذاتها. 
وإن كانت التوراة قد أقرت ذلك قبل أكثر من ثالثة آالف عام، فإن نتنياهو وجوقته 
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ال يت��رددون ف��ي أن »يخترع��وا تاريخاً« مغايراً لتل��ك احلقيق��ة، إذ أن نتنياهو يقول 
بصالفة كاذبة: »حتى س��نوات ليس��ت بالكثيرة، هذه الب��الد كانت يبابا ومهملة 
]..[ وهذه عبارة عن مقولة الزعيم الصهيوني إس��رائيل زنغفيل: شعب بدون أرض 
يعود إلى أرض بدون ش��عب«، و»أرض إس��رائيل لم تكن فارغة متاما أيضا لم تكن 
متروك��ة« بعكس ادعاء نتنياهو: »نحن نبني البالد ونس��كنها، ف��ي اجلبل، الغور، 
اجلليل والنقب، وفي يهودا والس��امرة أيضا. ألن هذه البالد هي بالدنا؛ يواصل رئيس 
احلكومة فيلمه، متجاهال احلقيقة«، »االدعاءات الكاذبة والصبيانية التي يتمسك 
في أحيان كثيرة بها نتنياهو ]..[ هذه االدعاءات التي يتم إس��ماعها فقط من قبل 

من يشعر بضعف أحقيته، ومبوقفه وإميانه32. 
وقد حذر أحاد هعام، مؤسس الصهيونية الروحانية ومن كبار مفكري الصهيونية 
في 1891: »نحن معتادون في اخلارج أن نعتقد، أن أرض إسرائيل هي اآلن كلها قفر، 
صح��راء ب��دون زرع، ولكن في احلقيقة األمر ليس كذل��ك. في كل البالد يصعب أن 
جتد أرض��اً قابلة للزراعة غير مزروعة. فقط املناط��ق الرملية أو احلجرية )...( فقط 
هذه غير مفلوحة. نحن ننسى أيضا أن للشعب الذي يعيش فيها اآلن يوجد قلب 

حساس وروح محبة. العربي، مثل كل إنسان، مرتبط بالوطن بروابط قوية«.33
ويكت��ب بهذا اخلص��وص مختص مخض��رم34 باحلركة الصهيوني��ة، بأن »اجليل 
اإلس��رائيلي احلال��ي الذي أدرك كذب األس��اطير الت��ي تربى عليها م��ن نوع »أرض 
امليعاد« و»الشعب اخملتار«، بات يدرك أن إسرائيل – واقعياً - تتوفر فيها كل مقومات 
زوالها كمشروع استعماري/ »استيطاني« إحاللي عنصري مناٍف لأخالق والوجود 
واإلنس��انية، وذلك بحكم أنها دولة وظيفية عس��كرية وتعيش كجس��م غريب 
عن املنطقة العربية، األمر الذي يجعلها تبقى في حالة من القلق الش��ديد على 
مس��تقبلها«. ويضيف بأن قادة إسرائيل »يدركون أن إسرائيل فشلت في أن تكون 
دولة مدنية متحضرة وحتولت إلى دولة عنصرية، ما ينعكس س��لباً على إمكانية 
صمودها. أما بالنس��بة لنتنياهو فإن مجرد طرح سؤال الوجود يعني الشك وعدم 

اليقني ومخاوف حقيقية من زوال كيانه املصطنع«.
ف��ي املقابل فإن غالة الصهاينة يريدون تأبي��د الوضع القائم، وهو وضع قام على 
شطب احلقوق الفلس��طينية بكافة أش��كالها وأنواعها، كما يكتب بعضهم35 
بالنص أنه »في الس��بعني س��نة التي مرت منذ رفض العرب مشروع تقسيم األمم 
املتح��دة، تبلورت خطوط هيكلية مختلفة جوهريا عن تلك التي كانت في حينه، 
وهي س��تبقى هكذا إلى األبد ]..[ النكبة التي ش��هدها العرب في 1948 ستكون 
ال ش��يء مقارنة مبا ينتظرهم إذا حاولوا العودة إلى تلك األيام«. ويحمل هذا القول 
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تهديداً بنكبة أشد وأقسى من نكبة عام 1948 بحق الشعب الفلسطيني.

نتائج وتوصيات
إننا حقاً مطالبون باس��تخالص العبر والدروس التي متخضت عن قرار التقسيم 
في سبعينيته، وذلك بوضع استراتيجية قانونية دولية جديدة، تأخذ بعني االعتبار 

األمور واملسائل اآلتية:
أوالً: إعادة بحث الفلسطينيني لقرار التقسيم، والتمسك به كمرجعية وأساس 
حلدود الدولتني، وبالتالي التمس��ك بهذا القرار كأس��اس لتحديد اإلطار اجلغرافي 

حلدود الدولة الفلسطينية.
ثانياً: إعادة النظر في االعتراف الفلسطيني بإسرائيل، وفقاً ملا تقدم.

ثالثاً: طرح موضوع عضوية إس��رائيل على صعيد األمم املتحدة، حيث أن عضوية 
إس��رائيل لم تكن عضوية اعتيادية وإمنا كانت مشروطة باحترام والتزام إسرائيل 
بقرار التقس��يم وقرار 194، وهو ما لم يتحقق، ما يقتضي طرح هذا املوضوع على 

صعيد األمم املتحدة ملناقشته والتقرير بشأنه.
رابعاً: مساءلة ومالحقة الدول التي قد تدعم أو تساند دولة االحتالل اإلسرائيلي، 
س��واء في تنفي��ذ انتهاكاتها أو دعم وتش��جيع هذه الدولة على االس��تمرار في 

عدوانها واحتاللها لأرض الفلسطينية. 
خامس��اً: التمس��ك بالرأي اإلفتائي حملكمة العدل الدولية بش��أن اجلدار الصادر 
ع��ن احملكمة في متوز 2004، باعتب��اره فتوى قانونية من محكم��ة العدل الدولية، 

وحتويلها من رأي استشاري إلى قرارات وآليات عمل.
سادس��اً: مطالبة الدول األطراف باتفاقية جنيف الرابعة، بعقد مؤمترها اخلاص 
بس��بل إلزام إس��رائيل باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على صعيد األرض 

الفلسطينية احملتلة.
سابعاً: طرح موضوع املسؤولية القانونية واإلنسانية واألدبية اإلسرائيلية على 
صعي��د األمم املتح��دة، األمر الذي قد يقود إلى تش��كيل جلنة دولية لبحث موضوع 
األضرار الفلس��طينية الناشئة عن االحتالل وممارس��اته مبا فيها احتالله، ومن ثم 
وض��ع اجملتمع الدول��ي آلليات وقرارات ملزم��ة إللزام إس��رائيل بالتعويض عن هذه 
األضرار. فقد اس��تولت إسرائيل على مناطق بالعدوان والقوة الغاشمة والتطهير 
العرق��ي، خصصت لدولة فلس��طني العربية مبوجب قرار التقس��يم، وتبلغ 22 % 
من تلك األراضي بواق��ع )6.6( آالف كيلومتر مربع، واحتلت اجلزء الغربي من مدينة 
القدس مما ش��مله قرار التقس��يم؛ األم��ر الذي يتناقض كلياً م��ع مبدأ عدم جواز 
احتالل واكتس��اب أراضي الغير بالقوة، ومبدأ عدم االعتراف القانوني الدولي بتلك 
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احلي��ازة غي��ر القانونية واعتبارها باطل��ة وال تخلق حقاً وال ترت��ب التزاماً مهما مر 
الزم��ن. وعليه، يتوجب على دولة فلس��طني ودائرة ش��ؤون الالجئ��ني في منظمة 

التحرير الفلسطينية ومؤسسات اجملتمع املدني الفلسطيني:
إنش��اء بنك للمعلومات يحتوي على صور العقود األصلية لأراضي، على غرار أ- 

بنك املعلومات الرقمي الذي أنشأته مؤسسة عدالة.
دعوة ومس��اعدة أولئك الذين حصلوا على جنس��ية ثاني��ة، برفع قضايا لدى ب- 

دولهم ضد دولة إسرائيل بتهمة سرقة أراضيهم وأمالكهم.
رف��ع دعاوى بناًء على توكيالت م��ن أصحاب األرض لدى اجلهات الدولية، لوقف ج- 

عملية البيع واحلجز على أموال احلكومة اإلسرائيلية واستثماراتها، مقابل كل 
عملية بيع وتخصيص ألمالك الالجئني التي تسميهم إسرائيل ب�”الغائبني”.

إعداد الئحة س��وداء بالشخصيات اإلس��رائيلية أو أي شخص آخر يشارك في د- 
جرمية نهب أمالك الالجئني، ومالحقتهم وتوقيفهم وفق القانون الدولي. 

دراسة وس��ائل مالحقة الصندوق القومي اإلس��رائيلي الذي ميتلك مساحات ه- 
أرض واسعة باس��م الش��عب اليهودي في العالم، أمام كل احملاكم الوطنية 
واإلقليمي��ة والدولية ذات االختصاص، مقابل كل عملية ش��راء أو بيع ألمالك 
الالجئني حيث حصر القانون البيع من دائرة أمالك الغائبني للصندوق القومي، 

ودراسة فرص ومجاالت مالحقة استثمارات الصندوق في كل دول العالم.
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ما بعد أوسلو،

الفلسطينيون وحق تقرير املصري

أسعد غامن*

تعل��و أص��وات مختلف��ة، عربي��ة وفلس��طينية وعاملي��ة مس��اندة للش��عب 
الفلس��طيني، حول ضرورة إعادة بناء التصور السياسي املستقبلي الذي يعكس 
معنى الهوية الفلسطينية اجلامعة لعموم أبناء الشعب الفلسطيني. تأتي هذه 
األصوات على خلفية إخفاقات احلركة الوطنية الفلسطينية وقياداتها وفعالياتها 
في حتقيق مطلب احلرية واالس��تقالل ونضوج جدي لفكرة انهيار احلركة الوطنية 
الفلسطينية وفش��ل مشروعها في التسوية مع إس��رائيل على أساس »دولتني 
لش��عبني«. يأتي ذلك بعد حوالي قرن على انبعاث احلركة الوطنية الفلسطينية 
بش��كلها احلديث، ثمانية عق��ود على الثورة الفلس��طينية الكبرى ضد االنتداب 
البريطاني، سبعة عقود من النكبة، ستة عقود من إعادة انبعاث احلركة الوطنية 
بإقام��ة حركة فتح، خمس��ة عقود على إقام��ة منظمة التحرير الفلس��طينية 
وسيطرة الفصائل عليها فيما بعد، أربعة عقود على إقرار اخلطة املرحلية )النقاط 
العش��رة(، ثالثة عقود على اتفاق عمان والتأس��يس للوفد التفاوضي املشترك مع 
األردن وفتح الباب بش��كل تام لتس��وية الدولتني، واندالع االنتفاضة األولى وإعالن 
اجلزائ��ر وقبول قي��ادة منظمة التحرير بق��راري األمم املتح��دة 242 و383، وأكثر من 
عقدين عل��ى توقيع اتفاقية أوس��لو واالعتراف املتبادل ب��ني احلركتني الوطنيتني– 
الفلس��طينية واليهودية/ الصهيونية، وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، 

وعقد على االنقسام بني حماس ومنظمة التحرير.
بع��د كل ه��ذه الس��نوات واإلخفاق��ات تنضج فكرة ض��رورة إعادة ق��راءة تاريخ 
تطور الشعب الفلس��طيني، وخيارات احلركة الوطنية الفلسطينية، والتفتيش 
ع��ن اخملارج املمكنة له��ا، وخصوصا على خلفية تبلور إجماع فلس��طيني وعربي

* أستاذ جامعي - جامعة حيفا
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وعاملي يقر بأن احلركة الوطنية الفلس��طينية قد فق��دت ميزتها اجلامعة جملموع 
أبناء الش��عب الفلسطيني، ويفتش من يقف على رأسها اليوم– منظمة التحرير 
إجماال ورئيس��ها، محمود عباس، بش��كل خاص- عن الفوز بش��يء ما غير واضح، 
لكنه بالتأكيد ال يصل إل��ى أدنى درجات التطلعات الوطنية املنطقية والتي تفي 
باحلد األدنى مب��ا اصطلح عليه ب�»التطلعات الوطنية«. طبعا ال يكفي ما س��وف 
نقدم��ه أدناه بهذا الغرض، لكنه مس��اهمة ودعوة إلى نقاش جدي ومس��تفيض، 
قد يوضح خيارات الش��عب الفلس��طيني، ويوصلنا إلى خيارات ممكنة ومنطقية 

وتتجاوب مع املصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

إس��رائيل وسياسات املس��تقبل وتداعيات ذلك على مسألة تقسيم الشعب 
الفلسطيني

أثارت موجة التصريحات والتقارير املنشورة خالل السنوات األخيرة حول تفاعالت 
اليمني اإلس��رائيلي- بعدما أصبح األمر الناهي واملسيطر متاما على مقاليد األمور 
ف��ي إس��رائيل، والتي دع��ت إلى ضم الضف��ة الغربية والتفكير ف��ي التعامل مع 
منح س��كانها الفلسطينيني بعدة اجتاهات– من منح املواطنة اإلسرائيلية وحتى 
الترانس��فير اجلماع��ي أو الزاحف-، موج��ة متواترة من التعليق��ات والتصريحات. 
أتت تلك التصريحات من كل التوجهات السياس��ية والفكرية اإلسرائيلية، والتي 
تعامل��ت بتفاوت مع هذه التطورات بعضها اعتبر هذه التطورات تهديداً ليهودية 
الدولة أو محاولة للمس فيما يعتبره اليس��ار اإلس��رائيلي »عملية الس��الم« مع 
الفلسطينيني، وبعضها ال زال يدرس الفكرة جديا. هذه التطورات، لها تأثير كبير 
جدا على الوضع الفلس��طيني عموما، وس��وف تؤثر على املديني، القريب والبعيد، 

على خيارات الشعب الفلسطيني.
بخطوط عامة، وعلى األقل كما جاء في تقرير موسع نشر في صحيفة هآرتس 
اإلس��رائيلية )15 متوز 2010(، فإن اليمني اإلس��رائيلي املرتبط بحزب الليكود وميني 
احلرك��ة الصهيونية من تراث بنيامني جبوتنس��كي، بدأ في عملية تقييم مجددة 
إلمكانيات الس��يطرة على ما يس��ميه »أرض إس��رائيل« وضم الضف��ة الغربية 
والقدس نهائياً إلى إسرائيل، وبالتالي إقامة دولة يهودية على فلسطني التاريخية، 

غرب األردن، ولم يتطرق التقرير إلى قطاع غزة كجزء من فكرة الضم هذه.
الفكرة ليس��ت جديدة أب��داً، هي امتداد لفكر اجلن��اح الليبرالي في ميني احلركة 
الصهيوني��ة، وصحيح ما نس��ب إل��ى رئوبني ريفل��ني- رئيس الدول��ة احلالي وإلى 
موشيه أرنس- وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق، من أن جذور املبادرة تعود إلى فكرة 
جبوتنس��كي بإقام��ة دول��ة يهودية في فلس��طني التاريخية، يت��م فيها إخضاع 
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الفلس��طينيني، في إطار دولة يهودية، إلى وضع مختلط من التفوق اليهودي مع 
املواطنة الليبرالية املتس��اوية )أو القريبة جداً من املس��اواة( للفلسطينيني. وقد 
ذكّ��ر البعض بفكرة جبوتنس��كي التي حاول من خاللها حتدي��د مفهوم املواطنة 
املش��تركة ف��ي ه��ذه الدولة م��ن خالل إش��ارته بأنه في ه��ذه الدولة يس��تطيع 

فلسطيني أن يتبوأ منصب نائب رئيس الدولة أو حتى رئيس مجلس الوزراء.
كما أن املعارضة للفكرة، اجلديدة والقدمية، والتي عبر عنها اليس��ار الصهيوني، 
ه��ي كذلك مواقف ليس��ت جديدة بل تاريخي��ة، ترتبت عنها سياس��ات محددة 
بسبب كون اليسار الصهيوني هو من نفذ السياسات اإلسرائيلية أو الصهيونية 
قب��ل النكبة وبعدها. وذلك بخ��الف ميني احلركة الصهيونية الذي وصل إلى احلكم 
في إس��رائيل متأخراً )عام 1977( وعملياً اس��تمر في تطبيق سياسات خطط لها 
يسار احلركة الصهيونية، وبالتالي لم يحقق سياساته كما عبر عنها في السابق، 

من خالل كتابات قياداته.
الفكرتان، س��واء يس��ار احلرك��ة الصهيوني��ة أو ميينه��ا، متفقتان ف��ي اجلوهر 
ومختلفتان في األدوات، واألدوات في هذه احلالة ال تقل أهمية عن اجلوهر بل تتفوق 
عليه��ا، ألنها تتعلق بتنفيذ عملي قام به حزب مب��اي )احلركة العمالية اليهودية 
ويس��ار احلرك��ة الصهيونية( قب��ل النكبة مث��ل العمل العبري والس��يطرة على 
األرض، وخ��الل النكبة من تهجير منهجي ومبرمج للفلس��طينيني، وبعد النكبة 
من افتعال للحروب واس��تمرار املصادرات والضم والتنكي��ل، ومنع عودة الالجئني 
ومأسس��ة دولة التفوق العرقي من خالل السياسات اليومية ضد الفلسطينيني 

الذين صمدوا في أرضهم.
االتف��اق بني الفكرتني هو فيما يتطلع إليه جناحا احلركة الصهيونية من ضرورة 
إقامة دولة يهودية جتمع يهود العالم وتعيد إحياء فكرة الدولة والثقافة اليهودية 
في فلس��طني، أو أرض إس��رائيل حس��ب تراث احلركة الصهيوني��ة. ومن هنا يبدأ 
اخلالف: أين تقام هذه الدولة؟ ما هي حدودها؟ وكيف تتعامل مع اآلخر الفلسطيني 
والعربي؟ وصوالً إلى اخلالف حول مستقبل الضفة الغربية والفلسطينيني عموماً. 
فكرة اليس��ار الصهيوني مبنية مبدئياً على أس��اس فكرة الفصل اإلثني، وقد 
منح وجود هذا اليس��ار في موقع احلكم إمكانية عملية لتنفيذ سياس��اته التي 
اسُتمدت من فكر بعض أجنحة احلركات القومية في وسط وشرق أوروبا. الفكرة، 
وتنفيذها العملي في هذه احلالة، تقول بأنه يجب الفصل بني الش��عبني، اليهودي 
والفلسطيني، ويتم ذلك من خالل اتباع عدة أدوات، منها الطرد وهدم القرى واملدن 
ومن��ع الالجئني من العودة وحتى القبول بتنازل عم��ا تعتبره الصهيونية جزءاً من 
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أرض- إس��رائيل والقبول بكيان فلس��طيني في الضفة وغزة- مقابل احلفاظ على 
التف��وق العرقي في الدولة اليهودية. القبول مبواطنة جزء من الفلس��طينيني هو 
ممك��ن فقط ألن ه��ؤالء ثانويون في الدولة ومتكنت الدول��ة من مصادرة ممتلكاتهم 

وسحق إرادتهم السياسية.
هنا ال بد من ثالث مالحظات مقتضبة:

أوالً: قب��ول احلركة الوطنية الفلس��طينية خالل س��بعينات القرن املاضي مببدأ 
الدولت��ني، بع��د 5-6 س��نوات من وصول عرف��ات إلى قي��ادة املنظم��ة، كان قبوالً 
تاريخي��اً باعتم��اد آثار النكبة وليس تصليحها، من خالل تبني واضح لفكر يس��ار 
احلركة الصهيونية واملؤس��س على القبول بالفصل العرقي وتقس��يم فلسطني 
والفلس��طينيني إل��ى كيانات ومجموع��ات مختلفة. وما تس��عى إلي��ه القيادة 
املسيطرة في منظمة التحرير وغالبية الفصائل وكل األحزاب العربية في إسرائيل، 
يندرج حتت إطار مش��روع يسار احلركة الصهيونية الذي ينفي حق الفلسطينيني 
ف��ي تقرير املصير كجماعة وطنية واحدة، صاحب��ة قضية جماعية واحدة، وليس 

قضايا متفرقة كما تسوق له القوى السياسية الفلسطينية املذكورة.
ثانياً، مش��روع اليمني اإلس��رائيلي الفاش��ي اجلديد، والذي متثله ثلة من األحزاب 
مثل »يس��رائيل بيتن��و« بزعامة أفيغدور ليبرم��ان، وحركة ش��اس بزعامة درعي، 
واملف��دال بقي��ادة بينيت، والليكود، وهذه األحزاب مش��روع ميث��ل االمتداد الفكري 
والسياسي ليسار احلركة الصهيونية، ففكر هؤالء وممارساتهم السياسية، على 
األقل في السنوات األخيرة، هو تعبير عن جتديد فكري وعملي لفكرة الفصل اإلثني 
وتقديس ليهودية الدولة والتفوق العرقي والسياس��ات التي اتبعتها مباي ويسار 
احلركة الصهيونية تاريخياً ضد الفلسطينيني عموماً ومن بينهم الفلسطينيون 

من مواطني إسرائيل.
ثالث��اً: وق��وف بعض القي��ادات اليهودية ضد فك��رة اليمني اإلس��رائيلي بالضم 
وإعطاء مواطنة– حتى منقوصة - للفلس��طينيني هو ليس دفاعاً عن الس��الم وال 
عن مصالح الفلسطينيني، بل هو دفاٌع عن فكرة الفصل العنصري ودولة التفوق 
العرقي وسياس��ات محلية ودولية لتبرير املش��روع الكولونيال��ي الصهيوني في 

فلسطني.
ف��ي املقابل فإن فك��رة اليمني الليبرالي ف��ي احلركة الصهيوني��ة، فيما يتعدى 
ض��رورة إقامة الدول��ة اليهودية، هي مبنية على أس��اس ض��م األرض مع إخضاع 
الفلس��طينيني للسيطرة املباش��رة، حتى من خالل منح املواطنة لعدد كبير من 
الفلس��طينيني، وبالتالي القبول بوض��ع قريب جداً من ثنائي��ة القومية في دولة 
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واح��دة. املهم لنا كفلس��طينيني هو أن ه��ذه الفكرة تقوم على أس��اس القبول 
بوجود شعب فلسطيني واحد على جانبي ما يعرف باخلط األخضر، صاحب قضية 

واحدة، ال تقسم.
هن��ا يجب اإلش��ارة إلى أنه بالرغم من رفضي لدول��ة اليمني الصهيوني إال أنها 
وبالنسبة حللول اليس��ار الصهيوني وما قبلت به منظمة التحرير وحتى األحزاب 
العربي��ة في الداخل، ف��إن اليمني الصهيوني من مدرس��ة جابوتنس��كي، يتفوق 
سياس��ياً وأخالقياً على هؤالء في النقطة احمل��ددة املتمثلة في قبول أو عدم قبول 
تقسيم الش��عب الفلس��طيني إلى مجموعات مختلفة، ذات مصالح مختلفة 
ومتعارض��ة أحياناً، حت��ى لو كان ذلك م��ن منطلق العداء للفلس��طينيني، على 
اخت��الف مناط��ق وجودهم. حت��ى إن الالجئني الذي��ن يرفض اليم��ني عودتهم إلى 
وطنهم، هم في فكر اليمني الليبرالي جزء من الش��عب الفلسطيني الذي يجب 

التعامل معه على هذا األساس. 
ف��ي مقابل هذا احلراك الصهيوني لتبرير الدولة اليهودية وتبعاتها، من اليس��ار 
واليم��ني التقليدي واليمني الفاش��ي اجلديد، تطرح قوى فلس��طينية ونش��طاء 
إس��رائيليون ويهود وحتى مفكرون من العالم مشروعاً سياسياً وفكرياً معارضاً، 
يتمتع بكونه أكثر أخالقية وعملية في ظل السياس��ات اإلسرائيلية واإلخفاقات 
الفلس��طينية التي حولت منظمة التحرير الفلس��طينية ومش��روع الس��لطة 

الوطنية إلى مركب ثانوي لسياسات إسرائيل – مبا في ذلك اليمني اإلسرائيلي. 

نحو إعادة تشكيل حق تقرير املصير اجلماعي للشعب الفلسطيني
الوض��ع السياس��ي امل��أزوم وخصوص��ا في معن��ى الهوي��ة اجلماعي��ة لعموم 
الفلس��طينيني، يجري على خلفية مراجعة فلس��طينية جدية وغير مس��بوقة 
خالل العقدين األخيرين، ملا يس��مى مس��ار الس��الم وإقامة دولتني، فلس��طينية 
وإس��رائيلية، كتعبير عن حق تقرير املصير للش��عبني، الفلسطيني واإلسرائيلي-

اليه��ودي. واالعتق��اد الذي يس��وقه هؤالء ه��و أن إقامة دولة فلس��طينية كاملة 
الس��يادة وحل مش��كالت احلل الدائم على خلفية ح��ل الدولتني أصبح غير ممكن 
وال بد من أجل مواجهة املش��اريع اإلس��رائيلية في استمرار الس��يطرة الفوقية، 
أو ف��ي الس��عي الس��تمرار االنقس��ام الفلس��طيني، أو حتى في مش��اريع تبدو 
بعيدة مثل الترانس��فير أو التضييق وإجبار الفلس��طينيني على مغادرة وطنهم 
تدريجياً، من الس��عي إلى طرح البديل املتمثل في الدع��وة إلى إقامة دولة ثنائية 
القومية على كامل فلسطني، دولة ترعى حق تقرير املصير للشعبني– اإلسرائيلي 

والفلسطيني- من جهة، ويتشارك بها الشعبان في احلكم وتقسيم املوارد.
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مث��ل ه��ذا التص��ور ملش��روع سياس��ي، س��وف يش��كل أداة لتجني��د عم��وم 
الفلس��طينيني لدعم مش��روع موحد، وليس مش��اريع مختلفة، وسوف يشكل 
مخرجاً للفشل السياس��ي للحركة الوطنية الفلسطينية، من ناحية، ومخرجاً 
إلس��رائيل وورطتها، التي أصبحت واضحة ألنها لم تستطع، وبرأينا، لن تستطيع 
حس��م األمور في فلس��طني لصاحلها نهائي��ا، حتى لو اس��تطاعت ذلك مرحليا، 

بفعل القوة التي تنفذها يوميا ضد الفلسطينيني.
لكن الش��رط األساس��ي لهذا املش��روع يب��دأ مبواجهة جدية ألس��س الهوية 
الفلس��طينية، التي تعاني من أعطاب أساسية بّينا بعضها آنفا، وذلك من خالل 
إعادة االعتبار للقيم الرئيس��ية اجلامعة للهوية الفلسطينية، كما كانت، نظرياً 
على األقل، حتى النكبة، مع إضافة القيم التي تراكمت منذ ذلك الوقت، وأهمها 
معان��ي النكبة واللجوء والعودة واملس��اواة الفردية واجلماعية، والتعويض، وإقامة 
مؤسسة فلس��طينية جامعة– على نفس األساس النظري ملنظمة التحرير، مع 
عدم الوقوع في فخ اس��تثناء مجموعات جدية من الش��عب الفلس��طيني كما 
فعلت املنظمة عمليا- تنفذ عمليا من خالل انتخاب قيادة فلسطينية مباشرة 
من عموم الفلسطينيني، وذلك ممكن جدا وسهل اليوم أكثر من أي وقت مضى.... 
وباألس��اس اس��تعداد جدي لقبول اآلخ��ر كما يريد هو، وليس كم��ا نريد نحن، مع 

احلفاظ على قيم الدميقراطية واملساواة واألمن اجلماعي.
بالنس��بة للفلس��طينيني، واضح متاما أن التطلع إلى احلص��ول على حق تقرير 
مصير واحد- وليس أكثر، يتطلب القفز على مشروع الدولتني والرجوع إلى مطلب 
الدولة الواحدة- مع تغيير جذري وجدي في مضمون ومعنى الدولة الواحدة-، كما 
أنه واضح متاما بأن الوصول إلى حل للمش��كلة الفلس��طينية –الالجئني ونتائج 
النكب��ة عموما، مبا في ذلك إعادة الفلس��طينيني في إس��رائيل للحركة الوطنية 
اجلماعية، يتطلب جتاوز مشروع حل الدولتني، واملطالبة بحل تاريخي على فلسطني 
التاريخي��ة وليس بج��زء منها، وهذا يتطلب تصاحلاً م��ع اليهود كأفراد وكجماعة 
قومي��ة، لها ح��ق واضح في تقرير املصي��ر، وهو أمر ملتبس فلس��طينيا، العتقاد 
البعض بأن الفلس��طينيني هم من يقرر إذا كان اليهود اإلس��رائيليون شعباً أم ال، 
وهذا خطا شائع في فهم اجملموعة القومية، والتي تقرر بنفسها وعيها اجلماعي، 

من الداخل، باألساس وليس من خارج اجملموعة كما يريد البعض.
ه��ذا احلل البديل مبني على فكرة الدعوة إلى إقامة دولة واحدة، فلس��طينية-

إسرائيلية، مبنية على املواطنة املشتركة، رافضة لفكرة التفوق العرقي/ اليهودي 
أو العربي، داعية إلى عودة الالجئني إلى وطنهم، معتبرة الفلسطينيني وقضيتهم 
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وحدة واحدة وليس��ت قضايا مختلفة. نحن نقترح على اليهود في فلسطني حال 
وسطاً كرمياً جداً مبنياً على أساس الشراكة املتساوية في فلسطني على أساس 

املواطنة املشتركة واحلل العادل.
في مثل هذا احلل سيش��كل الفلس��طينيون في إس��رائيل ج��زءاً من اجملموعة 
الفلس��طينية، وسيش��كلون رأس احلرب��ة ف��ي النضال امل��ؤدي إلى قي��ام الدولة 
املشتركة نتيجة لوضعهم االستثنائي حالياً، ومبادئ مشروع التصور املستقبلي 
املنش��ور ع��ام 2006، واملبني��ة عل��ى احملاصصة اجلماعية والش��راكة ف��ي الوطن 
املش��ترك، سوف تش��كل األس��اس في أية صياغة أو ترتيبات لكيان فلسطيني-

إس��رائيلي مش��ترك، وبهذا يكون الفلسطينيون في إس��رائيل قد وضعوا أسس 
النظام املشترك املطلوب فلسطينياً، بعدما يتضح متاماً بأن حل الدولتني هو غير 
ممكن وغير مرغوب به، ألنه بالتأكيد ال يحل القضية الفلس��طينية، التي تشكل 

مكانة الفلسطينيني في إسرائيل جزءاً عضوياً منها.
هذا هو املش��روع السياس��ي واألخالقي والعملي الذي يجب أن يتم إخراجه إلى 
الن��ور كبديل ملش��اريع التقس��يم اإلثني واألبرتهاي��د واملفاوضات الت��ي ال تنتهي 
ودولة البنتس��تونات وسياسات القضاء على الش��عب الفلسطيني وحتويله إلى 
مجموع��ات متناحرة، وليس إلى ش��عب واحد، يحقق أهداف��ه اجلمعية من خالل 
إحق��اق حق تقرير مصير مش��ترك. وذلك يب��دأ في إعادة االعتب��ار ملعنى اجملموعة 
الوطني��ة الواحدة، املمكن ف��ي العصر احلديث، من خالل إجراء انتخابات ش��املة 
للش��عب الفلس��طيني النتخاب قيادته وبناء مؤسساته الوطنية اجلامعة، وذلك 
ممكن ج��دا في ظ��روف الش��بكة العنكبوتية واإلنترن��ت. ويجب أن يش��مل ذلك 
التزاماً سياس��ياً وأخالقيا بعدم الولوج في أي حل يستثني قطاعات من الشعب 

الفلسطيني، بعكس ما يحصل اآلن.
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نحو تفكري سيايس فلسطيني جديد

ماجد كيالي*

يحت��اج الفلس��طينيون بعد كل ه��ذه التجرب��ة النضالي��ة، املري��رة واملعّقدة 
والصعب��ة واملكلفة كثيراً، والت��ي امتدت على مدار أكثر م��ن نصف قرن، أي منذ 
انطالق حركتهم الوطنية املعاصرة، وال س��يما منذ إقامة كيانهم السياسي في 
األراض��ي احملتلة )1967(، قبل ربع قرن، إلى رؤى سياس��ية وخيارات كفاحية جديدة 

ومغايرة.
الفرضية األساس��ية هنا أن��ه لم يعد مقبوالً اجترار الش��عارات واملقوالت التي 
تعّودن��ا عليها، منذ س��بعة عقود، بدون أن تنتج ش��يئاً يتناس��ب مع التضحيات 
والعذاب��ات والبطوالت الت��ي قدمت، وأننا بتنا في وضع ينبغ��ي فيه قول ما يجب 
قول��ه، بكل صراحة ووض��وح وجرأة ومس��ؤولية، بعد أن بّين��ت التجربة الوطنية 
الفلسطينية، مبا لها وما عليها، بأن اخلطابات الشعاراتية والعاطفية والرغبوية، 
التي غلبت على الفكر السياس��ي الفلسطيني، في املرحلة السابقة، كانت في 
معظمها أقرب إلى إنش��اءات سياسية، لالس��تهالك، أو جزءاً من »عّدة الشغل«. 
ل��ذا فإن التحّدي الذي يطرح نفس��ه يتمث��ل في كيفية تعاطين��ا على نحو آخر، 
ومغاي��ر، مع قضاي��ا العمل الوطني الفلس��طيني كي نس��تطيع جتدي��د فكرنا 
السياس��ي وحركتنا الوطنية وأشكال عملنا وطرق كفاحنا، علماً أن هذه مهمة 
كيانات ومؤسس��ات وليس��ت مهمة أفراد، مع أهمية الدور الذي ميكن أن يضطلع 
ب��ه األفراد، من مفكرين وباحثني في هذا الس��ياق. وبدهي أن ه��ذا التحّدي يطرح، 
أيضاً، إشكاليات عديدة ضمنها التوازن بني الواقع واملمكن، واإلمكانيات والرغبات، 
وبني ما نس��تطيعه وما ال نستطيعه، وبني العامل الداخلي واخلارجي، وبني الراهن 

واملستقبل.
ولعّل أهم ما يفترض إدراكه هنا أن احلاجة إلى التجديد ال تتأتّى، فقط، من تعثّر

*  كاتب وباحث فلسطيني، مقيم في تركيا.
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اخلي��ار املتمثل في حل الدولتني، وال كردّة فعل على تعنّت إس��رائيل، ومتّلصها من 
عملية التسوية، كما جرى تفصيلها في اتفاق أوسلو )1993(، وال نتيجة للموقف 
األميرك��ي، القدمي- اجلديد، الذي يحابي إس��رائيل ويغّطي سياس��اتها االحتاللية، 
والعنصرية، إزاء الفلس��طينيني، وال نتيجة االنقسام، أو تهميش منظمة التحرير 
لصالح السلطة، أو تعذر تنظيم االنتخابات. واملعنى، أنه إضافة إلى كل ما تقدم، 

فإن هذه احلاجة تتأتّى:
أوالً، من ضرورة جتديد الفلسطينيني حركتهم الوطنية، وبّث الروح في مفاصلها 
وكياناته��ا ومفاهيمه��ا، بعد أن وصل��ت، منذ زم��ن، إلى حالة من الش��يخوخة، 
والتكّلس، وتآكل الشرعية، وهذا يشمل مجمل الكيانات اجلمعية الفلسطينية، 
أي املنظمة والس��لطة والفصائل، واالحتادات الش��عبية، إذ ال ميك��ن حتميل الرؤى 
أو اخلي��ارات اجلديدة على حوامل قدمية، متهّتكة أو مس��تهلكة، أو لم يعد لديها 
م��ا تقدمه أو تضيفه للعمل الوطني الفلس��طيني، بعد كل هذه التجربة، وبعد 
كل التغي��رات والتحوالت املتعلق��ة بالقضية الفلس��طينية وبالتأثيرات الدولية 

واإلقليمية فيها.
ثانياً، يحتاج الفلس��طينيون إلى خيارات جديدة بسبب تآكل أو فوات األشكال 
الكفاحي��ة التي جرى اعتمادها طوال املرحلة املاضية، أيضاً، والتي اتس��مت غالباً 
بطابع العس��كرة، والتركيز على العمل املسلح، واالس��تخفاف بأشكال النضال 
الش��عبية األخ��رى، وضمن ذلك االس��تهتار في بن��اء الكيانات الوطني��ة وتنمية 
قدرات اجملتمع. ويس��تنتج من ذلك أن إدراكاتنا للعملية الوطنية الفلس��طينية، 
في ظروفنا اخلاصة، يفترض أن تتأّس��س عل��ى ركيزتني، األولى، تركّز على مواجهة 
إس��رائيل وسياس��اتها االحتاللية واالس��تيطانية والعنصرية. والثانية تركّز على 
بناء اجملتمع الفلس��طيني، وتنمية موارد الفلسطينيني وتعزيز كياناتهم وترسيخ 
العوامل التي تس��هم في صمودهم في أرضهم، مع مالحظة أن ال تضر العملية 

األولى بالعملية الثانية.
ثالث��اً، أيضاً، يحتاج الفلس��طينيون إل��ى خيارات، أو رؤى سياس��ية جديدة، ألن 
السقف السياس��ي املطروح، واملتمثل في خيار الدولة الفلسطينية في الضفة 
والقطاع، ليس فقط لم يتحقق، إال في صيغة »حكم ذاتي« للسكان، رغم مضي 
رب��ع قرن على أوس��لو، وإمنا ألن هذا اخليار ال يجيب على مجمل أس��ئلة الش��عب 
الفلس��طيني في مختلف أماكن تواجده، إذ هو فقط يش��كّل استجابة ألوضاع 
الفلسطينيني حتت االحتالل )1967(، في الضفة والقطاع؛ علماً أنه حتى هنا فهو 
يجيب عليها بش��كل جزئي وناقص ومجحف. وكما أثبتت التجربة فإن هذا اخليار 
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ال يجيب على التس��اؤل املتعّلق بحّل قضية الالجئني الفلس��طينيني في مناطق 
اللجوء والش��تات، والذين يش��كّلون نصف الشعب الفلس��طيني، وميثّلون جوهر 
القضية الفلسطينية، كما ال يجيب على التساؤل املتعلق بهذا اجلزء من شعبنا، 
الذي بقي صامداّ في أرضه )1948(. ولعل ما يجب إدراكه، في هذا الصدد، أن املسألة 
ال تتعلق باخليار السياسي فقط، وإمنا هي تشمل إدراكنا لذاتنا كشعب، أو تعريفنا 
للش��عب الفلس��طيني، ألن فكرة أوسلو، بالنسبة إلس��رائيل، تقوم على أساس 
اختزال قضية فلس��طني باألرض احملتلة )1967(، واختزال الش��عب الفلس��طيني 
بفلسطينيي الضفة وغزة، واختزال احلقوق الوطنية بإقامة كيان أو دولة مستقلة؛ 
أي أن الفكرة هنا حتمل ش��بهة تفكيك مفهوم الشعب الفلسطيني. واحلال فإن 
املطلوب هو خيار وطني فلس��طيني، أو رؤية سياس��ية فلسطينية جديدة، تأخذ 
ف��ي اعتبارها اإلجابة على مجمل التس��اؤالت التي يطرحها الفلس��طينيون في 
كافة أماكن تواجدهم، والتي من شأنها، أيضاً، تنمية املشاعر والروابط املشتركة 
بينهم كشعب، وحتقيق الترابط بني قضية فلسطني وجغرافية فلسطني وشعب 

فلسطني، مع استيعاب املسائل الناشئة عن قيام إسرائيل. 
على ذلك، فإن التفكير بالوضع الفلس��طيني يجدر أن يتركّز في بحث املس��ائل 

اآلتية:
أوالً، إضفاء معاٍن، أو مضامني، ملموس��ة أكثر على فكرة التحرير، إذ أن الصراع 
ضد إس��رائيل لم يعد باإلمكان، أو لم يعد يفيد، اختزاله أو حصره في فكرة حترير 
األرض، أو ف��ي جزء من األرض، كما هو حاص��ل اآلن، على أهمية ذلك، إذ يفترض أن 
يشمل ذلك، أيضاً، الصراع على احلقوق، أي حقوق اإلنسان، وحقوق املواطنة، فهذه 
ه��ي اللغة التي يفهمها العال��م اليوم أكثر، من غيرها، إذ األميركي والفرنس��ي 
واألملان��ي واألرجنتين��ي، مثالً، ال ميك��ن أن يقف ضد حقوق املواطنة للفلس��طيني 

حيث يكون.
وكما شهدنا فإن فكرة حترير األرض تعني خوض الصراعات بالوسائل العسكرية، 
ووف��ق مبدأ يا غال��ب يا مغلوب، في حني بّينت جتربة س��بعة عق��ود، أي منذ قيام 
إس��رائيل، أن هذا األمر خارج قدرة الفلسطينيني، وحتى الدول العربية )لو رغبت(، 
كما أن القوى العظمى املعنيّة في العالم لن تس��مح بهزمية إس��رائيل بالوسائل 
العس��كرية، ما يعن��ي أن الفلس��طينيني معنيون بالبحث عن ط��رق أكثر جناعة 
لتحقي��ق أهدافهم، أو ولوج الطرق التي ميكن أن تفضي إلى حتقيق أهدافهم، ولو 
بطريقة تدريجية، وبحسب مواكبتها أو تقاطعها مع املعطيات الدولية احمليطة.

ولعله يفيد التأكيد هنا أنه ال ينبغي التقليل من فكرة الصراع من أجل احلقوق، 
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عل��ى ما درجت الفصائل، بل وجتارب معظم األحزاب العربية التي ظلت تركّز على 
القضايا الكبرى، وتقلل من أهمية حقوق البشر. أيضاً يفيد التأكيد هنا بأن فكرة 
الصراع من أجل احلقوق تعني، أو تفترض، تقويض الصهيونية التي تقوم على دولة 

يهودية، أو دولة عنصرية، واستعمارية، أو تفضي إلى كل ذلك.
هك��ذا، ففي هذا اإلط��ار حتديداً، يكون مش��روعنا ضد مش��روعهم، من دون أن 
يعني ذلك أننا ربحنا، إذ أن الفوز، أو االنتصار على املشروع الصهيوني، املتمثل في 
إسرائيل االس��تعمارية والعنصرية والدينية، يتطلب توفر معطيات عربية ودولية 
مغايرة، أي لصاحلنا، لكننا في هكذا خطاب نكون ربحنا أنفسنا، أي جنّبنا شعبنا 
الدخ��ول في معارك فوق طاقته، وفّوتنا على إس��رائيل جرّنا إلى معارك تس��تنزف 
ش��عبنا، وتدمر طاقات��ه، كما حصل في جتربتنا الوطنية، مب��ا لها وما عليها. كما 
أنن��ا ف��ي كل ذلك رمبا نفتح اجملال واس��عاً أم��ام حركتنا الوطنية لالس��تثمار في 
التناقضات اإلسرائيلية، ناهيك عن تفويت الفكرة الصهيونية التي تتأسس على 
معادلة احلرب الوجودية، عرب ضد يهود، والتي ش��كلت محور الهوية اإلسرائيلية، 

أو محور اإلجماع اإلسرائيلي.
ثانياً، إن التحول املطلوب يفترض، أيضاً، االنتقال من فكرة الصراع ضد إسرائيل، 
فقط، وهو األمر الذي يضعنا في صراع مع العالم، ويس��تنزف قوانا احملدودة، وميكّن 
إس��رائيل من إظهار ذاتها كمن يتعرّض لتهديد وجودي، وتالياً تغطية استنزافها 
ش��عبنا، وتقييدها قدرت��ه على التطور، إلى فك��رة الصراع من أج��ل بناء اجملتمع 
الفلس��طيني، في الداخل واخلارج، وتطوير قدراته وكياناته الثقافية واالقتصادية 
واالجتماعية وليس السياسية فقط، وهو األمر الذي لم يدخل في إدراكات القيادة 
الفلس��طينية، متاماً، ف��ي العقود اخلمس املاضي��ة. ومثالً، ف��إن حركتنا الوطنية 
خرج��ت من لبنان )1982(، وتركت مجتمع الفلس��طينيني في��ه من دون كيانات أو 
مؤسس��ات سياس��ية أو اجتماعية أو ثقافية، وتخّلت عنه )عملياً( وهو في غاية 
االس��تنزاف والتم��زّق، مع أجيال ض��اع عليها التعليم. وباختصار فإن أكثر ش��يء 
خس��رناه في التجربة املاضية هو املوارد البشرية، وعدم القدرة على إيجاد نوع من 
التنظيم جملتمعات الفلس��طينيني في أماكن اللجوء. وقد حصل مثل ذلك، أيضاً، 
في جتربة االنتفاضة الثانية في األرض احملتلة، وفي جتربتنا في قطاع غزة. أي أنه آن 
األوان إلدراك أن صراعنا الوطني، في ظروفنا اخلاصة، له بعدان، كما أسلفنا: األول، 
ضد إس��رائيل وسياساتها االستعمارية واالس��تيطانية والعنصرية، والثاني، من 
أجل بناء اجملتمع الفلس��طيني وبناء كياناته ومؤسساته، في كافة أماكن تواجد 

الفلسطينيني في الداخل واخلارج.
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ثالث��اً، ينبغي اإلقرار، وذل��ك ملصلحة كفاحنا، بأننا معنيون بترش��يد أش��كال 
كفاحنا ضد إسرائيل، وعدم البقاء أسرى أشكال منطية، وعاطفية، وارجتالية، وفوق 
قدراتنا. لذا قد يجدر بنا التنويه، في هذا السياق، إلى مالحظتني هامتني: أوالهما، 
أنن��ا وصلنا إلى مرحل��ة بات فيها الكفاح املس��لح متعذّراً عل��ى الفصائل، التي 
بات��ت تفتقد إلمكانياته، من الناحية الواقعية، بغض النظر عن تقييمنا للتجربة 
املس��لحة، في كل أطوارها السابقة، مع علمنا أن أشكال الكفاح الشعبي باتت، 
في الوقت ذاته، مبثابة عملة نادرة، أو حالة مناس��باتية، أي أنها لم تتحول بعد إلى 
حالة مجتمعية ش��املة. وثانيتهما، أننا في غضون احلديث عن الكفاح املس��لح 
ننسى أن شعبنا اس��تطاع إيجاد الشكل الكفاحي الذي يتناسب مع إمكانياته، 

وظروفه، وهو ما عّبر عنه في االنتفاضة الشعبية األولى )1993-1987(.
املشكلة في هذا اجملال أن جميع الفصائل كّفت، أو انصرفت، عن العمل املسلح، 
م��ن الناحية العملية، ألس��باب ذاتية وموضوعية، في آن مع��اً، إال أنها ما زالت ال 
متلك اجلرأة، السياس��ية واألخالقية، ال ملناقشة هذه التجربة، وملراجعتها بطريقة 
نقدية، مبا لها وما عليها، وال لإلقرار بتعذّر االس��تمرار بهذا الش��كل، في الظروف 
احلالي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة. هذا م��ع علمنا أن إس��رائيل اس��تطاعت، بفضل 
تفّوقها في اجملال العس��كري، وس��يطرتها على حياة الفلس��طينيني، أن تتعامل 
مع هذا الش��كل، وأن حتّوله إلى مش��كلة وكارثة على الفلس��طينيني، كما جرى 
في االنتفاضة الثانية )2000-2004(، وفي احلروب الثالثة املدمرة التي ش��نّتها على 
غزّة )2008، 2012، 2014(، وقبل كل ذلك في التجربة الفلس��طينية املسلحة في 
لبنان خاصة، وذلك مع كل التقدير للتضحيات والبطوالت التي بذلت، ومبعزل عن 

الشعارات العاطفية عن االنتصارات.
رابع��اً، لع��ل إحدى أهم نقاط الضع��ف في الوضع الفلس��طيني هو مركزيته 
الش��ديدة، رغم تشّتت مجتمعات الفلس��طينيني، هذه املركزية قد تكون نقطة 
ق��وة للوهلة األولى، أو في مرحلة ما، لكنها نقطة ضعف كبيرة، أيضاً، ألنها حترم 
املراكز الفلسطينية القدرة على اإلبداع والتطور واملرونة وبناء مراكز قوة متعددة، 
ناهيك أن ذلك يجعل القيادة الفلس��طينية مكش��وفة إزاء إسرائيل، ومن معها، 

األمر الذي يسّهل عليها الضغط على الفلسطينيني وبالتالي على قيادتهم.
وللتذكي��ر، ففي الس��ابق )2002(، بادر الرئيس الفلس��طيني محمود عباس إلى 
طرح فكرة الفصل بني قيادة الس��لطة وقيادة املنظمة، إبان وجود الزعيم الراحل 
ياس��ر عرفات، لكنه لأس��ف لم يفعل ذلك عند توليه القيادة. وأعتقد أن هذا ما 
يج��ب فعله اليوم، أي الفصل بني قيادة الس��لطة واملنظمة وفتح، بعدم جمعها 
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في ش��خصية واحدة، بل وإتاحة اجملال لوجود مراكز قيادية فلس��طينية في كافة 
جتمعات الفلس��طينيني، مع إيج��اد كيانات لهم، في مناط��ق 1948 وفي الضفة 
والقط��اع وفي اخلارج، وتالياً إبداع الطرق، أو املقاربات، الكيانية املناس��بة، للعالقة 
فيما بني مختلف التجمعات، من دون حسابات ضيقة، ألن هذا األمر يضفي املرونة 
عل��ى العمل الوطني الفلس��طيني، ويخّفف من الضغط املوّج��ه على هذا اجلزء 
أو ذاك، كم��ا أن ذلك يوّس��ع من القدرة عل��ى تأطير الفلس��طينيني في مختلف 
التجمع��ات، وميكّن من إبراز ش��خصيات قيادية. ومن املفه��وم، أو البدهي، هنا أن 
اإلطار الذي تبرز فيه قيادات أكثر جدارة س��تفرض ذاتها بش��كل ما على اإلطارات 

األخرى، وهكذا.
ولنتذك��ر بأن فكرة وجود مركز قيادي ف��ي االنتفاضة األولى كان ميكن تطويرها، 
مع بروز ش��خصيات وطني��ة مؤهلة قادرة عل��ى مخاطبة العالم، لكن لأس��ف 
جرى إجهاض هذه التجربة، بتوقيع اتفاق أوس��لو )1993(، بس��بب تخوف القيادة، 
وقت��ذاك، م��ن بروز مركز بدي��ل لها، علما أنه م��ا كان بإمكان أح��د أن يكون بديال 
للمنظمة، ورئيس��ها ياس��ر عرفات، وعلما أن الوفد الفلسطيني من الداخل ظل 

يصرح بتبعيته للمنظمة.
خامساً، إن بناء استراتيجية فلسطينية جديدة للصراع مع إسرائيل، مبفاهيم 
وأدوات وعالق��ات جدي��دة، مغايرة ع��ن املاضي، أضحى أمرا ضروري��اً وملحاً، بعد أن 
أخفقت تلك التجربة، ولم توصلنا إلى ش��يء يذكر، ومن دون إنكار أو مكابرة، رغم 
كل التقدي��ر للتضحي��ات املبذولة. فمن الواض��ح أن موازين الق��وى ال متكننا من 
االنتصار على إسرائيل، في املدى املنظور، وال شيء يؤكد أننا سنقدر على ذلك في 
امل��دى غير املنظور، إال إذا تغير العال��م، ومعه تغّير العالم العربي. من ناحية ثانية 
فإن خراب املش��رق العربي )العراق وس��وريا(، أو تضعضع بناه الدولتية واجملتمعية، 
تعني أننا بتنا من دون عمق اس��تراتيجي، وأن إسرائيل لم تعد بحاجة لنا لتطبيع 
عالقاته��ا م��ع النظام العربي، مع صع��ود اخلطر اإليراني، في أجن��دة هذه النظم. 
ه��ذا يعني أننا يجب أن نبحث عن اس��تراتيجية تتيح لنا في هذه الظروف تقليل 
اخلسائر، وخوض الصراع مع إسرائيل وفق مفاهيم وأدوات تتيح لنا بناء مجتمعنا 
الفلسطيني، ومتكننا من تطوير مؤسساته، وكياناته، وتعزز وحدته. بيد أنه ينبغي 
االنتباه هنا إلى أن التحول في وسائل الصراع، نحو الوسائل الشعبية والسلمية 
املشروعة دوليا، يفترض أن يجري فيه التأكيد على إدراكاتنا للمشروع الصهيوني 
كمش��روع استعماري عنصري اس��تيطاني، وأن احلل األمثل لهذا الصراع يفترض 
تقويض هذا املش��روع، ألنه ضدنا وضد اليهود، وألنه يتناقض مع القيم اإلنسانية 
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العاملية، قيم احلرية والعدالة واملساواة واملواطنة.
سادس��اً، بن��اء عل��ى النقطة الس��ابقة من األج��دى احلذر من حص��ر اخليارات 
الوطنية الفلس��طينية في خيار الدولة املستقلة في الضفة والقطاع على جزء 
من أرض الش��عب الفلس��طيني، جلزء من الش��عب الفلس��طيني، وبالتالي فمن 
األجدى توسيع اخليارات، وطرح خيارات من نوع دولة واحدة، دولة مواطنني علمانية 
ودميقراطي��ة، أو دولة كونفدرالية أو فدرالية، كتصورات أو كرؤى مس��تقبلية، من 
دون طرحه��ا كبديل أو كنقيض خليار الدولة الفلس��طينية في الضفة والقطاع. 
وما ينبغي التأكد منه هنا أن هذا الطرح يقوم على معرفتنا أن إسرائيل سترفض 
مثل هكذا حل، لكن هذا الطرح هو لشعبنا، وللتأكيد أننا ال نتنازل عن فلسطني، 
وأننا نش��تغل على أساس التطابق بني أرض فلسطني وشعب فلسطني وقضيته 
)أي روايت��ه للصراع(، وأن هذا الطرح هو، أيضاً، للعالم الذي ميكن أن يدرك عبر ذلك 
متاثل كفاح ش��عبنا مع قيمه، أي قيم احلرية واحلقيق��ة والعدالة واملواطنة، وهذا 
الط��رح أيضا لإلس��رائيليني الذين س��يرون أن هذه اخليارات ال ته��دد وجودهم، وأن 

إسرائيل العنصرية واالستعمارية هي التي تهدد هذا الوجود.
س��ابعاً، ال يكفي تعيني رؤيتنا أو خياراتنا السياس��ية، التي ينبغي لها أن جتيب 
على مختلف األسئلة التي تطرحها اجملتمعات الفلسطينية )في الداخل واخلارج 
أي الالجئ��ون وف��ي األرض احملتل��ة 1967 وفي مناط��ق 1948(، عل��ى أهمية ذلك، أو 
مج��رد القول إن وس��ائلنا النضالية هي ك��ذا وكذا، على أن يكون ذلك متناس��باً 
مع إمكانيات ش��عبنا وقدرته على التحّم��ل وبناء ذاته، وتطوير إمكانياته وموارده، 
وإمن��ا يفت��رض ذلك، ف��وق كل ما تقدم، إبداع الط��رق التي متكّننا م��ن بناء كيانات 
ومؤسسات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية. وهنا تأتي الفكرة املتعلقة 
بتنظيم مبادرات تقوم على عقد مؤمترات أو ملتقيات للشخصيات الفلسطينية 
الفاعلة، من رجال أعم��ال وأكادمييني ومثقفني وفنانني، حيث أمكن ذلك، لتنظيم 
مجتمعات الفلسطينيني ومأسسة كياناتهم، وتعزيز مشاركتهم، ومتثيلهم، في 
العمل الفلس��طيني، س��يما أن الصلة تكاد تكون معدومة بني القيادة وشعبها، 
في مختلف جتمعاته، ال س��يما في اخل��ارج، وبعد تهميش منظمة التحرير. ومثالً، 
لنتفحص أو لنس��أل كم مت االس��تثمار في املوارد البشرية لش��عبنا، إذا استثنينا 
االس��تثمار في املعارك واحلروب، من شهداء وجرحى وأس��رى، التي آلت إلى كارثة، 
وأفقرت مجتمعاتنا؟ في احلقيقة فإن حركتنا الوطنية لم تستثمر وال حتى واحداً 
باملئ��ة في املوارد البش��رية، ال في تنميتها وال في االس��تفادة منه��ا، وهذا إخفاق 
كبير لقيادة العمل الوطني. أيضاً، لنس��أل: ما هي الش��بكات أو التوس��طات بني 
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الهيئات القيادية ومجتمعات الفلسطينيني؟ اجلواب على ذلك محبط فعالً، إذ أن 
املنظمات واالحتادات الش��عبية في الداخل واخلارج تآكلت، وانحسر دورها، وهذا ما 

يجب مالحظته منذ زمن.
باختص��ار ال يضير القيادة الفلس��طينية أن تبرز مراكز فلس��طينية فاعلة في 
هذا التجمع الفلس��طيني أو ذاك، كما ال يضيرها، عدم اجلمع بني الرئاس��ات في 
ش��خص واحد، وال توجيه االنتقادات لها، وال طرح خي��ارات أخرى، فهذا كله ميكن 
لها االس��تثمار فيه، لتوسيع دورها القيادي، وتعزيز الطابع الدميقراطي في العمل 

الفلسطيني، وتعميق الصلة بينها وبني شعبها.
أخي��راً، يهمني أن أؤكد هن��ا، أوالً، أن األفكار الواردة هي مج��رد اجتهادات أولية، 
وشخصية، وهي نتاج قراءة نقدية لتجربة ماضية، لم يبق منها اليوم إال الشعارات 
وبعض الكيانات، أي أن الواقع أقس��ى بكثير من نقده. ثانياً، إن تقدمي إجابات على 
أسئلة الواقع، وضمنه، تعقيدات التجربة الوطنية الفلسطينية اجملهضة، حتتاج 
إل��ى عمل جماعي مثاب��ر، وإلى منابر نقاش، وهو لأس��ف غير مت��اح على النحو 
املناسب في حالتنا الفلسطينية. وثالثاً، أن هكذا اجتهادات ستظل شخصية، إذ 
أن حتويل األفكار النقدية إلى ثقافة عامة، وإلى ثقافة في سياسة سائدة، يحتاج 
إلى آليات، وأساس��ا إلى كيانات تق��وم مبراجعة جتربتنا الوطني��ة، بطريقة واعية 

ونقدية ومسؤولة.
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متابعات

هل يصل قطار املصالحة الفلسطينية قريبا إىل محطته النهائية!؟

تيسير محيسن*

« تك��ون نتائج جلس��ات احلوار  م��ع ص��دور العدد احلالي م��ن »
الوطني الفلس��طيني )21 تش��رين الثاني/ نوفمبر( قد ظهرت مب��ا يحدد الوجهة 
التالية لقطار »املصاحلة« الذي انطل��ق مع اتفاق حركتي »فتح« و»حماس« املبرم 
في القاهرة بتاريخ 12 تشرين األول )أكتوبر( املاضي برعاية مصرية. لقاء الفصائل 
رمب��ا يعطي دفعة جديدة للعملية التي يبدو أنها ال زالت تتعثر، حتى أصاب الناس 
سأم وخيبة أمل، سيما بعد 7 اتفاقيات سابقة فشلت كلها عند التطبيق. ولعل 
الظاهرة األبرز في هذا الصدد ش��عور الكثيرين بأنهم »ال يعرفون شيئا عما يدور« 
وال يجدون تفس��يراً لبعض املواقف التي تبدو متناقض��ة أحياناً وأحيانا أخرى غير 

مفهومة!
في هذا التقرير نرصد تباعا تسلسل األحداث، وقد اخترنا لهذا الغرض البدء من 
زيارة وفد حماس إلى القاهرة برئاسة يحيى السنوار مسؤول احلركة في غزة بتاريخ 
4 حزي��ران )يونيو( والذي جنم عنه »اتفاق ش��امل على معظم القضايا التي تخص 
غزة واملعابر واألمن« طبقا ملصادر إعالمية وأيضا ظهور ما س��مي بالتفاهمات مع 
محمد دحالن القيادي املفصول من حركة »فتح« والتي استهدفت، طبقا لطرفيها 

»حتقيق املصاحلة اجملتمعية الوطنية، وإنقاذ الوضع املتدهور في القطاع«.

*  باحث وكاتب سياسي/ غزة.
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احملطة األولى
في الس��ابع عشر من أيلول )س��بتمبر( أعلنت حماس عن حل »اللجنة اإلدارية« 
ودع��وة حكوم��ة الوفاق الوطني لتس��لم مقالي��د اإلدارة في غ��زة واالحتكام إلى 
االنتخابات العامة، وذلك أثناء زيارة وفد كبير من احلركة برئاس��ة إسماعيل هنية 
إل��ى القاهرة. في أعقاب تلك الزيارة أبلغ هنية ق��ادة الفصائل بنتائج احلوارات مع 
اجلانب املصري وأبرزها ترتيب لقاء ثنائي مع وفد من حركة »فتح« ومن ثم لقاء آخر 
م��ع بقية الفصائل. اجلدير أن حماس اس��تثنت »أمن غزة« م��ن التفاهمات، طبقا 
لصحيفة احلياة اللندنية، مش��ددة على متس��كها بإدارة األمن في قطاع غزة إلى 

حني تسوية امللف األمني نهائياً.
قبي��ل وصول وف��د حكومة الوفاق إلى قط��اع غزة ببضعة أي��ام، أضاف الرئيس 
عباس ش��رطاً آخر وهو عدم القبول بتكرار جتربة حزب اهلل اللبناني في إشارة إلى 
س��الح املقاومة ومس��ؤولية األمن. كان الرئيس أعلن ترحيب��ه بتفاهمات القاهرة 
مبدي��ا ث��الث مالحظات: عدم القبول ب��أن حتل دولة اإلمارات م��كان قطر أو غيرها، 
تسلم احلكومة مهامها أوالً وهو ما سمي بالتمكني، رفض أي مساعدات ال تقدم 
عب��ر احلكومة. بالنس��بة إللغاء اإلجراءات املفروضة على قط��اع غزة، كان الرئيس 

قاطعا حني قال إنها »ستأتي الحقاً«.

احملطة الثانية
اس��تقبلت جماهي��ر قطاع غزة احلاش��دة وفد حكوم��ة الوفاق ي��وم الثاني من 
تش��رين األول/ أكتوب��ر بترح��اب كبير وتوقعات عالي��ة. جرت ترتيبات االس��تقبال 
وكذلك عمليات »التس��ليم واالس��تالم« بإش��راف مباش��ر من قبل الوفد األمني 
املصري. ش��كل وصول موكب رئيس اخملابرات املصري��ة، خالد فوزي، إلى قطاع غزة 
قادماً من رام اهلل، عبر معبر بيت حانون حدثاً سياس��ياً وإعالمياً الفتا. أثناء الزيارة 
احلافلة صدر عن رئيس حكومة الوفاق، د. رامي احلمد اهلل، خالل اجتماع حكومته، 
ولقاءات متعددة مع ممثلي الفصائل والقطاع اخلاص واجلوالت امليدانية، العديد من 
التصريحات والوعود واحلقائق، نذكر منها: أن خس��ائر غزة خالل سنوات االنقسام 
وصل��ت إلى 15 ملي��ار دوالر، وأن لدى حكومته »خطط��اً جاهزة للعمل«، احلكومة 
تسعى الس��تكمال  حتس��ني بيئة األعمال واالس��تثمار في غزة، وتنفيذ املشاريع 
القومي��ة احليوية، انخفاض املس��اعدات اخلارجية إلى أكثر م��ن 70%، ربط تطبيق 
اخلط��ط االقتصادية باتفاق الفصائل على امللفات اخملتلفة واملعقدة )األمن واملعابر 

واملوظفني(.
س��ادت أجواء م��ن التفاؤل احلذر قبيل توقيع اتفاق القاهرة في 12 تش��رين األول 
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)أكتوب��ر( بعد جوالت طويلة من احلوار. ذهب وفد فتح وفي جعبته قضية محورية 
واحدة هي متكني حكومة الوفاق في قطاع غزة بش��كل فعلي، وهو األمر الذي لن 
يتحقق بني ليلة وضحاها على حد قول عزام األحمد رئيس وفد احلركة. متسك وفد 
حماس برئاس��ة صالح العاروري بضرورة إلغاء اإلجراءات مع استعداد حركته لترك 
ش��أن إدارة غزة للحكومة. طبقاً لوس��ائل اإلعالم تناول املتحاورون قضايا وملفات 
عديدة، ش��ملت تفاصيل املرحلة املقبلة، املناخ السياس��ي في اإلقليم وتوجهات 
اإلدارة األميركي��ة، واجتم��اع الفصائل، إعادة فتح الس��فارة املصرية في غزة وغير 
ذل��ك. إال أن البيان اخلتامي ونص االتفاق لم يش��تمال س��وى عل��ى 6 قضايا تتعلق 
أساس��اً بإدارة شؤون غزة. طبقا ملصدر في اخملابرات املصرية لم تركز احلوارات على 
القضايا االس��تراتيجية مثل س��الح املقاومة والعملية السياس��ية. تضمن نص 
االتفاق االنتهاء من إجراءات متكني احلكومة بحلول األول من كانون األول )ديسمبر(، 
وإيج��اد حل ملوضوع موظفي غزة من خالل جلنة قانونية وإدارية مش��كلة من قبل 
احلكومة بحلول األول من ش��باط )فبراير( 2018، واس��تالم املعابر ومتكني احلكومة 
من إدارتها بحلول األول من تش��رين الثاني )نوفمبر(، وبحث سبل وآليات إعادة بناء 
األجهزة األمني��ة، واجتماع وفدي احلركتني أوائل كانون األول )ديس��مبر( للمتابعة 
والتقييم، ودعوة الفصائل األخرى للقاء في القاهرة في 21 تشرين الثاني )نوفمبر(. 
في ديباجة االتفاق جرى التركيز على مبادئ: الش��راكة واملصلحة العامة والتداول 

السلمي للسلطة. 

في الطريق إلى احملطة الثالثة 
ف��ي أعقاب توقيع االتف��اق حدثت مجموعة من التط��ورات ألقت بظالل رمادية 
عل��ى مس��ار املصاحلة ووعودها. أث��ارت زيارة وف��د حركة حماس إل��ى طهران ردود 
فعل إس��رائيلية غاضبة وتصريحات متشددة تضمنت التأكيد على االشتراطات 
املعروفة وهي نزع س��الح حماس، واعترافها بإس��رائيل، وقطع عالقاتها مع محور 
طه��ران- حزب اهلل، األمر الذي دفع الس��نوار، الرجل الذي ش��اع عنه في أوس��اط 
الن��اس أن��ه يدفع بقوة نحو إجن��از املصاحلة، إلى إعالن الءاته الثالث��ة: ال اعتراف وال 
تف��اوض وال لنزع س��الح املقاومة. ب��دوره أعلن الرئيس عباس ف��ي اجتماع اللجنة 
التنفيذي��ة ملنظم��ة التحرير أن اإلجراءات ل��ن ترفع عن قطاع غ��زة قبل التمكني 

الكامل للحكومة واالتفاق على موضوع األمن والسالح.     
في غضون ذلك عقدت شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية وخمسة فصائل 
هي )اجلبهتان الشعبية والدميوقراطية، وحزب الشعب، وحزب فدا، وحركة املبادرة( 
سلس��لة من اللقاءات وورش العمل لبلورة موقف مش��ترك من عملية املصاحلة 
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اجلارية. وفي مؤمتر ختامي ش��ددت هذه القوى والفعاليات على أهمية بناء النظام 
السياسي على قاعدة من الشراكة والدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان.

كم��ا أكد املؤمترون على ض��رورة إمتام املصاحلة على نح��و يضمن متكني حكومة 
الوفاق من القيام بواجباتها ووظائفها، وضرورة إلغاء القرارات واإلجراءات كافة التي 
مس��ت س��لباً حياة املواطنني في قطاع غزة والتي لم يعد مبرراً اس��تمرارها، إلى 
جانب ذل��ك أصدرت الهيئة املس��تقلة حلقوق اإلنس��ان وثيق��ة تضمنت منظورا 
حقوقيا وقانونيا لعملية املصاحلة ودعت الفصائل الفلس��طينية املش��اركة في 

حوار القاهرة إلى تبنيها.

قطار مثقل باحلمولة 

متكني احلكومة
أث��ار موضوع التمكني لغطا كبيرا. فم��ن غير الواضح ماذا تقصد األطراف بهذا 
املفهوم؟ ما هي مؤش��راته ومن الذي يحكم ف��ي نهاية املطاف! يقول متابعون إن 
عملية التس��ليم متت بسالسة واحتفالية لكنها لم تشمل كل اجلوانب واألبعاد 
من قبيل امليزانيات واملش��اريع واخلطط وهيكلة املوظفني وغير ذلك. حماس تدعي 
أنه مت وضع األس��س واآللي��ات لتمكني حكومة الوفاق الوطن��ي وأن غزة باتت حتت 
والية هذه احلكومة بالكامل. بينما حدد حس��ني الشيخ معايير التمكني الشامل 
والكامل بالوصول لس��لطة ونظام وقانون وس��الح واحد، وبن��اء نظام دميقراطي. 
آخ��رون يرون أن التمك��ني يعني عمل احلكومة بفعالية حلل أزم��ات الكهرباء واملاء 
والصرف الصحي والبطالة والفقر والضرائب املزدوجة. كانت احلكومة قد شكلت 
“جلنة إدارية وفنية” إلجناز عمليات االس��تالم وحل امللفات العالقة اس��تنادا إلى ما 

جرى االتفاق عليه وإلى القانون األساسي الفلسطيني.  

املعابر
يرى البعض أن املرحلة األولى من متكني احلكومة واملتمثلة في تسلم املعابر، قد 
سارت قدما، على رغم ما رافقها من توترات. دخل موظفو السلطة الفلسطينية 
إلى معبري بيت حانون وكرم أبو س��الم على احلدود مع إس��رائيل، ومعبر رفح على 
احل��دود مع مص��ر، فيما جمع موظف��و حماس معداته��م وغادروا املواق��ع. أثيرت 
مسألتان في غضون ذلك؛ األولى ما قاله عزام األحمد إن تشغيل املعبر سيتم وفق 
اتف��اق العام 2005، والذي نص في حينه على وجود فريق أوروبي على املعبر ملراقبة 
احلركة فيه. وهو ما دفع بعض املسؤولني الفلسطينيني واألوروبيني للرد بأن اجلانب 
اإلس��رائيلي لم يعد يطالب بوجود كاميرات مراقبة. املسألة الثانية تصريح رئيس 
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الوزراء بأن املعابر دون أمن ال ميكن إدارتها. هذا وتشدد حماس على احلاجة إلى رؤية 
شاملة وكاملة وخطية يتم التوافق عليها لتدير احلكومة املعبر. في غضون ذلك 
ينتظر املواطن فتح معبر رفح الذي ال زال مغلقا حتى تاريخه وال يستطيع أحد أن 
يتكهن متى وكيف س��يعاد فتحه أمام حركة املسافرين أو العالقني على اجلانبني 

منذ وقت طويل. 

املوظفون
ثمة من يعتقد أن ملف املوظفني هو أس��هل امللفات شرط توفر النوايا الطيبة 
والثق��ة املتبادل��ة أو على حد تعبير ع��زام األحمد “لدينا اتفاق��ات واضحة وضوح 
الشمس قبل االنقسام وبعده، وال داعي للحديث عن أشياء ال لزوم لها مثل سالح 
املقاومة واملوظفني، فهذه من العراقيل التي تهدف لبث اإلحباط واليأس”. يشمل 
ملف املوظفني ثالث قضايا: عودة املوظفني القدامى “املستنكفني” إلى أعمالهم، 
واإلج��راءات املفروض��ة على هؤالء، مدنيني وعس��كريني، تتعل��ق بخصومات على 
الروات��ب أو التقاعد اإلجب��اري، وأخيرا قضية موظفي حم��اس الذين مت توظيفهم 
إلدارة ش��ؤون ال��وزارات ف��ي ظل الف��راغ الوظيف��ي. اتفاق املصاحلة اش��تمل على 
بند تش��كيل جلن��ة إدارية وقانونية لبحث ه��ذا امللف على طري��ق الدمج أو إعادة 
الهيكل��ة أو التقاعد ينتهي عملها بحلول األول من ش��باط )فبراير( 2018. هناك 
رأي ع��ام غالب تتبن��اه قيادات وازنة في احلركتني مفاده أن حل مش��كلة املوظفني 
مسألة وطنية من حيث تعزيز الصمود، ومسألة حقوقية من حيث أنها تعاقدية، 
ومس��ألة أخالقية وإنس��انية من حيث أنه ال يجوز حرمان الناس من قوتها ورزقها 
دون ذن��ب له��ا فيما جرى بني املتخاصمني. في طريق احل��ل عقبات كثيرة من قبيل 
العجز املالي للس��لطة، وتهديدات املانحني ودول��ة االحتالل، واملواءمة بني الكفاءة 

والفعالية، وغير ذلك من العقبات الفنية واإلدارية واللوجستية.

األمن وسالح املقاومة
بالرغ��م من التباينات الش��كلية في مواق��ف الرئيس عباس وبع��ض قادة فتح 
بخصوص موضوع األمن وس��الح املقاومة، إال أنه من الواضح التفاف اجلميع حول 
موق��ف الرئي��س جتاه هذه املس��ألة. األحمد أعلن أن الس��الح الفلس��طيني كله 
للمقاومة، مس��تدركا أنه س��الح واحد للس��لطة. الناطق باسم حركة فتح قال 
نحن نريد اتفاقاً على س��لطة واحدة وقانون واحد وس��الح واحد. استدراكات قادة 
فتح متثلت في أن يكون قرار املقاومة قرارا وطنيا ال فصائليا، وأن يكون بعيدا عن أي 
اس��تخدام للجبهة الداخلية. أما بخصوص املؤسسة األمنية وأجهزتها، فطبقا 
لتصريحات حس��ني الش��يخ، فقد اتفق على وصول جلنة من رؤس��اء األجهزة في 
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الضف��ة للقاء نظرائه��م في غزة وليضعوا خارطة طري��ق لتطبيق اتفاق القاهرة 
في كل اجملاالت س��واء على صعيد العمل أو الدمج، مضيفا »نريد مؤسسة أمنية 
ملتزمة بالقانون األساس��ي لدولة فلس��طني، وعقيدتها حماية املشروع الوطني 
والبرنامج السياسي للش��رعية الفلسطينية«. أما موقف حماس فقد عبر عنه 
خلي��ل احلية بقوله »بش��أن امللف األمني، مصر س��تتابعه والرؤي��ة التي يضعها 
اإلخ��وة- يقصد قادة األجه��زة مع نظرائهم ف��ي غزة- س��نتابعها ونطلع عليها 
إلقراره��ا«، مضيفا أن هذا األم��ر يندرج في إطار االتفاق على إعادة هيكلة األجهزة 

األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ف��ور توقيع اتف��اق القاهرة توجه وفد من حماس إلى طهران في إش��ارة واضحة 
أن خي��ارات احلرك��ة مفتوحة عل��ى كل االحتم��االت. ردا على تهديدات اس��رائيل 
بتدفي��ع حماس وس��كان غزة الثمن جراء العالقة مع إيران وطرحها ش��روطا على 
احلركة تتمثل أساس��ا في نزع س��الحها، أعلن يحيى السنوار “واهم من يظن أننا 
س��نقطع عالقتن��ا بإيران، وأن نزع س��الح حماس ه��و حلم إبلي��س باجلنة”. طبقا 
لبعض التحليالت السياس��ية فإن مصر غير قلق��ة إزاء هذا التصعيد وهي تدرك 
أن الس��نوار شخصية براغماتية وأن مش��اركة صالح عاروري في احلوارات وتوقيع 
االتف��اق يضمن وحدة موق��ف احلركة عالوة على أنها اس��تطاعت أن تبني موقفا 
مش��تركا بني كل األطراف ذات الصلة في املنطقة بهذا امللف احلساس والشائك 
مبا في ذلك هدنة في الضفة الغربية، وفرضيتها أن فش��ل جهودها س��يؤدي إلى 

انفجار الواقع في وجه اجلميع.

من يقود القطار؟
ف��ي الواقع، مع ترحيبها احلار بانطالق قطار املصاحل��ة مرة أخرى، وجدت النخبة 
السياس��ية الفلس��طينية واجلمهور عموما أنفسهم أمام تس��اؤل حائر؛ ما سر 
اندفاع حركة حماس واستعدادها لتقدمي كل »التنازالت« املطلوبة إلجناح املصاحلة 
م��ع جتاوز تفاهماتها مع دحالن، وما دافع الرئي��س وحركة فتح وراء ما بدا أنه فتور 
مصحوب بطرح شروط جديدة وجدها البعض تعجيزية أو أن أوان طرحها لم يحن 
بعد؟ ولعل املؤشر األبلغ كان االمتناع عن إلغاء اإلجراءات التي وعد الرئيس نفسه 

بها فور حل اللجنة اإلدارية؟
في معرض تفسير موقف حماس اجلديد برزت عدة نظريات؛ األولى تعزو ذلك إلى 
التغي��رات التي طرأت على الهيكل القيادي للحركة إثر انتخاباتها الداخلية وإلى 
صدور وثيقة سياسية فتحت األبواب، كما جاء في خطاب إسماعيل هنية )5 متوز/ 
يوليو(، ملقاربات سياس��ية وفكرية تعكس حيوية احلرك��ة وقدرتها على التجديد 
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والت��وازن. النظري��ة الثانية تربط املوق��ف اجلديد برغبة احلركة ف��ي فتح صفحة 
جديدة في العالقة مع مصر، وتأكيد التزامها بعدم التدخل في ش��أنها الداخلي، 
واحلف��اظ على أمنها القوم��ي والوطني وعدم الس��ماح ألي كان أن يتخذ من غزة 
مأوى أو منطلقا لإلضرار بأمن مصر وس��المة ش��عبها. الثالثة، يعتقد أصحابها 
أن حماس ضاقت ذرعا بتحمل مس��ؤوليات إدارة القطاع وتفاقم أزماته اإلنسانية 
وخصوص��ا بعد اإلجراءات التي اتخذته��ا حكومة الوفاق. نظرية رابعة تضع اتفاق 
املصاحلة من طرف حماس في إطار س��عيها إلى إعادة تعريف ذاتها ضمن النظام 
السياس��ي الفلس��طيني ودخول املنظمة واملش��اركة في االنتخابات ورمبا تقدمي 

مرشح لرئاسة املنظمة. 
أما بخص��وص جتاوز التفاهمات مع دحالن؛ فيقع بعض التفس��ير فيما جاء في 
خطاب هنية حني ذكر أن غرض هذه التفاهمات التخفيف من حدة أزمات س��كان 
قط��اع غزة، والتوطئة للمصاحلة الوطنية الش��املة. من الواضح أن حماس تدرك 
جيدا أن تفاهماتها مع دحالن لن حتقق املصاحلة الش��املة كما لن حتقق للحركة 
غاياته��ا من وراء هذه املصاحلة. األهم أن الراعي املصري الضاغط بقوة على جميع 
األطراف يفضل إجناز العملية حتت س��قف “الشرعية الفلسطينية” ويرى البعض 
أن هذه املسألة بالذات هي التي أثارت حفيظة دولة االحتالل التي ال ترغب بالتأكيد 
في عودة الش��رعية إلى قطاع غزة، بقدر ما ترغب في تولي مصر ذاتها مس��ؤولية 

القطاع األمنية مع إدارة محلية ووالية األمم املتحدة في الشؤون اإلنسانية.  
اتس��م موقف فت��ح عموما والرئي��س عباس خصوص��ا بالوضوح احل��اد إذا جاز 
التعبي��ر؛ فمع الترحيب باجلهد املصري ب��دا واضحا أن الرئيس لن يقبل مبصاحلة ال 
متكنه من تولي أمر القطاع وحتمل مس��ؤوليته بالكامل. عزام األحمد عزا أسباب 
املصاحل��ة احلالية إلى “تغير الدور املصري والتغيرات اإلقليمية”، وهناك من يضيف 
أن قبول حماس بحل اللجنة اإلدارية وإقبالها املندفع على توقيع االتفاق، لم يترك 
لفتح وقيادة الس��لطة من خيار س��وى املضي قدما، م��ع محاولة واضحة لوضع 
النق��اط على احلروف وعدم االس��تعجال، واحلصول على ضمان��ات فعلية وأهمها 
موق��ف اجملتمع الدولي وقبوله. أيضا مس��ار املصاحلة احلال��ي يقطع الطريق على 
دحالن وجتفيف البيئة التي تساعده على حتسني مكانته الداخلية. أخيرا استعادة 
قطاع غزة حتت عباءة الش��رعية من ش��أنه أن يس��اعد الرئي��س على التحرك في 
احملافل الدولية في ظل إعادة طرح حل الدولتني واملبادرة العربية وما سمي صفقة 
الق��رن والعودة احملتملة إلى طاول��ة التفاوض. في هذا الس��ياق ميكن قراءة تأكيد 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي، أن حرص بالده على حتقيق املصاحلة، وعودة 
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الس��لطة الش��رعية إلى تولي مس��ؤولياتها في قط��اع غزة، يأت��ي اقتناعاً منها 
بأهمية تلك اخلطوة في دفع مس��اعي إحياء املفاوضات بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلس��رائيلي. وأيضا تصريح الناطق باس��م اجلامعة العربية بأن ما تقوم به مصر 
ف��ي املصاحلة الفلس��طينية ه��و تعبير عن موق��ف األمة العربية جت��اه القضية 
الفلسطينية، معرباً عن تطلع اجلامعة العربية ملزيد من اإلجنازات في هذا الشأن.



64

السالم االقتصادي وصفقة القرن وفق نظرية األمن اإلرسائييل

رائد محمد حلس*

 
مع بدء عملية التس��وية السياس��ية للصراع الفلس��طيني– اإلس��رائيلي في 
مطلع التس��عينات وتبادل االعتراف بني منظمة التحرير الفلسطينية واحلكومة 
اإلس��رائيلية وتوقيعهما اتفاق احلكم الذاتي االنتقالي في أيلول/ س��بتمبر 1993، 
واالتفاق��ات الالحقة برعاية أميركية وتأييد دولي، س��اد االعتقاد بإمكانية حدوث 
تطور موات في بيئة السياس��ات االقتصادية الفلسطينية، خصوصاً جلهة إنهاء 
السياس��ات واملمارس��ات االحتاللي��ة اإلس��رائيلية من جهة، وانتهاج سياس��ات 
تنموية فلسطينية من جهة ثانية، وتوفر دعم دولي من جهة ثالثة، وذلك إلصالح 
التشوهات الهيكلية املوروثة عن االحتالل وتعزيز فرص النمو والتنمية املستدامة.

إال أن املعطي��ات املتاحة حول األداء االقتصادي واالجتماعي الفلس��طيني جاءت 
معاكس��ة لتل��ك التوقع��ات نتيجة فش��ل عملية التس��وية في إنه��اء الصراع 
الفلس��طيني– اإلس��رائيلي وعدم التزام إس��رائيل باالتفاقيات املوقعة من جهة، 
وانحياز الواليات املتحدة األميركية إلى إسرائيل من جهة ثانية، وانخفاض التأييد 

الدولي إلنهاء الصراع من جهة ثالثة.
حيث تدل املؤش��رات على تعميق التش��وهات البنيوية، وتراج��ع القدرة الذاتية 
لالقتصاد الفلسطيني، وتزايد االرتهان املعيشي لالقتصاد اإلسرائيلي وللسياسات 
واملمارسات اإلسرائيلية، األمر الذي يؤكد ويدعم أن اجلانب اإلسرائيلي ال يرتقي إلى 
مستوى الشراكة اجلبرية التي يستوجبها انخراطه في عملية التسوية السياسية 
إلنه��اء الصراع وما يفرض��ه عليه ذلك من واجبات ومس��ؤوليات، وأهمها التخلي 
عن السياس��ات واملمارس��ات االحتاللية، وبخاصة مصادرة األراضي، واالستيطان، 
واحلصار واإلغالق، وتقييد حركة األش��خاص والس��لع داخل املناطق الفلسطينية 
ومع العالم اخلارجي، وتعطيل عملية اإلصالح االقتصادي وإعادة الهيكلة، وعرقلة 

*  باحث ومختص في الشأن االقتصادي- غزة- فلسطني.
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النمو االقتصادي، وتس��بب ذلك كله في تده��ور األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
في األراضي الفلسطينية.

حيث اعتمدت إس��رائيل على نظريتها األمنية لعملية التسوية وإنهاء الصراع، 
من خالل إحكام س��يطرتها على االقتصاد الفلسطيني وفرض مزيد من الشروط 
والقيود واملمارسات ملنع قيام دولة فلسطينية، وحجب الشعب الفلسطيني عن 
ممارس��ة حقه في تقرير املصير والعودة، وتأجيل بت القضايا األساس��ية املتعلقة 
بالس��يادة على األرض، ومصير القدس واملس��توطنات واحل��دود وقضية الالجئني، 
مراهنة في ذلك على إحراز املزيد من اخللل في ميزان القوى، واستبدال مبدأ األرض 
مقابل السالم باألمن مقابل بعض التحسينات والتسهيالت االقتصادية )السالم 

االقتصادي(.
من هذا املنطلق ستتناول الدراسة السالم االقتصادي وصفقة القرن وفق نظرية 
األم��ن اإلس��رائيلي والذي تروج له كل من إس��رائيل والوالي��ات املتحدة األميركية 
كبديل للحل النهائي العادل للصراع الفلسطيني– اإلسرائيلي، وكمدخل لنسج 
عالق��ات اقتصادي��ة مع العالم العربي من بوابة الس��الم االقتص��ادي الذي يجلب 

االزدهار والرفاهية.

أوالً: السالم االقتصادي 
في البداية ال بد من أن نشير إلى أن اجلانب اإلسرائيلي قد ركز على اجلوانب األمنية 
ف��ي كل االتفاقي��ات املرحلية التي أبرمت م��ن أجل إنهاء الصراع الفلس��طيني- 
اإلسرائيلي ومن املؤكد أيضاً أنه سيتم التركيز عليها في أي اتفاق قادم سواء في 
إطار أي اتفاق دائم “نهائي” أو في إطار السالم االقتصادي القدمي اجلديد الذي سعت 
إس��رائيل لترويجه وتبنته الواليات املتحدة األميركية لتغطية فش��لها في إنهاء 

الصراع وإحداث تقدم ملموس في عملية السالم1.
حيث س��عت إس��رائيل إل��ى ترويج مفهوم الس��الم االقتصادي كبدي��ل لتمرير 
رفضها لالنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران )يونيو( 1967 وحق العودة وتقسيم 
القدس وإزالة املس��توطنات، لاللتفاف عل��ى عجزه عن امتالك رؤية أو حل للصراع 
للفلسطيني- اإلسرائيلي، والتخفي بأهدافها العنصرية وراء الواجهة االقتصادية، 
وتس��ييج جدار مضادّ حول خط��وط حدود مطاطية مرنة، يضمن لها اس��تغالل 
احلجة األمنية للسيطرة على األراضي الفلسطينية واستغاللها في االستيطان 

مقابل بعض التسهيالت االقتصادية التي سوف تقدمها للجانب الفلسطيني.
وتعود جذور فكرة السالم االقتصادي إلى جناح من قيادة حزب العمل اإلسرائيلي 
الذي وضع رؤية وتصوراً لعملية التس��وية وإنهاء الصراع العربي اإلس��رائيلي حتت 
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ش��عار عملية الس��الم والتعاون االقتصادي في إطار مش��روع بناء إقليمي جديد، 
وقد عّبر عن هذا املش��روع وتول��ى التنظير والترويج له وزير اخلارجية اإلس��رائيلي 
آنذاك ش��معون بيرس، ونائبه يوس��ي بيلني، حيث توقع شمعون بيرس والدة شرق 
أوس��ط جديد تس��وده الرفاهية واالزدهار وذلك في كتابه ال��ذي صدر بالتزامن مع 
مؤمت��ر مدريد في خريف 1993، بعنوان »الش��رق األوس��ط اجلديد«2، ووضع يوس��ي 
بيلني كراس��اً بعنوان رؤية للشرق األوس��ط« في أواخر السنة نفسها3، تبنى فيه 
مشروع بيرس رس��مياً، وطرحه، موجهاً للسياسة اإلسرائيلية اخلاصة بالعالقات 

اإلقليمية في احملادثات املتعددة األطراف املتفرعة من مؤمتر مدريد.
إن عملية الترويج للس��الم باملنط��ق االقتصادي »النفعي« ال��ذي يجلب الرخاء 
والتنمية لم تقتصر على الطرف اإلس��رائيلي فقط، بل روجت له الواليات املتحدة 
األميركي��ة خالل االحتفال الرس��مي ف��ي املؤمتر الذي دعت الوالي��ات املتحدة إليه 
بع��د توقيع اتف��اق »إعالن املبادئ« بني إس��رائيل ومنظمة التحري��ر بفترة قصيرة، 
حتت ش��عار تأمني مس��اعدات مالية لتنمية مناطق احلكم الذاتي الفلس��طيني، 
كما أعيد الترويج له في املؤمتر االقتصادي العاملي للتنمية في الش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيا، الذي عقد في الدار البيضاء في أواخر تشرين األول )أكتوبر( 1994، 
وحضرت��ه أغلبية دول املنطقة ومئ��ات رجال األعمال م��ن دول املنطقة وخارجها، 
ونش��طت الواليات املتحدة وإسرائيل، باإلضافة إلى الدولة املضيفة، في تنظيمه، 
وجند فكرة الس��الم بهذا املنطق االقتصادي أيضاً تش��غل حي��زاً مهماً من أعمال 
بعض جلان عمل املفاوض��ات املتعددة األطراف، مبا في ذلك بعض األطراف العربية، 
على مستويات رسمية وغير رسمية، في تسويق مقولة أن «السالم” اإلسرائيلي– 

العربي سيجلب الرخاء واالزدهار4.
املش��كلة هنا ليس��ت ما إذا كان ل�«الس��الم« مناف��ع اقتصادي��ة أم ال، فهذه 
قضية تخضع للتمحيص العلمي والتدقيق العياني لكل نشاط اقتصادي يصبح 
ممكناً بفعل »الس��الم«. املش��كلة تكمن في: أوالً، بأي مفهوم ل�“الس��الم” يجري 
احلديث )هل هو »س��الم« عادل ومتكافئ، أم تسوية مفروضة تقيدها عالقات قوة 
وهيمنة(، ثانياً تس��ويق )بوعي أو من دون وعي، فهذا ال يغير ش��يئاً( “وهم” يتمثل 
في تصوير “الس��الم» فانوس��اً سحرياً س��يعمم مبجرد حلوله الرخاء واالزدهار في 
املنطق��ة، وتتالش��ى، مبجرد تثبيته، معظم املش��كالت الكثي��رة واملتفاقمة التي 
يعيش��ها العالم العربي، خاصة وقد خبرت املنطقة منوذجاً لهذا الوضع عش��ية 
اتفاق كامب ديفيد، عندما ش��ارك أكثر من طرف حينئذ في الترويج للمنافع التي 
سيهيلها السالم اآلتي على مصر، ليتبني الحقاً أن الواقع جاء مخالفاً لذلك متاماً، 
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وأن جذور املش��كالت االقتصادية واالجتماعية تكمن في مكان آخر- وأن “السالم” 
ميكن أن يكون، في أحس��ن األحوال، عامالً مس��اعداً في حل املشكالت، إذا ما توفر 

له مضمون عادل ومتكافئ5.

1.  خطة كيري االقتصادية
على م��دى أكثر من عقدين من الزمان لم تعمل إس��رائيل عل��ى إنهاء الصراع، 
ب��ل زادت م��ن ش��روطها التفاوضية ملن��ع الوصول إل��ى أي تس��وية، وكانت بداية 
املراوغة اإلس��رائيلية بتأجيلها القضايا الرئيس��ة ملفاوضات احلل النهائي، وباتت 
االش��تراطات اإلسرائيلية مستمرة مبطالبة الفلس��طينيني بتنازالت جديدة قبل 
البدء بأي عملية تفاوض ثنائية أو برعاية دولية، فطلبت االعتراف ب�»يهودية الدولة 

اإلسرائيلية«، ومن ثم إبقاء الضفة الغربية حتت السيادة اإلسرائيلية.
وللتأكي��د على عدم رغبة اجلانب اإلس��رائيلي في الوصول إلى تس��وية الصراع، 
دوّن أح��د مهندس��ي اتفاق أوس��لو رون بونداك، املدير اإلداري ملركز بيرس للس��لم، 
حول فش��ل أوس��لو قائالً “إن فترة حكم بنيامني نتنياه��و )1996- 1999( لم تكن 
معنية بالتوصل إلى اتفاق س��الم على أساس القرارات الدولية، وتبددت اآلمال من 
سياس��ة حكومة أيهود باراك )1999-2001( التي تلت نتنياهو، إذ اس��تمر توسيع 
املس��توطنات واحلواجز وغيرهما، وكل ذلك يؤدي إلى استنتاج عدم رغبة إسرائيل 

بالتوصل إلى اتفاق عادل يؤدي إلى نهاية االحتالل”.6
وفي هذا اإلطار، عملت اآللة اإلعالمية اإلسرائيلية واألميركية على ترويج فكرة 
الس��الم االقتص��ادي، وقد جاءت خطة كي��ري االقتصادية في س��ياق الترويج لها، 
والتش��جيع لالنخراط في املفاوضات مع إس��رائيل، وقد يكون ذلك متاهياً مع رؤية 

شمعون بيرس ونائبه يوسي بيلني وأفكار نتنياهو حول السالم االقتصادي7.
حيث أعلن جون كيري عن خطته في فعاليات املنتدى االقتصادي العاملي للشرق 
األوسط وشمال أفريقيا الذي عقد على شواطئ البحر امليت في األردن في شهر أيار 
)مايو( 2013، وسلمها رسمياً للس��لطة الفلسطينية في شهر أيلول )سبتمبر( 
2013، وطل��ب كيري من موفد الرباعية آنذاك طوني بلي��ر بوضع خطة اقتصادية 
أطلق عليها بلير فيما بعد »املبادرة االقتصادية لفلس��طني«، وتندرج خطة كيري 
االقتصادي��ة وفقاً لتصريحات��ه، في إطار بناء الثقة من أج��ل تهيئة أجواء مواتية 
لبدء املفاوضات واس��تمرارها، وهي تأتي أيضاً بعد جن��اح كيري في بدء املفاوضات 
مع عدم وقف االستيطان متاهياً مع الشروط اإلسرائيلية ورؤيتها الرافضة إلقامة 
دولة فلس��طينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس، والسيطرة على منطقة 

األغوار، وفزاعة االعتراف بالدولة اليهودية8.
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2.   دوافع خطة كيري االقتصادية
أش��ارت خطة كيري إلى السياق الذي تنطلق منه وهو فشل عملية السالم في 
تطوير اقتصاد فلس��طيني قوي وقابل للحياة ومس��تدام، وأن اإلجراءات والعوائق 
التي فرضتها ومارستها إسرائيل جتاه االقتصاد الفلسطيني جعلت عملية النمو 
االقتص��ادي فيه متذبذبة بش��كل كبير ومعتمدة على املس��اعدات التي تقدمها 
الدول املانحة، وهذا األمر أدخل الس��لطة الفلس��طينية في أزم��ة مالية مزمنة، 
وجعل االقتصاد الفلسطيني هشاً وضعيفاً، ومنكمشاً منذ العام 2012، بالرغم 
م��ن ظهور بعض التعافي في بعض الس��نوات، إال أن ه��ذا التعافي لم يترافق مع 
حتسن في مؤشرات أداء االقتصاد األخرى كنسب الفقر والبطالة ومعدالت انعدام 

األمن الغذائي9.

3.   أهداف خطة كيري االقتصادية
بين��ت خط��ة كيري االقتصادي��ة أن الهدف األساس��ي لها هو حتفي��ز التغيرات 
والتحوالت وتس��ارعها في االقتصاد الفلسطيني، فهي تهدف إلى حتفيز معدالت 
النم��و االقتص��ادي وش��مولها كل األراضي الفلس��طينية، من خ��الل ضخ أربعة 

مليارات دوالر خالل ثالث سنوات.
كما ته��دف إلى تخفيض معدالت البطالة بش��كل كبير، وإلى زيادة مس��توى 
دخل األسرة الفلسطينية بشكل ملموس، وإلى حتقيق زيادة كبيرة في التدفقات 
االس��تثمارية الداخلية واخلارجية، وتخفيض اعتماد الس��لطة الفلسطينية في 

موازنتها على املساعدات اخلارجية.
ومن بني أهداف اخلطة إحداث حتول باجتاه متكني القطاع اخلاص من قيادة عملية 
النمو والتطور االقتصادي في األراضي الفلسطينية، من خالل التركيز على تطوير 
الصناعات الرئيسية للقطاع اخلاص، واعتبرت اخلطة أن تطوير قطاع غزة واملنطقة 
“ج” ه��و أهم أجزاء هذه اخلطة “املبادرة االقتصادي��ة” وذلك من خالل تطوير البنية 
التحتي��ة في مج��ال املياه والطاقة في املنطقتني، واس��تكمال مش��اريع الصرف 
الصحي في وسط وش��مال قطاع غزة، وإقامة مشاريع حتلية مياه البحر، وإنشاء 

محطة توليد كهرباء في الضفة الغربية.
كما تهدف اخلطة أيضاً إلى التوس��ع في مجال البناء الس��كني، والتوس��ع في 
القط��اع الزراعي وفي قط��اع الصناع��ات اخلفيفة، من خالل تخفي��ف اإلجراءات 
اإلس��رائيلية، واالستثمار اخلاص واملس��اعدات من الدول املانحة مبا فيها املساعدة 

التقنية، ومبا يشمل غزة واملنطقة “ج” في الضفة الغربية10.
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4.  مشاريع خطة كيري االقتصادية
ح��ددت خطة كيري االقتصادي��ة ثمانية قطاعات اقتصادي��ة في ضوء توجهات 
القطاع اخلاص الفلسطيني وفي ضوء مساهمتها في توليد الناجت احمللي اإلجمالي 
وخل��ق فرص العمل، وفي ضوء إمكانياتها لتحفي��ز النمو االقتصادي في األراضي 
الفلسطينية، وهي قطاع الزراعة، واإلنشاءات، والسياحة، وتكنولوجيا املعلومات 
واالتص��االت، والصناع��ات اخلفيفة، ومواد البن��اء، والطاقة، واملياه )وتش��مل املياه 

والصرف الصحي(.
قطاع الزراعة. أ

تري��د اخلط��ة تطوير هذا القط��اع من خالل توفي��ر كمية مياه أكب��ر للمزارعني 
الفلس��طينيني وتزويدهم بالسماد املركز والبذور احملس��نة واملعرفة املتقدمة في 
الزراعة، وتوفير التمويل والقروض املوس��مية والتأمني الزراعي، إضافة إلى إنش��اء 
وتعزيز التعاونيات الزراعية، وكذلك استصالح مساحات أخرى من األراضي القابلة 

للزراعة.
ووف��ق اخلطة، فإن مزارعي قطاع غزة سيس��مح لهم بزراعة األراضي التي تبعد 
300 متر بدالً من 1000 متر عن مناطق التماس مع القوات اإلس��رائيلية، باإلضافة 
إلى اس��تصالح مزيد م��ن األراضي الزراعية تصل إل��ى 36%، وتوفير مزيد من املياه 
للزراعة من خالل معاجلة املياه العادمة، واس��تخدام الس��ماد والبذور احملسنة في 
الزراعة، وإتاحة بيع احملصول الزراعي من اخلضراوات في الضفة الغربية وإس��رائيل 

من خالل تطوير وحتسني النقل واخلدمات اللوجستية للمنتجني11.
قطاع اإلنشاءات. ب

يعتبر قطاع اإلنش��اءات القط��اع الثاني ال��ذي اختارته اخلط��ة للتطوير، حيث 
تهدف اخلطة إلى زيادة عدد األبنية الس��كنية واملس��احات اخملصصة للسكن في 
املنطقة »ج« بأس��عار معقولة تس��اعد األسر الفلس��طينية على حتسني نوعية 
بيوتهم، وس��يخلق االستثمار في اجملال الس��كني في الوقت نفسه عشرات آالف 
فرص العمل للقوى العاملة الفلسطينية، وتوقعت اخلطة بناء ما بني 10 آالف إلى 
15 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة سنوياً، وبناء ما بني 15 ألفاً إلى 24 ألف وحدة 

سكنية سنوياً في الضفة الغربية.
قطاع السياحة. ج

تهتم اخلطة بتطوير هذا القطاع، وفي هذا اجملال ترى حاجة للتركيز على مسارين: 
األول في املدى القصير ويركز على التس��ويق االس��تراتيجي لأراضي املقدسة في 
أس��واق محددة، واجملال الثاني في املدى املتوس��ط ويتعلق بتطوير خمس��ة محاور 
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سياحية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قطاع املعلومات واالتصاالت  . د

ويعتب��ر هذا القطاع من القطاعات املهم��ة واملرتفعة النمو في قطاع اخلدمات 
الفلسطيني، حيث ترى اخلطة استقطاب االستثمارات احمللية والدولية في مجال 
تكنولوجيا املعلومات وتطوير البنية التحتية لالتصاالت واملعلومات وبخاصة في 

قطاع غزة.
قطاع الصناعات اخلفيفة. ه

ترك��ز اخلطة على تطوير هذا القطاع، باعتب��اره أحد محركات النمو االقتصادي 
في األراضي الفلس��طينية، حيث تتطلع اخلطة إلى توس��يع نطاق االستثمار في 
ع��دد من مج��االت الصناعات اخلفيفة ذات النمو الس��ريع، مث��ل صناعة األجهزة 
املنزلية، وصناعة قطع الس��يارات، واألدوية، وفي هذا اجملال فإن اخلطة تس��عى إلى 
اس��تقطاب استثمار الش��ركات املتعددة اجلنس��يات والتصدير إلى أسواق الدول 
اجملاورة، باإلضافة إلى اس��تغالل املزايا النسبية في قطاع غزة لتطوير املالبس وفقاً 

ألرقى التصاميم في سوق املالبس اإلسرائيلية وتصديرها للخارج12.
قطاع مواد البناء. و

ت��رى اخلطة ف��ي تطوير هذا القطاع م��ن خالل ضرورة القيام مبس��ح جيولوجي 
ألماك��ن احملاج��ر وتطوير ه��ذه الصناعة عبر تس��هيل عملية التصدي��ر ملنتجات 
األحجار، باإلضافة إلى إقامة مصنع لإلسمنت لطحن اإلسمنت اخلام لالستهالك 

احمللي.
قطاع الطاقة . ز

رك��زت اخلطة في امل��دى القصير على زي��ادة كمية الكهرباء املزودة من ش��ركة 
الكهرب��اء اإلس��رائيلية، وإقامة محطات فلس��طينية لتوليد الكهرباء بش��كل 
مس��تقل عن إس��رائيل، باإلضافة إلى تطوير مصادر الطاقة املتجددة، وبالنسبة 
لقطاع غزة ترى اخلطة زيادة كمية الكهرباء املزودة من شركة الكهرباء اإلسرائيلية، 
وحتس��ني البنية التحتية لنقل الكهرباء إلى القطاع، وحتسني القدرة التشغيلية 

حملطة توليد الكهرباء احلالية في غزة، وتطوير مصادر الطاقة املتجددة. 
قطاع املياه. ح

ت��رى اخلطة أن هن��اك حاجة متزايدة للمياه لأس��ر الفلس��طينية والنش��اط 
االقتصادي الزراعي والصناعي الفلسطيني، ولهذا ال بد من بذل اجلهود في مجال 
البنية التحتي��ة املطلوبة لتوفير مصادر مياه جديدة ونقية وآمنة، ولتحقيق ذلك 
فق��د رأت اخلطة بناء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة، ومحطات 



71

معاجل��ة املياه العادمة في قطاع غزة والضفة الغربية، وبناء الس��دود حلفظ مياه 
األمطار، كما أكدت اخلطة احملافظة على املياه اجلوفية في األراضي الفلس��طينية 
وحماية حقوق الفلس��طينيني فيها، وزيادة حصتهم منها، وأش��ارت هذه اخلطة 
إلى أهمية التنس��يق بني اجلانبني الفلس��طيني واإلس��رائيلي في مشاريع البنية 

التحتية للمياه، وحتسني القدرات املؤسسية للفلسطينيني في مجال املياه.
الالف��ت لالنتب��اه أن اخلطة تضمنت تنمي��ة وتطوير قطاع املي��اه، كونه م���ن 
القطاع���ات احليوية الهام���ة لعملي���ة التنمية املس���تدامة على املس���توى 
الوطني، بعد إهمال متعمد لتنمية هذا القطاع من قبل االحتالل اإلسرائيلي على 
مدار عقود من الزمن، للحد من فرص التنمية احلقيقية، ليس ذلك فحس��ب فقد 
كان��ت تنمية وتطوير قطاع املياه من احملرمات من قبل اجلانب اإلس��رائيلي13، وذلك 
لإلبقاء على الس��يطرة اإلس��رائيلية على مصادر املياه واس���تغاللها حس���ب 
متطلب��ات التنمية للمجتمع اإلس��رائيلي، دون األخذ بعني االعتب��ار االحتياجات 

الفلسطينية من املياه14.

5.  إمكانية تنفيذ اخلطة وحتقيق أهدافها 
لقد ربط��ت اخلطة مس��ألة تنفيذها بالتعاون والتنس��يق الوثي��ق بني اجلانبني 
الفلسطيني واإلسرائيلي، إذ يجب على اجلانب اإلسرائيلي اتخاذ عدد من اإلجراءات 
الواس��عة والضرورية لتنفيذ اخلطة، منها تس��هيل االس��تثمارات الفلسطينية 
الكبيرة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة واإلسكان في الضفة الغربية، 
مب��ا فيها املنطقة »ج« والقدس الش��رقية التي تخضع للس��يطرة اإلس��رائيلية، 
والتعجيل في تنفيذ إقامة البنية التحتية في قطاعي املياه والطاقة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، والسماح لقطاع االتصاالت الفلسطيني باستخدام الطيف 
الكهرومغناطيسي والتكنولوجيا احلديثة من اجليل الثالث والرابع وإعادة العالقات 

التجارية االستيراد والتصدير بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما على اجلانب الفلس��طيني، فق��د رأت اخلطة ضرورة القيام بعدد من العوامل 
املس��اعدة واملهمة لتنفيذ هذه اخلطة، مثل إصدار قان��ون األراضي، وإصدار قانون 
الره��ن واحلج��ز العقاري، وتش��كيل جلن��ة للتخطيط ملش��اريع البني��ة التحتية، 
وتشكيل جلنة تنظيم االتصاالت، وتطوير وإصدار قانون الشراكة بني القطاع العام 
واخل��اص15. لم تلق هذه اخلطة أي جناح، بل باءت بفش��ل ذري��ع، ملناقضتها، للوقائع 
القائم��ة، ومعطي��ات ومنطق األح��داث اجلاري��ة، وخاصة املتعلق منه��ا، مبجريات 

املفاوضات الفلسطينية- اإلسرائيلية، وما آلت إليه16، وذلك لعدة أسباب، وهي:
السبب األول: لم تسَع اخلطة إلى إنهاء تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد 
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اإلس��رائيلي، بل أبقت الهيمنة اإلسرائيلية عليه بش��كل واضح، كما لم توضح 
اآللي��ة التي ميك��ن بواس��طتها الوصول إلى االس��تقالل املالي في ظ��ل مواصلة 
س��يطرة إس��رائيل على املعابر، وعلى املوارد االقتصادية الفلسطينية مثل الغاز 
والنف��ط واحملاج��ر ومنتجات البح��ر امليت والث��روة املائية وغيرها، ولع��ل أغرب ما 
في هذه اخلطة أنها ستس��عى لدى إس��رائيل لزيادة كمية املي��اه التي يتم بيعها 
لأراضي الفلس��طينية وهي مياه فلس��طينية تس��يطر عليها بالق��وة بدالً من 

إعادتها للسيطرة الفلسطينية17.
الس��بب الثاني: اعتماد تنفيذ اخلطة على اجلانب اإلس��رائيلي، والذي ميثل ركناً 
أساس��ياً في ذل��ك، حيث افترضت اخلطة موافقة إس��رائيل عل��ى عناصر اخلطة 
واس��تعدادها لتوفير التس��هيالت املطلوبة لتنفيذها، وق��د أوضح طوني بلير في 
مقالة ل��ه حول املوضوع »أن تطبي��ق خطة كيري االقتصادية س��يتطلب التزاماً 
جلياً واضحاً ال غبار عليه من قبل حكومة إسرائيل، فلسفة ومضموناً، سيعتمد 
جناحها بشكل محتوم على تطبيق إجراءات إسرائيلية تسهيلية على نطاق كبير 
جداً، ال تزيل فقط العوائق املادية أمام تطبيقها، بل تكسر احلواجز النفسية أمام 

املشككني بإمكانية جناحها أو جناح العملية السياسية ككل«18.
الس��بب الثالث: أن إسرائيل ستكون املستفيد األكبر في تنفيذ املشاريع التي 
تضمنته��ا اخلطة، إذ أن معظم مدخالت اإلنتاج والس��لع واملواد الوس��يطة التي 
س��تدخل في تنفيذ هذه املشاريع سيتم اس��تيرادها من إسرائيل، وسيكون األثر 
االس��تثماري ملثل هذه املش��اريع ضعيفاً على االقتصاد الفلس��طيني مقارنة مع 
أث��ره الكبير عل��ى االقتصاد اإلس��رائيلي، وبالتالي لم تركز اخلطة بش��كل واضح 
على دعم القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلس��طيني التي تدعم استقالله وإنهاء 

تبعيته لالقتصاد اإلسرائيلي19.
ق��د تتضم��ن خطة كي��ري االقتصادي��ة إيجابي��ات يكن أن يس��تفيد منها 
االقتصاد الفلس��طيني من خالل املش��اريع التي س��وف تنفذ في القطاعات 
الثماني��ة، إال أن هذه اإليجابيات يك��ن تفريغها من محتواها كون هذه اخلطة 
»املب��ادرة« ركزت عل��ى البعد االقتص��ادي فقط، وأهملت البعد السياس��ي الذي 
ميثل املبدأ األس��اس عند الفلس��طينيني والذي من خالله يأملون في التوصل إلى 
اتفاق يترتب عليه إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها 

القدس وإزالة املستوطنات وعودة الالجئني20.
حت��ى التركيز على البعد االقتصادي في اخلط��ة ال يعد كافياً لتحقيق التنمية 
االقتصادية املس��تدامة، خاص��ة وأن اخلطة لم تفترض حري��ة احلركة وإزالة كافة 
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القي��ود والعراقيل التي تقف عائقاً أمام تطور االقتصاد الفلس��طيني، كذلك لم 
تن��ادِ بالتبادل التج��اري احلر مع العال��م اخلارجي، وإنهاء احتكار إس��رائيل للتبادل 
التجاري احلالي مع األراضي الفلس��طينية، مما يوح��ي أن هذه اخلطة تندرج ضمن 
نظرية األمن اإلس��رائيلي ف��ي إدارة الصراع وليس احلل مبا يعطي إلس��رائيل املزيد 
م��ن الوقت لف��رض وقائع جديدة على األرض، من خالل مص��ادرة مزيد من األراضي 
الفلسطينية وتوسيع البؤر االستيطانية في القدس والضفة الغربية واستغالل 

ما فيها من موارد اقتصادية. 

ثانياً: صفقة القرن لتسوية وإنهاء الصراع
تعبير »صفقة القرن« كان واضحاً ومحدداً، وجاء على لس��ان الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، عن تس��وية القضية الفلس��طينية، باعتبارها قضية القرن، خالل 
مؤمتر صحافي مع صحيفة نيو يورك تاميز األميركية بأنه يود أن يحقق السالم بني 
الفلس��طينيني واإلسرائيليني، وقد س��مي هذا االقتراح ب�«صفقة القرن«. وخالل 
زيارة الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي للرئيس ترامب في واش��نطن نيسان 
)أبريل( 2017، بحثا خالل اللقاء أفكاراً ملؤمتر س��الم فلسطيني إسرائيلي محتمل، 
يعقد في واش��نطن، وخالل لقائهما أكد الرئيس السيس��ي في املؤمتر الصحافي، 
أن الرئي��س ترامب ق��ادر على التوصل إلى حل الصراع، وقد ك��رر تصريحات ترامب 
الس��ابقة بأن إحالل الس��الم بني اإلسرائيليني والفلس��طينيني سيكون »صفقة 

القرن«21.
ويقص����د »بصفقة القرن« التوص��ل إل��ى تس����وية للص���راع العرب�ي م�ع 
االحتالل اإلس���رائيلي لفلس�طني؛ باعتب�ار احت�الل فلس�طني )قضي�ة الق��رن(، 
وأن الصفق��ة إذا م��ا مت��ت تس����تحق أن تُعد )صفق����ة الق��رن(، وق��د م��ر 
ق����رن )100 ع���ام( وع�ام، عل���ى االتفاقي�ة الس���رية الت�ي وقعته���ا القوت�ان 
االس���تعماريتان الرئيس���يتان للمنطقة العربية حينه��ا؛ بريطاني��ا وفرنس��ا، 
والت��ي مت مبوجبه��ا تقاس����م ترك��ة الدول��ة العثماني��ة بع��د هزميته�ا في 
احل�رب العاملي�ة األول�ى، وعرف�ت الحق�اً باس���م اتفاقي�ة )س���ايكس- بيكو( في 
الع�ام 1916، والت��ي كان احتالل فلس����طني هدفه����ا املرك��زي بع��د إنه��اء 
اخلالف��ة العثماني��ة وتقس����يم املنطق�ة العربي�ة إل�ى كنتون�ات سياس���ية، 
وكذلك مرور مئ�ة ع�ام بالضب�ط عل�ى وع��د بلف��ور، والذي يع��د أول خط��وة 
يتخذه����ا الغ��رب إلقام����ة وطن قومي لليه��ود عل�ى أرض فلس���طني، وق�د 
قطع���ت فيه���ا احلكوم���ة البريطاني���ة تعه���داً بإقام���ة دول���ة لليه�ود في 

فلس��طني22.
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ومن اجلدير ذكره أن صفقة الق�رن وقضية الق�رن س�بق تداوله�ا م�ن قب�ل خالل 
املفاوض�ات في عه�د رئي�س الوزراء اإلس�رائيلي إيه�ود أومل�رت، لكنه�ا ل�م تل�ق 
ّالص���دى ال�ذي تلق�اه في عه�د الرئي�س األميرك�ي دونال�د ترام�ب، ويعزى ذل�ك 
إل�ى ش���خصية الرئي�س األميرك�ي، وخلفيت�ه التجاري�ة، وخطاب�ه الش�عبوي، 
والظ�روف الت���ي مرت به�ا املنطق��ة العربي��ة والت��ي أغ��رت اإلس����رائيليني 
وجعلته��م يطالب����ون بالتطبي��ع م��ع ال��دول العربي��ة قب�ل التوص�ل إل�ى 

تس�وية للص�راع وحل القضية الفلسطينية.
وتأت���ي مح���اوالت عق���د صفق���ة الق���رن ف��ي ظ���ل توق���ف املفاوض���ات 
الفلس�طينية اإلس���رائيلية من��ذ ع��ام 2014، واملنطق��ة العربي��ة تش��هد 
صراع����ات متع��ددة وحروب����اً إقليمي��ة في أكث�ر م�ن س���احة، وبالتالي ل�م 
يع���د الص�راع العرب�ي اإلس���رائيلي ه�و الوحي�د في املنطق���ة واجملم�ع علي�ه 
عربي���اً، حي�ث اختلف�ت األولوي���ات واجتاه�ات اخملاط�ر، مما أثر بش��كل كبير على 
القضية الفلس��طينية وتراجع االهتمام بحلها، بع��د أن كانت القضية املركزية 

بالنسبة للدول العربية.

تفاصيل صفقة القرن
حت��ى اآلن، ال أحد يعرف حتدي��داً املالمح الكاملة لتلك الصفق��ة أو تفاصيلها، 
الت��ي يرمي أربابها في البيت األبيض- كما يقال- إلى إنهاء الصراع الفلس��طيني 
اإلس��رائيلي وإنهاء االحت��الل، خاصة وأنه ال يدور احلديث عن ح��ل الدولتني القائم 
على املبادرة الس��عودية للسالم منذ عام 2002 القاضية بإقامة دولة فلسطينية 
إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من حزيران- يونيو 1967، مقابل تطبيع كامل 

من قبل العرب للعالقات مع إسرائيل23.
وم��ن املتوقع أن تفاصيل صفقة القرن لن تكون بعيدة عن التفاهمات واملبادرات 
واخلطط االقتصادية التي طرحت على اجلانب الفلسطيني في املفاوضات السابقة، 
وبالتالي ستكون التفاهمات واملبادرات واخلطط االقتصادية وبخاصة خطة كيري 
االقتصادية في أي صفقة أو تس��وية قادمة مع بعض التغييرات لصالح االحتالل 
اإلس��رائيلي وفقاً لوجه��ة املوقف األميركي الداعم له��ا ولتطلعاتها األمنية في 

املنطقة العربية. ولعل هذه الرؤية ليست بعيدة عن متطلبات إسرائيل احلالية.
وهذا م��ا تؤكده بع�ض التس���ريبات املتعلقة بصفقة الق��رن، والتي ترتك�ز 
على تسوية الصراع الفلسطيني– اإلسرائيلي وفق نظرية األمن اإلسرائيلي ووفق 
الرؤي��ة األميركية التي تدعم املوقف اإلس��رائيلي وتطلعاته األمنية وهي وفقاً ملا 

يلي24:
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1.   مبادل���ة األراض��ي بني الفلس���طينيني واالحت��الل اإلس���رائيلي، والتعوي�ض 
في س���يناء املصري���ة بتموي�ل خليج�ي لتنفيذه�ا، مقاب��ل دم�ج دولة االحتالل 
اإلس���رائيلي ف��ي املنطق�ة وتطبي�ع العالق��ة مع�ها، وذلك متاهياً مع مس��اعي 
االحت��الل اإلس��رائيلي إل���ى التطبي���ع قب���ل أي توص���ل إل�ى ح���ل للقضي�ة 

الفلس�طينية.
2.   إعالن دولة فلسطينية دون عاصمة، وبقاء السيادة اإلسرائيلية على القدس.

3.   ح��ل قضية الالجئني وفق صيغة الرئيس األميركي الس��ابق بيل كلنتون التي 
قدمه��ا في قمة كام��ب ديفيد الثانية ع��ام 2000، والتي تقضي بع��ودة جزء من 
الالجئني الفلس��طينيني إل��ى الدولة الفلس��طينية، وجزء آخر يوط��ن في الدول 
املوج��ود فيها، وجزء يتم اس��تيعابه ف��ي دول أخرى، وجزء آخر يعود إلى إس��رائيل 
ضمن لم ش��مل العائالت مبوافقة إسرائيلية، واجلزء األخير يعود إلى األراضي التي 

تتم مبادلتها بني اجلانبني.
4.   امللف األمني يعتمد على إقامة كونفدرالية مع األردن وبضمانة عربية.

وكما أش��رنا سابقاً، أن كل ما يش��اع حول صفقة القرن هو تصريحات إعالمية 
وتسريبات غير مؤكدة، باستثناء نية الرئيس األميركي دونالد ترامب بتحقيق إجناز 
ف��ي عهده حلل قضي��ة القرن عبر صفق��ة القرن، ومن املرج��ح أن ترتكز الصفقة 
عل��ى القضايا األمني��ة واالقتصادية، أي أن املرحلة األولى س��تكون أمنية مغلفة 
بإطار اقتصادي لتش��جيع اجلانب الفلسطيني الستئناف املفاوضات املتوقفة مع 
اجلانب اإلس��رائيلي منذ العام 2014، وهو ما أكده مارتن إنديك أمام مؤمتر منظمة 
»جي ستريت« وهو لوبي يهودي ليبرالي مناهض لالحتالل اإلسرائيلي على أساس 
أن العملي��ة األمني��ة تهم اجلانب اإلس��رائيلي والعملي��ة االقتصادية تهم اجلانب 
الفلسطيني25، متاهياً مع فكرة السالم االقتصادي حسب وجهة نظر بيرس وأفكار 

نتنياهو األمن مقابل السالم الذي يجلب الرفاهية واالزدهار.

خامتة
حت��ى اآلن املؤش��رات تقول إن األمور ال تس��ير باجتاه اتفاق ش��امل ونهائي ينهي 
الصراع، بل محاولة أميركية وإس��رائيلية إلعادة اجلانب الفلسطيني للمفاوضات 
لتمري��ر األطم��اع اإلس��رائيلية الرامية إل��ى إقامة عالق��ات اقتصادي��ة وحتالفات 
استراتيجية مع الدول العربية، »التطبيع« بعيداً عن حل القضية الفلسطينية.

وعلي��ه فإن أي اتفاق ق��ادم أو صفقة قادمة إلنهاء الصراع بش��كل دائم ونهائي 
مرفوض فلس��طينياً إذا ل��م يحقق املطالب الفلس��طينية العادلة واملش��روعة 
املتمثل��ة في التوصل إلى س��الم دائم وش��امل يقود إلى قيام دولة فلس��طينية 
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ذات س��يادة مطلقة على األرض واملوارد، مبا في ذلك الس��يطرة الكاملة على املياه 
اإلقليمي��ة متضمن��ة املوانئ واجملال اجل��وي متضمناً املط��ارات، وأن تكون عاصمة 
الدول��ة الق��دس، وأن ال تك��ون هذه الدولة فق��ط قانونية حتظى باعت��راف العالم 
ومنظماته بل دولة فعلية جتس��د عل��ى أرض الواقع وقادرة على تلبية االحتياجات 
األساسية والضرورية ملواطنيها، وأن تكون حدود الدولة متطابقة مع حدود الرابع 
من حزيران 1967، وحل مش��كلة الالجئني حالً عادالً على أساس القرار األممي 194، 

وحل جميع قضايا الصراع واالتفاق على جميع امللفات.
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آثار الجدار العنرصي عىل الحياة

االقتصادية واالجتامعية للمقدسيني

محمد خضر قرّش* 

أوالً: املقدمة1
أقيمت العديد من اجلدر/ اجلدران العنصرية أو العرقية أو الطائفية أو املذهبية أو 
السياس��ية في أكثر من بلد أو مدينة في العالم مثل، برلني وبلفاست ونيقوسيا 
وجوهانس��برغ قبل انهيار النظام العنصري وموس��تار )نهر طبيعي( في البوسنة 
ب��ني البوس��نيني والصرب، وف��ي العديد من أحي��اء بغداد بعد الع��دوان األميركي 
عل��ى العراق عام 2003. وأحيانا يك��ون الفصل واقعيا بدون جدار كما هو احلال في 
بي��روت مع حرية احلركة بني اجلزأي��ن وفي القدس قبل إقامة اجل��دار العنصري من 
قبل إسرائيل عام 2002 فالقدس كانت مقسمة بسياج وفي بعض املواقع بجدار 
حدودي بني إسرائيل املغتصبة لأرض والضفة الغربية لنهر األردن منذ 1948 وحتى 
1967 وبعد ذلك بقيت مقسمة على أساس قومي وثقافي مع حرية التحرك بكال 
االجتاهني ملن يحمل هوية زرقاء فحسب أو تصاريح دخول بعد اتفاقية أوسلو. وكان 
ذل��ك قبل أن تبدأ س��لطات االحتالل في بناء اجلدار ال��ذي ادعت أنه ألغراض أمنية 
بحتة ومؤقتة. وكما ذكرنا آنفا فليس ش��رطا أن يكون اجلدار إس��منتيا فقد يكون 
س��ياجا حديدي��ا أو طبيعيا يفصل بني ديانتني أو قوميتني ينعدم بينهما الس��الم 
واالستقرار وفرص العيش املشترك وأحيانا وجود عداء تاريخي طويل كما هو احلال 
بني االحتالل والفلس��طينيني. وفي العديد من احلاالت الس��ابقة لم تنجح اجلدران 
ف��ي حتقيق أهدافها وانهارت ول��م تعد موجودة. فمفهوم اجل��دار يقوم على وضع 
حدود مادية ونفس��ية ووظائفية2 بشكل أساس��ي على جانبي اجلدار بني شعبني 
أو دينني أو مذهبني أو قوميتني العالقة بينهما ليس��ت صحية وسليمة ومتقلبة

* باحث اقتصادي مقيم في القدس.
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بش��كل ح��اد أو عدائية. ومن نافلة القول أن نؤكد هنا ب��أن بناء اجلدار ال يخفف أو 
يقل��ل من درجة العداء بل يعمقها نتيجة للتباع��د ومنع التداخل وعدم االنفتاح 
عل��ى مجمل العادات والتقالي��د والثقافات واألفكار والعالق��ات لكال اجملتمعني أو 
الش��عبني أو القوميتني أو الطائفتني أو املذهبني مما يزيد من فجوة العداء ودرجته. 
وحتى النواحي واجلوانب األمنية ال حتققها اجلدران خاصة مع تطور وس��ائل القتال 
احلديثة واإللكترونية. لكن املعضل��ة األكثر إيالما ومتييزا وظلما وحقدا وعنصرية 
تكون حينما يقام اجلدار فوق أرض ش��عب آخر عن عمد ومع سبق اإلصرار واملعرفة 
اليقيني��ة وضمن خطط عدائية وممنهجة للفص��ل بني صاحب األرض ذي الثقافة 
واالنتم��اء الواح��د ومتزيق أواصر العائلة الواحدة وتش��تيتها وبتر وتقس��يم نفس 
الش��ارع واحلارة، وأحيانا نفس املنزل كما هو احلال في ضاحية البريد وبيت صفافا 
قبل حزيران 1967 وغيرهما لغرض واحد هو تأمني س��المة شعب وقومية بعينها 
على حس��اب الش��عب اآلخر وقهره وظلمه بل وطرده. وهذا هو حال جدار القدس 
الذي نحن بصدد مناقشة آثاره على احلياة االقتصادية واالجتماعية بالدرجة األولى. 

ثانيا: التسلسل الزمني إلقامة اجلدار العنصري:
فكرة اجلدار العنصري ليس��ت جديدة وهي قدمية لكنها عادت إلى الواجهة بعد 
عام 2000 على إثر االنتفاضة التي اندلعت عقب زيارة ش��ارون للمسجد األقصى. 
فق��د رفع إيهود باراك ش��عار: »نحن هنا وهم هناك«، وظه��رت رؤية باراك للجدار 
في مقابلة أجرتها معه صحيفة »نيويورك تاميز« واعتبر فيها »أّن مصير إس��رائيل 
كدولة دميقراطي��ة غالبية مواطنيها من اليهود متوقف على فصل أحادي اجلانب 
عن الفلس��طينيني، وإن لم يحدث ذلك قد جتد إس��رائيل نفس��ها في وضع يقوم 
ب��ه الطرفان بس��فك دماء اآلخر على م��ر األجيال، أو أنّها س��تصبح دولة أبارتايد، 
أو أنها قد جتد نفس��ها تعان��ي وضعا مماثال للوضع احلاصل في بلفاس��ت«. وقد مت 
اقتراح بناء سياج أمني إلكتروني يتخلله عدد من البوابات تسمح مبرور الشاحنات 
واألف��راد ب��ني الضفة الغربية وقطاع غ��زة ودولة االحت��الل، إال أّن مثل هذه األفكار 
ل��م يتم تنفيذها. ثم أخذت وتيرة املطالب��ة بإقامة اجلدار الفاصل تزداد باطراد إلى 
أن ق��دَّم »أف��ي ديختر« رئيس الش��اباك خطة للجدار الفاصل في ش��باط )فبراير( 
2002 للجنة الش��ؤون اخلارجية والدفاع بالكنيس��ت إثر تزاي��د تعرض التجمعات 
االس��تيطانية اليهودية لصواريخ القس��ام الفلس��طينية، وقد أخ��ذت طريقها 
للتنفي��ذ، وتول��ى تنفيذ املراحل األولى للخطة وزير احل��رب العمالي بن اليعازر في 
ظل حكومة االئتالف الصهيونية وبدأ العمل فيه في 23 متوز )يوليو( 2002، بعد أن 
أقرته حكومة االحتالل، إثر اجتياح الضفة في حملة ما س��مّي في حينه »السور 
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الواقي«. وفيما يلي التسلسل الزمني إلقامة اجلدار:3
1-  تشرين الثاني/ نوفمبر 2000: صادق رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينها إيهود باراك 
على خطة إنش��اء جدار في القسم الش��مالي واألوسط من الضفة الغربية ملنع 

مرور املركبات.
2-  متوز/ يوليو 2001: أصدر رئيس الوزراء أرئيل شارون أمراً بتشكيل جلنة توجيهية 
برئاسة عوزي دايان مدير مجلس األمن القومي بغرض تطوير خطة أكثر شمولية 
ملنع الفلس��طينيني من التس��لل إلى فلس��طني 1948. مما أدى إلى توسيع خطة 
باراك سالفة الذكر وبناء جدار إسمنتي مينع الفلسطينيني من العبور سيرا على 

األقدام للحد من أي تهديد ألمن دولة االحتالل.
3-  نيس��ان/ إبريل 2002: قررت احلكومة اإلسرائيلية الشروع ببناء جدار مكون من 
مقاطع س��ياجية وجدران إس��منتية في ثالث مناطق من الضفة الغربية، كما مت 
إنش��اء إدارة منطقة الفصل برئاسة مدير عام وزارة الدفاع وقد صاحبه بدء قوات 
اجليش اإلس��رائيلي مبص��ادرة األراضي وجتريفها على إثر الهجمات االستش��هادية 

ضد املنشآت واحلافالت اإلسرائيلية، وفقا لتبريرها إلقامة اجلدار.
4-  حزي��ران/ يونيو: 2002 ش��رعت إدارة منطق��ة الفصل ببن��اء املرحلة األولى من 
اجلدار بعد إقرار اخلطة من قبل احلكومة اإلس��رائيلية رقم 2077 الصادر بتاريخ 23 
حزيران )يونيو(، والتي تنص على بناء مقاطع من اجلدار في شمال الضفة الغربية، 

وعلى احلدود الشمالية واجلنوبية من »غالف القدس.»
5-   14آب/ أغس��طس 2002: أق��رت احلكومة اإلس��رائيلية مس��ار املرحلة األولى 
من اجل��دار املكون من 123كم من اجلدران واألس��يجة في مناطق ش��مال الضفة 

باإلضافة إلى 20 كم حول القدس.
6-  تش��رين األول/ أكتوبر 2002 كشفت احلكومة اإلسرائيلية عن اخلطة الكاملة 

ملسار اجلدار في الضفة الغربية.
7-  30حزيران/ يونيو: 2004 احلكومة اإلس��رائيلية تصدر تعديالً على مس��ار اجلدار 

املعلن سابقا.
8-  30 حزي��ران/ يونيو: 2004 احملكمة العليا اإلس��رائيلية تصدر ق��رارا يوجب أخذ 
االعتبارات اإلنسانية للمدنيني الفلسطينيني باحلسبان أثناء تخطيط وبناء اجلدار.

9-  9 مت��وز/ يوليو: 2004 محكمة العدل الدولية تصدر رأيا استش��اريا ينص على 
أن اجل��دار الذي يتم بن��اؤه في الضف��ة الغربية يخالف القان��ون الدولي، وتطالب 

بتفكيك اجلدار وتعويض املتضررين.
10- 20 ش��باط/ فبراير 2005: احلكومة اإلس��رائيلية تقر تعديال ثانيا على مس��ار 
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اجلدار املعلن سابقا.
11- 11 أيلول/ سبتمبر 2005: احملكمة العليا اإلسرائيلية تقول إن اجلدار ال يخالف 
القان��ون الدول��ي، وأنها س��تواصل فحص تأثي��ر مقاطع من اجلدار على الس��كان 

الفلسطينيني وذلك بتناقض صارخ مع قرار محكمة العدل الدولية.
12- 30 نيسان/ إبريل: 2006 احلكومة اإلسرائيلية تقر مساراً معدالً ثالثاً للجدار.

ثالثا: الوضع القانوني للجدار4 
أ-   أصدرت محكم��ة الع��دل الدولية ف��ي 9 مت��وز )يوليو( 2004 رأياً استش��ارياً 

يقضي بعدم شرعية اجلدار.
ب-  وافق��ت 150 بل��داً عضواً في اجلمعي��ة العامة لأمم املتح��دة، من ضمنهم 
جميع دول االحتاد األوروبي اخلمس��ة والعش��رين صوتوا لصالح القرار الذي مت تبنيه 
ف��ي وق��ت متأخر من مس��اء الثالثاء 20 متوز )يولي��و( 2004، بينم��ا عارضته 6 دول 
تتقدمها الواليات املتحدة وأس��تراليا وإس��رائيل، وامتنعت عن التصويت 10 دول. 
وكم��ا هو معروف فإن قرار اجلمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية، غير 
ملزم إلس��رائيل. غير أن أهميته تنحصر في القيمة الرمزية واملعنوية للقرارين مما 
قد يس��اعد الفلس��طينيني واألطراف املعارضة لبناء اجلدار على ممارسة املزيد من 
الضغط السياس��ي على إسرائيل لتفكيك اجلدار، مبا في ذلك اللجوء إلى مجلس 

األمن الدولي لتبنيه.

رابعاً: خصائص اجلدار العنصري
4-1 معلومات عام��ة: ميتد اجلدار على طول الضف��ة الغربية ويتلوى كاألفعى، 
بطول يصل إلى نحو  703كم5 عند اكتماله ملتهماً نحو 10% من مساحة الضفة 
الغربية قابلة للزيادة6. ) نحو 160 ألف دومن(. فاخملطط األول كان ال يتجاوز  622كم 
زاد إل��ى 670 واس��تقر مؤقت��ا عند الرقم األول. ه��ذا ومير 85% من اجل��دار في أرض 
الضف��ة الغربية الت��ي احتلت عام 1967 في عمق يصل إل��ى  22كم في منطقة 
قلقيلية. أو ما يطل��ق عليه أصبع أرئيل، وليس على طول اخلط األخضر الذي كان 
قائماً قبل حرب حزيران عام 1967. حيث يشكل اجلدار في املنطقة املذكورة فقط 
12% م��ن مس��احته الكلية مما س��يؤدي إلى ع��زل 20 ألف دومن م��ن أرض قلقيلية 
اخلصب��ة وحدها. هذا ويتراوح عرض اجلدار ما بني 60-150 مترا بارتفاع ما بني 9-4.5 

أمتار في املناطق السكنية املأهولة والقريبة من املدن.
4-2 مواصفات اجلدار: سنش��ير باختصار شديد إلى أبرز مواصفات اجلدار ككل 
مبا في ذلك اجلزء احمليط بالقدس. أ- هناك أس��الك ش��ائكة س��واء فوق اجلدار كما 
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هو احلال في منقطة الرام وقلنديا والضاحية وغيرها أو بش��كل منفصل ب-حفر 
خندق بعمق 4 أمتار ونفس الش��يء بالنس��بة للعرض بغرض منع دخول املركبات 
ت- يوج��د طريق معبد للدوري��ات ث- هناك طريق ترابي بالرمال لكش��ف األثر ج- 
س��ياج كهربائي )إلكتروني( ح- طريق معبد ذو اجتاهني لتس��يير الدوريات واملراقبة 

خ- أبراج للمراقبة املزودة بكاميرات وأجهزة استشعار عن بعد.
4-3 طول اجلدار واملعابر احمليطة بالقدس: يبلغ طول اجلدار احمليط بالقدس نحو 
 145ك��م قابل��ة للزيادة بعد البدء باملنطقة املس��ماة E1 )والت��ي تقع على اجلبل 
املقابل ملس��تعمرة معاليه أدوميم( ش��رق مدينة الق��دس. ويتكون اجلدار من عدة 
مقاط��ع ط��ول كل مقطع كما يل��ي: املقطع األول ويبلغ طول��ه  10كم وميتد من 
معس��كر عوفر وبيتونيا وحتى قلنديا. املقطع الثان��ي: ويبلغ طوله  10كم أيضا. 
وميتد من شارع النفق في بلدة بيت جاال إلى بيت حلم وبيت ساحور وصوالً إلى جبل 
أبو غنيم، املقطع الثالث: وطوله 17 كم وميتد من الطرف الش��رقي لبيت ساحور 
إل��ى العيزري��ة، واملقطع الرابع وطول��ه  14كم وميتد من جنوب عنات��ا إلى قلنديا. 
واملقط��ع اخلام��س وطول��ه أيضا  14كم وميتد م��ن منطقة بير نب��اال وبيت حنينا 
والنبي صموئيل، واملقطع الس��ادس وميتد بطول  40كم من مس��تعمرة بسجات 
زئيف وبيت لقيا وبيت س��وريك وبيت إكس��ا، واملقطع السابع بطول 40 كم أيضا 
من مس��تعمرة معاليه أدوميم ويعزل العيزرية وأبو ديس والس��واحرة الش��رقية. 
أما من حيث املعابر املدنية واالقتصادية واحلواجز العس��كرية الدائمة سواء لعبور 
السيارات بكال االجتاهني أو لأفراد فيبلغ نحو 14 معبراً وحاجزاً، وهي: بيتونيا )عوفر 
443(، الرام، شعفاط )اخمليم(، الزعيم، العيزرية )الزيتونة(، حزما، السواحرة )الشيخ 
س��عد(، بيت حلم )ش��ارع األنفاق 60(، بيت حلم القدس )300(، حاجز املزمورية )بيت 

ساحور(، قلنديا، الوجلة، أبو ديس )جب الروم(7.
4-4: اجلدار العنصري احمليط بالقدس: حَول اجلدار العنصري القدس إلى سجن 
كبي��ر له عدة فتحات )معابر( يتم من خاللها الدخ��ول واخلروج إلى املدينة وبذلك 
قطعت عالقتها مع محيطها الفلسطيني. لقد عزلت قوات االحتالل املدينة عن 
باقي الضفة الغربية من اجلهات الشمالية والشرقية واجلنوبية وأبقتها مفتوحة 
من اجلهة الغربية فحس��ب. وميكن القول بأن س��لطات االحتالل باتت تتحكم في 
اقتصاد املدينة وباحلياة االجتماعية والثقافية، وحتى بحركة الدخول واخلروج منها 
وإليها مبا في ذلك حرية املقدسيني أنفسهم نظرا للحواجز العسكرية الشديدة 
التعقي��د التي تقيمها على مداخل املدينة والتي حولتها س��لطات االحتالل إلى 
معاب��ر حدودية تش��هد اختناقات مروري��ة وازدحامات كبيرة غير مس��بوقة تدفع 



83

باملقدس��يني غير املضطرين وغير العاملني في رام اهلل وغيرها بالتفكير ملياً قبل 
االنتقال إلى القرى واملدن الفلس��طينية احمليطة بها. ورغم أن املسافة بني القدس 
ورام اهلل ال تزيد عن 12 كيلومتراً فإن قطعها قد يس��تغرق أكثر من س��اعتني، مع 
معاناة غير عادية يصاحبها توتر وش��د أعصاب وتالس��ن بني أبناء الشعب الواحد، 
وفي بعض األحيان شجار على أولوية املرور. وال تتوقف األزمة عند حركة السيارات 
بل تتعداها إلى حركة املش��اة على نقاط التفتيش واملعاب��ر والتي غالبا ما تكون 
مزدحم��ة جدا حي��ث يصطف الفلس��طينيون ف��ي صفوف طويل��ة ويخضعون 
للتفتيش الذاتي واجلس��دي عب��ر بواب��ات إلكترونية، ويتعرضون إلج��راءات أمنية 
غير إنس��انية تتعارض م��ع القوانني الدولية بحجة الفح��ص األمني. لقد أوغلت 
س��لطات االحتالل في حصارها للمدينة، وذهبت بعي��داً في عزلها عن محيطها 
الفلس��طيني، مما أثر بش��كل ملموس ومباش��ر على احلياة الثقافية واملشاركات 
االجتماعية واألسرية في املناسبات واألعياد والتي تتسم عادة بالتراحم والتواصل. 
لقد جعلت س��لطات االحتالل قيام املقدسيني بزيارة عائالتهم من الدرجة األولى 
والثاني��ة وأصدقائه��م خارج اجلدار في غاية الصعوبة واملش��قة والتوتر والضغط 
النفس��ي فب��ات الكثيرون منه��م يفكرون ألف م��رة قبل أن ي��زوروا عائالتهم في 
القرى واملدن احمليطة والتي كانت قبل اجلدار ال تبعد عنه 50 متراً. أما بالنسبة ملن 
يحملون هوية خضراء فقد حرمتهم سلطات االحتالل من الدخول إلى القدس إال 

بتصريح زيارة مؤقت وأليام محدودة وهذا كله مشروط مبوافقة اجلهات األمنية.

خامسا: تأثير اجلدار العنصري على اقتصاديات القدس.
تس��بب اجلدار العنصري بآثار س��لبية وضارة على مجمل األوض��اع االقتصادية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة والتعليمي��ة والصحية من الصع��ب معاجلتها أو وضع 
حلول دائمة لها في ظل استمرار االحتالل. فاجلدار العنصري يحرم الفلسطينيني 
من اس��تغالل أكثر من ثلث مس��احة الضفة الغربية الصاحلة للزراعة. وحس��ب 
اإلحص��اءات الصادرة عن املؤسس��ات الزراعية ومركز اإلحصاء الفلس��طيني فإن 
اجلدار س��يقتطع أو س��يصادر ما مس��احته  170كم مربعاً، والتي تضم عشرات 
القرى والبلدات الفلس��طينية التي يسكنها 700 ألف نسمة منهم حوالي 330 
ألف مقدسي، إن هذا العدد الذي يشكل نحو 25% من سكان الضفة سيجعلهم 
يخضعون لسياسة التمييز العنصري، كما أنه سيخضعهم إلى مراقبة شديدة 
جتعل من حياتهم جحيماً ال يطاق ليال ونهاراً وسيقيد حركتهم إال ضمن تصاريح 
تصدرها اإلدارة املدنية التابعة لقوات االحتالل، واملرور بساعات محددة. وهذا يعني 
أن النش��اط التجاري ككل في املدينة يتوقف إلى ح��د كبير على القيود واحلواجز 
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واملعيق��ات التي تفرضها س��لطات االحتالل على مدينة الق��دس، حيث حتول دون 
تدفق الفلسطينيني من القرى واملدن القريبة مما يقلل ويضعف االقتصاد املقدسي 
ويربطه أكثر فأكثر باالقتصاد اإلس��رائيلي. وس��نحاول فيما يلي تبيان و/أو إظهار 

تأثير اجلدار على القطاعات االقتصادية والتجارية اخملتلفة.

5-1 القطاع الزراعي: 
م��ن املع��روف أن مدينة القدس تعتمد على القرى والبل��دات احمليطة بها لتأمني 
احتياجاتها من الس��لع واملنتجات الغذائية والزراعي��ة. فإنتاج مدينة القدس من 
احملاصي��ل الزراعية محدود جداً جداً– وحاليا لم يع��د قائما- وخاصة بعد عمليات 
توس��عة املدينة لصالح البن��اء العمراني. لذا فإن تأثير اجلدار العنصري س��يلحق 
أضراراً كبيرة باألراض��ي الزراعية التي تورد إنتاجها إلى املدينة مما يعني– وهذا هام 
جدا- أن مدينة القدس لم تعد تعتمد على احملاصيل الزراعية التي تنتج في القرى 
واملدن الفلس��طينية وخاصة في مناطق الغور وش��مال الضفة وجنوبها. فتأثير 
اجل��دار على املدينة املقدس��ة م��ن الناحية االقتصادية ه��و حرمانها من احملاصيل 
واملنتجات الزراعية الفلسطينية بشكل شبه كامل وخاصة أن سلطات االحتالل 
متنع التجار املقدسيني من استيراد السلع واملنتجات الزراعية من الضفة الغربية. 
لذا ف��إن تأثير اجلدار العنصري عل��ى القدس فيما يتعلق باملنتج��ات الزراعية غير 
مباشر. أما فيما يتعلق باألضرار التي سيحدثها اجلدار العنصري على املدن والقرى 
الفلس��طينية املوردة للس��لع الزراعية للق��دس فهي كبيرة وملموس��ة. فوفقا 
ألحدث تقرير صدر عن وزارة الزراعة الفلس��طينية8 فإن إنتاج الزيتون س��ينخفض 
بسبب تقطيع آالف األشجار املثمرة واملعمرة مبعدل 2200 طن من الزيت في األعوام 
املقبلة بسبب إنشاء اجلدار، إضافة إلى انخفاض إنتاج ثمار الفواكه مبعدل 50 ألف 
طن، واخلضروات مبعدل 100 ألف طن س��نوياً. كما س��يفقد نحو 10 آالف رأس من 
املاش��ية مناطق رعيها، إضافة إلى تدمير املئات من البيوت البالس��تيكية ومزارع 
الطيور وحظائر املواشي، مما سيؤدي إلى أضرار بالغة على االقتصاد الفلسطيني. 
وأوضح التقرير أن نس��بة األراضي املروية تعادل 5% من مس��احة الضفة الغربية، 
ولكن مس��اهمة هذه النسبة املتواضعة في اإلنتاج الزراعي للضفة تساوي %52، 
في وقت تعتبر مناطق شمال الضفة من أهم املناطق املروية واحليوية، والتي أقيم 
ج��دار الفصل العنص��ري على أراضيها، مم��ا جعل قلقيلية وحدها تخس��ر 8600 
دومن بنس��بة 72% من أراضيها املروية، باإلضافة إلى س��بعة آبار للري الزراعي. كما 
س��تؤدي إقامة اجلدار الفاصل إلى مصادرة 10% من أراض��ي الضفة الغربية، فقد 
مت��ت مص��ادرة 160-180 ألف دومن ف��ي املرحلة األولى منه، أما ف��ي املرحلة الثانية 
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م��ن إقامة اجل��دار والتي س��تمتد من قلقيلية في الش��مال إل��ى مدينة القدس، 
فس��تضم ع��دداً آخر من املس��توطنات وتع��زل العديد من القرى الفلس��طينية 
واألراضي الزراعية اخلصبة. وقد جرفت س��لطات االحتالل ألغراض إقامة اجلدار ما 
مس��احته 11500 دومن وقلعت 83 ألف ش��جرة من أجل عمل ما تس��مى املنطقة 
األمني��ة العازلة احمليطة باجلدار على كال اجلانبني. هذا وقد تس��بب اجلدار مبصادرة 
نح��و 30 بئرا من املاء في محافظتي قلقيلية وطولك��رم بطاقة تصريفية عالية، 
والتي مت حفرها قبل عام 1967 وتقع على أكبر األحواض املائية اجلوفية في الناحية 
الغربية، مما س��يفقد الفلس��طينيني وبالتالي املقدسيني نحو 18% من حصتهم 
م��ن هذا احل��وض والتي تقدر ب�22 مليون متر مكعب س��نوياً من أصل 362 مليون 
مت��ر مكعب حس��ب اتفاقات أوس��لو، إضافة إل��ى أن اجلدار دمر البني��ة التحتية 
لقطاع املياه من مضخات وش��بكات األنابيب اخلاصة ملياه الش��رب والري الزراعي، 
مما س��يؤدي لفقدان بعض القرى الفلس��طينية ملصادرها املائية بالكامل. وتطرق 
تقرير وزارة الزرعة إلى مخاطر اجلدار على البيئة الفلس��طينية لكونه اقتلع آالف 
األش��جار املثمرة وخصوصاً الزيتون. ووفقا للتقرير فإن عدد األش��جار املثمرة التي 
اقتلعه��ا االحتالل س��واء ألغ��راض إقامة اجل��دار أو بذريعة األس��باب األمنية منذ 
بداي��ة انتفاضة األقصى تقترب من مليون ش��جرة منها 300 ألف ش��جرة زيتون. 
فأهمية هذه األشجار تكمن في كونها تعمل على حتسني نوعية الهواء من خالل 
التقاط حبيبات الغبار واس��تهالك ثاني أكس��يد الكربون وإطالق األوكسجني في 
اجل��و، والتقليل من جريان املياه واجن��راف التربة، وزيادة الفرص��ة أمام تغذية اخلزان 
اجلوفي، إضافة إلى مس��اهمتها في اس��تدامة احلياة البري��ة من خالل توفير املالذ 
اآلم��ن للطي��ور واحليوانات األخرى وبالتال��ي احلفاظ على التن��وع البيئي. أما حول 
آث��ار اجلدار من اجلوانب االجتماعية واإلنس��انية فقد أش��ار التقرير إلى إن 17 قرية 
فلس��طينية باتت داخل أراضي اجلدار، حيث ال يس��تطيع أصحابها الوصول إليها 
إال م��ن خالل احلصول على تصاريح مما يعني أن إمكاني��ة تطويرها وتنميتها باتت 
مربوط��ة باملوافقة األمنية اإلس��رائيلية ألصحاب األراضي ليس فقط من الدخول 
إليها وإمنا من إدخال اآلالت الزراعية اخملتلفة. وأشار التقرير إلى خطورة ضم أراضي 
25 قرية فلسطينية بعد تدمير اقتصادها بالكامل وفصلها عن بعضها البعض، 
إضافة إلى أنَّ اجلدار بات عائقا أمام تنقل املواطنني بشكل عام واملزارعني خصوصاً 
بسبب اخلنادق ومنع التجول بالقرب من اجلدار، إضافة إلى منع الرعاة واملواشي من 
االس��تفادة من األراضي القريبة من اجلدار. وبش��كل عام فإن نحو 37 % من القرى 
الت��ي تعتمد على الزراعة ومي��ر اجلدار بها أصبحت دون مص��در اقتصادي نظراً ألن 
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الزراعة تش��كل املورد الرئيس للدخول وتأمني املتطلبات املعيش��ية لهم. كما أنه 
يحرم الفلس��طينيني من ثلث مس��احة الضفة الغربية عمليا عداً عن منع قوات 

.)C( االحتالل الفلسطينيني من استغالل واستثمار املناطق املصنفة

5-2: التأثير على الوضع االقتصادي والقطاعات التجارية واملؤسساتية:
1- م��ن كان يعيش في القدس قبل احتاللها ع��ام 1967 وحتى خالل االنتفاضة 
األول��ى، وقبل قرار س��لطات االحت��الل بوضع احلواج��ز وإقامة اجلدار، كان يش��هد 
ويالحظ تدفق املركبات )الكبيرة والصغيرة( وسيارات الشحن )البيك أب( الصغيرة 
واملتوس��طة ومن الصباح الباكر، وهي تنقل املنتجات الزراعية الطازجة من القرى 
اجملاورة للقدس وأريحا وتفرغ حمولتها في س��وق احلس��بة بوادي اجلوز. وفي الوقت 
نفس��ه كانت املئات من الفالحات الفلس��طينيات يوزع��ن منتجاتهن من فواكه 
وخضار على أرصفة الش��وارع وأسواق القدس القدمية وكانت هذه سمة وخاصية 
مميزة للمدينة حيث كان من شأنها حتريك النشاطات التجارية والتسوق في وقت 
مبكر باملقارنة بغيرها من املدن. فكل هذه النش��اطات التجارية توقفت بش��كل 
شبه كامل بفعل اجلدار العنصري. فسوق احلسبة )اخلضار( على سبيل املثال أغلق 
ولم يعد يستقبل سيارات الشحن احململة باخلضار لبيعها بسعر اجلملة ألصحاب 
الدكاك��ني في القدس وقد حتول حاليا إلى محالت عادية ال يزيد عددها عن س��تة 
منافذ للبيع املباشر واجلملة. وقد حاولت سلطات االحتالل مصادرة األرض وإقامة 
فن��ادق عليها لك��ن أصحاب احملالت ومعهم املقدس��يون تص��دوا للمحاولة. كما 
أغل��ق البازار في القدس القدمية كلياً والذي تبلغ مس��احته 750 متراً مربعا وكان 
يستوعب عشرات البائعني والبائعات الذين/اللواتي يعرضون/يعرضن منتجاتهم/ 
منتجاتهن للبيع، وهو مغلق حتى تاريخه. ولم يتبق س��وى بضع فالحات ينتشرن 
على األرصفة بني بابي الساهرة والعامود بشكل رئيس، حيث يتمكًن من الدخول 
م��ن جنوب القدس خاصة متج��اوزات احلواجز واملعابر نظراً ألنه ما زال قس��م من 
اجلدار غير مكتمل بعد في جنوب وش��رق القدس وجميعهن يدخلن بدون تصاريح 

متحديات سلطات االحتالل.
2- كانت حركة املواطنني واملتسوقني تتدفق من القرى واملدن إلى القدس لشراء 
أو إلنه��اء معامالته��م وأعماله��م اخملتلفة ف��ي املدينة مما كان يحدث أو يس��بب 
ازدحاما في األس��واق ومقرات املؤسسات والش��ركات العامة واخلاصة مما يساهم 
ف��ي تنش��يط احلركة التجاري��ة. ومع إقامة اجل��دار العنصري توق��ف تدفق حركة 

املواطنني بشكل ملموس )حلت رام اهلل محلها حالياً(.
3- وف��ي املقاب��ل وبفعل اجلدار املقيت )ج��دار الكراهية( نش��طت ومنت املناطق 
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احملاذية للجدار مثل الرام وأبو ديس والعيزرية وحزما وقلندية ورام اهلل بشكل كبير 
وانتقلت األس��واق التجارية إليها، وبالتالي لم يعد س��كان هذه املناطق يحضرون 
للقدس للتس��وق لس��ببني رئيس��يني هما: وج��ود اجل��دار العنصري وال��ذي مينع 
املواطن��ني من حملة هوي��ة الضفة من الدخول للقدس، وتوفر الس��لع واملنتجات 
ب��كل أنواعها في هذه املناطق، بل وبات املقدس��ي ينتقل إلى هذه املناطق لتامني 
وشراء احتياجاته بأسعار تقل عن مثيالتها في القدس. )تشويه البناء االقتصادي 

وإيجاد فوضى اقتصادية في املناطق احملاذية للقدس(.
4- ومن اجلهة املقابلة ازداد ارتباط عجلة االقتصاد املقدسي باالقتصاد اإلسرائيلي 
حيث بتنا نش��اهد يوميا تدفق العمال واألجراء املقدسيني إلى القدس الغربية مما 
جعل تنمية وتطوير اقتصادها وتأمني متطلبات املعيشة مرهونا بحجم العمالة 

التي تتوجه إلى القدس الغربية.
5- وبفعل اجلدار العنصري بات من الصعوبة مبكان حساب الناجت احمللي للمدينة 
لثالثة أس��باب رئيسة هي: دخول املقدس��يني مقابل عملهم في القدس الغربية 
يدخل ضمن الناجت احمللي اإلس��رائيلي ودخول املقدسيني الذين يعملون في الضفة 
الغربي��ة حتس��ب ضم��ن الناجت احملل��ي لفلس��طني، وثالثها صعوب��ة تقدير حجم 
دخول املقدس��يني العاملني في القدس الش��رقية ألس��باب لها عالقة بالضرائب 

اإلسرائيلية.
6- لق��د أدى وجود اجل��دار العنصري إلى تصفية وتوقف وتدهور العديد من املهن 
احلرفي��ة التي كانت منتش��رة بكثرة في القدس القدمية )نح��و 32 مهنة حرفية(، 
حيث لم يتبق منها حاليا س��وى بضع مهن فحسب )12( نظراً ألن معظم األيدي 
العامل��ة كانت من مدن الضفة الغربية ول��م يعد بإمكانهم الدخول إلى املدينة. 

وللعلم فإن أغلبية املهن احلرفية انتقلت إلى بيت حلم9.
7- لقد تسبب اجلدار في إغالق ومغادرة وهجرة مؤسسات فلسطينية اقتصادية 
ومهني��ة ونقابية عديدة م��ن القدس إلى رام اهلل بالدرجة األس��اس، مثل: معهد 
ماس، وجمعية االقتصاديني الفلسطينيني، ومؤسسات ثقافية وإعالمية ونقابية 
واجتماعية، وما زالت هذه الهجرة مس��تمرة لأس��ف الش��ديد. وقد أثر ذلك كله 
على النشاط املسرحي والفني واالجتماعي والنقابي والتي باتت ملحقة أو فرعية 
ملراكزه��ا الرئيس��ة في رام اهلل. وللعلم فإن عدد املؤسس��ات الت��ي غادرت مدينة 

القدس إلى رام اهلل بإرادتها بلغ 160 مؤسسة ومركزاً ونقابة واحتاداً.
8- كان للقدس دور سياسي ملموس باعتبارها العاصمة االقتصادية والسياسية 
ولكن ذلك انتفى كلياً ولم يعد موجوداً وخاصة بعد وفاة املرحوم فيصل احلسيني 
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وإغالق بيت الشرق كلياً. فالقنصليات العاملة في القدس حاليا والتي ال تزيد عن 
ست كانت موجودة قبل حرب حزيران 1967. 

9- لقد كرس اجلدار وضعاً في غاية الصعوبة، بدأ منذ احتالل القدس. فقد أخذت 
املعالم املقدس��ية تتغّير تدريجيا منذ ذلك التاريخ وخاصة جنوب غرب املدينة في 
منطقتي البراق وسلوان وبدأ التغيير بتسارع نحو الشيخ جراح والصوانة والقدس 
القدمية. فاجلدار س��رَع بعملية »األس��رلة«. حيث بدأت سلطات االحتالل بتكريس 

التهويد اإلجباري على أسماء أحياء وشوارع القدس واملناطق األثرية والتاريخية.
10- بادرت س��لطات االحتالل وفي محاولة منها للحد من تنقل املقدسيني إلى 
أس��واق رام اهلل، بإقامة مجمعات جتارية كبيرة ف��ي منطقة قلندية– مفرق الرام/ 
بير نباال س��ابقا- حيث بدأت بتش��ييد »موالت« جتارية يشرف عليها رجل األعمال 
اإلس��رائيلي رامي ليفي. ومن ش��أن هذه املوالت )األس��واق( بعد االنتهاء منها، مع 
نهاية العام القادم، أن تقتل أس��واق البلدة القدمية في القدس بش��كل أساسي. 

فهي ُمصممة على استيعاب اآلالف من املقدسيني وليس من اليهود.10
11- لعب اجلدار واحلواجز العديدة دوراً ملموساً في احلد من تنّقل األفراد والبضائع 
بسهولة ويسر. فاالقتصاد املقدسي قبل وضع احلواجز لم يكن مفصوالً عن الكيان 
الفلسطيني وكانت السلع واألفراد تتدفق إلى املدينة بدون عوائق تذكر، وقد بدأت 
تتغير مع بداية االنتفاضة الثانية حتديدا مما ضاعف املش��اكل االقتصادية، ثم جاء 

اجلدار ليعمق حالة التدهور والركود االقتصادي في القدس.
12- العص��ب األوّل لالقتص��اد في القدس هو الس��ياحة، والتي تش��كل حوالي 
40–45% من دخله��ا باإلضافة إلى كونها تعتبر احملرك الرئيس لبقية النش��اطات 
االقتصادية األخرى، ومع إقامة اجلدار العنصري مت تقييد حركة السياحة وتوجيهها 
نح��و الق��دس الغربية وتقليص حركتها م��ن وإلى بيت حلم وأريح��ا وغيرهما من 
األماكن السياحية. ومن األهمية مبكان اإلشارة إلى أن 90% من مقاصد السائحني 
تتركز في القدس الش��رقية وبيت حلم وباملقابل ال حتصل فلسطني والقدس سوى 
عل��ى 10%-12% م��ن مجمل اإلي��رادات املتأتية م��ن الس��ياحة.11 باإلضافة إلى أن 
كل الطرق واملس��الك الس��ياحية متر عبر احلواجز واجلدران اإلس��رائيلية. فمعظم 
الس��ائحني يحض��رون ويغادرون عبر مط��ار اللد بالدرجة األس��اس مما يعطي ميزة 

نسبية عالية لصالح االقتصاد اإلسرائيلي.  
13- تس��بب اجلدار وسياس��ة االحتالل معا في خلخلة وإضعاف وإفقار اقتصاد 
القدس. فاملعطيات املتاحة تش��ير إلى أن نس��بة الفقر تعّدت حس��ب تقدير األمم 
املتحدة، واإلحصاء الفلس��طيني، ال�70%، ونس��بة البطالة بني الش��باب تتجاوز 
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30% وهي نس��بة عالية جداً. باإلضافة إلى تس��رّب الشباب املقدسي من املدارس، 
وانعكاس ذلك على الوضع االجتماعي )انتشار تعاطي اخملدرات( والوضع االقتصادي 

في القدس. 
14- تس��بب اجلدار وخاصة املقاطع واألجزاء التي تقس��م الشوارع إلى قسمني 
كما هو احلال في شارع القدس رام اهلل والقدس بيت حلم بإغالق كامل للعديد من 
احملالت التجارية، في شارع بيت حلم القدس وبير نباال الرام وغيرهما. لقد غير اجلدار 

العنصري هيكل ومالمح النشاط التجاري في املناطق التي يخترقها.  
15- وهن��اك نقط��ة هامة جداً ناجمة ع��ن إقامة اجلدار والسياس��ة الضرائبية 
لسلطات االحتالل تخص البلدة القدمية. فقد ترتب على ذلك إغالق محالت جتارية 
في أس��واقها التاريخية والتغيير في احملتوى التراثي والس��لعي التخصصي الذي 
كان س��ائدا. فعدد احملالت التي أغلقت وأوقفت نش��اطاتها يزي��د على 250 محالً. 
باإلضافة إلى تغير نشاط السوق نفس��ه. فأسواق القطانني والدباغة واللحامني 
واحلصر لم تعد متارس نش��اطها التقليدي الذي اعتدنا عليه واملشتق من اسمها، 

وإمنا حتولت إلى مطاعم وبيع السلع االستهالكية.  
 16- نتائج اس��تطالع املقدس��يني: وحت��ى نبني صحة ما ذهبنا إلي��ه للتو فإننا 
س��نأتي على أول نتائج اس��تطالع لرأي املقدس��يني بالوضع احلالي في ظل اجلدار 
والذي يؤكد خطورته على مستقبل املدينة بصفتها العاصمة األبدية لفلسطني، 
ولي��س على اآلثار االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجدار العنصري فحس��ب. 
فقد قام مركز التعاون والس��الم الدولي باملش��اركة مع مؤسسة فريدريش إيبرت 
األملانية بنش��ر نتائج أول اس��تطالع، من نوعه مت على عينة عشوائية قوامها 500 
ش��خص من املقدس��يني فوق س��ن ال�18 عاما ش��ملت 15 موقعاً س��كنياً، %78 
منهم يعملون في القدس الش��رقية، و10% في القدس الغربية، و8% في رام اهلل، 
والباقي في بيت حلم والضفة، ونشرت نتائجه عام 2014. فقد تضمن االستطالع 
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والتعليم واألس��رلة ومس��تقبل املدينة وخاصة 
بعد بن��اء اجلدار العنصري. وكانت النتائج الفتة للنظر وتس��تحق الوقوف عندها 
طويال وكيفية معاجلتها أو التقليل من نتائجها الس��لبية. فقد أوضح 71.4% من 
املقدس��يني أن عالقة القدس الش��رقية مع الضفة الغربية قد ضعفت بش��كل 
كبير بعد إقامة اجلدار. كما اتضح أن خمس املقدسيني )أي نحو 70 ألفا( يجتازون 
املعاب��ر واحلواجز يومياً مرة واحدة على األقل، وما يزي��د على الربع قليال عدة مرات 
في األس��بوع، ونحو الثلث مرة واحدة في الش��هر. وقد ذك��ر 59% من أفراد العينة 
أن العالق��ات االجتماعي��ة على جانبي اجلدار قد تأثرت بش��كل كبي��ر، ونحو %63 
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قالوا إن العالقات التجارية مع الضفة الغربية قد تأثرت سلبياً، بينما العالقة مع 
مؤسس��ات الس��لطة لم تتأثر بأكثر من 18%. وهذا يعني ببساطة أن املقدسيني 
باتوا يرتبطون باملؤسسات اإلسرائيلية. وقد أبدى 83% من املقدسيني املستطلعة 
آراؤهم أن القدس الش��رقية زادت ارتباطها بالقدس الغربية وإس��رائيل. ومن جهة 
أخرى أكد 59% من املقدس��يني أن العالقات االجتماعية تأثرت س��لبيا جراء إقامة 

اجلدار.
17- وفي تقرير نش��ره موقع أخبار البلد املقدس��ي في ش��هر مت��وز املاضي، ذكر 
أن العدي��د من أصحاب محالت باب خان الزيت العريق وش��ارع ال��واد بصدد إغالق 
محالته��م التجاري��ة بس��بب تدهور األوض��اع االقتصادي��ة والناجمة ع��ن اجلدار 
واإلج��راءات األمنية الت��ي تنفذها قوات االحت��الل والتي تعيق وصول املتس��وقني 
املقدس��يني وغيرهم إلى السوق. مما اضطرهم إلى فتح محالتهم ساعات محددة 

في اليوم لتخفيض التكاليف. 
18- لقد تس��بب اجلدار العنصري في إحداث تغيير جوهري على مسارات الطرق 
والش��وارع التي ترب��ط املدن والق��رى مبدينة الق��دس. فقد مت بناء ط��رق التفافية 
معظمه��ا خارج اجلدار. فعلى س��بيل املثال فإن الوصول إل��ى قرية بير نباال أو قرى 
ش��مال غرب القدس، يتطلب الذه��اب إلى رام اهلل أوالً ومن ثم إلى القرى املش��ار 
إليها. وكذلك بالنسبة إلى العيزرية وأبو ديس. فبعد أن كانت املسافة بني بير نباال 
والقدس ال تزيد على 7 كيلو مترات، باتت اآلن تزيد على 18 كيلومتراً. وتزداد املسافة 
أكثر من ذلك حينما يرغب املقدسي بالذهاب من القدس إلى قرى بيت إكسا وبيت 
س��وريك وبيت دقو وبيت عنان. حيث سيضطر الس��ائق إلى قطع مسافة ال تقل 
عن 30 كيلومتراً والدوران حول املدن والقرى. فبعد أن كان املواطن أو املتسوق يتجه 
بس��يارته مباشرة إلى القرى املش��ار إليها ومبس��افة ال تزيد عن 11-15 كيلومتراً 
كحد أقصى بات يتوجب عليه سلوك طريق القدس رام اهلل ثم بير نباال فشرفات 
فاجلديرة ثم عبور النفق إلى القرى املنوه عنها. والشيء نفسه بالنسبة إلى طريق 
القدس أبو ديس العيزرية والسواحرة الشرقية. فبعد أن كانت املسافة بني القدس 
وأب��و ديس ال تزيد عن 5 كيلومترات أصبحت اآلن نحو 20 كيلومتراً، عدا عن زحمة 
الس��ير على احلواجز واملعابر وطول فترة االنتظار والتكلفة اإلضافية الناجمة عن 
اس��تهالك الوقود والفترة الزمنية التي يستغرقها املواطن الفلسطيني للوصول 
إل��ى هدفه. ومن باب تقدمي األمثلة، فإن الفترة الزمنية بني القدس وأبو ديس كانت 
ال تس��تغرق أكثر م��ن 7 دقائق كحد أقص��ى، أما اآلن وبفعل اجل��دار فالفترة التي 
يحتاجها املواط��ن للوصول إلى أبو ديس ال تقل عن 20 دقيقة بافتراض عدم وجود 
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ازدحامات على احلواجز. وتزداد األمور تعقيدا إذا ما رغب املقدسي بالذهاب إلى بيت 
إكسا أو بيت دقو وبيت سوريك وبدو، وبقية قرى شمال غرب القدس. فعدد احلواجز 

العسكرية أكثر وخاصة قلنديا. 
19- وبش��كل عام فإن األغراض الرئيسة من إقامة اجلدار– عدا ما هو متعلق في 

القدس- ميكن حصرها بسبعة أهداف رئيسة هي:
1- وأد فكرة حل الدولتني إلى األبد 

2- تكريس وترسيخ فكرة املعازل والكانتونات 
3- الفصل األحادي اجلانب وترسيم احلدود من طرف واحد 

4- وجود اجلدار ميهد الطريق أمام احلل الوظيفي بني فلس��طني واألردن و/أو إقامة 
كونفدرالية بني الدول الثالث 

5- إلغاء وش��طب أية مقومات لبناء اقتصاد فلس��طيني مس��تقل واس��تمرار 
االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي. وللتأكيد على ذلك فإن أكثر من 80% من جتارة 
فلسطني ما زالت تأتي من إسرائيل أو عبرها، و90% من الصادرات الفلسطينية 

تتجه إليها مباشرة. 
6- االستحواذ الكامل على اآلبار املائية اجلوفية. 

7- الس��يطرة على ثلث مس��احة الضفة الغربية تقريبا بش��كل مباشر أو غير 

مباشر مبا في ذلك األغوار.

سادسا: التوصيات 
من أبرز التوصيات التي ميكن تقدميها في هذا اجملال هي:

1- أعتق��د بأنه قد حان الوقت لتكليف فريق بحث لدراس��ة اآلثار اخلطيرة التي 
تس��بب بها اجلدار ليس على اقتصاد فلس��طني فحسب، وإمنا تأثيره على النواحي 
والعالقات االجتماعية واألمنية واالس��تراتيجية والثقافية والنفسية، ومستقبل 
العالقة مع دول اجلوار كلها، واحلياة اليومية للش��عب الفلس��طيني. هناك بعض 
أوراق العم��ل املتاح��ة ح��ول املوضوع ولكنه��ا تعالج جوانب موقعي��ة أو جهوية. 
واملطل��وب دراس��ة كاملة حول اجل��دار من جميع اجلوانب. فاجل��دار قضى على كل 
أساسيات ما يسمى بحل الدولتني وتسبب في حتويل الضفة إلى معازل وكانتونات 
منفصل��ة وقطع أواصر العالقات والطرق فيما بينها وباتت غير مربوطة ببعضها 

إال من خالل املمرات واملسالك األمنية واحلواجز واملعابر العسكرية اإلسرائيلية. 
2- ال ب��د م��ن تنظيم وإقامة ورش عمل في كل دول العالم لعرض املآس��ي التي 
يس��ببها اجل��دار من جميع النواح��ي. فالعديد من دول العالم مب��ا في ذلك الوطن 
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العربي يجهلون حقيقة اآلثار الظاملة التي يتس��بب بها اجلدار على احلياة اليومية 
للفلسطينيني. 

 3- يج��ب عمل أفالم حول ما يفعله اجلدار باألرض الفلس��طينية وحول تدميره 
للبيئة وقلع آالف األشجار خلدمة املستوطنني. فحتى اآلن لم يخرج الفلسطينيون 
أفالم��اً تصور املعاناة الكبي��رة التي يعاني منها س��كان الق��رى واخمليمات واملدن، 
وتوزيعه��ا عل��ى نطاق واس��ع محليا وإقليمي��ا ودوليا. ففي الكثي��ر من احلاالت ال 
يس��تطيع الفلسطيني الوصول إلى أراضيه إال عبر احلواجز العسكرية وبساعات 

محددة وخاصة في مناطق طولكرم وقلقيلية.
4- إن عل��ى قي��ادة منظمة التحرير الذه��اب إلى مجلس األم��ن وبقية الهيئات 
الدولي��ة لعرض ق��رار محكمة العدل الدولية الذي صدر ع��ام 2004 باعتبار اجلدار 
غير ش��رعي وغي��ر قانوني، كذلك ق��رار اجلمعية العامة لأمم املتح��دة الذي اتخذ 
بنف��س العام بأغلبي��ة 150 صوتاً. بيد املنظمة والس��لطة، قرارات عديدة لصالح 
الفلس��طينيني وضد اجل��دار إال أنه حتى تاريخه لم يت��م متابعتها على الصعيد 

الدولي.
5- هن��اك تقصير واضح ومتعمد من جامعة الدول العربية في متابعة موضوع 

اجلدار العنصري.
6- والتقصير أيضا قائم لدى كافة اجلمعيات واالحتادات والنقابات الفلسطينية 
والعربية على حد سواء. ولأسف الشديد فإن الكثير من اجلمعيات الدولية تهتم 

وتتابع موضوع اجلدار أكثر من العرب والفلسطينيني. 
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للمنتدى االقتصادي العربي، القاهرة 2008.
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فلسطينيو اململكة السويدية

رشيد احلجة*

يبلغ عدد سكان السويد حالياً تسعة ماليني ونصف املليون نسمة تقريباً، وهي 
أكبر دول ش��مال أوروبا )النرويج وفنلندا والدمنارك وآيسلندا(. كانت تعتبر السويد 
ف��ي أوائل القرن العش��رين من ال��دول األوروبية الفقيرة، مما دفع م��ا يقارب املليون 
من مواطنيها إلى الهجرة منها نحو أميركا الش��مالية طلباً للرزق. لكن االزدهار 
االقتص��ادي في الس��ويد – لعدم تضررها في احل��رب العاملية الثانية– كان س��ببا 
لفتح أبواب الهجرة واللجوء إليها. ففي أوائل األربعينات واخلمس��ينات استقبلت 
الس��ويد أعداداً من الجئي تلك احلرب واأليدي العاملة الفنية املطلوبة إلعادة بناء 
أوروبا، ومن ثم الجئي احلروب والنزاعات األخرى في العالم مثل حرب فيتنام وأميركا 

الالتينية وإسبانيا واليونان والدول العربية مبا فيها فلسطني...

بدايات تشكيل التجمع الفلسطيني في السويد
كان أول عربي فلس��طيني وطئت قدماه أراضي دولة السويد في العام األول من 
أربعينات القرن العشرين، وحصل على ختم الدولة بالسماح له باإلقامة الدائمة 
على أراضيها، هو الدكتور مفيد عبد الهادي– املولود في مدينة الناصرة عام 1914- 
والذي توفي ودفن في مدينة سولنا السويدية عام 2001. كان عبد الهادي متزوجا 
من الس��يدة السويدية بريتا سوفّيا شالوّطا يستون، ورزق منها بفوزية عام 1945 
وأمني س��نة 1959. وهو أول فلسطيني أصدر كتاباً باللغة السويدية عن القضية 
الفلسطينية، عام 1962، حتت عنوان »حق العرب في ملكية فلسطني« يشرح من 

خالله حق الفلسطينيني في بلدهم فلسطني.
أما الدفعة الثانية من الفلسطينيني الذين قدموا إلى السويد، فكانت هجرتهم 
بتأثير من الكنائس الس��ويدية التي كانت جتوب أرجاء فلسطني للحج والتبشير، 
حيث انتقل بتأثيرها عدد قليل من العائالت املس��يحية الفلس��طينية في نهاية 

*  باحث فلسطيني من السويد.
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اخلمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين. 
ثم تبعها في منتصف الستينات دفعة قليلة من الشباب الفلسطيني، قدموا 
من مخيمات اللجوء في لبنان وس��وريا واألردن وقطاع غزة، وهم من طالب املعاهد 
الصناعية التابعة لوكالة غوث وتش��غيل الالجئ��ني »األونروا«. قدم هؤالء ببعثات 
دراس��ية إل��ى أملانيا والدامنارك والس��ويد، على أن يعودوا بعد س��نة م��ن التدريب 
إل��ى املعاهد التي تخرجوا منها ليدرّس��وا فيها. لكن وق��وع حرب عام 1967، التي 
احتلت على إثرها إسرائيل الكثير من األراضي العربية ومن بينها الضفة الغربية 
وقطاع غزة، ومنع إسرائيل عودة الطلبة إلى مخيماتهم، كان السبب األقوى لبدء 
تشكيل جتمع »جالية« فلسطينية على األراضي السويدية، باإلضافة إلى أسباب 
أخرى عديدة نش��أت مع مرور الزمن وأدت إلى زي��ادة أعدادهم، وفي مقدمتها عدم 

حل القضية الفلسطينية وعدم عودة الالجئني إلى ديارهم في فلسطني...

أسباب التواجد الفلسطيني في السويد:

1 سياسية )احلروب(:-
وهي ناجتة عن الوجود الصهيوني في فلس��طني، الوجود الذي عمل وال زال على 
إلغاء الش��عب الفلس��طيني من خالل حروبه املتكررة علي��ه وعلى مضيفيه من 
الدول العربية. ففي عام 1948 قُتل من قُتل –وباآلالف- وُشرّد من ُشرّد -مبئات اآلالف- 
من أبناء الش��عب الفلس��طيني ليحل مكانهم مس��تعمر يهودي اس��تيطاني 
إلغائي. وال زال الش��عب الفلسطيني في الش��تات يعاني من حالة عدم استقرار 
بسبب احلروب املتكررة في املنطقة العربية -التي انعكست عليه سلباً- من جهة، 

وبسبب عدم تناغم سياسات قادته مع سياسة احلكام العرب، من جهة ثانية. 
- فح��رب عام 1967 وطرد حوالي نصف مليون فلس��طيني من الضفة الغربية 

أدت إلى بقاء طلبة البعثات التعليمية في السويد.
- وص��دام عام 1970 ب��ني منظمة التحري��ر الفلس��طينية واألردن، والذي غذته 

إسرائيل، لينتقل العمل الوطني الفلسطيني من األردن إلى لبنان وسوريا.
- وحرب 1973 بني مصر وسوريا من جهة والعدو الصهيوني من جهة أخرى، وما 

خلفته من فوضى سياسية في املنطقة.
- واحلرب األهلية اللبنانية س��نة 1976 وإقحام الطرف الفلسطيني فيها، وذبح 

الكثير من أهالي مخيم تل الزعتر ومن ثم شطب اخمليم.
- وحرب عام 1982 التي غزت فيها إسرائيل نصف األراضي اللبنانية في محاولة 
منها القتالع الوجود الفلس��طيني هناك ومش��اركتها في مذابح مخيَميْ صبرا 
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وشاتيال.
- وحرب 1985 املس��ماة بحرب اخمليم��ات التي قادتها حركة أم��ل اللبنانية، ملدة 

تقارب ثالث سنوات، ضد الفلسطينيني في لبنان.
- واالنتفاضة الفلسطينية األولى ضد احملتل الصهيوني، والتي اندلعت شرارتها 

من قطاع غزة في نهاية عام 1987.
- وحرب االحتالل العراقي لأراضي الكويتية عام 1990، وتهجير الفلس��طينيني 

جماعيا من الكويت.
- وح��رب االحت��الل األميركي للعراق ع��ام 2003 والبدء مبالحقة الفلس��طينيني 

هناك.
- والنزاع واالنقسام الفلسطيني- الفلسطيني املستمر منذ عام 2007.

- واحلرب التي بدأت في س��وريا منذ ش��هر آذار )مارس( عام 2011 ولم تنتهِ حتى 
كتابة هذه السطور.

كل تلك احلروب خلقت العداوة، وألسباب سياسية وعسكرية، ضد الفلسطينيني 
وقياداتهم وأدت إلى مالحقتهم وسجنهم وفي بعض احلاالت قتلهم أو اقتالعهم 
أو إبعادهم... وهذا ما ضاعف الفزع لدى الفلس��طينيني الذين كانوا يعيشون في 
تلك الس��احات، جولة بعد األخرى، ودفعه��م للهجرة إلى أماكن آمنة في العالم، 
فمنه��م من خطط وهاج��ر مبفرده أو مع عائلته، ومنهم م��ن هاجر عبر مفوضية 

الالجئني التابعة لأمم املتحدة، وجاء قسم منهم إلى السويد.

2- إنسانية )لم الشمل(:- 
هذه األس��باب هي التي أدت إل��ى وجود العدد الكبير حاليا من الفلس��طينيني 
على األراضي السويدية؛ فالس��ويد دولة تلتزم بحقوق اإلنسان حسب االتفاقيات 
الدولية، فمن يحصل على تصريح اإلقامة على األراضي السويدية يسمح له بلم 
شمل عائلته التي ال زالت تقيم في اخمليمات أو في الدول التي هرب املرء منها. هذا 
ويتزوج كثير من الش��باب والشابات املقيمني في الس��ويد من مقيمني في الدول 

العربية ويعملون على لم شملهم وانتقالهم للعيش في السويد.

3- أسباب متفرقة:-
هن��اك أعداد قليلة قد جاءت إلى الس��ويد وبقيت فيها بعق��ود عمل. كما قدم 
عدد محدود من الطلبة اجلامعيني وطلبة الدراس��ات العليا وطاب لهم املقام في 
الس��ويد. ومنه��م من تعرف على فتاة س��ويدية قدمت متطوعة أو س��ائحة إلى 

فلسطني أو في منطقة أوروبية أو عربية وتزوج منها وقدم إلى السويد.
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اإلحصاءات:- 
التس��اؤل حول اإلحصاءات هو تس��اؤل منطقي وملّح ويصبح أكثر إحلاحا فيما 
لو أجبر العالم الدولة الصهيونية على تطبيق حق الفلسطينيني في العودة إلى 
ديارهم في فلس��طني، من اخلالصة ش��ماال وحتى أم الرش��راش جنوبا، أو إذا أرادت 
القيادة الفلس��طينية استخدام اإلحصاءات لسبب ما مثل االستفتاءات العامة 

أو ممارسة حق التصويت في االنتخابات.
وفي س��ؤال مت توجيهه إلى الس��فارة الفلسطينية في س��توكهولم حول عدد 
الفلسطينيني املتواجدين على أرض السويد، أعطت جواباً تقريبياً هو خمسون إلى 
س��تني ألفاً. وكانت اإلجابة على السؤال نفسه عند توجيهه إلى املكتب املركزي 
لإلحصاء في الس��ويد أق��ل بكثير مقارنة مع الواقع امللموس، ولهذه اإلش��كالية 

أسباب عديدة:
- عدم وجود مؤسسة فلسطينية متخصصة في إحصاء من يقيم في السويد 

من الفلسطينيني.
- ال يوج��د معايير س��ويدية تتطابق مع املعايير العربية في الس��جالت املدنية، 
فالطف��ل في كل البالد العربية يتبع أباه في كنيته وجنس��يته، أما في الس��ويد 
فيعتب��ر الطفل س��ويديا منذ الوالدة في حال كان أحد الوالدين يحمل اجلنس��ية 
الس��ويدية. كما ميكن لأطفال حتت سن 18 سنة أن يحملوا اجلنسية السويدية 
بعد إقامتهم في السويد مدة سنتني. وميكن للطفل أن يحمل كنية والدته أو أية 
كنية أخرى. لذا لم جند شعبة متخصصة في السويد إلحصاء من هو فلسطيني 

األصل.
- الفلس��طينيون القادمون من األردن أو من الضفة الغربية -عندما كانت تتبع 
اململكة األردنية الهاشمية- يحملون اجلنسية األردنية وتعتبرهم السويد أردنيني، 
وينسحب األمر على الفلسطينيني الذين أجبروا على حمل اجلنسية اإلسرائيلية، 

أو حملوا جنسيات أخرى كالكويتية واللبنانية والسورية وغيرها.
- يزداد األمر صعوبة في اإلحصاء كلما مر الزمن على وجود التجمع الفلسطيني 
جيال بعد جيل، فالذين قدموا والذين ولدوا في الس��ويد في تلك العقود اخلمس��ة 

األخيرة، يُعتبرون سويديني إحصائيا.

الفلسطينيون واالندماج في اجملتمع السويدي:-
ال ب��د هنا كبداية م��ن تعريف ما هو املقص��ود باالندماج حت��ى ال يختلط األمر 
مبفه��وم الذوب��ان1 أو التقوق��ع2. االندماج في ه��ذا البحث هو عملي��ة يتأقلم من 
خالله��ا القادم اجلديد مع املس��ار اليومي للمجتمع اجلدي��د، ويحترم فيها اجملتمع 
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املضيف ديانات القادمني اجلدد وعاداتهم وتقاليدهم.
يعتقد الفلسطيني القادم إلى السويد أنه انتقل إلى جنة اخللد التي ستبعده 
عن الهموم واملش��اكل. فبعد حصوله على تصري��ح اإلقامة والعمل، فإنه يتمتع 
باحلقوق نفسها ويُطاَلب بالواجبات ذاتها املترتبة على املواطن السويدي. صحيح 
أنه س��يتخلص م��ن عذابات اخمليم االقتصادية واألمنية وكب��ت احلريات وغير ذلك، 
إال أنه س��يواَجه في الس��ويد مبش��اكل جديدة لم تكن في حسبانه. فمنهم من 

يستطيع االندماج ومنهم من تثقله الصعوبات.
اجملتمع العربي بش��كله احلالي، يختلف ثقافياً وتربوياً عن اجملتمع الس��ويدي في 
معايي��ره التي تربّى عليها. فاجملتمع العربي مثال يس��ير إلى حد م��ا باجتاه التربية 
املثالية– ولو أنها قول وليس��ت فعال– املتأث��رة بالدين والروحانيات والرباط العائلي 
وأحيانا متتد إلى العش��ائرية. أما اجملتمع الس��ويدي فيس��ير نحو فلسفة التربية 
الواقعي��ة واملادية واالهتمام بالفرد كفرد، فصحيح بأن الفرد ينتمي إلى أس��رة ما 
إال أنه وبشكل دائم حتت رقابة املؤسسة الرسمية لتتأكد من حصوله على كافة 
مستلزمات حياته وبالدرجة األولى األمن واألمان. ومثال على ذلك بأن الطفل الذي 
يعيش في بيئة يسود فيها العنف والشجار ومعاقرة اخلمور واخملدرات والقمار تتم 
حمايته من قبل مؤسسة الش��ؤون االجتماعية من خالل حلول متنوعة وحسب 

حاجة هذا الطفل.
وبالطبع هناك عوامل مساعدة على االندماج على املستوى الشخصي:-

أوالً: تعلم اللغة السويدية التي لم يسمعها املرء قط قبل مجيئه إلى السويد، 
فه��ي تختل��ف كليا من حيث الش��كل وم��ن حيث اللف��ظ عن اللغ��ة العربية. 
فالس��ويدية تكتب على الس��طر من اليسار إلى اليمني، أي على عكس ما تعلمه 
املرء عن اللغة العربية التي تتم كتابتها من اليمني إلى اليس��ار. وغالبا ما تلفظ 
أصواته��ا من املقطع األمامي من الفم، على عكس اللغة العربية التي تتش��كل 
معظ��م أصواته��ا من احللق. فالس��ويدية مثال حتتوي على تس��عة حروف صوتية 
طويلة ويقابلها تسعة حروف صوتية قصيرة، بينما في العربية توجد ثالثة حروف 
صوتية طويلة تقابلها ثالثة أخرى قصيرة– املقصود بالقصيرة: الفتحة والكسرة 
والضمة. وعلى املرء في هذه احلالة أن يس��مع بش��كل جي��د احلرف املنطوق داخل 
الكلمة، حتى يستطيع الفهم من جهة، وأن ينطق احلرف الصوتي الصحيح حتى 
يتمكن من نقل ما يريد إلى مستمعيه من جهة ثانية، وإال فسيحدث سوء فهم.

فاللغ��ة هي أهم الوس��ائل للفهم اجليد للمجتمع اجلديد، واالندماج الس��لس 
واحلص��ول عل��ى الدراس��ة أو العمل املناس��ب، واملش��اركة ف��ي احلي��اة اليومية 
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والسياس��ية في البلد اجلديد. وال بد هنا من لفت النظر إلى أن األطفال يتعلمون 
اللغ��ة اجلديدة بوقت أس��رع بكثير من الوالدين مما يس��بب تغيي��راً في الوظائف 

االجتماعية وأحيانا فقدان الوالدين لدورهما الذي اعتادا عليه سابقا.
إن عملية تعلم اللغة تتبع إرادة الش��خص نفسه وتخصيص وقت، وبذل جهود 
لذلك، فهي التي س��تفتح أمام املرء أبواباً عديدة وواس��عة في مجالي الدراس��ة 
والعم��ل ومعرف��ة القوان��ني - ما له وم��ا عليه-، وفه��م ما يدور في ه��ذا اجملتمع 
م��ن تطورات اجتماعية وسياس��ية وغير ذل��ك، األمر الذي يجلب ب��دوره نوعاً من 
الطمأنينة والثقة بالنفس ومن ثم املش��اركة في بناء اجملتمع، فيصبح الشخص 

قدوة حسنة ألوالده وبناته ومثاالً يحتذى به ملعارفه.
ثانياً: احلصول على عمل، وهو أمر يغني املرء وعائلته عن االعتماد على املساعدات 
املالية )اإلعاش��ة( املقدمة من مديرية الش��ؤون االجتماعي��ة للعائالت التي ليس 
لديها دخل مالي يصل إلى احلد األدنى ملستوى املعيشة– وهذا احلد تقرره احلكومة. 
ويس��اعد العمل بذاته على االحتكاك بالزمالء وتعّلم اللغة منهم واحترام الوقت 

وغير ذلك.
ثالث��اً: عمر القادم الفلس��طيني اجلديد وخبراته العلمي��ة والعملية. فالصغير 
من األطفال والش��بيبة مثال، يس��هل عليهم االندماج في اجملتمع اجلديد بس��بب 
احتكاكهم مع زمالئهم في املدرس��ة، حلوالي س��ت س��اعات يومياً، ورفاقهم في 
الن��وادي الرياضية فيما بعد دوام املدرس��ة. أما الكبار وخاص��ة أصحاب العائالت، 
فتك��ون لديهم هم��وم واهتمامات تقلل م��ن احتكاكهم مع اجملتمع الس��ويدي، 
ويكون األمر أصعب بكثير على املسنني املتقاعدين الذين ال يحق لهم تعلم اللغة 
في املدارس، ويعيش��ون نوعا من العزلة وخاصة في ساعات النهار، حيث يشتغل 

أو يدرس أبناؤهم في تلك الساعات.
رابعاً: احلفاظ على الش��خصية الفلسطينية في الش��تات. فمعظم العائالت 
الفلس��طينية حتاف��ظ على الع��ادات االجتماعية في اخلطبة وال��زواج والعالقات 
االجتماعية، واحملافظة على الدين وزيارة املس��اجد والكنائس املنتشرة في العديد 
من املدن الس��ويدية، وعادات الطبخ. وتقوم أغلب العائالت بزيارة الوطن أو البلدان 
الت��ي حتتوي على اخمليمات، فيّطلع األطفال على ما يجري هناك من عادات وتقاليد 
ويتعلم��ون اللغة العربي��ة بلهجة الوالدي��ن وأقاربهم. كما متتل��ك كل العائالت 
الفلس��طينية أجه��زة تلفاز تش��اهد من خاللها القن��وات العربية، مب��ا في ذلك 
الفلسطينية، ملتابعة املسلسالت واألحداث السياسية واالجتماعية في الوطن. 
كما أن أجهزة الهاتف املتقدمة وأدوات التواصل االجتماعي قد س��هلت على املرء 
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التواصل الس��هل واليوم��ي بني األهل والش��تات حيثما وج��دوا. باإلضافة إلى أّن 
املدرسة السويدية تقدم للطالب األجنبي ساعة في األسبوع لتعلم اللغة األم.

أما على املستوى اجلماعي، فيقوم الفلسطينيون منذ قدومهم إلى السويد 
بالعمل اجلماعي وعلى املستويات اآلتية:-

األول: اجلمعي��ات أو اللجان أو الدور الثقافية أو النوادي الرياضية أو الفرق الفنية 
أو االحتادات أو الروابط الفلس��طينية، وتنتشر مؤسس��ات اجملتمع املدني هذه في 
معظم املدن التي يتواجد على أرضها فلسطينيون، وجتمع في صفوفها العائالت 
بكامل أفرادها، وتكون نشاطاتها موجهة اجتماعياً لهم. هذا وتقوم هذه اجلمعيات 
بنش��اطات وطنية متعددة مثل االحتفال بيوم األرض ويوم فلسطني العاملي. كما 
وتق��وم بتنظيم مظاه��رات واعتصامات ووقفات من أجل فلس��طني فيما لو طرأ 
حدث ما على األرض الفلس��طينية أو في اخمليمات املنتشرة في املنطقة. وتتعاون 
بع��ض هذه اجلمعيات فيما بينها وتش��كل أحيانا رواب��ط جتمع بني جناحيها عدة 
جمعي��ات. وال زال��ت هناك محاوالت جلمع هذه اجلمعيات حتت مس��مى واحد على 
مستوى مملكة الس��ويد لتوحيد أعمالها ونشاطاتها على أن تظهر في يوم واحد 

حني احلاجة.
الثاني: تنظيمات سياسية فرعية تتبع للتنظيمات األم في الوطن، مثل تنظيم 
فتح وتنظيم اجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني واجلبه��ة الدميقراطية لتحرير 
فلس��طني وجبهة التحرير الفلس��طينية وجبهة النضال الشعبي، وغيرها. كما 
يتواجد على الساحة السويدية تنظيم حلركة حماس ورمبا لتنظيمات أخرى أيضا.

الثالث: تنظيمات نقابية مثل احتاد عمال فلسطني، واحتاد طلبة فلسطني، واحتاد 
الكتاب الفلس��طينيني، واحتادات أخرى خفضت مس��توى أعمالها بسبب ضعف 
اهتمامات منظمة التحرير الفلسطينية في تفعيلها كما كان األمر قبل اتفاقية 

أوسلو.
ال بد من القول هنا بأن االنقس��ام الفلسطيني على ساحة فلسطني منذ عام 
2007 قد انعكس وبشكل قوي على ساحة الشتات الفلسطيني في السويد، وال 
بد للقيادات الفلس��طينية السياسية املركزية أن جتد حالً وحدوياً لتعود اللحمة 
ألبن��اء الوط��ن حيثما وجدوا3. ويحرج االنقس��ام الفلس��طينيني أم��ام املنظمات 

السويدية املدنية والسياسية.
الراب��ع: انتظ��ام الفلس��طينيني ف��ي منظمات اجملتم��ع املدني الس��ويدي حتت 
مس��ميات روابط أو احت��ادات الصداقة الس��ويدية الفلس��طينية، أو انضمامهم 
إلى حركات التضامن الس��ويدية مع الش��عب الفلسطيني »كمجموعات أنصار 
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فلسطني«، وتنظيم »باخرة إلى غزة«، و»رابطة القدس« وغيرها.
اخلامس: انضمام الكثير من الفلس��طينيني إلى األحزاب الس��ويدية ووصولهم 
إلى مستويات مسؤوليات عليا كعضويتهم في البرملان السويدي أو على مستوى 

مجالس احملافظات، ومجالس البلديات.

  

هوامش:
1  - الذوبان: من بعض القادمني، وهم قّلة، من يرغب لس��بب أو آلخر نس��يان ماضيه وعروبته 
وحتى دينه آمال أن يصبح سويديا خالصا، ومنهم من يغّير اسمه أو يلّون شعره أو يعطي أبناءه 

وبناته أسماء سويدية.

2  - التقوق��ع: م��ن بعض القادمني، وهم قّلة أيضاَ، م��ن يعتقد بأنه يتمكن من احملافظة على 
طريقة حياته في اخمليم، مثل اس��تخدام العن��ف أو التهديد لأطفال أو للزوجة بقصد التربية، 
َّم قانوناً، وال يريد االختالط باجملتمع الس��ويدي وال تعّلم لغته، ومنهم من يرى بأن على  األم��ر اجملُر

اجملتمع السويدي أن يؤقلم نفسه حسب طريقة حياته هو.

3  - يجب عدم جعل الفلسطيني البسيط وخاصة في الشتات، يعمل باملثل القائل “إذا كان 
رب البيت للدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”.
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تطورات املوقف اإلرسائييل من املصالحة الفلسطينية

علّيان الهندي*

بع��د محاوالت فلس��طينية وعربي��ة، ومجموعة م��ن االتفاقيات ب��ني حركتي 
فتح وحم��اس، التي لم تنفذ عل��ى األرض، جنحت اخملابرات املصرية املس��ؤولة عن 
املل��ف الفلس��طيني، خاص��ة عن قطاع غ��زة، بدف��ع الطرفني إل��ى التوقيع على 
اتفاقي��ة املصاحلة ف��ي 2017/10/12، والتي تضمنت حل حرك��ة حماس للجنتها 
اإلدارية، واتباع خطوات مُتكن حكومة الوفاق الوطني من ممارس��ة مهامها، والقيام 
مبسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، كما هو احلال في الضفة الغربية، 
حت��ى 30 كان��ون األول )ديس��مبر( 2017 كحد أقصى من يوم توقي��ع االتفاق. كما 
اتفق الطرفان، على العمل على إزالة كافة املش��اكل الناجمة عن االنقسام، وفق 

اتفاقية الوفاق الوطني املوقعة عام 2011 في العاصمة املصرية القاهرة.  
االتفاق الذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع، وس��ط مخاوف ش��عبية فلسطينية، 
خاص��ة في قط��اع غزة من ع��دم تنفيذه، وتفاؤل ق��ادة احلركتني )حم��اس وفتح(، 
أث��ار ردود فع��ل عربية ودولية وأميركي��ة مرحبة، حيث س��بق وأن طالبت األطراف 
املذكورة بعودة الس��لطة الوطنية للقطاع، الذي مير بأزمات سياسية واجتماعية 
واقتصادية خانقة، دفعت بالواليات املتحدة، ليس ملباركة االتفاق فقط، بل اعتبرت 

أن من املبكر فرض شروط الرباعية الدولية، على احلكومة القادمة. 
أما إسرائيل، التي التزمت حكومتها الصمت في البداية، فقد عادت بعد أسبوع 
م��ن توقي��ع االتفاق، واتخذت ق��رارات حددت من خاللها مواقفها وسياس��تها من 

املصاحلة الفلسطينية. 
حتاول املقالة احلالية، تتبع تطورات املوقف اإلسرائيلي السابق واحلالي واملستقبلي 

من املصاحلة الفلسطينية، وانعكاساتها عليها. 

*  باحث في الشؤون اإلسرائيلية ومترجم لغة عبرية- فلسطني. 
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سياسات وأهداف   
من��ذ احتاللها للضف��ة الغربية وقط��اع غزة ع��ام 1967، بحثت إس��رائيل عن 
وس��ائل وطرق لتهجير الفلس��طينيني من القطاع، بهدف ضمه لدولة إسرائيل. 
وبعد فش��لها في حتقيق ذلك، تطلعت إلى االنفص��ال عن القطاع، وعرضت على 
جمهورية مصر العربية ضمه إليها، في إطار اتفاقيات السالم املوقعة معها عام 

1977 واملعروفة باسم اتفاقيات كامب ديفيد.
وكان االنفص��ال ع��ن قطاع غزة، هو الهدف األول إلس��رائيل عن��د التوقيع على 
اتفاقيات أوس��لو.  وبعد التوقيع على إعالن املبادئ ع��ام 1993، وقع اتفاق القاهرة 
أو احلكم الذاتي لغزة وأريحا أوال، تولت مبوجبه الس��لطة الوطنية الفلس��طينية 
احلكم في القطاع، على تََوقُع أن ميتد حكمها لكل الضفة الغربية، وأن تقام دولة 
فلسطينية في حدود الرابع من حزيران )يونيو( عام 1967، وفق منطق وحل دولتني 

لشعبني. 
غي��ر أن ع��دم وجود اس��تراتيجية إس��رائيلية، حل��ل نهائي مع الفلس��طينيني 
ف��ي الضف��ة الغربية وقطاع غ��زة، دفعها ع��ام 2005 إلى تفكيك املس��توطنات 
اإلسرائيلية واالنفصال عن القطاع، مكتفية بالسيطرة اجلوية والبحرية والبرية- 
باس��تثناء معبر رفح، في حني تنفذ سياس��ة في الضفة الغربية هدفها تقويض 
الس��لطة، وإقام��ة دولة واح��دة بنظامني، يس��يطر من خاللها اليه��ود على كل 
مقدرات فلس��طني التاريخية، بينما يُخَير الفلس��طينيون ب��ني ثالثة خيارات هي: 

التسليم بوجود دولة إسرائيل، والهجرة، أو القتال1. 
وكان اله��دف األساس��ي من االنفصال ع��ن قطاع غزة هو إخراج��ه من الصراع 
الفلسطيني-اليهودي، وجتميد املس��يرة السلمية مع الفلسطينيني في الضفة 
الغربية حلني توفر ظروف تس��اعد إس��رائيل على حتقيق أطماعها فيها، واحملافظة 

على ما يسمى بدولة إسرائيل الدميقراطية واليهودية2.
ونتيجة للفصل اجلغرافي القائم أصالً بني الضفة الغربية وقطاع غزة، بوساطة 
وقف التنقل بني املنطقتني عبر إس��رائيل، واالنقس��ام الفلسطيني الذي تسببت 
ب��ه حرك��ة حماس، والذي أدى إل��ى اختالف في نظام احلكم ب��ني املنطقتني، تبنت 
إس��رائيل سياس��ة لم تتخلَّ عنها حت��ى هذا الي��وم، والقاضية بإنش��اء كيانني 
فلس��طينيني: األول، في الضفة الغربية بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية 
التي تقوده��ا حركة فتح. والثاني، في قطاع غزة الذي تقوده حركة حماس. وذلك 
وفق التقس��يمة التي فرضتها إس��رائيل على الش��عب الفلس��طيني القاضية 
بتقس��يمهم إلى مناط��ق وطوائف وِمَلل وجنس��يات مختلفة من��ذ عام 1948، 
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ملواجهة ما تعتبره اخلطر الدميوغرافي الذي يشكلونه على وجودها، وهو التقسيم 
الذي جعلها تتعامل مع الفلسطينيني كأقليات في مواجهة دولة األغلبية. 

واتبعت بحق املنطقتني سياس��تني مختلفتني، كان نصيب القطاع منها حروباً 
عنونتها إس��رائيل ب�«جوالت قتالية وتهدئة«، أي عدوان إس��رائيلي متواصل على 

القطاع وهدوء من قبل حماس.
ووصلت هذه االس��تراتيجية إلى ذروتها في العدوان اإلس��رائيلي على قطاع غزة 
عام 2014 الذي دمرت فيه كل البنى التحتية واالقتصادية وحتى البشرية لقطاع 

غزة3.
وفي املقابل، اتبعت بحق الس��لطة الوطنية الفلسطينية القائمة في الضفة 
الغربية سياس��ة من عدة بنود هدفها جتمي��د املفاوضات معها وعدم البحث في 
قضاي��ا احل��ل النهائي، مث��ل املفاوضات من أج��ل املفاوضات، وإله��اء الضفة مرة 
بالفوضى، ومرة ببناء مؤسس��ات الدولة، وأخ��رى أن الفوضى في املنطقة )الربيع 
العربي( تس��بب في عدم وضوح إلس��رائيل، وأخيراً تنتظ��ر مجيء خليفة للرئيس 
الفلس��طيني. وجاءت تلك السياس��ة وفق املقولة التلمودية التي تقول »قف وال 
تعمل ش��يئا« وهو جوهر السياس��ية اإلس��رائيلية بحق الفلس��طينيني من عام 

2000 حتى اآلن.
وميكن تلخيص األهداف اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني منذ العدوان على قطاع 

غزة عام 2014 حتى اليوم بالنقاط التالية:   
عدم تغيير احلدود القائمة اليوم، بني دولة إسرائيل وقطاع غزة.. 1
عدم تغيير الوضع واحلكم القائم في القطاع، أي عدم إسقاط حكم حماس.. 2
عدم إضافة مليوني فلسطيني لدولة إسرائيل.. 3
احملافظ��ة على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، كأحد أعمدة سياس��ات . 4

إسرائيل األساسية في التعامل مع الفلسطينيني.
احملافظة على الوضع القائم في الضفة الغربية. . 5
عدم حتويل القطاع إلى نقطة خالف مع مصر4. . 6

املشاريع املستقبلية؟
انش��غلت النخ��ب اإلس��رائيلية احلاكمة، في الس��نوات األخي��رة، بالبحث عن 
اخليارات املس��تقبلية لقط��اع غزة، بعيدا عن الضفة الغربي��ة التي لم يحدد لها 
أي مس��تقبل. ووصلت االستراتيجية املذكورة إلى منعطف طرق في العام األخير 
)2016(، بحيث لم يبق أمام إس��رائيل س��وى خيارين ال ثالث لهم��ا: إما إيجاد حل 
سياس��ي لقطاع غزة يتضمن منحه مكانة ش��به دولة، وإقام��ة جزيرة صناعية 
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وغيرها من مش��اريع التنمي��ة، أو إعادة احتالل قطاع غزة، م��ع ما يحمل ذلك من 
أبعاد سلبية على إسرائيل تتناقض مع السياسات واالستراتيجيات التي وضعت 

بخصوص القطاع. 
فف��ي مج��ال تنفيذ اخليار األول، ال��ذي وجد له مؤيدين كثيرين في الكنيس��ت 
واحلكومة اإلس��رائيلية احلالية، وُش��كل له لوبي خاص، سمي بلوبي قطاع غزة، 
وجدت إس��رائيل صعوبة في إقناع اجملتمع الدولي بحل سياسي لقطاع غزة مبعزل 
عن ح��ل القضية الفلس��طينية ككل. كما رفض اجملتمع الدول��ي، خاصة االحتاد 
األوروبي، دفع أي تكاليف ملش��اريع صناعية أو تنموي��ة جديدة في القطاع، خاصة 
اجلزيرة الصناعية التي رفضت كل اجلهات متويل إقامتها، موصلة رسالة إلسرائيل 
مفاده��ا، أنه��ا لن تبني ميناًء لس��كان القط��اع املدمر واحملاص��ر واملكتظ، ليكون 
محط��ة انتقال إلى قبرص ومن ثم أوروبا، وإغراقها مبئات آالف الفلس��طينيني من 

قطاع غزة، أسوة مباليني الالجئني السوريني والعراقيني واألفارقة، وغيرهم.
إضافة لذلك، فإن تقدمي تنازالت حلماس التي ال تعترف بإسرائيل، سيدفع اجملتمع 
الدول��ي إلى الضغط عليه��ا لتقدمي تنازالت للطرف ال��ذي يعترف بها في الضفة 

الغربية )منظمة التحرير الفلسطينية(، وهو ما ال تريده في الوقت احلاضر.
أم��ا اخليار الثاني، املتمثل بإعادة احت��الل قطاع غزة، فهو لم يعد خياراً وارداً في 
احلسابات اإلسرائيلية اخملتلفة حيث يكلفها إعادة احتالله أكثر من 5 ماليني دوالر 
يومي��ا، ويعيد القطاع إلى واجهة الصراع مع الفلس��طينيني م��رة أخرى، بعد أن 
حاول��ت لفظه خارجها قبل 12 عام��اً، ويحدث خلال باملي��زان الدميوغرافي في كل 

فلسطني التاريخية لصالح الفلسطينيني على حد قولها. 

أسباب املصاحلة
أشغلت األسباب، التي دفعت مختلف األطراف للموافقة على املصاحلة واالتفاق 
بني الس��لطة الوطنية الفلس��طينية وحركة حماس، مختل��ف الكتاب واجلهات 
ف��ي إس��رائيل، الذين أجمع��وا أن الس��بب األول حلركة حماس م��ن املصاحلة هو 
األزمة اإلنس��انية اخلانقة في قطاع غزة، واحتمال انفجار األوضاع في وجه احلركة 
نفسها، وانهيار مشروع اإلخوان املسلمني في املنطقة، والضغوط واملشاكل التي 
تواجهها الدول الداعمة حلركة حماس، إن كانت اقتصادية أو سياسية، مثل قطر 

وتركيا5.
أما الس��بب الثاني للمصاحلة فهو رغبة الرئيس الفلس��طيني محمود عباس 
بإفش��ال التفاهمات التي مت التوص��ل إليها بني حركة حماس ومحمد دحالن الذي 
وصفته وس��ائل اإلعالم اإلس��رائيلية بأن��ه اخلصم اللدود للرئي��س. وأضافت تلك 
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املصادر، أن الرئيس تطلع إلى املصاحلة لكي ال يس��جل في تاريخه أنه س��اهم في 
تقسيم الشعب الفلسطيني، نظراً القتراب نهاية حكمه، إن كان بحكم الطبيعة 
أو بحك��م االنتخابات التي س��تعقد في الفت��رة القادمة وف��ق اتفاقية املصاحلة، 
التي أعلن أنه لن يش��ارك فيها. إضافة لذلك، تتملك الرئيس مخاوف عميقة من 
املعلومات املس��ربة له حول املشروع األميركي للس��الم في الشرق األوسط الذي 
ينص على حكم ذاتي موسع وسالم إقليمي مع الدول العربية، وهو املشروع الذي 
يتعارض مع رؤيته املطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية6. ولتحقيق ذلك رفع شعار »ال دولة في غزة، وال دولة من دون غزة«. وعليه 
احتاج إلى حماس وغيرها من الفصائل لرفض اخملطط األميركي املستقبلي، الذي 

ال يضمن إقامة دولة.
وكان��ت رغب��ة مصر بالعودة إل��ى لعب دور إقليم��ي في املنطق��ة، ومعارضتها 
أي انفص��ال لقطاع غزة عن الضفة الغربية وعن س��احة الصراع الفلس��طيني- 
اإلس��رائيلي، ألنها س��تكون األكثر تضرراً من مثل هذا احلل، خلشيتها من عودتها 
للس��يطرة بش��كل أو بآخر عليه، وهو ال��ذي ال ميلك أية مقوم��ات حلياة طبيعية، 
خاص��ة في حال نش��وء أزمات إنس��انية خانقة س��تضطرها إلى التدخل باس��م 
العروبة واإلس��الم، هي الس��بب الثالث للمصاحلة، التي اقنعت الواليات املتحدة 
بأهمية املصاحلة بالنس��بة ملسيرة السالم. كذلك ترى مصر، بأن املصاحلة وضعت 
حداً للمحاوالت اإلس��رائيلية الداعية إلى تعمي��ق التدخل املصري في قطاع غزة، 
وه��و الهدف اإلس��رائيلي األول من كل احلروب التي ش��نتها على قطاع غزة خالل 

العقد األخير.
وكان املوق��ف اإلس��رائيلي الرافض لوضع القضية الفلس��طينية على س��لم 
أولويات��ه، من ضمنه��ا رغبته في هدوء في منطقة اجلن��وب، ليتفرغ ملا يدعي بأنه 
التهديد اإليراني، هو الس��بب الرابع ملوافقة إسرائيل على املصاحلة، رغم اخلسائر 
الكبي��رة التي س��تجنيها م��ن توحيد الصف الفلس��طيني، لكن األمل بفش��ل 
الطرفني في تنفيذ االتفاق على األرض، أسوة باالتفاقات السابقة ظل هو املسيطر 

على املوقف اإلسرائيلي.
كذل��ك، لم تعد إس��رائيل ترغ��ب في بقاء قطاع غ��زة، مصدر قل��ق وإزعاج في 
العالق��ات بني الدولتني املوقعتني على اتفاقيات س��الم معها، ألن هذه االتفاقيات، 
س��محت إلسرائيل بتقليص ميزانيتها العس��كرية من 25% إلى 12%، ووفرت لها 
بيئة اس��تراتيجية مريحة في املنطقة، مكنتها من شن أكثر من 7 حروب )اثنتني 
م��ع لبنان وخمس مع الفلس��طينيني( ومواجهة انتفاضت��ني وقصف جوي لكثير 
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من الدول العربية مثل قصف املفاعلني النوويني العراقي والسوري، وقصف قوافل 
األس��لحة في السودان، وممارسة االغتياالت في كل من تونس ولبنان ودبي وسوريا، 

وغيرها من النشاطات التخريبية بحق الفلسطينيني والعرب.
كما أن الفشل في إخراج قطاع غزة من الصراع الفلسطيني- اليهودي، وجتميد 
املسيرة السلمية مع الفلسطينيني في الضفة الغربية، دفع إسرائيل للموافقة 
عل��ى عودة الس��لطة لقطاع غزة بدالً من ع��ودة االحتالل أو احلرب التي س��تعيد 

القضية الفلسطينية إلى جدول األعمال الدولي7.

رد الفعل اإلسرائيلي 
إثر توقيع اتفاق املصاحلة بني الطرفني )فتح وحماس( الذي أدخل الفلس��طينيني 
في عهد جديد، توالت ردود األفعال احمللية واإلقليمية والدولية واإلسرائيلية عليه. 
ففي اجملال احمللي، ورغم الفرحة العارمة من توقيع االتفاق، إال أن ش��كوكاً عميقة 
متلك��ت ال��رأي العام الفلس��طيني من إمكاني��ة تنفيذه، نظراً ملس��يرة اتفاقيات 

املصاحلة املتنوعة على مدار العقد املاضي.
وف��ي اجملال اإلقليمي، اعتبر االتفاق معبراً عن املصالح اإلقليمية جلمهورية مصر 
العربية، بينما رحبت بقية الدول العربية وإيران وتركيا باالتفاق، ووعدت باملساعدة 

على حتقيق بنوده على األرض. 
وعلى الصعيد الدولي باركت الرباعي��ة الدولية االتفاق واعتبرته مدخالً، لبداية 

مسيرة سالم حقيقية بني إسرائيل وبني الفلسطينيني. 
أما الواليات املتحدة، التي طالبت على مدار الس��نوات املاضية بعودة الس��لطة 
الوطنية الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، خاصة في عهد الرئيس اجلديد دونالد 
ترامب، فقد عبر موقفها عن نوع من االرتباك، ففي الوقت الذي رحب فيها مبعوثها 
للس��الم في الشرق األوسط جيس��ون غرينبالت باالتفاق، عاد بعدها إلى املطالبة 
من احلكومة الفلسطينية القادمة، في حال تشكيلها باالعتراف بشروط الرباعية 
الدولية8، كش��رط لالعتراف والتعامل معها، صدر عن البيت األبيض بيان ذكر فيه 
أن الوس��اطة املصرية بني فتح وحماس، أوج��دت فرصة إيجابية ونادرة للحل، رغم 
موقفها الداعي لتفكيك س��الح حماس9. وساهم البيان املذكور في تبديد اخملاوف 
احمللية واإلقليمية من إفش��ال االتفاق على األرض، خاصة من قبل إس��رائيل، كونه 
وجه ضربة موجعة الستراتيجيتها التي بنتها على مدار العقود املاضية، الداعية 

لفصل جغرافي وسياسي بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما املوقف اإلس��رائيلي الرسمي من املصاحلة الفلسطينية، فقد كان في األيام 
األولى متفاجئاً من سرعة وقدرة السلطات املصرية على دفع حركتي فتح وحماس 
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للتوقي��ع على االتفاق، وفضلت الصم��ت ومراقبة ما يجري إعالمياً واس��تخبارياً، 
لعدم معرفتها تفاصيل االتفاق. 

وقب��ل عقد حكومتها اجتماعها الطارئ لبحث ملف املصاحلة الفلس��طينية، 
وقبل يومني من توقيع االتفاق، أرس��لت إس��رائيل وفداً أمنياً إل��ى القاهرة، ملعرفة 
تفاصي��ل ما يجري، التخاذ ما تراه مناس��باً من قرارات. لك��ن ذلك، لم مينع مصادر 
سياسية إسرائيلية رسمية، من القول إن أية مصاحلة بني السلطة وحماس، يجب 
أن تتضمن تفكيك حماس عس��كريا واالعتراف بإسرائيل واإلفراج عن جثث اجلنود 
واملدنيني اإلس��رائيليني10. بينما صرح رئي��س البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت أن 
االتفاق س��يؤدي إلى تش��كيل حكومة إرهاب وطني، وطال��ب بقطع العالقات مع 
الس��لطة الفلس��طينية، وإعادة العقوبات التي فرضت على الفلسطينيني عام 
2014 بعد توقيع اتفاقية الش��اطئ للمصاحل��ة بني حركتي فتح وحماس، وطالب 
بوق��ف املفاوضات، التي اعتبر مجرد عقدها مع الفلس��طينيني تنازالً إس��رائيلياً 

لهم11.   
وبع��د أن اتضحت جدي��ة املصاحلة بني حركت��ي فتح وحماس، وإع��ادة اللحمة 
لش��طري الوط��ن سياس��ياً على األق��ل، اجتمع اجملل��س الوزاري املصغر لش��ؤون 
األم��ن على مدار يومني كامل��ني. وقبيل االجتماع، صرح رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيامني نتنياهو بأن إس��رائيل ل��ن تعترف باملصاحلة بني فت��ح وحماس، لكنها لن 
تقطع العالقة مع الس��لطة الفلسطينية، ولن متنع تنفيذ االتفاق، وستعمل مع 
احلكومة الفلس��طينية في معابر غزة بالقضايا اإلنس��انية املتعلقة بالقطاع12. 
وخ��الل االجتماع اتخذت احلكومة اإلس��رائيلية قراراً بع��دم التعامل مع احلكومة 

الفلسطينية، إلى حني تنفيذ الشروط التالية:
االعتراف بإسرائيل ووقف اإلرهاب.. 1
املوافقة على شروط الرباعية الدولية.. 2
تفكيك سالح حماس.. 3
إعادة جثث اجلنود واملدنيني اإلسرائيليني لدولة إسرائيل.. 4
س��يطرة السلطة الفلس��طينية كامالً على قطاع غزة من ناحية أمنية، مبا . 5

في ذلك املعابر ومنع التهريب.
استمرار محاربة البنى التحتية حلماس في “يهودا والسامرة”.. 6
قطع حماس عالقاتها مع إيران.. 7
تزويد قطاع غزة باالحتياجات اإلنس��انية من خالل الس��لطة الفلس��طينية، . 8

واألجهزة التي أقيمت لتحقيق هذا الهدف13. 
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وإث��ر انته��اء االجتماع صرح رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني نتنياهو، بأنه لن 
يوافق على مصاحلة مزورة، يتصالح فيها الفلس��طينيون على حساب وجود دولة 
إسرائيل. وصرح أحد الوزراء بأن املصاحلة الفلسطينية تعيد الرواية الفلسطينية 
املوحدة، بينما صرح آخر رفض ذكر اسمه، بأن مصر، ومن خالل ضغطها على فتح 

وحماس لتوقيع االتفاق، تعيد قطاع غزة إلى أحضان إسرائيل.14 
وإث��ر ذلك، تس��ابق كتاب الرأي في وس��ائل اإلع��الم اخملتلفة في حتلي��ل القرارات 
اإلس��رائيلية، واحتمال جن��اح املصاحلة من عدمها، أس��وة باالتفاقيات الس��ابقة 
املوقع��ة بني الطرفني منذ عام 2007 حتى اليوم، واعتب��ر اجلميع أن االتفاق يحمل 

في طياته عوامل التفجير، مثل مواضيع السالح الواحد والقانون الواحد. 
واعتب��ر بع��ض الكت��اب أن قرارات احلكومة، ليس��ت ق��رارات قوي��ة كتلك التي 
اتخ��ذت عام 2014، وأنها جاءت إلرضاء »البيت اليهودي« للمحافظة على االئتالف 
احلكوم��ي من االنهيار. وأضاف هؤالء الكت��اب أن موافقة رئيس احلكومة على قرار 
وقف املفاوضات مع احلكومة الفلس��طينية ال يعني ش��يئاً العتبارين أساس��يني 
هما: أن املفاوضات متوقفة أصالً، واملفاوضات ال جُترى مع احلكومة الفلس��طينية، 

بل مع منظمة التحرير15. 
بينم��ا صرح بعض الكتاب، أن املوقف اإلس��رائيلي املتس��اهل مع املصاحلة هذه 
امل��رة، جاء لرغبة إس��رائيل بعدم إغض��اب مصر التي تقيم معها عالقات س��الم، 
وموافق��ة الواليات املتحدة عليها التي أجرى رئيس��ها محادثات بهذا الش��ان مع 
الرئي��س املص��ري عبد الفتاح السيس��ي ومع رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
نتنياهو خالل انعقاد اجلمعية العامة لأمم املتحدة في شهر تشرين األول )أكتوبر( 

عام 2017 16.
 واعتب��ر هؤالء الكت��اب أن املوقفني )األميركي واملصري( لم يبقيا أمام إس��رائيل 
س��وى اآلمال بانهيار املصاحلة رغم امتالكها أدوات الضغط إلفش��الها، لكنها لن 

تفعل نتيجة املوقفني17.  
بينم��ا اعتب��ر بعضه��م أن عودة الس��لطة لغ��زة مصلحة إس��رائيلية وتخدم 
مصاحلها األمنية. وأضاف هؤالء أن وزيرة اخلارجية اإلس��رائيلية الس��ابقة تسيفي 
ليبن��ي حاولت خالل ح��رب عام 2014 مترير ق��رار في مجلس األم��ن يقضي بعودة 
الس��لطة الفلس��طينية تدريجياً إلى حكم غزة من خالل البدء بالسيطرة على 
املعابر، لكن التحرك فش��ل لرفض الرئيس الفلس��طيني محمود عباس املقترح، 

وعدم اهتمام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
وف��ي املقابل، اهتمت مراكز األبحاث باتف��اق املصاحلة، حيث أجمع الباحثون في 
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مراك��ز األبحاث أن املصاحلة الفلس��طينية- الفلس��طينية ما زال��ت بعيدة، رغم 
جدية النوايا هذه املرة. لكن، ما زالت أمام طريق املصاحلة الكثير من القضايا التي 
تتطل��ب عالجاً وحاّلً، حيث صرح رئيس مرك��ز أبحاث األمن القومي في جامعة تل 
أبي��ب عاموس يادلني أن معوقات االتفاق هي: س��الح حماس والقس��ام، واالعتراف 
بش��روط اللجنة الرباعية، ورفض الس��لطة عمليات عسكرية حلركة حماس من 

الضفة الغربية18.  
ولم يغب عن بال اجلهات اإلسرائيلية اخملتلفة، حساب الربح واخلسارة في املعادلة 
اجلديدة، حيث أش��ارت جميعها أن الراب��ح الوحيد من املصاحلة احلالية هو الرئيس 
الفلس��طيني محمود عباس، إن كان ذلك في الساحة الفلسطينية الداخلية أو 
في مواجهة إس��رائيل، لكن املصادر نفسها أش��ارت إلى املشاكل العميقة التي 
س��يواجهها، فغزة التي خرج منها قبل عش��رة أعوام، لم تعد غزة التي عاد إليها 

بعد تلك السنوات. 
وبالنس��بة للعالقة بني حركة حماس وإسرائيل، ذُكر بأن على إسرائيل احملافظة 
على هذه العالقة، بش��كل غير رس��مي، وهي عالقة تراكمت على مدار السنوات 

السابقة، أي منذ سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 19.  

اخلالصة
وجهت املصاحلة الفلس��طينية، ضربة موجعة الستراتيجية إسرائيل القائمة 
على فصل قطاع غزة سياسياً وجغرافياً عن الضفة الغربية، أو دفعه نحو جمهورية 
مص��ر العربية، وهي السياس��ة الت��ي صاغتها ونفذتها وعملت على حراس��تها 
طوال العقد املاضي. اآلن، وبعد التوقيع على االتفاق، لم يبق أمام إس��رائيل، سوى 
البحث عن وسائل وطرق جديدة، لتنفيذ استراتيجيتها وسياستها القائمة على 

استمرار االنقسام واالنفصال بني املنطقتني. 
الضربة املوجعة لسياسات إس��رائيل جتاه قطاع غزة والضفة الغربية، الداعية 
إلى دفع القطاع نحو مصر، أو إقامة كيان سياسي مستقل، دفع مختلف األطراف 
اإلقليمية، خاصة جمهورية مصر العربية إلى الضغط على حركتي فتح وحماس 
للتوصل إلى اتفاق، ما اضطر إس��رائيل إلى تقبل املصاحلة كأمر واقع، وفق منطق 

أهون الشرين. 
كذلك كشف االنقس��ام واخلصام في صفوف الفلسطينيني، عدم قدرة حركة 
حماس على تقدمي قراءة س��ليمة وصحيحة لأهداف اإلسرائيلية، التي حصرتها 
ف��ي إس��قاط حكم حركة حماس ف��ي قطاع غزة كأول جتربة حكم إس��المي في 
املنطقة، ولو جنحت في تقدمي قراءة سليمة، لوفرت الكثير من اخلسائر، في البشر 
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واحلجر، التي قدمها الشعب الفلسطيني في القطاع على مدار السنوات العشر 
املاضية، أو قللت من اخلسائر على األقل. 

االنقس��ام في صفوف الفلس��طينيني يجب أن يكون درس��اً ال ينس��ى، ألنه وفر 
إلس��رائيل فرص��ة ذهبي��ة لم تتوفر له��ا منذ ع��ام 1948، في تنفيذ سياس��اتها 
العدواني��ة بحق الفلس��طينيني ف��ي قطاع غ��زة والضفة الغربي��ة، ومكنها من 
التهرب من االس��تحقاقات املترتب��ة على احتاللها للمنطقت��ني لعقد من الزمن 
على األقل، وسط صمت إقليمي وجتاهل دولي وتعاون أميركي مع الطرف املعتدي. 
املصاحل��ة احلالية يجب أن ال تتوقف عند النقاط املذك��ورة في االتفاق بني حركتي 
فتح وحماس فقط، بل يجب أن تتعداها باجتاه تبني مش��روع سياس��ي وكفاحي 
لكل الفلس��طينيني، فالصراع مع دولة إس��رائيل لم يحسم بعد لصاحلها، ليس 
فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، بل في كل فلس��طني التاريخية، رغم 

محاوالتها حسمه لصاحلها منذ أكثر من قرن حتى اليوم. 
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تجنيد املتزمتني دينيا »الحريديم« كمستوطنني

صقر إلياس نزال*

منذ بداية الثمانينات وبسبب تزايد عدد الطالب املتدينني املُعَفنْي من اخلدمة في 
اجليش اإلس��رائيلي بذريعة تفرغهم لدراس��ة التوراة، بات موضوع تهرب املتزمتني 
دينياً من اليهود »احلريدمي« من اخلدمة العس��كرية، يش��كل موضوعاً س��اخناً في 
اخلطاب االجتماعي/السياس��ي اإلسرائيلي، نظرا لتزايد عدد من أصبح يشملهم 
تأجيل اخلدمة العس��كرية )والذي ينتهي غالبا باإلعف��اء(. وألن التأجيل اقترن مع 
خروج هؤالء من عداد القوى العاملة، لكون التأجيل يشترط التفرغ لدراسة التوراة 
داخل مدرسة دينية. وقد زاد من سخونة هذا املوضوع لدى الرأي العام اإلسرائيلي 

قرار محكمة العدل العليا مؤخراً والذي قضى بإلغاء اإلعفاء بصورة نهائية.
حت��اول هذه املقالة، طرح املوضوع بجوانبه اخملتلف��ة بهدف وضع اخملتص والقارئ 
الفلس��طيني والعربي أمام إحدى القضايا املثيرة للجدل واخلالف، والنعكاساتها 
على الصراع العربي- اإلس��رائيلي، خاصة أن جتنيد هذه الفئة من اجملتمع اليهودي، 
س��يترك آثاراً س��لبية على الفلس��طينيني، حيث إن التوجهات األخيرة واملتمثلة 
باس��تيعابهم ضمن حركة االس��تيطان تعني زيادة في زخم االس��تيطان وابتالع 
املزيد من األراضي، وإمداد حركة االستيطان عموماً وقيادة اجليش خصوصاً بعناصر 

أكثر تشدداً جتاه الفلسطينيني. 
إن الصعوب��ة التي واجهتها معاجلة هذا املوضوع م��ن قبل احلكومات املتعاقبة 
تكم��ن في حساس��ية ارتباط ه��ذا األمر باملوض��وع الديني، وزي��ادة تأثير الطائفة 
احلريدية في احلياة السياس��ية اإلس��رائيلية، وخاصة بعد تأس��يس »حزب شاس« 

الذي ميثل احلريدمي الشرقيني.
ويرى العلمانيون في هذا اإلعفاء خرقاً ألهم ركائز الدميقراطية أال وهي املس��اواة 
ف��ي حتمل الع��بء األمني. وأصبحوا يش��عرون بالغب أكثر فأكثر م��ع تزايد أعداد 

*  كاتب مقيم في رام اهلل.
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املتهرب��ني من اخلدمة ومع زي��ادة الثمن املطلوب دفعه من قبل املتجندين للجيش. 
»ويرون أن التجند للجيش وحتمل العبء األمني ميثل كما ورد في تقرير جلنة »طال« 
قيمة مهمة جداً للدفاع عن أمن الدولة وبقاء الش��عب اليهودي. وميثِّل قيمة من 
ش��أنها احلفاظ على وحدة الشعب اليهودي. كما أن عدم املشاركة في حتمل هذا 
الع��بء ميّس بالتالي مبدى اس��تعداد اجلمهور حلمل الع��بء على كاهله وهذا ميس 

بوحدة وحصانة اجملتمع اإلسرائيلي«1 )املاسي، أوريانا، وآخرون 2012(. 
أم��ا املتدينون فيبررون موقفهم بالقول إن دراس��ة التوراة هي أهم ش��يء ميكن 
للشاب القيام به، وهي مهمة الدفاع عن وجود الشعب اليهودي وعن أمن وسالمة 
الدولة، وأهميتها ال تقل، ورمبا تزيد، عن اخلدمة في اجليش. إن موقفهم املتشدد من 
مسألة التجنيد ميكن أن يكون نوعاً من الدفاع عن الثقافة احلريدية من االنكشاف 
للعال��م العلماني أثناء اخلدمة العس��كرية. إلى جانب معارضة احلريدمي إلنش��اء 
دولة إس��رائيل، إضافة إلى ذلك يدعي احلري��دمي أن مطالبتهم من قبل العلمانيني 
بالتجند للجيش تس��تهدف علمنتهم، وليس املقصود منه إش��راكهم في حتمل 

العبء األمني.2 )جريلك. م 2002(.

حجم املشكلة وتطوراتها
تت��راوح تقديرات عدد أبناء الطائفة احلريدية ما بني 600000-800000 ش��خص، 
ونسبتهم بالنسبة للسكان اليهود هي 11-14% وجململ السكان 8-11%، ومما يزيد 
من حدة املشكلة هو نسبة الزيادة املرتفعة في أوساط هذه الطائفة حيث تصل 
الزيادة الس��نوية إلى 7% س��نويا. في حني أن نسبة الزيادة الس��نوية لدى اليهود 

اآلخرين هي 1.3%3 )مركز األبحاث واملعلومات التابع للكنيست 2012”).
لق��د كان حجم املش��كلة صغيرا في البداية، متمثالً ب���400 من طالب املدارس 
الدينية، والذين قام بن غوريون وبعد اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل وبروح الرسالة 
املوجه��ة لقادة أغودات يس��رائيل في آذار )م��ارس( 1948، وبصفته رئيس��اً للوزراء 
ووزيرا للدفاع بإصدار أمر يؤجل خدمة أبناء املدارس الدينية »اليشفوت« طاملا هم 
ملتحقون باملدرسة الدينية، وهو ما يسمى ب�»اتفاق توراته هي حرفته« إال أن هذا 
التأجي��ل »غالباً ما ينتهي بتجني��د لفترة قصيرة أو بإعفاء ت��ام«4 )دفنا براك ايرز، 

 .)2011
وتواص��ل هذا التأجي��ل لطالب امل��دارس الدينية، علماً أن ه��ؤالء الطالب كان ال 
يسمح لهم بالدخول إلى سوق العمل )ألن مهنتهم مقتصرة على دراسة التوراة(.

وقد تفاقمت املش��كلة بارتفاع أعداد من يش��ملهم اإلعفاء إل��ى أرقام وصلت 
ألكثر من 30000 في نهاية التس��عينات، وبلغ عدد من أجلت خدمتهم سواء بناء 
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على اتفاق “توراته هي حرفته” أو أبناء الصهيونية الدينية وطالب املدارس الدينية 
العالية “اتفاق املركز” س��نة 2010 إلى 63000، وبعد أن أعفت احلكومة 11000 من 
احلري��دمي املتزوجني والذين لديهم 3 أوالد فأكثر، أصبح عدد من ش��ملهم التأجيل 
54000 ش��خص )مبن فيهم من ال يصلحون للخدمة ألس��باب صحية(. و”حس��ب 
بيان��ات وزارة الدفاع، فقد كان ع��دد مؤجلي اخلدمة أو املُْعفني منها في إطار اتفاق 

“توراته مهنته” هو 48452”5 )املاسي، أوريانا وآخرون. 2012 ص22(.
وقد تزايدت نس��بة املعفني من اخلدمة في الس��نوات األخيرة، حيث ارتفعت من 
23.1% ع��ام 2005 إل��ى 25.1% س��نة 2011. وقدر عدد الش��باب احلريدي في س��ن 
التجني��د )في س��نة 2012( ب�7300 ش��خص. )مرك��ز األبحاث واملعلوم��ات التابع 

للكنيست 2012(6.
وتتوق��ع املعطي��ات أن يصل العدد إل��ى أكثر من 100 ألف طالب في الس��نوات 
القادمة. يذكر أن 55 ألف يهودي يصلون لسن التجنيد سنويا منهم 15-20% من 

احلريدمي )مئير إيليران وغابي شيفر، محرران 2015(7. 

تطورات املشكلة
لم يُخِف احلريدمي عدم تأييده��م للحركة الصهيونية منذ بداياتها، حيث إنهم 
يرفضون تدخل البشر في عودة اليهود من املنافي إلى »أرض إسرائيل« وبناء الهيكل 
الثالث. ومن أجل احلصول على موافقتهم على قرار التقسيم وإقامة الدولة، فقد 
قام بن غوريون كممثل ع��ن قيادة احلركة الصهيونية بالتوصل إلى اتفاق مع أحد 
قيادات املتزمتني الدينيني »احلريدمي« احلاخام إس��حق مئير لفني رئيس إدارة أغودات 
يس��رائيل. وهو االتفاق الذي عرف الحقا بتس��ويات الوضع القائ��م. وكان االتفاق، 
عب��ارة عن رس��الة وجهها رئيس الوكالة اليهودية دافيد ب��ن غوريون وبتوقيع عدد 
من احلاخامات املؤيدين إلقامة دولة إس��رائيل إلى حزب أغودات يس��رائيل. وحددت 
الرس��الة أربعة مجاالت س��تؤخذ بع��ني االعتبار لدى إقامة الدولة ألنها تش��كل 
أس��اس الدين اليهودي وهي: قدس��ية يوم الس��بت، وحتضير الطع��ام وفق الطرق 
اليهودية )الكاشير(، واألمور الشخصية )مثل الطالق والزواج  والتعليم وغيره من 
املواضيع(8. )مركز أبحاث الكنيست– تقرير طال، نشر في موقع الكنيست 2002(.

وف��ي إط��ار التعليم، اعتب��ر تعليم الطالب الذين يدرس��ون التوراة ف��ي إطار ما 
اصطلح على تس��ميته اتفاق )توراته حرفته( س��ببا لتأجيل خدمتهم في اجليش، 
بحي��ث يظل طالب اإلطار املذك��ور في مدارس دينية إلى حني وصولهم إلى س��ن 
محدد مينع دخولهم للجيش9. )مركز أبحاث الكنيست– تقرير طال، نشر في موقع 

الكنيست 2002(.
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في ش��هر آذار )مارس( 1948 وبناء على توجيهات بن غوريون، أصدر رئيس األركان 
أم��راً لقادة األلوية في اجلي��ش والتي كانت في طور اإلنش��اء، يتم مبقتضاه اعتبار 
أبناء املدارس الدينية وطبقاً لقوائم مصادق عليها معفني من اخلدمة العسكرية، 
وهذا القرار س��اري املفعول ملدة س��نة، وفي تشرين األول )أكتوبر( من العام نفسه 
أصدر رئيس احلكومة بن غوريون قراراً يؤجل فيه جتنيد 400 طالب من أبناء املدارس 
الديني��ة، الذين يعتب��رون أن »توراتهم هي حرفتهم«10. )مركز أبحاث الكنيس��ت– 

تقرير طال، نشر في موقع الكنيست 2002م(.
في نهاية س��نوات اخلمسينات اقترح بن غوريون على احلاخام األكبر »هرتسوغ« 
أن يتم تدريب من يختارون تعلم التوراة طوال حياتهم ملدة 3 شهور أما الباقون من 

أبناء املدارس الدينية فعليهم اخلدمة كباقي األشخاص. 
في نهاية س��نة 1958 توصل بيرس »كمدير ل��وزارة الدفاع« إلى اتفاق جديد مع 
رؤس��اء املدارس الدينية، مبقتضاه يحصل طالب املدرس��ة الدينية الذي وصل سن 
التجنيد والذي يريد مواصلة الدراس��ة فيها، على تأجيل خدمة سنوي حتى يصل 
إلى سن ال�25، ولكن طالب املدرسة الدينية الذي عمره 18-25 الذي يترك املدرسة 
الديني��ة يتم جتنيده ف��وراً. أما الطالب الذي أصبح عمره 25 س��نة ويريد مواصلة 
دراسته في املدرسة الدينية، يكون باإلمكان مواصلة حصوله على تأجيل للخدمة 
العس��كرية حتى س��ن ال�29، ولكنه إذا اختار أال يواصل دراسة التوراة يكون عليه 
أن يت��درب ملدة ثالثة ش��هور وبعده��ا يدخل في عداد االحتياطي. في س��نة 1968 
ش��كلت جلنة وزارية لبحث املوضوع وقد أبقت اللجنة على التأجيل ألبناء املدارس 
الدينية مع اإلش��ارة »أاّل يزيد اإلعفاء عن حجم اإلعفاء السنوي القائم والذي كان 

في حينه )800(«.
وقد ظل األمر قائما حتى حكومة بيغن األولى حيث طالب املتدينون تثبيت ذلك 
في االتفاق االئتالفي، وفي رس��الة عي��زر وايزمن وزير الدفاع في تلك احلكومة حلزب 

أجودات يسرائيل والذي فسر فيها البند ال�25 من االتفاق االئتالفي كتب:
1-  ال يكون هنالك حتديد لعدد املدارس الدينية أو عدد املشمولني بتأجيل اخلدمة. 
2-  يكون باإلمكان قبول التائبني في أي عمر ويحصلون على تأجيل خدمة كباقي 

طالب املدرسة الدينية.
وهذا االتفاق هو الذي فتح الباب على مصراعيه للحصول على تأجيل للخدمة 
ألعداد كبيرة من املتدينني وأعطى أداة قوة جديدة لرؤساء املدارس وبالتالي لأحزاب 

الدينية، ألنها أصبحت قادرة على إعطاء من تريد إعفاًء من اخلدمة.
لق��د ب��دأت إرهاصات التح��ركات القانونية ضد إعفاء احلريدمي في س��نة 1970، 
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ولك��ن احملكمة العليا تهرب��ت من البت فيها بحجة عدم وقوع ضرر مباش��ر على 
امللتمس، وأن املوضوع هو سياسي وليس قانونياً، وقد جتددت االلتماسات املعارضة 
في الثمانينات من قبل احملامي رسلر، وحتى عندما رفضت احملكمة العليا االلتماس 
املقدم لها فإنها وضعت في قرارها البذور األولى التي كان من ش��أنها أن تش��كل 
ركيزة في االعتماد عليها من قبل امللتمسني في التسعينات حني تزايدت األصوات 
الداعي��ة إلى تغيير الواقع القائ��م املتمثل في الرضوخ ملطال��ب املتدينيني، حيث 
قام أمنون روبنش��تاين من حركة التغيير “شينوي” في سنة 1997 بتقدمي التماس 
حملكمة العدل العليا ضد وزير الدفاع بش��أن “قانونية اتفاق” توراته حرفته”، حينها 
لم يعد بإمكان احملكمة رفض االلتماس بس��بب غياب ح��ق النظر في القضية أو 
التذرع بالصغر النس��بي حلجم الظاهرة لتبرير اس��تمرار الوضع على حاله. ولكن 
احملكم��ة وجدت لها مخرجاً من هذه املش��كلة عن طري��ق إصدار حكم له صبغة 
رس��مية ترك املس��ألة السياس��ية مفتوحة إلى درجة كبيرة. حيث قررت احملكمة 
أن اإلعف��اء بالصيغة التي عرض فيها أمام احملكمة ليس قانونياً ألن أمراً أساس��ياً 
مثل إعفاء مجموعة كاملة من الس��كان من واج��ب اخلدمة في اجليش، يقتضي 
اتفاقاً صادراً عن هيئة تش��ريع من الكنيس��ت وال ميكن أن يكون مبنياً على مجرد 
قرار إداري لوزير الدفاع. ورغم ذلك لم يكن للقرار تأثير فوري على الواقع ألنه أش��ار 
إلى أن س��ريانه يبدأ بعد س��نة من أجل إجراء االستعدادات املناسبة وتشريع هذا 

األمر.11 )براك- ايرز. د، جتنيد أبناء املدارس الدينية(.
لقد كان واضحاً أن تضمني احلالة التي كانت سائدة في إطار تشريع قانوني هو 
أمر غير ممكن قانونيا وسياس��يا. قانونياً كان من املش��كوك فيه أن يصدر تش��ريع 
به��ذا الش��أن ألن أي تش��ريع جديد كان يقتض��ي أن يخضع وال يع��ارض القوانني 
األساس��ية، وحتى لدى صدور القرار فقد تضمن أن احلق في املس��اواة محمي في 
إطار املبدأ القانوني “احترام اإلنس��ان”. أما سياس��ياً فق��د حرصت احلكومة على 
اس��تقرار ائتالفاتها التي تضم جهات تقف ضد من��ح التأجيل، لهذا فإن احملكمة 
بهذا القرار ألقت على اجلانبني مهمة البحث عن حل سياس��ي يكون مقبوال من 

اجلمهور ويكون قانونياً.
وهك��ذا مت تش��كيل جلنة طال )وهو قاض س��ابق ف��ي احملكمة العلي��ا(. حيث مت 
تش��كيل جلنة للبحث عن صيغة قانونية تعطي تسويغاً قانونياً لقرار وزير الدفاع 
ال��ذي أصبح مبثابة قانون يعف��ي احلريدمي من اخلدمة في اجلي��ش، والتي على ضوء 
توصياتها مت إصدار قانون “تأجيل اخلدمة لطالب املدارس الدينية املتفرغني لدراسة 
الت��وراة “توراتهم حرفتهم” املس��مى “قانون طال”، وقد ص��در كقرار مؤقت ملدة 5 
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سنوات، ودخل حيز التنفيذ سنة 2003. وهذا القانون يحدد معايير لتأجيل اخلدمة 
في إطار “اتفاق توراته هي مهنته” والش��روط املس��بقة للدخول في االتفاق، وسن 
التأجيل، ومدة التأجيل، واملؤسسات التوراتية التي يشملها االتفاق، وعدد ساعات 
الدراس��ة في املدارس الدينية. أم��ا قائمة املدارس الدينية التي يش��ملها االتفاق 
فقد نص القانون أن يتم حتديدها من قبل وزير الدفاع طبقاً لتوصيات جلنة املدارس 

الدينية في البالد، أو احتاد املدارس الدينية الداخلة في االتفاق. 

شروط »اتفاق توراته حرفته«
ف��ي حني كانت الصيغة األولى لالتفاق الذي صاغه بن غوريون، تقضي بأن يقدم 
الطالب الذي يريد أن يس��ري عليه االتفاق تصريحاً مكتوب��اً يقول فيه: »إن توراته 
حرفته«، ويدرج اس��مه في س��جل إحدى املدارس الدينية املنضوية حتت إطار هذا 
االتفاق. ويس��تمر التأجيل طاملا هو ملتزم مبواصلة دراس��ة التوراة. ولكن حس��ب 
قانون طال، فإن املكلف باخلدمة العسكرية، املعني بتأجيل خدمته في إطار »اتفاق 
توراته حرفته« عليه أن يثبت أنه ينطبق عليه أحد الش��روط التالية: أنه درس في 
مدرسة دينية أو ثانوية، أو مدرسة دينية مهنية من سن ال�16عاما فما فوق، أو أنه 
تعلم في مدرسة ثانوية دينية رسمية واجتاز البجروت في مادة التلمود مبستوى 5 
وحدات تعليمية أو تعلم في مدرس��ة دينية في اخلارج، أو مت اعتباره كتائب حسب 

تعليمات اجليش. )مركز البحث واملعلومات 2012.(12
لق��د ن��ص القانون عل��ى أن من أجل خدمت��ه 4 مرات متواصلة والذي بلغ س��ن 
الثانية والعشرين، ميكنه أن يترك املدرسة الدينية ملدة سنة من أجل العمل. وفي 
نهاية س��نة احلس��م هذه يختار الطالب إما التجند للجيش، أو التطوع للخدمة 
املدنية الوطنية، أو يرجع للدراسة في املدرسة الدينية كطالب ينطبق عليه اتفاق 
»توراته هي مهنته«. ولكن تبني أن مسار سنة احلسم قد فشل، حيث عاد معظم 
من أنهوا هذه الس��نة للدراسة في املدرس��ة الدينية بدالً من اخلدمة العسكرية 

أو املدنية.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن »مدارس االتفاق الدينية« أو »يش��فوت ههس��در« ليست 
خاصة باحلريدمي، بل هي مدارس دينية صهيونية وينتمي أغلب طالبها للصهيونية 
الدينية، ولك��ن ينضوي في إطارها بعض احلريدمي »كأف��راد  أو كمدارس«. وهنالك 
مدارس دينية حريدية تفضل أال تكون ضمن »مدارس االتفاق« ألس��باب أيدولوجية 
وخاص��ًة م��دارس »مركز الرابي« وتس��مى »يش��فوت هم��ركاز«، »م��دارس املركز 
الدينية« نسبة للمدرسة الدينية التي بادرت بتأسيسها حتت إطار »اتفاق املركز«. 
وهي خاصة بالطالب املعنيني مبواصلة دراس��ة التوراة ويتعهدون بدراس��ة التوراة 
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حتى س��ن التاسعة والعش��رين. وتكون اخلدمة في اجليش فيها لفترة قصيرة )6-
15 ش��هراً( يختار فيها الطالب متى تبدأ بحي��ث ال يقل عمره عن 22 عاما، ويعود 

بعدها لتعلم التوراة حتى سن التاسعة والعشرين على األقل. 
وهنالك شكل آخر متفرع من مدارس االتفاق ويسمى »شسدر« أو »اتفاق الست 
س��نوات«. حيث يقضي االتفاق بأن يكون املس��ار ملدة 6 سنوات )ما بني اخلدمة في 
اجلي��ش وتعلم التوراة، ب��دال من 5 في االتفاق العادي(، وه��ي مخصصة للمعنيني 
مبواصل��ة اخلدمة في اجليش، حيث تبني أن 50% ممن التحقوا بهذا املس��ار أصبحوا 

ضباطاً في اجليش.
وقد بلغ عدد مدارس االتفاق سنة 2009، 47 مدرسة، يدرس فيها أكثر من 7500 
طالب، وفي س��نة 2011 وصل عدد الطالب إلى 9829 طالباً وفي بداية 2013 وصل 

عدد هذه املدارس إلى 70 مدرسة.
وبش��كل عام فإن الذين مت تأجيل خدمتهم اس��تناداً إل��ى اتفاق »توراته حرفته« 
هم طالب املدارس الدينية أبناء 18-25 س��نة، وطالب مدارس االتفاق العادي، وأبناء 
الصهيوني��ة الدينية، وطالب املدارس الدينية العالي��ة »اتفاق املركز«، وقد بلغ من 
ش��ملهم هذا التأجيل/اإلعف��اء 63 ألفاً، قام��ت احلكومة بإعف��اء 11000 منهم 
بش��كل نهائي وهم احلري��دمي املتزوجون الذين لديه��م 3 أوالد فأكثر، وبهذا يصبح 

العدد 54000.
وف��ي نهاية الثمانينات مت بلورة مس��ار جدي��د لطلبة املرحل��ة الثانوية املقبلني 
عل��ى التخرج، لزي��ادة دوافعهم لاللتحاق باجليش وخدمة اجملتمع، وس��مي مبدارس 
»التهيئة ما قبل اخلدمة العسكرية«. »همخينوت«، وقد تأسست أول مدرسة من 
هذا النوع في مس��توطنة »علي« الواقعة جنوب نابلس سنة 1987. ويوجد اليوم 
حوالي خمسني من هذه املدارس نصفها تقريباً تقع في املستوطنات الواقعة في 

الضفة الغربية.
»لقد بّلور اجليش مس��ارين خلدم��ة احلريديني املعنيني بااللتح��اق باجليش: األول: 
التجند لكتيبة الناحل احلريدية القتالية »نتس��ح يهودا«، والتي أُنش��ئت س��نة 
1999 وه��ي مخصص��ة ألبناء املدارس الديني��ة أبناء )18-21( غير املش��مولني في 
)اتف��اق تورات��ه مهنته(. حيث يخدم الطالب س��نتني وفي الس��نة الثالثة يتلقون 

تأهيالً مهنياً وتعليمياً إلعدادهم للحياة املدنية. 
املس��ار الثاني هو »ش��احر« »دمج احلريدمي« الذي أنش��ئ س��نة 2007، وهو معد 
الس��تيعاب كبار السن وأرباب العائالت. من الفئة العمرية )22-27(، أو أبناء الفئة 
العمرية )20-21( الذين ال تؤهلهم لياقتهم البدنية لاللتحاق بالوحدات القتالية، 
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ومدة هذا املس��ار 16-24 ش��هرا. ويتلقى من يختارون هذا املس��ار تأهيال إلشغال 
وظائف في القطاع التكنولوجي في اجليش«.

ه��ذا إلى جانب وجود مس��ار »ما قبل اخلدمة« املعد للش��باب احلريدي أبناء 15-
18 الذي��ن ترك��وا املدرس��ة الدينية، ويتلقى الش��بان خالله تأهي��الً مهنياً متهيداً 
اللتحاقهم باخلدمة العس��كرية. حيث ابتدأ هذا البرنامج س��نة 2009«13. )مركز 
البحث واملعلومات التابع للكنيس��ت. 2012( وقد ارتف��ع عدد اجملندين احلريدمي من 

سنة 2007 إلى 2011 أربع مرات )من 288 سنة 2007، إلى 988 سنة 2011(.
بعد أن قضت محكمة العدل العليا سنة 2012 بعدم قانونية قانون طال، وضرورة 
أن تقوم احلكومة ببلورة بدائل له، أنشأت احلكومة في أيار )مايو( 2012 جلنة لهذه 
الغاي��ة وهي جلنة بلس��نر التي قاطعها احلريدمي، وبعد انس��حاب إس��رائيل بيتنا، 
والبيت اليهودي منها صدر قرار من رئيس احلكومة بحلها، وبعد تشكيل احلكومة 
اجلديدة في 2013 مت إنش��اء جلنة بيري )برئاس��ة يعقوب بي��ري( وقد تبنت احلكومة 
توصياتها وقدمت احلكومة للكنيست مشروعي قرار لتسوية موضوع جتنيد أبناء 
امل��دارس الدينية في اجلي��ش ودمجهم في اخلدمة املدنية، وف��ي آذار )مارس( 2014 
مت��ت املصادقة عل��ى قانون جديد لتأجيل اخلدمة بالقراءة األولى، ومن ثم أنش��ئت 
جلنة »ش��كيد« الت��ي كان عليها إعداد القانون للمصادقة علي��ه بالقراءة الثانية 
والثالث��ة، وقد برز خالف حاد بني حزب »يوجد مس��تقبل« وحزب »البيت اليهودي« 
حول تضمني القانون لعقوبات اقتصادية أو جنائية، وبتدخل رئيس الوزراء مت النص 
في القانون على ف��رض عقوبات جنائية على املتهربني من اخلدمة، وبعد املصادقة 
عل��ى القانون برز تياران في املعس��كر احلريدي، األول وميث��ل الغالبية ويقوده أهرون 
شتاينمان: ويؤيد التعاون مع س��لطات اجليش في موضوع االمتثال ألوامر احلضور 
ملكاتب التجنيد واحلصول على تأجيل اخلدمة أو اإلعفاء منها، أما املعسكر الثاني 
فكان بقيادة ش��موئيل أويرب��اخ والذي دعا إلى عدم احلضور إل��ى مكاتب التجنيد 

مطلقا.   
وفي تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 وطبقا لالتفاقيات االئتالفية فقد جرى إدخال 
تعديالت عل��ى القانون مت مبوجبها متدي��د فترة التكّي��ف، وإمكانية فرض عقوبات 

جنائية على طالب املدارس الدينية املتهربني من اخلدمة حتى عام 2023.

أسباب فشل عمليات فرض التجنيد 
بالنظر إلى حجم الطائفة احلريدية، والتسهيالت التي متنحها احلكومة واجليش 
لتس��هيل دخولهم إلي��ه، واإلغراءات املمنوحة لهم فإن ع��دد اجملندين احلريدمي في 
مختلف املس��ارات ما زال أقل من طموحات احلكومة. »فوفق��اً لبيانات 2010 فإن 
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هنال��ك 2500 جن��دي حريدي فق��ط يخدمون ف��ي اجليش في مختل��ف الوحدات 
واملس��ارات، وتتركز خدمتهم في أس��لحة اجلو والبحرية واخملابرات؛ حيث ال تخدم 

الفتيات في هذه الوحدات«14 )مدار. 2012(.
بالرغ��م من ق��وة األطراف الداعية إلى جتنيد احلريدمي في الس��احة السياس��ية 
اإلس��رائيلية، وه��م العلمانيون الذين يش��كلون غالبية أحزاب الوس��ط واليمني 
اإلس��رائيلي )املعسكر الصهيوني، و«يوجد مس��تقبل«، والليكود( وحزب ميرتس، 
ورغ��م أن بعضه��ا جعل من هذا املوض��وع عنواناً حلملت��ه االنتخابية مثل »يوجد 
مستقبل« إال أن التوازنات في الساحة اإلسرائيلية بني املعسكرات املتناقضة جتعل 
من قوى صغيرة نس��بياً من األحزاب احلريدية )يهدوت هتوراة لها 6 مقاعد، وشاس 
لديها 7 مقاعد(، قادرة على لعب دور حاس��م في رس��م هذه اخلريطة، ألنها باتت 
تشكل بيضة القبان في تش��كيل احلكومة، ومقابل ذلك حصلتا على مكاسب/

ابتزازات مالية وتش��ريعية متمثلة بش��روط إعفاء أفضل من اخلدمة ومساعدات 
مالية ملؤسس��اتها وأعضائها. وجتدر اإلش��ارة إلى أن أحد أبرز أسباب ظاهرة رفض 
اخلدمة العسكرية لدى املتدينني كما يراها إيتاي بن حورين هو »تراجع هيبة اجليش 
بع��د توالي الضربات على مؤسس��ة اجليش منذ حرب االس��تنزاف«، ويستش��هد 
مبقولة إليهود براك أنه »ينبغي العودة إلى األيام التي كان فيها التهرب من اجليش 
مبثابة وصمة عار على جبني املتهربني. ألن اجليش بدأ يتحول من جيش الشعب إلى 

جيش نصف الشعب فقط«15 )أبو عامر، عدنان 2015(. 

العبر املستخلصة من التجارب السابقة لتجنيد احلريدمي
يرى الكاتبان ستيوارت كوهني ونسيم ليئون أن هنالك أربعة أمور يجب أخذها في 
االعتبار اس��تنادا للمحاوالت السابقة لتجنيد احلريدمي، والتي لم تثمر كثيرا، وهي:

1. قي��ود املطالب اخلاصة للحريدمي: ثمة مطالب خاص��ة للحريدمي تتعلق بأمناط 
احلياة )األكل، اللباس...(، ويصعب على اجليش استيعابهم دون أخذها بعني االعتبار، 

وغالبا ما تقتضى تلبيتها زيادة في النفقات من قبل اجليش.     
2. قيود النوع االجتماعي )اجلندر(: يضع احلريديون هذه املس��ألة كخط أحمر في 
أولوياته��م، فهم يطالبون بعدم جتني��د البنات احلريدي��ات، ويطالبون بالفصل ما 
بني الرجال والنس��اء في أثناء اخلدمة. إن دخول أعداد كبيرة من املتدينني املتزمتني 
وطرحه��م ملثل هذه املطالب قد ي��ؤدي إلى هرب اجملن��دات العلمانيات من اجليش، 

ويكون دمجهم في اجليش على حساب خروج قطاع آخر منه.
3. قيود التحوالت والتغي��رات: يجب أخذ التطورات والتغيرات اجلارية في اجملتمع 
احلري��دي بعني االعتب��ار حيث أصبح��ت هنالك فئة أكث��ر انفتاح��ا مقابل الفئة 
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املغلق��ة. وفي هذه الفئة يخرج الرج��ال للعمل، وتتلقى النس��اء تعليماً أكادميياً 
عالياً ويرس��لون أوالدهم إلى مدارس ثانوية نظرية. وباملقابل ثمة فئة »املنغلقني« 
املتمس��كني بأيدولوجيا مجتمع الدارسني، والذين يسعون إلى متييز أنفسهم عن 
»احلداثي��ني«. ويجب عدم املبالغ��ة بهذه التغيرات، فهي عب��ارة عن توجه للتغيير 

وليس ثورة أيدولوجية.
4. قي��ود تكريس الصورة النمطية: تس��اعد احملاوالت احلالية لتجنيد احلريدمي في 
حتويلهم إلى مجموعة واحدة متجانسة، كما أن الطريقة التي يتم بها جتنيدهم 
تستنس��خ الفجوات االجتماعية بدالً من جس��رها ورأبه��ا، حيث إن أطر التجنيد 
احلالية للحري��دمي جتر معها صورتني مختلفتني جوهري��اً األولى هي صورة النخبة 
)األطر املهنية مثل ش��احر(، والثانية هي صورة املتخل��ف )الوحدات امليدانية مثل 

الناحل احلريدي) )كوهني، ستيوارت وليئون، نسيم 2011(16.

أفكار جديدة حلل مشكلة جتنيد احلريدمي 
نظراً ألن تأجيل اخلدمة مقترن بالدوام في املدرس��ة الدينية فإن ذلك يعني عدم 
االنخراط في س��وق العمل جلميع من ش��ملهم التأجيل، لذلك فقد ارتفعت في 
اآلونة األخيرة أصوات تنادي مبنح إعفاء كامل للمتدينني بهدف تس��هيل دخولهم 
إلى س��وق العمل. وهذا ما جنده في طرح »د. اودي ش��بيغل« الذي يرى أن تش��ريعاً 
ميكِّن إعفاء الش��باب احلريدي من التجنيد بعد س��ن التاس��عة عشرة )على األقل 
للس��نوات ال�10 القادمة( إلى جانب إعطاء امتي��ازات للمتجندين، يبدو في نظره 
أقل تأثيراً صادماً، وسيس��اهم ج��داً في دمج احلريدمي في س��وق العمل.17 )ليفي، 

يغيل، 2012(.
كما طرح الرابي »يهودا زوسمان« رئيس املدرسة الدينية »ايرتس هتسبي« )أرض 
الظباء( حالً ملش��كلة جتنيد احلري��دمي في اجليش، وبالتال��ي اندماجهم في اجملتمع 
وبالتحديد في س��وق العمل، هذا احلل يقوم على اعتراف وتفهم وتقدير كل طرف 
)العلماني��ني واحلريدي��ني( بقيم ودوافع الط��رف اآلخر. ويتلخص احل��ل في اعتراف 
اجليش/احلكومة بتعلم التوراة كخدمة عس��كرية وليس كإعفاء من اخلدمة. 
وإلغاء اتفاق »توراته حرفته« سواء في الوسط احلريدي أو الوسط الديني الوطني، 
وإقامة سالح جديد هو سالح املدارس الدينية، يكون مفتوحاً أمام كافة القطاعات 
السكانية، ويتم إنشاء مدارس دينية »يشيفوت« داخل القواعد العسكرية تطبق 
النظام العس��كري من حيث املأكل وامللب��س واالنضباط واإلجازات، ويتم االعتراف 
باحلاخامات الذين يدرٍّس��ون فيها ويعملون لصالح هذا السالح اجلديد كموظفني 
مدنيني. وتكون مدة الدراسة في هذه املدارس الدينية 4 سنوات ومبعدل ال يقل عن 
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14 س��اعة تعلم يومياً، وفي نهاية كل سنة يتم عقد امتحانات ويواصل الدراسة 
فيها من يجتازون تلك االمتحانات، كما أن التش��ديدات املوجودة في هذه املدارس 
تبقي فيها من يرون بالفعل أن “توراتهم هي حرفتهم”. وفي نهاية األربع س��نوات 
يتم تس��ريح اجلنود دارس��ي التوراة، كأي جن��دي عادي، وبإمكانه��م االندماج في 

اجملتمع املدني كأي جندي مسرح آخر18 )زوسمان، يهودا، موقع كيباه، 2013(.
أما س��تيوارت كوهني ونس��يم ليئ��ون فيقترحان حالً جديداً وه��و تقصير فترة 
اخلدمة اإللزامية وجعلها ش��هرين فقط وقصرها عل��ى الرجال من فئات محددة 
يتعهدون باخلدمة كاحتياط حني احلاجة بعد تس��ريحهم. والفكرة ليست جديدة 
بل هي موجودة كحالة استثنائية لفئة محددة واقتراح ستيوارت كوهني ونسيم 

ليؤن هو توسيع هذا اإلطار ليشمل فئات أخرى مثل احلريدمي.
من��ذ عدة س��نوات يوجد نظام جتنيد يعرف »باملرحل��ة ب« حيث يتم فيه جتنيد 
مجموع��ات محددة من الرجال وخصوصاً القادمني اجل��دد بعمر أكثر من 28 عاما 
للخدمة اإللزامية لفترة ش��هرين يت��م خاللها إعطاؤهم التدريبات األساس��ية. 
بعده��ا يتم إحلاقهم بالوحدات اخملتلفة ويتلقون فيها تدريباً عس��كرياً مهنياً في 
إط��ار خدمة االحتياط. الحقا، يتم اس��تدعاؤهم س��نويا خلدم��ة االحتياط طبقاً 
حلاجة وحداتهم .وس��واء أثن��اء فترة اخلدمة اإللزامية أو فت��رة االحتياط فإن جنود 

املرحلة )ب( يتلقون مخصصات من التأمني الوطني.
واقتراحهما يتمثل في توس��يع هذا املس��ار ليش��مل عدداً أكبر من اجملموعات 
بينه��ا القادمون اجلدد بعمر 18 عاما، واجملندون من عائالت واقعة في ضائقة مالية 

والشباب احلريدي.
ثمة مثالب لهذا االقتراح منها أن اجملندين ضمن هذا املس��ار يتم إحلاقهم مبهن 
مس��اندة للقتال وليس للقتال، وبهذا هنالك احتمالية حدوث خطر أن يحث هذا 
املسار على حدوث انقسام اجملندين إلى طبقتني عليا ودنيا، األمر الذي سيؤثر سلباً 

على النسيج االجتماعي جميعه.
باملقابل من مزايا هذا املسار أنه يقلص النفقات ويشجع جتند فئات أكثر ويقلل 
من معارضة احلريدمي للتجنيد. األمر الذي سيزيد من القوى البشرية الواقعة حتت 
تصرف اجليش. ويس��هل دخول احلريدمي لسوق العمل19. )كوهني، ستيوارت وليئون، 

نسيم، 2011(.

احلريدمي واالستيطان
لقد أقحم��ت إس��رائيل اليهود »احلريدمي« في مس��عى منها حلس��م املواجهة 
والصراع املتواصل مع الفلس��طينيني في الداخل، م��ن خالل خلق أغلبية يهودية 
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عل��ى طول املناطق احلدودية املتاخمة حلدود الرابع م��ن حزيران )يونيو( 1967. حيث 
قررت الس��لطات اإلسرائيلية إقامة مس��توطنة للحريدمي أسمتها “حريش” على 
مس��احة متتد آالف الدومنات مبنطقة أم الفحم، تصل حدودها حتى اخلط األخضر 
لشطبه وتهويده وتضييق اخلناق على فلسطينيي 1948 منعا ألي تواصل جغرافي 

بني الفلسطينيني على جانبي احلدود.20 )وتد، محمد 2012(.
وتقف وزارتا الداخلية واإلس��كان اللتان تترأسهما حركة “شاس” احملسوبة على 
تيار “احلريدمي”، وراء حتريك اخملطط بتخصيص مس��توطنة “حريش” لليهود احلريدمي، 
وذلك بعد فش��ل تسويق مش��روع املس��توطنة التي أقيمت نواتها األولى مطلع 
تس��عينات القرن املاضي كمدينة للجنود املس��رحني واالحتي��اط ضمن مخطط 

“النجوم السبع” الذي أطلقه رئيس الوزراء األسبق شارون.
كم��ا صادق��ت جلنة التخطيط والبناء في س��نة 2015 على إقامة مس��توطنة 
جديدة تخصص للحريدمي في النقب باس��م “كس��يف” على أرض القرية العربية 
“كس��يفة” وستضم املس��توطنة اجلديدة 16000 وحدة س��كنية، وحتوي منطقة 
صناعي��ة ومنطقة جتارية. وهي مخصصة إلس��كان 100000 حري��دي.21 )واي نت، 
2015(، وه��ذه املس��توطنة تقع ضمن مخطط »برافر« اله��ادف ملصادرة نحو 800 

ألف دومن من أراضي بدو النقب.
إن زج احلري��دمي إلى خط املواجهة مع الفلس��طينيني، بدمجهم ضمن املش��روع 
االس��تيطاني، ه��و أم��ر من ش��أنه أن يخف��ف من ح��دة املواجهة معه��م وحدة 
الرفض ملوقفهم من التجنيد، ويكش��فهم أو يعرضهم وجهاً لوجه للمش��اكل 
األمني��ة التي يتعرض لها اجلنود وهم يخدمون في اجليش ويحتكون مع الس��كان 
الفلسطينيني، الذين يعانون وطأة االحتالل. وباملقابل فإن احلريدمي باندماجهم في 
املش��روع االس��تيطاني في الضفة الغربية يوفر لهم مس��اكن بأسعار رخيصة، 
ويوفر لهم بيئة متجانس��ة ال جتبرهم على االحت��كاك باجملتمع العلماني، ويقدم 
له��م فرصة لتبرير موقفهم املعارض للخدم��ة باالدعاء أننا نقف في خط الدفاع 

األول، ونتحمل جنباً إلى جنب العبء األمني.
وهك��ذا جن��د أن هنالك مصلحة مش��تركة للطرف��ني في انخ��راط احلريدمي في 
النش��اط االس��تيطاني، وهذا أدى إلى إقامة أكثر من 10 مستوطنات حريدية في 
الضفة الغربية خالل الثالثة عقود املاضية بعد أن كان التيار احلريدي محجماً عن 
االنغماس في هذا املشروع في بداية سنوات االحتالل وبداية املشروع االستيطاني.

ومن أهم املستوطنات احلريدية في الضفة الغربية:
بيتار عيليت، موديعني عيليت »كريات س��يفر«، تل تسيون، عمانوئيل، متتياهو، 
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متتياهو مزراح، نحليئيل، اسبر، معاليه عاموس، العاد.
في منتصف العام املاضي أعلنت بلدية االحتالل في القدس عن بناء مستوطنة 
جديدة للحريدمي في منطقة مطار قلندية الواقعة ش��مال القدس وتضم 15000 

وحدة سكنية تخصص للحريدمي باألساس.
وخالل فترة احلكومة احلالية هنالك تعاون وتنس��يق بني األحزاب احلريدية »شاس 
ويهدوت هتوراة« وبني حزب البيت اليهودي في احلصول على ما ميكن احلصول عليه 
من األموال وضخها لتعزيز النش��اطات االس��تيطانية واملستوطنني. حيث قامت 
األح��زاب الثالث��ة بالتصويت على حتويل 280 مليون ش��يكل املتبقي��ة من موازنة 
العام الس��ابق لالس��تيطان، وقد مت ذلك بعد االتفاق على تخصيص مليار شيكل 

للمؤسسات احلريدية.
وتش��ير اإلحصائي��ات إلى أن أكثر من 25% من املس��توطنني ه��م من احلريديني، 
ووفق��اً لتقرير صدر ع��ن مركز »ادفا« للدراس��ات االجتماعي��ة واالقتصادية، فقد 
بلغت الزيادة الس��كانية في املستوطنات خالل العقدين املاضيني 240%، في حني 
بلغت الزيادة الس��كانية جململ سكان إس��رائيل 60%. وقد سجلت أعلى املعدالت 
في الزيادة الس��كانية للمستوطنني في 3 مستوطنات يقطنها فقط أتباع التيار 
احلريدي وهي عمانوئيل، وبيتار عليت، وموديعني عليت، حيث بلغت الزيادة في هذه 
املس��توطنات 376%. ويتض��ح أن احلوافز االقتصادية واألمني��ة واالجتماعية أغرت 
احلريدمي بالتوجه لالستيطان في الضفة الغربية. وحسب تقرير »ادفا« فإن الفروق 
الهائلة بني مس��توى االس��تثمار احلكومي في املس��توطنات وبقي��ة املناطق هو 
الذي يش��جع اليهود بشكل عام واحلريدمي بشكل خاص )حلاجتهم لشقق جديدة 
بس��عر رخيص( للتوجه لالس��تيطان في الضفة الغربية. ووفقاً لهذا التقرير فإن 
معدل ما حصل عليه كل مس��توطن خالل عام 2012 من االستثمار احلكومي هو 
2695 ش��يكالً »حوالي 800« دوالر. في حني بلغ معدل االس��تثمار لكل مستوطن 
ف��ي بقي��ة املناطق 1892 ش��يكالً أي حوالي 500 دوالر(. وكما يق��ول معدا التقرير 
»شلومو برنسكي وايتي اتياس«: فقد بات املستوطنون ميثلون »الطبقة الوسطى 
العليا« في اجملتمع اإلس��رائيلي. كما أن عدم تردد احلكومات املتعاقبة في تدش��ني 
مس��توطنات خاصة للحريدمي منحهم الفرصة للعيش في بيئة متجانس��ة من 

ناحية دينية وثقافية واجتماعية22.
لق��د عارض��ت األيدولوجيا احلريدي��ة أي تغيير أو حتديث على حي��اة اليهود، كما 
عارضت األيدولوجيا احلريدية احلركة الصهيونية العتقادها أن خالص إسرائيل يتم 
من خالل ال��ورع الديني )احملافظة عل��ى التقاليد اليهودية، وتعل��م التوراة( وليس 
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من خالل أعمال دنيوية متثل محاولة اإلنس��ان أخذ مصيره بي��ده....، وباملقابل فإن 
الصهيونية الدينية التقليدية أو الصهيونية الدينية القومية واللتني كان ميثلهما 
تاريخياً حزب املفدال الذي كان شريكا دائماً للحكومة فقد سعت إلى دمج الدين 
بالنش��اط السياس��ي العملي، ورأت في االس��تيطان وإقامة الدولة حتقيقاً إلرادة 
اهلل. وقد تعزز ذلك بعد احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967، وقد كانت 
عقيدتهم هذه تقف وراء إنش��اء غوش امونيم، ومنذ السبعينات أصبحت حركة 
االستيطان التي متوضعت على رأس املعسكر الصهيوني الديني واحدة من القوى 

السياسية القوية واألكثر تأثيراً في إسرائيل. 
وباملقاب��ل لم يكن احلريديون ش��ركاء ملش��روع االس��تيطان في بدايت��ه، وركزوا 

جهودهم على الطابع الديني للدولة.
لقد أقيمت أولى املستوطنات احلريدية في بداية سنوات الثمانينات، عندما كان 
زخم االس��تيطان في أوجه، حيث كانت سياسة احلكومة املعلنة هي إقامة أكبر 
عدد من املس��توطنات جلذب إس��رائيليني من كافة اخللفيات والفئات االجتماعية، 
وهك��ذا كان اجملتمع احلريدي مرش��حاً مثالياً لالس��تيطان نظ��راً ألن هذه اجلماعة 
تفض��ل العيش في مجتم��ع مغلق ومتجانس. مع وجود مش��كلة دائمة لديهم، 
نظرا ألن معدل املواليد لديهم عاٍل جدا والدخل منخفض23. )اتكس، درور، 2005(.

إن تزاي��د ق��وة اليمني بش��كل ع��ام واملتدينني وخاص��ة احلريدمي بش��كل خاص، 
وتزايد عدد احلريدمي س��كان املس��توطنات، يقرب ذلك اليوم الذي سيتم فيه إصدار 
قانون يعتبر أن االش��تراك في أعمال احلراس��ة في املستوطنة هو جزء من اخلدمة 
العس��كرية، وفيما بعد س��يعتبر مجرد السكن في املس��توطنة هو مبثابة تأدية 

للخدمة العسكرية.
وكذلك فإن إشراك احلريدمي في املشروع االستيطاني سيسهل عليهم االندماج 
السياس��ي والتماهي م��ع الدولة التي يزداد اعتمادهم عليه��ا لتوفير األمن لهم، 
ولكن��ه س��يزبد متاهيهم مع التي��ار الصهيوني املتدين، وبالتالي س��يزيد من قوة 
تأثي��ر املتدين��ني داخل اجملتمع اإلس��رائيلي، وتزيد م��ن مطالبه��م وابتزازهم ليس 
فقط ف��ي اجملال املالي بل وفي منط احلياة الس��ائد في اجملتمع اإلس��رائيلي، فمثالً: 
لقد زادت مؤخرا مطالبهم بخصوص منط احلياة املتشدد الذي يسعون إلى فرضه 
في اجملتمع اإلس��رائيلي مثل املطالبة بوضع مس��ارات محددة للنساء في البنوك 
بع��د مطلبهم الس��ابق بالفصل بني النس��اء والرجال في املواص��الت، واملطالبة 
بتوق��ف املواصالت كليا يوم الس��بت.. الخ، وهذا من ش��أنه أن يزيد من ابتعادهم 
عن الواقع. وهذا سيدفع أعدادا وتيارات سياسية أكثر فأكثر للوقوف في وجههم 
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ملنع تأثيراتهم الس��لبية على اجملتمع اإلس��رائيلي. ولكن ه��ذا التناقض الداخلي 
في اجملتمع اإلس��رائيلي س��يظل تناقضاً ثانوياً بالنس��بة له��م طاملا أن صراعهم 
وتناقضه��م الرئيس��ي مع العالم العربي بش��كل عام والفلس��طيني بش��كل 
خاص ظّل قائما. إن معظم حاخامات املس��توطنات هم خريجو »املدارس الدينية 
للتائب��ني« وهؤالء معروفون بعدائهم للفلس��طينيني، بل يدع��ون جهاراً لطردهم 
والتنكي��ل بهم وحتى قتلهم. وقد أصدر أحدهم وهو احلاخام يتس��حق ش��ابيرا، 
رئيس املدرس��ة الدينية في مستوطنة يتس��هار مع زميل له كتابا بعنوان: »توراة 
هميل��خ« أو »توراة امللك« ع��ام 2009، يقول فيه »إن وصي��ة ال تقتل« تنطبق على 
قتل اليهودي، لذلك يجوز قتل غير اليهودي حتى األطفال والرضع، إذا اعُتقد أنهم 

سيؤذون اإلسرائيليني«24 )حسن، جعفر هادي، 2012(.
إن زيادة معتمري القبعة الدينية في القيادة العسكرية والتي وصلت إلى 25%40، 
إلى جانب ازدياد نسبة املتزمتني في املستوطنات، سواء كمستوطنني أو حاخامات 
يس��اهمون في إذكاء مشاعر الكراهية جتاه الفلس��طينيني، يشير إلى أن الصراع 
الفلس��طيني اإلسرائيلي سيزداد حدة، وس��يجد باستمرار من يضع العراقيل في 

عجالت أية تسوية محتملة.

خالصة
صحيح أن املؤسسة الرسمية باستخدامها للحريدمي في االستيطان قد تفلح 
ف��ي تأجيل الص��دام داخل اجملتمع اإلس��رائيلي الذي يرى البع��ض أنه حتمي، مثل 
البروفيس��ور ارنون سوفير، أس��تاذ علم االجتماع في جامعة حيفا، الذي توقع في 
بحث أخير له بوقوع صدام بني العلمانيني واملتدينني س��نة 2030، ولكنه باملقابل 
يزعزع أحد األسس الهامة التي تستند إليها أال وهو الدعم الدولي لها إذا واصلت 
سياس��تها االس��تيطانية في الضفة الغربية، ويزيد من ح��دة الصراع مع اجلانب 

الفلسطيني، الذي أصبح مهددا في وجوده وليس في أرضه فقط.
صحي��ح أن التوصل إلى حل��ول لتجنيد احلريدمي في اجليش س��يزيد اإلمكانيات 
البش��رية التي ميكن إلسرائيل جتنيدها وحشدها، ويقلل من بؤر التوتر االجتماعي 
والسياسي الداخلي في اجملتمع اإلسرائيلي، ولكن صعوبة التوصل إلى هذه احللول 
جعل احلكومة ومنظري املشروع االستيطاني، يبحثون عن بدائل أخرى لالستفادة 
من الطاقة الكامنة في هذه الفئة من اجملتمع اإلسرائيلي، خدمة ألهدافهم وذلك 
بالتعامل معهم كفرصة متاحة لتعزيز املشروع االستيطاني في الضفة الغربية. 
لقد حسمت محكمة العدل العليا مؤخراً هذه القضية بقرارها رفض اإلعفاء، 
وبهذا س��يصبح اجليش أكث��ر تعاطفا مع االس��تيطان واملس��توطنني. ومن أجل 
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التخفي��ف من تداعيات هذا القرار وتخفيف حدة التوتر مع هذه الفئة سنش��هد 
مقترحات وأفكاراً لتس��هيل تطبيق هذا القرار والتقليل من آثاره الس��لبية وذلك 
باقت��راح أط��ر جديدة للخدمة تص��ل إلى حد اعتب��ار، ليس القيام باحلراس��ة في 
املس��توطنات خدمة في اجليش، بل مجرد التواجد كمستوطن هو تأدية للخدمة 

العسكرية.
اخلطر املباش��ر وقريب األمد على اجلانب الفلس��طيني يتمثل في استخدامهم 
رأس حربة، وأدوات في املش��روع االس��تيطاني الرامي إلى تكثيف االس��تيطان في 
الضف��ة الغربية، متهيدا القتالع س��كانها عندما حتني الفرص��ة. إن جتنيد احلريدمي 
كمس��توطنني وبالتال��ي فس��ح اجملال أمامه��م لتب��وؤ مراكز قيادي��ة في حركة 
االس��تيطان، التي تتولى اآلن الدور الريادي في املواجهة مع الفلسطينيني، يُدخل 
إلى ساحة املواجهة عنصراً جديداً متطرفاً، يجمع ما بني التطرف الديني والتطرف 

القومي، ولديه إمكانيات كامنة كبيرة على صعيد التناسب الدميوغرافي.
كما أن إدماج احلريدمي وانخراطهم في النش��اطات االستيطانية، وإعدادهم عبر 
مدارس التهيئة العسكرية »همخينوت« التي أصبح أكثر من نصفها يتواجد في 
املستوطنات، س��يضيف وقوداً جديداً لنار االستيطان التي تلتهم أراضي الضفة 
الغربية، وس��ينعكس دخولهم عل��ى تركيبة اجليش وحتديدا قيادت��ه، بزيادة قيادة 
اجليش تطرفا بدخول نس��بة كبي��رة من هؤالء املتزمتني إلى مختلف املس��تويات 
القيادي��ة في اجليش. وسيش��كل هذا التواج��د لهم في قيادة اجلي��ش إلى جانب 
تواجده��م عل��ى األرض في املس��توطنات، ليس فقط دعماً للقي��ادة اليمينية بل 
ومحرض��اً لها على التم��ادي في عنجهيتها، ويفتح ش��هيتها البت��الع املزيد من 

األراضي، ويدفعها نحو اإلمعان في سياساتها العنصرية ومواقفها املتطرفة.
فإذا أصبح احلريدمي يرون في االستيطان حالً مناسباً لهم من الناحية البرغماتية 
وليس األيدولوجية، حيث سيوفر لهم مساكن رخيصة ألعدادهم املتزايدة، ويضع 
في أيديهم سالحاً جديداً يدافعون به إلى جانب تعلم التوراة عن عدم التحاقهم 
باجلي��ش، فإن احلكومة في س��عيها للموازنة ما بني تطبيق ق��رار محكمة العدل 
العليا واحلفاظ على استقرارها ستحاول جتنيدهم كمستوطنني وإيجاد أطر جديدة 
الس��تيعابهم فيها. وإذا كانت احلكومة ت��درك بأنه ليس لدى احلريدمي ما يقدمونه 
للجيش- مبس��تواهم املعرفي التكنولوجي املتدني– في مواجهة التهديد النووي 
اإليراني، فإنها حتاول اس��تغاللهم كأدوات في مشروعها االستيطاني في الضفة 

الغربية، علها جتد لديهم ما يقولونه إزاء التهديد الديغرافي الفلسطيني!!
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فوبيا اللغة يف الخطاب اإلعالمي اإلرسائييل

عماد موسى*

 
رمين��ا من وراء اختيار املصطل��ح، إلى إبراز قدرة اللغة عل��ى خلق حاالت اخلوف، 
والتي قد تصل إلى حد الهس��تيريا اللغوية، حيث تنقل مضامينها من متحدثي 
اللغة إلى متلقيها، إذ أنه مبجرد سماع مفردات حتمل هذه املعاني والدالالت يصاب 

الفرد، أو اجلماعة باخلوف أو الذعر. فما هي الفوبيا؟
»هي تفس��ير سيء أو فكر خاطئ يعتنقه اإلنسان حول موضوع ما، فيولد لديه 
ردود أفع��ال المنطقية لدى حدوث مواجهة مع ذلك املوضوع«1. وهي خوف مرضي 
من موضوع أو شيء، أو موقف، ال يستثير عادة اخلوف لدى عامة الناس وأسويائهم. 

ومن هنا اكتسب طابعه املرضي.
والفوبيا أيضا.. هي مرض الرهاب.. ويعني اخلوف الش��ديد واملُتواِصل من موقف، 

أو نشاط، أو جسم، أو شخص.. الخ.
أما القس��م الثاني املش��كل من��ه عنوان الدراس��ة فهو اللغ��ة، والتي تعرفها 
املوسوعة الفلس��فية »... من حيث طبيعتها ووظيفتها ظاهرة اجتماعية تنشأ 
خالل تطور اإلنتاج االجتماعي، وتعد جانباً ال ينفصل عنه،.. وأما اللغة فهي شكل 
من وجود الفكر، وش��كل التعبير عنه، وهي في الوقت نفس��ه تقوم بدور هام في 

تشكيل الوعي، حيث يوجد الوعي وال يوجد خارج اللغة«2. 
فالتعريف يش��ير إلى عالقة الفكر والوعي باللغة، فاللغة هي وسيلة التفكير، 
وه��ي خزان الوع��ي واملعرفة، وبناًء على هذا املعطى العالئق��ي بني اللغة، والفكر، 

سندرس كيف تتشكل الفوبيا داخل اللغة؟
وم��ن اجلدير بالذك��ر أن هناك مؤلفات تناولت جوانب متع��ددة للغة، جاءت حتت 
عناوين مختلفة مثل: فقه اللغة وعلم اللغة وفلسفة اللغة، وفكر اللغة وعنف 

اللغة، وسيميوطيقا اللغة.. إال أننا اخترنا مصطلح فوبيا اللغة.

*  كاتب مقيم في رام اهلل.
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فوبيا اللغة عند العرب القدامى 
بيت ش��عري إيطالي كالسيكي: »كانت روما اسما وال منسك إال باألسماء«، كان 
بع��ض العرب في اجلاهلية يختارون األس��ماء القبيحة ألبنائه��م، وكانوا يختارون 
األس��ماء اجلميل��ة لعبيدهم، وأقيانه��م. »قال بعضهم البن الكلبي، لم س��مت 
العرب أبناءها بكلب وأس��د، وما ش��اكلها.. وس��مت عبيدها بُيسر، وأوس، وسعد 
ومُين. فقال: ألنها س��مت أبناءها ألعدائها، وس��مت عبيدها لنفس��ها. يقصد أن 
الع��رب س��موا أبناءهم بأس��ماء احليوان��ات والكواس��ر إللقاء الرع��ب في نفوس 
أعدائهم، وسموا عبيدهم بأسماء رقيقة لطيفة تفاؤال وتيمنا؛ ألنهم يرسلونهم 

لتلبية حاجاتهم«.3
و«عادة التس��مية باألسماء الش��نيعة تعود بتاريخها إلى أقدم العصور، فنحن 
نعلم أن اآلش��وريني كانوا يس��مون أبناءهم أس��ماء قبيحة خل��داع اآللهة، وعدم 
طلبها لهم، في حني يسمون عبيدهم األسماء اجلميلة فتكون ضحية األرباب«.4

أش��ار إل��ى ذلك أحمد مال خليل مش��ختي ف��ي موضوعه )جولة حول أس��ماء 
االيزيدية(. وهذه العادة استمرت عند عرب ما قبل اإلسالم إذ كانوا يسمون بالشنيع 
من األس��ماء فيس��مون أبناءهم بحجر وكُليب ومَنِر وذئب وأسد وما شابهها وكان 
بعضهم إذا وُلد له ولد س��ّماه مبا يراه أو يس��معه مما يتف��اءل به، فإن رأى حجراً أو 
َّل فيه الشدة والصالبة والصبر والقوة.. وإن رأى كلباً تأول فيه احلراسة  س��معه تأو

واألُلفة وبُعد الصوت..5 
فنح��ن أمام ظاه��رة لغوية، نطلق عليه��ا فوبيا اللغة؛ ألن هذه األس��ماء تقدم 
تصورا ذهنيا للتفكير االجتماعي، وألن املتحدث باللغة قد اختار كيفية استخدام 
 )code( لغت��ه “مم��ا يتيح الفرص��ة لتمثيل موقفه اخل��اص “عبر الش��فرة اللغوية
التي يس��تخدمها على مس��توى التعبير الذي ينم عنها أكثر مما يدل على احملتوى 

املنقول”6.    
ويتم ذلك، وفق إمكانية حفظ اخلاصيات املشتركة جملموع هذه األسماء، ألن هذه 
األسماء أطلقت في األصل على كائنات غير بشرية، حتمل صفات القتل، والفتك، 
والرعب، واخلوف، وهي صفات حقيقية، في عالم حقيقي، فمن الطبيعي أن يكون 
التفكير العربي مبنياً على هذا التصور الذي َش��كّله عن خاصيات هذه الكائنات، 
فقام بنقلها إلى اإلنس��ان بش��كل واع حتى حتقق األغراض النفس��ية، وهي بعث 
اخلوف في نفوس األعداء، وترويعهم، عند إطالقها على أنفس��هم، وبعث الس��رور 
والبهجة في نفوس أصحاب اللغة عند إطالق أس��ماء لين��ة ومرنة ورقيقة، وغير 
وحش��ية، على عبيدهم وجواريهم وقيانهم. وجند أن هذه الظاهرة ليست تعبيراً 
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عن بنية ذهنية مجردة، بل هي تعبير عن بنية ذهنية واعية ملدلوالت هذه األسماء، 
وورودها في اخلطاب الشعري أو السردي هو جتسيد فعلي للبنية الذهنية الواعية. 
ألن »نظ��ام الكلمات، واختيار املفردات، وأمن��اط كل من الصوت واإليقاع، والتعقيد، 

وخصائص املعنى«7 ميكنها أن حتقق إحداث الفوبيا في املتلقي »السامع«.
واالسم هو الذي يصوغ وعي اخملاطب، »املتلقي«، ويقوم بتوجيه إرادته، بهذا االجتاه 
أو ذاك، ويحدد عالقاته باألش��ياء واألش��خاص. ألنه توظيف واع للغة، وإدراك مبكر 
للعرب إلمكانات اللغة العربية، خصوصا أن اللغة قادرة بش��كل أو بآخر، على مد 
مستعملها، بإمكانية نقل جوهر تفكير اللغة واستيعابها، وحينما تتفاعل معا 
تعمل على إعادة رسم هوية جديدة للكلمة مركبة من صفات وحشية مسقطة 
على اجلس��د البشري، ونالحظ في هذا السياق أن هذه األسماء قد أطلقها العرب 
على األش��خاص أكثر منه��ا على األمكن��ة، ألن العرب كانوا بدوا رح��ال، وبالتالي 
أطلق��وا أس��ماء تفاؤلية عل��ى األماكن على غي��ر حقيقة معناه��ا األصلي الذي 
وضعت له، كي تبعث األمل والتفاؤل في نفوس��هم ونفوس سامعيهم، فاطلقوا 
اسم »املفازة« على الصحراء بدال من »املهلكة« أمال بالفوز والنجاة ملن يعبرها من 
األش��خاص. وهذا يؤكد على أن »اللغة صورة الفكر وأداته، في آن معا، بها نفكر، 

ومن خاللها نتواصل ونعبر«8.
وتقع اللغة ضمن هذا املنحى االستعمالي، والوظيفي ضمن اخلطاب االجتراري، 
وال ميكن إدخاله ضمن اخلطاب املعرفي، ألنها تستعمل على غير معناها األصلي.

فاللغ��ة هنا متارس انزياحاً مرجعي��اً لتحقيق غرض التخويف، وخلق فوبيا دائمة 
فنجد أن اللغة من خالل كلماتها حتدث التأثير ألنها نتاج ثقافي أي أنها »... وسيلة 

اتصال، وحاملة ثقافة في آن«9. 
من هنا، فإن اس��تعمال اللغة في اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي، لم يأت جزافاً أو 
على عواهنه، بل جاء استناداً إلى سياسة حتريرية مدروسة، ومتطورة، ومنسجمة 
م��ع األهداف االس��تراتيجية ملنتجي اخلطاب اإلس��رائيلي؛ لذا، ف��ال غرابة أن يجد 
الق��ارئ أو ال��دارس مف��ردات، أو مصطلحات وجم��الً، تتكرر باس��تمرار في البنية 
اللغوية للخطاب اإلعالمي؛ بقصد ترسيخها في الوعي والالوعي الفردي، واجلمعي 
اإلسرائيلي، ومن اجلدير بالذكر في هذا املقام أن نشير إلى مسألة هامة، وهي أننا 
رصدنا جزءا م��ن هذه املفردات واجلمل داخل اخلطاب في س��ياقات لغوية وُجملية 
متنوعة، وداخل تشكيالت خطابية متعددة. لذلك، سنحاول الكشف عن املعاني 
والدالالت لهذه املفردات بعيدا عن الس��ياقات واألنس��اق اللغوية بقصد الكشف 
ع��ن املعنى األصلي ال��ذي وضعت له الكلمة، والذي حملت��ه الكلمة معها داخل 
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تلك األنس��اق والس��ياقات اللغوية، لتكون دليالً إرش��ادياً ملن يرغب في اس��تكناه 
احلقيقة، ألن ذلك يس��اعد على  إظهار البن��ى املرجعية ملنتجي اخلطاب اإلعالمي 
اإلس��رائيلي. »ألن االقتراب من محاولة التحديد يستلزم منا تقدمي قراءة من داخل 

اللغة لألفاظ الدالة على تلك املفاهيم«.10 
ومن هذه املفردات واجلمل التي حتمل دالالت الفوبيا، ما يلي: 

•  اجلنون اإلسالمي: وهو مصطلح ابتكره منتجو اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي؛ 
لوسم اإلسالم باجلنون، وهو اتهام يشير إلى فقدان اإلسالم كدين واملسلمني كأمة 
لالت��زان العقلي، مما يوطئ لتجرمي اإلس��الم واملس��لمني الحق��اً فاخلطاب اإلعالمي 
يوظ��ف ظاهرة التطرف الديني التي تختطف اإلس��الم، وتوظف��ه ملصاحلها وهذا 
يخلق ما يع��رف بالتهيئة للرأي العام لتقبل العنف املمنهج، وقد دخل مصطلح 
اإلس��الموفوبيا أو فوبيا اإلس��الم حقل االستخدام السياس��ي واإلعالمي الغربي، 
وجاء اختيار كلمة اجلنون؛ كاختيار واع لوس��م اإلسالم، وهنا تبرز استراتيجية بناء 
ظاهرة الفوبيا اللغوية، والتي متر عبر عملية ذهنية، وخطط لتكون بنى أساسية 
في بناء اخلطاب. واس��تخدام عبارة »اجلنون اإلس��المي« يستدعي بالضرورة الضد 
اآلخ��ر، فيصبح هذا الضد عقالني الدي��ن، ألن التخصيص في إطالق صفة اجلنون 
على اإلسالم دون غيره- دون اإلشارة من قريب أو بعيد، إلى احلروب الدينية الطائفية 
في أوروبا في القرون الوسطى- والتعمد في عدم إطالق صفة اجلنون على األفراد أو 
على مجموعة من الناس سواء أكانت دينية أو سياسية؛ ألنه مقصد ثقافي لتبرير 
عمليات الصد العنيف لإلسالم السياسي، من خالل وسم الدين اإلسالمي باجلنون، 
وجلعله، منطلقا لتشويه اإلس��الم وأساسا حملاربته باعتباره عدوا العقالنيا، وجب 
سحقه للحفاظ على العقالنية الدينية عند الديانات األخرى، ضمن سياق احلروب 
الثقافي��ة، ألن الهدف من التوصي��ف هو خلق ذهن جماعي خملاطبته، وخصوصا أن 
جملة »اجلنون اإلس��المي« هي مضمون داللي لرس��الة تواصلية تستأثر باهتمام 
اخملاط��ب ليس اخملاطب الفردي فحس��ب، وإمنا اخملاطب اجلمع��ي الذي يحمل ذهنية 
جماعية؛ لوجود كليات مش��تركة بني أذهان األفراد داخل جماعتهم املتجانس��ة. 

ومن األمثلة على ذلك:

•  رئي��س احلفارين، واخلل��د: مصطلح أطلقه اإلعالم اإلس��رائيلي على محمد 
الضي��ف، بقصد التحقير واإلهانة، وإش��باع الرغبات الدفينة في ذوات الرأي العام 
اإلس��رائيلي، التي تتمن��ى موته؛ ألن موت��ه ال يحدث فرقاً، فهو مج��رد فأر مقرف، 
مزعج، ومقزز، ويحدث ش��كالً من الفوبيا املقززة. »فالتواصل بهذا املعنى هو فعل 
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منتج للداللة، وليس مستهلكاً لها«11.
وفيم��ا جند في أمكنة أخرى من اخلطاب، أن منتجي اخلطاب يس��تعملون كلمة 
»املناج��ذ«، جم��ع: خلد من غي��ر لفظه، )حي��وان ثديي( من رتبة الق��وارض آكالت 

احلشرات، ليس له أذنان في الظاهر، وله عينان صغيرتان بقدر عود الثقاب.
فق��د أطلقه منتجو اخلط��اب على املقاومني في األنف��اق، واخملتبئني حتت األرض. 
وهك��ذا تفعل اللغ��ة فعلها عند وصفها ش��خصاً، بهذه املف��ردة، لكونها تقدم 
للموص��وف صف��ات جدي��دة على غي��ر صفاته األصلي��ة وذل��ك. »ألن الكلمات ال 
تكتس��ب استعاراتها إال إذا وضعت ونظر إليها في إطار النظام ككل من منطلق 

أنها حتيل على موضوع خارجي.«12    
من هنا، تقدم االس��تعارة تصويرا مقززا، بقصد س��حب أي صفة إنسانية عمن 
تطلق عليهم هذه األس��ماء، ولتبرير قتلهم، ألنهم حس��ب امللفوظ، مجرد فئران 
عمياء مختبئة حتت األرض، وتسبب الضرر، وهنا يتبنى اخلطاب التكرار استراتيجية 
ل��ه عن قصد، حتى تبقى اجلمل عالقة في الوعي. ما يبرز س��مات مفهوم االزدراء 
بوصفه نقيضاً لالحترام والتقدير. ألن منتجي اخلطاب يدركون أن ملفوظ التقدير 
يتشكل في اللغة على أساس اإلجناز وغالبا ما يكون مرتبطا بالهوية. تلك الهوية 
املرتبط��ة أصال باألس��س االجتماعية أكث��ر من ارتباطها باألس��س املعرفية، وألن 
تس��ويق فكرة الفوبيا »ال يكتسب تأثيراً فعلياً إال بشروط تكراره بنفس الكلمات 
والصياغات،... وكان نابليون يقول: ال يوجد إال شكل واحد جاد من أشكال البالغة، 
هو التكرار فالشيء املؤكد يتوصل عن طريق التكرار إلى الرسوخ في النفوس إلى 

درجة أن يقبل كحقيقة برهانية«.13
ل��ذا، يبت��دع منتجو اخلط��اب اإلعالمي جمالً أخرى لتش��مل مس��احة أكبر من 
الفوبي��ا اللغوية لتحدث تأثيراً في الرأي العام؛ لذلك أطلق منتجو اخلطاب ألفاظ 

وجمل »اخللد، رئيس احلفارين، املناجذ«.
•  عناقيد الغضب!! وهذا ما تبناه اخلطاب اس��تراتيجية له، لذلك أطلق منتجو 
اخلطاب اإلعالمي اإلس��رائيلي على العمليات العس��كرية، واالجتياحات أس��ماء 
حتم��ل أيضا، معاني اخل��وف والترهيب، مث��ل: عملية عناقيد الغضب هو االس��م 
الرمزي الذي أطلقه اجليش اإلسرائيلي على هجوم عسكري خاطف )يسميه حزب 
اهلل بحرب أبريل أو نيس��ان( ضد لبنان في عام 1996، ملدة س��ّتة عش��ر يوما، في 
محاول��ة إلنْهاء قصف حزب اهلل لشمال »إس��رائيل«، فما ه��ي دالالت املصطلح 

ومعانيه؟       
فمعن��ى عناقي��د الغضب: اقتله��م، ارجمه��م، اذبحهم حتى يأت��وك صاغرين 
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أذالء«14، وجمل��ة عناقيد الغضب، مأخوذة من التص��ورات الدينية اليهودية. والتي 
تق��ع ضمن النظ��رة التي تتبناها اجلماعة البش��رية لآلخر اإلنس��اني، وهذه نظرة 
عنصرية، تؤث��ر بالطريقة التي يتصرفون بها ليس كنتيج��ة وإمنا كحالة يقينية، 
تفرض عليهم أن يتصرفوا على هذا النحو. ومن اجلمل التي أطلقها اخلطاب على 

احلروب ضد الفلسطينيني في قطاع غزة:
•  عمود السحاب: وهو االسم الذي اختاره اجليش اإلسرائيلي لعدوان له على غزة، 
وقد نفى الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي أن يكون هناك معنى سلبي للتسمية 
الت��ي اختيرت للحرب العدوانية اجلديدة على قطاع غزة، »عمود الس��حاب«. وقال 
إن اختيار األس��ماء يكون غالباً بالصدفة، وإن كان مقصوداً فيعني في هذه احلالة 
أم��راً إيجابياً«.. وعمود الس��حاب عبارة توراتية، ويذكر أن ت��زاوج الكلمتني »عمود 
سحاب« مذكور في التوراة وملحقاتها مرات كثيرة. أبرزه في اآلية 21 اإلصحاح 21 
من س��فر »اخلروج« في التوراة. وقد جاء فيه: »وكان الرب يس��ير أمامهم نهاراً في 
عمود س��حاب ليهديهم في الطريق.. وليالً في عمود نار ليضيء لهم لكي ميشوا 

نهاراً وليال«.
وتفسر اآلية على أن اهلل سبحانه وتعالى سمح لليهود الذين خرجوا من مصر 
هرب��اً من فرعونها بأن يتيه��وا بعيداً عن الطريق الس��هل، لكنه كان هو قائدهم 
لكي ال يضلوا عن الطريق. وظلت السحابة معهم حتى بالد كنعان، ولم تتركهم 
حت��ى في حلظات مترده��م وتذمرهم. ومعاني هذه الس��حابة، وفقاً للتفس��يرات 
الدينية اليهودية، هي أن في السحاب معاني املطر، واخلير والتنقية. وحتمل معنى 
املعمودي��ة أيضا، فقد كانت الس��حابة تظللهم في النه��ار فتمنع عنهم حرارة 
الش��مس احلارقة، بينم��ا كان عمود النار يحم��ل معاني التنقية والنور لإلرش��اد 
والتطهي��ر. إذن نح��ن أمام »خطاب ل��ه كلماته وأس��اطيره، وفصامه النفس��ي 
إنها ميثولوجيا.. نظام معتقدات متماس��ك وتام يرتكز عل��ى قواعد أيديولوجية 

وتركيبته قاطعة..«.15 
فاللغ��ة ف��ي اخلطاب مت��ارس دوراً فاعالً في بن��اء العدو، في س��ياق تعزيز اخملاوف 
اجلماعية، والتي تأتي من خالل »اإلنتاج األدبي واإلعالمي، والسينمائي العام، وميثل 

القلق سوقا«16 حيوياً له. 
•  الس��ور الواق��ي: ومن ه��ذه اجلمل احلاملة ملعان��ي بناء العدو، الس��ور الواقي 
أو ال��درع الواق��ي، فكلمة درع حتمل معن��ى احلماية الفردية م��ن الطعنات ومنها 
جاءت فكرة الس��ترة الواقية من الرصاص، والتي يرتديها أفراد الوحدات اخلاصة أو 
الكوماندوز، وأما السور فيبنى لتأمني اجلماعة البشرية من املتسللني من األعداء، 



137

أو ملن��ع الهج��رات أو الهروب من الدولة وإلعاقة العدو م��ن التقدم، بقصد حتصني 
مناعتها وصمودها من أي عدوان خارجي على أراضيه، ومن أمثلة ذلك،: سور الصني 
العظيم، ملنع األعداء اخلارجيني، وس��ور برلني، ملنع الهروب من أملانيا الش��رقية، أو 
التس��لل من أملانيا الغربية إلى الش��رقية للتخريب أو التجس��س...الخ. وقد جلأنا 
إلى »حتليل« فكر اللغة؛ ألن »حتليل الفكر هو دوماً وباس��تمرار حتليل يس��عى إلى 
البحث عن املعنى احلقيقي، وراء املعنى اجملازي، فيبحث عما وراء اخلطاب، وس��ؤاله 
يتجه بال ش��ك، نحو اس��تكناه ماذا كان يقال وراء ما قيل فع��الً؟ أما حتليل احلقل 
اخلطابي... فهمه األساس��ي هو التعامل مع العبارة كش��يء قائم بذاته، ال يحيل 

إلى مستوى آخر.«17
وهناك جمل اس��تعملها اخلطاب اإلعالمي اإلس��رائيلي، تتطلب بحث الهيكل 
التص��وري للخط��اب، وال��ذي يتطلب حتلي��الً مللفوظات اخلطاب، ملعرفة مس��توى 
مفاهيم��ه، وللتوصل إلى احلق��ل الداللي لهذه امللفوظات. وم��ن هذه امللفوظات: 

»الرصاص املصبوب، واجلرف الصامد، وحالقة الرأس، وجز العشب، وجز املرج.«
•  الرص��اص املصب��وب: وق��د أطلقها منتج��و اخلطاب اإلعالم��ي على عملية 
عسكرية ممتدة شنها اجليش اإلسرائيلي على قطاع غزة في فلسطني من يوم 27 

كانون األول )ديسمبر( 2008 إلى 18 كانون الثاني )يناير( 2009.
فالبحث عن معاني املصبوب يس��عفنا في التوصل إلى مقاصد اخلطاب، وعلى 
أهداف واضعي السياسات اللغوية التحريرية. نبدأ باملعنى املعجمي ملفردة صب: 
فاملصبوب اس��م مفعول وفيه معنى االستمرار والثبوت. وصب املاء سكبه وأراقه 
م��ن أعلى. وصب التماثيل: إفراغها في قوالب، وصب معدن، تش��كيله وتس��ويته 

حسب منوذج ما، قولبته.«18
وأم��ا معن��ى كلمة »جز«: ج��ز الصوف ونح��وه وقطع��ه... وجز الش��عر/ الزرع/ 

النخيل.«؛19 
نالحظ أن “املعاني األساسية األصلية للكلمات لم تتغير. إن ما تغير بالفعل هو 
التصمي��م العام، والنظام العام، وقد وجد كل واح��د من املوجودات موقعاً جديداً 

في هذا النظام”20. 
•  في حني أن هذه املفردات »حالقة الرأس جز العشب، جز املرج« وغيرها والتي 
وردت ف��ي اخلطاب اإلعالمي، حتمل معاني تتعلق بأهداف عس��كرية وأمنية، والتي 
يتم متريرها م��ن خالل اللغة للرأي العام اإلس��رائيلي ومعانيها هي: تدمير البنية 
التحتي��ة، وقصف تل��ك املنطقة املكافح��ة، وإعادتها لتكون أق��رب إلى العصور 
املظلم��ة قدر اإلمكان. ووضع هذه االس��تراتيجية بن غوريون وهي ش��ن حرب كل 
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ثالث إلى خمس سنوات على العرب بهدف إضعافهم، وفرض الشروط اإلسرائيلية 
لإلذعان، ومتتد جذور املصطلح إلى العصر األموي وصاحب هذه االس��تراتيجية هو 
احلجاج بن يوس��ف الثقف��ي حيث قال في خطبة له في أهل الع��راق »أنا ابن جال 
وطالع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها 
وإني لصاحبها، ...(، فاإليناع معناه النضج واالخضرار، ولهذا ينبغي القطاف واجلز 
للعش��ب لوقف النمو واالس��تطالة والكبر.. واجلز عملية متك��ررة لتنقية املكان 
وتنظيف��ه. ولكن معناه عل��ى أرض الواقع تدمي��ر البنية التحتي��ة، وقصف تلك 

املنطقة املكافحة وإعادتها لتكون أقرب إلى العصور املظلمة قدر اإلمكان.
•  أم��ا ملفوظ اجلرف الصامد: فهو التس��مية اإلس��رائيلية للعدوان على غزة، 
وهي باللغة العبرية »تس��وك إيت��ان« وترجمتها اجلرف املندف��ع بقوة، وليس كما 
تناقلته وسائل اإلعالم العربية، و«تسوك إيتان« تشبه إلى حد بعيد شكل الثعلب 
الطيار الذي يضع خوذة وملحقاتها استعداداً لشن هجمات جوية، وهناك من يرى 
أن الشكل املذكور متعلق باحلصانة اإلسرائيلية الداخلية، وبقوة اجلبهة الداخلية 

اإلسرائيلية، واختير االسم من قبل قائد منطقة جنوب غزة.
ف��ي حني أن املعن��ى األصلي للجرف، ه��و منحدر صخرّي ش��اهق وبخاّصة عند 
��اطئ، وبتخييل املعنى الوارد في اخلطاب ندرك مس��احة اخلوف التي يحملها  الشَّ

التوظيف اجلديد للكلمات. 
وكذلك األمر بالنس��بة لعبارة خارطة األل��م، فاخلارطة كما هو متعارف عليها 
عند اجلغرافيني، هي رس��م للمواق��ع اجلغرافية وغيرها من املواق��ع، ولكن أن يتم 
وضع خارط��ة لألم أضفى على مفردة اخلارطة طاق��ة جديدة من اخلوف ينبع من 
اجتماع امللفوظني معا، بحيث ينتج عن هذا االجتماع فوبيا. ألن املتلقي يشعر بأن 

اجليش اإلسرائيلي يعرف مواضع الضعف والتي بقصفها حتدث آالما كبيرة.
من هنا، يقوم اخلطاب اإلعالمي اإلس��رائيلي بتوظي��ف كم من املفردات واجلمل  
حمال��ة األوج��ه، فتصبح ج��زءاً ال يتجزأ م��ن منظومة التضليل الت��ي منا وترعرع 
عليها املش��روع الصهيوني، وهي ذات بعدين: األول يهدف للوصول إلى بعد داللي 
سياس��ي يتناس��ب مع املصلحة، ومع املتطلبات املرحلية، والثاني: تعبوي داخلي 
يضمن حش��د أوس��ع تأييد داخلي من الرأي العام اإلس��رائيلي دون استفزاز للرأي 

العام الدولي.
•  أما عبارة »كي الوعي«، فتعني: اإلعالم عبر ضربات النار، باالفتراض أن القصف 
الش��ديد على سكان غزة، سيلحق بأجسادهم نس��بة حرق عالية لدرجة أن يؤثر 
في روحهم. وفي لغة خطابهم اإلعالمي بحيث يتم معاجلة الوعي الفلس��طيني 
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بوصف��ه آخر ال��دواء الك��ي. لذلك، اس��تعمل منتج��و لغة اخلط��اب ملفوظات: 
»خارط��ة األلم وك��ي الوعي«، بهدف نق��ل الفوبيا اللغوية لتصي��ر فوبيا مرضية 
عند الفلس��طينيني، والتي بدورها حتدث تأثيراً في املتلقي الذي يقوم بتخيل األلم 
املنتظ��ر »بحيث أصبح باإلمكان تصور أوتوبيات اللغة«21 إنه مما ال ش��ك فيه، »أن 
اللغة بطبيعة بنيتها، تنطوي على عالقة اس��تالب قاه��رة... إنه إخضاع، فاللغة 

توجيه وإخضاع معممان«22.  
فاس��تعمال الكلمات السابقة في اخلطاب اإلعالمي اإلس��رائيلي؛ قد جاء وفق 
ه��ذه القاع��دة، وهي إخضاع اللغة ملوق��ف ما أو لتحقيق غاية م��ا. فمن الواضح 
أن املعان��ي األصلية للكلمات ل��م تتغير، وأن ما تغير هو التصميم العام، والنظام 
الع��ام، وقد وجد كل واح��د من املوجودات موقعاً جديداً لنفس��ه، في هذا النظام 
اجلديد. فعلى سبيل املثال إن كلمة »كي« ظلت محتفظة مبعناها القدمي، ولكنها 
انقطعت في النظام اجلديد عما كانت عليه، »فقد خضعت لتحول داللي داخلي، 

دقيق وعميق أيضا، نتيجة وضعها في مكان جديد ضمن النظام اجلديد«23.
وأم��ا عب��ارة »االنتفاضة الصامت��ة«، فتتكون م��ن مفردتني، األول��ى انتفاضة، 
والثانية الصامتة، وبالعودة إلى دراس��تنا لتحليل مف��ردة انتفاضة وكيف يحاول 
اخلطاب اإلعالم��ي تغيير داللتها بإطالقها على اإلع��الم، واملقصود بالصامتة، هو 
صمت وس��ائل اإلعالم الت��ي ال تتحدث عنها؛ ألنها مش��غولة بالتط��رف الديني 

اإلسالمي في املنطقة والعالم.
•  وأم��ا عبارة البرابرة اجلدد، فليس��ت مصطلحاً إعالمياً إس��رائيلياً، صرفاً، بل 
يرج��ع أصلها إلى اإلغريق، فكلمة البرابرة تأتي م��ن bar-bar باإلغريقية أي الذين 
يتكلم��ون دون فهم، ش��بيهة ب���Blah blah احلديثة. حيث اس��تخدم اليونانيون 
القدامى مصطلح Barbario  قبل الرومان للداللة على الشعوب األخرى، إن كلمة 

البرابرة منحها الغرب معاني سلبية، مثل: الوحشية، وعدم التحضر.
•  أم��ا اس��ما “جماعة تدفيع الثم��ن، أو جماعة جباية الثم��ن«، فيقول عنها 
يه��ودا ب��ن مئير إنها من »أكثر الظواهر زعرنة، وس��لوكاً جنائي��اً، بل هي تعبر عن 

استخفاف وسلوك عميق للدولة ومؤسساتها، وقوانينها«24.   
وتدفي��ع الثم��ن اس��م أطلقته جماع��ة يهودي��ة متطرفة مت��ارس العنف ضد 
الفلسطينيني »ألن من املرغوب فيه استعمال العنف إلحراز غايات أيديولوجية«25.

حيث أن »جماعة تدفيع الثمن« هي جماعة دينية متارس العنف، وملا كانت كذلك 
أصبح االس��م محمالً بدالالت اخل��وف والتخويف لآلخر. وينتق��ل خوف اللغة من 
خالل »فحوى التوصل بكامله إلى املضمون اإلخباري للتبليغ، ألن س��لطة الكالم 
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هي الس��لطة املوكولة ملن فوض إليه أمر التكلم والنطق بلسان جهة معينة«26 
ومن ثم انتقلت إلى فوبيا اللغة في اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي.

نالحظ مما س��بق، كيف حرص منتجو اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي على ترجمة 
امليول والرغبات، واالنطباع��ات، والتصورات التي يحملها جزء من اجملتمع إلى وعي 
رائ��ج من خ��الل االبتكار والتجدي��د، أو إعادة إنتاج ملصطلحات س��ابقة مثل: »جز 
العش��ب، وحالقة الرأس، وخارطة األل��م، والبرابرة اجل��دد، واالنتفاضة الصامتة«، 
فمنتج��و هذا اخلط��اب اختاروا قوالب لغوي��ة جاهزة، ووضعوها في س��ياق لغوي 
تالم��س رغبة الرأي الع��ام مما مينح ه��ذه القوالب اللغوية احلي��اة عبر بعث دالالت 
مزدوج��ة: )الدالل��ة األصلية للمفردة م��ع الداللة اجلديدة له��ا، فتندغم الداللتان 
لتأدية معنى جديد يفهمه املتلقي من خالل قراءة األنساق اللغوية داخل اخلطاب، 
ومل��ا كانت اللغة مرتبطة بالوضع الراهن واحلاض��ر وبالعامل الزماني تصبح فوبيا 
اللغ��ة أكثر تضخم��اً وتضخيماً للواق��ع واألفكار والنزاعات واملش��احنات. بحيث 
يصب ذلك في بناء صورة للعدو والتي تأتي في سياق مخاوف جماعية تقوم فوبيا 

اللغة بإجنازها من خالل النتاج الثقافي.
وقد أدرك منتجو اخلطاب أهمية إطالق أس��ماء على العمليات العسكرية التي 
حتمل معاني اخلوف والتخويف للعرب وللفلسطينيني عند شن أي عدوان عليهم، 
فنجدهم يطلقون أسماء دينية، وأسماء جغرافية، وأخرى مجازية، بشكل مدروس 
لتجدي��د لغة اخلطاب م��ن جهة، وملنحها إمكانية التأثير ف��ي الرأي العام العربي 
والفلس��طيني، فاألصل موجه للرأي العام اإلسرائيلي قبل أن يترجم إلى اخلطاب 
اإلعالمي العربي والفلس��طيني، ألن اسم العملية يتناول العملية ودون شرحه أو 
معاجلته إعالميا فتنطلي اخلديعة من خالل ابتالع الطعم. فمنتجو اخلطاب يقرون 
»بتغي��ر العالم، وأنه أصبح من الضروري أن تتغير الكلمات واملواضيع، والرس��ائل 

اإلسرائيلية«27.
وتؤدي فوبيا اللغة إلى استدعاءات ضدية، فعبارة »البرابرة اجلدد« تستدعي وصف 
»املتحض��رون« مبفه��وم اخملالفة، مما يدفع املفردات أن تبح��ث عن مكانها احلقيقي 
أثن��اء بناء الوعي. إن اجلمل واملف��ردات اآلنفة الذكر توضح إدراكاتها املتبادلة كيف 
تصنع اللغة الفوبيا أي صناعة العدو. فالدراسة هذه تكشف عن دور اللغة وفكر 
اللغة في خلق فوبيا، والفوبيا والفكر هما صناعة اإلنسان املنتج للغة للتأثير في 
اإلنس��ان املتلق��ي. إذ أن اخلوف يولد عنفاً متضخماً، وه��و يبرر العنف عند الطرف 

املقابل. 
•  وبالنظر إلى ما يحمله مصطلح »معاداة الس��امية«، »الس��امي« الذي بات 
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يثي��ر الذعر في نفوس من يطل��ق عليهم؛ ألنه خوف مضاع��ف، والذي يعني هدر 
ال��دم عند الع��رب، فاالتهام مبعاداة الس��امية، يعني أنك الس��امي، ومعناه »هدر 
دمك« واس��تباحة إحلاق كل أشكال األذى بك، ألن اللغة هنا رسمت حدوداً للخيال 
وقلصت مساحة التصور فاملصطلحات اختزلت املعاني واخليال والتصور ووضعته 

في سياق تداولي في الشأن خارج الذوات املتكلمة.
•  واملثير هو استعمال عبارة »احلل النهائي«؟ في اخلطاب اإلعالمي اإلسرائيلي، 
مصطل��ح احل��ل النهائ��ي أو احل��ل األخير اس��تعمل ألول م��رة من قب��ل »أدولف 
أيخمان« وال��ذي أش��رف على عمليات الهولوكوس��ت ومتت محاكمت��ه وإعدامه 
من قبل محكمة إس��رائيلية في 1 حزيران )يونيو( 1962 في س��جن الرملة. حيث 
نوقش��ت خطة احل��ل النهائي في مؤمت��ر داخلي للحزب النازي عق��د في منطقة 
وانسي جنوب غرب برلني في 20 كانون الثاني )يناير( 1942 والذي نوقشت فيه آلية 
إبادة يهود أوروب��ا، وحض��ر ذلك االجتماع هينريك هيملر أيض��ا الذي كان من أقوى 
رجال أدولف هتلر وأكثرهم شراس��ة. ونصَّ مختصر محضر االجتماع أن األسلوب 
الس��ابق في تش��جيع اليهود على الهجرة من أملانيا قد مت تغييره إلى االستبعاد 

القسري«28.    
وميكننا تأويل املصطلح إلى شقني: ش��ق داللي تاريخي يتعلق باليهود والنازية، 
وبالتال��ي يحم��ل دالالت اخلوف من إع��ادة إنتاج التجرب��ة النازية ف��ي الصراع مع 
الش��عب الفلس��طيني، وبالتال��ي اس��تخدم اخلط��اب العبارة الس��تعادة اخلوف 
التاريخي إلش��عال اخل��وف من اللحظة في الص��راع، وأما معك��وس الداللة فهو 
اقتراب احلل النهائي للش��عب الفلسطيني، بذبحهم أو طردهم أو استعبادهم...

الخ من الدالالت. فاحلل النهائي يحمل دالالت مركبة والذي يس��اعد على كش��ف 
الداللة هو النسق اللغوي والسياق أيضا.
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أقواس ثقافية

مفتتح

الوطن، النكبة واملنفى، ثالث ثيامت تظهر يف معظم أعداد أقواس ثقافية. وهذا ليس غريباً، 

فهذه الثيامت الثالث تش��كل دورة حياة الفلسطينيني، وما تحمله الذاكرة من حصاد األيام يف 

النكب��ة وما قبل وما بعد. وليس غريباً إذن أن يتمحور هذا العدد حول الثيامت الثالث. أكان 

يف الشعر، أو يف البحث أو يف الشهادة الحية لسرية َمن عاش النكبة وسجلتها الذاكرة. 

النكبة مل تكن شيئاً عارضاً؛ بل محطة تاريخية مؤملة يف تاريخ الكفاح الفلسطيني. هي رضبة 

مفصلية يف نس��يج الجغرافيا والدميوغرافيا، حني تم اس��تالب األرض وتهجري من كان يفلحها. 

والحرمان من الوطن لهو انس��الخ الروح عن الجس��د. فكيف هو تهجري 750 ألف فلسطيني. 

يصبحون بني ليلة وضحاها مهجرين منفيني. فاملكان جزء من تركيبة الفلسطيني، تجده أينام 

يحّط، يغلبه الحنني إىل قريته التي حرم منها. لذلك إن سألت طفالً فلسطينياً يف الشتات »من 

أين أنت؟« يجيبك باسم قريته التي ُهّجر أهله منها. فالوطن ليس ما نعيش فيه بل ما يعيش 

فينا. 

املنفى يظهر بوضوح يف ديوان الش��اعر الفلسطيني إيهاب بسيسو »كن ضدك مرتني«، كام 

تبني الدراس��ة التي أعّدها الكاتب أمني خالد دراوش��ة، عن ديوان الشاعر، حيث يربز املَهجر 

كنْفي عن الوطن. ويعترب دراوش��ة أن التجربة الش��عرية الخاصة باملنفى لدى الشاعر بسيسو 

نابع��ة من انقطاعه عن املكان، الذي يحرض بقوة يف الديوان. والذكريات التي تحملها الذاكرة 

هي ما تُبقي الوطن حياً لدى الش��اعر يف غربته. فهل ش��عرية املنفى تصبح تس��جيالً شخصياً 

لتجربة الغربة؟

وعن النكبة واملنفى أيضاً، تقدم الروائية دينا سليم حنحن شهادة مؤثرة عن النكبة بعنوان 

»شهادة من قصص النكبة« والتي سمعتْها من ابن عم والدها بشارة سمعان حنحن. وسمعان 

م��ن مواليد مدينة اللد، آخر مدن الصمود، أحد الذين كُتبت لهم النجاة، لكنه ابتيل باملنفى. 

س��افر حنح��ن إىل الكويت وعمل فيه��ا أكرث من عرشين عاماً، لكن��ه مل يحصْل عىل املواطنة، 
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فغادر الكويت إىل الواليات املتحدة األمريكية سنة 1978، وبدأ مجدداً من الصفر. وأثناء رواية 

حنحن لقصته كان يصمت، ثم ينتبه، ليقول شيئاً كان يدور يف رأسه عندما كان صامتاً، كام لو 

أنه يعرّب عن ندم من قبيل »ماذا لو تأخرنا يف املدينة«، أو »لو مل نرحل عن اللد«، وهناك ألف 

»لو« من الندم، فمن ذاق آالم الغربة وبشاعتها يعرف قيمة الوطن. 

يف دراسة »تطور صورة املرأة يف الرواية العربية« لسيد نجم، نجد استعراضاً لصورة املرأة يف 

الرواية العربية يف فرتات تاريخية مختلفة. فبعد أن كانت صورة املرأة مجرد قناع لعرض أفكار 

الكاتب، يتخفى خلفه، أو وس��يلة لجذب القراء من خالل وضع اس��م امرأة كعنوان للكتاب، 

تغ��رّي الوضع؛ فنجد توظيف��اً للمرأة كرمز للوطن. ويف مرحلة الحقة، برز أدب نس��وي، نادى 

بحقوق املرأة يف الحرية واملس��اواة واإلخاء. فهل يعني ذلك أن املرأة وصلت إىل دور فاعل يف 

الرواية العربية؟ ويناقش الس��يد نجم مفهوم األدب النس��وي واألدب النسايئ، والفرق بينهام، 

فهل نجح يف ذلك؟

ويف ن��ص عبد الرازق غزال »الجرمية اإللكرتوني��ة: عنف افرتايض مباح ورضر واقعي محقق 

ضد النساء والفتيات«، يبني غزال خطورة هذا النوع من العنف املبني عىل النوع االجتامعي، 

والذي يس��تهدف املرأة بش��كل خاص. ويبني كيف يتم استخدام تكنولوجيا املعلومات، كأداة 

إليذاء النساء والفتيات. فالعنف اإللكرتوين أصبح مشكلة عاملية لها آثار خطرية عىل املجتمعات 

م��ن الناحية االجتامعي��ة واالقتصادية. فهل تّم التصدي ملثل ه��ذه الجرائم التي تترضر منها 

النساء والفتيات بشكل خاص؟! ومن هي الجهة التي ميكن أن تعلّق الجرس؟

أما نص الشاعرة زهرية زقطان، الذي حمل عنوان »هنا نبت شوك عىل الصبّار«، فيتألف من 

أربعة مقاطع. ولكل مقطع عنوان خاص به كام لو أن الشاعرة تعزف مقطوعة موسيقية يتكرر 

فيها لحن ليأتيك بالدهش��ة حني تصل خط النهاية. وتس��تعري زقطان من الحكايات الشعبية 

والرتاث وقصص البطولة التي سّجلتها املقاومة الفلسطينية واالنكسارات مادة لنصوصها التي 

تنسجها بذكاء ودراية.  

روز شوميل مصلح

املحررة الثقافية 
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بني املنفى والذكرى

يف ديوان »كُن ضّدك مرّتني«

للشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسو

أمني خالد دراوشة*

التجربة الشعرية والتأثر باملوروث الديني

يهدي الش��اعر ديوانه إىل أمه، فال أحد س��واها يس��تحق ما كتبه بوجعه غريها، فهي التي 

عانت قساوة االنتظار يف ظل حرب ال تنتهي، وحصار دائم لتلتقي به، فغزة ال تعرف االستقرار 

وال الحياة العادية. كام يخصها يف واحدة من أجمل قصائد الديوان نظراً ملا احتوته من تدفق 

العواط��ف اإلنس��انية من ابن إىل أمه يف ظل غربة قاس��ية ال ترحم. يحس الش��اعر بالخوف 

املس��تمر، ويرافقه القلق، وينخر ال��ربد عظامه، فيلجأ لذكرياته لعلها تش��عره ببعض الدفء 

املفقود. يقول يف نهاية قصيدة »صباح الخري«:

»ُهنا...

خب ِق بالصَّ يف املكان املُطَوَّ

ِس والقلِق املَُكدَّ

... كرُكاِم وقٍت َمنِسٍّ

أجدين كُلَّ صباٍح...

أحملُني إىل نكهِة املكان البعيِد يفَّ

ُمردِّداً صداي:
ي...«1 صباُح الخريِ يا أُمِّ

يكتب الش��اعر عن تجربته التي عاش��ها يف مدينة الضباب، والتجربة كام وردت يف لس��ان 

*  كاتب فلسطيني.
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العرب هي »وجرّب الرجل تجربة: اختربه،.... ورجل مجرِّب قد بيَِل ما عنده. وُمجرب قد عرف 

األمور وجّربها«2. وينقل محمد بنيس عن الشاعر يوسف الخال حديثه حول تجربته الشعرية 

وبعض خصائصها يقول: »اس��تخدام اإليحاء التاريخي أو األس��طوري أو الفلكلوري، فمن شأن 

هذا اإليحاء أن يعّمق الفكرة،.... وأن يعني الش��اعر عىل التعبري حيث تعجز الكلامت وحدها 

ع��ن ذلك، وأن يظهر التجربة اإلنس��انية وتراكمها عرب التاريخ«3 ويضي��ف الخال، وال بد من 

»التعبري بالصورة الحية لتقريب التجربة الش��عرية من الواقع وتحريك مشاعر القارئ كلها، ال 

عقله فقط. وهو يكسب القصيدة حركة وِغنى ويؤنّس الفكرة، أي يجعلها كياناً مستقالً«4.

والش��اعر بسيسو أظهر تأثراً بسرية السيد املس��يح عليه السالم، وبالقرآن الكريم، كام امتأل 

:» الديوان بالصور الحية املعربة عن التجربة الحقيقية املعيشة، يقول يف قصيدة »مشهد ُمبرشِّ

»يُقابُل املارََّة

بثقة وجٍه ُمطمنٍئ للرِّسالة...

وال يُكفُّ عن ترديد التَّعاليم

اً بالفوز مبملكة املسيِح األبديَّة... ُمبرشِّ

وت... ٍ للصَّ يهتُف عرب ُمكربِّ

سرية يسوع املُخلِّص...

وال ينظُر يف عيني أحد...« )ص167(

فاملب��رش ال مي��ل وال يكل، يبرش بحياة أبدية رفقة الحب والس��الم يف مملكة املس��يح عليه 

السالم.

ويف قصيدة »الخريف« يظهر تأثر الش��اعر بس��ورة الكهف الذي تتحدث عن رجلني، يقول 

فيه��ا الغن��ي صاحب الجنتني للفقري »... فق��اَل لصاحبِه وهَو يُحاورُه أنا أك��رثُ ِمنَك ماالً وأعزُّ 

نَفراً«5.

إذ يكرر الشاعر جملة »أنا أقلُّ ِمنِك ُحباً« ثالث مرات، والقصيدة تحيك قصة سيدة ما يزال 

الجامل يغش��اها رغم خريف عمرها، ويقول لها إنه أقل منها حبا ألنها متلك الوطن والعائلة، 

بينام هو يتقدم به العمر وحيداً، ويقلق من شيخوخة يقضيها فرداً يف الغربة، فيبدو أن الفكرة 

اس��تهوته، وإن استخدمها بشكل معاكس. ويف قصيدة »ُس��ؤال املنفى...«، يظهر تأثر الشاعر 

بقصص القرآن الكريم، يقول مشبها املنفى:

»أنَت...البرئُ

والخنجُر...
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اِء... وَمكُر األِشقَّ

ئُب... والذِّ

والتيه...

وأنَت...الُغراُب

فاُن... والطوُّ

والعتمُة يف بطِن الُحوِت...

والبحُر...« )ص85-84(

والتأثر واضح بقصص األنبياء يوسف، وآدم، ونوح، ويونس عليهم السالم. لذا عليه املقاومة، 

وأن يقف ضد نفس��ه إن هي س��ارت يف درب الضياع، وكام نجح األنبياء يف مسعاهم، ال سبيل 

له سوى الفالح.

جدلية الوطن واملنفى

ش��كل البحر يف القصيدة معادالً موضوعياً لصورة املنفى، البحر الالمحدود من خالله هّجر 

الن��اس، وقدم من خالله املس��تعمرون الجدد، وجوه��ر املنفى »حال��ة متقطعة من حاالت 

الكينونة”6، والبحر بنية مكانية له جدليته الخاصة، فإذا كان بداية املنفى فهو أيضا يبقى رمزا 

للعودة، ويصبح املنفى كام قال إدوارد س��عيد «رضبا م��ن الجهد امللحمي الرامي إىل تحويل 

أغاين الضياع إىل دراما العودة املؤجلة”7.

يقول يف قصيدة “اكتُب لَك...”:

“كُن ضّدك مرّتني...

حني تُسافُر

يك يُيعدك الحننُي إليك...

وحني تُصاُب بالحنني

غرية... يك ال تنىس التَّفاصيل الصَّ

دين وِعْش بني هذين الضِّ

ِبكلِّ ما لديك من مجاٍز

وُمَخيِّلة...

أِقْم عاملك لك

ُمرشعاً عىل الفضاِء” )ص8(

فهو يطالب باملقاومة الرشسة للمنفى، بالحنني وبالحلم ليبقى عامله مرشقاً، ويستمر الشاعر 
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بإيجاد الطرق للتغلب عىل املنفى:

“واكتُب لك...

ولعابٍر يُشبهك يف االزدحام...” )ص8(

فهو ال ينىس إخوته يف اإلنسانية الذي ميرون مثله يف ظروف قاهرة وظاملة، لذا يكتب لنفسه 

ولهم، يلتقيهم يف املقاهي وتحت املطر يتبادلون األفكار وينبشون الذاكرة.

“اكتُب لك...

يك ال تخونك التَّجربة” )ص9(

إذن ه��و يكت��ب عن يوميات��ه يف الغربة، وتجرب��ة املنفى، تجربة مرّة وقاس��ية يجب عىل 

اإلنس��ان أن ال ينساها، فهي إذا مل تكرسه فإنها تقويه وتجعله صلباً أمام املحن، ويف ظل حياة 

الفلس��طيني الش��قية ال بد له من االس��تفادة من كل يشء، وعليه أن يكتب تجاربه يك تبقى 

الذاكرة مش��تعلة، وال يفقد البوصلة يف طريقه الش��ائك نحو الحياة الحقة والتي يس��تحقها. 

يكت��ب يك يجع��ل حياته أمراً ممكنا، ليقاوم الجنود الغاصب��ني ومينعهم من اللعب بأحالمه... 

يكتب ليكون سعيداً بجوار ميامة تحط عىل الرشفة، يكتب ليؤرخ لحياة شجرته قرب النافذة. 

يكتب ليتصدى للموت يف الغربة، يك ال ينىس صورة أبيه، يكتب يك ال ينىس طريق البيت امليلء 

بالقلق والضباب... وكأن الكتابة تجلو ما ران من بؤس وسواد يف حياته.

ويواصل الشاعر الحديث عن أهمية تجارب اإلنسان، فيقول يف قصيدة “ِبرئ”:

“هي التَّجربة...

يك... َصخُب املوت بني كَفَّ

هذيان العتمة...

قدرتك عىل النَّجاة من ُعزلة الِبرئ...

جيج يح تُواصل سكب الضَّ فيام الرِّ

فوق رأسك...

برداً وقلقاً..” )ص22(

ميتل��ئ الديوان بألف��اظ الغربة واملنفى، وما يعرب عنه بالقل��ق والضباب والعتمة والضجيج 

والريح والعاصفة والربد، يقول يف قصيدة “استعارة...”:

“قد تخرُج من منفاك

إىل قصيدٍة ومرسٍح...
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وشاعٍر يُتقُن اختياَر االستعارة من الوقت...

... تتأمُل املشهَد املرسِحيَّ

وقد تقرأُ القصيدَة عىل عجٍل...

داً منك قبل أن تقرتب ُمجدَّ

تُفتُِّش عن مالمحك البعيدِة

بعد ريٍح

وعاصفة...” )ص55(

ويواصل يف القصيدة ذاتها الحديث عن املنفى:

“قد تعود من منفاك

إىل رؤاك...

بعد ليٍل وضجيٍج...

وراوية عتيقٍة عن حرٍب وبالٍد

وشعراء يولدون عىل املتاريس...” )ص55(

وليك يتحرر عليه أن يعود لنفس��ه، وإىل صوره العتيقة، يرشب مرارتها، ويس��تمر بامليض إىل 

هدفه..

فال بد من صنع “فضاء يولد من عتمة املكان

كأنه الوطن...” )ص56(

كيف يقارع الش��اعر أنياب املنف��ى، والغياب، والحرب، والحراس، والعس��كر، والقليل من 

األمل، وضيق الجغرافيا، والخريف؟ يلجأ للشعر ليخفف وطأة التشظي بذاته املتعبة:

“تُصارُع املنفى بالقصيدة

َل األمكنة... تكتُب تبدُّ

ذاتك يف مرآة الحرية...

قلق املجاِز من ريٍح عابرة

وجهك بعد ليٍل

يتسلُل من الطريق إليك...” )ص83(

إال أن املنفى يبقى يحارصه باألسئلة كلام جلس وحيداً يف املقهى.

وتس��تمر ألفاظ الحياة القاس��ية بالظهور: الخوف، املوت، هراوة، حصار العصافري، أقفاص، 
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الّدمع، املفقودون، دخان، املرتعش��ة، املرتبكة، الخيبة، املبعرثة، املمزقة، قراصنة، لصوص، جثة 

مهملة، التوتر.

يلوذ بكتابة الشعر، وبالذكريات القدمية العذبة، فال يشء قادر عىل إخراجه من حزنه وأمله 

غري ذكريات أم، يقول يف قصيدة “صباح الخري”:

عاِء غريِ بالدُّ دت رَأَس الصَّ باُح يٌَد َمسَّ “الصَّ

والّدفء...

وجٌه يُعيُدين إىل َمالِمحي الَغائِبِة

وهي تُردُِّد اسمي

كأنها تَنتشُل َجسداً من املوت...

فأحيا ُدوَن ِغيايب...

ُمتحرِّراً من ثِقِل األمكنِة...

عائداً يب إىل اليِد

واالبتسامِة...

والبداياِت املُطمئنة...

وُصوِر َصغرًي...”. )ص151(

إن العودة لألم وال شك متثل العودة إىل الوطن، فرمزية األم متثل ثنائية األم والوطن.

امتزج املنفى بصور الغربة، وحاول الشعراء الفلسطينيون يف قصائدهم جعل املكان يتكلم، 

وعملوا عىل  تشكيل فضاءات جديدة اقرتنت يف الواقع الجديد “بصور النزوح والرحيل والوداع 

التي عاش��ها الفلس��طينيون بقس��وة وأصبحت لهم تيها جديدا موزعا ع��ىل نواحي األرض”8، 

«فثنائي��ة الوط��ن واملنفى، األلفة والوحدة كونت حياة الغربة، وتش��كل ش��عوراً بالحصار يف 

األماك��ن الجديدة، وعدم الطأمنينة واالس��تقرار، فكان ال بد أن يتجه الش��اعر يف ظل الحاجة 

النفسية لألمان إىل التمسك بهويته، واملحافظة عىل األمكنة الحميمية يف مخيلته حيّة ال متوت.

وهو ما يزال ميلك الكثري رغم كل يشء:

“أملُك ُحلامً ِببيٍت

وعائلة...

أملُك ُصورًة يف املُخيِّلِة

ملدينٍة قُرَب البحِر

. ص185( أراها األجمَل...” )من قصيدة مَتَنٍّ
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فاملدين��ة التي ترسق صدى صوتك وس��ط الضجيج منفى، أما مدينت��ي- الحلم فهي كانت 

تسمع أنَّات صمتي. فالشاعر يف النهاية:

“... َمزيُج ُمدٍن وقصٍص...

َمزيُج ضجيٍج وُموسيقى

صوٌت َخِفيٌّ لُكتٍب وَذاكِرة...” )من قصيدة كتابة، ص65(

ويستمر يف الكتابة، واحتضان صورة األم الرؤوم.

إن التجربة الش��عرية الخاصة باملنفى لدى الشاعر نابعة من انقطاعه عن املكان الحميمي 

ومعه، فهو غائب واقعاً لكنه حارض بقوة العاطفة. ويتحدث إدوارد س��عيد عن تجربة املنفى 

بأنها تلجأ ألمكنة املنفى لتس��جل يومياتها هناك، وشعرية املنفى بالقصائد تظهر بالصدام بني 

املكان الجديد والغريب وبني الذات التي ما زالت تصبو لاللتقاء باألحبة، فخلفية املكان “نوع 

من التس��جيل الشخيص لتجربة الغربة وهو تس��جيل ميتد إىل العام ما دامت هجرة الشتات 

جامعية، وأنك كيام تركز عىل املنفى بوصفه رضبا من العقاب السيايس املعارص، ال بد أن ترسم 

خرائط لنطاقات التجربة تتعدى تلك التي رسمها أدب املنفى ذاته”9.

إن أس��ئلة املنفى التي ال تنتهي، تبقى تجتهد يف إع��ادة صياغة املكان من الذاكرة، وإعادة 

إحيائه وفق أسس جاملية، فاملنفى ليس إال مكاناً مؤقتاً.

يقول الناقد وليد أبو بكر، إن الكتّاب الفلسطينيني، يخلقون تجاوزا، يخلقون ظواهر كتابية 

متث��ل الوجه الجميل والعذب لألدب الفلس��طيني، الذي ال يهمه التباهي واالس��تعراض، ألنه 

يفعل. فهم »ال يخرتعون مكانا، وال يس��تبدلونه، ألنهم يعيش��ون امل��كان يف املكان، فال يكون 

مجرّد حلم، أو اجرتارا لذكرى، كام صوره أدباء الشتات، وبعضهم أحسن التصوير. إنه ملموس، 

فيه تراب وفيه عرق، وفيه دماء كثرية، وفيه فوق كل ذلك آالم كثرية، ال تسمح للصدق الفني 

بأن يظّل عاطال«10. 

فاملكان يف حياة الفلس��طيني وإن تغري إال أنه ليس بقعة جغرافية وحس��ب، يعيش عليها 

ويس��تقر فوقها، »وإّنا هو جزء من جسد كّل فلس��طينّي. هو جزء من لحمه ودمه ورشايينه 

أو ه��و بعض من جملة من الوظائف املركّبة للجس��م. إّن املكان ليرتبّ��ع، وفقا لهذا التصّور، 

يف صمي��م الّذات عىل أنّه أحد مركّباتها. فهو يداخله��ا وميازجها. ويعني بعض ما تعنيه. وإن 

قبلت اقتطاعه منها فمكرهة، مرغمة. ألنها تدرك أنّها بدونه كيان مشّوه مختّل ومن الطّبيعّي 

أن تتوق إىل اس��رتجاعه فبه تكتمل من جديد، وتس��تعيد أهّم طاقاتها ووظائفها وكّل صّحتها 

وجاملها«11. 
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والفلس��طيني متعلق بأرضه، ومفتون بها، بل هو مسحور ال يعرف لها بديال لذا نراه يتخىل 

عن كل يشء ليبقى عىل أرضه. فاألرض غاية يف ذاتها وال يشء يغني عنها.

إن امل��كان جزء من الهوية، ألن��ه انتامء لألرض ومراجعة لذاكرة الوط��ن، هذا االرتباط بل 

االمتزاج باملكان والتعلق بذاكرته يستحرضه الشاعر بعدا طفوليا حاملا تلوذ به الذات، وتحتمي 

به من رحالت التيه والضياع واملنفى.

بقّي أن نقول إن الش��اعر عاش سنوات طويلة خارج فلسطني إلكامل تعليمه العايل، وما أن 

أنهى دراس��ة الدكتوراه حتى عاد ألرض الوطن يك يسرتيح باله، ويتخلص من الشعور بالضياع 

والوحدة. 
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شهادة من قصص النكبة

البنان املعوّجة 

دينا سليم حنحن* 

التقيت به يف أمريكا أواخر سنة 2016 وتحديداً يف سان فرنسيسكو عندما قام بزيارة األقارب 

فيه��ا قب��ل أن يعود إىل فريس��كو يف داالس حيث يقي��م، وهو يعمل مرش��دا دينيا يف إحدى 

كنائسها.

بشارة سمعان حنحن، ابن عم والدي..

جرفته األقدار يف مكيدة استخلص منها العرب طوال سنوات عمره التي قاربت القرن. بشارة 

من مواليد مدينة اللد س��نة 1923 متخرج من الكلية الرش��يدية يف القدس، ودرّس بعد ذلك 

بالكلي��ة ذاتها، غ��ادر اللد س��نة 1948 إىل رام الله، ومن هناك غادر إىل دولة الكويت س��نة 

1958 وزوجته الجميلة ليىل حيث عمل يف هندسة املساحة مدة عرشين عاماً، مل يحصل عىل 

املواطنة، ومنها غادرا أخرياً  إىل الواليات املتحدة األمريكية سنة 1978.

ك��رر جملته )لو تأخرنا يف املدينة، لو مل نرحل ع��ن اللد(، ثم صمت، وأخذ يعيد الذكريات 

محاوالً تش��فيهها بعد استعادتها من العقل الباطن لتستفز الذاكرة مجدداً، طأطأ رأسه وأطال 

النظر داخل األحداث التي رمبا كانت قد تكومت أمامه يف بالط األرض، يحيص قطع الفسيفساء 

تحت قدميه، تلك األرض التي حملت أقدامنا جميعا، أنا ووالديت وشقيقتي ومن كان يف الدار 

غرينا، حيث تجمعت األقدام عىل مواطن الرتحال يف قارة أخرى بعيدة جدا، قارة تدعى أمريكا.

مل تكتم��ل اللوحة فغبار الذاكرة يكون أصدق أحيانا، بقي صامتاً ونحن ننتظر منه، وعندما 

تسللت أعيننا إىل ما كان ينظر إليه ومل نجد شيئا، أو باألحرى أنا التي مل تستطع أن تجد شيئاً 

سوى العبوس الذي أملّ بالوجوه، حيث تناثر كل يشء وتطايرت األفكار من عقيل، لكنه عندما 

بدأ يرسد بعد أن حك سبابته املعوّجة، وكأنه بهذه الحركة يحك مصباح عالء الدين، حينها بدأ 

*  روائية فلسطينية تقيم يف أسرتاليا.
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الحديث مكررا بعض الجمل، قائال:

-  ل��و أخ��ي أم��ني مل يُقتل، لو مل نعد إىل اللد، ل��و اكتفينا مبا معنا، لكن قلن��ا إن بعضهم عاد 

حتى يأخذ ما تركه يف بيته ونجح بالعودة، لذلك عدنا معا من رام الله يف هذا اليوم املش��ؤوم 

ل��يك نأخذ نقود أخي ال��ذي كان وما يزال عريس��ا يحتفل بأيام فرح��ه، يف حينه، حمل أمني 

3000 جني��ه فلس��طيني، أخذوها منه عندما قتله جندي يه��ودي، رمبا يكون الجندي قد رآنا 

ونحن عائدان لذلك تذكّر وجهينا وانتظر عودتنا حتى يقبض عىل رّس عودتنا إىل املدينة بينام 

الجمي��ع يغادرها، وعندما عدنا مبا نحمل أوقفنا نحن االثنني فقط، أنا وأخي أمني الذي حمل 

حقيب��ة مليئة باملدخرات والنقود، مل نقاومه أبدا، رفعنا أيدينا إىل أعىل واستس��لمنا له بدون 

مقاومة، لكنه أطلق النار عىل ش��قيقي مبرأى من عيني وأصيب بناين بظرف الرصاص، س��قط 

أخ��ي جثة هامدة أمامي عىل األرض بعد أن نش��ل الجن��دي الحقيبة منه، ثم صّوب البندقية 

نحوي وطلب مني االبتعاد )اركض... اركض... ال تشوف ورا( وأمرين صارخا ومتوعدا أال ألتفت 

خلف��ي، ركضت مثل املجنون والدم يس��يل مني، أردت أن أع��ود حتى أحمل جثة أخي، لكن 

انهال الرصاص عىل رؤوس��نا مثل املطر، ركضت بني الناس دون أن أعرف كيف اس��تطعت أن 

أفعل ذلك بينام قدم��اي بقيتا مقيدتني بالبقعة التي أوقفنا فيها العنرص اليهودي الذي حمل 

مالمح رشقية والذي تحدث بلغتنا العربية، تعرثت باألمتعة التي رماها الراحلون الذين سبقوين 

وقد نجوا جميعا بأنفسهم، حجب الغبار الكثيف عني رؤية الطريق، كل يشء حدث برسعة، 

برسع��ة ال��ربق، كل يشء انهار أمامي برسعة، وعندما ع��دت إىل صوايب، تذكرت أن أخي ليس 

معي، توقفت يف منتصف الطريق مثل غيمة تتوقف يف صحن الس��امء، غيمة وحيدة تتسمر 

هن��اك واألخريات يرسعن حيث تأخذهن الريح، انتبه��ت للرصاخ والعويل الذي زاحم رأيس، 

وكأين اس��تفقت من صدمة، حينها قررت العودة حتى أعود بأخي، قبل دقائق فقط رسنا معا، 

فكي��ف له أن يختفي هكذا، غمرتن��ي أفكار كثرية ال أتذكرها وضعتن��ي عىل محك الحادث، 

أتصور نفس سائرا مع أخي حتى وصلنا بيتنا القائم عىل الشارع الرئيس للمدينة، وأتصور أننا 

اختبأنا فيه حتى تهدأ األحداث، أتصور وأتذكر، لكنه أرّص عىل حمل النقود والهرب بها عائدا 

إىل رام الل��ه، مبا أن عروس��ه أصبحت هناك... لو منعته من الخ��روج... لو فعلت! لكن رصاخ 

الناس حويل أيقظني من معمعة أفكاري، وكأين أصبت بفقدان ذاكرة مؤقت، وعندما استفقت 

ع��دت، وعندما عدت بخطوايت املرتجفة بحثت عنه أو عن جثته فلم أجدها، أو رمبا كنت قد 

فقدت السبيل الصحيح، لو حملته جثة... مل يتسن يل أن أفعل، لو حملته جثة، لو فعلت!

لك��ن رصاخاً آخر حجب عني التفكري، رصاخ العامة الذين ابتعدوا وابتعدت أنا أيضا معهم 

عن الوطن، دفش��وين حتى أس��ري معهم، جّرين أحدهم حتى أفسح له مجال العبور، آخر قال 
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)ليش واقف متل العمود يف الطريق(! رست .. ال أذكر كم من الوقت رست بني األشواك، لكن 

رصخات ما ألص��وات أعرفها جيدا أيقظتني أمام حقيقة أخرى مؤملة، حقيقة وليس��ت مجرد 

قصة عابرة، رغم أن الناس قد تناقلت الخرب وعرب الس��نني التي مرّت رسيعا حيث أصبح خربا 

عاديا فيام بعد، لكنه مل يكن عاديا أبدا بالنس��بة يل، وذلك عندما سقطت شقيقتي الحامل يف 

شهرها األخري يف الطريق، حاول زوجها حملها لكنه أخفق، سقطت من بني يديه مثلام سقطت 

املدينة من بني أيدينا، س��ال دمها طوال الطريق بعد أن أصيبت بنزيف حاد، نزل الطفل من 

أحش��ائها، لقد صفي دمها كام صفت الهغاناه أهل اللد، مش��هد صعب ال ميكن نس��يانه هو 

مشهد أطفالها وهم يبكون من حولها، تاه زوجها بني الرصاخ والعويل ومحاولة إنقاذ زوجته، 

مل ميلك خياراً آخر. طرح جثتها تحت ش��جرة محاوالً إنقاذها، لكن روحها كانت أرسع، رحلت 

تاركة خمس��ة أبناء ع��ىل قارعة الطريق... قامت ابنتاها الكبريت��ان برعاية اخوتهام بعد وفاة 

والدتهم عندما استقروا يف رام الله.

-  إنها جديت، إنكم تتحدثون عن جديت!

رصخ��ت املضيفة التي اس��تقبلتنا يف بيته��ا وهي تردد أنها حفيدة الراحل��ة املذكورة والتي 

تُركت ميتة عىل قارعة الطريق بعد أن قام زوجها بتغطيتها ببطانية، تركها تحت ش��جرة جثة 

هامدة، وس��ار مع الس��ائرين يف طريق الرتحال هاربا بأبنائه من أزيز الرصاص، قاطعها بشارة 

قائال:

-  أخ��ي وأختي اختطفا مني يف الوقت نفس��ه واملوقع ذات��ه، أمامي وأنا مكبل اليدين، أختي 

املس��كينة اختطفها املوت بلمح البرص، مأساة أخرى تضاف إىل عائلتنا يف الوقت عينه، ضحية 

أخرى أصبحت حكايتها عىل كل لسان! 

 لقد حمل بشارة، وطيلة أيام حياته ذنب أخيه أمني الذي قتل أمامه، قائال:

- كن��ا بقين��ا يف دارن��ا، لو ربطته من قدمي��ه ومنعته من الخروج، ماذا كان س��وف يحصل 

لن��ا يعني؟ خيش الجميع من اليهود كثريا، لكننا نحن كمؤمنني نس��تطيع أن نحيا معهم ومع 

الجميع ألن نبينا مل يتدخل بالسياسة، وعلمنا عىل احرتام اآلخرين وعىل املحبة، وكنت وجدت 

طريقة ما أرسل فيها نقودا إلخويت ووالديت حتى ال يحتاجوا ألحد، مبا أنهم سبقونا إىل رام الله، 

لكن أمني أراد أن يلتحق بعروسه، وهذا من حقه طبعا... يا إلهي ملاذا مل أفعل؟ 

- هل تتمنى لو أنك بقيت يف املدينة رغم ما حصل فيها من أحداث مريعة؟ سألته.

- طبعا وأكيد، وبعد هذا العمر من الرتحال والتهجري والتعب واملذلة، ماذا استفدنا جميعا، 

لك��ن يوج��د يشء هام مل نفقده وهو )الرشف(، نعم فعلنا ك��ام فعل )الخوري حنانيا( خوري 

اللد، الذي مل يبلّغ الرسالة التي وصلته إىل أهل املدينة، ألنه آمن أن مصرينا واحد، إما أن نخرج 
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معا أو نبقى معا، إما أن نحيا معا أو نقتل معا، مسيحيني ومسلمني، لقد استلم رسالة من قائد 

جيش اليهود يبلغه فيها بأن يحث املسيحيني عىل البقاء يف الكنيسة وأال يرحلوا ألنهم خططوا 

لبقاء مسيحي داخل فلسطني، والكاهن رفض تبليغ الناس بالرسالة، ولذلك مل يقف حجر عرثة 

أمام من ترك الكنيسة وقرر هو الرحيل أيضا، أذكر جيدا كيف وقف حائرا أمام الجموع التي 

كانت، نسبيا، محمية داخل كنيسة الخرض، مل يقو عىل البوح، مل تخرج من فمه... مل يستطع! 

لقد حمل بش��ارة هّم العائلة رغم أنه الثالث م��ن بني إخوته وليس البكر، بلع دمعه وعاد 

ليبح��ث يف األرض عن قطع الفسيفس��اء التي تناثرت، فكلام ح��ى تباعدت القطع واختفت، 

هكذا أحسست، عاد إلينا بعد برهة، ونحن جميعا صامتون ننتظر منه املزيد، قال:

-  الرب معي دامئا، رغم مشاكسات الدنيا ومنذ بدأت أعمل بعد أن أنهيت دراستي وذلك قبل 

النكبة، نلت حصتي من الحياة، حّصة محرتمة جعلتني أتفاخر بنفس وبإمكانيايت، لقد متيزت 

وانفتحت الس��بل أمامي بعد ضيق، آخ يا ابنة عمي لو تدرين كم أش��تاق لتلك األيام، أتذكر 

اآلن الصور األكرث تفاهة باملدينة فينتعش قلبي، والدي ودكان السامنة التي امتلكها، وسمعان 

ومس��عود وداود جدك عندما جربوا العمل يف صنع الصابون، أس��موه صابون داود عىل غرار 

اب��ن العم إلياس حنحن، أبو خرض، الرجل األكرث ث��راء يف العائلة والذي ملك مصبنة يف حينه، 

والخ من ذكريات ال متحوها السنون.

مل��اذا يا ترى أذكر كل هذا اآلن؟ لقد أتي��ت يا ابنة عمي دينا حتى تنبيش الذاكرة املغمورة 

داخل العقل.

ل��ن أنىس م��ا قالته لنا عمتي، أن��ا وإخويت، عندما اس��تقر بنا الح��ال يف رام الله، بل لنقل 

عندما توقف بنا الحال ومل نجد عمال يقينا من جوع، قالت: )إنتو ش��و بتستنوا هنا يا شباب؟ 

مفكرين راح ييجي حدا ويطعميكم رغيف خبز؟ يالله قوموا وال تقعدوا هيك، قوموا ش��وفوا 

مس��تقبلكم(، حينها س��لمنا كرت املعون��ة وبحثنا عن عمل، توظفنا جميع��ا يف التدريس ثم 

س��افرت إىل الفحيص، يف األردن حتى أس��تلم وظيفتي بالتدريس هناك، اس��تأجر يل سليامن 

الزغلول بيتا مقابل 100 دينار س��نويا وعدت يف العطلة إىل عائلتي حامال يف جيبي 64 دينارا، 

ثم تعيّنت مدرس��ا يف كلية بري زيت مقابل 144 دينارا أردنيا أي ما كان يعادل 36 دوالرا كل 

ش��هر، ثم ارتفع الراتب خمس��ة دنانري وذلك كله بفضل مديرة الكلية آنذاك الس��يدة جميلة 

بديري.

وّدعت ابن عمي وزوجه ليىل بالدموع، صمتت ليىل طوال اللقاء وكانت بذلك وكأنها تلهمه 

بأن يحيك أكرث، زوجان رائعان عاشا معا عىل حلو العيش ومره دون أن يرزقا بطفل يحيك من 

بعدهام فصول التاريخ الذي مىض بهام، زوجان ممتلئان مروءة وحناناً ودفئاً.
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خرجنا من البيت وصوته يرن يف أذين عندما قال:

-  هل ترين هذا البنان األعوج؟ ال ميكنه أن يس��تقيم أبدا، بل من املس��تحيل أن يحصل ذلك 

بدون تدخل جراحي، لقد حملته طوال عمري واحتملته أعوَج، وكلام فّكرت بتعديله خشيت 

عليه من الكرس، هذا البنان يشبه حال ما نعيشه اآلن وما يعشش دواخلنا، هذا البنان األعوج 

يذكرين كثريا بحالنا كفلسطينيني!

وبقيت جملته األخرية تطن داخل أذين طوال الليل.

لنكمل الحكاية:  

علمت بأن زوجة أمني حنحن، أقصد أرملته تقيم يف س��ان فرنسيس��كو أيضا، مفاجأة كبرية 

مل تخط��ر يل عىل ب��ال، وصممت عىل مقابلتها رغم متّنع وال��ديت، لكني أرصرت وطرقت باب 

بيتها، فتح لنا ابنها ورحب بنا كثريا، وعندما عرفتها عىل نفس، ابتس��مت وصمتت، كمحاورة 

جيدة استطعت أن أستخرج من فمها الكالم، وكلام بدأت من حيث فقدت زوجها غدرا تعود 

وتستدل الستار عىل الحادث وكأن شيئا مل يحدث، بصعوبة استطعت استخالص بعض الكالم، 

قالت:

“كن��ت بنت 15 س��نة ونصف عندما تزوج��ت الرجل، أنا من موالي��د 1932، وذلك عندما 

انترشت دعاية أن اليهود س��وف يجندون الصبايا يف الخدمة العسكرية، كنا نشوف املجندات 

اليهوديات وهن البس��ات الش��ورتات وحامالت البنادق، لذلك أرسع األه��ايل، ومنهم أهيل، 

بتزويج البنات الجاهزات للزواج، تكللنا يف كنيسة الخرض، حرض كثريون، لكن بعدها بساعات 

حص��ل منع التجوال وعلقت الناس يف بيوتها، قام��ت الخياطة نصيفة الزغبابة، مقرتنة لعائلة 

األسمر يف يافا بتصميم فستان الزفاف، واقتنى أمني سمعان حنحن، خطيبي، القامش من محل 

والدي وعمي يعقوب العاجز الذي كان رشيكاً، يف أشهر محل قامش يف اللد”.

“ه��ذا ما أذكره، قام الرجال بحراس��ة الح��ارات بالليل، لكني يف الي��وم الثاين تركت مخدع 

الزوجية وذهبت إىل اللعب مع أخوايت أس��تمتع بنط الحبل يف الساحة، استمر زواجنا أربعني 

يوما فقط، وعندما قررت عائلتي الرحيل، أخذوين معهم ألن اليهود أوهمونا أننا س��نعود بعد 

ش��هر، ذهبنا إىل بري زيت يف البداية، لذلك قمنا بدفن النقود والصيغة داخل األرض، وعندما 

أحس أمني باحتياجنا إىل املال قرر العودة إىل اللد حتى يستخرج املدفون ويعود مجددا، لكنه 

مل يعد نهائيا.

استقر بنا الحال بعد ذلك يف رام الله، مع عائلتي، فتحنا مشغل صوف أنا وشقيقتي وحكنا 

الباليز للمواطنني، فش��تاء رام الله قارس جدا، ودارت بنا األيام حتى تقدم إىل خطبتي ميشيل 

البه��و، وأصله من يافا، تزوجنا س��نة 1963 واس��تمرت الحياة بنا، عاونته ع��ىل تربية طفليه 
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ورزقت منه بطفلني أيضا، وعندما قررنا ترك فلس��طني سنة 1980 ذهبنا إىل سان فرنسيسكو، 

أظ��ن أنها أصبحت الل��د الجديدة، معظم من غادر اللد ومن ثم رام الله موجودون هنا اآلن، 

هم ونسلهم. خرجت من بيت فيوليت، وأنا أفكر مبوضوع أمني، زوجها األول الذي هلك عىل 

الطريق، هل نعتربه بطال من األبطال الذين قضوا أثناء النكبة، أم رجال منسيا، ال يعرفه سوى 

القلي��ل، وحت��ى زوجته التي أحبها كثريا وغامر ليك يؤمن لها حياة هنيئة ال تتذكر منه ش��يئا، 

سوى أنه كان ثريا.

حياتها عبارة عن بيتني من الشعر وزوجها الثاين الذي عشقته كثريا وعاشت معه حياة تشبه 

القصيدة، وس��يمة جدا، بيضاء البرشة نقية املسامات، حلوة العينني، لكنها بدأت تفقد برصها 

رويدا رويدا، وما زاد يف ذلك هو س��قوطها يف الحامم، واليشء املحري أن كنتها التي تقيم معها 

يف البيت نفس��ه منذ عرشين عاما، ال تعلم بزواجها األول، وتفاجأت بالحكاية كثريا، حتى أنها 

أرادت مالمته��ا لكنها مل تفعل، هل تعمدت فيوليت نفي وجود أمني من حياتها أم احتفظت 

بال��رّس لنفس��ها؟ وملاذا س��حبته، أي الرّس إىل أماك��ن منفية داخل عقلها وت��أىب أن تتذكره أو 

تتحدث بشأنه؟.    
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تطور صورة املرأة يف الرواية العربية

السيد جنم*

منذ أواخر القرن التاس��ع عرش وما بعده، ومع بواكري ما نرش من الرواية العربية، تلك التي 

اتس��مت بقدر من الوعظ واإلرش��اد والنصح األخالقي االجتامعي، وحتى بداية الكتابة الفنية 

للرواي��ة العربي��ة، بدت صورة “املرأة” يف الرسد، كام املفعول ب��ه يف اللغة. فمع طالئع القرن 

امل��ايض )القرن العرشين( حي��ث بداية االتصال الثقايف مع الغرب، برز توجه فكري ينتمى إىل 

جملة املفاهيم الغربية )األوروبية(، يف مقابل التوجه الس��ائد املتسم بالسلفية واعتبار الرتاث 

ه��و املنبع واملصب فكرياً. وس��ط هذا املن��اخ الثقايف، بدت املرأة قضي��ة، أو مجموعة قضايا 

مصاحبة معربة عن قضايا الوطن كله، وهو ما تبدى يف عدد من الظواهر.

دفع املناخ الس��يايس الضاغط واملس��تبد، يف بدايات القرن املايض، ع��دداً من الروائيني إىل 

البح��ث عن »كود« يتخفون خلف��ه، أو لنقل رمزاً يتعلقون به. وها ه��م يجدون يف »املرأة« 

حجاباً فنياً أو قناعاً لعرض أفكارهم التي تذهب نحو مواجهة خفية لفضح الظواهر السياسية 

واالجتامعية؛ ولعل ذلك مل يكن املربر الوحيد. فقد وجدوا أيضا يف اتخاذ املرأة واجهة وستاراً، 

وس��يلة لجذب القراء، فصارت املرأة تتصدر عناوين تل��ك النصوص، باإلضافة إىل إبراز دورها 

داخل العمل.

أما املربر الثالث لتوظيف صورة املرأة، فهو التمثل بالرواية الغربية، وقد ش��اعت الرتجامت 

بع��د أن ذهب البعض وأقام يف إحدى البلدان األوروبية، إما للدراس��ة أو للس��ياحة، أو حتى 

بس��بب النفي الس��يايس للبعض، أمثال الش��اعر أحمد ش��وقي، حيث أقام وأطلع عىل األدب 

األورويب عموما، فعاد يكتب للطفل، ثم كتب أول رواية له، ولعلها الوحيدة.

نخل��ص إىل أن “امل��رأة” مل تكن فاعلة يف غالبية الروايات املبكرة، وكان ظهورها يف العناوين 

حيث ش��اع إطالق اس��م امرأة ما عىل أغلب األعامل الروائية، وبعض الروايات حمل عنوانها 

صفات نسائية توحي بالبطولة ومحور العمل. وحتى عام 1949م، بلغت نسبة تلك الروايات 

*  كاتب وناقد مرصي.
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نح��و نصف املجموع الكيل للرواي��ات املنتجة خالل تلك الفرتة1. والرص��د اإلحصايئ لعناوين 

الروايات، من خالل التسلسل التاريخي، أو الزمني لكتابتها، يشري إىل تناول هذه األعامل اسم 

املرأة رصيحاً )انظر إىل امللحق آخر املقال(. هذا الحرص للروايات التي عنونت بأسامء للمرأة، 

يكشف جملة مالمح وهي:

نظر الروايئ إىل املرأة يف بداية التعرف عىل جنس الرواية نظرة ساذجة، عىل اعتقاد منه أن 

إضافة اسم امرأة ما، قد يفتح شهية القارئ إىل القراءة، كام أن وجود املرأة يف العمل القصيص 

أو الروايئ، يعترب أحد عوامل الجذب والجاذبية.

وع��ادة ما يكون العنوان معرباً عن محور العمل الروايئ، مع إمكانية التوظيف الرمزي لهذا 

العن��وان، حيث أنه املدخل للرواية. أما أن يوضع العنوان باس��م امرأة بال توظيف فّني، فهو 

أمر يدعو للتساؤل.

وهن��اك بعض الروايات يف الفرتات األوىل للرواية مل تكن أكرث من ترجامت لروايات أجنبية، 

وخصوص��اً م��ن األدب الفرنس، وبدالً م��ن كتابة ترجمة، يكتب تأليف، رغ��م أنه املرتجم يف 

الحقيقة، وليس املؤلف. وهذه الروايات املرتجمة، تحمل، يف الغالب، عنواناً باسم امرأة، أجنبياً 

أو عربياً. وقد نالت الشخصيات النسائية التاريخية حيزاً من اهتامم الروائيني.  

ويالحظ الدارس ملوضوعات الروايات التي كتبت يف البدايات األوىل، وإىل مرحلة طويلة من 

بعد، غلبة الفكر األخالقي، مع إقحام أحكام الوعظ واإلرشاد. ويف املوضوع األخالقي، ال بد أن 

تكون املرأة يف حضورها املش��ّوه متهمة دامئا بأنها لعبة الش��يطان، كام يف رواية »مديحة« أو 

»الشيطان لعبته املرأة«. 

وال يخلو األمر من وجود بعض األعامل )القليلة( التي تجد يف املرأة رمزاً للوفاء. وعىل سبيل 

املثال، رواية »بثينة« أو »ش��هيدة الوفاء« للكاتب س��يد خفاجي 1937 و»دولت« أو »الوفاء 

األبدي« للكاتب محمد عيل رزق 1919. ومن كتاب الرواية، من يطلق اس��م امرأة عىل أغلب 

أعامله الروائية، مثل الكاتب »س��ليم بطرس البستاين« الذي استخدم اسم »زنوبيا«، »أسامء«، 

»بدور«، »سلمى« و»سامية«. وهناك بعض الروايات تعنون باسم امرأة ذات داللة فنية. كام 

كل األعامل الروائية املستوحاة من التاريخ القديم، مثل رواية »زنوبيا«، و»زنوبيا« ملكة تدمر، 

و»إيزيس«، كذلك تلك التي لها داللة فنية مثل »أحالم شهرزاد« لطه حسني. 

إن كانت هناك بعض الروايات بأس��امء نسائية رصيحة، فهناك العديد من الروايات تحمل 

صفات نسائية وتوحي بأن البطولة ومحور العمل هو امرأة، منها: قصة »فؤاد ورفقة حبيبته« 

للكات��ب »نخل��ة صالح« ع��ام 1872م، و»بنت الع��رص« و»الفاتنة« للكاتب »س��ليم بطرس 

البس��تاين«، ع��ام 1875م،  و1877م، و»غادة لبن��ان« للكاتب »عبده ميخائي��ل بدران«، عام 
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1889م، و»شهيد الغرام«، أو »ظبية طنطا« للكاتب »أنطوان غوش« عام 1894م، و»املرأة يف 

الرشق« للكاتب »مرقص فهمي« عام 1894م، و»عذراء الهند« ل�»أحمد شوقي«.

ك��ام تم توظيف املرأة )عن وع��ي وقصدية، أو حتى عن غري قص��د( وجعلها رمزاً للوطن، 

فباتت املرأة يف العديد من األعامل الراس��خة تعبرياً عن قهر ما أو الرغبة يف التحرر من عدو 

ما، ورمبا هذا الربط بني املرأة والوطن له مربراته املوضوعية، مثل االحتالل والرغبة يف التحرر.

مرحلة إبداعية جديدة:

مع مش��اركة »املرأة« يف اإلبداع الروايئ، بدت عقالً ووجداناً وقلامً فاعالً جسوراً، وليس أدّل 

ع��ىل ذلك من تلك األعامل الروائية ملواجهة العدو الخارجي تعبرياً عن انتامء حقيقيٍّ للوطن 

)وليست رمزاً له( كام فعل الروائيون الرجال من قبل.

الفرق بني األدب النسايئ واألدب النسوي أن األدب النسوي هو: »األعامل األدبية التي تدافع 

عن حقوق املرأة وإن كان الكاتب رجال«.. أما األدب النس��ايئ فهو: »األدب الذي تكتبه املرأة 

بغض النظر عن املضمون«. ويؤرخ لألدب النس��وي بداية من الس��بعينات من القرن التاس��ع 

عرش، حيث نش��أت الحركة النس��وية التي تن��ادي بحقوق املرأة، تزامناً مع ش��عارات الثورة 

الفرنسية: »الحرية، املساواة، اإلخاء«. إاّل أن واقع الحال مل يكن سهالً وال هيناً، إىل حد إصدار 

الحكم بإعدام صاحب��ة الدعوة! ومع ذلك انترشت الدعوة وباتت حركة ثقافية. ووجد األدب 

النسوي الذي راج مع بداية القرن العرشين.

م��ع عقد األربعينات من الق��رن العرشين، بدا جلياً ظهور جيل م��ن الروائيني والروائيات، 

رس��خت عىل أيديهم تقنيات جنس الرواية األديب، حتى بلغ ع��دد الروائيات وإنتاجهن مبلغاً 

الفتاً، وتناولن العديد من األش��كال واملضامني والرؤى، وتش��اركن مع الروايئ الرجل يف همومه 

أيضاً ويف مقدمتها هموم الوطن.

الرؤى الرسدية للرواية النسائية )املرأة الفاعل(

منذ ما بعد الحرب العاملية الثانية وحتى اآلن، بلغت الرواية النسوية مبلغاً الفتاً، جاءت مع 

نضح العمل الروايئ ورسوخه، متقاطعاً مع تعقد املعطيات الفكرية واأليديولوجية وتوظيفها؛ 

مضافاً إليه دخول املرأة كمبدعة لفن الرواية تطرح رؤاها الرسدية كام تشاء.

يبدو أن نضج الروايئ/الروائية ال يكش��ف عن نفسه من خالل التقنيات الفنية وحدها، وإن 

تعل��ق البعض باملقولة القدمية أن املوضوعات مطروحة عىل الطرقات. ففي لحظة تأمل لتلك 

الرواي��ات التي تعاملت مع املرأة، تتض��ح رؤى الروايئ/الروائية والنضج الفكري/الفني بدرجة 

الرؤي��ة إىل دور املرأة وتعامله معها يف عمل��ه الفني، لتبقى األعامل األكرث نضجاً التي جعلت 
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من املرأة وسيلة للتعبري عن القيم العليا وهدفاً من أجل حياة أفضل.

وميكن تتبع تطور رواية املرأة عرب مرحلتني:

األوىل تتمث��ل يف مح��اوالت البحث عن النضج التقن��ي والفني لجنس الرواية نفس��ها. أما 

الثانية، فتلك التي بدأت مع نضج الرواية والروايئ معا.

فف��ي املرحلة األوىل، بدا الوق��وف إىل جانب املرأة معادالً للموقف من مواجهة س��لبيات 

املجتمع وفس��اده، والطموح إىل األفضل. لذا جاءت الرواي��ات التاريخية لتعطي للمرأة صفة 

البطولة، وجعلتها الشخصية املحورية، كام يف رواية »زنوبيا« للكاتب »سليم البستاين«. وزنوبيا 

ه��ي ملكة تدمر التي اعتلت كريس العرش، وَحكم��ْت وَحمْت وأدارْت دفة حضارة من أقدم 

الحضارات يف العامل العريب واإلنس��اين. كام كتب يف املوضوع نفس��ه الكاتب »محمد فريد أبو 

حدي��د« يف روايته »زنوبيا ملكة تدمر«، ع��ام 1941م، أي بعد 69 عاماً من األوىل، وإن كتبت 

األوىل إلحياء الرتاث، كتبت الثانية كرد فعل لقضايا اجتامعية وسياسية كانت متوج بها الحياة 

االجتامعية يف مرص يف حينه )وهذه الرواية تحديداً تعد املؤرش األول لتأريخ املرحلة الناضجة 

الثانية(.

وهناك روايتان تؤكدان وجهة النظر، تلك التي ترى يف نضح التعامل مع املرأة نضجاً للكاتب، 

وهام »عذراء دنش��واي« للروايئ محمود طاهر حقي، التي صدرت عام 1906م، و«فتاة الثورة 

العرابية« للروايئ »يوس��ف أفندي حس��ن ص��ربي«، عام 1903م، فف��ي األوىل غلب املوضوع 

باعتبار أن حادثة دنشواي هي من أهم األحداث الوطنية مبرص، حيث ذروة الرصاع مع املحتل 

اإلنجليزي. ورغم أن الروايئ اعتمد عىل وثائق املحاكمة، ومل يعمل عىل البناء الدرامي والرصاع 

الداخ��يل الواجب يف الرواي��ة، إال أن هذه الرواية تعترب من األعامل الهام��ة تأريخياً. ويلحظ 

املتاب��ع أن العنوان واملحتوى يف الرواية األوىل مل يهمل للم��رأة دورها. أما الرواية الثانية فقد 

اعتمد الروايئ بدوره عىل مذكرات الزعيم »أحمد عرايب«، وجعل لجندي الخدمة أو الحراس��ة 

الخاصة به دور البطولة، حيث نسج خطاً رومانسياً مع إحدى الفالحات بقريته، وكان العنوان 

إشارة إليها.

ق��د ال يربز للم��رأة دور باملعنى العميل أو التقني، لكن تكفي اإلش��ارة إىل جدية املوضوع 

وعالقته باملرأة وهو أكيد يف الروايتني املش��ار إليهام. ولعله من قبيل اإلش��ارة فقط، ميكن ذكر 

عناوي��ن بعض الروايات التي ماثلت الروايتني الس��ابقتني بدرجة م��ا؛ وملزيد من تزكية فكرة 

جدي��ة الروايئ وانتامئه، نذكر، »الفتاة الريفية« ل�»محمود خريي« التي صدرت عام 1905م«، 

ورواية »زينب« ل�»محمد حسني هيكل« التي صدرت عام 1912م«، و»ثريا« للكاتب »عيىس 

عبيد« يف العام 1922م«.
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م��ع عقد األربعين��ات من القرن العرشين، بدا جلياً ظهور جيل من الروائيني رس��خت عىل 

أيديهم تقنيات جنس الرواية األديب، وحظيت »املرأة« يف اإلنتاج الروايئ العريب باهتامم النقد، 

إال أن التوقف أمام أشكال تلك التناوالت مل يلق االهتامم الواجب، إال من خالل الفحص العام 

للعمل الروايئ نفسه، وليس بالنظر البانورامي املكثف عليها وحدها. وهنا، سوف نلقي الضوء 

ع��ىل جانب منه، وهو تأمل بدايات كتاب��ة الرواية، وموقع »املرأة« منه؛ من حيث التوظيف، 

ودرج��ة االهتامم بدور املرأة الحقيقي يف العمل األديب، وغ��ري ذلك. ولعل أهمية تلك الوقفة 

الرسيعة هي البحث عن البعد االجتامعي واألخالقي، ورمبا االقتصادي والس��يايس، خالل زمن 

الرواية.

رواية »الوطن يف العينني« للروائية »حميدة نعنع«

تل��ك الرواية الت��ي نرشت عن دار اآلداب بب��ريوت عام 1979م، ومل تن��رش الروائية غريها،  

أضافت لها بعداً جديداً يف أدب املقاومة الفلسطينية. فهي كاتبة، عىل قلة الكاتبات الروائيات 

خالل تلك الفرتة، بطلتها سيدة تخوض تجارب تتحدى بها تجارب الرجال يف الجرأة واملعالجة. 

تتناول الرواية البعد اإلنساين ورمبا البيولوجي لألنثى، والبعد األيديولوجي لقضية ساخنة.

العنوان »الوطن يف العينني«، يعد تقريرياً وحميامً يف الوقت نفسه. فكام تقول األم لولدها 

أو لحبيبها »أنت يف العني«، تقولها الكاتبة وبدالالتها العاطفية، وهو ما يجعلنا نتساءل: كيف 

نجحت »نادية« يف تحقيق ما وعدت به الكاتبة أمام القارئ؟

»نادي��ة« الفتاة الفلس��طينية، متارس حري��ة اتخاذ الق��رار. أحبت الفدايئ »أبو مش��هور« 

وتوحدت معه. عندما استش��هد تعلقت بالثوري الفرن��س »فرانك« وهو صاحب الرأي الحر 

ورافض االس��تعامر يف أفريقيا. ثم انتقلت إىل مرحلة ثالثة برفض الفرنس والعودة إىل بلدتها 

»عينتاب« بفلسطني حيث التحقت باملقاومة عىل أرض الوطن. 

إذن، نح��ن أمام بطل أنثوي ث��وري، عرّب عن رصاعاته. عندما ترك��ت نادية األرض وذهبت 

إىل فرنس��ا، مل يك��ن للنزهة، بل للمقاوم��ة. وعندما أحبت العريب الث��وري، تركته عائدة، بعد 

أن وج��دت أن��ه يهادن، حيث املقاومة املس��لحة. نادي��ة هي امرأة عربية جدي��دة، إيجابية 

وفاعلة، وهى بذلك تضيف ملمحاً إىل مالمح »املرأة« الفلسطينية يف الرواية. وقد بدت عملية 

االس��رتجاع والتذكر هي جوهر البناء الفني للرواية، كام بدت »نادية« منفعلة ثائرة، وهو ما 

جعل للصوت الزاعق أحياناً، وجوداً يف بعض املواضع بالرواية. وعندما كتب »غس��ان كنفاين« 

روايته »أم سعد«، كانت األم هي التي تحث ولدها عىل الكفاح. وعندما قّدم »يحيى يخلف« 

املرأة يف روايته »نش��يد الحياة« بدت الرشيك املوافق واملش��جع. فيام بدت املرأة عند »سحر 

خليفة« تسعى للتحقق يف »مذكرات امرأة غري واقعية«.
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»حكاية زهرة« للروائية »حنان الشيخ«

من خالل نط السارد العامل، تعرفنا عىل حكايات »زهرة« الضحية للمجتمع األبوي واملستبد. 

متزج زهرة بني األب والحرب باس��تخدام ضمري املتكلم، وتتذكر سلوك أمها مع أخيها. يعاملها 

األب بقس��وة، حت��ى عندما تصل فرتة املراهقة، وتظهر الندوب )َحّب الش��باب( عىل وجهها، 

يعنفها أكرث!

أم��ام تل��ك التفرقة يف املعاملة بينه��ا وبني أخيها، نرى األخ منطويا ومكتفيا بنفس��ه، أدمن 

املخدرات ورسقة املوىت )فيام بعد- أثناء الحرب(. هاجرت زهرة إىل خالها يف إفريقيا. لكن كان 

لديه��ا تخوف من احتاملية اعتداء خالها عليها. وتعرّب الكاتبة عن العداوات اليومية، حتى مع 

زواجها. وبس��بب العدوان والحرب، تعيد زهرة عالقاته��ا مع العامل. ترتفق بأخيها الذي تحول 

حلمه بأن يصبح مهندسا، إىل مقاتل! ومثلام كانت السلطة أبوية عدائية قاهرة، كانت الحرب.

هنا عرّب جس��د زهرة عن مقاومته للتحرش وهي الش��ابة الفتية، مثلام عرّب يف طفولتها عن 

مواجهة القسوة األبوية. ثم بسبب الحرب حملت سفاحاً من قناص، ليتابع جسد »زهرة« من 

جديد آالمه، ويصبح ضحية، وإن ش��عرْت بالتلذذ للمرة األوىل، مع عالقتها تلك غري املرشوعة 

م��ع القن��اص. ومن بعيد تطرح الكاتب��ة بديالً عن العدوان والقتل. فل��ام طالت الحرب، قرر 

القناص أن يتزوجها، لتقع زهرة يف الحرية:

»هل كان من الرضوري أن تطول الحرب حتى تستقيم الحياة إىل طبيعتها!« 

وعندما أبلغت زهرة القناص بأنها حامل منه، ينتهي املشهد مبوتها.. متوت »زهرة«! ويبقى 

جسدها ضحية عدوان السلطة األبوية والحرب.. بل واملجتمع.

»إمييالت تايل الليل«.. الروائيان »إبراهيم جاد الله« و«كليشان البيايت«

بهذه الرواي��ة تبدو التقنية الرقمية وقد غزت العقول وتفاعلت مع اإلبداع. رواية  للكاتب 

»إبراهي��م جاد الله« والكاتبة »كليش��ان البيايت«، يتش��اركان معا من خ��الل الجهاز العبقري 

وشبكته العنكبوتية لكتابتها )الحاسوب(. ومن خالل تبادل بعض الرسائل عىل الربيد اإللكرتوين 

فيام بينهام. هذا من حيث الش��كل. يش��غلنا اآلن البناء الرسدي الحواري ورؤية الكتابة حول 

العدوان األمرييك.

بداية يجمع االنتامء مبعناه العريب الواس��ع، واملحدود بجامعة، لكل من الكاتبني. كام تجمع 

بينه��ام تجربة خاصة جراء عدوان الس��لطة الحاكمة )حيث فص��ل الكاتب من عمله كمعيد 

بأكادميية الفنون- معهد املرسح، من جراء موقفه الوطني أثناء مظاهرات 1971م. ويف الوقت 

نفسه، تم اعتقال الكاتبة والصحافية »كليشان البيايت« خالل احتالل الجنود األمريكان للعراق، 

وباتت ضحية عدوان سلطة أجنبية محتلة.
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بدت صور العدوان متوافقة مع تجربة »منال« و»حسن«.. ففي العراق، كان االعتقال حتى 

نالت منها حال��ة مرضية، وهي مرض الخوف من األماكن الضيقة، حيث كانت الزنزانة ضيقة 

وال يدخلها ضوء ش��مس.. كان العدوان أكرث رشاس��ة عىل العراق كلها من خراب ودمار يأخذ 

األخرض واليابس كام قالت يف الفصل األول.. مع ذلك كان الصمود والرغبة يف التحقق واإلنجاز 

والتحدي، وكانت تلك األغنية الحامسية التي سجلها »حسن« يرددونها عن فالح بسيط »عبيد 

منكاش« أسقط أول طائرة أباتيش أمريكية ببندقية صغرية.                                     

ويف املقابل كان العدوان يف مرص من الس��لطة املس��تبدة، وكم من الجروح واآلالم أصابت 

»حس��ن« جراء املواجهة العنيفة مع الرشطة.. كام بات »حسن« يخىش من النزول إىل مدينة 

القاهرة من جراء تلك التجربة الطويلة منذ أن كان طالبا يف الجامعة واعتقاله. 

ويتواىل الرسد وتبادل الرس��ائل وإن وجهت إىل غري حسن أو إىل غري منال، وتتواتر األحداث 

واألخبار ويتشكل نسيج عامل مكاين بال توصيف )مكان افرتايض حيث العامل االفرتايض للكمبيوتر 

قد نس��جه(. وبدا الزمان طليقاً غري مستقيم، تش��كله تقنية االسرتجاع والتذكر والالوعي، كام 

تضيف إليه أحالم حسن ومنال بعده املستقبيل. عىل قدر ما تحمل تلك الرواية من أمل وشجن، 

تحمل عبق الشوق وروح األمل فيام هو أفضل وأجمل. حيث »الوعي« بالقضية – أية قضية- 

ه��و مفت��اح األمل. وهو ما عربت عنه الجمل��ة األخرية من الرواية: »كان الس��ؤال دامئا بوابة 

املعرفة، صار ويا لوعتي يف الزمن األمرييك بوابة اآلالم »18 و19 كانون الثاين/يناير«. 

* خامتة

تتعدد األمثلة، وتكرث الرؤى والروايات، لتبقى الرواية النسائية وبعد زمن قريب هي السجل 

اإلنساين الذي حفظ للمرأة العربية تاريخها القديم، وقد استطاعت املرأة املعارصة أن تضيف 

إليه، بالرغم من كل الصعاب والعقبات وإرث جهول لقرون مضت.
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ملحق بالروايات التي عنونت بأسامء امرأة من 1949-1871

اسم املؤلفتاريخ الصدوراسم الرواية

»زنوبيا« و»بدور« و»أسامء« و»سلمى« 

و»سامية«

71 و72 و73 و78 

و1882م

سليم بطرس البستاين

نعامن عبده القساطيل1881مأنيس وأنيسة

نجيب غرغور1885مهيالنة

عزيز الزند1886مإدوارد وميليا

محمد التميمي1888محديث ليىل أو الدر النظيم

عفيفة أظن1895مفابيوال

جرجي زيدان1896مأرمانوسة املرصية

سليم األسود1896مهرميكس املرصية

سليم شاكر1900ماوجيني

سليم رسكيس1901مقصة جوزفني

عفيفي كرم1906مبديعة وفؤاد

محمد حسني هيكل1913مزينب

محمد عيل رزق1919مدولت
قسطنطني ملحم1920منجال

محمد عيل رزق1921مفكرية هانم
عيىس عبيد1922مثريا

محمود كامل فريد1926مإقبال هانم أو مسارح العشاق
عيل أحمد الشاهد1926مزبيدة

عباس محمد1926مسكينة أو عىل مرسح الحياة

أحمد عبد الحليم العسكري1927مسعاد

يوسف صربي1928منفرت أو عشيقة فرعون

سيد جعفر1931مجلفدان أو عرثات القدر

السعيد محمد1931مفاطمة أو الفتاة املعذبة

عيىس محمد السباعي1933مدولت أو الوفاء األبدي
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محمد زيك1934مإيزيس

جامل الحسيني1934مثريا

إميل حبيبي األشقر1935مهند واملنذر

محمود محسن1936مسونيا

سيد خفاجي1937مبثينة شهيدة الوفاء

عز الدين حمدي1938موفاء

كامل محمد عجالن1940مجميلة أمرية الغناء

محمد فريد أبو حديد1941مزنوبيا ملكة تدمر

معروف األرناؤوطي1942مفاطمة البتول

طه حسني1943مأحالم شهرزاد

حسني عفيف1943مزينات أو التكفري

عبد املنعم محمد عمرو1945مإيزيس وأوزوريس
سنية قراعة1945منفرتيتي

أحمد الصاوي محمد1946ممديحة أو الشيطان لعبته املرأة
محمود تيمور1947مسلوى يف مهب الريح

وداد السكاكيني1948مأروى بنت الخطوب
خري الدين األيويب1948معفاف

شعبان رجب الشهاب1949مسلمى الثعلبية

الهوامش:

1  د. حمدي السكوت »قراءة عن ببليوجرافيا الرواية العربية«، 1995م.

املصادر واملراجع:

-  الجعيدي، محمد عبد الله، مصادر األدب الفلسطيني، “كتاب الرياض” 2001.

-  الخشاب، وليد- “دراسات يف تعدي النص”- املجلس األعىل للثقافة- القاهرة 1994.
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-  سعفان، إبراهيم- »فضاء الجرح« قراءات يف أدب االنتفاضة، دائرة الثقافة بالشارقة 1994.

-  السكوت، حمدي- »ببليوغرافيا الرواية العربية«- الجامعة األمريكية- القاهرة-1997.

-  عبد الغني، مصطفى- »االتجاه القومي يف الرواية«- عامل املعرفة- الكويت 1994.

-  عبد الغني، مصطفى، من الغيم إىل املطر، مكتبة األرسة، 2004.

-  عب��د الهادي، فيحاء قاس��م، ناذج امل��رأة/ البطل يف الرواية الفلس��طينية«، الهيئة املرصية 
للكتاب، 1997.

-  مجموعة كتّاب، “األدب يف مواجهة عرص مختلف”، هيئة قصور الثقافة، 2002.

-  مرتايض، عبد امللك، “يف نظرية الرواية”، عامل املعرفة، الكويت، 1998.

-  نجم، السيد، »أدب املقاومة.. مفاهيم وقضابا«- دار الهالل 2014.

-  نجم، السيد، املقاومة يف األدب الفلسطيني، االنتفاضة نوذجاً، اتحاد الكتاب الفلسطينيني، 

.2006

-  نجم، السيد، “املقاومة والحرب يف الرواية العربية”، “كتاب الجمهورية”، 2005.
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الجرمية اإللكرتونية:

عنف افرتايض ُمباح ورضر واقعي ُمحقق ضد النساء

عبد الرازق غزال*

لس��نوات عديدة وإىل يومنا هذا؛ يعترب العنف املبني ع��ىل النوع االجتامعي والعنف ضد 

النس��اء تحدي��اً كبرياً يواجه املجتمعات كافًة، واس��تُثمرت العديد من الربامج والدراس��ات يف 

غالبية بلدان العامل ملواجهة العنف والتمييز بأش��كاله املختلف��ة، وانصبت الكثري من الجهود 

عىل مواجهة أش��كال العنف اللفظي والجس��دي  والجنس التي تواجهه النساء والفتيات، وال 

تزال مش��كلة العنف هذه وبأش��كالها تل��ك؛ تحدياً كبرياً يواجه املجتمعات عىل املس��تويات 

االجتامعية والقانونية والسياس��ية واملؤسساتية؛ لكن تطور الوصول إىل شبكة اإلنرتنت بشكل 

رسيع، وانتش��ار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومواقع التواصل االجتامعي، أَّدى إىل إيجاد 

مج��ال جديد من العن��ف املبني عىل الن��وع االجتامعي وهو العنف اإللك��رتوين، حيث يتم 

استخدام تكنولوجيا  املعلومات، يف كثري من األحيان، كأدوات إليذاء النساء والفتيات، فالعنف 

اإللك��رتوين ضد النس��اء والفتيات يربز كمش��كلة عاملية لها آثار خطرية ع��ىل املجتمعات من 

الناحية االجتامعية واالقتصادية يف جميع أنحاء العامل.
وع��امل اإلنرتنت يقدم العديد من الفرص للنس��اء والفتيات، من جميع األعامر، للتفاعل مع 
املجتمع واستخدام مختلف أنواع الربامج املثرية لالهتامم. ولوحظ أن النساء والفتيات يستفدن 
بدرجة أكرب من الذكور من زيادة اإلمكانيات التي يتيحها النفاذ لإلنرتنت، واستخدام الهواتف 
النقالة ووس��ائل التواصل االجتامعي )الجهاز املرك��زي لإلحصاء 2013(. وهذا ترك أثراً إيجابياً 
عىل الجمي��ع لخوض العديد من التجارب، األمر الذي س��هل عملية الحصول عىل املعلومات 
وتبادله��ا والتواصل م��ع العائلة واألصدقاء، وقد حفز الكثريات منهن لتطوير وس��ائل للتعبري 
والعمل واملش��اركة. كام ساهمت تكنولوجيا املعلومات وإىل حٍد كبري يف تسهيل وصول الكثري 
من النساء إىل الخدمات والفرص، خاصة يف تطوير مجاالت عمل غري تقليدية للنساء والفتيات 

*  كاتب، مقيم يف رام الله.
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مثل املدونات ووسائل اإلعالم االجتامعي التي أصبحت تأخذ حيزاً أكرب يف النشاط املجتمعي.
وم��ع كل هذه اإلنجازات، فقد عرّضن��ا هذا العامل االفرتايض إىل العدي��د من األخطار التي 
تنتقل إىل العامل الواقعي وتثري القلق. فمع ضعف اإلجراءات والسياسات ملعالجة هذه القضية 
عىل الصعيد املؤس��س، ساهمت التكنولوجيا الحديثة يف انتشار أنواع جديدة من العنف ضد 
النس��اء والفتيات والقارصات منهن عىل وجه الخص��وص. ومن أكرث مظاهر العنف اإللكرتوين 
ش��يوعاً: املطاردة واملالحقة اإللكرتونية، واالبتزاز اإللكرتوين لكسب املال، والتحرشات الجنسية 
اإللكرتونية، واملراقبة والتجسس عىل أجهزة الحاسوب، واالستخدامات غري القانونية باستخدام 
التكنولوجي��ا واإلنرتن��ت للص��ور ومقاطع الفيديو وتحريفه��ا والتهديد به��ا، واالتجار بالبرش 
لالس��تخدامات الجنس��ية غري املرشوعة، وانتحال أسامء وش��خصيات معروفة لإليقاع بالنساء 
والفتيات والطفالت والتالعب بعواطفهن خاصة يف غرف الدردشة ووسائط اإلعالم االجتامعي. 

وهناك وجه آخر لإلنرتنت يكمن يف مخاطر العنف اإللكرتوين التي تؤثر عىل السالم والرخاء 

للجمي��ع املنصوص عليه يف ميث��اق األمم املتحدة، وعىل وجه الخص��وص، يف تحقيق أهداف 

التنمية الشاملة، واملستدامة التي تضع املساواة بني الجنسني، ومتكني املرأة باعتبارهام املفتاح 

لتحقيقها، خاصًة مع ازدياد نس��ب تعرض الفتيات والنساء للجرائم اإللكرتونية كونهن الحلقة 

األضعف واألكرث تعرضاً للعنف بأشكاله املختلفة.

وتتعدد أش��كال الجرائم اإللكرتونية املامرسة ضد النساء والفتيات مع تطور وسائل االتصال 

ع��رب اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي وس��هولة الوصول إليها. وتش��كل هذه الجرائم، يف 

مجملها، رد فعل عنيفاً ضد متكني النس��اء والفتيات وتحّد من مشاركتهن يف الفضاء اإللكرتوين 

الواس��ع، وتزيد من وترية القيود االجتامعية والثقافية املامرس��ة ضدهن، إضافة إىل أنها تهدد 

األمن اإلنساين لهن.

والنس��اء والفتيات اللوايت يتعرضن للعنف اإللكرتوين يعانني من آثار ش��ديدة الخطورة عىل 

املس��توى االجتامعي والنفس، تتمثل يف املشاكل العاطفية والتفكك األرسي والخوف املستمر 

م��ن املالحقة، وم��ن مغادرة املنزل، والل��وم االجتامعي وزيادة القي��ود االجتامعية واألرسية، 

والقل��ق وأعراض االكتئاب وأفكار س��وداوية ع��ن االنتحار ونوبات الف��زع واألرق ومؤرشات 

الضطراب ما بعد الصدمة، إضافة إىل أن العنف اإللكرتوين له تأثري س��لبي عىل مامرسة حرية 

التعبري والتمتع بحقوق اإلنسان األخرى.

إن عدم إفصاح الفتيات والنس��اء وترددهن يف طلب املساعدة عندما يتعرضن ألحد أشكال 

الجرائ��م اإللكرتونية له أس��باب اجتامعية معروفة مثل الخوف م��ن الوصمة االجتامعية من 

املحيط، فاألعراف االجتامعية والتقاليد والتوقعات السائدة تكون يف كثري من األحيان حاضنة 

للعن��ف القائم عىل النوع االجتامعي، ويف كثري من األحيان تالم النس��اء والفتيات عىل أفعال 
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مل يرتكبنها، وغالباً ما تصل تلك القضايا للجهات الرس��مية يف املراحل األخرية من االبتزاز الذي 

يفوق قدرات الضحية عىل االستجابة أو التحمل.

الجرائ��م اإللكرتونية، حتى اآلن، مل يتم تناولها يف القان��ون الجنايئ التقليدي، كونها جديدة 

ومتسارعة يف تطورها، وتعدد أشكال مامرستها مبا يتخطى الحدود املكانية. وال يزال يطبق يف 

الضف��ة الغربية قانون العقوبات األردين للع��ام 1960، ويف قطاع غزة يطبق قانون العقوبات 

الفلسطيني »االنتدايب« 1967. ويف القدس الرشقية ترسي األنظمة اإلرسائيلية واألردنية. وعىل 

الرغم من إقدام الس��لطة الفلس��طينية مؤخراً عىل إصدار قرار بقانون للجرائم اإللكرتونية يف 

الع��ام 2017، غري أنه يواجه العديد من االنتقادات من مؤسس��ات وفعاليات املجتمع املدين 

كونه ال يتامىش مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنس��ان، والتي انضمت إليها دولة فلس��طني، 

وبسبب كونه يضع قيوداً شديدة عىل حريات الرأي والتعبري، إضافة إىل عقوبات مشددة تقع 

ضمن نطاق حرية التعبري واملس بالخصوصية. ويتفق الكثريون أن مواجهة الجرائم اإللكرتونية 

عىل املستوى القانوين لن تكون إال بإقرار قانون عقوبات عرصي يُبنّي، بنصوص رصيحة أفعاال 

توّص��ف الجرائم اإللكرتونية، وحدودها، دون املس��اس بحرية ال��رأي والتعبري وحامية الحياة 

الخاصة.

وبالنظر إىل س��امت مرتكبي هذه الجرائم ضد النس��اء والفتيات، نجد أن من يقوم بها هم 

مجموعة واسعة من األشخاص: طلبة، وهواة، وإرهابيني وأفراد من جامعات الجرمية املنظمة. 

وخالفاً للجرائم التقليدية، فقد يرتكبها ش��خص مكنته معرفته واس��تخدامه ألجهزة الحاسوب 

واإلنرتن��ت، أو معرفته ألحدهام، من ارتكاب الجرمية املختارة، س��واء أكان قد ارتكب الجرمية 

أول مرة أم كرر ارتكابها.

ويبلغ متوس��ط أعامر النس��اء األكرث تعرضاً للخطر العايل لكافة أش��كال العنف اإللكرتوين 

ما بني 18-24 س��نة، حيث تتعرض النس��اء والفتيات يف هذه األع��امر إىل املالحقة والتحرش 

الجنس والتصيد اإللكرتوين يف ظل غياب إجراءات رسمية للتوعية والسالمة واألمان عىل شبكة 

اإلنرتنت.

ويف مراجع��ة لحاالت اإلبالغ عن التعرض للجرائ��م اإللكرتونية لدى الرشطة والنيابة، يتضح 

أن الجرائ��م اإللكرتوني��ة يف ازدياد. فق��د تضاعف عدد الحاالت الت��ي تعاملت معها الرشطة 

الفلس��طينية والنيابة املتخصصة يف الجرائ��م اإللكرتونية يف الضفة الغربية للعام 2015، حيث 

تعاملت مع )502( حالة مصنفة عىل أنها جرائم إلكرتونية، وهو ضعف العدد الذي تعاملت 

معه الرشطة الفلسطينية يف العام 2014.

وال يزال االحتالل العسكري اإلرسائييل يشكل عائقاً أساسياً يف سيطرته عىل الفضاء اإللكرتوين 
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واالتصاالت الفلسطينية، كام أن ضعف تخطي االنقسام الفلسطيني سيشكل عائقاً أمام متابعة 

وتكامل إجراءات العمل عىل مستوى قطاع العدالة واملالحقة ملرتكبي الجرائم اإللكرتونية بني 

جناحي الوطن.

وعليه، س��وف يس��تمر، بالتأكيد، موضوع الجرائم اإللكرتونية، م��ا مل يتم تضمينه يف البنية 

الهيكلية للمؤسس��ات التعليمية ومؤسس��ات الحامية الرس��مية، وغ��ري الحكومية، والرشكات 

املزوِّدة لخدمات اإلنرتنت، والتي من ش��أنها تس��ليط الضوء عىل هذه الظاهرة، ورفع الوعي 

واملعرفة فيها، باإلضافة إىل رضورة مواجهة الضعف الش��ديد يف إجراءات السالمة واالستخدام 

اآلمن لشبكة املعلومات اإللكرتونية، وكذلك الضعف يف آليات التعاون بني املؤسسات لتطوير 

ومأسسة التعامل مع الظاهرة وتأثرياتها عىل النساء والفتيات.
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هنا نبت شوك عىل الصبار

زهيرة زقطان*

موىت عىل قامشة الوسادة

 كان املشهد برمته يشبه نصاً عن الحنني إىل البيت؛   

 املرأة التي عربت بحقيبتها البهو  

 البهو الفارغ يف مدخل فندق )املنصور(؛  

 )املنصور الجالس وحيداً عىل رخامة يف املدخل(   

 واملطر الذي ينقط من شعر املرأة عىل بالط البهو 

 سريافق املرأة يف املصعد إىل الدور الحادي عرش؛  

 املرأة التي تجر حقيبة داخلها وسادة تتبعها؛  

 وسادة ممتلئة بعصافري ميتة تتبع املرأة 

 يك ال تنام؛  

 داخل الغرفة تخرج املرأة وسادتها 

 تفرشها عىل كتف الرسير؛  

 وسادة ميتة من بقايا جدة ال تبرص  

 وسادة ممتلئة بعصافري مرسومة عىل وسادة الحفيدة 

 كلُّ العصافري عىل شجرة الوسادة ميتة قرب الجدة؛   

الجدة التي مل تكن تبرص شكل الحفيدة؛ 

الجدة التي كانت تضع رأسها قرب العصافري عىل شجرة القامش وتروي للحفيدة حكايا عن 

 موىت مل تبرصهم. 

*  قاصة وشاعرة وفنانة فلسطينية.



175

الرواة

 الرواة الذين كانوا يقرأون عىل املرأة 

 حكاية ابنة امللك 

 ربطوا الخيل وقفزوا إىل مركباتهم  

 قبل طلوع الفجر؛  

ركضوا بالعربات

 ركضوا نحو األرايض الشاسعة 

 املرأة؛  

 التي كانت تنام بني الخيل واملركبات يف الليلة األخرية للرواة 

 ظلت نامئة؛  

 كانوا يقرأون عليها حكاية ابنة امللك؛   

 األمرية التي علقت بحلقها تفاحة؛  

 الرواة

 تناوبوا القراءة من املغيب حتى مطلع الفجر 

 ثم؛  

 ربطوا الخيل وقفزوا إىل املركبات  

 وحيث تنام املرأة تنام ابنة امللك  

 يف الصفحة األخرية 

 من الكتاب؛  

 بكامل حليها؛ سائحة بفتنتها 

 قرب رأسها وردة؛   

 ووتٌر للغناء؛   

 ويف عنقها سبع حبات خرز من الفضة؛   

 وسبع حبات خرز من الذهب؛  

 وخامتان من األحجار الثمينة؛  

 يف كل يد خاتم 

 ويف إناء املاء؛  

 متر؛ وعسل؛ ومشعل من خشب الطرفاء  

 الرواة؛  
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 الذين ربطوا الخيل وقفزوا إىل مركباتهم؛  

 وركضوا بالعربات  

 نحو النواحي الشاسعة 

 عند مطلع الفجر  

 مل يوقظوا 

 املرأة النامئة؛  

 املرأة النامئة لن توقظ 

 األمرية السائحة بفتنتها؛  

 يف الصفحة األخرية يف الكتاب؛  

 الكتاب النائم جوار األمرية  

بدوره

ترك التفاحة عالقة يف حلق األمرية النامئة.

عىل حافة جرف هار

)ليس مليئاً بالفرح والغناء(

 قلبي عىل جرف هار؛  

 قلبي عىل ولدي 

 قلبي عىل ابنتي -الثامنة- 

ليس قلبي الذي؛

)ميلء بالفرح والغناء(

 ال أوالد يل سيعودون مساًء من بساتني دمشق؛  

 متعبني من قطف الصبار لحدائق بابل؛   

 هناك؛  

حيث تقيم بنت من حلب مع

 حبيب بابيل؛  

أوالدي ذهبوا؛

 هم هناك يف العراء دون قبور؛  

 قلبي؛  

 عىل ابنتي -الثامنة- التي لن تعود 
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 منذ أول الحرب قطفوا يدها بكامل خوامتها؛  

 مل يعد يف البيت اشتباك بني 

 أجراس خوامتها والربتقال املشنوق عىل  

 حبال نولها؛  

 وأنا؛  

 يدي مطفأة 

 وقلبي عليهم  

 وهم هناك  

 عىل حافة جرف هار يف عراء بال قبور؛  

ليس قلبي الذي؛

)ميلء بالفرح والغناء(

غياب

 يف برد -آب-؛  

 يف اليوم العارش؛   

 بعرشة أصابع وقلم حرب جاف؛  

 أكملت نص الغياب:  

 مل يعد إىل البيت؛  

 الرجل الذي كان يقطف يل النجوم؛  

 ويعلقها يف سقف أيامي نجمة نجمة؛  

 يقطف من الفجر عرشاً؛ ومن الليل عرشاً؛  

 يف ليل بريوت؛ يف اليوم العارش من - آب- 

 قطفته نجمة  

تعلق بكمها

وارتفع.
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مراجعات كتب

فلسطني الحقيقة

أعامق قصة إعالن بلفور 1938-1917

مراجعة: رنيم العزة*

Palestine The Reality
The Inside story of the Balfour Declaration 1917-1938

Joseph Mary Nagle Jeffries )1880-1960(
فلسطني الحقيقة - أعامق قصة إعالن بلفور 1938-1917، 

جوزيف ماري نايجل جيفرز، ط3، الواليات املتحدة األمريكية: أوليف برانش بريس، 2017، 

757 صفحة.

 

صدرت نس��خة أولى من هذا الكتاب عام 1939، من قبل دار نش��ر لوجنمان جرين 
التي تعرضت مخازن الكتب لديهم للتلف بسبب غارة أملانية على مستودعاتهم 
ف��ي لندن ع��ام 1940. وف��ي عام 1976 أعيد نش��ر الكت��اب في الوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة، عبر دار هايبرن بريس في والية كونيكتيكيت. أعيد نش��ره عام 2017، 
من قبل أوليف برانش بري��س )Olive Branch Press(، الواليات املتحدة األميركية، 
ويحتوي على مقدمتني جديدتني غير متوفرتني في النس��خ القدمية، واحدة آلندي 
س��اميون، وثانية لغادة كرم��ي. فضال عن توثيق ألهم املراجع��ات والتعليقات التي 

صدرت على الكتاب في املاضي.

*  كاتبة مقيمة في رام اهلل.
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يتك��ون الكتاب من 757 صفحة، تتوزع على 40 فصالً، تدور فكرتها األساس��ية 
ح��ول قصة إعالن الل��ورد بلفور )آرثر جيمس بلفور( وزي��ر خارجية بريطانيا حينها، 
عندم��ا أرس��ل بتاريخ 1917/11/2 رس��الة إلى اللورد روتش��يلد، أح��د قادة احلركة 
الصهيونية وقتها، يعده فيها بوطن قومي لليهود في فلسطني، ويوضح الكتاب 
أيضا أن فلس��طني وضعت حت��ت االنتداب البريطاني من أجل تش��كيل »وطن 
قومي لليهود« والتي س��تصبح الحق��اً دولة لليهود. حتت��وي الصفحة األخيرة 
من الفصل العاش��ر على نص الرس��الة، وهي الصفحة 178، وما متت كتابته قبل 
الفصل العاشر وبعده، عبارة عن ما سبق الرسالة وما تالها من أحداث وتداعيات.

 فلس��طني التي كانت جزءاً من اتفاقية )مكماهون حس��ني( حس��ب الرس��الة 
األخي��رة التي مت��ت بني هن��ري مكماه��ون، املمثل األعل��ى لبريطانيا في الش��رق 
والش��ريف حس��ني، ملك احلجاز، الذي حتالف مع بريطانيا ض��د الدولة العثمانية 
وق��اد الثورة العربي��ة الكبرى. حي��ث ورد في آخر رس��الة بينهما وعد باس��تقالل 
الع��رب في حال وقوفهم إلى جانب بريطانيا في احلرب، وهو ما جعل الكاتب يقدم 
املراسالت واحملادثات التي دارت بني القادة البريطانيني والصهاينة من جهة، والعرب 
وبريطانيا من جهة أخرى، أراد الكاتب التوضيح والتأكيد على املغالطات احلاصلة 
نتيج��ة جتاهل القادة البريطاني��ني في اتفاقهم مع الصهاين��ة التفاق مكماهون 
حس��ني. التوقعات التي يس��عى لرس��مها الكتاب في أن كل األحداث تتجه نحو 
»الوط��ن القومي في فلس��طني«، لذلك ترك الفصول األخي��رة للحديث عن تزايد 
أعداد املهاجرين اليهود من شتى بقاع األرض، وحتدث عن تسهيل بريطانيا عملية 
توطينه��م ومتكينهم من اس��تخدام الطرق��ات ومصادر الطاقة وامل��زارع، إضافة 
إل��ى احتكار هذه املصادر من قبل اليهود املتنفذين مثل مش��روع روتنبرغ )نس��بة 
إل��ى بنحاس روتنبرغ يهودي روس��ي األصل( الذي كان ميثل احت��كاراً للكهرباء في 
املنطقة، واستغالال ملصادر املياه في فلسطني واألردن بشكل حصري. حيث قامت 
احلكومة البريطانية بإعطاء مش��روع روتنبرغ صالحي��ات االحتكار ألعوام طويلة. 
ومنع الفلسطينيني من استخدام الطاقة الكهربائية في العديد من املناطق في 

ذلك الوقت.
يق��دم الكتاب تأريخاً دقيقاً ألحداث قبل احل��رب العاملية األولى، وخاللها وبعدها 
حتى عام 1938. يتحدث الكاتب الصحافي جيفرز، والذي كان مراس��ال أثناء احلرب 
العاملي��ة األولى للدايلي ميل البريطانية، ع��ن العديد من األحداث التي ال ميكن أن 
يت��م حصرها في كتاب واحد، وهو ينوه أن الكتاب ال يتس��ع لكل ما ميكن كتابته، 
باإلضاف��ة إل��ى أن التموي��ل الضعي��ف الذي ميلكه ل��م يكن لصال��ح الكتاب، لو 



180

اس��تطاع الكاتب متويل نفسه للس��فر واملكوث ملدة طويلة في الواليات املتحدة 
األميركية لكان اس��تطاع التحقيق في أمور أخرى كان يسعى للحديث عنها في 

كتابه، أو لتمكن من املكوث في فلسطني وزيارة العراق كما ورد في الكتاب.
الكتاب متسلسل في أحداثه مبا يشبه الرواية أو السيرة الذاتية، ال يشابه كتب 
التاريخ اجلامدة، لغته سلسة وسهلة، حاول جيفرز كتابة األحداث وكأنه يجالس 
الق��ارئ ويحث��ه على إكمال التفاصيل لك��ي يتدرج في ثناي��ا املعلومات بحيث ال 
يدري القارئ كيف وصل إلى نهاية الكتاب، ولعل ما يفسر رغبة الكاتب بأن يكون 
الكتاب سلس��ا وغير صعب الفهم هو توجهه لتثقيف العامة خاصة الش��عب 
البريطاني، لل��دور الذي قامت به القيادات الصهيونية في الضغط على احلكومة 
البريطانية. ويقدم الكاتب توصية للش��عوب العربية من أجل ضرورة العمل على 

التواصل مع الشعوب األخرى لتوضيح ما يحصل.
يبت��دئ الكاتب الفصول بعناوي��ن طويلة، كل عنوان يوث��ق مرحلة مهمة بحد 
ذاته��ا، وس��بب العناوي��ن الطويلة هو تداخ��ل األحداث احمللية في بالد الش��ام مع 
األح��داث العاملية، وفي الغالب يتكون العن��وان من مقطعني، أحدهما حدث دولي 
يتعل��ق بإعالن بلف��ور، واالنت��داب، واملعاه��دات، أو الهجرة من أوروبا لفلس��طني، 
وثانيهم��ا محلي، يتعلق بالش��ريف حس��ني أو املل��ك فيصل، واحل��ركات العربية، 
وتداعي��ات اإلعالن واالنتداب على بالد الش��ام، وعناوين أخرى عديدة. وبعضها مثل 
ق��دمي أو كلمات أغنية كما هو احلال في الفصل الس��ابع والعش��رين، على الرغم 
م��ن أن الكاتب في الفه��رس أعطاه عنوان »الغدر من قب��ل احلكومة« تصويراً ألن 
احلكومة البريطانية وعدت الدول العربية باالس��تقالل إذا ساندتها في حربها ضد 
الدولة العثمانية، ثم أعطت صالحيات كبيرة للصهاينة خالل االنتداب البريطاني 
من أجل تسهيل تشكيل وطن لهم، واقتسمت بالد الشام في االتفاق البريطاني 

الفرنسي )سايكس بيكو(.
يق��وم الكاتب خ��الل األربعني فص��ال، بوضع مداخالت ش��خصية عدي��دة، يبدأ 
الكات��ب الفصل بتوضي��ح عن العن��وان وارتباطاته باملراحل الس��ابقة والالحقة، 
وينتهي كل فصل مبداخلة ش��خصية للكاتب أيض��ا،  وبدا واضحا انحياز الكاتب 

جتاه الفلسطينيني وتأكيده على تكرار كلمة )السكان األصليني(. 
اعتمد الكاتب بنس��بة كبيرة في مصادره على ش��هادته كصحافي، عمل لدى 
جريدة الدايلي ميل، إضافة الس��تخدامه لصحف ومجالت أخرى مثل التاميز. كان 
الكاتب ش��اهداً وس��امعاً للعديد من املؤمت��رات، ومرافقاً للقي��ادات. مصادر أخرى 
كانت حصوله على وثائق رس��مية من مراسالت ونصوص. مقابالت شخصية قام 
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به��ا الكاتب، توجد العديد من التفاصيل التي يع��ود فيها الكاتب للورنس العرب 
)توم��اس إدوارد لورنس، 1888-1935( الذي كان عميال س��ريا لبريطانيا في املش��رق 
العرب��ي في تل��ك الفترة، مقابل اعتقاد العرب بأنه يس��اعدهم نحو االس��تقالل. 

شهادة الكاتب على العديد من الوقائع أثرت الكتاب.
وم��ن التفاصي��ل الالفتة في الكت��اب، أن لورنس العرب كان ف��ي بعض األحيان 
يُستخدم كمترجم في حني أنه غير قادر على نقل اللغة بدرجة دقيقة، وهذا كان 
س��ببا ف��ي عدم فهم األمير فيصل ما كان يجري م��ن محادثات في مؤمتر الصلح، 
ألن الوفد العربي اعتمد على لورنس في الترجمة )مؤمتر السالم 1919، بعد انتهاء 
احل��رب العاملية األول��ى، وتعتبر عصبة األمم أه��م نتائج املؤمتر(. واعتمد الش��ريف 
حس��ني واألمير فيصل على ما أخبرهم به لورنس عندما أتى مارك س��ايكس ممثال 
عن بريطانيا، وفرانسوا بيكو ممثال عن فرنسا إلى جدة، نظرا ألن لورنس كان حلقة 
الوص��ل، عدا عن اختالف اللغة وعدم إمكانية فه��م كل طرف لغة الطرف اآلخر. 
وبالطبع هن��اك العديد من الكتب التي اعتمدها الكات��ب واقتبس منها أيضا، ال 
س��يما فيما يخص وثائق املؤمترات مثل كتاب تشارلز ثومبسون عن يوميات مؤمتر 

السالم.
يب��دأ الكاتب الفصل األول مبقدمة تاريخية، ومن العبارات التي احتواها الفصل 
األول »قد تشكل فلس��طني نقطة صغيرة على أطلس ولكنها ذات تاريخ عريق«. 
اجتهد الكاتب خالله في توضيح صغر حجم فلس��طني بتقريب املفهوم للعامة 
البريطانيني، »فلسطني أشبه مبقاطعة وليس دولة..« »فلسطني بحجم املسافة 
من لندن إلى مدينة إكس��يتير جن��وب إجنلترا«... وتقريب املفاهيم للقارئ س��مة 
غالب��ة في الكتاب. يس��تمر الكاتب في احلديث عن تاريخ املنطقة، ويش��مل ذلك 
احلدي��ث أيض��ا عن تاري��خ الصهاينة ف��ي أوروبا وتتداخ��ل عالقاتهم م��ع الزعماء 
البريطاني��ني، باإلضاف��ة إلى بداية تاري��خ احلركات التنويرية في بالد الش��ام خالل 
احلك��م العثماني، وارتباط ذلك بوعود قدمتها بريطانيا جتاه العرب إذا اس��تطاعوا 
الوق��وف إلى جانبها في حربها ضد الدولة العثمانية، في الوقت الذي كانت حتاك 
خالله املؤامرات من أجل ترتيبات ترحيل اليهود لفلس��طني. ينتقل الكاتب لتبيان 
ج��ذور الوج��ود اليهودي ف��ي املنطقة، ومن امله��م هنا التنبيه على اس��تخدامه 
مصطلح )صهيونيني( للداللة على اليهود سياسيا، وكلمة )يهود( نسبة للديانة.

يخص��ص الفصل الراب��ع لتطور فكرة الوط��ن القومي لليهود في فلس��طني، 
واخلامس والسادس لعالقة الشريف حسني مع بريطانيا، الفصل السابع خصصه 
لتطور احلركة الصهيونية، عالقات القادة الصهاينة في بريطانيا والواليات املتحدة 
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األميركية وفرنسا، وصل الكاتب للفصل الثامن بعد أن تأكد من أن القارئ فهم أن 
عمل احلركة الصهيونية على صياغة الرسالة التي سيقوم بإرسالها اللورد بلفور 
ل��ن يكون عمال صعبا. احتوى الفص��ل الثامن على حدث مهم وهو الثورة العربية 
الكبرى، استغل الصهاينة انشغال العرب بالثورة للتسريع في عملية أخذ اإلعالن 
من احلكومة البريطانية، التي وصف الكاتب اجتماعات مجلس وزرائها بالفوضوية 
خالل تلك الفترة نظراً للحرب العاملية، وعدم وجود س��لم لأولويات في أجندتها، 
م��ا عدا التقري��ر الذي كان يتم كتابته وإرس��اله للملك. يحتوي الفصل التاس��ع 
والعاش��ر على عدد كبير من أس��ماء قادة احلركة الصهيونية الذين قاموا بالعمل 
على صياغة الرس��الة، وأيضا تكمن املفاجأة في أنهم هم األش��خاص أنفسهم 
الذي��ن كتبوا نص االنت��داب البريطاني، ومن أجل التوضيح بش��كل مفصل، أرفق 
الكاتب النص��وص األصلية لالنتداب مقابلها العديد م��ن الفقرات التي لها نص 
مكت��وب من قبل احلركة الصهيونية قبل التعديل عليها الحقاً من قبل احلكومة 
البريطانية، هي القصة نفس��ها في إعالن بلفور كم��ا يعيد الكاتب مرارا وتكراراً 

في ثنايا كتابه.
خ��الل الفص��ول الالحقة يوض��ح الكاتب أن العمل على تقس��يم بالد الش��ام، 
ووضعه��ا حتت االنتداب البريطاني والفرنس��ي، مت قبل مؤمتر الس��الم وقبل احلرب، 
وش��رح بتفصي��ل دقيق مجري��ات اجتماعات مؤمت��ر الصلح ف��ي باريس، وخصص 

الفصل الواحد والثالثني من أجل فهم موضوع االنتداب بالتفصيل.
تش��كل الفصول األخيرة من الكتاب ناقوس خط��ر، ألنها تتناول موضوع تنفيذ 
إعالن بلفور وتطبيقه على أرض الواقع، ومن ثم تنفيذ االنتداب. وما تاله من هجرة 
يهودية، وإخفاقات اإلدارة البريطانية املتعاقبة جتاه فلس��طني، واجتاه األحداث نحو 

طريق )الالعودة(. 
يروي الكاتب تسلس��ل األحداث فيما يخص نشأة احلركة الصهيونية، ومتكنها 
الحق��ا من الضغط عل��ى احلكومة البريطانية للحصول عل��ى الوعد، وصالحيات 
أخرى واسعة في أرض فلسطني. وتبدأ القصة منذ بداية هجرة اليهود من روسيا 
إلى أنحاء مختلفة من املعمورة تشمل أوروبا والواليات املتحدة األميركية، والسبب 
الرئيس��ي لتلك الهجرة يتمثل في اغتيال القيصر الروس��ي عل��ى يد اليهود عام 
1881 وطردهم من روس��يا، واعتبر شتات اليهود في أوروبا أحد أهم العوامل التي 
اقتض��ت البحث عن مكان لتوطينهم فيه، ثم يعود الكاتب للوراء، وذلك لتأكيده 
على أن فكرة وطن قومي لليهود في فلس��طني كانت الوجهة الرئيس��ية لليهود 
منذ البداي��ة، وينفي باملطلق فكرة أن اجتماعات احلرك��ة الصهيونية قامت على 
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فك��رة )أي مكان(، بل بالعكس اتف��ق اجلميع قبل القيام ب��أي اجتماعات ولقاءات 
على أن فلسطني يجب أن تكون الوجهة. يعود الكاتب أدراجه إلى عام 1827، حيث 
قام ش��ريف لندن موس��يس مونتيفوري يهودي األصل، بزيارة فلس��طني والتعرف 
عليها عن قرب، ثم عاد الكاتب من جديد لعام الثورة الفرنسية، حيث أرفق رسالة 
مجهول��ة املص��در، تعود للع��ام 1798، تطالب بخل��ق كيان لليه��ود في منطقة 
جغرافية محددة بش��كل مفصل من بحيرة احلولة إل��ى البحر األحمر ومن البحر 
امليت إلى البحر املتوس��ط. س��اعد جتمع اليه��ود في بريطاني��ا والواليات املتحدة 
األميركي��ة على خل��ق احلركة الصهيونية، وعلى تس��هيل حركته��ا وعملها مع 
القيادات البريطانية واألميركية والفرنس��ية. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر 
ثيودور هرتسيل الذي كان يعمل لصحيفة منساوية وأصدر كتاب الدولة اليهودية 
الذي ترجم للعديد من اللغات، مما جعل احلكومة البريطانية تقترح ستة آالف ميل 
مربع من مستعمرة بريطانية في إفريقيا، لكن لم تكن أنظار احلركة الصهيونية 
تتوجه إلى أي مكان عدا فلس��طني. يوضح الكاتب نقط��ة مهمة مرتبطة بوعد 
بلف��ور الحقا، وهي أن لقاءات احلرك��ة الصهيونية كانت تناقش إقامة وطن قومي 
في فلس��طني فقط، ونفى أن يكون هناك أي فكرة أخ��رى متداولة تبنتها احلركة 
الصهيوني��ة، وهو ما جعل ق��ادة احلركة الصهيونية واليهود املتنفذين سياس��يا 
واقتصادي��ا يعملون على حتديد كلمة »وطن قومي« ف��ي إعالن بلفور الحقا، وأكد 
ف��ي أكثر من مرة على أن فكرة )وطن قوم��ي( كانت أهم اجلمل التي كان ال بد من 
إرفاقها في ن��ص اإلعالن، واجتهدت قيادات احلرك��ة الصهيونية في تأكيد ورودها 
في النص. كان إنش��اء 19 جالية يهودية في فلس��طني قبل عام 1900 أحد نتائج 
االجتماعات التي كانت تقوم به��ا احلركة الصهيونية، باإلضافة إلى الدعم املادي 
واملعنوي الذي كانت تقوم احلركة بتحصيله في الواليات املتحدة وبريطانيا وفيينا 
وباريس، يوضح الكاتب جتاهل النقاش��ات، التي دارت في داخل احلركة الصهيونية، 

لوجود العرب في فلسطني.
انتقل الكاتب للفصل الس��ابع بعنوان »تط��ور الصهيونية«، وهو الفصل الذي 
يوض��ح دهاء الصهاينة، واس��تخدامهم للعالقات اجليدة م��ع القادة البريطانيني، 
لدرجة أن الكاتب وصفهم بالنحل، وذلك لقدرتهم على التنقل سريعاً من مكان 
آلخ��ر، وقدرتهم عل��ى الضغط جتاه مطلبه��م. العديد من األس��ماء بدأت تتكرر 
منذ الفصل الس��ابع وحتى نهاية الكتاب، وأهمها اس��م الدكتور حاييم وايزمان، 
اس��تطاع وايزمان من خالل الس��يد درايفوس الذي كان مدي��ر مكتب اللورد بلفور، 
حتدي��د لقاء مع اللورد بلفور، والذي دار فيه حدي��ث بقي في ذهن بلفور حتى اليوم 
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الذي حقق فيه امنية وايزمان، سأل وايزمان بلفور إن كان من املمكن له أن يستبدل 
لن��دن بباريس، ومن الطبيعي أن تك��ون إجابة بلفور بأنه يحب لندن. فكانت إجابة 
بلف��ور: »طبعا لندن، لندن لنا«، قال له وايزمان: »والقدس لنا كما هي لندن لكم«، 
وحس��ب الكاتب، فإن هذه اجلمل��ة بقيت ذات تأثير على قرار بلف��ور الحقا، بعد 8 
س��نوات من ه��ذا اللقاء جرى لقاء آخر بينهما، وعد في��ه بلفور وايزمان ب�أن احللم 
س��يتحقق مع نهاية احلرب )العاملية األولى(، لذلك فإن الكاتب يوضح قدرة قيادات 
احلركة الصهيونية على التأثير، واس��تغاللهم الفرص السانحة من أجل الوصول 
إلنشاء وطن لهم في فلسطني. وال يبخل الكاتب مبعلوماته في تأكيده على تدخل 
الصهاينة بش��كل كبير ف��ي صياغة القرار، في الوقت ال��ذي كانت فيه بريطانيا 
وفرنس��ا )سايكس وبيكو( تناقش اقتسام بالد الشام بعد فوزهم في احلرب، يجب 
اإلش��ارة هنا إلى أن عامال آخر س��اعد احلركة الصهيونية في الفترة نفسها، وهو 
انش��غال الع��رب بالثورة العربي��ة الكبرى. اس��تطاع وايزمان االجتم��اع مع مارك 
س��ايكس وناهوم سوكولوف، من أجل حش��د الدعم إلقامة الوطن الذي يحلمون 
به بأقصى سرعة، وأفضى االجتماع إلرسال رسالة سرية من مكتب اخلارجية في 
بريطانيا إلى قادة احلركة الصهيونية في روس��يا. يعتبر الكاتب دور وايزمان مهما 
جدا، عدا عن أنه كان ش��خصا ذا تأثير كبير على اللورد بلفور بش��كل ش��خصي، 
فإنه س��اعد بريطانيا في اس��تخراج مادة تعتبر أساس��ية في صناعة األسلحة، 
وبريطانيا كانت في حالة حرب. وقارن الكاتب بني الش��كر املقدم للدكتور وايزمان، 
والغدر الذي تعرض له الش��ريف حس��ني بالرغم من أنه ساعد بريطانيا في احلرب 

ووفى بوعوده جتاهها.  
اس��م آخر تك��رر وروده في عدد كبير م��ن صفحات الكتاب، وه��و لويس برانديز، 
احملامي )اليهودي( املش��هور الذي أصبح الحقا قاضيا، كان الرئيس األميركي وودرو 
ويلسون يتمنى استخدامه كمحام عام قبل احلرب، إذ كان الرئيس ويلسون يثق به 
ويستشيره، ويعتبر برانديز من القادة الصهاينة ذوي األثر الكبير في إقناع الرئيس 
ويلسون بإنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطني، الرئيس ويلسون بنفسه قرأ 

مسودات مناذج مقترحة للقرار الذي يجب على اللورد بلفور إصداره الحقا.
يؤكد الكاتب على أن احلركة الصهيونية اس��تطاعت التدخل في صياغة عشر 
فقرات من نصوص ص��ك االنتداب، وأنها كانت متهد منذ بداية حتركاتها ألن تكون 
القرارات نابعة ملصلحتها دون ش��ك. وورد على لس��ان الكاتب أن بريطانيا جعلت 
األرض ومصادرها حتت تصرف الصهيونية بغطاء االنتداب. إضافة إلى أن املؤسسة 
واإلدارة املتعلق��ة بفلس��طني، مت إنش��اؤها من أجل تس��هيل مخطط��ات احلركة 
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الصهيونية.
يق��ارن الكاتب بني احلكم العثمان��ي واالنتداب البريطاني، حي��ث اعتبر الكاتب 
احلكم العثماني عبارة عن استغالل اقتصادي، قام خالله العرب بحكم أنفسهم، 
في الوقت الذي قامت فيه بريطانيا بعدها بتقس��يم البالد العربية ووضعها حتت 
االنت��داب واقتطاع فلس��طني منها لليه��ود، واالنتداب ال ميكّ��ن العرب من حكم 

أنفسهم، ويجردهم من القدرة على االستقالل. 
ينفي الكتاب فكرة أن االضطهاد النازي كان س��ببا في زيادة الهجرة كما ادعت 
احلكوم��ة البريطانية، وخصص فصال كامال لذل��ك. ألن عدد اليهود املهاجرين إلى 
فلسطني عام 1933 كان 80 ألف مهاجر يشكل اليهود القادمون من أملانيا خمسة 
آالف منه��م فقط. اعتب��ر الكاتب التقاري��ر املقدمة من قبل اللج��ان البريطانية 
اخملتلف��ة، ال س��يما جلن��ة تقصي احلقائ��ق التي أرس��لتها حكوم��ة بريطانيا إلى 
فلس��طني برئاسة القاضي والتر ش��او، حيث قام بجمع توصياته وتوصيات أخرى 
من جلان س��ابقة مت جتاهل توصياتها من قبل احلكومة البريطانية، مثل جلنة جون 
كامبيل )القاضي أيضاً(، وجلنة هوب سيمبس��ون )اخلبي��ر الزراعي(. وقام بوضعها 
ف��ي »الكتاب األبيض« الذي يحتوي على توصيات بتقلي��ل عدد املهاجرين اليهود، 
وحتديد بريطانيا ملوقف واضح جتاه السكان العرب في فلسطني تشمل إعطاءهم 

حقوقاً وصالحيات.
حت��دث الكاتب عن احل��راك العربي في ثالث مراحل، املرحلة األولى تش��مل تطور 
احلرك��ة التنويرية خالل احلكم العثمان��ي، فبدأ باحلديث عن صحيفة اجلنان، ونفير 
س��وريا، واحلركات املناهضة للحكم العثماني، وأهمه��ا )احلزب الوطني( الذي قام 
بتأسيسه مصطفى باش��ا كامل في فرنسا، وإعالن احلزب وثيقة استقالل الدول 
العربية. املرحلة الثانية تتمحور حول الثورة العربية الكبرى، واس��تمرار العرب في 

الثورة ضد الدولة العثمانية بالرغم من صدور إعالن بلفور.
واملرحل��ة الثالثة تتمحور حول مقاومة العرب في فلس��طني للهجرة اليهودية 
إلى فلسطني، حيث وضح الكاتب أن املقاومة التي بدأها العرب في يافا وحيفا في 
ثالثينات القرن املاضي أجبرت بريطانيا على إرس��ال جل��ان تقصي حقائق. وبالرغم 
م��ن أن تقارير وتوصيات اللجان املتعاقبة أفضت إلى إصدار »الكتاب األبيض« كما 
ذكر سابقا، إال أن بريطانيا تراجعت عما ورد فيه في كتاب جديد، هدف إلى االنحياز 
لليه��ود وإعادة الصالحيات التي كانت منذ البداية، وأطلق العرب اس��م »الكتاب 
األسود« على الكتاب اجلديد. مرحلة أخيرة واكبها الكاتب واعتبرها محطة مهمة 

أيضا هي اإلضراب الكبير، إضراب الفلسطينيني في عام 1936 ملدة ستة أشهر. 
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اعتبر الكاتب الفترة التي متت خاللها حياكة خطة إعالن بلفور، فترة حاس��مة، 
ش��كلت مس��تقبل املنطقة برمتها، واعتبر اإلعالن غير ش��رعي، وقام بالرد على 
بريطاني��ا التي ادعت أن استش��ارة العرب في إعالن بلف��ور كان غير ممكن نظرا ألن 
الب��الد العربية كانت حت��ت حكم الدولة العثمانية، حيث اعتب��ر الكاتب بريطانيا 
التي ينتمي إليها، غير وفية في وعودها التي قطعتها جتاه استقالل الدول العربية، 
وخاصة جتاه الش��ريف حسني وعائلته، واعتبر القرارات التي اتخذتها بريطانيا دون 

الرجوع لرسائل الشريف حسني مكماهون الغية.
إع��الن بلفور، انتقل من كون��ه فكرة طرحها قادة احلرك��ة الصهيونية إلى نص 
تنقل بني عدة دول، مت إلغاء بعض الكلمات وإضافة أخرى، كل ش��خص من قيادات 
احلرك��ة الصهيونية في بريطانيا والواليات املتحدة األميركية وفرنس��ا وروس��يا، 
أض��اف إلى النص وع��دل عليه، حت��ى الس��فير البريطاني في الوالي��ات املتحدة 
األميركية سيسيل سبرينغ رايس )الذي كان سفيراً بني عامي 1912-1918( أضاف 
عل��ى نص اإلعالن. ووافقت فرنس��ا والواليات املتح��دة األميركية على نص اإلعالن 
قب��ل صدوره. جعل اإلعالن فلس��طني وطن��اً قومياً لليهود، ف��ي الوقت الذي كان 
تعداد الفلسطينيني عام 1917 س��تمائة وسبعني ألفا، شكل اليهود تسعة في 
املئة فقط من هذه النسبة، ولكن مت جتاهل وجود السكان الفلسطينيني، وهو ما 

اعتبره الكاتب غير شرعي. 
ف��ي النهاية، وبعد مرور مئة ع��ام على إعالن آرثر جيمس بلف��ور، ميكن أن يكون 
ه��ذا الكتاب وثيقة مهمة، يحتاج للترجمة إلى العربية، وإلى لغات أخرى أيضا إن 

أمكن.      
ينتقل التسلس��ل التاريخي في الكتاب إلى احلديث عن قصة الشريف حسني، 
ش��ريف مكة، وبريطانيا، في أكثر من فصل واحد، والسبب في تداخل قصة زيادة 
نفوذ الصهاينة مع قصة الش��ريف حسني واالتفاقية املبرمة مع بريطانيا إمنا كان 
م��ن أجل توضيح اخل��داع الذي تعرض له العرب، مراس��الت ومباحثات عديدة دارت 
بني الشريف حسني والسير هنري مكماهون، وفي نهاية املطاف انتهت املراسالت 
التي دارت بني عامي 1915 و1916 إلى أن احلكومة البريطانية س��وف تفي بوعدها 

جتاه السالم واالستقالل بعد خروج الدولة العثمانية.
وتتدرج الفصول حول اخللفية التاريخية للعرب، ثم الصهاينة في أوروبا والشرق، 
إلى أن يصل إلى قصة الوعد الذي أعطاه اللورد بلفور، تس��تمر الفصول في س��رد 
احملادث��ات واالجتماعات بني القادة البريطانيني والصهاينة، ودور الش��ريف حس��ني 

واألمير فيصل في املنطقة.
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قراَءة يف كتاب الدكتور عيل سليامن:

“العنف يف األدب الصهيوين”

مراجعة: نعيم ناصر*

العنف في األدب الصهيوني، د. علي سليمان، 2011
دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب، 232 صفحة

ل��م يك��ن كتاب الدكتور علي س��ليمان الوحي��د الذي تن��اول األدب الصهيوني، 
بل س��بقته كتب ودراس��ات عديدة لكتاب فلس��طينيني وعرب تناولت هذا األدب، 
م��ن جوانبه كافة، املتس��اوق مع األيديولوجي��ة الصهيونية ونزعته��ا العنصرية 
جتاه العرب، عموماً، والفلس��طينيني، خصوصا، نذكر منهم على س��بيل املثال ال 
احلصر: غسان كنفاني، وخليل السواحري، ووليد أبو بكر، وأنطوان شلحت، وصالح 

العياري، وأحمد بهاء الدين، وغامن فرغل وغيرهم.
ومم��ا مييز هذا الكت��اب حتليله العميق جل��ذور العنف الصهيون��ي ومصادره جتاه 
الع��رب وتوظيفه ف��ي الروايات والقصص واألش��عار الت��ي كتبها أدباء وش��عراء 
صهاينة، معتمداً على عشرات املراجع العربية واألجنبية، كما يقول عنه الشاعر 
الس��وري سليمان العيس��ى في املقدمة التي كتبها لهذا املؤلف: »دراسة مهمة 
جدا لق��راء العربية، وغير العربية، وهو مبثابة وثيق��ة أدبية جديدة فيها من اجلهد 
والدأب والبحث ما يجعلها قادرة على ش��ّد القارئ اليها بقوة ومتعة، تضاف إلى 
مثلها من الوثائق التي تفضح التزوير والعدوان، وتقف مع احلق والعدل واإلنسان«.

يقع الكتاب، الصادر عام 2011 عن الهيئة العامة الس��ورية للكتاب في دمشق، 
ف��ي 232 صفحة م��ن القطع املتوس��ط، ويتضمن أربعة فص��ول، يتناول الفصل

*  مدير حترير مجلة “بَلَسم”، رام اهلل.
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األول العنف الصهيوني املوجه ضد العرب، عموماً، في حني يتناول الفصل الثاني 
رواف��د هذا العن��ف، وبخاص��ة التوراتية واالعتقادي��ة وذاكرة االضطه��اد، وعقدة 
مع��اداة اليهود، ونزعة االنتقام. ويتناول الفصل الثالث العنف في الرواية والقصة 
الصهيونيت��ني واألدب املوجه لأطف��ال لزراعة الكراهية واألوهام في نفوس��هم. 
أما الفص��ل الرابع واألخير فقد خصصه الكاتب للعنف في الش��عر الصهيوني، 
من جه��ة ثقافة الكراهي��ة والعنف املعن��وي أو املبطن واختالق العدو، وممارس��ة 
سياسة اخلداع واالبتزاز، وقلب احلقائق، والشكوى والتظّلم، كأحد أسلحة العنف، 
واس��تخدام العنف بحجة األمن والدفاع عن النفس، ومضامني العنف في الشعر 

املوجه لأطفال.
وصاحب الكتاب ملن يجهله، هو ش��اعر س��وري يحمل درجة »الليس��انس« في 
مجال الوثائق واملكتبات م��ن جامعة القاهرة، والدكتوراه في األدب العربي القدمي. 
وللكات��ب عش��رات القصائ��د املبثوث��ة في خمس��ة دواوين، وله ع��دد من الكتب 
والدراسات واملقاالت في مجاالت الشعر والسياسة. وترجمت مناذج من شعره إلى 

اللغات اإلسبانية والصربية، واأللبانية، والرومانية، والروسية.
قد يحمل عنوان الكتاب موضع القراَءة حس��ب مؤلفه د. علي س��ليمان، شيئاً 
م��ن الغرابة أو املفارقة »إذ من غير املأل��وف، أو الطبيعي، أن نبحث عن العنف في 
األدب، أو يكون األدب أداة من أدواته، أو أن يسهم األدباء والشعراء في توليد العنف 
وتغذيت��ه، أو في الدعوة إليه وتس��ويقه. فاملألوف والبده��ي أن يحمل األدب فيما 
يحمله، نزوعاً إنس��انياً وأخالقياً وقيماً تؤك��د معاني احلق والعدل والرأفة واجلمال، 
وأن يعط��ي حياة اإلنس��ان وكرامت��ه وحريته القيمة األولى، وأن يرتقي بالس��لوك 
والوجدان البشريني، ويسهم في استئصال بقايا الوحشية والعنف والقسوة في 
سلوك البش��ر وفكرهم ومعتقداتهم .. ال فرق في ذلك بني أدب الشعوب القدمية 

وأدب الشعوب املعاصرة، أو بني أدب القبائل البدائية وآداب األمم املتحضرة”.
وأضاف أن الشاعر واألديب ينحاز، منذ أقدم العصور، إلى املعاني اإليجابية ويدافع 
عنها ويدعو إلى انتش��ارها وتكريس��ها في احلياة، وإلى نبذ ن��وازع العنف والتحرر 
م��ن هيمنة الغرائز واالرتقاء باملش��اعر اإلنس��انية وتطهيرها من نزعة القس��وة 

والكراهية، حتى لو عرّضه هذا االنحياز إلى أقسى أنواع العقاب والتنكيل.
وق��ال الدكت��ور علي س��ليمان: “لس��نا نبالغ إذا قلن��ا: “إن أولى وأس��مى القيم 
اإلنسانية واألخالقية واجلمالية، وأكثرها رأفة واقتراباً من معاناة البشر ومالمسة 
ألوجاعهم، قد وصلت إلينا على ألس��نة الش��عراء واألدباء، س��واًء في بالد ما بني 
النهرين أو س��ورية وبالد كنعان، أو في مصر القدمي��ة أو في بالد اإلغريق أو في بالد 
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الصني أو الهند”.
إن هذا التالزم بني األدب والقيم اإلنسانية على امتداد العصور- حسب الكاتب- 
“يجعلنا نتردد كثيرا في إطالق تس��مية األدب، على أي نوع من أنواع األدب أو الفن، 
إذا م��ا تنك��ر لهذه القيم وارتضى أن يكون خازناً للعن��ف أو رافداً له، أو تبنى قيماً 
مغايرة تبرر العدوان وتدعو إلى الكراهية وتسّوغ قهر اآلخر، وإذالله وانتزاع موقعه 

أو تغذي لديه شهوة التسلط واإلرغام ونزعة العنصرية والتعالي”.
هذا التأثير املتبادل بني سياس��ة العنف التي تتبعه��ا احلركة الصهيونية، وبني 
عنف أدبها، أسهم في توليد أدب أكثر عنفاً وقسوة ووحشية، وأكثر حتريضا على 
العنف والكراهية “وإن الصهيونية التي أمدت األدب وغذته مبقوالتها ومسلماتها 
العنصرية العدوانية، قد غذاها األدب بدوره، فتبنى مقوالتها ومسلماتها وقيمها 
وسّوغ ممارساتها العدوانية التوسعية، بل قد أسهم في تنشئة أجيال تؤمن إمياناً 
مطلقاً بسياسة القوة والعنف واإلرغام .. سياسة تقتلع من نفوس هذه األجيال 

أي حب وأي تعاطف إنساني مع اآلخر اخملتلف” على حد تعبير الكاتب.

العنف في الرواية والقصة
يرى د. علي سليمان أن أدب الرواية والقصة الصهيوني أخذ شكلني، أو مظهرين 
مختلفني في الشكل، لكنهما يتفقان ويلتقيان في الغاية والهدف: الشكل األول 
األكثر وضوحاً ومباش��رة، هو العنف املادي الذي يتجلى ف��ي الدعوة إلى اغتصاب 
األرض وهدم البلدات والقرى واملنازل واملساجد والكنائس واملقابر الفلسطينية، أو 
ف��ي التحريض على عمليات القتل والتنكيل واإلذالل واملطاردة، وفي اجملازر اليومية 
وعملي��ات املداهم��ة املس��تمرة، أو احل��ض على قطع األش��جار وإت��الف املزروعات 

واحملاصيل وجرف التربة وطمس املعالم اجلغرافية.
أما الش��كل اآلخر من أش��كال العنف فهو العنف املعن��وي، أو العنف املبطن، 
وهو عنف يخدم العنف األول، ويكمله وميهد له ويس��ّوغه، ثم يأخذ بدوره أشكاالً 
عديدة، تش��وه كلها صورة العربي وحتّط من شأنه وتسطو على احلقائق أو تزيفها 
أو تطمس��ها، وتس��تخدم مختلف وس��ائل التضليل واخلداع والتحاي��ل واالبتزاز 
والترغي��ب والترهي��ب، واملتاجرة بالالس��امية ومزاعم االضطه��اد والعداء لليهود 

ومزاعم التفوق واالصطفاء، وغير ذلك من أشكال العنف املعنوي.
وعلى هذا املنوال يقدم الروائي »يزهار سميالنس��كي« في روايته »خربة خزعة« 
مش��هداً من مشاهد العنف والقسوة وأس��اليب التنكيل واإلذالل التي مارستها 
القوات العس��كرية اإلس��رائيلية ضد س��كان إحدى البلدات الفلسطينية التي 
حتمل اس��م ه��ذه الرواي��ة إلرغامهم على الهج��رة منها، وتركها للمس��توطنني 
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اليهود شأنها شأن مئات البلدات والقرى الفلسطينية التي نكلت قوات االحتالل 
بسكانها وأرغمت من بقي منهم على الهجرة لتقام على أنقاضها املستوطنات 

اليهودية.
فسيمالنس��كي الذي يعترف في روايته باملمارسات الالإنسانية غير املبررة، التي 
مارس��تها إحدى الوحدات العسكرية اإلس��رائيلية إلرغام سكان هذه البلدة على 
مغادرتها، والذي هو نفس��ه يس��تنكرها، ويظهر تعاطفه وش��فقته على سكان 
البلدة الفلس��طينية، قد م��ارس بدوره نوعاً من العنف والقس��وة ضدهم، حيث 
جرد سكان القرية من الصفات اإلنسانية، فوصفهم على لسان أشخاص الرواية 
بأقبح الصفات وأكثرها مدعاة للنفور واالحتقار، فهم »أشبه باحليوانات أو الديدان 
أو اجليف، التي تلوث كل شيء، وهم قذرون محتالون، جبناء، ما أن يروا اليهود حتى 
يتغوطوا في س��راويلهم، وهم أذالء بال كرامة يش��بهون الكالب في ملبوس��هم، 
ومذع��ورون كالقطيع، مستس��لمون للقدر ال تربطهم باألرض أي��ة رابطة، بل إن 
دوابهم وماشيتهم أهم عندهم من األرض« )ص81(. وحتى الطفل الفلسطيني، 
فإن »سميالنسكي« ميارس ضده نوعاً من العنف حني يشوه صورته ويحرض على 
قتله، ويصفه على لس��ان أحد أف��راد احلملة بأنه »ال ميك��ن أن يكون حني يكبر إال 

حية سامة«.
في معركة اإلبادة اجلماعية التي يعلنها »إس��حق ش��ليف« ف��ي روايته »حادثة 
جبرائيل بتروش« على لس��ان مدرس يعلم الطلبة لغة العنف والقتل والكراهية، 
ال ينسى أن يذكر اإلسرائيليني مبصير الصليبيني، وأن يدعوهم إلى تفادي مصيرهم 

واستخالص العبر.
وعقب د. علي س��ليمان على دعوة »ش��ليف« للقتل قائالً: يأخذ »شليف« وعدد 
من األدباء والسياس��يني اإلس��رائيليني بنظرية املفكر الصهيوني األملاني »ماكس 
نوردو« التي تتحدث عن العالقة بني الفريس��ة واملفت��رس إلى اليأس وإلى االقتناع 
بعدم جدوى املقاومة. والتي حتدث عنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي )احلالي( »نتنياهو« 
ودع��ا إلى تبنيها ف��ي الصراع مع العرب ف��ي كتابه »مكان حتت الش��مس« وإلى 
االس��تمرار في سياس��ة القوة واإلخضاع والضربات املوجعة املتتالية ضد العرب، 
حت��ى يصلوا إلى حالة اليأس والتس��ليم بواقع االحت��الل، واالقتناع بالعبث وعدم 
اجلدوى م��ن مقاومة الغزاة اإلس��رائليني، تدفعهم إلى اخلضوع والتس��ليم بواقع 
االحتالل، والتعايش معه العتقاده بأن العربي ال يفهم وال يستجيب إال للغة القوة 

واإلخضاع« )ص88(.
والعرب عند الروائ��ي »يهودا بيرال« عدوانيون يحرق��ون ويخربون ويذبحون األبناء 



191

أمام أعني آبائهم.  وعند الروائي »موش��يه س��تافي« يتصفون بالوحش��ية والغدر 
واجلب ومعتادون على اخلضوع. وهم عند الروائي »موشيه سالبيسكي« في روايته 
»القرية العربية« قذرون جهلة يعتبرون أن القذارة واالتساخ تقويان جسم الطفل، 
وأن العرب��ي يبص��ق في فنجان القهوة كي ال ينظفه، ويلبس ثوبه وال يغيره إلى أن 

يبلى ويكون مليئاً بالقمل والبراغيث.
والعربي عند الروائي »موش��يه ش��مير« في قصته »حياة شعب إسماعيل« إذا 
أراد االستحمام فإنه يدخل قليالً من املاء في فمه ثم يدخل إصبعه ويفرك أسنانه 

ثم يتناول حفنة من الرمل والوحل ويفرك بها جسده.
وقد بلغ اجلنوح والتجني أقصاهما عند بعض األدباء اإلس��رائيليني في تش��ويه 
صورة العربي واحلط من ش��أنه، أن بعضهم لم يجد فرقاً بني العربي وحماره، كما 

في رواية »األرض العطشى« للروائي »يورام كانيوك«.
وف��ي قصة »رحم��ة« للروائي »حاييم ه��زاز« يصف العربي بأنه مف��رط الغباء، 
ضي��ق األفق والتفكير حتى يصعب التمييز بينه وبني حماره الذي يركبه. أما املرأة 

بالنسبه للعربي فإنها في نظره مجرد وسيلة للمتعة اجلنسية.
ويصف الروائي »جون كليري« العربي في روايته »موسم الشك« بالكذب واخلداع 
واجلشع واللؤم واخلبث، ال فرق في ذلك بني أمّي جاهل وبني من تخرج من اجلامعات. 
أما الروائي »موش��ي س��تافي« فقد دخل في قصته »الضي��ف« عالم احليوانات 
وأس��بغ على الكالب في إحدى القرى الفلسطينية طبيعة بشرية تشبه طبيعة 
اإلنس��ان العربي. وواضح أن املقصود بالكالب هم العرب »فهم مزاجيون س��ريعو 
الغضب« .. وفي هذا إش��ارة للخصائص العربي��ة التي حتول دون تفاهم العرب مع 

اليهود، على حد قوله.
أما الروائي »بنحاس س��اديه« فإنه ال يرى في الفلس��طيني في روايته »العشب 
األحمر والنهر األخضر يتدفق لأبد« أكثر من شبح قبيح وعدواني ال يظهر إال في 
الظالم متربصاً باليهودي املس��الم صاحب األرض املتمسك بها واحملب للحياة، من 
خالل تهديده لعالقة احلب احلميم والس��امي التي تربط بطلي الرواية: »أفشالوم« 
الذي يرمز للش��عب اليهودي و»أفيجيل« التي ترمز إلى أرض إس��رائيل التاريخية. 
والعربي الفلس��طيني في هذه الرواية يش��كل احلائل دون تالقي الشعب اليهودي 
وتالحمه بأرضه. كما يش��كل اخلطر الذي يتهدد هذه العالقة اإلنس��انية ويحاول 
فصمها واحليلولة دون حتقيقها حني يطعن بالسكني »أفشالوم« العاشق وهو في 

حالة عناق وتالحم مع حبيبته »أفيجيل«.
وبينما يحتضر »أفشالوم« دافعاً ضريبة العناق والتماهي ب�»أفيجيل« رمز أرض 
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امليعاد، وحتقيقا للحلم الصهيوني في امتالك فلسطني، يحض الروائي الصهيوني 
على الهجرة إلى فلس��طني، التي رمز إليها بأسراب الكراكي املهاجرة التي كانت 
تعبر الفضاء فوق »أفشالوم« النازف و»أفيجيل« التي حتتضنه بتفاؤل حاملة قائلة 
ل��ه: »بع��د قليل، اآلن أدفئ��ك يا »أفش��الوم« .. إن يديك باردت��ان .. ولكن بعد قليل 
عندما تطلع الش��مس س��تدفأ.. إن الشمس س��تدفؤنا جميعاً .. ستدفئ األرض 
واألعش��اب والزهور. كلنا س��نصحو وس��نفيق ونلبس ثياباً ملونة .. فقط انتظر 
قليالً، من العسير عليك أن تتنفس اآلن، إنني أسمع هذا، لو استطعت أن أعطيك 
هوائي الذي أتنفسه .. أن أعطيك كل شيء .. ألست أنت يا »أفشالوم« .. وألست 

أنا أنت وسأكون لك دائماً وستكون لي، وسآتي إليك دائماً وستجدني« )ص92(.
*****

وعقب عرضه ملخصاً مقتضباً ملضامني قصص وروايات بعض الروائيني الصهاينة 
العنصريني، يخصص د. علي سليمان في كتابه، موضوع القراءة، صفحات عديدة 
ألعمال الكاتب اإلس��رائيلي »عاموس ع��وز« الذي يعد من أب��رز الكتاب والروائيني 
اإلس��رائيليني وأغزرهم إنتاجاً، وأقدرهم على التقاط وفهم املتغيرات االجتماعية، 
والذي انتقل من صفوف اليمني إلى صفوف اليس��ار الصهيوني، وصفه بأنه ميارس 
س��الح التضليل والتعالي وجتاهل احلقائق، ويس��هم إس��هاماً كبي��راً في زرع بذار 
العنف والعنصرية والكراهية في البنية العقلية اإلسرائيلية وفي نفوس األجيال 
»حني يش��ارك في تش��ويه صورة العربي واحلط من ش��أنه واالنضم��ام إلى جوقة 
املتاجرين بالالس��امية واضطهاد اليهود وطم��س احلقائق التاريخية والتالعب بها 

وفي السطو على تاريخ الفلسطيني وعلى تراثه« )ص94(.
فف��ي روايته »احل��روب الصليبية« يتالعب »ع��وز« بالتاريخ، فيتجاهل ما يش��اء 
م��ن احلقائق التاريخي��ة أو يقفز فوقه��ا أو يزيفها حني يغف��ل دور الطرف العربي 
واإلس��المي إغفاالً تاماً في احلروب الصليبية التي كان هدفها الرئيس��ي تخليص 
األراضي العربية في فلس��طني من الفرجنة. وجلأ إلى إيهام القارئ بأن هدف احلروب 
الصليبي��ة كان قت��ل اليه��ود والتنكي��ل بهم واغتص��اب أمواله��م وممتلكاتهم 

ونسائهم، فحسب، حتت راية الصليب وبحجة حترير القدس.
هنا ال بد من تعقيب على ما أورده د. علي سليمان بخصوص املضامني العنصرية 
ألعم��ال »عاموس عوز«، التي يبدو أنه أجنزها في مطلع حياته عندما كان متطرفاً 
ف��ي أف��كاره العنصرية، إذا ما قورن��ت بعمله الروائ��ي اجلديد ال��ذي حمل عنوان: 
»سالماً أيها املتعصبون« ويحذر فيه من هاوية العنصرية وخطورتها على اجملتمع 
اإلس��رائيلي، ويحذر من التعصب واملتعصبني الذين »ال يفكرون بأنفسهم مقدار 
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انش��غال فكرهم باآلخرين، فهم يريدون أن تكون مثلهم، وتنتمي إلى عاملهم غير 
الس��وي، وغير املتس��امح واملأخوذ بالتعميمات والوعي املزي��ف«. وينتقد مفهوم 
»الطاب��ع اليهودي« كمصطلح عنصري »لم يرد ذكره في الكتب الدينية كالتوراة 

والتلمود«، على حد تعبيره.
وحتت عنوان: »أحالم يحس��ن اإلس��رائيليون صنعاً لو حت��رروا منها« يقدم »عوز« 
في روايته س��الفة الذكر قراءة في الراهن السياس��ي اإلسرائيلي، وفرض السيادة 
العس��كرية على الضفة الغربية، ويؤكد أن احلرب التي ال حتقق هدفاً تعتبر هزمية. 
واخليار األمثل في نظره قيام دولتني )فلسطينية وإسرائيلية( »ألن خيار دولة ثنائية 
القومي��ة ال ميكن تطبيقه داخل منظومة التعريف »دولة يهودية دميقراطية«. أما 
تأجيل قيام دولة فلس��طينية، وه��ذه جهود اليمني االس��تيطاني، فإنها تزيد من 

إحكام قبضة املتعصبني على مقاليد البالد« يقصد إسرائيل.
ويبدي »عوز« تشاؤمه وتخوفه من استمرار االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية 
وقطاع غزة متنبئاً مبا هو أس��وأ )إلس��رائيل( على غرار خراب الهيكل األول على يد 
البابليني، والثاني على يد الرومان بس��بب مواق��ف املتعصبني وقناعاتهم باخلوارق 

وقوى ما فوق الطبيعة. )صحيفة القدس املقدسية 2017/8/25(.
*****

م��ن س��مات األدب الصهيوني، وبخاصة في الرواية والقصة، املؤسس��ة للدولة 
العبرية- حس��ب د. علي س��ليمان- أن��ه ال يتعمد إغفال احلقائ��ق والقفز فوقها، 
فحس��ب، بل يتعمد تزويرها لصور خادعة مقلقة مغايرة للواقع. »فصاحب األرض 
ف��ي هذا األدب غاصب، معت��د، مدان، ال حق له في أرضه، بحجة أنه مخلوق بدائي، 
متخل��ف، قبيح، منّفر، جبان، أو بحجة أنه محدود الذكاء، غافل غير قابل للتطور، 
مع��اد للحضارة والتق��دم بفطرته. وقد يصل العمى األخالق��ي عند أصحاب هذا 
الن��وع م��ن األدب العنصري املضل��ل، أن أصحابه ال يج��دون حرج��اً أو تناقضاً بني 
الدع��وة إلى قتل العربي واالنتقام منه واغتصاب أرض��ه ووطنه بحجة أن النازيني 
اضطه��دوا اليهود ونكلوا بهم، بل يج��دون في ذلك ما يكفي من املبررات املقنعة 
لقتل الفلسطيني واغتصاب وطنه، أو بذريعة أن ال خيار أمام اإلسرائيليني إال قتل 
الفلسطيني، وتهجيره ألنه قاوم احتاللهم .. أو حني يزعمون أنهم لم يفعلوا في 
احتالل فلس��طني أكثر من اس��تعادة األرض املوعودة، التي وعدهم بها اهلل دون أن 
يكونوا ملزمني بتقدمي أي��ة وثيقة أو صكوك ملكية موقعة من اهلل الذي وعدهم 
ومّلكه��م ه��ذه األرض، أو حني يزعمون أنهم احتلوا فلس��طني خوف��اً على العرق 
اليهودي الصافي والسامي من االندماج والذوبان في األعراق األخرى، وحفاظاً على 
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نق��اء عرقهم وتفوقه��م، أو حني يزعمون أن العرب ال يس��تاهلون هذه األرض، ولم 
يدافعوا عنها حني احتلها املهاجرون اليهود، إلى آخر هذه السلسلة من األكاذيب 

واملزاعم املضللة” )ص97(.
والروائي “شوموئيل يوسف عجنون” يعد من أبرز هؤالء األدباء اإلسرائيليني الذين 
وظّفوا األدب واستخدموه في عملية تزوير احلقائق وطمسها، وفي توليد البغضاء 
والكراهية والعنف ضد العرب، وش��ارك في حملة التهييج العنصري واالنتش��اء 
العرقي في اجملتمع اإلس��رائيلي، وق��دم لقرائه صورة زائف��ة ومضلله عن حقيقة 
الصهيوني��ة وأهدافها االس��تعمارية التوس��عية، وعن الش��عب الفلس��طيني 
وحقوق��ه، فجعل منه خصماً دخي��الً على أرضه ووطنه. بل جعل منه عنصر هدم 
وتخريب وتدمير للحضارة، وحاول إزاحته عن مس��رح التاريخ، فال وجود لفلسطني 
أو للفلس��طينيني في أعماله .. هناك فقط أرض إس��رائيل وشعب اهلل اخملتار. أما 
وجود الفلس��طينيني، “إذا ما وجد”، فليس أكثر من ظاهرة شريرة عدوانية معادية 

للحضارة، على حد وصفه.
ويس��تغل “عجن��ون” احلديث ع��ن تلك الهج��رة اليهودية التي مت��ت في املاضي 
البعيد، للدعوة إلى هجرة اليهود إلى فلسطني، وإلى توسيع حدود الدولة العبرية 
ف��ي كل االجتاهات “فليأت ذلك اليوم الذي متتد فيه القدس في كل االجتاهات حتى 
تصل إلى دمشق”. وهنا يستغرب د. علي سليمان، مؤلف هذا الكتاب )العنف في 
األدب الصهيوني( كيف منح “عجنون” جائزة “نوبل” في األدب التي حولها إلى أداة 

احتالل وتوسع، وإلى ترويج للخرافة واالستعمار دون أن يجد في ذلك حرجاً.
ونح��ن بدورن��ا نق��ول أن ال عج��ب في ه��ذا ألننا نعي��ش في عصر الرأس��مالية 

املتوحشة، وفي عالم ال يحترم إال القوي اخملادع والويل للضعفاء واملستكينني. 

العنف في الشعر الصهيوني
يفّص��ل د. علي س��ليمان هذا العنوان بقول��ه إن احلركة الصهيونية وش��عرها 
ل��م يولدا من رحم الش��رق، ولم ينش��ئا ف��ي حاضنته، أو أن يتنفس��ا من مناخه 
الروح��ي والثقاف��ي واألخالقي، ولم ينهال من مثله وقيمه وإرث��ه احلضاري، بل ولدا 
من رحم الغرب االس��تعماري، ونش��آ وترعرع��ا في حاضنته وتنفس��ا من مناخه، 
ونهال من ثقافته وحضارته وقيمه ومفاهيمه العنصرية االس��تعمارية. »فاحلركة 
الصهيوني��ة تفاخر بانتمائها للحض��ارة الغربية، وبأنها تش��كل قلعة متقدمة 
للغ��رب وللحض��ارة الغربي��ة في وجه الش��رق البرب��ري«. وأضاف: »ب��ل إن احلركة 
الصهيونية دخيلة على روحية القيم واملثل العليا اليهودية نفس��ها وغريبة عن 
جوه��ر الدين اليهودي، وأنها لم تأخذ من أس��فار العهد القدمي، إال ما يحض على 
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العنف والكراهية واحتقار اآلخر«.
وف��ي هذا الس��ياق يرى الكات��ب أن املوضوعي��ة واألمانة العلمي��ة تفرض عليه 
التفريق بني اليهودية كدين، وبني احلركة الصهيونية كأيدولوجية وحركة سياسية 
استعمارية لها أطماعها التوسعية حتاول أن تخلط وتدمج ما بينهما من اختالف 

وتباين في اجلوهر، خدمة ألهدافها االستعمارية التوسعية.
كم��ا يرى أن من االنصاف التفريق بني الش��عر اليهودي، بل بني بعض الش��عراء 
اإلس��رائيليني، وبني ش��عراء احلركة الصهيونية، ملا بينهما م��ن تباين واختالف. بل 
ميكن القول على لس��ان الكاتب: »إن بعض الش��عراء واملفكرين اليهود هم أش��د 
نف��وراً ورفض��اً للصهيونية وممارس��اتها العدوانية التوس��عية من بع��ض األدباء 
واملثقفني والسياس��يني العرب«. فالشعر الصهيوني الذي هو أحد مواضيع بحث 
الكاتب »هو الذي بشر بالدولة الصهيونية وروج لها وأسهم في تأسيسها، وسّوغ 
قيامها على أنقاض الشعب الفلسطيني وعلى أرضه وممتلكاته وحقوقه. بل كان 
مّولداً للحركة الصهيونية وحامالً أليديولوجيتها، ومس��وغاً لأجيال اإلسرائيلية 
ونهجها في اللجوء إلى اس��تخدام العنف والتنكيل بالعرب ومزكياً في نفوسها 

أوهام احلق اإللهي في فلسطني والتفويض باحتالل أرض اآلخرين«.
وبحسب الكاتب، فإن الش��عر الصهيوني استند إلى املفاهيم واملقوالت واإلرث 
اليه��ودي التي تخدم األيديولوجية الصهيوني��ة وعنصريتها وأهدافها، وأغفل ما 
ع��دا ذلك من قيم الش��رق ومن تعاليم الدي��ن اليهودي وقيمه ومثل��ه. وأخذ من 
األيديولوجية االس��تعمارية عدوانيتها وعنصريتها، فجاء شعراً مخضباً بالعنف 
فريداً وش��اذاً بني جتارب الشعر، عموماً، وجتارب ش��عر الشرق، خصوصاً، في تنكره 
لدور الش��عر ورس��الته اإلنس��انية والفنية واجلمالي��ة، متباهي��اً بالعنف والقتل 
واالحتالل ورفض السالم العادل، وإظهار اجلانب املتوحش املفرط بالقوة والسادية.

واستش��هد الكات��ب على كالمه س��الف الذكر بقصيدة للش��اعر الصهيوني 
»يونثان غيفن« أثناء عودته في إجازة بعد مش��اركته في العدوان اإلسرائيلي على 

لبنان في العام 1982، هذا نصها:

حينما عدت من إجازتي
إلى وحدتي التي تقاتل

عند مداخل لبنان
بادرني »بوعز« بالسؤال:

كيف كانت اإلجازة؟
قلت له: إن والدتي بكت كثيرا
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ألنني لم أحضر لها
رأس أحدهم ..؟

والدتي بكت
ألني لم أقتل املزيد ..

)ص 131(

وفي مقطوعة شعرية لهذا الشاعر الصهيوني بعنوان: »دماء صبرا وشاتيال« قال:

هناك في مقهى بكريات شمونة
كان جمهور غفير يجلس أمام 

الشاشة الصغيرة ..
ملشاهدة األسرى الفلسطينيني

صرخ اجلمهور
وصرخت أنا أيضاً

ابتهاجاً باحلشد اجلميل
حيث اإلرهابيون

في طريقهم إلى املعتقل:
اقتلوهم صرخ اجلمهور

صرخنا جميعاً:
احصدوهم .. اذبحوهم .. اقتلوهم

في صبرا وشاتيال
شاهدت دماًء كثيرة.

فارتاحت نفسي
)ص134(

وليس الش��اعر »غيفن« حالة فريدة في هذا التوجه املسرف بالقسوة والعنف، 
وليس اس��تثناء بني شعراء احلركة الصهيونية. إنه واحد من بني عشرات الشعراء 
اإلس��رائيليني الذين تبنوا هذا التوجه، وساروا فيه وجندوا أنفسهم وشعرهم في 
خدمة أهداف احلركة الصهيونية. من هؤالء أورد د. علي سليمان الشاعر »ابشلوم 
كور« الذي تشبع بثقافة العنف والكراهية، واعتبر من دعاتها واملبشرين بها. فقد 

قال في قصيدة عنوانها: »لو كنت قائداً جليشنا األسطورة«:

لو كنت قائداً جليشنا األسطورة
جيشنا العظيم
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ووقفت عند أبواب املدينة احملاصرة اخملتنقة
مدينة »اخملربني«

مدينة الفلسطينيني
لزرعت املوت والدمار

في كل املزارع والشوارع
في كل املساجد والكنائس

هل يرحلون من املدينة احملاصرة اخملتنقة؟
إلى أين سيرحلون؟

وأين يسكنون؟
هل سيسكنون عندنا؟

سمعت أنهم سيسكنون في »مسعاف هاعام«
أو أنهم يسكنون عند أسواق »معلوت«

عند أسواق نهاريا ..!
ال سكن لهم عندنا 
ال رحمة لهم عندنا

لن يكون لهم وجود في عاملنا
اليوم في حملة سالمة اجلليل

سنسفك الدماء الكثيرة
ونقتل األطفال والنساء والشيوخ

كي يعلموا بأننا لن ننسى أطفال معلوت ومسعاف هاعام
لو كنت قائداً جليشنا األسطورة

ملا تركتهم يرحلون
من املدينة احملاصرة اخملتنقة 

)ص139(

أما الش��اعر اإلسرائيلي »أفرامي س��يدوم« فجعل من شعره منجالً حلصاد رؤوس 
األطف��ال والنس��اء واألمهات احلوامل واألرام��ل حني قال في إح��دى قصائده التي 

أوردها الكاتب:

يا أطفال صور وصيدا
إني أتهمكم 

ألعنكم
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أيها اخملربون اإلرهابيون الصغار
يامن حتملون )اآلر بي جي(

بدل احلقائب والكتب
إني أتهمكم  .. ألعنكم

ستنامون محطمي العظام 
في احلقول، في الطرقات

ال تسألوا ملاذا؟
إنه العقاب

واآلن حان عقابكم
)ص150(

وفي قصيدة أخرى للشاعر نفسه وجهها إلى رئيس األركان اإلسرائيلي األسبق 
»مردخاي غور« بعد توقيع اتفاقية وقف إطالق النار في لبنان بني إسرائيل ومنظمة 

التحرير الفلسطينية بتاريخ 1982/7/24 قال:

يا »مردخاي غور«
سأقص عليك قصة

حتى لو حّول ياسر عرفات اسمه في احتفال رسمي
ليكون »موشيه«

حتى لو تخلى عن كل الفدائيني
عن أسلحتهم وعقيدتهم

وأرسلوا بطاقات التهنئة لكل بيت يهودي
في رأس السنة العبرية 

حتى لو شاركتنا املنظمة في بناء املستوطنات لليهود القادمني اجلدد
وحتى لو أعلنوا أمام املأ

أن الضفة أرض يهودية
وحتى لو قامت نساء »فتح«

بنسج قبعات الصوف جلنود إسرائيل
وحتى لو اعترفوا بالدولة اليهودية

وقدموا لنا كل أموال التبرعات التي يتلقونها
وحتى لو التزم ياسر عرفات

أمام املأ
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بأننا الذئب وهم الغنم
وحتى لو نقلوا الالجئني إلى القطب الشمالي

ورفعوا رايات الهزمية أياما وليالي
وحتى لو حتولت سيوفهم 

إلى أقالم ومساطر
ً فلن جنالسهم أبدا

ولن نحاورهم
)ص153-152(

والتحري��ض على قتل الفلس��طينيني لم يقتصر على اجلنود اإلس��رائيليني، بل 
ط��ال طالب املدارس ف��ي إس��رائيل. فها هي الش��اعرة »نعمي ش��يمر« تخاطب 
الطالب اليهود وتش��جعهم على قتل الفلسطينيني والعرب، ورجمهم بالقنابل 
والقذائف، وتدمير الش��وارع، وهدم املنازل فوق رؤوس��هم، معتب��رة مهاراتهم في 

تنفيذ هذه املهمة مقياس النجابة واالجتهاد والتفوق.
وفي هذا يورد الكاتب قولها:

لو أنهم كانوا تالميذ مجتهدين
يتقنون الدرس

لكانوا نصبوا مدافعهم
على مداخل اخمليمات

وأمطروها بالقنابل
باحلديد امللتهب

ثم لو أنهم تالميذ مجتهدون 
لكانوا استخدموا الدبابة

من مسافة قريبة
ودمروا البيوت والشوارع 

ولم يتركوا أحداً ..
)ص155(

وفي إحدى قصائدها، التي أوردها الكاتب، جترد »ش��يمر« ش��عوب ودول املنطقة 
من مميزاتها وصفاتها البش��رية فال ترى فيها أكثر من كالب أو وحوش ال تكف عن 

التصارع والتقاتل:

ماذا علينا
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ليذبحوا بعضهم بعضا
ليذبح أحدهم أخاه

هذا ما قاله اجلنرال »روفائيل إيتان«
وهو يتحدث عن احلرب العراقية اإليرانية

لقد قالها »بيغن« ذات يوم:
كالب تقتل كالباً

فلماذا نتدخل نحن؟
العرب سيظلون هم العرب

وما حدث في بيروت
كان سيحدث لنا حتماً

لو أن العرب كانوا املنتصرين
)ص156(

وكما كره الزعماء الصهاينة فكرة السالم العادل مع العرب، كرهها كذلك عدد 
من الش��عراء الصهاينة.. فها هو الشاعر اإلس��رائيلي »حاييم حافير« يسخر من 
كلمة الس��الم، كون إسرائيل ليس��ت، بنظره، بحاجة إلى هذا السالم وترفض أن 
يكون للفلس��طينيني مكان في إسرائيل إال حتت االحتالل، وما عليهم إال االختيار، 
إما البقاء حتت االحتالل، وإما الطرد خارج »إسرائيل« وأفصح عن معتقده هذا في 

قصيدة اختارها الكاتب بعنوان “حصار السالم”:

فلتكن حرباً
لسنا بالسالم واثقني

التصريح أو البيان وحتى اإلعالن
ال يثبت لنا أن هذا ليس

مناورة مضللة
وانظر أية خدمة يستطيع سالم 

كهذا أن يعطي ..!
ونحن، عموماً، ال نحتاجه

وصدقني أي سالم مع العرب
ليس إال مراء

وتقول لي ثانية: إننا وقّعنا 
اتفاق سالم مع مصر؟
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)ص159(

وميضي الش��اعر “حاييم حافير” في س��خريته من دعاة السالم محذرا من خطر 
الوجود الفلسطيني داخل إسرائيل، داعياً إلى ضرورة التخلص منه قائالً:

أما هنا عندنا في الدار
نراهم ونرى نظرة حقدهم

من وراء اجلدار
لو استطاعوا .. ما تركوا بنا

جزءاً ساملاً
يجب أن نبقى باملرصاد

انظر كيف باملكائد
يصنعون لنا سالماً ..

)ص160(
****

أمام هذه األصوات احلاقدة من الشعراء الصهاينة على الشعب العربي، عموماً، 
والشعب الفلسطيني، خصوصاً، التي تتخذ من أمن إسرائيل ذريعة لشن احلروب 
على الفلس��طينيني، وبخاصة على اخمليمات الفلس��طينية في لبنان، برز شعراء 
إسرائيليون يكذبون هذا االدعاء والذرائع الزائفة.  فها هو الشاعر اإلسرائيلي “إيلي 

ألون” يعبر عن خجله من جرائم إسرائيل في لبنان بقوله:

إني أخجل من نفسي
يا شعبي .. يا كل شعبي

فأنا قاتل طفل
في عمر أطفالي الصغار
هناك في أحراش بالد األرز

أما الش��اعر اإلس��رائيلي “ب. ميخائيل” فيفض��ح البراءة الزائفة للمس��ؤولني 
اإلسرائيليني بادعاء أنهم لم يشاركوا في مذبحة صبرا وشاتيال:

حكومتي تدعي وتصر على ادعائها
بأنها حالت دون وقوع مذبحة كبيرة

حكومتي تدعي البراءة
نحن أنقذنا حياة كل هؤالء الذين لم يقتلوا
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ومبا أن الباقني على قيد احلياة
هم أكثر من عدد الضحايا

فمن الواضح إذن
أننا منعنا وقوع مذبحة كبيرة
هكذا تقول حكومتي البريئة

ماذا يريدون مني؟
يداي لم تسفكا الدماء

ولكنني أمسكت بالضحية فقط حني وضع اجلزار سكينه فوق عنقها
)ص207(

وهن��ا صرخة احتجاج أخرى أوردها الكاتب عن مجلة “هعوالم هزيه” اليس��ارية 
اإلس��رائيلية بتاري��خ 1983/3/9، تفضح فيها القيادة اإلس��رائيلية في حربها ضد 

الفلسطينيني في لبنان التي أطلقت عليها اسم “حرب سالمة اجلليل”:

اثنان من ضباطنا الكبار
وجيش كبير

وقفوا في شاتيال ورأوا كل شيء
ذبحوا كل شيء

وجاء القاضي فاستجوبهم
وهذا كل شيء

اثنان من ضباطنا الكبار
ذبحوا كل شئ
في دولة األقزام

تثور الضجة الكبيرة
حول “سالمة اجلليل”
اجليش يرتدي اللباس

يحمل العتاد
وفي املقدمة

يسير اجملرم “أرئيل شارون”
ويصدر األوامر اجملرمة

دوماً، أسئلة تطرح
يا حربنا اجملنونة
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إني اكرهك 
يا دولة األقزام

إني ألعنك
)ص209(

 أدب األطفال وزراعة الكراهية واألوهام
حتت هذا العنوان يبرز الكاتب د. علي س��ليمان حرص األدباء املؤسسني للحركة 
الصهيونية عل��ى أن يجعلوا من أيديولوجية الكراهية والعنصرية والعنف نهجاً 
وأسلوباً تؤمن به وتتبناه األجيال الصهيونية الالحقة وتتغذى منه، وذلك عن طريق 
صياغة أدب مخصص لأطفال وطالب املدارس، يزرع في نفوسهم وعقولهم بذور 
العنف والكراهية والعنصري��ة ونزعة التعالي، واحتقار من ليس يهودياً، وبخاصة 
اإلنس��ان العربي، فقد جتند عدد من كتاب أدب األطفال اإلسرائيليني للقيام بهذه 
املهمة، فكرس��وا نتاجهم خلدمة أيديولوجية العنف والكراهية والتعالي وتغذية 
نزعة التفوق العنصري وترس��يخها ف��ي الذهنية العقلية والس��لوكية لأجيال 

اإلسرائيلية املتعاقبة.
وبني الكاتب كيف أس��رف هؤالء في رسم صورة الطفل اليهودي فجعلوه أقرب 
إلى اإلنس��ان األسطوري حني سلبوه مزايا الطفولة وغذوه بأوهام التفوق والتمايز 
ع��ن بقية أبناء البش��ر، وحقنوه مبش��اعر الكراهية والبغض��اء والعنصرية ونزعة 

االنتقام، وسوغوا له اغتصاب حقوق اآلخر واالستهانة بكرامته وحياته.  
»فالطف��ل اليهودي في هذا األدب مخلوق جبار ال يقهر .. إنه بالغ الذكاء والقوة، 
واس��ع احليلة س��ريع البديهة، سليل ش��عب مختار يجترح املعجزات، ويصل إلى 
أهدافه بسهولة ويسر. أما اإلنسان العربي فهو في هذا األدب عدو بغيض، قبيح، 
غبي، بدائي، مخادع، ذليل، معاد بفطرته للحضارة والتطور، ال يفهم وال يستجيب 
إال ملنط��ق القوة والغلبة .. وفض��الً عن هذا كله فإنه يكره احلب واجلمال وينفر من 
كل ما هو جميل وجديد، ال فرق في ذلك بني كبير وصغير ومتعلم وأمّي«، حس��ب 

الكاتب.
ومن أبرز الكتاب اإلس��رائيليني الذين كرس��وا أدبهم لهذه املهمة، ومن أكثرهم 
رواج��اً ب��ني صفوف الناش��ئة اإلس��رائيلية، ذكر املؤل��ف كاتبني يكتبان باس��مني 
مس��تعارين أحدهما يدعى »هازي البني« واس��مه املس��تعار »ايدواس��تير« ويعني 
املتكلم، وبطله يدعى »أوزيا أوز« أي القوي الش��جاع، والكاتب الثاني هو »ش��راجا 
أغافني« واس��مه املستعار »أن ساريج« ويعني الش��بكة القوية الفعالة، وبطله 
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يدعى »داندين« أي الطفل اخلفي. وتدور أحداث قصصهما حول مغامرات وبطوالت 
هذين الطفلني »املعجزين« ضد »العدو« العربي.

ويورد املؤلف قوالً للكاتب »شراجا أغافني« مفاده أن هدفه من وراء ما يكتبه هو 
تغذية األطفال »بحب أرض إس��رائيل، وإبراز الصفحات اجمليدة لشعب األنبياء كي 

يكون الطفل اإلسرائيلي مثل بطل القصة«.
أم��ا الكاتب »هازي الب��ني« فيقول حول هذا املوضوع، كم��ا أورده الكاتب: »كنت 
أس��أل نفس��ي باس��تمرار ماذا ميكن أن أقرأ لو كنت طفال أعيش مثل هذا الواقع« 
ث��م يجيب: »نحن نعيش في زم��ن صراع مع العرب .. نعي��ش فيما ميكن أن نطلق 
عليه حقول الدم. لهذا جند من واجبنا أن نبتعد عن كتابة القصص اجلميلة، التي 
تتحدث عن الفراش��ات والزهور«. ويضيف كاش��فاً عن الهدف احلقيقي لكتاباته: 
»إنن��ي أريد أن اخلق اجليل الذي ينتقم لي ويأخذ بثأري. وهذا اجليل هو مئات اآلالف 

من القراء األطفال الذين يتهافتون على قراءة كتبي«.
وعندما س��ئل »البني« عن مؤلفاته وكتبه التي تغذي الش��عور بالنقمة واحلقد 
واجلرمية لدى األطفال أجاب: »هذا هو مشهد احلرب التي نخوضها ضد أعدائنا، وال 

يوجد أمامنا خيار إال مواجهتهم وحتطيمهم«.

كلمة أخيرة
بالرغ��م من أهمية كتاب الدكتور علي س��ليمان، وما قدمه من إضافات جديدة 
للق��ارئ العربي عن األدب الصهيوني الذي يروّج ويدعو إلى اضطهاد العرب ويحّقر 
م��ن ش��أنهم .. بالرغم م��ن كل ذلك، إال أنه لم يتوس��ع في املقاب��ل بذكر أعمال 
األدباء والش��عراء اليهود، عموماً، ونظرائهم اإلس��رائيليني، خصوصاً، الذين نبذوا 
العن��ف املوجه ضد الع��رب ودعوا إلى التعامل معهم كأنداد لليهود يس��تحقون 
كل االحترام والتقدير، وأدانوا االحتالل اإلس��رائيلي لأرض الفلسطينية وممارسات 
جنوده الالإنس��انية بحق الفلس��طينيني، من أمثال الكاتب إيالن بابيه، ونتان زاخ، 
ويتس��حاق شامي، وبنيامني متوز، وأيهود بن عيزر وغيرهم من الكتاب اإلسرائيليني 
من أص��ول عراقية من أمثال: مير بهري، وش��معون بالص، وس��مير نقاش، ونعيم 
قطان، وش��موئيل موريه، وساسون س��وميخ، وس��امي ميخائيل، والكاتبة املوج 

بيهار وتسيوبنيت.
وق��د عمد هؤالء إلى اخلروج عن األس��لوب التقليدي الس��ائد ف��ي األدب العبري، 
فقدموا شخصيات فردية عربية، عوض التعميم احلاقد على العرب لكونهم عرباً، 
املبثوث في األدب الصهيوني. فقد اهتم الروائي »يتس��حاق ش��امي« على سبيل 
املثال ال احلصر في رواياته بالعربي كفرد فوصفه كإنس��ان له مشاعر وأحاسيس، 
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يكره ويحب ش��أنه ش��أن كل الناس. وتناول »بنيامني متوز« في رواياته شخصيات 
عربية متمدنة ومثقفة. وتساءل »أيهود بن عيزر« مستنكراً في إحدى دراساته عن 
األدب اإلس��رائيلي: ملاذا تواصل العقلية الصهيونية تشويه صورة العربي وتكريس 
الع��داء العرقي والعنصري له؟ ومل��اذا تقوم الصهيونية بتوريث دورها )كش��رطي 
قمع وكلب حراسة( إلى األجيال الصاعدة عبر املنهاج املدرسي وقصص األطفال؟ 
وبعب��ارة أوضح ميكن القول إن هن��اك فرقاً في النظرة للش��خصية العربية التي 
تناولها األدب العبري في إسرائيل بني الكّتاب الذين ولدوا في فلسطني أو هاجروا، 
أو هجروا إليها من ال��دول العربية، والكّتاب الذين هاجروا إليها من أوروبا، وكذلك 
ب��ني الكت��اب الذين ينتمون ألحزاب اليم��ني واليمني املتطرف، أو لليس��ار، أو للتيار 
املعت��دل، فكان لكل نظرته اخلاصة جتاه العرب��ي وحياته ومجتمعه .. فمنهم من 
ع��رف العرب��ي على حقيقته فأبرز حس��ناته وس��يئاته، كأي إنس��ان، ومنهم من 
أغمص عينيه عن حس��ناته وأبرز س��يئاته إلظهاره على أقبح صورة. ومعظم ما 
كت��ب في مج��ال األدب قبل العام 1948 ل��م يكن نتاج صلة وثيق��ة بالعرب، وإمنا 
اعتمد على ما قرأه كتابه في الكتب أو في الصحف الصهيونية من آراء مسبقة 
خاطئ��ة عن العرب .. ومع ذلك بقي األس��لوب الصهيوني ه��و الغالب على النتاج 

األدبي اإلسرائيلي عموماً.
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قراءة يف كتاب: رجال املال يف فلسطني يف العقدين

الرابع والخامس من القرن العرشين

أفكارهم ودورهم السيايس االقتصادي

مراجعة: علي موسى*

رجال املال في فلسطني في العقدين الرابع واخلامس من القرن العشرين
أفكارهم ودورهم السياسي االقتصادي، شيرين صيقلي، 

 Men of capital: scarcity and economy in mandate Palestine. By
 Sherene Seikaly. )Stanford, California: Stanford University Press, 2016.

.).258pp

يتك��ون الكتاب، ال��ذي انبثق عن أطروحة دكتوراه للكاتب��ة صيقلي في جامعة 
نيوي��ورك، من خمس��ة فصول تقع ب��ني مقدمة وخامت��ة مطولتني. يل��ي األخيرة 
الهوامش وفهرست األعالم واملؤسسات واملصطلحات الواردة في النص. وباإلضافة 
إل��ى أن فهرس محتويات الكتاب اقتصر على عناوين الفصول، فقد افتقر الكتاب 
إل��ى قائم��ة باملصادر واملراج��ع، وأية مقترحات للق��راءة اإلضافية. وقد اس��تخدم 
الكتاب بش��كل رئيس��ي أرشيف “دولة إس��رائيل” وأرش��يف اجلامعة العبرية في 
القدس، وأرش��يفات بريطانية، وأرش��يف بلدية نابلس، إضاف��ة إلى أدبيات عديدة، 

عربية وأجنبية تناولت احلقبة املدروسة.
يدرس الكتاب فئة/ طبقة أصحاب رؤوس األموال )men of capital( في العقدين 
الرابع واخلامس من القرن العشرين في فلسطني االنتدابية، محاوالً حتليل أفكارهم 
وأدوارهم السياس��ية واالقتصادية، وسبب غيابهم أو تغييبهم عن أدبيات التأريخ 
لفلس��طني، فلس��طينياً- عربياً وغربياً- صهيونياً. والكت��اب، إذ يحاول إخراجهم 

* باحث ومترجم فلسطيني، جامعة بيرزيت.
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م��ن حالة التغييب هذه، ال يت��ورع في الوقت عينه عن نق��د أفكارهم وخطابهم 
وتوجهاتهم.

حس��ب الكتاب، ففي األدبيات الفلس��طينية والعربية مت التركيز على انقسام 
اجملتمع الفلس��طيني حتت االنتداب البريطاني إلى طبقت��ني متباينتني: األفندية- 
م��الك األراضي، مقاب��ل الفالحني والبدو. وف��ي نظيرتها الغربي��ة والصهيونية مت 
التركيز على دور االس��تعمار البريطاني في جلب احلداثة عبر النظام الرأس��مالي 
لفلس��طني، وهو ما ينفيه الكتاب مس��تنداً إلى عدة أدبيات تناولت فلسطني في 
نهاية القرن التاس��ع عش��ر. كما يرك��ز على منوذج احلداثة الصهيونية، ال س��يما 
بش��قها االقتصادي، مقابل منوذج التخلف العربي الذي أس��هم بشكل كبير في 

بناء رؤية احلركة الصهيونية لنفسها ودورها.
يش��ير الكتاب إلى اخللل الذي انطوت عليه األدبيات التاريخية في وصف طبقة 
أصح��اب رؤوس األم��وال اجلدي��دة باألرس��تقراطيني أو بكونه��م امت��داداً للنظام 
اإلقطاع��ي. أو م��ن جهة أخرى بكونه��م جتاراً مس��يحيني، فاألمر ل��م يكن بهذا 
الش��كل، فالتجار املس��يحيون انقسموا في رأيهم بالنس��بة للثورة الكبرى عام 
1936 مثالً كما انقس��م زمالؤهم املسلمون، كما كانت هناك توجهات مشتركة 

للطرفني عبرت عنها الفئة التي يدرسها الكتاب.
ش��هد العقدان املدروس��ان، ال س��يما خالل احل��رب العاملية الثاني��ة، منو املكانة 
االقتصادية وتالياً الدور السياس��ي ألصح��اب رؤوس األموال القادمني من الطبقة 
الوس��طى ال س��يما في املدن الساحلية، بشكل كس��ر االحتكار التقليدي لكبار 
م��الك األراضي لهذين الدورين. والالفت أن رواد ه��ذا التغيير االقتصادي لم يعرفّوا 
أنفس��هم في س��ياق الصراع مع املش��روع الصهيوني، بل بشكل أكبر في سياق 
النهضة ومش��روع التحرر العربي، ال س��يما في جانبها امل��ادي أو االقتصادي. ورمبا 
كان��ت ه��ذه األدوار املتصاعدة، هي الت��ي قادت الكاتبة للتركي��ز على هذه الفئة/ 

الطبقة خالل هذه الفترة بوصفها ظاهرة تستحق التحليل والتأريخ لها. 
ينتقل الكتاب في فصوله من العام إلى اخلاص، ثم يعود إلى دراسة حاالت محددة 
كأمثلة على سياس��ات عامة. متتد الرواي��ة التي يبنيها الكتاب من فهم أصحاب 
رأس امل��ال لدوره��م ولالقتصاد، إلى اقتصادي��ات املنزل، فالسياس��ات االقتصادية 
االنتدابية ال س��يما خالل احلرب العاملي��ة الثانية. ثم يعود الكت��اب لتناول تفاعل 
رج��ال األعم��ال مع األوضاع االقتصادي��ة خالل احلرب ودورهم خاللها، والسياس��ة 
البريطاني��ة جتاه إنتاج وتوزيع وتصدير اخلضار في فترة محددة خالل احلرب العاملية 
الثاني��ة وتباين السياس��ة االس��تعمارية، من خ��الل هذا املثال، ف��ي تعاطيها مع 
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املنتجني العرب واليهود. وأخيراً، يرصد الكتاب أثر سياس��ة التقش��ف االقتصادي 
خ��الل احلرب العاملية الثانية على الفلس��طينيني، والتفاعل املفصل لالقتصاديني 

الفلسطينيني معها. 
 ،”Men of capital: Making Money, Making nation“ ،يس��تعرض الفصل األول
جترب��ة مجموع��ة من رج��ال األعمال من الطبقة الوس��طى العامل��ني في قطاع 
اخلدمات، وبشكل أقل في الصناعة، الذين أصدروا في يافا عام 1935 مجلة بعنوان 
“االقتصاديات العربية”، عكس��ت فهمهم لدور االقتصاد في بناء األمة، وسعيهم 
لبث هذا الفهم في أوس��اط الش��باب، في فترة ش��هدت تبلور تغيرات اقتصادية 

وطبقية واضحة في فلسطني ونظيراتها من املستعمرات عبر العالم.
ش��دد هؤالء، الذين دع��م معظمهم فك��رة مقاومة االحت��الل البريطاني وقام 
بعضهم بتمويلها، على طرحهم بأن استمرار االنتداب ينطوي على ضرورة مؤقتة 
عل��ى األقل. من جهة أخرى، أكدوا على أن مش��روعهم غير سياس��ي ويعزف عن 
اخلوض في س��جاالت السياسة وانقسامات األحزاب، في إشارة إلى االنفصال عن 
الطبق��ة السياس��ية االقتصادية التقليدي��ة من مالك األراض��ي الذين رعوا هذه 

السجاالت واالنقسامات.
تربط صيقلي بني هذه اجمللة ومجمل املطبوعات “النهضوية” التي انتش��رت في 
فلس��طني ومحيطها العربي منذ نهايات القرن التاسع عشر. كما ترى فيها، من 
خالل حتليل خط��اب موادها وترجماتها، محاولة خللق من��وذج “الرجل االجتماعي”، 
العلم��ي العقالني غير املس��يس )رمبا التكنوقراطي(، عبر حتدي��د حاجاته ورغباته 
في إطار من “االستهالك األخالقي”، الذي يعكس توجهات الطبقة التي جاء منها 
محررو وكتاب اجمللة، وهو اإلطار الذي ميكن توسيعه باجتاه احلديث عن خلق اقتصاد 
وطني، وصوالً إلى نهضة اقتصادية ضمن مش��روع نهضة عربية وحدوية، لكنها 
ليس��ت اش��تراكية بالضرورة. لكن ل��م يكن ممكناً ألصح��اب رؤوس األموال هؤالء 
االستمرار بتجريد أنفسهم من الصفة السياسية مع تبلور الظروف السياسية 

العاملية واحمللية التي سبقت احلرب العاملية الثانية.
 ”Women of Thrift: Domesticity and Home الثان��ي،  الفص��ل  يتن��اول 
“Economics، فكرة التثقيف االقتصادي والنهضة املنزلية التي شاعت في الفترة 
)1935- 1945(، بناء على مقالة نش��رت عام 1935 في “االقتصاديات العربية” حول 
ميزانية األسرة، وسلس��لة من تسع حلقات قدمتها “سلوى سعيد”، وهي سيدة 
فلسطينية ُعرفت بتقدمي النصح في اجملالني االجتماعي والثقافي، عام 1940 عبر 
القس��م العربي خلدمة اإلذاعة الفلس��طينية بعنوان “البيت العربي اجلديد”، وقد 
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نشرتها الحقاً صحيفة “فلسطني”. 
ظهر ف��ي املادتني التناقض بني الواقع االقتصادي الس��ائد، واآلمال والوعود التي 
قدمته��ا النخبة االقتصادية اجلديدة عبرهم��ا. كان واضحاً أن هذا اخلطاب موجه 
لطبق��ة وس��طى محدودة في دخله��ا ولها ذائق��ة معينة حتاول ه��ذه النصوص 
موضعتها في إطار ش��رقي، يكون فيه تعليم رب األسرة هو املعيار األهم لتحديد 
الطبقة واملكانة االجتماعية. وقد أظهر احلديث عن ميزانية األسرة أهمية التوفير، 

وتناول قضية الغذاء في إشارة مبكرة لعلم التغذية.
قدمت س��عيد نصائحها ح��ول تنظيم البيت وحياة األس��رة والوقت، ألخواتها 
النس��اء العربيات، مس��تثنية اخلادمات ومترفعة عنهن. كما فرقت، كمعاصريها 
م��ن االقتصادي��ني واملفكرين الفلس��طينيني، ب��ني احلاجات والبذخ، ال س��يما في 
فت��رة احلرب والتضخم واحلاجة إلى اإلنت��اج احمللي. ولم يظهر في املادتني أثر للثورة 

الفلسطينية التي هددت مكانة النخب القدمية واجلديدة. 
 ”A Nutritional Economy: The Calorie, Development, ،أما الفص��ل الثال��ث
“and War، فتن��اول ش��ح املوارد، خاصة الغذائية، عش��ية احل��رب العاملية الثانية 
وخاللها، بسبب صعوبة االستيراد والنقل، وما تبعه من سياسات بريطانية تهدف 
إلى تأمني أقوات ومس��تلزمات قواتها في املنطقة أوالً، مما استدعى التضييق على 

السكان في حاجاتهم األساسية.
منذ عام 1942، اتبعت الس��لطات البريطانية سياس��ة تقش��فية في معظم 
مناطق س��يطرتها، متثلت في مراقبة وضبط اإلنتاج واالستهالك، وخلق توازن بني 
استهالك سكان مس��تعمراتها وجنودها، عبر مؤسسات خصصت لذلك أهمها 
مركز تزويد الشرق األوسط )MESC(. لقد استخدمت السلطات سياسات غذائية، 
متحورت حول تقدمي احلاجات األساسية بحدها األدنى، وبطريقة غير مباشرة اإلبقاء 
على التفاوت االجتماعي في زاويته هذه، كما كانت هذه فرصة لعلماء االستعمار 

لتجربة نظريات التغذية على سكان املستعمرات.
واجه��ت الس��لطات االنتدابي��ة صعوبة في إحصاء الس��كان الع��رب وفحص 
موضوع التغذي��ة إحصائياً على عكس املهاجرين اليهود الذين كانت لهم هيئات 
متثيلية منظمة جهزت املعلومات واإلحصاءات املطلوبة. وإذا كانت دراس��ة احلالة 
الغذائية مؤشراً على صالحية احلكم وفعاليته، فإن صيقلي ترى أن هذه الدراسة 
في حالة فلسطني االنتدابية قدمت مؤشراً معاكساً ملا توخته سلطات االنتداب. 
 A Public Good: Palestinian Business and World War“ ،في الفصل الراب��ع
II”، تع��ود صيقلي لتناول ظاه��رة أصحاب رؤوس األموال، في مطلع العقد اخلامس 
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للقرن العش��رين، حيث اختلفت صورتهم، مع اختالف األوضاع االقتصادية وازدياد 
التضخم، من رجال أعمال ناجحني، ملس��ّيري أزمة اقتصادية ومعيشية فقط، عبر 
الغ��رف التجارية العربية. وأصبح اإلجناز األس��مى لالقتصاديني هو االس��تمرار في 

توفير احلاجات األساسية للسكان. 
يس��تعرض الفصل بالتفصيل نش��أة ومس��ارات وأدوار الغرف التجارية العربية 
اخملتلفة في فلس��طني، والتوجهات السياسية لرموزها. كما يستعرض الكيفية 
الت��ي أدت به��ا إج��راءات الس��لطات البريطانية خالل احل��رب العاملي��ة الثانية، ال 
س��يما عبر MESC، وفرض الضرائب، والتضييق على حركة االس��تيراد والتصدير 
الفلس��طيني، وما تبع ذلك من تضخم وركود وصوالً إلى حالة الشلل االقتصادي، 
وقطع التواصل الرس��مي بني سلطات االنتداب وممثلي التجار الفلسطينيني، إلى 
عج��ز هذه النخب��ة االقتصادية عن متثي��ل الفالحني والبدو لدى الس��لطات، وعن 
تقدمي أي ش��يء لهم باس��تثناء حثهم على خفض اس��تهالكهم وزراعة أرضهم 

وحماية ممتلكاتهم.
تب��ع كل ذل��ك تغير في خطاب ه��ذه النخبة جت��اه املهاجرين اليهود، ال س��يما 
نظرائهم التجار. ونسبياً جتاه األقطار العربية التي أيقنوا باالنفصال القادم عنها، 
واس��تبدلوا باحلديث عن وحدة احلال معها، تناول التج��ارة العربية مقابل التجارة 
اليهودية في فلسطني. لكن درجة النزعة الراديكالية لدى هؤالء لم تتغير بشكل 
جذري ف��ي هذه املرحلة، كم��ا أن مفاهيمه��م االقتصادية العام��ة، وحتديداً ربط 

االنتعاش االقتصادي باملكانة االجتماعية، لم تتغير.
 ”The Vegetable Racket: Scarcity and the Cost of ،يبحث الفصل اخلام��س
“Living، حالة من حاالت األزمة االقتصادية التي عصفت بفلس��طني خالل احلرب 
العاملي��ة الثانية، وهي أزمة اخلضار التي امتدت س��تة أش��هر م��ا بني عامي 1943 
و1944، بش��كل مرتب��ط بارتفاع تكاليف املعيش��ة واحتج��اج املزارعني على ذلك 
بترك مزروعاتهم في األرض أو اخملازن مما أس��هم بزيادة األس��عار وعجز الس��لطات 
عن ضبطها. حاولت س��لطات االنتداب فرض قوانني وأنظمة عبر أطر ومؤسسات 
خصصت ملراقبة إنتاج واستيراد وتوزيع اخلضار، لكنها لم تنجح بذلك متاماً، وكان 
املس��تفيد األكبر من استمرار حالة التضخم في أس��عار اخلضار والفواكه، كبار 

التجار اليهود، ال سيما شركة تنوفا.
ال تظهر دراسة هذه احلالة جزءاً أو شكالً من محاوالت فرض الضبط االستعماري 
على املس��تعمرات فحس��ب، لكنها تظهر م��دى اختالف األوض��اع والقدرة على 
التمثي��ل والتأثير الذي وصل له كل من املهاجرين اليهود والس��كان األصليني في 
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مرحلة متقدم��ة من مراحل االنتداب، حيث فاق اليهود الفلس��طينيني بش��كل 
كبي��ر في التنظيم املركزي لقط��اع اإلنتاج الزراعي ومتثيل��ه والدفاع عن مصاحله 
أمام س��لطات االنتداب، والقدرة على التأثير عل��ى صنع قرارها، أو فرض ما يطابق 

مصاحلهم أحياناً.
تب��ني اخلامتة، “Postwar Austerity and the Discipline of Detail”، أثر سياس��ة 
التقش��ف البريطاني��ة على الفئ��ات الفلس��طينية األضعف اقتصادي��اً، خاصة 
الفالحني والعمال، كما تش��ير إلى التغيرات التي شابت عالقات سلطات االنتداب 
م��ع اخملاتير والبلديات من حيث منح الصالحيات وس��حبها أو تقييدها، ال س��يما 

فيما يتعلق باألمور املالية وحتديداً الضرائب.
م��ع نهاية احلرب العاملية الثانية، س��ادت اآلمال بتحس��ن األوضاع السياس��ية 
واالقتصادية، لكن ذلك لم يحدث، وذلك جزئياً بسبب املديونية الكبيرة التي حلقت 
ببريطانيا خالل احلرب العاملية الثانية، وكان من آثارها تعزيز سياسة التقشف بدل 

احلد منها بعد احلرب.
تتف��ق صيقل��ي مع إدوارد س��عيد بأن سياس��ات الضب��ط االس��تعمارية التي 
استخدمتها بريطانيا في فلسطني خالل االنتداب، ال تختلف جذرياً عن تلك التي 
استخدمتها القوى االس��تعمارية في باقي املستعمرات في نهاية القرن التاسع 

عشر.
أظهرت هذه الفترة عمق وتطور العالقات االنتدابية الصهيونية، وباملقابل ضعف 
قيادة ومؤسسات الفلسطينيني وعجزها عن مقاومة سياسات االنتداب، ال سيما 
في شقها االقتصادي. كما تعزز في هذه الفترة منوذج العامل احملروم، مقابل منوذج 
“الرجل االجتماعي” الذي مت الترويج له في العقد الس��ابق، وعندما ظهر أن قضية 
الس��يادة الوطنية آلت إلى الفش��ل، حاول القادة االقتصادي��ون مخاطبة الفئات 
التي ترفعوا عنها سابقاً، العمال والفالحني واخلدم، واحلديث باسمها. لقد أظهرت 
هذه احلقبة أيضاً أن فكرة النهضة كمشروع مبني على عدم املساواة، االقتصادية 

حتديداً، ما زالت فكرة حية.
مضمون��اً، يفت��ح الكتاب الباب لرؤية وج��ه آخر للتاريخ الفلس��طيني احلديث، 
اجلان��ب االقتص��ادي والطبق��ي حتديداً، ودوره ف��ي صناعة وكذل��ك مقاومة احلدث 
الفلس��طيني، املأس��اوي بغالبيته. وهو بذلك يبتعد عن فكرة دراسة التاريخ عبر 
األحداث الكب��رى والقوالب األيديولوجية والسياس��ية اجلاهزة، وقصص البطولة 
والفداء، أو اخليانة والتواطؤ. وما مييز الكتاب أنه، مبحافظته على احلس النقدي جتاه 
الظاهرة التي يدرسها ويحاول نفض غبار اإلهمال التأريخي عنها، ال يحولها بدوره 
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إلى حدث كبير أو قالب جاهز أو ظاهرة مقدسة، لكنه يتناولها في إطارها البشري 
املتفاعل مع مختلف الظروف والدوافع السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية، بل 

ورمبا الشخصية والنفسية.
أما أس��لوباً، فيمزج الكتاب بني أساليب حتليل اخلطاب، وسرد األحداث وحتليلها 
ودراس��ة خلفياتها، وأس��لوب دراس��ة احلالة، كما في الفصل اخلامس، بلغة مرنة 
واضحة وانتقال ش��يق بني املواضيع والفصول واألح��داث والتفاصيل. لقد جنحت 
الكاتبة في وضع روايتها البديلة والتأريخ جلزء هام من التطور االقتصادي والطبقي/ 
االجتماعي والسياس��ي لفلس��طني االنتدابية خالل العقدين الرابع واخلامس من 
القرن العش��رين في إطار علمي محكم وسرد سلس رصني، ميكن أن يشكل مادة 
غني��ة للمعرفة، للباحث اخملتص والقارئ الراغ��ب في تنمية ثقافته وزيادة اطالعه 

على حد سواء.



213

قراءة يف كتاب معني الطاهر

تبغ وزيتون: حكايات وصور من زمن مقاوم

مراجعة: عوني فارس* 

تبغ وزيتون: حكايات وصور من زمن مقاوم، معني الطاهر،
الدوحة: املركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2017.

ص��در حديثًا للكاتب الفلس��طيني معني الطاهر كتاب »تب��غ وزيتون حكايات 
وصور من زمن مقاوم« وهو باكورة إصدارات سلسلة »ذاكرة فلسطني« والتي تعد 
جزًءا من مش��روٍع واعٍد أطلقه املركز العربي لأبحاث ودراس��ة السياسات مطلع 

العام 2017، بعنوان بحث وتوثيق احلركة الوطنية الفلسطينية.  
يقدِّم معني الطاهر في »تبغ وزيتون« ش��هادته على عصره، حيث يستعيد صورًا 
م��ن طفولت��ه في مدينة نابل��س وصدمته األول��ى إثر هزمية ع��ام 1967، ويتحدث 
ع��ن انخراطه في حركة فتح وجتربته فيها في مواقع تواجدها في األردن وس��وريا 
ولبنان وتونس. وتعد ش��هادته حول تيار الكتيبة الطالبية بؤرة الكتاب وموضوعه 
األساس��ي، حيث يستكمل ما نُشر س��ابًقا، فيكشف املزيد من التفاصيل املثيرة 
ح��ول جتربة التي��ار وحول مرحل��ة لبنان م��كان والدة التيار وصع��وده وأفول جنمه، 
معتمًدا بش��كل أساس��ي على ذاكرته وعلى بعض األدبيات وأوراق خاصة وأعدادٍ 

من الصحف وبعض الوثائق.
والكتاب إضافة مهمة ألدبيات الفلس��طينيني حول ثورتهم املعاصرة. وهو رافد 
نوعي ل�لرواية الفلس��طينية »املقاتلة« التي نحتها فدائيو فلسطني من حلمهم 
ودمهم وعرقهم، خصوًصا وأن الكتابات الفلسطينية املتخصصة بالتأريخ للثورة 
الفلس��طينية املعاص��رة لم تعط ه��ؤالء املقاتلني حقهم، حني ركَّ��زت على إبراز 

*  كاتب فلسطيني.
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رواية مجموعة القادة املؤسسني، وأولت اهتماًما أكبر لبعض احملطات دون غيرها، 
كما منحت اجلانبني السياس��ي واأليديولوجي مس��احة أكبر في السرد والنقاش 

والتحليل، مما أخرج نًصا فلسطينًيا منقوًصا. 
إنَّ أهمية الكتاب ليست فقط في شهادة مؤلفه على مرحلة تاريخية مفصلية 
من تاريخ حركة فتح خاصة والثورة الفلس��طينية املعاصرة عامة، وال فيما يرويه 
من تفاصيل وحكاياٍت عن أحداث وش��خوص كانوا ملء س��مع وبصر زمن مضى، 
ا في حاجاتنا املاس��ة اليوم الستحضار مناذج ثورية رسالية ُملهمة مثل منوذج  وإمنَّ
تي��ار الكتيبة الطالبية، تكون ُمعينًا لن��ا على جتاوز ما نحياه من اضطراب وضياع، 
خصوًص��ا وأن هذه النماذج ما زالت طازجة طرية تفوح منها رائحة دم ش��هدائها 

وعرق أجسادهم.   

التأريخ لتيار الكتيبة الطالبية.. النشأة والتطور
يروي مع��ني الطاهر قصة تيار الكتيبة الطالبية داخ��ل حركة فتح، والذي ضم 
عناص��ر الكتيب��ة الطالبية واللج��ان الوطنية في لبنان ومناضلني فلس��طينيني 
وعرباً، حيث يتناول نش��أة التيار وصعوده وأفول جنمه، ويش��رح دوره فيه، كما يركز 
ل في سرد إجنازاتهم  على ش��خوص التيار من قادة وكوادر، فُيعدد مناقبهم ويُفصِّ
َّ��ه أحد رموز التيار فإّن روايته حديث النفس عن  امليدانية وقناعاتهم الفكرية، وألن
ذاتها وذوات لصيقة بها، لذا تعتريها ما يعتري الش��هادات الش��خصية غالًبا من 
َّز ذلك حس الكاتب املرهف  قوة العاطفة وطغيان احلنني وندرة النقد الذاتي، وقد عز
وعاطفته اجلياشة وطبيعة بعض عناوين الكتاب مثل ِسَير الشهداء، إضافة إلى 
م��ا التصق بتجربة الطاهر ورفاقه في تي��ار الكتيبة من “طهرية ثورية” في الفكر 
واملمارس��ة وإجنازٍ ظاهٍر في امليدان، مما حجب النظر عن رؤية هناتها قلَّت أو كَثرت، 
وا التجربة من ألفها إلى يائها، على قس��وته،  على أنَّ الكتابة بروح النقد ملن خطُّ
أول��ى وأنفع وهذا ما كنَّا نأمله م��ن ذاكرة مقاتل غني التجربة وعميق الفكر مثل 

معني الطاهر.
وكان لعوام��ل أخ��رى أثره��ا أيًضا مثل ضغ��ط اللحظة التاريخي��ة وقت صدور 
الش��هادة، إذ ركِّز الكاتب على بع��ض مفاهيم تيار الكتيبة ومس��لكياته، وعقد 
مقارنات بينها وبني ما طرأ هذه األيام على الس��احة السياس��ية الفلس��طينية 
َّها تش��كل درًس��ا للحاض��ر وزادًا  والعربي��ة م��ن اضط��راب وفوضى، ظنَّ��اً منه أن
للمس��تقبل، إضافة إل��ى تباعد الزمن وأثره ف��ي الذاكرة، وَح��رَُج الكاتب من ذكر 

أحداث لم يستأذن فاعليها في ذكرها أو ترفُّعه عن ذكرها ألسبابه اخلاصة.
يسرد معني الطاهر في بداية شهادته حول تيار الكتيبة أحداثًا مفصليًة شارك 
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فيها طلبة لبنان بني عامي 1973-1974 أسس��ت لظه��ور تيار الكتيبة الطالبية 
منها املواجهات التي اندلعت على محور الكوال- جامعة بيروت العربية في نيسان 
1973، حيث لعب الطلبة بقيادة الش��هيد أبو حسن قاسم دورًا محوريًا في وقف 
تقدم اجليش اللبناني والدفاع عن منطقة جامعة بيروت العربية، إضافة إلى قيادة 
الطلبة إلضراب اجلامعة األميركية في بيروت في الفترة ما بني 19 آذار/ مارس- 24 
نيس��ان/ إبريل 1974، ونتائج انتخابات االحتاد العام لطلبة فلسطني الذي عقد في 

اجلزائر في آب 1974.
وحس��ب معني الطاهر فقد ش��كلت اجلبه��ة الوطنية اللبناني��ة حاضنة تيار 
الكتيبة الطالبية، والتي تكونت في حينه من طلبة لبنانيني منتمني حلركة فتح، 
نش��طوا في اجلامعة اللبنانية وكانوا بقيادة حسن صالح والشهيد مروان كيالي، 
هناك تبن��ى الطلبة أولى مقوالته��م الثورية “املدخل الرئي��س للتغيير في لبنان 
واملنطق��ة يكون بالنضال الوطني في مواجهة الع��دو الصهيوني”، وخاضوا أولى 
جتاربهم امليدانية حيث رابطوا في كفر شوبا في اجلنوب وأعادوا إعمارها، وساهموا 
في إنشاء معسكرات عمل في اخمليمات والقرى، وقدموا خدمات للسكان شملت 

التدريس واخلدمات الطبية في املستوصفات وغيرها.
كانت احلرب األهلية اللبنانية مدخاًل لتأسيس اجلسم العسكري لتيار الكتيبة 
الطالبية حيث أنش��ئت السرية الطالبية بقيادة الش��هيد سعد جرادات، وكانت 
بداياتها من حي البرجاوي في بيروت مكان ارتقاء ش��هيدها األول فهيم البرغوثي، 
ث��م تبعه عدد من القادة والكوادر في مقدمتهم س��عد ج��رادات الذي خلفه في 
قيادة الس��رية معني الطاهر. لكنَّ التطور األبرز في سيرة الكتيبة الطالبية، كما 
يشير معني الطاهر، مَتثَّل في نزولها إلى اجلنوب اللبناني عام 1976، حيث انضمت 
إل��ى قوات القس��طل ورابطت في بنت جبيل وحتول اس��مها إل��ى كتيبة اجلرمق، 
ثمَّ اختار عش��رات من املنتس��بني لها التفرغ فيها، وأنهى معظ��م أفرادها دورات 
عسكرية في روس��يا والصني وكوبا وفيتنام والباكستان، مما أكسبهم متيزًا وإثراًء 
بان أثره في معاركهم الشرسة مع االحتالل الصهيوني وأعوانه بني األعوام 1978-

1983، حيث كبَّدوا العدو خس��ائر فادحة، فقتلوا منه وجرحوا وأسروا، كما متكنوا 
من تفادي الهجمات اإلسرائيلية. 

يسرد معني الطاهر تفاصيل معارك التيار ضد االحتالل اإلسرائيلي كما في مارون 
الراس وبنت جبيل، وضد اخلصوم من اللبنانيني كما في جبال صنني وعينطورة عام 
1976، وفي حرب األيام الثمانية مع العدو الصهيوني عام 1978. ويعطي مساحة 
معتب��رة للحدي��ث عن ح��رب 1982، ويرك��ز على معرك��ة قلعة ش��قيف اخلالدة 
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وتفاصيله��ا املثيرة، ويروي حكاية الكتيب��ة معها منذ وصولها للقلعة عام 1980 
لدع��م كتيبة بيت املق��دس املرابطة في قطاع النبطية، والدور الكبير للش��هيد 
عل��ي أبو طوق ف��ي حتصينها األمر الذي أدى إلى حماي��ة الفدائيني فيها فلم يرتق 
منهم ش��هيد إبان حرب االس��تنزاف ع��ام 1981 إال وليد الرمح��ي، كما أنهم لم 
يخس��روا مقاتالً واحًدا بفعل القصف إبان حرب 1982. كما يتحدث عن تكتيكات 
الكتيبة احلربية في تلك املرحلة ويس��رد جانًبا من احلياة اليومية للمقاتلني داخل 
القلعة وقصص املواجهة مع االحتالل، وصمود القلعة األس��طوري، وسيرة بعض 

شهدائها األبطال.
ث��مَّ ينتقل للحديث عن قصة إصابته أثناء حرب 1982، وتولي األخوين أبو الفتح 
وعلي أبو طوق مسؤولية الكتيبة، ثم انتقال القيادة إلى مروان كيالي، كما يعطي 
تفصيالت جديدة عن عمليات الكتيبة خلف خطوط العدو خصوًصا في منطقتي 
اجلبل والبقاع اس��تنادًا إلى مخطوط أعده علي أبو طوق عن خمسني دورية خلف 

خطوط العدو متت ما بني 23 حزيران 1982- 28 تشرين الثاني 1983. 
ويكت��ب الطاهر عن مش��اركة الكتيبة في حرب االنش��قاق داخ��ل حركة فتح 
ع��ام 1983 دعًما للقيادة الفلس��طينية وح��رب طرابلس ثمَّ التمرك��ز في األردن، 
ويكشف بش��هادته عن جانب من مسيرة املقاومة الطويلة داخل األراضي احملتلة 
في س��بعينات وثمانينات الق��رن املاضي، وعن عالقة التي��ار الوطيدة بذلك. حيث 
يؤك��د اهتمام كوادر الكتيبة من��ذ فترة مبكرة باألراضي احملتل��ة فكانت عمليات 
تهريب الس��الح، وتدريب اجملموعات، وإرسال الدوريات، وإقامة قواعد ارتكاز، وتنفيذ 
العمليات، وحس��ب الطاهر فقد بدأ العمل منذ عام 1972، مع وصول الش��هداء 
احلج حسن وحمدي وأبو احلسن قاسم ومعهم محمود العالول إلى األردن. وكانت 
أول محاول��ة لتجهيز دورية إلى داخل األراضي احملتلة عام 1975، ثمَّ اش��تغل أفراد 
الكتيبة على تهريب املتدربني القادمني من األراضي احملتلة إلى س��وريا. كما مت في 
تلك املرحلة تهريب الس��الح إل��ى األراضي احملتلة بالتعاون م��ع ضابط ارتباط من 

جيش التحرير مع قوات اليونيفيل في لبنان الرائد محمد متراز.
ويوض��ح معني الطاهر كي��ف بدأت مجموعات من ك��وادر الكتيبة التدرب على 
عب��ور نه��ر األردن، ودخ��ول عناصرها إلى األراض��ي احملتلة، وقد تطل��ب ذلك تأليف 
ش��بكة عاملة في األردن لهذا الغرض. ويروي الطاه��ر قصًصا لنماذج من عناصر 
تلك الش��بكة منهم فؤاد الس��روجي الذي درس الزراعة في اجلامعة األردنية وقام 
باس��تئجار ثالث مزارع قريبة من نهر األردن لتك��ون قواعد انطالق لأراضي احملتلة، 

ويروي قصص عشرات املقاتلني الذين عبروا النهر وقاموا بأعمال بطولية. 
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ويقدِّم معني الطاهر ش��هادةً هامًة حول جتربة سرايا اجلهاد، فيكشف فيها عن 
جانٍب من بدايات تش��كل العمل اإلس��المي املقاوم في فلس��طني داخل األراضي 
احملتلة وعالقة قادة تيار الكتيبة فيه. يؤكد الطاهر في البداية على عدم مسؤولية 
أٍي من التنظيمات الفلس��طينية الوطنية أو اإلسالمية عن سرايا اجلهاد وإمنا هي 
من بنات أفكار القياديني حمدي وأبو حس��ن قاس��م اللذين رغبا في اس��تقطاب 
قطاع��ات جديدة للمس��اهمة في الكفاح املس��لح خصوًصا ح��ني الحظا وجود 
مجموع��ات فلس��طينية تود قت��ال العدو حتت راية إس��المية وله��ا مالحظاتها 
على جتربة الثورة الفلس��طينية. يقول مع��ني الطاهر عن هذه التجربة “في العام 
1983، ب��دأت فكرة س��رايا اجلهاد في فلس��طني ف��ي التبلور، واس��تهدفت أفرادًا 
ومجموعات، مس��تلهمة فكرة “قواعد الشيوخ” التي شارك عدد ممن كان بها في 
إطالق املش��روع، كما س��اهم فيه مع مرور األيام عدد من الشخصيات اإلسالمية 
املس��تقلة... لم تكن الس��رايا تنظيًما، ولم تهدف يوًما أن تكون إضافة تنظيمية 
للفصائل الراهنة، وإمنا رأى اإلخوة الش��هداء هدفها يتمثل بالزج بقطاعات أوسع 
من الش��عب الفلس��طيني في الكفاح املس��لح، وأن مهمة الس��رايا األولى هي 
َّها لم تكن جزًءا من  التدريب والتسليح ونقل اخلبرة املتراكمة جليل جديد... كما أن
فتح أو امتدادًا لها أو انش��قاقًا عنها، وفي الوقت نفسه، لم تكن جناًحا عسكريًا 

ألي تنظيم من التنظيمات اإلسالمية كما هو شائع” ص 309-308.
ويكت��ب معني الطاهر عن إجنازات س��رايا اجله��اد امليدانية وع��ن تنفيذها لعدة 
عملي��ات، وعن علم أبي جهاد في وقت الحق بقصتها وعدم اعتراضه عليها، وعن 
تواصل كل من حمدي وأبو حس��ن قاسم مع بعض كوادر جلنة 77 بهذا اخلصوص. 
ويتح��دث عن انفت��اح قادة تي��ار الكتيبة على مختلف التش��كيالت اإلس��المية 
املس��لحة التي ظهرت داخل األراض��ي احملتلة منذ بداية ثمانين��ات القرن املاضي، 
األمر الذي أدى إلى مش��اركة كوادر التيار في تدريب وتسليح عدد من كوادر حركة 

حماس واالتصال بالشهيد مصباح الصوري الهارب لتوه من سجن غزة.

تيار الكتيبة الطالبية والفكر الثوري
يستعرض معني الطاهر املنطلقات الفكرية والسياسية لتيار الكتيبة الطالبية. 
وحس��ب التفاصيل التي يرويها الطاهر فقد استلهم التيار منطلقات فتح وخط 
الكف��اح املس��لح، واعتقد مببدأ مركزي��ة الصراع مع االحتالل اإلس��رائيلي، وتبنى 
موقًفا رافًضا للمش��اركة في احلرب األهلية في لبنان وعارض االنش��قاقات داخل 
حركة فتح، ونادى بتصحيح اجتاه البنادق الفلس��طينية والسورية واللبنانية جتاه 
َّد التضامن العربي ودعا إلى جتنب سياس��ة احملاور والتمسك  العدو الصهيوني، وأي
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بحرب التحرير الشعبية طويلة األمد. كما ركَّز على ضرورة  االمتثال ملبادئ النقاء 
الثوري واملس��لكية الثورية مب��ا تعنيه من تضحية وتفان في س��بيل إجناح أهداف 

الثورة، ومحاربة أمراض احلركة الوطنية.
ويشير الطاهر إلى تأثر التيار بالتجربتني الفيتنامية والصينية، ورفضه التبعية 
للخط الس��وفياتي، ورفضه التس��وية من ناحية املبدأ واعتراض��ه على البرنامج 
املرحل��ي، وإميانه بوطنية القيادة الفلس��طينية ورفض تخوينه��ا. وتبنيه لنظرية 
»خ��ط اجلماهي��ر«، األمر الذي أكَّد انحيازه لفكر األمة وقيمها، وس��اهم بش��كل 
مباشر في التقاء التيار مع قيم اإلسالم وتعاليمه، فكان اإلسالم حاضرًا في منهج 
التيار وسلوكه منذ أيامه األولى في اجلنوب، يؤكد ذلك ما نقله الطاهر من قصص 
للتي��ار وكوادره عن تلك املرحلة، كما كان للتطورات التي ش��هدتها منطقتنا من 
قبيل ثورة اخلميني في إيران، وصعود التيار اإلسالمي وبروز ما بات يعرف ب�«اإلسالم 

الثوري« دور مهم في تعميق انتماء التيار لإلسالم وقيمه.

شهادته حول الراحل ياسر عرفات 
امتازت ش��هادة معني الطاهر حول الراحل أبو عمار مبحاولتها االبتعاد عن منطي 
التقدي��س والتخوين في الكتابة عنه. أب��دى معني الطاهر احتراًما وتقديرًا عاليني 
ر الثورة  ألب��ي عم��ار وجتربته الثورية، فهو بالنس��بة ل��ه »الزعيم اخلالد ال��ذي فجَّ
الفلس��طينية املعاصرة، ورفع اسم فلس��طني عالًيا في ساحات القتال كما في 
أروقة السياس��ة، وكتب مع ش��عبه معرك��ة بطولية خال��دة...« ص 50. كما أنه 
»قات��ل وتقدم وانتصر، فاوض وتراجع، فأخط��أ وأصاب. وامتأت حياته باالنتصارات، 
كم��ا امتأت بخيبات األمل م��ن ذوي القربى ومن رفاق له تركوه محاصرًا في أيامه 
األخي��رة. لكن بقي صامًدا وفًيا ملبادئه حتى مضى ش��هيًدا كما أراد« ص 51. ومع 
ذلك فإن الطاهر يقدم نقًدا صريًحا خلياراته السياسية، خصوًصا في قبوله املبكر 
مبس��ار التس��وية واعتبارها اس��تراتيجية بنى عليها خطابه السياسي وممارسته 
العملي��ة، وفي موقفه من غزو العراق للكويت وتقديراته اخلاطئة التي بنى عليها 
موقفه، وفي عدم تعاطيه بإيجابية م��ع التحوالت الكبرى التي فرضتها األحداث 

مثل ثورة اخلميني في إيران.

املرأة ودورها النضالي
يخ��ص معني الطاهر نس��اء التيار بحصة من كتابه، فيس��رد قصًصا لعدد من 
املنتس��بات للتي��ار ودورهنَّ في محطات النضال اخملتلفة، ويش��ير إل��ى إميان قيادة 
التيار ونس��ائه ب��دور املرأة الطليع��ي في النض��ال الوطني وبأولوية مش��اركتها 
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الرج��ل في املعركة ضد االحتالل وأعوانه. وحس��ب رواية الطاهر فقد واكبت املرأة 
البدايات، فكان لها دور قتالي في منطقة مستديرة الكوال عام 1973، وهناك كما 
في أماكن أخرى، توزعت نس��اء التيار على محاور القتال ونصب الكمائن واحلواجز 
وقاتلن بشجاعة، وحملن التزاًما ثوريًا الفًتا. وقد ساهمت بيئة بيروت في مشاركة 
املرأة بالتساوي مع الرجل في العبء الثوري، إذ لم يكن ثمة مشكلة مع االختالط، 
فكانت الدورات العس��كرية مختلطة في معس��كرات مصياف وبيصور وشاتيال 
وعني دارة، في حني كانت بيئة اجلنوب محافظة ودفعت باجتاه اقتصار دور النس��اء 

على قضايا الدعم اللوجستي وتقدمي اخلدمات الطبية وغيرها...
حتدث معني الطاهر بإسهاب عن نساء كتيبة اجلرمق ودورهن في ساحة اجلنوب، 
وأعطى تفصيالت حول واقعهن االجتماعي وأش��ار إلى أنهن من جنسيات عربية 
مختلف��ة ومن عائالت ثرية وذات نفوذ، وأنهن القني عناي��ة خاصة من قيادة التيار، 
فقد شاركن في تعبئة أكياس الرمل من الشاطئ ألغراض التحصني في منطقة 
النبطي��ة، وتأمني كنزة املقاتل بالتعاون م��ع تنظيم األخوات في حركة فتح واحتاد 

املرأة، ولعب دورا في حشد األهالي خلف املقاومة. 
وقد بقيت قناعة التيار بضرورة انخراط املرأة في معركة التحرير حاضرة بعد تأثره 
بصعود التيار اإلس��المي، خصوًصا وأنَّ احلالة اإلسالمية الثورية كانت منسجمة 
مع هذا التوجه، وقد أورد الطاهر قصًصا حتكي عن انفتاح إسالمي الفت على املرأة 
ودورها، األمر ال��ذي انعكس إيجابًا في امليدان، وما قصة إعداد قيادة التيار لعطاف 
عليان الفتاة الفلسطينية املتدينة للعملية االستشهادية التي كانت تستهدف 

مبنى احلكومة اإلسرائيلية إال واحدة من انعكاسات هذه القناعة.   

مالحظة ختامية
َّن��ا أمام نص جاد ح��اول تقدمي توصي��ٍف دقيٍق وتفصيٍل واٍف لس��يرة  ال ش��ك بأن
ومسيرة تيار الكتيبة الطالبية، إال أنَّ مفاصل مهمة في تاريخ التيار بقيت بحاجة 
إل��ى مزيد بح��ث وحتليل وميكن لطبعة ثاني��ة للكتاب أن تغطيه��ا أو أن يفرد لها 
املؤلف دراس��ة مس��تقلة، وهو األقدر على فع��ل ذلك. كان من املتوق��ع أنَّ يتناول 
َّها  النص بالتفصيل ِس��َير جميع أو معظم شهداء معركة شقيف، خصوًصا وأن
مأثرة التي��ار اخلالدة، وأن يناقش قضايا متعلقة بتقيي��م مجمل جتربة التيار مثل 
مقدار تأثير تيار الكتيبة في مس��ار الثورة الفلس��طينية حتديًدا في مرحلة لبنان 
وما تالها، وعالقة العسكري بالسياسي في جتربة املقاومة الفلسطينية من خالل 
جتربة التيار. وأن يس��لط املزيد من الضوء على دور التيار في دعم وإس��ناد احلركات 

اإلسالمية املقاومة في فلسطني خصوًصا في بدايات ظهورها.  
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ترح��ب مجلة  بالم��واد التي تصلها للنش��ر من الباحثي��ن والكتاب، 
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.
وترجو  من الراغبين بالمساهمة في مواضيعها مالحظة أن المجلة ال 
تعيد نشر أي مادة سبق نشرها، بأية طريقة من طرق النشر، وال تنشر مواد مترجمة. 

كما ترجو مراعاة اآلتي:
1-   ترسل املادة مطبوعة إلكترونيا، ويكون نوع اخلط Simplified Arabic وحجمه 14.

بني  الدراسات  املرسلة لقسم  املواد  يكون عدد كلمات  بأن  االلتزام  يرجى     -2
2500 إلى 3000 كلمة، واملتابعات بني 1500 إلى 2000.

3-   ينبغي، 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.
التي  واملدن  أسمائها،  ذكر  ينبغي  والدورية،  والشهرية  األسبوعية  اجملالت  وبخصوص    *
تصدر فيها، وتواريخها، وأرقام األعداد أو اجمللدات، وكذلك أسماء كُّتاب املوضوعات املقتبس 

منها، وعناوينها، وأرقام الصفحات.
تكتب  الفرنسية،  أو  اإلجنليزية  اللغتني،  بإحدى  مصدر  من  االقتباس  عند    *
املعلومات عنه بلغته هذه. أما الكتب باللغات األخرى، فتترجم املعلومات بشأنها 

إلى اللغة العربية.
*  بخصوص الدراسات واملقاالت، ينبغي ذكر املصادر في حواش حتمل أرقاماً متسلسلة، 

وتوضع في ختام الدراسة أو املقالة.


