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تهــدف هــذه الورقــة إلــى تفكيك 
الفلســطينية  الهبــة  أحــداث 
شــهر  منــذ  انطلقــت  التــي 
املاضــي 2021،  نيســان )أبريــل( 
ــرى  ــدن وق ــى م ــدت إل ــي امت الت
فلســطني التاريخيــة مــن النهــر 
محاولــة  فــي  البحــر،  حتــى 
ــاج  ــذا االحتج ــر ه ــم وتأطي لفه
السياســي الــذي يُعــد األكبــر 
انتفاضــة  منــذ  نوعــه  مــن 
تفتــرض   .2000 عــام  األقصــى 
الورقــة جنــاح “هبــة الكرامــة” 
صــدٍع  ثُقــٍب/  إحــداث  فــي 
ــم  ــم املفاهي ــن أه ــد م ــي واح ف
التــي  األساســية  والنظريــات 
قــام عليهــا املشــروع الصهيونــي 
القــرن  عشــرينيات  منــذ 
الفائــت، وهــو مفهــوم اجلــدار 
احلديــدي لــدى زئيــف فالدمييــر 
 )1 9 4 0 - 1 8 8 0 ( تنســكي بو جا
لتيــار  الرئيســي  املؤدلــج 
ــة، واألب  ــة التصحيحي الصهيوني
الصهيونــي.  لليمــني  الروحــي 

تأطير: الهبة في سياقها

شــكلت الهبــة الفلســطينية األخيــرة مدخــالً 
النتشــال احلالــة الفلســطينية مــن اليــأس 
ــة  ــن الفائتــني كحال ــذي ســاد خــالل العقدي ال
منظومــة  رســختها  حالــة  وهــي  عامــة، 
االحتــالل علــى قواعــد نظريــة اجلــدار احلديــدي 
ــاس  ــكي كأس ــف جابوتنس ــاها زئي ــي أرس الت
ــر »كســر  إلخضــاع الشــعب الفلســطيني عب
ــزء  ــل ج ــتثناًء، ب ــة اس ــن الهب ــم تك ــل«. ل األم
مــن عمليــة التجديــد الفلســطيني املســتمرة 
للخطــاب التحريــري، دعمهــا اعتمــاد املقاومــة 

ــة.  ــن احلري ــث ع ــل للبح كمدخ

لطاملــا شــكّلت القــدس نقطــة التقــاء حتمــي 
ــت  ــة ثبت ــي مدين ــطيني، وه ــعب الفلس للش
نفســها كمدينــة تتحــدى املنطق االســتعماري 
وتتركــز فيهــا الذاكــرة الفلســطينية املقاومــة، 
ــام  ــة ع ــي احملتل ــل )األراض ــع الداخ ــابه م تتش
1948( فــي اســتهدافها عبــر ذات أدوات النظــام 

االســتعماري كمــا جتلــى فــي الهبــة األخيــرة.

فــي مقابــل أدوات الــردع الصهيونيــة، انطلقــت 
ــج  ــكان، واحت ــدروع للم ــيني ك ــاد املقدس أجس
املقدســيون علــى إغــالق درجــات بــاب العامــود )أحــد أبــواب مدينــة القــدس القدمية( 
ــيون  ــح املقدس ــت، فنج ــان الفائ ــالل رمض ــا خ ــطيني فيه ــد الفلس ــع التواج ومن
بإزالــة هــذه احلواجــز فــي اليــوم الثالــث عشــر لهبتهــم، لكــن شــرارة بــاب العامــود 
ــم  ــؤ محاك ــني تواط ــع ب ــي، الواق ــرم اجلاعون ــراح- ك ــيخ ج ــي الش ــى ح ــدت إل امت
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ــة مــن احلــي. يتكثــف  ــر 28 عائل ــالل واســتالب املســتوطنني لقــرارات بتهجي االحت
ــتوطنني  ــني املس ــة ب ــان مبواجه ــن رمض ــرين م ــن والعش ــوم الثام ــع الي ــهد م املش
املدعومــني بأجهــزة قمــع منظومــة االحتــالل، وبــني الشــبان الفلســطينيني الذيــن 
وظفــوا أجســادهم كــدروع حلمايــة املــكان أيضــاً، اســتمراراً لــدور اجلســد املقدســي 

فــي حمايــة املســجد األقصــى املمتــد منــذ ســنوات االحتــالل األولــى. 

ــة، ظهــر  ــى الداخــل فغــزة والضفــة الغربي ــة مــن القــدس إل مــع »تدحــرج« الهب
مشــهد األمــل عبــر الوحــدة في الفعــل املقــاوم رغــم خصوصيــة طبيعــة املواجهة 
فــي كل موقــع، وحتــدت هــذه الهبــة خطــاب األســرلة الــذي حــاول هندســة بحــث 
الفلســطيني عــن اخلــالص الفــردي الهــادف لتذويــب الدمــج عبــر قواعــد اللعبــة 

االســتعمارية.

مركزية عقيدة اجلدار احلديدي في املشروع الصهيوني
ــذ  ــة من ــة الصهيوني ــياً للحرك ــزاً رئيس ــدي« مرتك ــدار احلدي ــدة »اجل ــكلت عقي ش
ــد  ــرائيل بع ــات إس ــع حكوم ــا جمي ــدت عليه ــرين، اعتم ــرن العش ــرينيات الق عش
ــوم.  ــى الي ــة حت ــكرية الصهيوني ــدة العس ــاً للعقي ــرت أساس ــا اعتب ــك، كم ذل
أصــدرت وزارة اجليــش اإلســرائيلية قبــل ســنوات كتابــاً يســتعرض تطــّور العقيــدة 
العســكرية اإلســرائيلية، جــاء فيــه أن »اجلــدار احلديــدي« يعتبــر القاعــدة األســاس 
التــي اقتبســها بــن غوريــون عــن جابوتنســكي وأّســس عليهــا العقيدة العســكرية 
منــذ منتصــف الثالثينيــات وطــرح صياغتهــا بصــورة رســمية فــي إحــدى جلســات 

ــزال معتمــدة1. احلكومــة فــي 18 تشــرين األول »نوفمبــر« 1953، وهــي ال ت

ــة/  ــكرية صهيوني ــة عس ــاء منظوم ــى بن ــدي« عل ــدار احلدي ــدة »اجل ــوم عقي تق
إســرائيلية قويــة جــداً؛ يضــاف إليهــا فــي بعــض الســياقات عــدم اســتناد إســرائيل 
فــي الوجــود وحــق الشــعب اليهــودي بـــ»أرض إســرائيل« إلــى اعتــراف عربــي عموماً، 
وفلســطيني خصوصــاً؛ بينمــا يذهــب بعــض الباحثــني إلــى أن املقصــود هــو جــدار 
ــر  ــات غي ــني األقلي ــة وب ــة احلاكم ــة اليهودي ــني الغالبي ــل ب ــادي يفص ــي ال م نفس

ــة2 . ــة احملكوم اليهودي

يــرى نبيــه بشــير أن اجلــدار احلديــدي هــو األداة واألهــداف معــاً، ويتشــكّل مــن أربعــة 
مركبــات أساســية، وهــي الســعي إلــى فــرض أكثريــة يهوديــة علــى ضفتــي األردن؛ 
والتحالــف مــع القــوى اإلمبرياليــة العظمــى لتعزيــز وهــن احمليــط العربــي عمومــاً 
ــراب علــى ضفتــي األردن؛  ــة علــى كامــل الت ــة يهودي واالســتعانة بهــا إلنشــاء دول
واإلحجــام عــن أي محاولــة للتفــاوض مــع احمليــط العربــي عمومــاً، والفلســطيني 
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خصوصــاً، إلــى حــني أن »ينعــدم أي بصيــص لألمــل« لديهمــا بالتخّلــص مــن الكيان 
االســتيطاني الصهيونــي؛ وبنــاء قــّوة عســكرية جبــارة ال ميكــن للمحيــط العربــي 

وســكان البــالد العــرب التغّلــب عليهــا3.

ــن  ــد م ــالل  العدي ــن خ ــي م ــخ التورات ــات التاري ــن رواي ــوم ع ــزل املفه ــن ع ال ميك
األحــداث املرتبطــة مبفهــوم »اجلــدار«، مــن حصــار القــدس الرومانــي خــالل القــرن 
ــي  ــة4، وه ــادة« الالحق ــعدة »ماس ــن مس ــار حص ــرة حص ــى فك ــالدي، إل األول املي
ــال، فهــي  ــاء القــوة العســكرية اإلســرائيلية ومفاهيــم القت ــرت فــي بن أحــداث أث
ــه  ــرد فــي قســم التخــرج عندمــا يقســم كل ضابــط وكل جنــدي إســرائيلي بأن ت
لــن يســمح بوقــوع »ماســادا« أخــرى5، كمــا أن جــدار الفصــل العنصــري كمعيــق 

ــط6. ــن احملي ــطينيني ع ــزل الفلس ــادي يع م

يلخــص خالد عــودة اهلل اجلدار احلديدي بكلمــة »اليأس«، أي أن جابوتنســكي الواقعي 
وقتهــا، انطلــق مــن مســّلمة أن الفلســطينيني »شــعب حــّي« مــا دام فيهــم أمــل، 
وأنهــم لــن يتنازلــوا للصهاينــة الذيــن يتلّخــص هدفهــم بخلــق أغلبيــة يهوديّــة 
فــي فلســطني، ولــم يكــن يــرى أن احلــوار ذو جــدوى فــي تلــك املرحلــة. وتأتــي كلمــة 
ــة تنتــج مقاومــة،  ــه وطنيــة متجــذرة ومتغلغل ــه شــعب لدي حــي مــن معنــى أن
مــن هنــا يأتــي معنــى اجلــدار كقــوة العســكرية الصهيونيــة التــي تشــكل جــداراً 
ــاول  ــا ح ــث كلم ــه، بحي ــدة قوت ــن ش ــق م ــدع أو ش ــوبه أّي تص ــد ال يش ــن حدي م
العربــي/ الفلســطيني مقاومــة الوجــود الصهيونــي، ســوف يصطــدم بهــذا اجلــدار، 
وتســتمر هــذا العمليــة بشــكل تراكمــي إلــى أن يســيطر »اليــأس« والتعــب مــن 
انعــدام اجلــدوى، وفــي هــذه اللحظــة، يحــدث تغيــر/ حتـّـول نوعــي، تظهــر بــوادرُه عبر 
تشــكل معســكَرَين داخــل اجملتمــع الفلســطيني: معســكر املعتدلــني ومعســكر 
املتطرفــني، ويُســقط العــرب والفلســطينيون القيــادة املتطرفــة، وينتجــون قيــادة 

معتدلــة ميكــن مــن خاللهــا التوصــل إلــى »تســوية«7.

يُعتبــر هــذا املفهــوم »اجلــدار احلديــدي« مهمــاً وأساســياً فــي املشــروع الصهيونــي، 
ألنــه يحــل التناقــض املوجــود بــني شــكلني لهــذا املشــروع: الشــكل األول يتمثــل 
بالوجــود املصطنــع الــذي يقــوم أساســاً علــى أخالقيــات القــوة والتواطــؤ معهــا، 
والشــكل الثانــي يتمثــل بضــرورة التحــول ملفهــوم الوجــود الطبيعــي، إذ إنَّ جميــع 
الروايــات الصهيونيــة تنطلــق مــن مصطلــح »عدنــا«، أي أنهــم عــادوا إلــى املــكان 
ــوم  ــذا املفه ــة ه ــاءت محوري ــا، ج ــن هن ــنني، م ــل آالف الس ــه قب ــوا من ــذي خرج ال

ــتمراريته8 . واس
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يخلــص جابوتنســكي إلــى أنــه »ليــس ثّمــة مجــال للحديــث، ال فــي احلاضــر وال فــي 
املســتقبل املنظــور، عــن تصالــح بطيــب خاطــر يجــري بــني ســكان أرض إســرائيل 
ــة  ــى موافقــة طوعي ــداً احلصــول عل ــر املمكــن أب ــه »مــن غي ــا«، إذ إن العــرب وبينن
مــن ســكان أرض إســرائيل العــرب علــى حتويــل أرض إســرائيل مــن بــالد عربيــة إلــى 
بــالد ذات أغلبيــة يهوديــة«. وذلــك، ألن »كل شــعب يحــارب املســتوطنني طاملــا بقــي 
ــص مــن خطــر االســتيطان، هكــذا فعــل ســكان  ــه بصيــص أمــل فــي التخّل لدي

أرض إســرائيل العــرب، وهكــذا ســيفعلون طاملــا بقــي لديهــم بصيــص أمــل«9.

ــا أن يتواصــل ضــد رغبة  ــا أن يتوقــف وإمَّ ويضيــف جابوتنســكي: »إن اســتيطاننا- إمَّ
الســكان األصلّيــني، ومبقــدوره أن يتواصــل ويتطــّور بحمايــة قــوة مدافعــة مســتقّلة 
عــن الســكان احمللّيــني– جــدار حديــدي لــن يكــون مبقــدور الســكان احمللّيــني اختراقه«. 
ــص  ــدوا أي »بصي ــى يفق ــني حت ــكان األصلّي ــاع الس ــروري إخض ــن الض ــه، فم وعلي
لألمــل« فــي التغّلــب علــى الكيــان الصهيونــي الــذي ســيقام علــى ضفتــي األردن، 
إن كان ذلــك مــن خــالل بنــاء قــوة قهــر ال تقــوى عليهــا شــعوب املنطقــة، أو مــن 

خــالل إضعافهــا، أو كليهمــا معــا10ً.

ويخلــص جابوتنســكي إلــى القــول: »إنَّ الطريــق الوحيــد إلــى مثــل هــذا االتفــاق 
هــو اجلــدار احلديــدي، أي تعزيــز احلكــم فــي أرض إســرائيل بحيــث ال يكــون معرضــاً 
لتأثيــرات عربيــة أيـّـاً كانــت، وأقصــد احلكــم الــذي يحــارب العــرب ضــده«. ويســتطرد 
ــاق  ــو اتف ــد نح ــق الوحي ــإن الطري ــا، ف ــن ناحيتن ــرى، م ــارات أخ ــاً: »وبعب موضح
مســتقبلي يتجّســد فــي االبتعــاد التــام عــن جميــع محــاوالت التوّصــل إلــى اتفــاق 
ــي  ــول ف ــة للدخ ــة املالئم ــة التاريخي ــأن اللحظ ــاذا بش ــر«. وم ــت احلاض ــي الوق ف
ــا جابوتنســكي أنهــا حلظــة انكســار األمــل  ــات؟ يخبرن ــرام االتفاقي مفاوضــات وإب

وانعدامــه بــني كافــة العــرب باالنتصــار علــى الكيــان اليهــودي املزمــع إقامتــه:

ــة عقــد أي اتفــاق  ــي إمكاني ــر ف ــه يجــب عــدم التفكي ــى كل هــذا أن »ليــس معن
طوعــي مــع عــرب أرض إســرائيل. ولكــن طاملــا بقــي لــدى العــرب بصيــص مــن األمل 
ــوة وال  ــات حل ــع كلم ــل بض ــذا، ال مقاب ــم ه ــوا أمله ــن يقايض ــا، فل ــص منّ بالتخّل
مقابــل شــريحة خبــز مغذّيــة مدهونــة بالزبــدة. ولذلــك حتديــداً، ال يجــوز اعتبارهــم 

رعاعــاً بــل شــعباً، حتــى لــو كان شــعباً متخّلفــاً، فإنهــم شــعب حــّي«.11 

إن مفهــوم اجلــدار احلديــدي عابــر للطيــف السياســي الصهيونــي. يتحــدث القــادة 
الصهاينــة عــن جنــاح إســتراتيجية وعقيــدة اجلــدار احلديــدي دائمــاً بعــد الوصــول 
إلــى  تســوية، وليــس عنــد خــوض املعــارك. فقــد مت احلديــث عــن جنــاح اجلــدار احلديدي 
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ــرائيلي  ــوزراء اإلس ــس ال ــني رئي ــام 1979 ب ــد ع ــب ديفي ــة كام ــع اتفاقي ــد توقي بع
ــد  ــاً عن ــادات، والحق ــور الس ــل أن ــري الراح ــس املص ــن والرئي ــم بيغ ــبق مناحي األس
توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993 بــني منظمــة التحريــر و»إســرائيل«، وكذلــك احلــال 

بعــد التوصــل للمفاوضــات عقــب مؤمتــر مدريــد للســالم.

»اجلدار احلديدي« بني انتفاضة األقصى والهبة 
توضــح وزيــرة املعــارف اإلســرائيلية الســابقة ليمــور ليفنــات، فــي مقالــٍة نشــرتها 
ــدالع  ــل ان ــي ظ ــلو وف ــاق أوس ــى اتف ــاً عل ــام 2001، وتعقيب ــاليم ع ــي اجليروس ف
ــني  ــراع ب ــة الص ــأن أبدي ــا بش ــة، عقيدته ــطينية الثاني ــة الفلس ــداث االنتفاض أح

ــة: ــود قائل ــرب واليه الع

»آن األوان إلســرائيل أن تعيــد بنــاء اجلــدار احلديــدي الــذي ســيدفع بالعــرب مــرة أخــرى 
إلــى االســتنتاج أنــه ال التهديــدات العســكرية وال اإلرهــاب مــن شــأنهما أن يضعفــا 

عزميــة إســرائيل فــي احملافظــة على حقــوق وحريــة الشــعب اليهــودي«12.

ــدي  ــدار احلدي ــوم اجل ــة ملفه ــة قوي ــام 2000 ضرب ــة ع ــة الثاني ــكلت االنتفاض ش
مبفهومــه النفســي، مــا دفــع منظومــة االســتعمار الصهيونيــة إلــى االســتعاضة 
عنــه بجــدار مــادي بنــي فــي العــام 2002 كتجســيد للبعــد املــادي امللمــوس لهــذه 
العقيــدة. يعتبــر القائــد العســكري اإلســرائيلي الســابق موشــيه يعلــون أن تصــدع 
هــذه العقيــدة جــاء بســبب فعــل املقاومــة والدميوغرافيــا الفلســطينية واخللخلــة 
ــي  ــر ف ــن توت ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــم وم ــود العال ــني يه ــة ب ــان بالصهيوني ــي اإلمي ف
العالقــة بــني اليهــودي وإســرائيل.13 وهنــا، يعتبــر يعلــون أن ترميــم هــذه العقيــدة 
كان حصــراً عبــر »الكــي بالنــار«، مــا قــاد لتحــول إســرائيل أكثــر نحــو اليمــني خــالل 

العقديــن املاضيــني. 

تبنــت إســرائيل إســتراتيجية الكــي بالنــار لترميــم هــذه العقيــدة، فتجمــد احلــل 
الســلمي لصالــح إدارة الصــراع، وتعــزز االســتيطان والســيطرة علــى األرض، ووقعــت 
ــذه  ــن ه ــا م ــال وغيره ــع واالعتق ــتمر القم ــاع، واس ــى القط ــرب عل ــن ح ــر م أكث

األدوات. 

ســاهمت محطتــا انتفاضــة األقصــى عــام 2000 والهبــة األخيــرة، بتصــدع عقيــدة 
اجلــدار احلديــدي فــي املشــروع الصهيونــي، ومــع مقارنــة احملطتــني، يظهــر انخــراط 
الداخــل كتمايــز مهــم ومركــزي، وهنــا تظهــر نقــاط افتــراق والتقــاء بــني احلالتــني.
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ــا  ــت فيه ــة، إذ التحم ــية مركزي ــادرة وإدارة سياس ــى مبب ــة األقص ــاءت انتفاض ج
القيــادة واجلماهيــر عبــر التنظيــم واإلدارة والفعــل امليدانــي والسياســي، مــا 
ــة للمؤسســات  ــة التحتي ــر مــن القــادة واســتهداف البني ــال عــدد كبي ــاد الغتي ق
الرســمية وإغــالق املؤسســات األهليــة، أمــا الهبــة األخيــرة فجــاءت كفعــل شــعبي 
ــة  ــال مركزي ــدار وب ــه باقت ــه وفعل ــم نفس ــذي نظ ــارع ال ــه وأداره الش ــص نظم خال

ــة14. واضح

اتفقــت االنتفاضــة والهبــة علــى رفــض منظومــة األمــر الواقــع ومنظومــة أوســلو 
التــي دمرتهــا واســتغلتها إســرائيل لتعزيــز اســتعمارها وهيمنتهــا، وقــد أعــاد هــذا 
اخلطــاب فــي انتفاضــة األقصــى االعتبــار للصلــة بــني قضيــة الفلســطينيني فــي 
»إســرائيل« والقضيــة الفلســطينية، منطلقــاً مــن اعتبــار الفلســطينيني أصحــاب 
وطــن، مــا ســاهم فــي صعــود خطــاب احلقــوق اجلماعيــة واملســاواة اجلوهريــة وحتدي 
ــدي  ــن حت ــع ع ــاج والتراج ــاب االندم ــود خط ــم صع ــة، ورغ ــودي للدول ــع اليه الطاب
ــات  ــع ذات منطلق ــقة م ــرة متس ــة األخي ــاءت الهب ــي، ج ــام الصهيون ــر النظ جوه
انتفاضــة األقصــى، وهــذا بعــد يتحــدى بشــكل مباشــر عقيــدة اجلــدار احلديــدي15.

ــيات  ــرة املليش ــود ظاه ــالل صع ــن خ ــى م ــة األقص ــن انتفاض ــة ع ــت الهب افترق
املســلحة الصهيونيــة، التــي ترعرعــت واســتجلبت مــن املســتوطنات وقامــت علــى 
طلبــة املــدارس الدينيــة القوميــة االســتيطانية. جابــت هــذه املليشــيات شــوارع 
ــي  ــتعمارية، ف ــن االس ــزة األم ــة أجه ــالح برعاي ــة الس ــل حامل ــي الداخ ــدن ف امل
محاولــة لترميــم العقيــدة املنهكــة، وهــذه ظاهــرة غابــت عــن انتفاضــة األقصــى، 
إذ ارتكــزت منظومــة املواجهــة الصهيونيــة فــي االنتفاضــة علــى أجهــزة القمــع 
االســتعمارية التابعــة لـ»إســرائيل« الرســمية، مــا يقــدم داللــة إضافيــة علــى ميــل 

اجملتمــع الصهيونــي نحــو اليمــني كمدخــل لترميــم عقيــدة اجلــدار احلديــدي16.

كان مــن الالفــت أيضــاً ظهــور احلــركات الشــبابية واشــتباكها فــي امليــدان 
خــالل الهبــة األخيــرة، وهــذا انعــكاس لتطــور احلضــور الفلســطيني فــي الواقــع 
االفتراضــي املتجــاوز للحــدود اجلغرافيــة والسياســية، حيــث انعكــس ذلــك بحضــور 
كثيــف لالحتجــاج عبــر الفضــاء الرقمــي الــذي حتــول لســاحة اشــتباك تقفــز عــن 
ــد لــم يكــن حاضــراً فــي االنتفاضــة الثانيــة.  اجلــدار احلديــدي17، وهــذا تطــور جدي

نتنياهو واجلدار احلديدي
جعلــت فتــرة حكــم بنيامــني نتنياهــو كرئيــس وزراء إســرائيل منــه قائــداً اســتثنائياً 
فــي تاريــخ املشــروع الصهيونــي. فقــد أعلــن نتنياهــو مــراراً التزامــه بعقيــدة اجلــدار 
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احلديــدي، وبــدا متأثــراً بشــكل كبيــر بجابوتنســكي، ففــي جلســة خاصــة للهيئــة 
ــاء ذكــرى جابوتنســكي فــي العــام 2016، أكــد نتنياهــو  العامــة للكنيســت إلحي
أنــه »مــن العســير إدراك مســاهمة جابوتنســكي للثقافــة العبريــة والوعــي 
ــوم  ــز مفه ــاع وتعزي ــعبنا للدف ــوة ش ــد ق ــة لتجدي ــاهمته البالغ ــي ومس القوم
اجليــش العبــري وجتذيــر عقيــدة اجلــدار احلديــدي األساســية التــي تبنّاهــا املعارضــون 
ــع  ــق م ــا ال يتف ــي أيامن ــاً ف ــد تقريب ــد أي أح ــا ال جن ــك، إذ إنن ــه كذل ــيون ل السياس

فكــر جابوتنســكي«18.

 ويتابــع نتنياهــو »أطلــق )جابوتنســكي( تعبيــر القــرن اخملــادع علــى القرن العشــرين، 
ــة،  ــوى الظلم ــى ق ــار إل ــد أش ــرة. لق ــة كبي ــا بدرج ــب آمالن ــذي خّي ــرن ال ــه الق ألن
ــّدم،  ــان بالتق ــر، كاإلمي ــع عش ــرن التاس ــم الق ــت قي ــي خان ــره، الت ــد تعبي ــى ح عل
ــع  ــكي م ــر جابوتنس ــط فك ــذي يرب ــط ال ــذا اخل ــة، وه ــر، واحلري ــة، والتنوي والليبرالي
أيامنــا«. ورث نتنياهــو هــذا االرتبــاط عــن والــده بــن صهيــون الــذي كان أحــد نــواب 
ــن  ــط م ــام 1940 للضغ ــدة ع ــات املتح ــى  الوالي ــله إل ــذي أرس ــكي ال جابوتنس
أجــل إنشــاء دولــة يهوديــة19. وهنــا، يقــول الكاتــب والصحفــي األميركــي »دافيــد 

ــم األب«20. ــوى أن تفه ــك س ــا علي ــو، فم ــم نتنياه ــك«: »إذا أردت أن تفه رميني

ميكــن رؤيــة التأثيــر الــذي أحدثــه »بــن صهيــون« فــي اخلطــاب الــذي يتبنــاه نتنياهــو 
بشــأن معــاداة الســامية مــن ناحيــة، وبشــأن إيــران مــن ناحيــة أخــرى. فبعــد عملــه 
فــي احلركــة الصهيونيــة، عمــل األب نتنياهــو كمــؤرخ. وكان أحــد أعمالــه األكثــر 
شــهرة كتابــه الــذي تنــاول فيــه محاكــم التفتيــش اإلســبانية فــي القــرن اخلامــس 

عشــر21.

ــة  ــت باقي ــكاره ظل ــام 2012، إال أن أف ــي ع ــون توف ــن صهي ــن أن ب ــم م ــى الرغ وعل
ــة عبــر ابنــه. فعلــى ســبيل املثــال، يحــوي كتــاب نتنياهــو »الســالم الدائــم«  وحّي
نظــرة للتاريــخ اليهــودي مماثلــة لنظــرة األب لشــرح املبــدأ األساســي لقيــام الدولــة 

ــرائيلية«. »اإلس

فوفــق نتنياهــو، فــإن تاريــخ إســرائيل يثبــت صحــة وجهــة نظــر جابوتنســكي فــي 
عقيــدة احلائــط احلديــدي، إذ أدرك العــرب -أوالً املصريــون وبعــد ذلــك الفلســطينيون 
ثــم األردنيــون- أنــه ال ميكــن قهــر إســرائيل، واضطــروا للتفــاوض مــع إســرائيل مــن 
مركــز ضعــف واضــح. أمــا اخلطــر الــذي تواجهــه هــذه العقيــدة، فهــو أن القــادة 
»اإلســرائيليني«، األقــل اســتيعاباً مــن جابوتنســكي، قــد يقعــون فــي حــب مرحلــة 
ــاك مــن  ــو كان هن ــى ل ــة مــن هــذه اإلســتراتيجية، ويرفضــون التفــاوض حت معين

ميكــن التحــدث إليــه عبــر اجلانــب اآلخــر. 
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يتصــور نتنياهــو احلائــط احلديــدي باعتبــاره »متراســاً« ضــد التغييــر ووســيلة جلعــل 
الفلســطينيني فــي حالــة دائمــة مــن اخلضــوع الذليــل إلســرائيل، فقــد قــّدم رؤيتــه 
ــه  ــد كان رأي ــاؤماً، وق ــر تش ــوداً وأكث ــر جم ــدداً وأكث ــر تش ــدي أكث ــط احلدي للحائ
ــى  ــي، يجــب عل ــة، وبالتال ــر دميقراطي ــر ممكــن مــع دول غي أن الســالم احلقيقــي غي
إســرائيل مواصلــة تنميــة قوتهــا العســكرية باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة اآلمنــة 
ــد  ــرادع الوحي ــة هــي ال ــة والقــوة اليهودي ــن أّن »الســيادة اليهودي ــد أعل ــردع. وق لل

والضمــان الوحيــد ضــد ذبــح اليهــود«22.

ــاد  ــع »احلي ــض م ــذي يتناق ــر ال ــطينيني، األم ــد الفلس ــة ض ــو كراهي ــر نتنياه أظه
الصــارم« جلابوتنســكي. فقــد أراد جابوتنســكي أن يعيــش ويــدع غيــره يعيــش، أّمــا 
نتنياهــو، فقــد أراد أن يهيمــن. وقــد فهــم جابوتنســكي أهميــة القــوة العســكرية، 
ــن دون  ــكرية، ولك ــوة العس ــة الق ــر أهمي ــى وت ــرب عل ــو الض ــل نتنياه ــا واص بينم
ــة كوســيلة  ــى القــوة العســكرية اليهودي فهــم حلدودهــا. ونظــر جابوتنســكي إل
ــاً  ــة أحيان ــكرية اليهودي ــوة العس ــى الق ــر إل ــو، فنظ ــا نتنياه ــة، أّم ــت غاي وليس
ــدور  ــه ل ــدا أن رؤيت ــا. وب ــد ذاته ــي ح ــة ف ــاً كغاي ــن وأحيان ــق األم ــيلة لتحقي كوس
ــد مــن تراكــم القــوة العســكرية مــن أجــل  ــي املزي ــل ف إســرائيل التاريخــي يتمث

ــد مــن إخضــاع العــرب داخــل وخــارج أرض إســرائيل.  املزي

خصوصية »األمل« حتت االستعمار
يُصــرّ الفلســطينيون علــى األمل، فــي محاولــٍة الســتخدامه كقيمة ميكن قياســها 
فــي الســّلم اجلمعــي، ومقاربتهــا زمنيــاً فــي مقابــل زمــن آخــر، وهنــا يبــرز ســؤال: 
مــا معنــى أن يتحلــى شــعب باألمــل؟ وكيــف يكــون األمــل، أصــالً، شــعوراً جمعيــاً؟ 
وملــاذا ال يحــق للشــعوب واجملتمعــات أن تفقــده؟ فهــو ليــس رديفــاً للتفــاؤل وليــس 
عــدواً لليــأس، وهــو ال ميكــن أن يكــون إاّل شــعوراً فرديــاً يتصــل بتجــارب الفــرد، حتــى 

تلــك التــي تُنتجهــا عالقتــه بشــعبه أو وطنــه23.

إن األمــل حاســم فــي الصــراع الفلســطيني- الصهيونــي، ويرتبــط بتجــدد اإلميــان 
بأحقيــة القضيــة، وعلــى املســتوى الفــردي، يعنــي جتــدد اإلميــان لدى كل فلســطيني 
بضــرورة الوجــود واملواجهــة واالشــتباك، وقــد عمــل الفلســطينيون بشــكل أقــرب 
إلــى الالوعــي نحــو بنــاء سياســات األمــل علــى مســتوى الرؤيــة واملعرفــة وحتــى 

اخلطــاب فــي بعــض األحيــان.

ــل  ــي أاّل نتخي ــة ف ــأس املتحقق ــجاعة الي ــن ش ــك« ع ــالفوي جيجي ــدث »س يتح
بديــالً مــن الواقــع وأن نتقبــل عواقبــه، فهــو يــرى فــي حلــم البديــل، النظــري رمبــا، 
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خادمــاً لالنســداد اجلــاري فــي التفكيــر فــي مأزقنــا. ومبــا أن اجليــل اجلديــد لــم يجــد 
ــات  ــه التحدي ــذي تتعاظــم في ــالً مــن واقعــه ال ــم التحــرر السياســي بدي فــي حل
ــر  ــذا التعبي ــزع ه ــن دون أن ين ــه، م ــن يأس ــر ع ــه أن يعّب ــمح لنفس ــيرة، س العس
ــد، إن  ــوم جدي ــكّل مفه ــك، تش ــر. وبذل ــل بالتغيي ــعور باألم ــي الش ــه ف ــه حق عن
جــاز التعبيــر، لألمــل الــذي يولــد مــن اليــأس والنقــد الذاتيــني، وليــس الــذي يتغــذى 

ــف24. ــن العفي ــى قدســية الشــعار والوط عل

يقول جان بول سارتر في مقدمة كتاب »معذبو األرض« لفرانز فانون:

»ليــس للمســتوطن املســتعِمر إال ملجــأ واحــد يتمثـّـل فــي القــوة، حــني يفقــد األمــل، وليــس 
ــد  ــتعماري ال يري ــف االس ــيادة.. إّن العن ــة والس ــني العبودي ــار ب ــي إال أن يخت ــاكن األصل للس
احملافظــة علــى إخضــاع هــؤالء البشــر املســتعبدين فحســب، وإمنــا يحــاول أن يجرّدهــم مــن 
إنســانيتهم، لذلــك، لــن يدخــر جهــداً مــن أجــل أن يقضــي علــى تقاليدهــم، ومــن أجــل أن 

ــا«25. ــا محــل لغاتهــم، ومــن أجــل أن يهــدم ثقافاتهــم دون أن يعطيهــم ثقافتن حتــّل لغتن

يضيــف ســارتر هنــا  تفســيره اخلــاص لألســاليب النفســية التــي يتبعهــا 
»املســتعَمر«:  علــى  للســيطرة  »املســتعِمر« 

»لــن ميــّل املســتعِمرون مــن إرهاقهــم نفســياً »املســتعَمرين«، فــإذا ظلــوا يقاومــون 
رغــم اجلــوع واملــرض، يلجــأون إلــى ســالح التخويــف إلجنــاز املهمــة: ســوف تَُصــّوب 
بنادقهــم نحــو الفــالح، ويأتــي مدنيــون فيســتقرّون علــى أرضــه، ويكرهونــه 
ــاً، وإذا  ــار، فأصبــح ميت بالســياط علــى زرعهــا لهــم، فــإذا قــاوم، أطلــق اجلنــود الن
ــان  ــه، ويحطم ــوف روح ــار واخل ــزق الع ــوف مي ــاناً، لس ــد إنس ــم يع ــار ول ــع، انه خض

ــني«.26 ــراء اختصاصي ــدي خب ــى أي ــه عل ــيتّم حتقيق ــك س ــه، كّل ذل كيان

وعــن كيفيــة حتريــر النفــس مــن شــعور اخلــوف لــدى »املســتعَمر«، يجــادل فانــون، 
َّــه طاملــا أن الصــراع هــو صــراع وجــودي، فــإن قيمــة حيــاة أحــد طرفــي الصــراع  أن
تســاوي القيمــة األخــرى للطــرف اآلخــر، وهــذا مــن شــأنه أن يبــدد شــعور اخلــوف 

لــدى »املســتعَمر«27.
ــع تســاوي قيمــة  ــي الواق ــي ف ــت حيات ــون: »إذا كان ــي هــذا الســياق، يقــول فان وف
ــي  ــي ف ــّي أو تثبيت ــوف ف ــر اخل ــه أن تثي ــكان نظرت ــد بإم ــم يع ــتعِمر، ل ــاة املس حي
ــي  ــق ف ــعر بالقل ــد أش ــم أع ــي. ل ــه يحّجرن ــد صوت ــم يع ــور، ول ــى الف ــي عل مكان
وجــوده. فــي الواقــع، فليذهــب إلــى اجلحيــم. ليســت املســألة أن وجــوده لــم يعــد 
يزعجنــي وحســب، بــل إنــي أســتعد بالفعــل الســتفزازه مبثــل هــذه الطريقــة التــي 

لــن تتــرك لــه أي حــل ســوى الفــرار«28.
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ــق عليهــا فلســطينيون  ــي أطل ــرة، الت ــة فلســطني األخي هــذا مــا حــدث فــي هب
ــده  ــن تواج ــالف أماك ــطيني باخت ــتطاع الفلس ــد اس ــة«، فق ــة الكرام ــم »هب اس
ــر  ــة، أن يكس ــطني احملتل ــي فلس ــها ف ــي يعيش ــات الت ــروف واملعطي ــالف الظ واخت
اليــأس الــذي بنــاه املســتعِمر فــي قلبــه وعقلــه بشــكل متــوازٍ، كســره لدرجــٍة لــم 
يعــد يردعــه شــعور اخلــوف املتراكــم فــي جســده منــذ الصغــر عنــد مشــاهدته 
ــه، أو  ــد أقربائ ــفية ألح ــال تعس ــة اعتق ــه بحال ــده مفاجأت ــه، أو عن ــام منزل القتح

حتــى عنــد ســماعه إطــالق الرصــاص احلــي عــن مســافة الصفــر.

ــٍة  ــأس« كحال ــوف والي ــاج »اخل ــادة إنت ــى إع ــادراً عل ــوم ق ــطيني الي ــح الفلس أصب
ــى  ــا ال ــتعمار، ليحوله ــة اس ــت حال ــش حت ــه يعي ــا كون ــرُّ به ــة مي ــية طبيعي نفس
ــٍة شــديدة فــي املواجهــة واالشــتباك اجلســدي  ــة برغب ــٍة مــن التحــدي اجملبول حال

ــه. ــول نفس ــتعِمر ح ــا املس ــي يخلقه ــة الت ــر الهال ــى كس ــادف إل اله

ــة  ــة الكرام ــالل هب ــر خ ــافة الصف ــن مس ــدي م ــتباك اجلس ــاهد االش ــرزت مش ب
ــاب  ــل ش ــرز جي ــتمراً. ب ــة مس ــالد احملتل ــي الب ــا ف ــزال صداه ــي ال ي ــرة، الت األخي
يكســر حاجــز اخلــوف واليــأس املتراكــم منــذ ســنوات، عبــر اشــتباك مباشــر مــع 
املســتوطنني املدعومــني مــن األحــزاب اليمينيــة املتطرفــة فــي حكومــة االحتــالل، 
أو مــع عناصــر ووحــدات الشــرطة واجليــش املنتشــرة فــي شــوارع املــدن والبلــدات 

ــق. ــف املناط ــي مختل ــية ف الرئيس

ــم  ــان، ث ــي رمض ــداً ف ــدس، وحتدي ــي الق ــف ف ــكٍل مكث ــهد بش ــذا املش ــر ه ظه
ــي نابلــس فــي الضفــة الغربيــة، منوذجــاً خاصــاً للمواجهــة  ــا جنوب ــة بيت فــي قري
ــر  ــع، يدي ــى أرض الواق ــل«. فعل ــة »األم ــأس« بحال ــة »الي ــتبدال حال ــدي واس والتح
ــى وحــدات ومجموعــات  ــمون أنفســهم إل ــاً مــع العــدو، إذ يُقسِّ ــون« حرب »البيتاوي
ــة  ــن املقاوم ــم م ــتلهمني جتربته ــار، مس ــل نه ــك لي ــى ذل ــون عل ــة، ويتناوب منظم

ــى حــدود غــزة.  عل
خّيبــت بيتــا ظــن االحتــالل، إذ رســمت اللجــان الشــعبية مالمــح املرحلــة اجلديــدة، 
ــا،  ــالم خلفه ــدت األع ــعبية، حش ــة ش ــة وطني ــتعينة بحاضن ــا مس ــت ذاته نّظم
فباتــت تثّقــف وتوّعــي وتكتــب، بيتــا تصلــح مــا فقــده الفلســطيني بعــد 

ــة. ــة الثاني االنتفاض

مــا ســبق يظهــر قــدرة الفلســطينيني علــى تســخير األدوات البســيطة املتوفــرة 
ــات  ــي مبتطلب ــي الذات ــم الوع ــد امتالكه ــتمرة، ويؤك ــة مس ــم ملقاوم ــني أيديه ب

ــا«. ــوكنا بيدن ــع ش ــة »نخل ــى مقول ــم عل ــن اعتماده ــاً م ــة، انطالق املرحل
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الوعي ووظيفته التحررية.. حي الشيخ جراح كنموذج

ــاز  ــى اجتي ــطيني عل ــاعد الفلس ــياً س ــاً أساس ــاً ومفهوم ــي« مرّكب ــر »الوع يعتب
ــطيني  ــي الفلس ــتعَمرة«، فالوع ــه »ذات ُمس ــه أن ــق إدراك ــن منطل ــأس«، م »الي
تشــكل مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر مــن خــالل مقاومــة الهجــرة اليهوديــة، 
ــات  ــت املمارس ــا تكثّف ــي، وكم ــي كولونيال ــروع سياس ــار مش ــي إط ــة ف املندرج
االســتيطانية، تكثفــت أيضــاً املقاومــة الفلســطينية انطالقــاً مــن ارتبــاط الوعــي 
اليومــي الفلســطيني باملقاومــة والثــورة علــى املشــروع االســتيطاني واإلمبريالية29.

ــا  ــا ببعده ــون خارجه ــن أن يك ــة، وال ميك ــالل التجرب ــن خ ــكّل م ــي يتش إّن الوع
اجلســدّي املــادّّي، وهــو محّصلــة اإلدراك احلّســّي للــذات املنخرطــة فــي زمــان العالــم 
ومكانــه، يعــي الفلســطيني متامــاً حقيقــة ذاتــه املســتعَمرة، ذوات منفّيــة أو ذوات 
ــرة، وفــي املقابــل، بحكــم هــذه التجربــة، يعــي أيضــاً طبيعــة هــذا املشــروع  مهجَّ

االســتعمارّي فــي فلســطني30.

تعكــس الشــابة منــى الكــرد ابنــة حــي الشــيخ جــراح وأخوهــا الشــاب محمــد 
ــيخ  ــة الش ــه لقضي ــم ينتب ــال العال ــتطاعا أن يجع ــا اس ــذا اإلدراك، فهم ــرد ه الك
اجلــراح لتصبــح قضيــة عامليــة عبــر إدراكهمــا للــذات الفلســطينية فــي ســياقها 
املســتعمر، وعبــر أدواتهمــا البســيطة وتوظيفهمــا لوســائل التواصــل االجتماعــي 
ــة  ــة بعملي ــتعمارية املتمثل ــات االس ــح املمارس ــم، لفض ــا املتراك ــة بوعيهم ممزوج
ــن  ــد م ــلوان والعدي ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــالل ف ــا االحت ــوم به ــي يق ــر الت التطهي

األحيــاء األخــرى.

يعايــش الشــابان الكــرد جتربــة االحتــكاك املكثــف واليومــي مــع هــذه التجربــة منذ 
أكثــر مــن عشــرين عامــاً، مــا أنتــج حالــة مــن الوعــي والنضــج الــالزم إلنتــاج هــذا 
النمــوذج دون تخطيــط مســبق، فظــروف التجربــة التــي جمعتهمــا مــع مســتوطن 
أشــكنازي غريــب، يشــاركهما ذات البيــت واملــكان بــكل مــا يحملــه مــن تفاصيــل 
ــتعمارياً،  ــوه اس ــل واملش ــع املفتع ــذا الواق ــة ه ــدركان حقيق ــا ي ــة، جعلتهم مركب

ودفعتهمــا للثــورة عليــه واالشــتباك مــع اليــأس. 

قــام هــذا االشــتباك علــى أدوات أهمهــا أوالً نوعيــة اخلطــاب النقــدي الــذي يحملــه 
كٌل منهمــا بالرغــم مــن صغــر ســنهما، وبنوعيــة األلفاظ املســتخدمة فــي التعبير 
عــن املعانــاة اليوميــة وتأطيرهــا ضمــن الســياق املعرفــي واإلنســاني الســليم، عبــر 
إخراجهــا مــن الفعــل الطبيعــي حلصرهــا فــي دائــرة الفعــل الالأخالقــي العنيــف 

ضمــن اإلطــار االســتعماري . 
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كانــت منــى الكــرد، ابنــة الثالثــة والعشــرين عامــاً، تخاطــب الوســائل اإلعالميــة، 
ــن مــن أبنــاء شــعبها بعبــاراٍت علــى شــاكلة »هــذا اســتعمار  وجمهــور املتواجدي
ــي  ــر العرق ــات التطهي ــض ممارس ــدة«، »نرف ــة جدي ــدوث نكب ــد ح ــان«، »ال نري جب
بحقنــا«، »هــذه دولــة أبارتهايــد«. وفــي مشــهٍد آخــر، خاطبــت منــى الكــرد اجملنــدة 
الصهيونيــة التــي حتــاول حصارهــا داخــل حــي الشــيخ جــراح قائلــة: »عــودي إلــى 
مكانــك األصلــي، عــودي إلــى أوكرانيــا«. هــذه اجلملــة البســيطة التــي قالتهــا منى 
تلّخــص وعيهــا الكامــن فــي معرفــة العــدو، كمــا أنهــا اســتخدمت هــذه املعرفــة 
كأداة مــن أدوات املواجهــة منطلقــًة مــن امليــدان، وهــو الشــارع اخلــاص بحيهــا، حــي 
ــي  ــاب الواع ــذا اخلط ــوى ه ــداً فح ــمع وأدرك جي ــذي س ــارع ال ــراح. الش ــيخ ج الش
ــتعِمر،  ــني املس ــه وب ــر، وبين ــه اآلخ ــني بعض ــه ب ــدأ بتناقل ــي، وب ــي واحلقيق والنوع
وبينــه وبــني شاشــات التلفــزة مخاطبــاً العالــم أجمــع، لتــدق منــى جــدران اخلــزان 

لــدى كل فلســطيني وعربــي وأجنبــي. 

هــذا مــا يفعلــه الوعــي املصحــوب بالتجربــة، ينقلنــا مــن أقســى مشــاهد »اليأس« 
إلــى »األمــل«، هــذا الوعــي الــذي ولــد مــن شــوارع حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس 
ــذا  ــة، ه ــطني التاريخي ــاء فلس ــدات وأحي ــوارع وبل ــع ش ــى جمي ــل إل ــة، لينتق احملتل
الوعــي املنطلــق مــن التجــارب الشــخصية الفرديــة ليعمــم الحقــاً علــى محيــط 
مجتمعــه، متامــاً مثــل مــا حــدث مــع عهــد التميمــي فــي التعبيــر عــن دفاعهــا 

عــن ضــرورة وجودهــا فــي أرضهــا ومقاومــة املســتعِمر بشــكل يومــي ومســتمر.

خصوصية الداخل احملتل

ــة  ــا »هب ــي أحدثته ــة الت ــرات النوعي ــم التغيي ــد أه ــر، كان أح ــٍد آخ ــى صعي وعل
ــام  ــة ع ــي احملتل ــي األراض ــطيني ف ــي الفلس ــي اإلدراك ــي الوع ــطني 2021« ف فلس
ــوس  ــي قام ــتوطن« ف ــر »املس ــن تعبي ــم يك ــوره، فل ــتعمار وص ــة االس 48 ملاهي
فلســطينيي الـــ48 يُحيــل إال إلــى أولئــك اليهــود الذيــن اســتوطنوا مناطــق الضّفة 
مبــا فيهــا القــدس، التــي زادت فيهــا اقتحاماتهــم للمســجد األقصــى واعتداءاتهــم 
املتكــرّرة علــى ســكّانها الفلســطينّيني. غيــر أّن الهّبــة اجلاريــة قــد أعــادت الوعــي 
ــودي  ــد اليه ــم يع ــتوطن، إذ ل ــتيطان واملس ــرة االس ــطينّيي الـــ48 بفك ــدى فلس ل
املســتوطن فقــط ذلــك املقيــم فــي مســتوطنة »كريــات أربــع« فــي اخلليــل، أو فــي 
ســلوان مــن أحيــاء القــدس، إمّنــا هــو أيضــاً ذلــك املُقيــم فــي الّلــد والرملــة ويافــا 

وحيفــا وعــكّا كذلــك31.
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ــش  ــة التعاي ــرلة ولغ ــدوَب األس ــدن كّل  ن ــك امل ــي تل ــُة ف ــلت املواجه ــذا، غس هك
ــم  ــراع معه ــتوطنني، والص ــود كمس ــود اليه ــة وج ــن حقيق ــفت ع ــوار، وكش واجل
ــتوطن، وكّل  ــو مس ــودٍي ه ــح كلُّ يه ــذا أصب ــاء. وهك ــز والفض ــى األرض واحلّي عل
ــى هــذا يجــب تكثيــف الوعــي.  ــدة هــم فيهــا هــي مســتوطنة، وعل ــة أو بل مدين
ظهــر ذلــك جليــاً فــي قضية الشــيخ جــراح التي كشــفت حقيقــة دور املســتوطنني 
ــدل  ــني املعت ــة ب ــروق الوهمي ــاء الف ــي إلغ ــاهمت ف ــي، وس ــروع الصهيون ــي املش ف
واملتطــرف فــي هــذا املشــروع، إذ إن مــا يحــدث فــي الشــيخ جــراح يؤكــد علــى أن 
األدوار التــي تقــوم بهــا أجهــزة االحتــالل )الشــرطة، اجليــش، حــرس احلــدود( هــي أدوار 
تكامليــة وتشــاركية مــع املســتوطنني، فمثــالً كان املســتوطن مســتثنى متامــاً مــن 
احلصــار املفــروض علــى منطقــة كــرم اجلاعونــي فــي الشــيخ جــراح، بينمــا ُطبــق 
هــذا احلصــار بحذافيــره علــى الفلســطيني. وفــي كثيــر مــن املشــاهد، كان واضحــاً 
ــى  ــة عل ــتوطنني والتغطي ــة املس ــي حماي ــالل ف ــود االحت ــرطة وجن ــؤ الش تواط
ــي األميركــي  ــد كشــف املســتوطن الصهيون جتاوزاتهــم بحــق الفلســطينيني. وق
ــرائيل«،  ــي »إس ــتيطان ف ــة االس ــح نظري ــة قب ــوب« حقيق ــمى »يعق ــل املس األص
ــدد  ــزل امله ــة املن ــرد صاحب ــى الك ــالم، ملن ــه اإلع ــذي مت تداول ــهور ال ــه املش بقول
بالتهجيــر فــي الشــيخ جــراح الــذي يســتولي علــى نصفــه املســتوطن يعقــوب: 

ــري«. ــا، سيســرقه غي ــم أســرقه أن »إذا ل

بيتا.. لوحة فنية ترسم معاني الصمود

ــة  ــة الغربي ــس بالضف ــي نابل ــا جنوب ــدة بيت ــي بل ــع أهال ــهد م ــل املش ــد اكتم وق
ــل  ــرائيلية« حتوي ــتيطانية »اإلس ــات االس ــاوالت اجلماع ــاً مح ــون يومي ــن يواجه الذي

ــم. ــوق أراضيه ــخة ف ــتوطنة راس ــى مس ــار« إل ــموها »أفيت ــؤرة س ب

وعنــد احلديــث عــن الُبعــد اجلغرافــي واملكانــي للفعــل الثــوري فــي الداخــل احملتــل، 
فقــد كانــت هّبــات فلســطينيي الـــ48 على مــدار عقــود محصورةً فــي نقــاط ارتكازٍ 
ثابتــة، غيــر أّن هــذه الهّبــة قــد وَّســعت خريطــة االحتجــاج واالشــتباك، لتصــل إلى 
مــدٍن وقــرى ظّلــت لســنوات طويلــة ُمَغّيبــة عــن فعــل االحتجــاج وقاموســه، بعدما 
أغرقَتْهــا أجهــزةُ االحتــالل بيوميــات اجلرميــة، وهمــوم اخملــدرات، وامتيــازات األســرلة. 
تصــّدرت اللــُد املواجهــة فــي األيــام األولــى للهبــة بــكلِّ نّديتهــا، وانتفــض أهالــي 
النقــب فــي شــقيب الّســالم وعرعــرة ورهــط. كمــا هــّب شــماالً، وألول مــرٍة، أبنــاُء 
ــبلي وبيــر املكســور وطوبــا الزنغريــة، وهــي قــرى بدويـّـة، أي من  قــرى مثــل عــرب الشِّ
تلــك الفئــة االجتماعّيــة التــي عملــت أجهــزةُ االحتــالل علــى ســلِخها عــن هويتها 
ــدرت  ــة«. تص ــزات خاص ــة« ذات »ممي ــى »أقلي ــا إل ــطينّية وحتويله ــة الفلس العربّي
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احلجــارة والعجــال احملروقــة، واملولوتــوف املشــهد، لتتحــول الشــوارع ســاحات حــرب 
ــطيني  ــم الفلس ــع العل ــم، وارتف ــطيني امللث ــا الفلس ــيطر عليه ــة، يس مفتوح
فــي ســماء مناطــق متفرقــة فــي الداخــل احملتــل، معيــداً للبــالد احملتلــة هيبتهــا، 
وُمســتفزاً لســكونها الطويــل خــالل الســنوات املاضيــة. وفــي املقابــل، اســتخدم 
ــي،  ــاص احل ــالً بالرص ــادي ممث ــتعماري امل ــف االس ــور العن ــكال وص ــة أش ــدو كاف الع

الرصــاص املطاطــي، امليــاه العــادة، قنابــل الصــوت والغــاز32.

وقــد تكثفــت األحــداث بتاريــخ 18 مــن أيــار )مايــو( 2021، عندما قــرر الفلســطينيون 
اللجــوء إلــى »اإلضــراب« بصفتــه أداة نضاليــة ذات بُعــد تاريخــي، فقــد عــمَّ اإلضراب 
الشــامل األراضــي الفلســطينية كافــة، فــي قــرارٍ أعلنتــه القــوى الوطنيــة 
ــة  ــمل كاف ــة، ليش ــية والثقافي ــبابية السياس ــراكات الش ــر واحل ــزاب واألط واألح
مناحــي احليــاة، إذ أُغلقــت احملــاّل التجاريــة واملؤّسســات اخلاصــة، وامتثــل املوظفــون 
ــدات  ــم كّل التهدي ــبوق، رغ ــر مس ــاً غي ــني جناح ــرار، ُمحِقق ــة للق ــال والطلب والعم
ــل  ــود بفص ــل اليه ــاب العم ــرائيلية« وأرب ــة »اإلس ــا أذرع املؤسس ــي أطلقته الت
ــورة  ــراب الث ــى إض ــرة ال ــاهد بالذاك ــذه املش ــا ه ــطينيني. أعادتن ــال الفلس العّم
ــوم  ــداث ي ــق ألح ــام املراف ــراب الع ــاً اإلض ــام 1936، والحق ــرى ع ــطينية الكب الفلس
األرض عــام 1976، وصــوالً لإلضرابــات العامــة اخلاصــة باالنتفاضــة األولــى عــام 1987.

فلسطني ومرحلة املعركة
يعتمــد مفهــوم اجلــدار احلديــدي كمفهــوم ٍأمنــي، اســتيطاني، اســتعماري، علــى 
ــزداد  ــت، ت َّ الوق ــر ــا م ــه، فكلم ــراز قوت ــن إلب ــل الزم ــة بعام ــة، والثق ــدأ التراكمي مب
قــوة هــذا املشــروع ويكســب شــرعية أكبــر. وبالتالــي، فــإن كلَّ حالــة مــن حــاالت 
املقاومــة اخلاصــة بالفلســطينيني مبختلــف أماكــن تواجدهــم تســاهم فــي هــدم 
عقيــدة اجلــدار احلديــدي، وتعيدهــا إلــى نقطــة الصفــر، وهنــا، تترتــب علــى االحتــالل 
إعــادة بنــاء منظومــة الــردع املتراكــم منــذ البــدء، انطالقــاً مــن أن عمليــات الهيمنة 

والســيطرة االســتعمارية هــي عمليــات تراكميــة دائمــا33ً.

ــذ إعــالن وقــف  ــة الكرامــة 2021«، فمن ــدالع »هب ــاً عقــب ان وهــذا مــا حــدث متام
ــار  ــي 21 أي ــزة ف ــاع غ ــى قط ــالل عل ــل االحت ــن قب ــب م ــادي اجلان ــار أح ــالق الن إط
ــي  ــد، وف ــه التحدي ــى وج ــدس عل ــة الق ــي مدين ــالل ف ــاول االحت ــو« 2021، يح »ماي
ــر  ــة عــام 1948، إعــادة هيبــة مؤسســاته ومنظومتــه القمعيــة عب األراضــي احملتل
ــبان/  ــى الش ــر عل ــداء املباش ــاً، واالعت ــالت« ميداني ــرض العض ــة »ف ــاع سياس اتب

ــة. ــال شرس ــالت اعتق ــذ حم ــابات لتنفي الش
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فقــد انتشــر خــالل هــذه الهبــة، قيــام وحــدات املســتعربني باعتقــال شــباب القدس 
ــكت  ــالل، وتس ــة االحت ــة لدول ــد الهيب ــهد يعي ــي مش ــتعراضية، ف ــة اس بطريق

الشــارع اإلســرائيلي الغاضــب واخلائــف. 

تظهــر حالــة اخلــوف التــي ســيطرت علــى أجهــزة االحتــالل األمنيــة حتديــداً، عبــر 
اســتهدافها ألبســط األمــور املتمثلــة بقيــام أجهــزة شــرطة االحتــالل باعتقــاالت 
ــود  ــل جن ــر، يعتق ــهٍد آخ ــي مش ــأس«. وف ــتعادة »الي ــا اس ــتعراضية هدفه اس
ــذا  ــود. ه ــاب العام ــف ب ــباب لتنظي ــتخدمها الش ــي يس ــس« الت ــالل »املكان االحت
ــادة  ــيني وإع ــوائي للمقدس ــكل عش ــاالت بش ــالت اعتق ــذ حم ــى تنفي ــاف إل يُض
تفعيــل لسياســة »االعتقــال اإلداري« كأداة عقابيــة ُمســتمدة مــن قانــون الطــوارئ 
ــبيل  ــي س ــالل ف ــم االحت ــتخدامها محاك ــى اس ــأ إل ــام 1945، تلج ــي لع االنتداب

ــم.  ــطينيني وردعه ــف الفلس تخوي

وجلــأت ســلطات االحتــالل إلــى قطــع اخملصصــات االجتماعيــة كالتأمــني الصحــي، 
ــي  ــرى ف ــي األس ــة أهال ــات جلن ــب إحصائي ــرراً حس ــيراً مح ــر أس ــتة عش ــن س ع
ــن  ــم م ــيني وتخويفه ــكات املقدس ــى إس ــدف إل ــة ته ــك كأداة عقابي ــدس، وذل الق

ــى الشــارع.  ــذي ســيدفعونه فــي حــال نزولهــم إل ــي ال الثمــن الغال

ــوات  ــتحضار ق ــة اس ــة اليهودي ــررت الدول ــام 1948، ق ــة ع ــي احملتل ــي األراض وف
ــة اعتقــال بلغــت  ــاط لشــن حمل ــود االحتي الوحــدات اخلاصــة، حــرس احلــدود وجن
1700 اعتقــال وتنفيــذ 300 حالــة اعتــداء بحــق شــاب/ شــابة مــن البلــدات واألحيــاء 
العربيــة، وذلــك حســب تقاريــر الهيئــة العربيــة للطــوارئ فــي الداخل الفلســطيني 
احملتــل. وقــد استشــهد الشــاب موســى حســونة مــن اللــد علــى يــد مســتوطن 
صهيونــي متطــرف، والشــاب محمــد كيــوان مــن أم الفحــم قتــل برصــاص شــرطة 
ــة العامــة  ــدل الثقاف ــة كان تب ــة. لكــن الالفــت فــي هــذه القضي ــة اليهودي الدول
ــى الشــهيد،  ــة األســف عل ــل مــن ثقاف ــي الداخــل احملت للشــعب الفلســطيني ف

املنطلقــة مــن مفهــوم »العمــى اإلدراكــي«، وهــو مفهــوم أنتجــه االحتــالل،

ــي  ــرى ف ــتعمار ال ي ــتعَمر، فاالس ــتعِمر واملس ــني املس ــة ب ــة العالق ــح طبيع  يوض
الشــعب املقهــور ســوى العجــز والضعــف، ومــن هنــا يســتبطن اإلنســان املقهــور 
ــرى فــي  ــال ي ــل الفعــل، ف ــة مــا قب ــداً فــي مرحل هــذه النظــرة جتــاه نفســه، حتدي
ــة  ــى ثقاف ــة« إل ــة الكرام ــب »هب ــة عق ــذه الثقاف ــت ه ــز«. حتول ــه إال »العج نفس
االحتفــاء بالشــهداء، فقــد شــهدت شــوارع األراضــي احملتلة جنــازات تشــييع مهيبة 
وســط زغاريــد وهتافــات اآلالف املتغنيــة باملقاومــة بصفتها جــدوى مســتمرة، راميًة 
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ــرلة«  ــتهدف »أس ــي تس ــة الت ــة الصهيوني ــط احلكوم ــة خط ــط كاف ــرض احلائ بع
ــمى  ــت مس ــم حت ــدف دمجه ــاوم، به ــل املق ــن الفع ــم ع ــطينيني وحتييده الفلس

»أقليــة عربيــة« باجملتمــع »اليهــودي«. 

ــل(  ــان )ابري ــذ نيس ــة من ــدس احملتل ــة والق ــة الغربي ــي الضف ــهيداً ف ــى 42 ش ارتق
2021 حســب إحصائيــات وزارة الصحــة الفلســطينية، مــا بــني إعدامــات ميدانيــة 
نفذهــا االحتــالل علــى نقــاط التمــاس، واعتــداءات إجراميــة نفذهــا املســتوطنون، 
ــة، مســقطني  ــام بتنفيذهــا شــباب وشــابات فلســطني احملتل ــة ق ــات فدائي وعملي
ثقافــة أوســلو التــي حاربــت »الفكــر الثــوري« علــى كافــة األصعــدة واملســتويات 
ومعيديــن فكــر غســان كنفانــي النمــوذج إلــى الواجهــة، هــذا الفكــر الــذي بقــي 
حاضــراً فــي براعــم داليــة أم أســعد، وفــي رائحــة األرض، وتصميــم الفلســطينيني 
ــن  ــد م ــي املمت ــراب الوطن ــل الت ــم بكام ــى حقه ــى األرض، وإل ــودة إل ــم بالع الدائ

النهــر إلــى البحــر.

ولــو نظرنــا اليــوم إلــى احلالــة الفلســطينية عمومــاً، قــد يبــدو علــى الســطح أن 
ــا  ــرة هن ــداث املتناث ــن األح ــعبية، لك ــة الش ــى الهب ــيطرت عل ــد س ــرائيل« ق »إس
ــوم  ــرح مفه ــام 2021 تط ــلطني ع ــهدتها فس ــي ش ــات الت ــد أّن الهب ــاك تؤك وهن
ــوم  ــأس« كمفه ــن أوالً »الي ــي تتضم ــدة، الت ــكية اجلدي ــد اجلابوتنس ــل« ض »األم
مركــزي، التــي أضيــف لهــا اإلزالــة واإللغــاء الحقــاً، وتثبــت لنــا أن »إســرائيل« مــا 
زالــت عاجــزة عــن إعــادة فــرض هيمنتهــا علــى اجملتمــع الفلســطيني، ولذلــك، مــا 
زالــت تعتمــد علــى القمــع الصلــف املباشــر املتمثــل بالقنــص املباشــر فــي جبــل 
صبيــح فــي بيتــا، اقتحامــات املســجد األقصــى املتكــررة »ألبســط وأتفــه« املبــررات، 
إطــالق رشــاش فــي ديــر األســد، اقتحامــات متكــررة خليمــة االعتصــام فــي ســلوان، 
حصــار مســتمر للشــيخ جــراح.. وهنــا نكتشــف عجــز الســلطات الصهيونيــة عن 
فــرض هيمنتهــا باإلقنــاع واإلدمــاج واعتمادهــا علــى الســيطرة باإلكــراه، أو مبعنــى 
آخــر عجــز منظومــات الهيمنــة الصهيونيــة التقليديــة عــن إنتــاج »الفلســطيني 
املســتعَمر املدجــن«، وهــذا يضــع »إســرائيل« اليــوم أمــام خياريــن: املزيــد مــن القمع 
حتــى تصــل إلــى النقطــة التــي متكّــن آليــات الهيمنــة مــن العمــل بكفــاءة مــن 
جديــد، أي إعــادة ترميــم أساســيات اجلــدار احلديــدي بشــكل أكثــر متانــة وصالبــة، أو 
ابتــكار أجهــزة وآليــات هيمنــة جديــدة، وبالتالــي، إحــداث ابتكار فــي البنــاء الداخلي 
لعقيــدة اجلــدار احلديــدي مبــا يتناســب مــع ظــروف ومعطيــات الواقــع. والرهــان اآلن 
يبقــى علــى مــدى اســتمرارية هــذه الهبــة الشــعبية ومــدى جنــاح هــذه »الفزعــة«، 
ومــدى قــدرة الشــعب الفلســطيني علــى ابتــكار ســبل ووســائل للبقــاء والوجــود، 
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ــتمرار  ــدوى االس ــي بج ــق الوع ــى عم ــداً عل ــة، ومؤك ــة اللحظ ــاً انفعالي متخطي
واملراكمــة، وهــذا مــا ستكشــفه األيــام القادمــة.  
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 https://bit.ly/2Wfw4at .2021 (X<)L) أ>ــ(ر

15    ا5r;7ر ]`%�.

16    ا5r;7ر ]`%�.

17    ا5r;7ر ]`%�.

M    18^"/، ?/اءة 5i>5ة، ص42.

19     ا5r;7ر  ]`%� .

 gــbQ* ،56ــR@;ُ7ــ8 وا"iX7X<5<lا ..«Xــ+)">R[» !ــD أن :@/'ــ� aــF< )ــL 9V ،Uــi/RL ،ــ(تE/' ــ(رقd    20

  https://bit.ly/3krMG6T .2015 (رس)ــL) 19 آذار ،cــUQ$ +ــU"U
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ف العدد

 العدد المزدوج ٢٨٣  ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

21    ا5r;7ر  ]`%� .

https://bit.ly/3j8fD8E . 5>5يW7ا KZ%>:XM)i 5ارi ،K><Ci    22

اf2راUــ"ت  *>0ــ+  Ll)Mــ9،  اW;7/و�ــ8  >Aeــ�  وأرض  ا5F7>ــ5   K>"#ا7`&%ــ اF7"ــ9  CDا>ــCة،  أAــ;(ء      23

 https://bit.ly/3sKMROg  .(2021 (0ــR(ء   125 Dــ5د  ا7&ــ�،  رام  ا012/ــ.,-,+، 

24    ا5r;7ر ]`%�.

25    '/ا]X[)' Cن، XM�@L اlرض، (5L :/rLارات WM�7(ث وا7<^/، 2015).

(8W`r7ا U?ر) .�%`[ 5رr;726    ا

.(8W`r7ا U?ر) .�%`[ 5رr;727   ا

.(8W`r7ا U?ر) .�%`[ 5رr;728    ا

ــ#+، 18  /7 gــ bQ* ،ــ/>5ًا ــً( و0 `<ّCL ــ� &@F: ــ/اب RNــ8 ا 7)E Kــ ' Kّ>"#ــ ــ�8L، اKDX7 ا7`&% A Kــ L29    را

 https://bit.ly/3sJ4ONj .2020 (9ــ</Mأ) ــ(ن%"[

30    ا5r;7ر ]`%�.

 (Xــ<)L) ــ(م، *4ــ(اس، 20  أ>ــ(رWR7\ــ(ق واWR7\ــ! اL ــ�L�L...48 ال Kأرا[ــ Kــ8 'ــ*b7ا7&ــ�، ا aــ"*E Kــ&D    31

 https://bit.ly/3yiXJEh .2021

32    ا5r;7ر ]`%�.

XD   33دة اXb`L ،�&7م ا5F7ار ا5W7>5ي.
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