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ا

ي

االفتتاحية
افتتاحية العدد
ه ّبة اله ّبات
يحمــل هــذا العــدد عنــوان “الشــيخ جــراح شــرارة ه ّبــات فلســطني” ،ومــا بــني
البــدء بإعــداد العــدد وانتهائــه كان ميكــن عنونتــه أيضــا ً به ّبــة اله ّبــات .وه ّبــة
اله ّبــات ،أو انتفاضــة االنتفاضــات .مثــل هــذا العنــوان ليــس دون تاريــخ ،أو دون دالالت
سياســية عميقــة ترتبــط بواقــع العمــل النضالــي الفلســطيني اليــوم .هــو واقــع
مرتبــط بالعامــل الذاتــي الفلســطيني واألوضــاع الفلســطينية ،بقــدر مــا يرتبــط
بواقــع موضوعــي عاملــي يخــص تراجــع فكــرة العمــل التنظيمــي املركــزي لصالــح
العمــل الفــردي ،واملبــادرات احملليــة التــي تأخــذ شــكل حتــركات محــدودة جغرافي ـا ً
فــي مــكان بعينــه لكنهــا تســتخدم أدوات العصــر والعوملــة ،وهــو مــا يســمى
باســم “العومحليــة” أو الـــ  ،Glocalizationانطالقًــا مــن املفردتــني Globalization
(العوملــة) ،و( Localاحمللّيــة).
مــن الناحيــة التاريخيــة يُعتقــد كمــا ينقــل بعــض مــن عاصــروا الشــهيد خليــل
الوزيــر ،أ ّن برنامجــه باعتبــاره مســؤول الشــأن النضالــي اليومــي فــي داخــل األرض
احملتلــة ،كان يســعى فــي ثمانينيــات القــرن الفائــت ،إلــى أن يصــل إنضــاج الظــرف
إلــى مرحلــة يصبــح فيهــا هنــاك انتفاضــات مناطقيــة متتاليــة علــى مــدار العــام.
كانــت هــذه الفكــرة ســابقة علــى انتفاضــة العــام  ،1987التــي جــاءت شــاملة
فــي كل املناطــق ولــكل الشــرائح الشــعبية ،وهــي انتفاضــة جــاءت تتويجـا ً لفكــرة
وخطــة وواقــع نقــل الثــورة للداخــل التــي أعقبــت اخلــروج مــن لبنــان أعــوام /1982
 ،1983ولكنهــا علــى نحــو آخــر كانــت مفاجئــة للجميــع فــي مداهــا وقوتهــا.
كانــت الفكــرة التــي عمــل لهــا الشــهيد أن يتبــادل أهــل األرض احملتلــة بإســناد
نضالــي وعملياتــي مــن اخلــارج فكــرة أن تثــور منطقــة مــا أيامـا ً تصبــح فيهــا هــي
عنــوان احلــدث ،وتســتنزف جهــود االحتــالل ،قبــل أن تنتقــل الثــورة أو اله ّبــة إلــى
منطقــة أخــرى ،فمــن نابلــس إلــى غــزة ،فاخلليــل ،إلــى القــدس ... ،إلــخ .بينمــا
يتــم علــى األرض بنــاء مؤسســات العمــل الشــعبي ،وإعــداد الكــوادر حلمــل أعبــاء
املرحلــة.
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رمبــا مــا يحــدث هــو هــذه االنتفاضــة املتنقلــة ،بــني الشــيخ جــراح فــي القــدس ،إلى
الداخــل الفلســطيني ،إلــى بيتــا جنــوب نابلــس ،إلــى غــزة (مــن قطــاع غــزة) ،إلــى
بيــت حلــم... ،إلــخ .لكــن هــذا رمبــا دون قيــادة مركزيــة فعليـا ً ودون تخطيــط مركــزي،
هــذا دون إلغــاء أ ّن هنــاك كــوادر وطاقــات قياديــة للمقاومــة الشــعبية جتدهــم فــي
كل منطقــة ،ويتنقلــون جســديا ً للمشــاركة فــي أماكــن مختلفــة.

ربيع صيف ٢٠٢١

ا

ي

عــدم مركزيــة هــذا الفعــل هــو فــي جــزء منــه يتعلــق بتراجــع العمــل التنظيمــي
الفصائلــي فــي كثيـ ٍر مــن احلــاالت ،وضعــف املنظمــات الشــعبية ،لكــن مــن جهــة
أخــرى هــو جتســيد لواقــع العمــل الشــعبي علــى مســتوى عاملــي أو (معولــم).
بفضــل العوملــة وأدواتهــا ،أي وســائل التواصــل االجتماعــي واإلعــالم الرقمــي ،بــات
ممكنـا ً أن يتــم تركيــز الضــوء بشــكل تفصيلــي مكثّــف علــى منــوذج مــن فعــل مــا،
لتجــد فــردًا منفــردًا ،أو مجموعــة فــي مــكان مــا تستنســخ التجربــة بإمكانيــات
ذاتيــة ،مــع حشــد دعــم عاملــي لهــا ،وهــذا هــو مــا يســمى «العومحليــة»،
لــم يعــد األفــراد يحتاجــون لالنتظــام فــي منظمــة توفــر لهــم املعلومــات ،واألفكار،
والتدريــب ،واإلمكانيــات ،خصوصـا ً إمكانيــات التواصــل والتشــبيك وإصــدار البيانات
واملنشــورات وتوصيلهــا ســرّا ً لباقــي أماكــن النضــال .فيكفــي أ ّن جترب ـ ًة مــا يتــم
تســليط الضــوء عليهــا حتــى يتابعهــا الشــباب املناضــل ،الــذي يحفــزه للنضــال
إرث شــعبي تاريخــي مــن املقاومــة ،ويحفــزه واقــع االحتــالل واألبارتهايــد االحتاللــي،
وتدعمــه شــبكة مــن املتضامنــني الدوليــني يتواصلــون معـا ً ويتعرفــون علــى احلــدث
اليومــي ،عبــر مــا يســمى اإلعــالم البديــل أي االجتماعــي الــذي يفــرض أجندتــه
علــى اإلعــالم اجلماهيــري.
ال يعنــي هــذا أ ّن هــذه احلالــة جتســد بديــال عــن العمــل املنظــم ،لكــن هــذا موضــوع
بحاجــة لكثيــر مــن البحــث والنقــاش املعمقني.
ليــس غريب ـا ً أ ّن الشــابني منــى ومحمــد الكــرد مــن الشــيخ جــراح فــي القــدس،
اســتطاعا أن يتحــوال لصــوت النضــال املقدســي ،وأن يطــال مــن أهــم وســائل
اإلعــالم اجلماهيــري عامليــا ً للتعبيــر عــن القضيــة الفلســطينية.
لقد اختارت مجلة التاميز األخوين الكرد ضمن قائمة األشخاص املئة األكثر تأثيرا ً في
منوه ًة مبا فعاله من “نقلة في اخلطاب العاملي بشأن إسرائيل
العالم للعام ّ ،2021
وفلسطني”.
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ا

ي

فــي هــذا العــدد من مجلــة شــؤون فلســطينية التــي غلــب علــى مقاالتهــا كتابات
بأقــالم شــباب يقدمــون شــهادات واســتقصاءات ميدانيــة ،بقــدر مــا يقدمــون
حتليــالت بحثّيــة ،يوضحــون كيــف أ ّن كل منطقــة فلســطينية تستنســخ وتضيــف
إلــى جتــارب قدميــة وجديــدة فــي اله ّبــات ،فمــن ه ّبــة البــراق  ،1929إلــى انتفاضــات
وه ّبــات علــى مــر ّ التاريــخ ،يتضــح أ ّن بلــدة بيتــا فــي جنــوب نابلــس ،تستنســخ
جتــارب بلعــني وكفــر قــدوم وغــزة فــي النضــال ،وتضيــف إلرثهــا الذاتــي علــى مــدى
أيضــا يستنســخ ويســتلهم املشــاهد
عقــود مــن النضــال ،الداخــل الفلســطيني ً
فــي القــدس وغــزة.
هــذه االنتفاضــات كمــا توضــح مقــاالت العــدد تضــرب احللــم الصهيونــي ،كمــا
املنظريــن الصهاينــة األوائــل أمثــال «زئيــف جابوتنســكي» وأجيــال
جتســده أفــكار
ّ
مــن السياســيني اإلســرائيليني الذيــن يســتلهمونه ،بالقضــاء علــى األمــل
الفلســطيني فــي أنّــه بتجــدد نضالــه يقضــي علــى طموحــات الصهاينــة بتطويــع
الشــعب اجلاثــم (املنتفــض) حتــت االحتــالل.
كعــادة شــؤون فلســطينية ،فــي أبوابهــا الثابتــة مــن أنثولوجيــا ومقابــالت تتابــع
مــا يتعلــق مبلــف العــدد ،بقــراءة فــي تطــورات األدب الفلســطيني فــي العقديــن
الســابقني ،كمــا يتضمــن بــاب متابعــات عــددا مــن امللفــات مثــل منــح اســرائيل
صفــة مراقــب فــي االحتــاد اإلفريقــي ،وقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان فــي أيــار (مايــو)
 2021بخصــوص التحقيــق فــي الوضــع فــي فلســطني.
وخصصــت مقابلــة العــدد مــع عيســى قراقــع ،الشــاهد والقائــد ،فــي متابعــة
شــؤون احلركــة األســيرة علــى مــدى ســنوات طويلــة ،ملواكبــة تطــورات هــذه
احلركــة انطالق ـا ً مــن عمليــة نفــق احلريــة ،أو خــروج ســتة مــن األســرى مــن نفــق
مــن ســجن جلبــوع فــي أيلــول /ســبتمبر الفائــت.
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مــا يجــري فــي القــدس وأحيائها
مثــل الشــيخ جــراح ،وســلوان،
وجبــل املكبــر ،هــي جــزء مــن
مخطــط مــن معاملــه تقســيم
القــدس إلــى دوائــر القــدس
 )J1( 1والقــدس  ،)J2( 2ودفــع
الفلســطينيني للدائــرة الثانيــة
حيــث العشــوائيات والفوضــى
والبــؤس .ومــن أدواتــه التالعــب
بالتاريــخ والقانــون والقضــاء
ومنظمــات االســتيطان .فــي
املقابــل ،راكــم الفلســطينيون
خبــرات انتفاضيــة وه ّبــات،
جعلــت مــا يحــدث أكثــر مــن
مجــرد رد فعــل ،ليصــل إلــى
«منــط» مقــاوم متســع منتشــر،
وكانــت هبــة الشــيخ جــراح
فــي ربيــع  2021مبثابــة شــرارة
له ّبــات تنتشــر وتتســع وتراكــم
خبــرات تتحــول إلــى أســلوب
مقاومــة وحيــاة.

مشهد إثنوغرافي :فلسطني تنتفض
توالــت اقتحامــات املســجد األقصــى خــالل
العقــد املاضــي ،وبالتزامــن مــع عيــد الفصــح
اليهــودي فــي األول مــن نيســان (أبريــل) ،2021
كــرر املســتوطنون اقتحاماتهــم املســجد
األقصــى خــالل أيــام عيــد الفصــح األربعــة.
لــم تتوقــف عمليــات الصهينــة واألســرلة
فــي القــدس ،وارتفعــت وتيرتهــا خــالل
الســنوات القليلــة املاضيــة مــن هــدم ملنــازل
الفلســطينيني ،وإبعادهــم عــن بيوتهــم وقراهــم
واملســجد األقصــى ،إلــى جانــب االعتقــاالت
واالقتحامــات وغيرهــا مــن السياســات
االســتعمارية .وعــززت بلديــة االحتــالل منظومــة
رقابتهــا علــى الفلســطيني فــي القــدس عبــر
تركيــب كاميــرات مراقبــة فــي بــاب العامــود
فــي  4نيســان «أبريــل»  .2021وفــي ذات التاريــخ
دعــت جماعــات الهيــكل ،املنظمــات الشــبابية
واملــدارس الدينيــة ملؤمتــر حتضيــري لتــدارس آليــة
يومــا مــن
اقتحــام املســجد األقصــى قبــل ً 35
املوعــد احملــدد ،والــذي كان  28رمضــان الفائــت
املوافــق  10أيــار (مايــو) .2021

منعــت الشــرطة اإلســرائيلية الفلســطينيني مــن اجللــوس والتواجــد فــي بــاب
العامــود ونصبــوا حواجــز حديديــة مــع أول أيــام شــهر رمضــان (نيســان -أيــار
 ،)2021وتصاعــدت االعتــداءات اإلســرائيلية للشــرطة وللمنظمــات اليمينيــة
«لهافــا» حتــت شــعار «الدفــاع عــن الشــرف اليهــودي» وبهتافــات «املــوت للعــرب»
*  K' E)Mا57را)Aت ا 8"M/@7وا/Asا!"#%&'- 8"&"G
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وامتــدت املواجهــات فجــر يــوم  23أيــار (مايــو) فــي بــاب العامــود وبــاب الســاهرة
وشــارع الســلطان ســليمان وشــارع نابلــس وفــي البلــدة القدميــة وبــاب اخلليــل.
وبــدأت املســيرات تخــرج مــن ســاحات املســجد األقصــى بعــد صــالة التراويــح رفضا ً
للعــدوان اإلســرائيلي علــى املســجد األقصــى والشــيخ جــراح والقــدس ،كتضامــن
مــع ســكان احلــي املهدديــن بالطــرد مــن بيوتهــم ،فقمــع االحتــالل مســيرة
تضامنيــة معهــم ،وهاجــم املســتوطنون منــازل أهالــي الشــيخ جــراح.
أزالــت الســلطات اإلســرائيلية يــوم  25أيــار «مايــو» حواجــز احلديــد مــن بــاب
العامــود ،واحتفــل املقدســيون بالنصــر فــي ســاحات بــاب العامــود .كذلــك أمهلــت
احملكمــة العليــا اإلســرائيلية العائــالت الفلســطينية فــي الشــيخ جــراح مزيــدا ً
مــن الوقــت للوصــول إلــى تفاهمــات مــع املســتوطنني مــن أجــل إخــالء منازلهــم،
بالتــوازي مــع حتضيــرات املســتوطنني القتحــام املســجد األقصــى وإغــالق بــاب
العامــود فــي ذكــرى احتــالل القــدس ،مــع قمــع للمتضامنــني فــي حــي الشــيخ
جــراح ،وبعــد انتهــاء مهلــة احملكمــة ،رد أهالــي الشــيخ جــراح برفــض أي صفقــة
مــع املســتوطنني بشــأن إخــالء منازلهــم .وتوالــت عمليــات تأجيــل محكمــة
الشــيخ جــراح ،ونقــل عضــو الكنيســت عــن حــزب الصهيونيــة الدينيــة إيتمــار
بــن غيفــر مكتبــه إلــى احلــي .وشــد أهالــي الداخــل الفلســطيني رحالهــم
إلــى املســجد األقصــى والشــيخ جــراح للتضامــن والربــاط ،وأفشــل املرابطــون
اقتحــام املســتوطنني للمســجد األقصــى ،وتدحرجــت الهبــة مــن القــدس إلــى
مــدن الداخــل فــي اللــد ويافــا والناصــرة وأم الفحــم وغيرهــا مــن املــدن والقــرى،
وخرجــت مســيرات التضامــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفــي مخيمــات
الشــتات ومــدن الداخــل الفلســطيني .دخلــت فصائــل املقاومــة فــي غــزة معركــة
«ســيف القــدس» بتاريــخ  10أيــار «مايــو»  ،2021وحــدد يــوم  18أيــار «مايــو» 2021
يــوم إضــراب عــام فــي فلســطني ،ومــا زالــت معركــة الشــيخ جــراح تــراوح بــني
مــد وجــزر ومحاكــم ،وتصاعــدت األحــداث فــي ســلوان منع ـا ً حلركــة االســتيطان
وتســريب العقــارات وتهجيــر املقدســيني مــن منازلهــم ،ودشــنت بلــدة بيتــا قــرب
ـراخ للنــزول عــن
مدينــة نابلــس منوذج ـا ً للصمــود املقــاوم ومنــع االســتيطان دون تـ ٍ
اجلبــل .ومــا زال املقدســيون يشــعلون فتيــل االنتفــاض فــي فلســطني ،ومــا جــرى
ويجــري فــي فلســطني كهبــات وانتفاضــات محــدودة زمانيــا ً ومكانيــاً .رمبــا هــي
إرهاصــات تؤســس النتفاضــة شــعبية فــي فلســطني مــن نــوع جديــد تعيــد بعــث
روح التحــرر الفلســطيني فــي فلســطني التاريخيــة.
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تتعــرض مدينــة القــدس وبلداتهــا وضواحيهــا لسياســات اســتعمار اســتيطاني
اســتغاللي هدفــه املركــزي تقليــص الوجــود الفلســطيني داخــل مدينــة القــدس،1
يرمــي إلــى تفريــغ مــا أمكــن مــن ســكان مدينــة القــدس وأحيائهــا مــن داخــل
اجلــدار ( ،)J1ودفعهــم باجتــاه أحيــاء وبلــدات خــارج اجلــدار ( ،)J2جــزء مــن تلــك
البلــدات واألحيــاء املقدســية خــارج اجلــدار ،تشــبه العشــوائيات وأحزمــة البــؤس
والفقــر .تعانــي تلــك األحيــاء مــن مشــاكل مجتمعيــة متعــددة ،وهــذا طبيعــي
كونهــا تهــدف إلــى النقــل الناعــم للســكان مــن مدينــة القــدس وبلداتهــا إلــى
تلــك العشــوائيات خــارج اجلــدار .2ملــح إلــى هــذه الهندســة االســتعمارية نوعـا ً مــا،
تقريــر منظمــة (هيومــن رايتــس ووتــش) الــذي صــدر فــي نيســان “أبريــل” الفائــت ،إذ
بــني التقريــر أن الســلطات اإلســرائيلية ترتكــب جرائــم فصــل عنصــري واضطهــاد
فــي فلســطني ،واعتبــر التقريــر أن هنــاك مجموعتــني مــن الســكان (الفلســطينيني
واإلســرائيليني) وهنــاك جهــة واحــدة ذات ســيادة رئيســية حتكمهــم ،هــي احلكومــة
اإلســرائيلية” .وتســعى السياســات اإلســرائيلية إلــى حتقيــق هندســة اجتماعيــة
اســتعمارية هدفهــا “أكبــر مســاحة مــن األرض بأقــل عــدد مــن الفلســطينيني”،3
وهــذه السياســة أشــار لهــا ســابقا ً نــور الديــن مصاحلــة ،وهــي معروفــة بسياســة
“أرض أكثــر وعــرب أقــل”.4
بــني تقريــر (هيومــن رايتــس ووتــش) ،باالعتمــاد علــى اإلحصــاءات اإلســرائيلية ،أن
بلديــة القــدس تضم  371800فلســطيني ،و 563200إســرائيلي .تســتخدم إســرائيل
نظامــني قانونيــني مختلفــني لــكل فئــة ســكانية ،فتصنــف احلكومــة اإلســرائيلية
املواطنــني املقدســيني فــي القــدس الشــرقية كــــ “مقيمــني دائمــني”؛ أي أنهــم فــي
مكانــة قانونيــة هشــة ،وقــد ســحبت اإلقامــة مــن حوالــي  14701فلســطيني منــذ
احتــالل عــام  1967للمدينــة ،بذريعــة عــدم إثبــات أن مركــز حياتهــم اليوميــة فــي
القــدس .5وتشــترك مؤسســات إســرائيلية متعــددة فــي عمليــة ســحب اإلقامــة
املقدســية ،ســواء وزارة الداخليــة اإلســرائيلية ،أو التأمــني الوطنــي اإلســرائيلي ،أو
بلديــة القــدس ،وغيرهــا مــن أدوات الدولــة اخلشــنة والناعمــة التــي تســاهم فــي
عمليــة الهندســة االســتعمارية والعرقيــة عبــر الضبــط والهيمنــة واملراقبــة
واملعاقبــة واحملــو.
بلــغ عــدد املســتعمرات اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة  151مســتعمرة ،منهــا
 26مســتعمرة فــي مدينــة القــدس ،وهــي مــن أعلــى احملافظــات الفلســطينية التي
تنتشــر فيهــا املســتوطنات واملســتوطنون ،تتــوزع  16مســتوطنة داخــل القــدس
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( )J1و 10فــي القــدس ( .)J2كمــا بــني التقريــر أن عــدد املســتعمرين في مســتوطنات
القــدس يبلــغ  316176مســتعمراً ،منهــم مــا يقــارب  232ألــف مســتعمر فــي
مســتعمرات القــدس( .6)J1يشــير نظمــي اجلعبــة إلــى مأســاة الوضــع الســكاني
فــي القــدس بعــد احتــالل عــام  ،1967حيــث كانــت مســاحة القــدس  62كيلومتــرا ً
مربعــا ً ويســكنها  70000نســمة ،لكــن قلــص االحتــالل مســاحة الســكن
للمقدســيني إلــى  10كيلومتــرات مربعــة ،ويســكنها  370000ألــف مقدســي بعــد
أربعــة وخمســني عامـا ً مــن االحتــالل ،وحتولــت األحيــاء املقدســية إلــى عشــوائيات،
وحولــت املنظومــة االســتعمارية املقدســيني إلــى عمالــة رخيصــة بــدون حقــوق.7
تهــدف اإلجــراءات االســتعمارية اإلســرائيلية إلــى خلــق أغلبية ســكانية إســرائيلية
فــي القــدس ،وحتويــل األحيــاء الفلســطينية إلــى أحيــاء صفيــح وعشــوائيات ،وهــذا
ـتعمر
منطــق اســتعماري يهــدف إلــى خلــق متايــز بــني بلــدة املسـ ِ
ـتعمر وبلــدة املسـ َ
وفــق تشــخيص فرانــز فانــون ،8وحتويــل الســكان إلــى عمالــة رخيصــة تقــوم
باألعمــال التــي ال يعمــل فيهــا اإلســرائيليون؛ مثــل قطاعــات اإلنشــاءات والزراعــة
واخلدمــات الفندقيــة وغيرهــا.
تبــني مــن خــالل الدراســة اإلثنوغرافيــة لبلــدة العيســاوية فــي القــدس ،أن هنــاك
مزيجــا ً مــن السياســات واخملططــات واألدوات االســتعمارية التــي تســتهدف
املقدســيني ،التــي تعتقــد الســلطات اإلســرائيلية أنهــا قــادرة علــى حتقيــق إرادتهــا
ومخططاتهــا فــي مدينــة القــدس .وميكــن اإلشــارة –بشــكل مختصــر -إلــى بعــض
تلــك السياســات واالنتهــاكات التــي تهــدف إلــى الهيمنــة واحملــو واالســتغالل
والفصــل العنصــري فــي مدينــة القــدس وبلداتهــا املقدســية ،ومنهــا علــى ســبيل
املثــال ال احلصــر :االقتحامــات بهــدف حتقيــق الرعب االســتعماري ،واإلبعاد كسياســة
نفــي وتشــتيت للمقدســيني ،واالعتقــال املنزلــي كسياســة عقوبــة جماعيــة،
وحــرب نفســية لكســر الهويــة الفلســطينية ،وسياســة تهجيــر غيــر مباشــرة
(اســتدعاءات أمنيــة ،الضغــط االجتماعــي علــى العائــالت وغيرهــا) ،واســتهداف
عيــون األطفــال ،وغيــاب اخملططــات الهيكليــة وسياســات الهندســة العرقيــة،
وسياســة إنتــاج الغيتــو واملعــازل ،وهــدم املنــازل واخملالفــات بهــدف احملــو ،واحملــو
الثقافــي مــن خــالل املؤسســة التعليميــة ،وسياســات القــوة الناعمــة واألســرلة
عبــر املراكــز اجلماهيريــة وغيرهــا .9ميكــن اعتبــار العيســاوية مختبــرا ً للسياســات
االســتعمارية اإلســرائيلية فــي مدينــة القــدس وفلســطني ،ســواء السياســات التي
متارســها أدوات الدولــة القمعيــة أو أدوات الدولــة األيديولوجيــة (القــوة الناعمــة
االســتعمارية)؛ وميكــن مالحظــة فجــوة وفشــل فــي تلــك السياســات ومآالتهــا؛
كمــا أن تلــك املمارســات االســتعمارية تكــون أحيانــا ً محفــزا ً الشــتعال الهبــات
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يشــير نــزار أيــوب إلــى أن سياســة التطهيــر العرقــي فــي القــدس الشــرقية
تتســم بطابــع غيــر معلــن وهــادئ ومنهجــي ،يهــدف إلــى حتقيــق أغلبيــة يهوديــة
فــي املدينــة ،وتتنــوع أســاليب وأدوات التطهيــر العرقــي مثــل “االســتيالء علــى
األرض بدعــوى املصلحــة العامــة ،والتالعــب بســندات امللكيــة ،وتشــتيت األســر
الفلســطينية ومنــع لــم شــملها ،والتمييــز فــي سياســة التخطيــط ،وهــدم
املنــازل ،وإلغــاء حــق إقامــة الفلســطينيني فــي املدينــة ،واحلــد مــن حريــة احلركــة
والتنقــل بوضــع القيــود الصارمــة علــى الفلســطينيني” .11ميكــن مــن خــالل االطالع
علــى بعــض البيانــات واملعاينــة امليدانيــة مالحظــة العنــف البنيــوي االســتعماري
اإلســرائيلي بحــق املقدســيني ،والعنــف البنيــوي هنــا يهــدف إلــى اإلزالــة واحملــو
علــى املســتوى العرقــي واالجتماعــي والثقافــي واملكانــي والنفســي ،إلــى جانــب
االســتغالل االقتصــادي والنهــب ،وتفعيــل سياســة “اإلفقــار التنمــوي” ،12وتشــويه
اجملتمــع املقدســي ومكوناتــه؛ مــن خــالل تشــظية هويتــه االجتماعيــة والسياســية
والثقافيــة واجلغرافيــة ،ومحاولــة ســلخ القــدس واملقدســيني عــن محيطهــم
الفلســطيني وهويتهــم وانتمائهــم الوطنــي.
بينــت بيانــات مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األرض
الفلســطينية احملتلــة «أوتشــا» املرتبطــة بالقــدس الشــرقية –التســمية مرتبطــة
بتصنيــف أوتشــا للبيانــات ،-أن إســرائيل هدمــت مــن  1كانــون الثانــي (ينايــر) 2009
إلــى  24حزيــران “يونيــو”  2021فــي القــدس الشــرقية  1492منشــأة  ،وكانــت أعلــى
حصيلــة هــدم فــي األعــوام  ،2020-2016وخصوص ـا ً عــام  2019حيــث هدمــت 206
منشــآت ،أمــا أكثــر بلــدة جــرى فيهــا الهــدم خــالل األعــوام املنصرمــة ،فكانــت
جبــل املكبــر حيــث هــدم  258منشــأة ،تلتهــا بيــت حنينــا بحوالــي  177منشــأة،
وســلوان  163منشــأة ،فالعيســاوية بواقــع  146منشــأة ،والطــور بواقع  102منشــأة،
أمــا فــي الشــيخ جــراح فجــرى هــدم  21منشــأة.
وبلــغ عــدد النازحــني عــن تلــك البيــوت فــي القــدس الشــرقية  2700فــرد ،وتأثــر مــن
عمليــات الهــدم  7451فــردا ً .13ميكــن رد ارتفــاع عمليــات الهــدم فــي الفتــرة 2016-
 2020إلــى عاملــني :األول هــدم منــازل منفــذي العمليــات الفرديــة إبــان تصاعــد
الظاهــرة خــالل األعــوام  ،2016-2015والســبب اآلخــر ورمبــا األكثــر ارتباطً ــا وهــو
اســتغالل احلكومــة اإلســرائيلية وبلديــة القــدس وجــود الرئيــس األميركــي دونالــد
ترمــب فــي احلكــم ،ودعمــه حلكومــة اليمــني اإلســرائيلي ،واعتبــاره عــام 2017
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القــدس عاصمــة إلســرائيل ،والدعــم السياســي األميركــي الكثيــف إلســرائيل،
الــذي تــوج بقــرار نقــل الســفارة األميركيــة إلــى القــدس ،إلــى جانــب هذيــن
العاملــني ،يعتبــر هــدم املنــازل فــي القــدس جــزءا ً مــن سياســات العقــاب اجلماعــي
للمقدســيني وهــي جتســيد فعلــي لفكــرة التطهيــر املكانــي التــي أشــار إليهــا
ســاري حنفــي. 14
تعمــل السياســات اإلســرائيلية املتنوعــة ،ســواء الهــدم أو اإلبعــاد أو االعتقــال
واحلبــس املنزلــي لألطفــال علــى ضــرب البنيــة االجتماعيــة للمجتمــع املقدســي،
بهــدف تفكيكــه وتذريــة عــراه وأواصــره ،وحتويــل املقدســيني إلــى أجســاد طيعــة
فــي يــد احلكــم اإلســرائيلي .تبــني نــادرة شــلهوب وأميــر مرشــي خطــورة احلبــس
املنزلــي لألطفــال؛ كونهــا تقنيــة عقابيــة الختــراق الطفولــة املســتعمرة واملنــزل،
وتهــدف إلــى اختــراق الطفولــة واملنــازل “وتشــل طفولــة الطفــل احملتجــز فــي املنزل
ومســتقبله” .15يكثــف أســامة حلبــي السياســة اإلســرائيلية جتــاه الفلســطينيني
بثــالث كلمــات أساســية (ترصــد ،مراقبــة ،تضييــق) ،16وهــذه األفعــال تعكــس
جوهــر منظومــة االســتعمار وأهدافــه .ومــن الصعوبــة مبــكان حصــر اخملططــات
والسياســات اإلســرائيلية جتــاه فلســطني ومدينــة القــدس ،ســواء السياســات
واخملططــات اجلماعيــة أو السياســات املتفرقــة التــي تســتهدف أماكــن محــددة
فــي القــدس مثــل وادي اجلــوز ،17الشــيخ جــراح ،ســلوان ،العيســاوية وغيرهــا مــن
األماكــن واخلطــط والسياســات التــي تهــدف إلــى ضــرب البنيــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة للمقدســيني لتســهيل عمليــات اقتالعهــم وتهجيرهــم
مــن القــدس وفلســطني. 18

ثانياً :آن للنكبة أال تستمر ..حكاية صمود الشيخ جراح
يقــع حــي الشــيخ جــراح فــي موقــع إســتراتيجي بالقــرب مــن البلــدة القدميــة،
وقعــت ســابقا ً فــي احلــي معــارك شرســة ،خــالل نكبــة عــام  1948ونكســة عــام
 .1967يشــير تقريــر مؤسســة جــذور إلــى أنــه منــذ عــام  1972وعيــون اجلمعيــات
االســتيطانية تتجــه خللــق وجــود لهــا فــي حــي الشــيخ جــراح ،لتشــكيل طــوق
يحيــط بالبلــدة القدميــة مــن الشــمال ،ملنــع تواصــل األحيــاء الفلســطينية بعضها
مــع بعــض .وســعت اجلمعيــات إلــى البحــث عن عقــارات وأمــالك تدعــي أنهــا كانت
مملوكــة لعائــالت يهوديــة قبــل العــام  ،1948ليأتــي دور احملاكــم اإلســرائيلية فــي
إصــدار وتنفيــذ حكــم إخــالء املنــازل والعقــارات فــي احلــي ،بحجــة إقامتهــا علــى
أراض تعــود ملكيتهــا إلــى عائــالت يهوديــة ،وهنــا بــرزت فــي هــذا اإلطــار قضيــة
ٍ
 28عائلــة فلســطينية تعــود حكايتهــا إلــى الفتــرة األردنيــة ( ،)1967-1949حيــث
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عقــدت اتفاقيــة بــني احلكومــة األردنيــة ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني عــام
 ،1956انتقلــت العائــالت التــي كانــت قــد هجــرت عــام  1948للســكن فــي بيــوت
فــي احلــي بنتهــا الوكالــة علــى أرض خصصتهــا وزارة اإلنشــاء والتعميــر األردنيــة.19
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وبعــد احتــالل القــدس عــام  ،1967تقدمــت جهــات يهوديّــة لدائــرة تســجيل
األراضــي اإلســرائيلية وأبــرزت ورقــة عثمانيــة ال يُعلــم مــدى صحتهــا قيــل إنهــا
دليــل علــى ملكيتهــا لألراضــي فــي منطقــة “كــرم اجلاعونــي” .وهكــذا بــدأت
اجلمعيــات االســتيطانية منــذ عــام  1975رفــع دعــاوى علــى تلــك العائــالت
الفلســطينية تطالبهــا بإخــالء منازلهــا بدعــوى أن األرض التــي بُنيــت عليهــا
املنــازل ملــك جلمعيــات يهوديــة اشــترتها منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.
ومــا زالــت القضيــة حتــى اليــوم منظــورة فــي احملاكــم اإلســرائيلية .وتأتــي هــذه
اجلهــود ضمــن خطــة منظمــة “نحــالت شــمعون” االســتيطانية ،لتفريــغ الشــيخ
جــراح مــن ســكانه الفلســطينيني لبنــاء مســتعمرة إســرائيلية مــن  200وحــدة
اســتيطانية ،الختــراق األحيــاء العربيــة ومنــع تواصلهــا اجلغرافــي ولعمــل طــوق
اســتعماري حــول البلــدة القدميــة فــي القــدس. 20
يشــير خليــل التفكجــي إلــى أن قضيــة الشــيخ جــراح قدميــة هــذا املشــروع وضــع
عــام  1973فــي عهــد جولــدا مائيــر ،عندمــا تشــكلت (جلنــة جفنــي) التــي حملــت
اســم أمنــون جفنــي الــذي كان يشــغل منصــب محافــظ بنــك إســرائيل ،وهــدف
إلــى الوصــول إلــى أغلبيــة يهوديــة  % 73.5مقابــل أقليــة فلســطينية  %22.5فــي
القــدس مــن خــالل مجموعــة كبيــرة مــن القوانــني واإلجــراءات مثــل قانــون املصادرة
بادعــاء املصلحــة العامــة وقانــون التنظيــم والبنــاء واســتخدام قانــون أمــالك
الغائبــني الســتمالك أمــالك يدعــى أنهــا يهوديــة ،مــع رصــد أمــوال وميزانيــات
كبيــرة ،وفــي عــام  1990وضــع شــارون الــذي كان وزيــرا ً لإلســكان مشــروعا ً أطلــق
عليــه ( 26بوابــة حــول مدينــة القــدس) ،وأراد مــن خاللــه ســد الفجــوات القائمــة
فــي سياســة االســتيطان فــي القــدس وإقامــة بــؤر اســتيطانية فــي قلــب األحيــاء
الفلســطينية لضمــان عــدم تقســيم املدينــة مــرة أخــرى .واســتقر الــرأي األمنــي
والسياســي اإلســرائيلي علــى اتبــاع عــدة طــرق فــي العمليــة االســتيطانية فــي
القــدس ،أهمهــا تطويــق األحيــاء الفلســطينية باملســتوطنات ،واختــراق هــذه
األحيــاء بإقامــة البــؤر االســتيطانية داخلهــا ،وقــد شــكل شــارون نفســه منوذج ـا ً
عندمــا اســتولى علــى أحــد البيــوت فــي البلــدة القدميــة .الحقً ــا ،مت تشــتيت هــذه
األحيــاء بحيــث تصبــح فسيفســاء متناثــرة فــي داخــل أحيــاء يهوديــة[ ...وهنــاك
ســعي لربــط] اجلامعــة العبريــة ،وكــرم املفتــي والشــيخ جــراح ،كــرم اجلاعونــي-
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نحــالت شــمعون ووصلهــا مــع شــارع رقــم  1املــؤدي إلــى القــدس الغربيــة ،مــا
يعنــي تقطيــع منطقــة الشــيخ جــراح إلــى قســمني جنوبــي وشــمالي ،القســم
الشــمالي -املقامــة فيــه اليــوم -البعثــات األوروبيــة ،الــذي كان يضــم ســابقا ً بعثات
عربيــة مثــل قنصليــة الســعودية التــي حتولــت إلــى مركــز شــرطة والقنصليــة
املصريــة التــي حتــول مقرها إلــى املركــز الفرنســي والقنصليــات العراقيــة واللبنانية
وغيرهــا ،إذا ً هــي عمليــة تقطيــع لهــذه املنطقــة وتطويقهــا باملســتوطنات ،مــن
الناحيــة الغربيــة هنــاك شــارع رقــم  1ومركــز (حــرس احلــدود) ،مــن الناحيــة
الشــرقية اجلامعــة العبريــة ،ومــن الناحيــة الشــمالية التلــة الفرنســية ،بقيــت
الناحيــة اجلنوبيــة التــي يقــع فيهــا هــذا احلــي ،ولذلــك وجــب التعامــل معــه”.21
أي أن السياســة االســتعمارية فــي القــدس وحتديــدا ً فــي الشــيخ جــراح تهــدف
إلــى تطويــق البلــدة القدميــة ،وعمــل أرخبيــل اســتعماري اســتيطاني داخــل األحيــاء
الفلســطينية ،كمقدمــة الختراقهــا وترحيــل ســكانها واســتكمال عمليــات
التوســع االســتعماري الزاحــف جتــاه األحيــاء الفلســطينية .وقــد جــرى تهجيــر
عــدد مــن عائــالت الشــيخ جــراح فــي العقــود املاضيــة ،لكــن عزميــة أهالــي احلــي
وثباتهــم وصمودهــم املقــاوم ضــد قــرار إخالئهــم وتهجيرهــم فــي الفتــرة املمتــدة
مــن نيســان” أبريــل” وحتــى آب “أغســطس” 2021؛ حــال دون متكــن االســتعمار
اإلســرائيلي مــن تهجيرهــم ،واندلعــت هبــة القــدس  2021مــن بــاب العامــود إلــى
اللــد وغــزة وبيتــا ،رفض ـا ً لعمليــات التهجيــر واالقتــالع واالســتيطان وغيرهــا مــن
سياســات وخطــط االســتعمار اإلســرائيلي؛ ورمبــا مــا مييــز هــذه الهبــات أنهــا تدافع
عــن الوجــود الفلســطيني ولــم تســلم باألمــر الواقــع والعنــف االســتعماري ،وتعيد
للفعــل الشــعبي واجلماهيــري بريقــه وقدرتــه علــى انتــزاع احلــق الفلســطيني مــن
براثــن االســتعمار.
ثالثًا :اخلاصرة اجلنوبية لألقصى ..سلوان منوذج الصراع على املكان والرواية
يبــني التفكجــي أن “ســلوان تقــع ضمــن مــا يســمونه احلــوض التاريخــي ،حيــث تقع
مدينــة داوود وفــق ادعائهــم ،فــي حــني أن اخملطــط يرمــي حقيقــة إلــى تفتيــت وطــرد
الســكان وهــي عمليــة بــدأت فــي رأس العامــود بإقامــة (جفعــات هزيتيــم) وانتقلت
إلــى منطقــة بطــن الهــوى فــي قلــب ســلوان ومــن ثــم إلــى وادي حلــوة وصــوال إلــى
احلــي اليهــودي ،عبــر ممارســة عمليــة تطهيــر عرقــي واقتــالع وإحــالل كمــا يفعلــون
فــي الشــيخ جــراح ،عبــر عمليــة ســيطرة علــى البيــوت الفلســطينية بذرائــع
مختلفــة لتنفيــذ مخططهــم االســتيطاني فــي ضــرب طــوق اســتيطاني حــول
البلــدة القدميــة” . 22ويتكامــل الطــوق اجلنوبــي مــع الطــوق الشــمالي الــذي يحاصــر
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البلــدة القدميــة مــن خــالل االســتيطان فــي الشــيخ جــراح ووادي اجلــوز واســتكمال
احلــزام االســتعماري الشــمالي.
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تعتبــر بلــدة ســلوان ميدان ـا ً رئيســيا ً لالســتيطان اإلســرائيلي فــي القــدس بعــد
البلــدة القدميــة ،باعتبــار أن الروايــة اليهوديــة تــرى أن مملكــة امللــك داود كانــت
مقامــة علــى أراضــي وادي حلــوة؛ لذلــك تعمــل اجلمعيــات االســتيطانية في ســلوان
علــى مســتويني :األول الســيطرة علــى العقــارات الفلســطينية وحتويلهــا إلــى بــؤر
اســتيطانية مــن خــالل إســكان املســتوطنني فيهــا ،لتحقيــق أغلبيــة يهوديــة فــي
القــدس ومــن أجــل اســتكمال عمليــات التهجيــر واالقتــالع للمقدســيني ،الثانــي
إدارة اجلمعيــات االســتيطانية املواقــع األثريــة واملبــادرة لبنــاء مواقــع اســتيطانية
ســياحية تســاهم فــي الدعايــة اإلســرائيلية ،أي يتكامــل املشــهدان مــن أجــل بنــاء
كثافــة بشــرية اســتيطانية فــي ســلوان ودعــم الروايــة الصهيونيــة التــي تربــط
احلضــور االســتيطاني البشــري باملــكان ،ومــن تلــك اجلمعيــات التــي تنشــط فــي
ذلــك اجملــال “عطيــرت كوهانيــم وجمعيــة إلعــاد” ،وتســتخدم عــددا ً مــن الوســائل
للســيطرة علــى العقــارات فــي ســلوان ومنهــا :قانــون أمــالك الغائبــني ،الشــراء
عبــر السماســرة واملتعاونــني الفلســطينيني .هنــاك اســتهداف لســلوان مــن خــالل
أراض بحجــج بنــاء حدائــق قوميــة ،ويعانــي الســكان مــن هــدم املنــازل،
مصــادرة ٍ
23
وانتهــاكات الشــرطة اليوميــة .
متثــل حادثــة تســريب منــزل محمــد العطعــوط فــي حــي وادي حلــوة فــي ســلوان،
منوذجــا ً واضحــا ً للمخططــات اإلســرائيلية االســتيطانية فــي اســتهداف بلــدة
وأراض ومواقــع
ســلوان ،والعمــل علــى الســيطرة علــى العقــارات مــن منــازل
ٍ
أثريــة بهــدف تطويــق املســجد األقصــى مــن اجلهــة اجلنوبيــة ،فتحــاول اجلمعيــات
االســتيطانية والســلطة االســتعمارية بنــاء تواصــل حضــري وســياحي وبشــري
وعبــر األنفــاق للوصــول إلــى املســجد األقصــى مــن اجلهــة اجلنوبيــة .ومتثــل املعركــة
االســتعمارية ضــد ســلوان منوذجـا ً لعمليــات التهجيــر القســري ،والتطهيــر املكاني،
والتطهيــر االســمي والثقافــي ،والتطهيــر االجتماعــي ،أي أن النكبــة فــي ســلوان
مــا زالــت مســتمرة وفــق منطــق إليــاس خــوري ،24فعمليــات التهجيــر واالقتــالع
مكثفــة فــي ســلوان بوســائل وأســاليب متعــددة بهــدف صهينتهــا كمقدمــة
لصهينــة وتهويــد املســجد األقصــى ،واســتكمال احلــزام االســتعماري حــول البلــدة
القدميــة واملســجد.
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رابعا :مالمح هبة القدس وسماتها
ً
خطاب من أسفل ..تراكم التجربة وإبداع في األدوات
تقــع مدينــة القــدس مباشــرة حتــت احلكــم اإلســرائيلي وقوانينــه ،كانــت لهــذه
الوضعيــة نتائجهــا فــي التشــكيالت االجتماعيــة والسياســية للمدينــة وأهلهــا،
فبــرزت الهبــات الســابقة فــي القــدس علــى شــكل حــراك ال حركــة اجتماعيــة،
ومتيــز هــذا التكويــن بعــدم وجــود قيــادة مركزيــة كمــا هــو فــي احلركــة االجتماعيــة
وال برنامــج عمــل منظــم ،وإمنــا يتــم ابتــداع األدوات والوســائل واخلطابــات فــي
امليــدان . 25كان لتراكميــة اخلبــرة لــدى شــباب القــدس وأهلهــا مــن هبــات الشــهيد
محمــد أبــو خضيــر وبــاب األســباط وبــاب الرحمــة ،دور فــي تصعيــد منــوذج نضالــي
جامــع للــكل دون طغيــان لــون سياســي أو حزبــي علــى احلــراك.
بــني أحمــد عــز الديــن أســعد أن االنتصــارات فــي الهبــات املقدســية مــا بــني
 2019-2014أسســت “لثقافــة مقاومــة ومتــرد وعصيــان مقــاوم ...بحيــث أضحــت
هنــاك ثقافــة مقاومــة ترفــض أي اعتــداء إســرائيلي بحــق املســجد األقصــى ،أو
بحــق املقدســيني وصمودهــم فــي بيوتهــم وعلــى أرضهــم” .26ولــم تقتصــر ثقافــة
املقاومــة وأفعالهــا علــى أدوات تقليديــة أو قدميــة وإمنــا تعــددت أدواتهــا كفعــل
27
الســخرية واالســتهزاء باملســتعمر والنــكات والشــتائم بتغليفهــا بطابــع وطنــي.
قدمــت بعــض الفواعــل فــي الهبــة خطابــا ً جديــداً ،قــال محمــد الكــرد “قرّرنــا
هــذه املــرّة أن نســهم فــي إعــادة صياغــة اخلطــاب ،والتعامــل مــع احملاكــم واحلديــث
عنهــا إلــى املــأل ،باإلضافــة إلــى تفكيــك خطــاب اإلخــالء وشــرعنته .فكّرنــا فــي
الكيفيــة الّتــي نشــكّل فيهــا خطابــا ً مناهضــا ً لالســتعمار ،ال خطابــا ً ينــادي
ّ
ـهل احلديــث عــن االســتعمار علــى
ـاني .لقــد سـ ّ
النــاس للتضامــن علــى أســاس إنسـ ّ
النــاس ،أن يَــرَوْا فــي الشــيخ جــرّاح منوذجـا ً لنظــام الفصــل العنصــر ّي واالســتعمار
الشــرطي .مهمــا بــدت املســألة معقّ ــدة ،فقــد تناولهــا
االســتيطاني والعنــف
ّ
ّ
مهجــرة أو
جغرافيــة أخــرى فــي فلســطني،
النــاس وأســقطوها علــى مناطــق
ّ
ّ
ـطينية
ثمــة عطــش للروايــة الفلسـ
مهـ ّددة بالتهجيــر ،كحيفــا ولفتــا وغيرهمــاّ ...
ّ
القريبــة مــن الشــارع .وفــي رأيــي ،اســتطعنا -إلــى حــ ّد مــا -أن نعكــس صــوت
ـية أو لغــات مكــرّرة .أعتقــد
الشــارع الفلسـ
ـطيني ومطالبــه ،دون قيــود أو دبلوماسـ ّ
ّ
ـمية ،وذلــك مــن
أن ّنــا انتصرنــا علــى اخلطــاب الســائد فــي وســائل اإلعــالم الرسـ ّ
ـيّ .رمبــا مــن هــذا املنطلــق خرجــت تســمية
خــالل قـ ّ
ـوة مواقــع التواصــل االجتماعـ ّ
«أيقونــة» .ترعبنــي هــذه الكلمــة ،ففــي نهايــة املطــاف أنــا شــخص يدافــع عــن
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بيتــه ،كمــا تقــول منــى .وبصــرف النظــر عــن أنّــه بيتــي الشـ
ّ
الطبقيــة والعنصريّة.
االســتعمار وأولويّتــي فــي احليــاة العمــل علــى إنهائــه وإنهــاء
ّ
َس ـأ ُ ْج َبر علــى الــكالم”. 28
حــني يصــل ذلــك إلــى بيتــي ،ف َ
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ويضيــف الكــرد “كنّــا قادريــن علــى تغييــر خطابنــا مــن خطــاب (منـ ّدد) باالنتهاكات
ـك ،االســتمراريّة ضروريّة
ـرعية النظــام االســتعمار ّي .بــال شـ ّ
إلــى خطــاب رافــض لشـ ّ
ج ـ ًّدا ،وال نتعامــل معهــا كأمــر مفــروغ منــه .أنــا ســعيد بخــروج مبــادرات أخــرى
مثــل ’أنقــذوا بيتــا وســلوان ولفتــا‘ ،وأرى أ ّن توحيــد اخلطــاب الســابق لــم ينجــح ألن ّه
ـطيني أن
القصــة ،فنــادى بإنقــاذ فلســطني ككلّ  ...اســتطاع الفلسـ
يخصــص
لــم
ّ
ّ
ّ
كضحيــة ،ميلــك احلـق ّ فــي املقاومــة والرفــض والغضــب ،واحلـق ّ فــي
يثبــت نفســه
ّ
خليــة
أن يكــون ن ـ ّدا ً دون أن يتذلّــل للســلطات والقـ ّ
ـوة ...نحــن نعمــل اليــوم مثــل ّ
صحفيــني وك ّتابـا ً
ومهنيــني مــن حقــول العمــل شـ ّتى،
ومصوريــن ونســويّني
نحــل؛
ّ
ّ
ّ
29
العامليــة” .
ـرائيلية
علــى فضــح العالقــات اإلسـ
ّ
ّ
رغــم غيــاب األحــزاب ببناهــا التنظيميــة ومؤسســاتها فــي القــدس؛ إال أن شــباب
القــدس وشــيبها عملــوا علــى بلــورة منوذجهــم فــي املقاومــة مــن أســفل باألفعــال
واخلطابــات ،أي دافعــوا عــن أنفســهم ومنازلهــم واملســجد األقصــى وبــاب العامــود
دون احلاجــة إلــى أحــزاب وقيــادات ميدانيــة ،فقــد اســتلهموا جتربــة بــاب األســباط
وبــاب الرحمــة وجنــاح منــوذج الالحركــة اجتماعيــة كإطــار جامــع يجمــع الــكل علــى
هــدف واحــد دون وجــود قيــادات ميدانيــة تعطــي األوامــر وتخطــط كمــا هــو منــوذج
األحــزاب واحلــركات االجتماعيــة .وهــذا النمــوذج مــن احلــراك /الالحركــة ســاهم
فــي تطويــر أدوات وأفعــال وخطابــات القــت رواج ـا ً كبيــرا ً وعبــرت عــن روح الهبــة
الشــعبية ،وســاهمت فــي تعميمهــا فــي مــدن الداخــل وفــي الضفــة الغربيــة
وخصوص ـا ً فــي بلــدة بيتــا.
مثلــت الهبــة امتــدادا ً لهبــات القــدس الســابقة ،فكانــت مفاجــأة للجميــع وظــن
البعــض أنهــا عفويــة لكنهــا ليســت عفويــة؛ وإمنــا هــي نتــاج مســار املقاومــة
والصمــود والربــاط فــي املســجد األقصــى والقــدس علــى مــدار عقديــن ماضيــني.
واســتطاعت هبــة القــدس حشــد التضامــن الفلســطيني والعربــي فــي اجملتمعــات
العربيــة والغربيــة ،وإعــادة املشــهد الفلســطيني بقــوة إلى الصــدارة .وقد أسســت
الهبــة لثقافــة االنتصــار ودحــرت ثقافــة الهزميــة والســكون والالمبــاالة ،وأفشــلت
مشــاريع األســرلة والتهويــد والقــوة الناعمــة التــي تهــدف إلــى ســلب املقدســي
والفلســطيني هويتــه الوطنيــة وانتمــاءه .إلــى جانــب اســتعادة املقدســيني
لفاعليتهــم وطاقتهــم االنتفاضيــة ،فقــد أربــك االنتفــاض الفلســطيني املنظومــة
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االســتعمارية األمنيــة والسياســية والقضائيــة ،مــن خــالل مفاجأتهــم باحلــدث،
ودفاعهــم املســتمر عــن بيوتهــم ومســجدهم وفضائهــم العــام ،مواجهــني اآللــة
االســتعمارية وجنودهــا باالبتســامة عنــد االعتقــال ،فاالبتســامة أضحــت إشــارة
النصــر التــي كان يرفعهــا الفلســطيني عنــد اعتقاله أو فــي احملكمة االســتعمارية.

جيل األمل ..الشباب رهان التحرير
ميكــن وصــف اجليــل الفلســطيني املنتفــض فــي القــدس وفلســطني بأنــه نشــأ
“علــى وقــع االنكســارات والتراجــع والهزائــم التــي حلــت بفلســطني واملنطقــة
خبــر ،أو تعلــم مــن انتصــار املقاومــة
العربيــة ،لكنــه فــي الوقــت ذاتــه وعــى ،أو ِ
اللبنانيــة ســنة  2000واالنســحاب اإلســرائيلي مــن اجلنــوب اللبنانــي ،واالنســحاب
اإلســرائيلي مــن قطــاع غــزة ســنة  ،2005وانتصــار املقاومــة اللبنانيــة ســنة
 ،2006وشــاهد انتفاضــات الربيــع العربــي ســنة  2011ومــا بعدهــا ،وتعلــم درس
الصمــود واملقاومــة مــن قطــاع غــزة مــا بــني  ،2014-2008وبعضهــم كان قريبــا ً
مــن ه ّبــة الســكاكني ،أو ه ّبــة القــدس  ،2016-2015ومنهــم َمــن ســاهم فــي
نصــر بــاب األســباط ســنة  ،2017وبــاب الرحمــة ســنة 2019؛ أي أن هــذا اجليــل
خبــر االنتصــارات ...بعــض الفاعلــني واملؤثريــن الذيــن بــرزوا خــالل ه ّبــة
الفلســطيني ِ
القــدس ،هــم شــباب خريجــو جامعــات فــي تخصصــات متعــددة ،فــي اإلنســانيات،
والعلــوم االجتماعيــة ،والدراســات اإلســرائيلية ،واللغــات ،واملوســيقى ،وغيرهــا
مــن االختصاصــات ،وظّ فــوا مواهبهــم وخبراتهــم األكادمييــة فــي تفعيــل اله ّبــة
وتعميمهــا وتطويرهــا ودحرجتهــا إلــى كل فلســطني والعالــم ،هــؤالء الشــابات
والشــباب هــم فــي العقديــن الثانــي والثالــث مــن العمــر ،ويتقنــون أدوات العصــر
ولغتــه ومنطــق االنتصــار والكرامــة ،فقــد ســاهموا فــي تعميــم التضامــن مــع
اله ّبــة علــى نطــاق واســع مــن خــالل امتالكهــم أدوات العصــر ولغتــه ،ســواء مــن
خــالل اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي ،أو إيصــال الرســائل السياســية،
أو التعبيــر عــن قضيتهــم كقضيــة حتــرر وطنــي فــي مواجهــة دولــة اســتعمار
اســتيطاني”. 30
لــم تقتصــر املشــاركة فــي الهبــة علــى الشــباب وحدهــم ،وإمنــا شــارك فيهــا
شــيوخ ورجــال ديــن ونســاء وأكادمييــون وإعالميــون وغيرهــم مــن شــرائح اجملتمــع
الذيــن تضامنــوا و ســاندوا وشــاركوا الشــباب فــي نضالهــم وصمودهــم .كمــا لــم
تتوقــف املشــاركة الشــبابية خــالل الهبــة علــى فئــة شــباب واحــدة رغــم بــروز
فئــات أو فواعــل شــبابية تنتمــي إلــى الطبقــة الوســطى والطلبــة اجلامعيــني
واخلريجــني ،فقــد ســاند وشــارك شــباب القــدس بعضهــم بعض ـا ً كأنهــم بنيــان
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مرصــوص ،وشــاركوا مــن طبقــات وخلفيــات مهنيــة واجتماعيــة وسياســية
متعــددة ومختلفــة ،وهــذا مــا ميــز روح الهبــة بســعة املشــاركة الشــبابية فــوق
احلزبيــة والطبقيــة ،إلــى جانــب مســاندة شــباب الداخــل الفلســطيني مــن املثلــث
والنقــب واجلليــل لشــباب القــدس فــي هبتهــم ،وقيامهــم بدحرجــة الهبــة إلــى
املســتعمر عــام .1948
داخــل الداخــل
َ
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إعــادة بعــث الهويــة الفلســطينية ..اســتعادة اخلارطــة فعــال ً ومجــازا ًســاهمت
هبــة القــدس ومداراتهــا -املســتمرة ،-فــي اســتعادة روح الهويــة الفلســطينية
اجلماعيــة ،عبــر املمارســة االنتفاضيــة واخلطابيــة فــي أماكــن متعــددة ،ومــن خــالل
املشــاهدات املتعــددة ميكــن ملــس مجموعــة مــن املؤشــرات امليدانيــة التــي تعــززت
عبرهــا الهويــة الفلســطينية اجلماعيــة بعــد ســنوات مــن االنقســام وأفــول
ً
فمثــال بــرزت الروابــط الهوياتيــة مــا بــني اجلغرافيــا
اخلطــاب الهوياتــي اجلماعــي.
الفلســطينية التــي قســمها االســتعمار ،وميثــل شــعار أو هتــاف “مــن جلجوليــة
إلــى الشــيخ جــراح مــش رح نوقــف الكفــاح” مثـ ً
ـاال علــى وحــدة املصيــر املشــترك
الفلســطيني ،كذلــك بــرز شــعارات مماثلــة “مــن الناصــرة إلــى الشــيخ جــراح
املســتعمرة عــام 1948
وحدتنــا وحــدة كفــاح” ،كمــا ســاهم أهالــي فلســطني
َ
فــي رفــد احلــراك االنتفاضــي املقدســي فــي بــاب العامــود والشــيخ جــراح ،وهنــاك
بــرزت هتافــات للشــيخ رائــد صــالح ،وبــرز فيديــو لشــاب مــن بئــر الســبع يثــب فــوق
رؤوس اجلنــود فــي بــاب العامــود ،وهــذا يؤكــد أن هنــاك نضــاال ً ومصيــرا ً مشــتركا ً
للفلســطينيني ،ومثلــت مســيرة األعــالم فــي مدينــة أم الفحــم (شــعارها علــم
فلســطني واخلارطــة) يــوم  9متــوز “يونيــو” 2021مؤشــرا ً أساســيا ً علــى تصاعــد روح
ـتعمرة عــام .1948
الهويــة الفلســطينية فــي أراضــي فلســطني املسـ َ
مثــل اإلضــراب العــام يــوم  18أيــار “مايــو”  2021مثــاال ً بــارزا ً علــى الفعــل اجلماعــي
الفلســطيني الــذي اســتعاد اخلارطــة اجلامعــة فيهــا مبعناهــا الفعلــي والرمــزي،
فاخلارطــة أو احلــدود وفــق تنظيــر “بندكــت أندرســون” للهويــة هــي أحــد مكونــات
الهويــات املتخيلــة إلــى جانــب املتحــف والتعــداد الســكاني 31،كان يــوم اإلضــراب
العــام يــوم  18أيــار «مايــو» املاضــي مثــاال ً علــى التجســيد الفعلــي لوحــدة
اخلارطــة عبــر املشــاركة اجلماعيــة للفلســطينيني فــي اإلضــراب فــي كل اجلغرافيــا
االســتعمارية (مناطــق  48والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة)؛ أي متــت إزالــة الفــوارق
بــني التجمعــات عبــر النضــال املشــترك .ومــن جانــب آخــر ،متــت اســتعادة اخلارطــة
بطريقــة رمزيــة ،فبــرزت اخلارطــة فــي عــدد مــن البوســترات واجلداريــات واألعمــال
الفنيــة والكاريكاتيــر فــي كل اجلغرافيــا االســتعمارية كشــعار ورمــز متفــق عليــه
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وقاســم مشــترك لــكل الفلســطينيني علــى اختــالف اجلغرافيــا االســتعمارية
واالنتمــاءات السياســية ،كمــا رفــع علــم فلســطني فــي مظاهــرات فــي حيفــا ويافا
وعــكا ومــدن لــم يرفــع فيهــا العلــم الفلســطيني منــذ عقــود طويلــة ،أي بــرزت
رمــوز الهويــة الفلســطينية فــي كل فلســطني كممارســة هوياتيــة فلســطينية
تتحــدى االســتعمار اإلســرائيلي ورمــوز ســيادته.
إلــى جانــب ذلــك؛ ميكــن التقــاط مجموعــة أخــرى مــن املؤشــرات التــي تبــني
دور الهبــة فــي تعزيــز الهويــة الفلســطينية وروحهــا املناضلــة ،ومنهــا علــى
ســبيل املثــال ال احلصــر :اشــتعال فتيــل الهبــة فــي مدينــة اللــد التــي كان يــروج
لهــا كمدينــة مختلطــة ومنــوذج للتعايــش والســالم ،وارتفــاع عــدد املعتقلــني
الفلســطينيني (مــا يقــارب  1000معتقــل) مــن مناطــق  48علــى خلفيــة هبــة
القــدس ،دخــول الفصائــل الفلســطينية فــي قطــاع غــزة مواجهــة عســكرية
مــع إســرائيل كتعبيــر عــن التالحــم الهوياتــي الفلســطيني ،وميكــن مالمســة
البعــد الهوياتــي والوطنــي فــي كتابــة أســماء الشــهداء (باســل األعــرج ،مهنــد
احللبــي) علــى الصواريــخ فــي قطــاع غــزة كتعبيــر عــن الوحــدة الوطنيــة والفعــل
اجلماعــي ،املشــاركة امليدانيــة النضاليــة فــي القــدس لشــباب مــن القــدس وأم
الفحــم والضفــة الغربيــة فــي الهبــة ،اتســاع رقعــة التــداول اإلعالمــي الرقمــي
ملقاطــع الفيديــو والصــور والكاريكاتيــر والنــكات التــي أنتجــت خــالل الهبــة بــني
الفلســطينيني بــدون أي حواجــز ،كــون الهبــة عــززت أواصــر التواصــل االجتماعــي
والسياســي والثقافــي بــني الــكل الفلســطيني،
وقــد ســجل هاشــتاج  #savesheikhjarrahأربعــة ماليــني وســتمئة ألــف منشــور
عليــه خــالل الهبــة وهــذا مؤشــر علــى التفاعــل الكبيــر مــع قضيــة الشــيخ
جــراح كفتيــل للهبــة ،كذلــك هنــاك تعــاون واقتــراض مــن التجــارب الفلســطينية
املشــتركة فــي فلســطني ،فشــعار “لــن نرحــل” الــذي خــط علــى جــدار منــزل فــي
الشــيخ جــراح هــو الشــعار اخملتصــر للشــعار الــذي رفــع ضــد مخطــط برافــر فــي
النقــب عــام “ 2013لــن نرحــل عــن أرضنــا” ،أيضــا ً فعاليــات اإلربــاك الليلــي فــي
بلــدة بيتــا هــي اقتــراض واجتــراح لنمــوذج اإلربــاك الليلــي ملســيرات العــودة فــي
قطــاع غــزة فــي عــام 2018؛ مــا ميكــن قولــه إن الفلســطينيني فــي ممارســتهم
االنتفاضيــة يعبــرون عــن وحــدة الهويــة الفلســطينية فــي األدوات واخلطابــات
متجاوزيــن االنقســام بــني النخــب الفلســطينية وتياراتهــا السياســية.
ســاهم العمــل اإلعالمــي والثقافــي والبحثــي فــي تعزيــز الترابــط الهوياتــي
ً
فمثــال ســاهمت مجموعــة مــن الفنانــني فــي منتوجهــم الفنــي
الفلســطيني،
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فــي التأكيــد علــى الهويــة اجلامعــة مــن خــالل اختيارهــم خارطــة فلســطني فــي
أعمالهــم الفنيــة والكاريكاتيــر والرمــوز اجلماعيــة الفلســطينية مثــل العلــم
واملســجد األقصــى والبندقيــة وغيرهــا ،واختــار موقــع فســحة اإللكترونــي التابــع
ملوقــع عــرب  48أن يســتكتب أكبــر ملــف حــول الهبــة حتــت عنــوان “نــروي اله ّبــة...
ـف مفتــوح” ،ومــن خــالل املعاينــة االفتراضيــة
مــن الشــيخ جــرّاح إلــى غ ـزّة | ملـ ّ
والقــراءة واملتابعــة للملــف ،فهنــاك مشــاركون وكتــاب مــن فلســطني التاريخيــة
(الضفــة وقطــاع غــزة و )48وهــم مــن خلفيــات طبقيــة واجتماعيــة وسياســية
متنوعــة ومتعــددة ،وكانــت مشــاركاتهم مبــواد مختلفــة ســواء مقــاالت أو جتــارب
أو شــعر أو نقــد وغيرهــا مــن األشــكال الكتابيــة التــي تعبــر عــن الهــم اجلماعــي
الفلســطيني وارتباطــه بالهويــة الفلســطينية ،ورمبــا عبــرت الهبــة والكتابــة
عنهــا ومحــاوالت تأطيرهــا مثــاال ً ومؤشــرا ً هامــا ً علــى تعزيــز الهبــة للهويــة
الفلســطينية اجلماعيــة ،باملمارســة والتأطيــر واالنتــاج الثقافــي والفنــي وغيرهــا،
كمــا تبــني أن القــدس وهباتهــا تعيــد بعــث الــروح الهوياتيــة الفلســطينية فع ـال ً
وخطاب ـا ً ومجــازاً.
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في سبيل اخلتام ..هبات القدس نقطة حتول
شــكلت مدينــة القــدس منــذ بدايــة عقــد الســبعينيات مــن القــرن املنصــرم،
مركــزا ً ثقافي ـا ً وسياســيا ً فلســطينيا ً يعبــر عــن الهويــة الفلســطينية وحركتهــا
الوطنيــة ،وذلــك عبــر املؤسســات الثقافيــة واملراكــز الصحفيــة والصحــف واجملــالت
واحلــراك الثقافــي والسياســي الــذي كان مزدهــرا ً فــي املدينــة ويعبــر عــن الهــم
اجلماعــي الفلســطيني ،وكانــت مدينــة القــدس الرابــط الثقافــي والسياســي لــكل
التجمعــات الفلســطينية (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفلســطني املســتعمرَة
عــام  ، )1948واســتمر دور مدينــة القــدس ومؤسســاتها وحراكهــا الثقافــي
والسياســي إلــى مرحلــة نشــوء الســلطة الفلســطينية ،وغــاب دور املدينــة قليـال ً
بعــد تضييــق احلكومــة اإلســرائيلية اخلنــاق علــى املؤسســات الفلســطينية؛
إلجبارهــا علــى اخلــروج مــن القــدس.
لكــن وبعــد فتــرة قصيــرة ،اســتعادت مدينــة القــدس املشــهد النضالــي باالنتفاض
ضــد املســتعمر ،فيمــا عــرف بهبــة النفــق  ،1996وبعدهــا بســنوات قليلــة ،كانــت
انتفاضــة األقصــى عــام  2000حتمــل اســم القــدس ومقدســاتها ،ورغــم محــاوالت
إجهــاض القضيــة الفلســطينية والنضــال الفلســطيني ،إال أن القــدس تســتعيد
املبــادرة دائمـا ً وتقــدم املفاجــأة واجلديــد ،فكانــت هبــة الشــهيد محمــد أبــو خضيــر
عــام  ،2014وتفجــرت فــي القــدس هبــة الســكاكني أو انتفاضــة القــدس
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 ،2016-2015وعــام  2017دُحــرت البوابــات اإللكترونيــة ومشــروع التقســيم املكانــي
بقيــادة بنيامــني نتنياهــو ،وأردفهــا املقدســيون بنصــر بــاب الرحمــة عــام  .2019إن
تأمــل القــدس واملقدســيني يظهــر أن املدينــة كانــت مهــد االنتفاضــات والهبــات،
وشــكل املســاس بالقــدس واملســجد األقصــى نقطــة النفجــار وتصاعــد فتيــل
االنتفــاض فــي فلســطني مــن بحرهــا إلــى نهرهــا .مــا زالــت القــدس مبقدســاتها
وحاراتهــا وأحيائهــا وشــبابها وشــيبها إحــدى عالمــات الهويــة الفلســطينية
ورموزهــا ،التــي ال تقبــل املســاومة أو التفريــط ،ورمبــا تؤســس هبــات القــدس
املتراصــة واملتعاقبــة خــالل العقــد املاضــي نقطــة حتــول انتفاضــي تؤســس
النتفاضــة شــعبية فــي كل فلســطني التاريخيــة.
الهوامش
 1أ;Eــ 5أAــ@">L ،5ــk' /ــ /ا<57ــ! ،ا/2ــ).,ة اUcــ)ا0N +,0,bــ aا%را`ــ Wا/012ــ +,-,.وا/2ــQر+3
ا04#52ــU +ــ">L ،1967 +-ــk' /ــ /ا<57ــ! )WLــ/ر( ،د"7ــ 9إAــ/ا 9"Gا@7ــ)م "M) ،2020ــ/وت%AL :ــ 8ا57راAــ)ت
ا%&`7ــ .(2021،8">"#رiــ) 0ــ)WدةJ"e ،ــQن ا4#52ــ :TإUــ)ا T,bوا1A2ــ +ا,$)Z2ــ;i/: ،+ــ;WL 8ــXد زا<ــ،5
)"Mــ/وت%AL :ــ 8ا57راAــ)ت ا%&`7ــ 8">"#و@L)iــ 8ا<XZ7ــ`"i .(1990 ،ــ/ي أرو[%ــXنU",U ،ــ +ا*%ــ)
اQ2اeــ7 gــ Wا1A2ــ +ا,$)Z2ــ :+إUــ)ا T,bوا/012ــQ,-,.ن *ــV Mــ)ب  1967إ2ــ aا`"14JFــ;i/: ،+ــ%E 8ــ>K
ز<>ــ"M) ،8ــ/وت%AL :ــ 8ا57ارAــ)ت ا%&`7ــ 8">"#و@L)iــ 8ا<XZ7ــ .(1990 ،أ;Eــ 5أAــ@D)> ،5ــ 8ا"@*R7ــ:8
ا>;"b7ــ 8ا\Aــ);@Rر< 1967-1993 8وWLــ)و\ت ا\[`ــ)Zك b>Dــ); ،ــ:ون /07ــ ،+,-,.ا@7ــ5دان ،279 -278
)0ــ)Rء ور"Mــ 2019 nو.(2020
";i 2ــ+ 9ــل ،أ+)Mــ /ا%7ــe ،)6ــ)اءة 7ــD$ Wــ lا,Z42ــ)ات اUQ/2ــ3)AV Q,ــ7 +ــ Wرام ا02ــ jو(1ــ) iNــ،h
)/"Mز<ــV/L :ــ CدارAــ)ت ا";>R7ــ@L)i -8ــ/"M 8ز<ــ.(2015 ،
*Q,n 3ــ Mرا43ــ BووEــF: ،mــ)وزوا اW7ــ :5ا%7ــ&)#ت اAsــ/ا 8"&"Gو )R;</iا 9r`7اr>@7ــ/ي وا\])b#د،
%"[ 27ــ)ن )إ.2021 (9</M
https//:bit.ly3/BIDORb
[ 4ــXر ا<57ــ! W7)rLــ ،8أرض أ(pــ) وNــ)ب أeــU",U :Tــ) +ا)42ا/Jــ (),1اUcــ)ا7 +,0,bــ Wا,I.42ــ1949- o
"M) ،1996ــ/وت%AL :ــ 8ا57ارAــ)ت ا%&`7ــ.(1997 ،8">"#
 !LX"+ 5را< jRوو)F: ،:وزوا ا.5W7
 6اH<2ــ"ز ا()52ــ'ي ^Vr2ــ"ء ا/012ــ ،W-,.ا%;7ــ/;@Rات اAsــ/ا' 8"&"Gــ Kا`m7ــ 8ا"M/7ــ :8ا</6R7ــ/
اG)rEsــ Kا%7ــ>Xي @7ــ)م  ،2019رام ا&7ــ^: ،ــ[) !</ــ*;'X[) Kــ.2019 (/
https//:bit.ly3/jI6HqG
;f[ 7ــ Kا*@F7ــ ،8و"7ــ*E 5ــ)س ،ا6&W7ــ? :6 8ــ/اءة 'ــ KاAlــ*)ب ا\"D);Riــ 8وا\?)rRد<*b7 8ــ 8ا567س-
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/? U</Vط و)RSم )FDر*8L
تختلــف احلــروب اإلســرائيلية اجلديــدة عــن ســابقاتها ،فمنــذ العــام  ،1987شــرعت
إســرائيل بالتعامــل مــع تهديــدات غيــر تقليديــة ،كانتفاضــة احلجــارة عــام
 ،1989وانتفاضــة األقصــى عــام  2000التــي شــاركت فيهــا فصائــل فلســطينية
مســلحة اعتمــدت أســلوب حــرب العصابــات ،1والعــدوان علــى لبنــان عــام 2006
الــذي واجهــت فيــه إســرائيل حــزب اهلل اللبنانــي ،وجــوالت العــدوان علــى القطــاع
فــي األعــوام  ،2008و ،2012و 2014و ،2021وهــي جــوالت تعــرف علــى أنهــا حــروب
المتماثلــة ،فإســرائيل فــي هــذه األحــداث لــم تنخــرط فــي حــرب تقليديــة مــع
جيــش أو جيــوش نظاميــة ،بــل واجهــت خصومــا ً جــددا ً «الدوالنيــني» ال تنطبــق
عليهــم االعتبــارات العســكرية التقليديــة.
شــنت إســرائيل عدوانـا ً عســكريا ً علــى قطــاع غــزة فــي  10أيــار (مايــو)  2021امتـ ّد
ألحــد عشــر يومـاً ،علــى خلفيــة الهبــة الشــعبية واملواجهــات التــي اندلعــت فــي
القــدس وفــي املســجد األقصــى خــالل تلــك الفتــرة .وأتــى هــذا العــدوان اســتمرارا ً
لالعتــداء اإلســرائيلي املتكــرر ضــد قطــاع غــزة .ودأبــت إســرائيل علــى شــن عــدوان
علــى القطــاع كل بضــع ســنوات منــذ االنســحاب اإلســرائيلي أحــادي اجلانــب مــن
القطــاع عــام  ،2005تطــورت بعضهــا لتتخــذ شــكل عــدوان واســع 2009 -2008
و 2012و .2014وتتخــذ هــذه احلــروب شــكل «احلــروب الالمتماثلــة» ،مــن حيــث
إن إســرائيل ال تواجــه جيوشــا ً نظاميــة ،وإمنــا فصائــل مســلحة بخطــط وعتــاد
عســكري غيــر متناســب مــع خطــط وعتــاد اجليــوش النظاميــة .ونتيجــة لذلــك،
ولطبيعــة الظــروف التــي تشــن فيهــا إســرائيل اعتداءاتهــا ،كانــت إســرائيل ال
تخــرج بصــورة نصــر حاســم مــن هــذه اجلــوالت ،مــع أنهــا متــارس عدوان ـا ً يخلــف
دمــارا ً كارثي ـا ً ومئــات الشــهداء .ولذلــك ،ظهــر فــي اخلطــاب اإلســرائيلي مفهــوم
«احلــروب اإلســرائيلية اجلديــدة» ،باإلشــارة إلــى هــذا النــوع مــن احلــروب التــي
تخوضهــا إســرائيل ضــد منظمــات غيــر دوالنيــة.
*  K' 8wE)Mاe^7ن ا/AsاK&"G
**  K' E)Mاe^7ن ا/AsاK&"G
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تختلــف طبيعــة احلــروب اإلســرائيلية اجلديــدة عــن حروبهــا التقليديــة التــي
خاضتهــا ضــد الــدول العربيــة منــذ العــام  .1948إذ خاضــت إســرائيل فــي عقودهــا
األولــى حروبـا ً تقليديــة مــع اجليــوش العربيــة اســتنادا ً إلــى عقيــدة األمــن القومــي
الصهيونيــة التــي حــدد معاملهــا رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي األول «دافيــد بــن
غوريــون» ،التــي تنطلــق مــن عــدة فرضيــات أساســية للتعامــل مــع التهديــدات
التقليديــة املتمثلــة باجليــوش العربيــة النظاميــة حينهــا ،أهمها أن إســرائيل تعيش
حالــة «تهديــد وجــودي وخطــر دائــم» ،لوجودهــا بــني الــدول العربيــة الســاعية إلــى
القضــاء عليهــا ،وقــد عــزز هــذا التصــور «غيــاب العمــق اإلســتراتيجي» إلســرائيل،
وحالــة الالتكافــؤ الكمــي مــع الــدول العربيــة املتفوقــة عــددا ً ومســاح ًة ومــوارد،
مقابــل إســرائيل التــي تعانــي محدوديــة املــوارد االقتصاديــة واملاديــة والبشــرية.2
وبنــاء علــى هــذا وُضعــت الركائــز األساســية لعقيــدة األمــن القومــي اإلســرائيلية،
التــي تتمثــل فــي :3تعزيــز قــوة الــردع ،ونقــل املعركــة إلــى أرض العــدو والعمــل على
إنهــاء العــدوان بســرعة فــي حــال فشــل سياســة الــردع ،باإلضافــة إلــى تدميــر
أراض لـ«العــدو» والبقــاء فيهــا لتحقيــق مكاســب
قــوات العــدو املســلحة ،واحتــالل ٍ
سياســية ،وهجــوم اســتباقي أو حــرب وقائيــة فــي حــال التأكــد مــن نشــوب خطــر
أو احتمــال نشــوبه ،واعتمــاد الســالح النــووي كمــالذ أخيــر ،والتمتــع بقــدرات اإلنــذار
اإلســتراتيجي ،إلــى جانــب التفــوق النوعــي ملوازنــة التفــوق الكمــي العربــي.
أمــا منــذ انتفاضــة العــام  ،1987واملواجهــات فــي جنــوب لبنــان ،وانتفاضــة األقصــى
 ،2000والعــدوان املتكــرر علــى غــزة واملواجهــة مــع املقاومــة هنــاك ،فاحلديــث أصبح
عــن نــوع جديــد مــن احلــروب.
تقــع هــذه الســياقات العســكرية ضمــن مــا يعــرف بحــروب «اجليــل الرابــع» أو
«احلــروب الالمتماثلــة» « ،»asymmetricحيــث متيــل الدراســات إلــى تصنيــف احلــروب
إلــى عــدة أجيــال تتابعــت عبــر الزمــن .حيــث ظهــرت حــروب اجليــل األول منــذ عــام
 ،1648وأطلــق عليهــا مصطلــح «النابليونيــة» ،حيــث كانــت هــذه احلــروب تُــدار بــني
جيــوش نظاميــة باســتخدام التكتيــكات اخلطيــة والعموديــة ،علــى أرض قتــال
محــددة بــني جيشــني ميثــالن دولتــني فــي مواجهــة مباشــرة.4
ظهــر اجليــل الثانــي مــن احلــروب فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر ،بســبب
التطــور التكنولوجــي العســكري حينهــا ،حيــث لــم تعــد هنــاك حاجــة حلشــد
اجليــوش أمــام بعضهــا ،لتتولــى املدفعيــة عمليــة اســتنزاف العــدو دون التحــام
اجليــوش فــي املعــارك.5
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وظهــرت حــروب اجليــل الثالــث مــع احلــرب العامليــة الثانيــة عندمــا بــدأت أملانيــا
فــي تطويــر أســاليب املنــاورة و«احلــروب اخلاطفــة» ،إذ مت التركيــز فــي هــذا اجليــل
علــى اســتخدام الســرعة وعنصــر املفاجــأة ،واحلســم.6
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إلــى ذلــك ،تتميــز حــروب اجليــل الرابــع بانــدالع املواجهة بــني طرفــني غيــر متكافئني،
جيــش نظامــي يعتمــد أســاليب احلــرب التقليديــة وجماعــات مســلحة تعتمــد
أســاليب حــرب العصابــات ،تســتهدف نقــاط الضعــف عنــد اخلصــم ،وتعتبــر
الهجمــات غيــر املتكافئــة أكثــر توتــرا ً وإبداعــا ً وأعمــق ضــرراً ،إن اعتمــاد هــذا
النمــط مــن احلــروب علــى «حــرب العصابــات» يجعلهــا بحاجــة ملســاحة زمنيــة
أوســع ،فالدولــة هنــا حتــارب طرفــا ً رخــوا ً تصعــب محاصرتــه أو الهجــوم عليــه.7
شـكّل هــذا النمــط حتديـا ً لعقيــدة األمــن اإلســرائيلية ،التــي وُضعــت للتعامــل مع
التهديــدات التقليديــة ،وهــو مــا اســتدعى تغيــرا ً فــي العقيــدة األمنية اإلســرائيلية
يقــوم فــي األســاس علــى حتقيــق الــردع وليــس النصــر اخلاطــف احلاســم .فخــالل
العــدوان علــى لبنــان  2006ظهــر مــا يُعــرف إســرائيليا ً بـ«عقيــدة الضاحيــة» التــي
تُنســب لقائــد املنطقــة الشــمالية اإلســرائيلي األســبق فــي اجليــش اإلســرائيلي
ـمي ذلــك نهــج الضاحيــة .إن مــا حــدث فــي
«غــادي آيزنكــوت» ،الــذي قــال« :أنــا أسـ ّ
الضاحيــة اجلنوبيــة فــي بيــروت ،خــالل حــرب لبنــان الثانيــة عــام  ،2006هــو مــا
ـنفعل ضدهــا
ســيحدث فــي أي قريــة يتــم منهــا إطــالق النــار علــى إســرائيل .سـ ّ
قــوة غيــر متكافئــة ( ،)Disproportionateوسنتســبب بضــرر ودمــار بالغــني .إن
احلديــث مــن ناحيتنــا ،يــدور علــى قواعــد عســكرية ،ال علــى قــرى مدنيــة .8وذلــك
فــي إشــارة إلــى الدمــار الــذي حلــق بضاحيــة بيــروت اجلنوبيــة ،وقــد أكــد آيزنكــوت
أن الهــدف مــن هــذه العقيــدة هــو ردع حــزب اهلل عــن اإلقــدام علــى أي عمــل عدائــي
جتــاه إســرائيل الحقـاً .تطــور التصــور اإلســرائيلي لهــذه العقيــدة ليشــمل تدميــر
البنيــة التحتيــة واســتهداف املدنيــني ،وذلــك ســعيا ً لتحقيــق قــوة ردع حاســمة.9
اعتمــدت إســرائيل فــي حروبهــا ضــد قطــاع غــزة هــذا النهــج التدميــري بغيــة
حتقيــق الــردع ومنــع فصائــل املقاومــة مــن االنخــراط فــي معركــة جديــدة ،لكــن
املالحــظ أن إســرائيل تخــوض حربـا ً جديــدة كل بضــع ســنوات ضــد القطــاع ،فلــم
يســهم النهــج التدميــري فــي وقــف إطــالق الصواريــخ مــن القطــاع بشــكل كامل
أو منــع انــدالع مواجهــة جديــدة.
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بني عدواني  2014و :2021األسباب والسياقات
بالنظــر إلــى عدوانــي  2014و ،2021ميكــن مالحظــة وجــود تشــابه فــي الظــروف
والســياقات التــي أتــى فيهــا كال العدوانــني فــي بعــض جوانبهــا ،واختالفهــا
فــي جوانــب أخــرى كانــت عام ـال ً ومحفــزا ً إلســرائيل لشــن عدوانهــا مــن جانــب،
وللمقاومــة للــرد علــى هــذا العــدوان مــن جانــب آخــر.
اندلــع عدوانــا  2014و 2021فــي ظــل بيئــة وأوضــاع سياســية معقــدة خارجيــا ً
وداخليــا ً علــى الصعيــد الفلســطيني مــن جانــب واإلســرائيلي مــن جانــب
آخــر ،وأيض ـا ً فــي ظــل بيئــة ووضــع إقليمــي ودولــي غيــر ملتفــت إلــى القضيــة
الفلســطينية ،خاصــة مــع انكفــاء معظــم الــدول العربيــة علــى أزماتهــا الداخلية.
تكمــن اإلشــكالية األساســية التــي يعانــي منهــا قطــاع غــزة فــي احلصــار
اإلســرائيلي املفــروض عليــه منــذ ســيطرة حمــاس علــى احلكــم فيــه ،2007
اســتطاعت حمــاس التخفيــف مــن احلصــار عبــر األنفــاق التــي كانــت تربطهــا
مبصــر ،باإلضافــة إلــى تخفيــف مصــر مــن قيودهــا علــى معبــر رفــح إبــان حكــم
الرئيــس «محمــد مرســي» .إال أن هــذا الوضــع تغيــر بشــكل جــذري عقــب ســقوط
حكــم اإلخــوان فــي مصــر عــام  ،2013وتراجــع زخــم الثــورات العربيــة ،وأدى ذلــك إلى
قيــام اجليــش املصــري بحملــة لتدميــر األنفــاق التــي تربــط قطــاع غــزة بســيناء،
وهــذا مــا أدى إلــى تفاقــم احلصــار علــى غــزة.10
وفــي ذات الســياق ،تأزمــت عالقــة حركة حمــاس بـ”محــور املقاومــة” ،لعــدم مناصرة
احلركــة للنظــام الســوري خــالل األزمــة الســورية ،مــا أفقــد حمــاس الدعــم
السياســي والعســكري واملالــي الــذي كانــت توفــره لهــا إيــران وســورية وحــزب
اهلل .11وإلــى ذلــك ،فقــد ســادت املنطقــة العربيــة حالــة مــن التفــكك والشــرذمة
واالنقســام إثــر تداعيــات الربيــع العربــي ،و ظهــور تنظيــم الدولــة اإلســالمية
فــي العــراق والشــام ،باإلضافــة إلــى احتــدام الصــراع بــني إيــران وعــدد مــن الــدول
العربيــة ،وتوتــر عالقــات الــدول العربيــة فيمــا بينهــا.12
مــن ناحيــة أخــرى ،لــم يكــن الســياق الدولــي ملتفتــا ً للقضيــة الفلســطينية،
نتيجــة االنشــغال الغربــي بالصــراع مــع روســيا حــول أوكرانيــا ،واملفاوضــات مــع
إيــران حــول برنامجهــا النــووي ،ورغبــة الواليــات املتحــدة األميركيــة فــي تقليــل
انخراطهــا فــي قضايــا املنطقــة للتفــرغ ملواجهــة املنافســة الصينيــة.13
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كمــا اســتمر تعثــر املصاحلــة الفلســطينية الداخليــة ،وكانــت حركــة حمــاس
تســعى إلــى إجــراء املصاحلــة فــي محاولــة للتخلــص مــن احلصــار احمليــط بهــا
خاصــة بعــد التحــوالت اإلقليميــة الســابقة.14

ربيع صيف ٢٠٢١

العدوان على غزة بين عامي  2014و« :2021حروب إسرائيل الجديدة»

ف العدد

إزاء هــذه الوضــع اإلقليمــي والدولــي ،كانــت التقديــرات اإلســرائيلية أن حمــاس
ليســت مســتعدة لالنخــراط فــي مواجهــة مفتوحــة مــع إســرائيل ،وهــذا مــا
أغــرى إســرائيل بالتنصــل مــن املفاوضــات مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية
والتصعيــد فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وإن لــم يكــن الهــدف مــن التصعيــد
هــو الوصــول إلــى مواجهــة مفتوحــة طويلــة األمــد.15
ومــن ناحيــة أخــرى ،ميكــن القــول إن هذه الســياقات ،بشــكل جزئــي ،كانــت العوامل
التــي أدت إلــى انــدالع عــدوان  ،2021فاســتمرار احلصــار اإلســرائيلي علــى غــزة وتــأزم
عالقــات حمــاس بعــدد مــن الفاعلــني اإلقليميــني جعــال احتماليــة انــدالع عــدوان
جديــد علــى غــزة مســألة وقــت ،مــن حيــث إن مفاوضــات  2014خــالل العــدوان على
غــزة لــم تســهم فــي فــك احلصــار أو التخفيــف مــن حدتــه.
وبالعــودة إلــى الســبب املباشــر الــذي أدى إلــى انــدالع العــدوان  2014علــى قطــاع
غــزة ،فإنــه يكمــن فــي حادثــة اختطــاف املســتوطنني الثالثــة فــي مدينــة اخلليــل،
ومــا تبعهــا مــن أحــداث متسلســلة تدحرجــت لتنتهــي بالعــدوان اإلســرائيلي ضــد
قطــاع غــزة ،حيــث اتهمــت إســرائيل «حمــاس» بالوقــوف خلــف تلــك العمليــة.16
وفــي  8متــوز (يوليــو)  2014شــن اجليــش اإلســرائيلي عــدة غــارات جويــة علــى غــزة
ملعاقبــة حركــة حمــاس ،قامــت املقاومــة الفلســطينية بالــرد عليهــا بقصــف عــدد
مــن مســتوطنات غــالف القطــاع وغيرهــا.17
ونتيجــة لذلــك ،أعلنــت إســرائيل عــن عمليــة عســكرية علــى قطــاع غــزة حتــت
مســمى (اجلــرف الصامــد) ،وردا ً علــى ذلــك ،قامــت الفصائــل الفلســطينية بإطــالق
عمليــة عســكرية ملواجهــة العــدوان اإلســرائيلي ،إال أن الفصائــل الفلســطينية
لــم تتفــق علــى اســم فلســطيني واحــد للمعركــة.18
وبالنظــر إلــى عــدوان  ،2021فــإن األســباب املباشــرة التــي أدت إلــى اندالعــه تكمــن
فــي سلســلة االنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق القــدس واملســجد األقصــى ،حيــث
متثلــت أبــرز االنتهــاكات فــي:
•

الهجمــة االســتيطانية ضــد حــي الشــيخ جــراح املقدســي ،وهــو مــا أثــار
احتجاجــات فلســطينية فــي الداخــل الفلســطيني والضفــة الغربيــة.19
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•

وضــع شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي حواجــز فــي ســاحة بــاب العامــود ملنــع
املقدســيني مــن التوافــد إليــه ،وقيــام منظمــات صهيونيــة متطرفــة ،أبرزهــا
«الهافــا» ،باالعتــداء علــى املقدســيني واخلــروج مبســيرات اســتفزازية تنــادي
باالعتــداء علــى العــرب.20

•

اقتحــام شــرطة االحتــالل  8أيــار (مايــو)  2021للمســجد األقصــى ،وقمــع
املرابطــني فيــه للتصــدي ملســيرة األعــالم اإلســرائيلية التــي تقــام فــي ذكــرى
احتــالل كامــل القــدس عــام .21.1967

دعــت هــذه األحــداث املقاومــة فــي قطــاع غــزة لتحذيــر االحتــالل مــن االســتمرار
فــي عدوانــه ضــد القــدس واملســجد األقصــى ،وهــو مــا أدى الحقـا ً إلــى انخراطهــا
املباشــر فــي التصــدي للعــدوان اإلســرائيلي.
بعيــدا ً عــن األســباب املباشــرة النــدالع معركــة «ســيف القــدس» ،جــرت املعركــة
فــي ســياقات فلســطينية وإســرائيلية وعربيــة ودوليــة معقــدة شــهدت خاللهــا
القضيــة الفلســطينية تراجعــا ً ملموســاً ،ولكنهــا مــن ناحيــة أخــرى كانــت
عام ـال ً محفــزا ً النــدالع مواجهــة جديــدة بــني املقاومــة الفلســطينية ٍوإســرائيل.
فتلــك الســياقات والظــروف كانــت هــي العوامــل التــي أدت إلــى انــدالع عــدوان
 2014واســتمرت عالقــة بعــده .فاحلصــار اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة ،الــذي
فشــلت محــاوالت حركــة حمــاس فــي فكــه أو التخفيــف مــن حدتــه عبــر القــوة
العســكرية خــالل عــدوان  ،2014وبعــده عبــر «مســيرات العــودة» ووســائل املقاومــة
الشــعبية ،اســتمر وتفاقمــت نتائجــه.
لــم يختلــف الســياق العربــي الــذي جــرى فيــه عــدوان  2021عــن ســياق عــدوان
 ،2014فلــم تتحســن عالقــات حمــاس مبصــر وبعــض دول اخلليــج كثيــراً ،إضافــة إلى
اســتمرار القطيعــة بــني حمــاس والنظــام الســوري .ومــن ناحيــة أخــرى ،كانــت
الــدول العربيــة منشــغلة بعــدد مــن األزمــات الداخليــة والبينيــة ،وخصوصـا ً أزمــة
الكورونــا وســبل مواجهتهــا ،والصراعــات فــي ليبيــا واليمــن .22وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،شــهدت الفتــرة الســابقة للعــدوان موجــة جديــدة مــن اتفاقيــات التطبيــع
بــني إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن
23
والســودان واملغــرب ،فــي انســجام مــع نهــج تصفيــة القضيــة الفلســطينية.
ولكــن مــن جانــب آخــر ،حدثــت انفراجــات فــي عــدد مــن األزمــات العربيــة،
كاملصاحلــة اخلليجيــة وجهــود املصاحلــة بــني تركيــا ومصــر ،وهــو مــا كان لــه أثــر
فــي مواقــف بعــض األطــراف مــن العــدوان الحقــا ،وخصوصـا ً مصــر التــي اختلــف
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وعلــى الصعيــد الدولــي ،جــرى العــدوان بعــد فتــرة وجيــزة مــن قــدوم إدارة الرئيــس
األميركــي جــو بايــدن للبيــت األبيــض خلفــا ً إلدارة ترمــب الــذي كان منحــازا ً
إلســرائيل ألبعــد مــدى .24بــدا واضحــا ً أن سياســة الرئيــس بايــدن تختلــف عــن
سياســة ســلفه ،حيــث اتســمت سياســته جتــاه الشــرق األوســط وقضايــاه بعــدم
الوضــوح وعــدم رغبتــه فــي االنخــراط فــي صراعــات جديــدة فيــه . 25وظهــر أثــر هــذا
التوجــه لــدى إدارة بايــدن فــي الضغــوط األميركيــة التــي مورســت علــى إســرائيل
للتوصــل إلــى وقــف إطــالق نــار ،ودعــم جهــود الوســاطة التــي كانــت جتريهــا مصــر.
مــن ناحيــة أخــرى ،كانــت إســرائيل تعانــي مــن أزمــة سياســية جــراء عقــد
أربــع جــوالت انتخابيــة للكنيســت خــالل عامــني ،وفشــل فــي تشــكيل حكومــة
إســرائيلية مســتقرة .كانــت هــذه األزمــة السياســية أحــد األســباب التــي دفعــت
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق بنيامــني نتنياهــو لتصعيــد األوضاع فــي القدس،
واالعتــداء علــى قطــاع غــزة الســتثمار املعركــة فــي مكاســب سياســية تعرقــل
إزاحتــه عــن احلكــم.26
بعيــدا ً عــن األســباب املباشــرة والظــروف التــي أدت إلــى انــدالع عدوانــي  2014و2021
علــى غــزة ،فــإن املقاومــة الفلســطينية كانــت لهــا أســبابها التــي تدفعهــا إلــى
الدخــول فــي هــذه املواجهــة .حيــث يبــدو أن املقاومــة الفلســطينية فــي عدوانــي
 2014و 2021كانــت راغبــة فــي خــوض املواجهــة فــي محاولــة لتوظيــف القــوة
العســكرية التــي لديهــا لفــك احلصــار عــن قطــاع غــزة أو التخفيــف مــن حدتــه،
وهــو مــا كان أكثــر وضوح ـا ً فــي عــدوان  2014منــه فــي عــدوان .2021

األهداف اإلسرائيلية بني عدواني  2014و2021
عنــد النظــر إلــى االعتــداءات اإلســرائيلية ضــد غــزة فــي ضــوء املقاربــة اإلســرائيلية
للحــروب اجلديــدة املتمثلــة بـ«عقيــدة الضاحيــة» ،يتضــح أن إســرائيل لــم تعــد
تهــدف إلــى القضــاء علــى خصومهــا أو حتقيــق النصــر احلاســم ،وإمنــا وضعــت هدفا ً
جديــدا ً يتمثــل بـ«الــردع» ،ألن إســرائيل ال تواجــه جيوشـا ً نظاميــة ،وإمنــا منظمــات
غيــر دوالنيــة يصعــب التعامــل معهــا مبنطــق احلــروب التقليديــة .وعلــى أيــة حــال،
فاألهــداف اإلســرائيلية فــي كال العدوانــني متقاربــة ،والفــروق فــي األهــداف هــي
فــروق تكتيكيــة تتعلــق بظــروف املعركــة وتطوراتهــا.
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فــي كال العدوانــني ،ظهــر مفهــوم «املعاقبــة» كهــدف أولــي للعــدوان ،ففــي عــدوان
 ،2014كانــت إســرائيل تهــدف ملعاقبــة حمــاس علــى عمليــة اختطاف املســتوطنني
فــي اخلليــل ،27وفــي عــدوان  ،2021كان الهــدف املعلــن هــو تدفيــع حمــاس ثمنــا ً
باهظ ـاً ،ألنهــا جتــرأت وقصفــت القــدس .28ومــع تصاعــد العــدوان ،كانــت إســرائيل
تضــع أهداف ـا ً جديــدة تتــواءم مــع تطــورات املعركــة.
إال أن هــدف عــدوان  2021ظــل محصــورا ً فــي مفهــوم املعاقبــة واســتعادة الــردع ،ألن
املقاومــة فــي هــذه اجلولــة هــي التــي بــادرت بتوجيــه الضربــة األولــى ،حيــث قــال
أفيــف كوخافــي رئيــس أركان اجليــش اإلســرائيلي إنــه «لــم يكــن املقصــود بعمليــة
حــارس األســوار حتقيــق نصــر حاســم فــي غــزة ،ولكــن حرمــان حمــاس واجلهــاد مــن
قدراتهمــا العســكرية ،وخلــق الــردع».29
مسار املعركة بني عدواني  2014و 2021
عنــد النظــر إلــى اجلــوالت اإلســرائيلية املتتابعــة ضــد قطــاع غــزة ،ميكــن مالحظــة
أن مبــادئ العقيــدة األمنيــة اإلســرائيلية ،التــي كانــت تعتبــر مــن األمــور البديهيــة
فــي حــروب إســرائيل التقليديــة ،قــد تهــاوت تباعــا ً فــي معاركهــا ضــد قطــاع
غــزة .ومــن أهــم هــذه املبــادئ العســكرية التــي لــم تعــد موجــودة فــي احلــروب
اإلســرائيلية علــى غــزة :ذرائــع احلــرب ،الضربــة االســتباقية ،احلــرب اخلاطفــة ،نقــل
أراض جديــدة .بــدا واضح ـا ً أن
املعركــة إلــى أرض العــدو ،النصــر احلاســم ،احتــالل ٍ
معظــم هــذه املبــادئ ســقطت فــي عــدوان  ،2014كمــا أن مجرياتــه وأداء املقاومــة
أدت إلــى تراجــع إســرائيل عــن بعــض املبــادئ األخــرى وفقدانهــا القــدرة علــى تنفيــذ
بعضهــا اآلخــر خــالل عــدوان .2021
فإســرائيل ،قبيــل عــدوان  ،2014لــم تتوقــع أن تبــادر حمــاس إلــى كســر الهدنــة
القائمــة منــذ عــام 2012؛ العتقادهــا أن حركــة حمــاس ضعفــت بعــد انهيــار نظــام
اإلخــوان فــي مصــر وتوجههــا نحــو املصاحلــة مــع الســلطة الفلســطينية .ولــم
تســتطع إســرائيل تقديــر حجــم االســتعدادات العســكرية ومنظومــة األنفــاق بــني
غــزة واألراضــي احملتلــة وحجــم ترســانة حمــاس مــن الصواريــخ ،وعليــه ،توقعــت
إســرائيل أن حمــاس لــن تتمكــن مــن الصمــود طوي ـالً ،وستســارع إلــى التهدئــة.30
علــى العكــس مــن ذلــك ،أظهــرت املقاومــة الفلســطينية اســتعدادا ً مميــزا ً
خــالل العــدوان انعكــس علــى قــدرة املقاومــة علــى مفاجــأة العــدو منــذ بدايــة
العــدوان ،وقدرتهــا علــى االســتمرار فــي املواجهــة لفتــرة أطــول بكثيــر ممــا كان
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يتوقــع االحتــالل ،فقبــل انــدالع العــدوان ،كانــت التقديــرات اإلســرائيلية تــرى أن
هنــاك مواجهــة قادمــة مــع املقاومــة الفلســطينية دون حتديــد توقيتهــا بدقــة،
ولذلــك ،بذلــت املؤسســة العســكرية اإلســرائيلية جهــودا ً كبيــرة فــي التخطيــط
للمعركــة املتوقعــة ،ووضعــت خططـا ً وســيناريوهات متعــددة لطبيعــة املعركــة.31
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم تتطابــق أي مــن اخلطــط اإلســرائيلية مــع املعركــة. 32

ربيع صيف ٢٠٢١

العدوان على غزة بين عامي  2014و« :2021حروب إسرائيل الجديدة»

ف العدد

وإلــى ذلــك ،كان االفتــراض لــدى االحتــالل بــأن العمليــة علــى غــزة ستســتغرق مــا
بــني  7إلــى  10أيــام علــى غــرار عــدوان  .33 2012ولكــن املعركــة لــم تســر حســب
التوقعــات اإلســرائيلية ،وهــذا مــا أفقــد إســرائيل قدرتهــا علــى إدارة املعركــة مبــا
يتناســب مــع عقيدتهــا األمنيــة ،فاملعركــة بــدأت علــى خــالف اجلــوالت الســابقة،
التــي اســتطاعت إســرائيل أن تأخــذ زمــام املبــادرة منــذ اللحظــة األولــى فيهــا مــن
خــالل توجيــه الضربــة األولــى أو اغتيــال شــخصية قياديــة كبيــرة ،ففــي عــدوان
 2014لــم تتمكــن إســرائيل مــن مباغتــة املقاومــة بتوجيــه ضربــة قويــة لهــا فــي
البدايــة ،لتأخــذ املقاومــة زمــام املبــادرة وتفاجــئ العــدو مبــدى االســتعداد للمعركــة.
استمر العدوان على قطاع غزة  51يوما ً منقسمة إلى أربع مراحل:

املرحلة اجلوية :استمرت  10أيام  17-7متوز (يوليو) 2014
تقــوم إســرائيل ،بالعــادة ،فــي حروبهــا اجلديــدة باالعتمــاد علــى القصــف اجلــوي
واملدفعــي مــن اخلــارج ،وجتنــب الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة مــع املقاومــة .وهــذا
يعــود إلــى أن إســرائيل تتصــرف فــي حروبهــا مبنطــق الــردع املبنــي علــى إحــداث
الدمــار الكثيــف لــدى خصمهــا ،وهــذا مــا حكــم العــدوان اإلســرائيلي ضــد قطــاع
غــزة فــي بدايتــه ،حيــث كانــت إســرائيل تســعى خللــق حالــة مــن الــردع ومعاقبــة
حمــاس ،ولكــن تطــورات املعركــة وظهــور ســالح األنفــاق بقــوة ورفــض املقاومــة
للمبــادرة املصريــة ،دفــع إســرائيل لتصعيــد عدوانهــا والدخــول فــي معركــة بريــة
ضــد القطــاع. 34

املرحلة البرية :استمرت من  17متوز (يوليو) إلى  4آب (أغسطس) 2014
دخلــت إســرائيل املعركــة البريــة ضــد قطــاع غــزة بعــد تصاعــد تهديــد األنفــاق
ومتكــن املقاومــة الفلســطينية مــن تنفيــذ عمليــات نوعيــة خلــف خطــوط العــدو
عبرهــا ،حيــث كان هــدف احلملــة البريــة هــو القضــاء علــى األنفــاق .ولكن إســرائيل
اصطدمــت مبقاومــة شرســة وعمليــات نوعيــة للمقاومــة أدت ملقتــل وإصابــة
العشــرات مــن اجلنــود ،ومتكــن املقاومــة مــن أســر جنــدي إســرائيلي. 35
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وعلــى حــني غــرة ،أعلنــت إســرائيل فــي  3آب (أغســطس) انتهــاء مهمــة القضــاء
علــى األنفــاق ،وبذلــك ،تكــون حققــت أهدافهــا مــن العــدوان .بيــد أن هــذا يتناقــض
مــع الهــدف األساســي للعــدوان ضــد القطــاع الــذي كان متمثـال ً بتحقيــق الــردع،
يتــأت حتــى تلــك اللحظــة ،ألن املقاومــة اســتمرت فــي قصــف
وهــو مــا لــم
َ
املســتوطنات اإلســرائيلية طــوال فتــرة احلملــة البريــة ومــا بعدهــا.36

املرحلة الثالثة :وقف إطالق النار استمرت من  8-5آب (أغسطس) 2014
شــهدت هــذه املرحلــة محاولــة اجلانــب املصــري التوصــل إلــى وقــف إطــالق النــار
طويــل األمــد بــني الطرفــني ،وكانــت هــذه الفتــرة عبــارة عــن هــدن إنســانية علــى
وقــع مســار املفاوضــات ،ولــم يتجــدد خاللهــا إطــالق النــار ســوى ثالثــة أيــام.37

املرحلة الرابعة :جتدد العدوان :من  26-19آب (أغسطس) 2014
ســعت إســرائيل خــالل هــذه املرحلــة إلــى الضغــط عســكريا ً علــى فصائــل
املقاومــة محاولـ ًة اغتيــال قــادة كبــار فــي املقاومــة للخــروج بصــورة االنتصــار مــن
العــدوان ،كذلــك تكثيــف اســتهداف األهــداف املدنيــة وخصوصـا ً األبراج الســكنية
إلجبــار املقاومــة علــى وقــف إطــالق النــار. 38
جتــدر اإلشــارة إلــى أن كال الطرفــني لــم يتوقفــا بعــد عــدوان  2014عــن االســتعداد
للجولــة القادمــة ،فمــن ناحيــة إســرائيل ،كان واضحــا ً أنهــا تســعى لتحييــد
التهديــدات اجلديــدة التــي ظهــرت خــالل عــدوان  ،2014املتمثلــة بالدرجــة األولــى
بســالح األنفــاق الهجوميــة والكومانــدوز البحــري لــدى املقاومــة ،فقــد عملــت
إســرائيل منــذ نهايــة العــدوان علــى محاولــة القضــاء علــى أنفــاق املقاومــة
الهجوميــة ،وبنــاء جــدران عازلــة حتــت األرض ملواجهتهــا ،وأقامــت أيضــا ً جــدارا ً
فــي البحــر علــى حدودهــا البحريــة مــع قطــاع غــزة ،باإلضافــة إلــى تطويرهــا
لتكنولوجيــا عســكرية للكشــف عــن األنفــاق. 39
ميكــن القــول إن عــدوان  2021هــو امتــداد لعــدوان  2014مــن الناحيــة العســكرية،
ففــي كل جولــة بــني إســرائيل واملقاومــة الفلســطينية ،يحــاول كل طــرف أن يث ّبــت
قواعــد جديــدة لالشــتباك .فاملقاومــة الفلســطينية تســير فــي إســتراتيجية
طويلــة األمــد لكســر اخلطــوط احلمــراء اإلســرائيلية ،فمث ـال ً قصــف مســتوطنات
غــالف غــزة هــو مــن البديهيــات التــي تطــورت منــذ بدايــة اســتخدام الصواريــخ
الفلســطينية وتصنيعهــا ،واســتطاعت املقاومــة منــذ جولــة  2012أن تتجــاوز هذا
املــدى وتقصــف تــل أبيــب والقــدس لتخــط قاعــدة جديــدة فــي قواعــد االشــتباك
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مــع العــدو ،ثــم تكــررت هــذه احلادثــة فــي عــدوان  2014ولكــن بوتيــرة أعلــى ومــدى
أبعــد .فــي عــدوان  2021بــدا أن قصــف املقاومــة ملنطقــة املركــز فــي إســرائيل مــن
املســلمات ،مثلهــا مثــل قصــف مســتوطنات غــالف غــزة ،حيــث تهــدف املقاومــة
إلــى اخلــروج مــن كل جولــة بقواعــد قتــال جديــدة لتحقيــق مكاســب عســكرية،
ومحاولــة احلــد مــن أســلوب إســرائيل التدميــري الــذي تنتهجــه فــي حروبهــا ضــد
قطــاع غــزة.
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دخلــت إســرائيل عــدوان  2021بعقيــده قتاليــة جديــدة ميكــن تســميتها «عقيــدة
كوخافــي» نســبة إلــى رئيــس أركان جيــش االحتــالل «أفيــف كوخافــي» الــذي وضــع
عقيــدة النصــر اجلديــدة ،وأحــد مكوناتهــا األساســية هــو اســتخدام قــوة نيــران
جماعيــة مــن خــالل التنســيق بــني القــوات املشــتركة ،والقيــام بذلــك بشــكل
أســرع وبــذكاء أكثــر حتديــدا ً ممــا ســبق رؤيتــه ،كل ذلــك بغيــة قهــر العدو واســتعادة
الــردع علــى املــدى الطويــل وبســرعة . 40املالحــظ أن عقيــدة كوخافــي ال حتمــل أي
تغييــر جوهــري عــن مضمــون عقيــدة الضاحيــة ،وإمنــا زادت كثافــة التدميــر الــذي
ســتحدثه إســرائيل فــي حروبهــا اجلديــدة ضــد قطــاع غــزة ،وهــذا اتضــح خــالل
العــدوان علــى قطــاع غــزة.
وفــي ضــوء هــذه العقيــدة ،اعتمــد اجليــش اإلســرائيلي منــذ بدايــة املعركــة علــى
سياســة هــدم األبــراج الســكنية التــي حتــوي عشــرات املنــازل ،وقــد مــارس االحتالل
هــذه السياســة فــي أواخــر عــدوان  2014للضغــط علــى املقاومــة وإجبارهــا
علــى املوافقــة علــى التهدئــة .بــدأ االحتــالل عــدوان  2021بنفــس السياســة ،إذ
تعمــد تدميــر عــدد مــن األبــراج الســكنية ،ولكــن املقاومــة حاولــت ردع االحتــالل
عــن ممارســة هــذه السياســة عبــر تكثيــف قصــف املســتوطنات اإلســرائيلية
واســتهداف أهــداف مدنيــة. 41
وإلــى ذلــك ،كان عــدوان  2021مواجهــة صاروخيــة بامتيــاز ،فعلــى خــالف عــدوان
 2014لــم تقــدم إســرائيل علــى التوغــل البــري قــي قطــاع غــزة ،مــع أنهــا حاولــت
بــث إشــاعات حــول القيــام بعمليــة بريــة فــي القطــاع لإليقــاع باملقاومــة ،42ويعــود
ذلــك إلــى جتربــة احلملــة البريــة التــي شــنتها إســرائيل علــى قطاع غــزة فــي .2014
ولكــن فــي املقابــل ،شــهدت هــذه املعركة تطــورات مهمــة متثلت بــاألداء العســكري
املتميــز للمقاومــة الفلســطينية فــي مجــال إطــالق الصواريــخ نحــو املســتوطنات
اإلســرائيلية ،إذ إن فصائــل املقاومــة أطلقــت مــا يزيــد علــى  4000صــاروخ خــالل
أيــام املواجهــة األحــد عشــر ،مــا يســاوي عــدد الصواريــخ التــي أُطلقــت خــالل 50
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يومـا ً مــن عــدوان  .2014كمــا لوحــظ أن املقاومــة الفلســطينية جنحــت منــذ 2014
فــي تطويــر صواريــخ أبعــد مــدى وأكثــر دقــة ممــا كانــت متتلكــه مــن قبل.43ويبــدو أن
املقاومــة الفلســطينية صبــت جــل جهودهــا علــى تطويــر منظومتهــا الصاروخيــة
نتيجــة اجلهــود اإلســرائيلية احلثيثــة ملواجهــة ســالح األنفــاق.
ومــن التطــورات العســكرية الالفتــة فــي هــذه املعركــة؛ قــدرة املقاومــة علــى
توجيــه رشــقات صاروخيــة كثيفــة فــي وقــت قصيــر نحــو منطقــة تــل أبيــب
وفشــل القبــة احلديــدة فــي اعتــراض كميــة ال بــأس منهــا ،وهــو مــا يعكــس التطور
العســكري الــذي حققتــه املقاومــة بعــد عــدوان  2014الــذي كانــت املقاومــة خاللــه
توجــه رشــقات صاروخيــة بعــدد محــدود مــن الصواريــخ نحــو منطقــة تــل أبيــب أو
القــدس وبأوقــات متباعــدة ،ففــي هــذا العــدوان ،أطلقــت املقاومــة أكثــر مــن 130
صاروخـا ً فــي ضربــة واحــدة نحــو منطقــة تــل أبيــب ،وهــو مــا أدى لتعطيــل حركــة
الطيــران فــي مطــار بــن غوريــون  ، 44باإلضافــة إلــى تنــوع أهــداف صواريــخ املقاومــة،
التــي طالــت قواعــد عســكرية ومنشــآت بنيــة حتتيــة متنوعــة.45
ومــن زاويــة أخــرى ،فــإن احلــدث األهــم الــذي جتلــى فــي هــذه املعركــة وشــكل حتديـا ً
أمنيـا ً خطيــرا ً لســلطات االحتــالل اإلســرائيلي هــو الهبــة الشــعبية لفلســطنيي
أراضــي  48التــي تزامــن اشــتعالها مــع انــدالع العــدوان ضــد قطــاع غــزة ،حيــث
بــدأت التحــركات فــي الداخــل مــع بدايــة االنتهــاكات الصهيونيــة بحــق القــدس
واملســجد األقصــى ،وتصاعــدت وتيرتهــا واتســعت رقعتهــا لتشــمل معظــم املــدن
والبلــدات العربيــة فــي الداخــل بعــد ارتقــاء الشــهيد موســى حســونة فــي اللــد.
اعتبــرت الهبــة الشــعبية فــي الداخــل مبثابــة جبهــة ثانيــة خــالل العــدوان ،وهــو
مــا أظهــر أن معــادالت فصــل الشــعب الفلســطيني جغرافيــا ً وسياســيا ً التــي
تفرضهــا إســرائيل عليــه فــي مختلــف أماكــن وجــوده مت حتديهــا وخلخلتهــا فــي
هــذه املعركــة. 46
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،امتــدت املواجهــات إلــى الضفــة الغربيــة التــي شــهدت
احتجاجــات ومســيرات دعــم شــعبية فــي أماكــن متعــددة ،باإلضافــة حلــدوث
اشــتباكات مســلحة بــني مقاومــني فلســطينيني وجيــش االحتــالل.47
وأثنــاء العــدوان ،انطلقــت مــن جنــوب لبنــان أربعــة صواريــخ جتــاه إســرائيل ،اتهمــت
إســرائيل حــزب اهلل اللبنانــي بالســماح بهــا كونهــا أطلقــت مــن منطقــة تقــع
حتــت ســيطرته .وأطلقــت أيضـا ً ثالثــة صواريــخ مــن ســورية جتــاه اجلــوالن الســوري
احملتــل ،واتهمــت إســرائيل إيــران بأنهــا أرســلت طائــرة بــدون طيــار مــن العــراق
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للمشــاركة فــي القتــال . 48عكســت هــذه األحــداث إمكانيــة افتتــاح عــدة جبهــات
ضــد إســرائيل فــي آن واحــد فــي حــال اســتمرار العــدوان ،ومــا زاد احتماليــة هــذا
الســيناريو هــو تصريــح حلســن نصــر اهلل ،األمــني العــام حلــزب اهلل ،أشــار فيــه إلــى
أن اســتمرار اعتــداء إســرائيل علــى القــدس ســيجرها إلــى حــرب إقليميــة. 49
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ميكــن القــول إن جولــة  2021كانــت معركــة «كســر عظــام» ،فاملقاومــة
الفلســطينية كانــت تســعى لفــرض معادلــة جديــدة تربــط بــني غــزة والقــدس
فــي املرحلــة األولــى ،بحيــث تصبــح املقاومــة مخولــة بالــرد علــى جرائــم االحتــالل
فــي القــدس ،وهــو فعليــا ،إن يحــدث ،ســيقيد أيــدي إســرائيل فيهــا .واألهــم مــن
ذلــك ،هــو أن رضــوخ إســرائيل لهــذه املعادلــة قــد يــؤدي إلــى توســعها لتشــمل
الضفــة الغربيــة والداخــل ،وهــو مــا يشــكل ضربــة إســتراتيجية للمشــروع
الصهيونــي برمتــه .ولذلــك ،فــإن إســرائيل شــنت عدوانـا ً هــو األعنــف ،مــن حيــث
حجــم الدمــار وعــدد الغــارات بالنســبة لعــدد أيــام العــدوان ،لكســر هــذه املعادلــة
وتثبيــت معادلــة فصــل غــزة عــن بقيــة فلســطني.

جهود الوساطة والتهدئة بني عدواني  2014و2021
جــرت محــاوالت الوســاطة والتهدئة بــني إســرائيل وفصائــل املقاومة الفلســطينية
منــذ بدايــة العــدوان ،ونظــرا ً لــدور مصــر التاريخــي وثقلهــا السياســي وعالقاتهــا
باألطــراف املعنيــة ،فقــد تقدمــت مصــر فــي األيــام األولــى مــن العــدوان مببــادرة
لوقــف إطــالق النــار بــني اجلانبــني الفلســطيني واإلســرائيلي ،نصــت علــى وقــف
إطــالق النــار ثــم فتــح املعابــر مــع القطــاع ،بنــاء علــى اســتقرار الوضــع األمنــي،
وإطــالق ســراح معتقلــني لــدى إســرائيل ،وقــد ارتكــزت املبــادرة املصريــة علــى فكــرة
العــودة إلــى «الهــدوء مقابــل الهــدوء» .أعلنــت إســرائيل موافقتهــا علــى املبــادرة
املصريــة مــن طــرف واحــد ،إال أن فصائــل املقاومــة الفلســطينية ،وبالتحديــد حركة
حمــاس أعلنــت عــن رفضهــا للمبــادرة املصريــة.
دعــت مصــر األطــراف إلــى املفاوضــات فــي القاهــرة ،فتوجــه وفــد فلســطيني ضــم
ممثلــني عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركتــي حمــاس واجلهــاد اإلســالمي،
ـرض للمقاومــة الفلســطينية التــي
لــم جتـ ِر املفاوضــات فــي القاهــرة علــى نحــو مـ ٍ
كانــت تواجــه التعنــت والتالعــب اإلســرائيلي فــي املفاوضــات مــن جهــة ،وضغــوط
امليــدان العســكرية وارتفــاع كلفــة العــدوان املاديــة والبشــرية مــن جهــة أخــرى،
وهــو مــا أدى إلــى انهيــار املفاوضــات عــدة مــرات خــالل فتــرة الثالثــة أســابيع التــي
جــرت فيهــا. 50
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وفــي  26آب  ،2014توصلــت فصائــل املقاومــة إلــى اتفــاق ال يختلــف فــي محتــواه
كثيــرا ً عــن املبــادرة املصريــة األولــى ،ويخلــو مــن مطالــب املقاومــة التــي متســكت
بهــا حركــة حمــاس طيلــة أيــام العــدوان ،مت مبوجبــه القبــول بالتهدئــة مــع االحتالل
حفظ ـا ً للدمــاء واســتنادا ً لتفاهمــات  .2012وأعلــن عــن اســتمرار املفاوضــات غيــر
املباشــرة بــني الطرفــني بشــأن القضايــا العالقــة.51
كانــت إلســرائيل فــي هــذا العــدوان اليــد الطولــى في امليــدان ،ال مــن ناحية اخلســائر
العســكرية فــي صفــوف املقاومــة ،ولكــن مــن ناحيــة قــدرة إســرائيل علــى إحــداث
تدميــر هائــل فــي البنيــة التحتيــة واألبــراج الســكنية وإيقــاع مئــات الشــهداء
املدنيــني فــي قطــاع غــزة .وقــد شــكلت هــذه السياســة التدميريــة ضغطـا ً علــى
املقاومــة دفعهــا للقبــول باملبــادرة املصريــة التــي رفضتهــا فــي بدايــة العــدوان.
إن اإلشــكالية التــي وقعــت فيهــا حركــة حمــاس فــي هــذا العــدوان هــي أن جملــة
املــآزق التــي وجــدت نفســها عالقــة فيهــا ،دفعتهــا إلســاءة تقديــر حــدود القــوة
العســكرية التــي متتلكهــا وافتراضهــا أنــه ميكــن مــن خاللهــا إجبــار إســرائيل على
رفــع احلصــار عــن قطــاع غــزة بصــورة جذريــة ،وهــو مــا كانــت إســرائيل رافضــة
لــه بصــورة حاســمة ،مــا جعلهــا مســتعدة الرتــكاب مجــازر بشــرية وماديــة فــي
قطــاع غــزة للحيلولــة دون حدوثــه.
اختلفــت طبيعــة التهدئــة ومســارها بشــكل الفــت فــي عــدوان  2021عنهــا فــي
عــدوان  .2014ففــي هــذا العــدوان ،لــم تتشــكل وفــود للتفــاوض حــول املطالــب
والشــروط ،يعــود ذلــك إلــى قصــر زمــن العــدوان باملقارنــة مــع عــدوان  ،2014ومــن
ناحيــة أخــرى ،كان العــدوان مــن وجهــة نظــر إســرائيل واملقاومــة الفلســطينية
أيضـا ً «حــرب ردع» ،إذ انخرطــت املقاومــة فــي املواجهــة لردع االحتــالل عــن اعتداءاته
بحــق القــدس وأهلهــا ،وفــي املقابــل ،دخلــت إســرائيل العــدوان لـــ« تلقــني املقاومــة
درسـاً» وردع املقاومــة عــن إطــالق الصواريــخ وتهديــد األمــن اإلســرائيلي .وهــذا مــا
دفــع كال الطرفــني لرفــض وســاطات التهدئــة فــي بدايــة العــدوان.52
ولكــن نتيجــة التطــورات فــي امليــدان وازديــاد املعارضــة الشــعبية والرســمية
للعــدوان اإلســرائيلي فــي الواليــات املتحــدة وفشــل إســرائيل فــي حتقيــق إجنــاز
عســكري مهــم ،تدخلــت اإلدارة األميركيــة للضغــط علــى حكومــة االحتــالل
للتوصــل لتهدئــة بشــكل عاجــل . 53وأجــرى بايــدن ووزيــر خارجيتــه أنتونــي بلينكــن
اتصــاالت مــع قــادة االحتــالل للضغــط عليهــم للقبــول بوقــف إطــالق النــار ،ومــع
قطــر واألردن ومصــر للوســاطة فــي وقــف إطــالق النــار الــذي كان ملصــر الــدور األبــرز
فيــه.54
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وفــي  20أيــار (مايــو)  2021صــادق الكابينيــت اإلســرائيلي علــى وقــف إطــالق النــار
بنــاء علــى املقتــرح املصــري .وأعلنــت املقاومــة مــن طرفهــا قبولهــا بوقــف إطــالق
النــار ،ولكــن ذلــك مرهــون بســلوك االحتــالل والتزامــه بوقــف إطــالق النــار .وشــدد
االحتــالل علــى أن وقــف إطــالق النــار لــم يكــن مشــروطاً ،وأنــه بنــي علــى معادلــة
«الهــدوء مقابــل الهــدوء» ،إال أن حكومــة االحتــالل منعــت املســؤولني اإلســرائيليني
مــن اإلدالء بتصريحــات حــول االتفــاق. 55
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التفاعل الدولي بني عدواني  2014و2021
تســاهم احلــروب اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة فــي زيــادة التفاعــل والدعــم
الدولــي للقضيــة الفلســطينية ،فمــع كل عــدوان ،تشــهد العديــد مــن العواصــم
العربيــة والعامليــة مظاهــرات دعــم وإســناد للشــعب الفلســطيني ،وإدانــة
لالحتــالل اإلســرائيلي واعتداءاتــه ضــد الشــعب الفلســطيني .فقبيــل احلــروب
اإلســرائيلية علــى غــزة ،كانــت القضيــة الفلســطينية تشــهد تراجعـا ً وتهميشـا ً
نتيجــة انشــغال اإلقليــم والعالــم بقضايــا وأزمــات أخــرى؛ مــا مكّــن إســرائيل
والواليــات املتحــدة األميركيــة مــن اســتهداف الشــعب الفلســطيني ومحاولــة
إنهــاء قضيتــه .وعلــى الرغــم مــن أن املقاومــة الفلســطينية ال تقــف مكتوفــة
األيــدي إزاء االعتــداءات اإلســرائيلية ،بــل تبــادر ملواجهــة العــدوان والدفــاع عــن
الشــعب الفلســطيني مبــا أوتيــت مــن قــوة ،إال أن ذلــك ال يقلــل الدعــم الشــعبي
والرســمي للشــعب الفلســطيني خــالل العــدوان .وهنــا يظهــر مــدى تغلــب الرواية
الفلســطينية علــى الروايــة اإلســرائيلية التــي متيــل لقلــب احلقائــق وتزييفهــا
وتصويــر إســرائيل كمعتــدى عليهــا ،حيــث تســهم جــوالت القتــال بــني املقاومــة
الفلســطينية وإســرائيل فــي تقــدمي الشــعب الفلســطيني للعالــم كشــعب يــرزح
حتــت االســتعمار؛ ميــارس حقــه الطبيعــي فــي الكفــاح املســلح لنيــل حقوقــه.
وعليــه ،شــهد عــدوان  2014تفاعــال ً دوليــا ً شــعبيا ً ورســميا ً مــع القضيــة
الفلســطينية ،حيــث ســاهمت أحــداث العــدوان علــى غــزة فــي إحــداث العديــد
مــن التغيــرات والتحــوالت علــى صعيــد دعــم القضيــة الفلســطينية .ولكــن
الظــروف واألزمــات اإلقليميــة التــي كانــت ســائدة إبــان تلــك الفتــرة ،وتوتــر عالقــات
حمــاس مــع عــدد مــن القــوى اإلقليميــة جعلــت التضامــن العربــي مــع الشــعب
الفلســطيني دون املســتوى املطلــوب علــى املســتويني الرســمي والشــعبي.56
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى ،تصاعــدت ،علــى املســتوى الدولــي ،حملــة املقاطعــة
االقتصاديــة واألكادمييــة ضــد إســرائيل مــع تصاعــد العــدوان اإلســرائيلي ضــد
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قطــاع غــزة ،حيــث أعلنــت عــدة مؤسســات أكادمييــة واقتصاديــة فــي إيرلنــدا،
وجنــوب أفريقيــا وأملانيــا ،وبريطانيــا وإســبانيا ،والواليــات املتحــدة األميركيــة،
مقاطعتهــا إلســرائيل .57كمــا أن عــدوان  2014أحــدث تغيــرا ً فــي املواقــف الشــعبية
األوروبيــة جتــاه إســرائيل ســاهم فــي التأثيــر علــى دور موقــف احلكومــات األوروبيــة
منهــا وخلــق صــورة منطيــة ســلبية جتــاه إســرائيل فــي الشــارع األوروبــي.58
وعقــب العــدوان ،أعلنــت الســويد اعترافهــا بدولــة فلســطني ،كأول دولــة فــي
االحتــاد األوروبــي تخطــو هــذه اخلطــوة .59وخــالل العــدوان ،أعلنــت العديــد مــن
الــدول ،وخاصــة فــي أميــركا الالتينيــة ،مقاطعتهــا إلســرائيل وقطــع عالقاتهــا
الدبلوماســية معهــا. 60
أمــا علــى صعيــد الــدول العربيــة ،فقــد أظهــر هــذا العــدوان أن الدعــم واملســاندة
العربيــة للشــعب الفلســطيني كانــت دون املســتوى املطلــوب ،وهــذا مــا انعكــس
علــى اســتمرارية العــدوان ألكثــر مــن خمســني يومــا ً . 61إال أن الــدول العربيــة
مجتمعــة أعلنــت عــن إدانتهــا للعــدوان اإلســرائيلي ودعمهــا جلهــود وقــف إطــالق
النــار التــي قادتهــا مصــر .ويالحــظ هنــا تبايــن موقــف بعــض الــدور العربيــة التــي
انخرطــت فــي مســار التطبيــع خــالل عدوانــي  2014و .2021فاإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،مثـالً ،أرســلت  6وفــود مــن الهــالل األحمــر اإلماراتــي ،وقدمــت مســاعدات
إغاثيــة لقطــاع غــزة ،وتعهــدت باملســاهمة بإعــادة اإلعمــار خــالل عــدوان ، 62 2014
ولكــن هــذا الوضــع اختلــف خــالل عــدوان  ،2021وشــهد املوقــف اإلماراتــي ،وموقــف
دول التطبيــع بشــكل عــام ،تراجع ـا ً كبيــرا ً عــن مواقفهــا الســابقة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،شــهد عــدوان  2021تفاع ـال ً وانحيــازا ً عربي ـا ً ودولي ـا ً أكبــر ممــا
كان عليــه احلــال فــي عــدوان  .2014بــدأ هــذا التفاعــل واالنحيــاز مــع تصاعــد
األحــداث فــي القــدس وخصوص ـا ً حــي الشــيخ جــراح .رمبــا يكــون هــذا التفاعــل
العربــي والدولــي مــن أهــم مميــزات عــدوان 2021؛ ألنــه عبــر عــن اســتعادة القضيــة
الفلســطينية لزخمهــا ومكانتهــا اإلقليميــة والدوليــة .فقــد شــهدت أيــام
املواجهــة األحــد عشــر حــراكا ً شــعبيا ً عربي ـا ً وإســالميا ً واســع النطــاق امتــد مــن
املغــرب إلــى إندونيســيا.
شــملت هــذه احلــراكات دوال ً عربيــة منشــغلة فــي مشــاكلها الداخليــة كالعــراق،
وحتــى فــي كشــمير الهنديــة نُظمــت مظاهــرات دعــم ومســاندة للشــعب
الفلســطيني ،وكانــت أكبــر التحــركات الشــعبية وأهمهــا تلــك التــي جــرت فــي
األردن ولبنــان ،التــي شــهدت زحفــا ً بشــريا ً نحــو احلــدود الفلســطينية. 63
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كان مــن املواقــف العربيــة والدوليــة الالفتــة بشــكل خــاص املوقــف األميركــي
واملوقــف املصــري ،فقــد كان املوقــف األميركــي فــي بدايــة األحــداث داعما ً إلســرائيل
وحلقهــا فــي «الدفــاع عــن نفســها» ،جتلــى ذلــك فــي تعطيــل الواليــات املتحــدة
أربــع محــاوالت لنقــاش العــدوان فــي مجلــس األمــن ،وتبنــي الروايــة اإلســرائيلية
لألحــداث ،وغــض الطــرف عــن اجلرائــم اإلســرائيلية فــي قطــاع غــزة.64
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ولكــن املوقــف األميركــي شــهد تغيــرا ً مــع اســتمرار العــدوان وازديــاد االنتقــاد
الداخلــي األميركــي الشــعبي والرســمي للعــدوان اإلســرائيلي ،حيــث خرجــت
مظاهــرات مؤيــدة لفلســطني فــي مــدن أميركيــة وصــدرت انتقــادات إلســرائيل
وجرائمهــا عــن عــدد مــن النــواب الدميقراطيــني فــي الكونغــرس األميركــي .وهــذا
مــا دفــع إدارة بايــدن لإللقــاء بثقلهــا للتوصــل لوقــف إطــالق النــار وتغييــر نبــرة
خطابهــا الداعــم إلســرائيل واملتجاهــل للحقــوق الفلســطينية لتطالــب بتحســني
الظــروف احلياتيــة للفلســطينيني وخصوصــا ً فــي الداخــل احملتــل علــى قــدم
املســاواة مــع اإلســرائيليني.65
أمــا املوقــف املصــري ،فــكان اختالفــه ملحوظـا ً فــي هــذا العــدوان مقارنــة بعــدوان
عــام  ،2014فمــع بــدء العــدوان اإلســرائيلي كان اخلطــاب الرســمي واإلعالمــي
املصــري منحــازا ً للمقاومــة الفلســطينية أكثــر مــن مجــرد تصويــر مصــر علــى
أنهــا وســيط لتحقيــق التهدئــة .هــذا باإلضافــة إلــى قيــام مصــر بفتــح معبــر
رفــح لنقــل اجلرحــى واملصابــني للمشــافي املصريــة ،والتوجيهــات الرئاســية بتقــدمي
كافــة أوجــه الدعــم لقطــاع غــزة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أعلنــت الرئاســة املصريــة
عــن تقــدمي مبلــغ  500مليــون دوالر إلعــادة إعمــار غــزة. 66
وإلــى ذلــك ،أظهــرت احلــرب بــوادر انفتــاح فــي العالقــات بــني حمــاس وإيــران والنظام
الســوري أيضــاً ،فقــد توجــه كل مــن رئيــس املكتــب السياســي حلركــة حمــاس
إســماعيل هنيــة ورئيــس حمــاس فــي قطــاع غــزة يحيــى الســنوار بالشــكر
إليــران بشــكل صريــح؛ مؤكديــن علــى أن إيــران قدمــت الدعــم العســكري واملــادي
للمقاومــة الفلســطينية .67وصــرح القيــادي فــي حمــاس أســامة حمــدان فــي
مقابلــة علــى قنــاة املياديــن ،أن «موقــف األســد الداعــم للمقاومــة ليــس غريبـا ً وال
مفاجئـاً ،ومــن يحيينــا بتحيــة نــرد بخيــر منهــا ،ومــن الطبيعــي أن تعــود العالقــات
مــع دمشــق إلــى وضعهــا الســابق» ،وذلــك فــي اســتجابة لتحيــة كان قــد وجههــا
الرئيــس الســوري بشــار األســد للمجاهديــن فــي حمــاس واجلهــاد اإلســالمي.68
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ومــن ناحيــة أخــرى ،وضــع العــدوان دول التطبيــع موضــع احلــرج أمــام شــعوبها
والشــعوب العربيــة بشــكل عــام ،وهــو مــا ظهــر فــي بياناتهــا اخلجولــة جــداً،
ومحاوالتهــا املســاواة بــني طرفــي الصــراع .دلــت ردود الفعــل الشــعبية العربيــة
واإلســالمية علــى الهــوة العميقــة بــني توجهــات األنظمــة العربيــة الرســمية
وبــني طموحــات الشــعوب العربيــة ،وهــو أمــر تــدرك القيــادة اإلســرائيلية خطورتــه
اإلســتراتيجية علــى املــدى البعيــد. 69

تداعيات عدواني  2014و2021
كان الهــدف األساســي الــذي ســعت إســرائيل إلــى حتقيقــه مــن عدوانهــا علــى
غــزة هــو حتقيــق «الــردع» ضــد فصائــل املقاومــة واســتعادة الهــدوء .ال ميكــن القــول
إن هــدف الــردع حتقــق كليــا ً أو لــم يتحقــق كليــاً ،فاملالحــظ أن الفتــرة الزمنيــة
التــي فصلــت بــني عدوانــي  2014و 2021هــي أطــول فتــرة مــن بــني االعتــداءات
الســابقة ،فقــد ســاد الهــدوء النســبي قرابــة  8ســنوات عقــب عــدوان  ،2014فيمــا
لــم يتجــاوز فــي االعتــداءات الســابقة الثالثــة أعــوام .ال يعنــي ذلــك أن املقاومــة
الفلســطينية وحدهــا كانــت تتجنــب االجنــرار إلــى عــدوان جديــد ،بــل إن إســرائيل
جتنبــت االعتــداء علــى غــزة بصــورة تــؤدي إلــى تصعيــد غيــر محســوب .ففــي
اعتــداءات  ،2009-2008و 2012و ،2014كانــت إســرائيل هــي مــن تبــادر إلــى شــن
العــدوان بصــورة مباشــرة ،وهــو األمــر الــذي لــم يحــدث خــالل عــدوان  ،2021فقــد
كانــت املقاومــة هــي املبــادرة للدفــاع عــن القــدس واملســجد األقصــى .ويعــود ذلــك
إلــى تكلفــة العــدوان الباهظــة لــدى الطرفــني ،فمــع أن إســرائيل أحلقــت دمــارا ً
واســعا ً فــي قطــاع غــزة خــالل عــدوان  ،2014إال أن املقاومــة فــي املقابــل اســتطاعت
أن تلحــق أضــرارا ً بالغــة فــي إســرائيل عســكريا ً واقتصادي ـا ً واجتماعي ـا ً وسياســيا ً
خــالل فتــرة العــدوان التــي تعــد مــن أطــول فتــرات احلــروب التــي خاضتهــا إســرائيل
فــي تاريخهــا.
لــم يــؤدِ العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة إلــى حتقيــق األهــداف اإلســرائيلية
املتمثــل بــردع فصائــل املقاومــة الفلســطينية وتدمير بنيتهــا التحتية العســكرية.
ويعــود ذلــك إلــى فشــل ســالح اجلــوي اإلســرائيلي فــي معرفــة مناطــق منصــات
الصواريــخ وتدميرهــا ،وفشــل القبــة احلديديــة فــي اعتــراض معظــم الصواريــخ،
باإلضافــة إلــى فشــل احلملــة البريــة فــي القضــاء علــى قــدرات املقاومــة وتدميــر
األنفــاق ،ومتكــن املقاومــة الفلســطينية مــن أســر جنــود إســرائيليني خاللهــا.70
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ومــن ناحيــة أخــرى ،لــم تســتطع املقاومــة الفلســطينية حتقيــق املطالــب التــي
كانــت تطالــب بهــا خــالل العــدوان ،ولكــن مت التوصــل إلــى صيغــة تفاهــم مــع
اجلانــب اإلســرائيلي لتخفيــف احلصــار عــن قطــاع غــزة ،تضمنــت وقــف إطــالق
نــار شــامل ومتبــادل وفتــح املعابــر بــني قطــاع غــزة وإســرائيل وتوســيع مســاحة
الصيــد لســتة أميــال علــى أن تصــل إلــى  12ميـال ً فيمــا بعــد ،وفتــح معبــر رفــح
بشــرط وجــود قــوات حــرس الرئيــس عليــه ،ورفــع احلظــر عــن حتويــل أمــوال موظفــي
حركــة حمــاس فــي غــزة ،وتقليــص املنطقــة العازلــة داخــل قطــاع غــزة مــن 300
متــر إلــى  100متــر فقــط .وإلــى ذلــك ،مت االتفــاق علــى العــودة للمفاوضــات بعــد
شــهر مــن إطــالق النــار للبحــث فــي القضايــا العالقــة.71
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وعلــى صعيــد آخــر ،خ ّلــف العــدوان اإلســرائيلي ضــد قطــاع غــزة خســائر بشــرية
وماديــة باهظــة جــداً ،حيــث بلــغ عــدد الشــهداء  2175شــهيداً ،ومــن بني الشــهداء
 72عائلــة أبيــدت بالكامــل .وباإلضافــة إلــى شــهداء قطــاع غــزة ،فقــد استشــهد
فــي الضفــة الغربيــة  25مواطنــاً .أمــا اخلســائر املاديــة التــي حلقــت بالقطــاع،
فتركــزت بتدميــر البنيــة التحتيــة واملبانــي الســكنية ،حيــث دمــر القصــف 78
مبنــى عامــاً ،وتضــررت الطــرق واملعابــر احلدوديــة ،وحلــق الضــرر مبحطــات امليــاه
وشــبكات الصــرف الصحــي ،وقُصفــت محطــة الطاقــة الوحيــدة فــي قطــاع
غــزة ،إلــى جانــب تضــرر أكثــر مــن  15مستشــفى ،وتكبــد قطــاع غــزة العديــد مــن
اخلســائر االقتصاديــة التــي أصابــت القطــاع الزراعــي واملنشــآت االقتصاديــة ،مــا زاد
مــن نســبة البطالــة فــي القطــاع.
فــي املقابــل ،بلغــت اخلســائر اإلســرائيلية البشــرية مقتــل  84إســرائيليا ً حســب
املصــادر اإلســرائيلية .وفــي اجلهــة األخــرى ،تعــرض االقتصــاد اإلســرائيلي خلســائر
مباشــرة ،إذ توقــف بفعــل املعركــة قطاعــا الســياحة والصناعــة وغيرهمــا مــن
املرافــق اإلنتاجيــة .وعلــى الصعيــد العســكري ،بلغــت تكاليــف العدوان اإلســرائيلي
علــى قطــاع غــزة  9مليــارات شــيقل ثمــن القذائــف والصواريــخ التــي أطلقتهــا
علــى قطــاع غــزة خــالل عدوانهــا الــذي اســتمر  50يوم ـاً.
وأمــا عــدوان  ،2021فإننــا جنــد أن الغالبيــة العظمــى مــن اخلســائر البشــرية فــي
قطــاع غــزة كانــت فــي صفــوف املدنيــني ،فقــد خلّفــت آلــة القصــف اإلســرائيلية
قرابــة  250شــهيداً ،بينهــم  65طفــال ً و 39ســيدة .وخلفــت أيضــا ً قرابــة 2000
مصــاب ،مــن بينهــم أكثــر مــن  560طفــال ً و 380ســيدة .هــذا عــدا عــن تســبب
العــدوان بنــزوح أكثــر مــن  75ألــف فلســطيني مــن منازلهــم داخــل قطــاع غــزة.
دمــر االحتــالل أكثــر مــن  1040منــزال ً بشــكل
وعلــى صعيــد اخلســائر املاديــة ،فقــد ّ
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كامــل ،وســبب أضــرارا ً بالغــة ألكثــر مــن  760منــزالً ،فيمــا تعرضــت أكثــر مــن
72
 13500وحــدة ســكنية ألضــرار جزئيــة
باملقابــل ،تســببت الصواريــخ التــي أطلقتهــا املقاومــة مبقتــل  12إســرائيليا ً وإصابة
 335آخريــن بجــروح .73وعلــى صعيــد اخلســائر االقتصاديــة اإلســرائيلية للعــدوان،
فهــي تنقســم إلــى ثالثــة أقســام :التكاليــف العســكرية ،التكاليــف االقتصاديــة
التــي تشــمل فقــدان أيــام عمــل ،األضــرار باملمتلــكات وبخاصــة باملبانــي واملركبــات.
وتُضــاف إليهــا األضــرار مبمتلــكات خاصــة وعامــة الناجمــة عــن املواجهــات فــي
املــدن اخملتلطــة .وبلغــت هــذه اخلســائر مجتمعــة أكثــر مــن مليــاري دوالر ،بنســبة
أكبــر مــن عــدوان عــام.74 2014

من املنتصر واملهزوم في هذا العدوان؟
تختلــف معاييــر النصــر والهزميــة فــي هــذا النمــط مــن احلــروب الالمتماثلــة عنهــا
فــي احلــروب التقليديــة ،فليســت هنــاك هزميــة نكــراء ألحــد األطــراف ،وليســت
أراض يتــم احتاللهــا أو حتريرهــا .ولذلــك ،فإنــه مــن الضــروري العــودة ألهــداف
هنــاك ٍ
كل طــرف مــن العــدوان ،لإلجابــة عــن ســؤال النصــر والهزميــة.
مــن الواضــح أن املقاومــة الفلســطينية لــم تتمكــن مــن حتقيــق قائمــة مطالبهــا،
وخصوص ـا ً فــي عــدوان  ،2014وال يــزال الوضــع غامض ـا ً حتــى اللحظــة بالنســبة
ملطالــب املقاومــة مــن عــدوان  .2021فعنــد النظــر إلــى احلالــة فــي القــدس ،نالحــظ
أن االحتــالل اإلســرائيلي لــم يتراجــع كليــة عــن انتهاكاتــه واعتداءاتــه فــي حــي
الشــيخ جــراح واملســجد األقصــى والقــدس بشــكل عــام ،كمــا أن ملفــات إعــادة
اإلعمــار واحلصــار فــي قطــاع غــزة مــا زالــت عالقــة .وتشــير هــذه احلقائــق إلــى
عــدم حتقــق حالــة نصــر كاملــة علــى الصعيــد الفلســطيني.
ولكــن علــى الصعيــد اإلســرائيلي أيضـاً ،ال توجــد حالــة انتصــار كاملــة فــي ضــوء
األهــداف التــي أعلــن عنهــا االحتــالل خــالل حروبــه ضــد قطــاع غــزة.
يناقــش الباحــث فــي مركــز بيغــن -الســادات للدراســات اإلســتراتيجية «دورون
ماتســا ”75نتائــج العــدوان فــي ورقــة لــه بعنــوان «عمليــة حــارس األســوار :نصــر
تكتيكــي وهزميــة إســتراتيجية» ،حيــث يــرى أن املنطــق الــذي حكــم العمليــة
اإلســرائيلية ضــد قطــاع غــزة هــو منطــق تكتيكــي -كمــي .جتلــى ذلــك مــن
خــالل اخلطــاب اإلســرائيلي الداخلــي الــذي ركــز علــى األهــداف التــي دمرهــا اجليــش
اإلســرائيلي ،وعــدد املقاومــني الذيــن اغتيلــوا ،وعــدد الصواريــخ والغــارات اجلويــة ،وما
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ولكنــه يــرى أن املقاومــة الفلســطينية فــي املقابــل حاربــت مبنطــق مختلــف كليـا ً
ركّــز علــى أهــداف إســتراتيجية منهجيــة ،حيــث أدارت املقاومــة الفلســطينية
معركتهــا مــن منظــور إقليمــي ودولــي واســع ،جاعلــة القــدس هــي محــور الصراع،
علــى خــالف املعــارك الســابقة التــي كانــت تنطلــق مــن اعتبــارات محليــة تتعلــق
باحلصــار اإلســرائيلي املفــروض علــى قطــاع غــزة .فقــد اســتطاعت املقاومــة
الفلســطينية ،حســب رأيــه ،توحيــد الشــعب الفلســطيني فــي غــزة والضفــة
الغربيــة والداخــل احملتــل فــي عمــل ثــوري ضــد االحتــالل اإلســرائيلي ،وهــو مــا
قــوض نهــج الفصــل الــذي جنحــت إســرائيل فــي تنفيــذه لفتــرة طويلــة بــني
ّ
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ويخلــص ماتســا إلــى أن عــدوان  2021كان معركــة بــني معســكرين إقليميــني،
معســكر «العقــول» البراغماتــي الــذي يهتــم باملصالــح االقتصاديــة ،الــذي أدى إلــى
مســار التطبيــع بــني إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة ،واملعســكر الثانــي هــو
معســكر «القلــوب» الــذي يضــم قــوى املقاومــة فــي اإلقليــم ،ويعلــي مــن شــأن
االعتبــارات الهوياتيــة علــى االعتبــارات االقتصاديــة ،ولديــه تصــورات طوباويــة حــول
املســتقبل .يــرى الباحــث أن معســكر «العقــول» كان هــو املتقــدم واملنتصــر فــي
اإلقليــم ،إال أن العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة حتــدى هــذه الوضعيــة وعــزز محــور
«القلــوب» وأضعــف محــور «العقــول».
وفــي ورقــة أخــرى صــادرة عــن ذات املركــز ،يناقــش حنــان شــاي مــدى حتقيــق
العــدوان علــى غــزة أهدافــه السياســية ،حيــث يــرى أن هــدف العمليــة السياســي
كان اســتعادة الهــدوء واألمــن إلســرائيل ،وهــو ذات الهــدف فــي اجلــوالت اإلســرائيلية
الســابقة ضــد غــزة وغيرهــا .يقــول شــاي إن اجليــش اإلســرائيلي اســتبدل عقيدتــه
القتاليــة مــن هزميــة العــدو إلــى إجبــار العــدو علــى التوقــف عــن القتــال كنتيجــة
لردعــه ،ولكــن دون تدميــر قدراتــه العســكرية .ويــرى أن هــذا الهــدف لــم يتحقــق،
بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،ازداد التهديــد ولــم تــؤدِّ سياســة الــردع إلــى عــدم جتدد
املواجهــات بــني إســرائيل وفصائــل املقاومــة .ولذلــك ،يرى أن علــى اجليش اإلســرائيلي
أن يعــود لعقيدتــه األساســية املتمثلــة بتدميــر قــدرات اخلصــم العســكرية فــي
أســرع وقــت ،واحتــالل جــزء مــن أراضــي اخلصــم إلعطــاء إســرائيل ميــزة تفاوضيــة
فــي املســتقبل ،ودون حتقــق هذيــن الشــرطني ،فإنــه لــن يكــون هنــاك ردع للخصــم
76
مــن االنخــراط فــي عــدوان جديــد ضــد إســرائيل
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إلــى ذلــك ،فــإن هنــاك جملــة مــن اإلخفاقــات التــي منــي بهــا االحتــالل اإلســرائيلي
فــي عدوانــه ضــد قطــاع غــزة علــى املســتوى العســكري والسياســي جتعــل صــورة
االنتصــار اإلســرائيلي باهتــة ،بغــض النظــر عــن حجــم الدمــار واخلســائر البشــرية
فــي قطــاع غــزة .وجتســدت هــذه اإلخفاقــات بســوء تقديــر املوقــف لــدى احلكومــة
واجليــش اإلســرائيلي الذيــن اعتقــدوا أن املقاومــة الفلســطينية لــن تتجــه خلــوض
عــدوان مــع إســرائيل النشــغالها باحلصــار والظــروف املعيشــية الصعبــة فــي
القطــاع ،وهــو مــا أتــى العــدوان لتفنيــده.77
ومــن جانــب آخــر ،فشــل اجليــش ومنظومــة القبــة احلديديــة فــي إيقــاف إطــالق
الصواريــخ أو حتييــد خطرهــا ،وهــو مــا يعكــس الفشــل االســتخباراتي اإلســرائيلي
فــي معرفــة قــدرات املقاومــة وإمكانياتهــا ،مــا جعــل «اجلبهــة الداخليــة»
اإلســرائيلية مكشــوفة ومعرضــة خلطــر الصواريــخ طيلــة أيــام العــدوان .وباإلضافة
إلــى ذلــك ،فشــلت إســرائيل فــي اغتيــال شــخصية قياديــة فلســطينية وازنــة
للخــروج بصــورة انتصــار مــن العــدوان. 78
وعــالوة علــى ذلــك ،فقــد فشــلت إســرائيل فــي ترويــج روايتهــا وفــي احلصــول
علــى دعــم اجملتمــع الدولــي لعدوانهــا ضــد الشــعب الفلســطيني ،فــي حــني
انحــازت معظــم الــردود والتفاعــالت الدوليــة للروايــة الفلســطينية علــى املســتوى
الرســمي والشــعبي. 79
ومــن اإلجنــازات املهمــة التــي حققتهــا املقاومــة الفلســطينية فــي هــذا العــدوان،
حتشــيد وتعبئــة الفلســطينيني فــي مختلــف أماكــن وجودهــم ،وخصوصــا ً فــي
أراضــي  ،48وتوحيدهــم فــي معركــة واحــدة ضــد االحتــالل اإلســرائيلي .وهــو مــا
يعــد فش ـال ً ذريع ـا ً لسياســة الفصــل بــني مكونــات الشــعب الفلســطيني التــي
ينتهجهــا االحتــالل.80
كان اإلجنــاز األهــم الــذي حققــه عــدوان  2021هــو إعــادة إحيــاء القضيــة
الفلســطينية وضــرب مشــاريع تصفيتهــا ،مــن صفقــة قــرن وتطبيــع بــني
إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة ،حيــث أثبــت هــذا العــدوان أن جوهــر الصــراع
فــي املنطقــة هــو القضيــة الفلســطينية ،وأن حــل هــذا الصــراع هــو أمــر جوهــري،
وهــو مــا يعنــي أن محاولــة تهميــش القضيــة الفلســطينية أمــر ليــس بالبســاطة
التــي تصورتهــا إســرائيل والواليــات املتحــدة األميركيــة. 81
وعليــه ،فــإن معركــة «ســيف القــدس» ،مبنظــور عــام يتجــاوز حيثيــات املعركــة
ذاتهــا ،شــكلت انتصــارا ً ليــس لقطــاع غــزة أو للقــدس وحدهمــا ،وإمنــا للقضيــة
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الفلســطينية والشــعب الفلســطيني بشــكل عــام .ورغــم تكاليــف املعركــة
الباهظــة وانخفــاض احتماليــة أن حتقــق املقاومــة الفلســطينية مطالبهــا فيهــا،
إال أنهــا شــكلت خطــوة فــي اجتــاه تصحيــح املســار وعــودة الوحــدة الوطنيــة
للشــعب الفلســطيني ،مبعنــى أنهــا أعــادت تعريــف الصــراع كصــراع بــني شــعب
مســتعمر مقابــل منظومــة اســتعمارية تســتهدف كل الشــعب الفلســطيني
َ
مبختلــف الوســائل .ولذلــك ،فمعركــة «ســيف القــدس» كانــت انتصــاراً ،قبــل كل
شــيء ،علــى الــذات الفلســطينية املستســلمة واملشــوهة لتعيــد لهــا حقيقتهــا
وهويتهــا النضاليــة التــي ســتمكنها ،إن مت البنــاء علــى هــذا النصــر ،مــن حتقيــق
الغايــات الوطنيــة املنشــودة.
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الفلسطيني»
«وحدة الشعب
ّ
5@? 5;WLان *

ميكــن إحالــة االحتجاجــات واالشــتباكات
ينطلــق هــذا املقــال مــن قــراءة
عمــت فلســطني
مجمــل املشــهد الفلســطيني واملســيرات احلاشــدة التــي ّ
فــي ربيــع وصيــف العــام  ،2021حلدثــني فــي
االنتفاضــي فــي النصــف األول مــن
القــدس :األوّل ،فــي منتصــف آذار “مــارس” ،حينمــا
العــام  ،2021لكنــه يتوقــف فــي
التحليــل بشــكل خــاص مــع مــا شــارفت القــوة االســتعماريّة ،مبــا يشــمل اجلنــود
حصــل فــي األراضــي احملتلــة عــام واملســتوطنني واحملاكــم ،علــى إخــالء  12عائلة من
ـي الشــيخ اجلــرّاح ،تلــت ذلــك دعــوات للتواجــد
 ،1948انطالقـا ً مــن مناقشــة مدى حـ ّ
رقميــة إلســناد األهالــي
الوحــدة والتبايــن فــي العمــل والتظاهــر وحمــالت
ّ
الفلســطيني ،ســواء مــن حيــث ومنــع اإلخــالء ،وتشــكّلت علــى إثــر ذلــك جلــان
شــعبية للتصــ ّدي للمخططــات االســتعماريّة
البرامــج واألهــداف السياســية ،أو
ّ
وجتمــع
الشــعور املوحــد املترابــط ،أو مــن الوشــيكة ،وأخــذت الدعــوات باالزديــاد ّ
حيــث اســتلهام واستنســاخ أدوات حولهــا املقدســيون والفلســطينيون.
وأســاليب املواجهــة مــع االحتــالل باملــوازاة ،يظهــر احلــدث الثانــي ،حينمــا فرضــت
ـوات االحتــالل إغالقـا ً مــع بدايــة شــهر رمضــان
قـ ّ
ـكان
 13نيســان “أبريــل” ،وأحاطــت بــاب العامــود باحلواجــز ،مــن أجــل حتويلــه إلــى مـ ٍ
للمــرور فقــط ،إال أن هــذه التقييــدات لــم متنــع املقدســيني مــن التواجــد واجللــوس
والتجمــع فــي املســاحات التــي ُمتنــع فيهــا التجمعــات ،إثــر ذلــك ،بــدأت قــوات
ّ
ـم انطلقــت اشــتباكات ومواجهــات،
االحتــالل باالحتشــاد وقمــع الفلســطينيني ،ثـ ّ
ومنظمــات وأحزاب
جمعيــات
واشــت ّدت فــي تاريــخ  22نيســان (أبريــل) ،حينمــا دعــت
ّ
ّ
ـجلت اشــتباكات
ميينيــة التواجــد فــي القــدس الســتعادة «الشــرف اليهــود ّي» ،وسـ ّ
ّ
ومواجهــات فــي العديــد مــن النقــاط فــي القــدس ،واســتمرّت اله ّبــة حتــى تاريــخ
 26نيســان (أبريــل) ،وأزيلــت احلواجــز.
ـي،
تتالــي احلدثــني أعــاد للقــدس مكانتهــا كمركــز للكفــاح الفلسـ
ـطيني التاريخـ ّ
ّ
ـي بــني الشــيخ جــرّاح املرادفــة للنكبة
وكان املعنــى مركبـا ً فــي ظــل التــالزم التاريخـ ّ
فــي معنــى االقتــالع والتهجيــر والطــرد ،مقابــل اجملريــات فــي بــاب العامــود املرادفــة
*  a:)VوK>"#%&' E)M
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ّ

الفلســطينية ،القــدس والبلــدة القدميــة خصوصــاً ،إذ إنهــا جتمــع
للعاصمــة
ّ
ت
ـية
والدينيــة ،فــي ظــلّ انقســاما ٍ
ّ
الفلســطينيني مبختلــف توجهاتهــم السياسـ ّ
حقيقيــة ،وهنــا ،تبــرز شــرعية االحتمــاالت التــي تفجرهــا القــدس
ت
وشــروخا ٍ
ّ
ً
والبلــدة القدميــة ،بعيــدا عــن أيــة توجهات سياســية ُمجتــزأة هنــا أو هنــاك .بالتالي،
ـكل غيــر متوقّــع مــع اشــتداد النضــال فــي بــاب
أصبــح هنــاك تراكــم أحــداث بشـ ٍ
ـبابية ،وصالبــة الفلســطينيني فــي
العامــود واالنتصــار الــذي حققتــه القــوى الشـ ّ
ـوات االحتــالل ســيطرتها وأظهــرت حماقـ ًة وعنفـا ً
الشــيخ جــرّاح ،فقــدت بذلــك قـ ّ
بحجــم
وهنــا بــدأت األحــداث تســير
ٍ
شــديدين باقتحامهــا املســجد األقصــىُ ،
ـق ال تشــب ُه مــا ســبقها مــن أحــداث.
وشـ ٍ
ـكل وطريـ ٍ
إن األســئلة التــي طرحتهــا هــذه األحــداث ،مو ّجهــة حتديــدا ً للطــرق واملســارات
واملشــاريع امل ّتبعــة ومعناهــا وجناعتهــا فــي حتقيــق العدالــة واملســاواة واحلريّــة
للفلســطينيني أينمــا تواجــدوا .إن الســؤال األكثــر عمقـا ً هنــا مرتبــط فــي مقولــة
تخيلهــا؟ وهــل تســتوجب إعــادة قــراءة
وحــدة الشــعب الفلسـ
ـطيني ،كيــف يتــم ّ
ّ
ـية الراهنــة علــى مقولــة الوحــدة؟ ومــا
وتأطيــر؟ وكيــف جتيــب املشــاريع السياسـ ّ
الشــعبية امل ّتبعــة فــي تشــكيل وصياغــة مقولــة الوحــدة أثنــاء
هــي الطــرق
ّ
اله ّبــة األخيــرة.
التاريخي
مالحظة على هامش العائق
ّ
عمــا جــرى تاريخيــا ً فــي يــوم األرض
إن محاولــة وضــع إمكانــات جديــدة مغايــرة ّ
()1976واالنتفاضــة األولــى ( )1987واالنتفاضــة الثانيــة ( )2000ومــا تالهــا مــن ه ّبــات
ـطينية،
تدفــع للســؤال؛ هــل باإلمــكان بنــاء تصعيــد راهــن فــي كلّ األرض الفلسـ
ّ
ـية علــى أســاس وحــدة الوطــن والشــعب؟ مــع االنتباه
بالتزامــن مــع مقولــة سياسـ ّ
الفلســطينية يقــف بجانــب مقولــة
إلــى أن اخلطــاب فــي جميــع التحــركّات
ّ
والكفاحــي،
السياســي
الوحــدة ،ولكــن التســاؤل هــو إزاء الوحــدة فــي معناهــا
ّ
ّ
وفــي معناهــا املضــادّ لالســتعمار.
بــرز ســؤال الوحــدة عنــد العديــد مــن التجــارب الثوريّــة فــي القــرن األخيــر ،وال
ـطينية فــي نضالهــا ضـ ّد االســتعمار ،وتبــرز جتربــة فيتنــام
ـص التجربــة الفلسـ
يخـ ّ
ّ
ـوق أمــام الوحــدة ،وتقــدم هــذه التجربــة عــددا ً مــن
فــي هــذا الصــدد ،مــا هــو املعـ ّ
الــدروس.
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الوطنيــة ،فــي التنظيــر الثــور ّي عنــد القيــاد ّي فــي
تلخصــت ضــرورة الوحــدة
ّ
الوطنيــة لتحريــر جنــوب فيتنــام» (فيــت كونــغ) هوشــي منــه ،فــي أربعــة
«اجلبهــة
ّ
الضيقــة التــي تتحــرّك فيهــا
جوانــب :أوالً ،اســتيعاب القيــود البنيويّــة واملســاحات
ّ
(الوطنيــة)» منــذ ُ أواخــر القــرن التاســع عشــر ،وبدورهــا ،أدّت
القوميــة
«القيــادة
ّ
ّ
ـل احلــركات الوطنيــة فــي فيتنــام حتــى بدايــات القــرن العشــرين .وبالتالــي،
لفشـ ِ
ك هوشــي منــه ،ضــرورة اســتبدال طــرق العمــل والتفكيــر ،لتحقيــق حريّــة
أدر َ
القوميــة التقليديّــة لــم تســتطع تثويــر
فيتنــام كاملــةً ،حيــث إن األيديولوجيــا
ّ
ـم
الشــعب كامـال ً ضـ ّد اإلمبراطوريّــات
األوروبيــة ،التــي ّ
جتســدت الحقـا ً فــي تبنّــي ثـ ّ
ّ
1
اللينينيــة فــي فيتنــام .
ـية-
ّ
توطــني النظريّــة املاركسـ ّ
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والوطنيــة
ثانيــاً ،وجــد هوشــي منــه درســا ً قيمــا ً فــي جتميــع القــوى التقدميــة
ّ
خــالل «ثــورة أكتوبــر الروســية» ( ،)1917وعلــى رأســها القــوى املاركســية اللينينيــة.
للمهمــة
ـية» هــو رافــد رئيســي
ّ
بالنســبة إليــه ،فــإن مســار «ثــورة أكتوبــر الروسـ ّ
الثوريّــة فــي فيتنــام .وانطالق ـا ً مــن هــذا الوعــي ،درس هوشــي منــه بدقّــة مســار
ـم :حشــد وجتميــع كتلــة
جنــاح «ثــورة أكتوبــر الروســية» الســتخالص الــدرس األهـ ّ
والعماليــة ،بهــدف إمتــام الثــورة واحلفــاظ
ـعبية ،الفالحيــة
ّ
كبيــرة مــن القــوى الشـ ّ
ـيوعية «الســوفيتات» وجــذب الشــعوب اجملــاورة لتصبــح بدورها
علــى احلكومــة الشـ ّ
جــزءا ً مــن احلكومــة اجلديــدة (علــى األقــل حتــى عــام .)1924
دراســة هوشــي منــه لتجربــة الوحــدة الوطنيــة فــي روســيا مــن منظور املاركســية
اللينينيــة ،علــى أســاس املقــوالت التاليــة« :الثــورة هــي قضيــة اجلماهيــر»« ،حتالــف
الفالحــني والعمــال لبنــاء قــوة عظمــى»« ،الثــورة بهــدف وحــدة األمــة مرتبطــة
والصحــة
األميــة
بوحــدة األمم» ،وخلــص إلــى أن حتقيــق االســتقالل والتنميــة ومحــو
ّ
ّ
الوطنيــة ،غيــر ممكنــة دون الوحــدة الكبــرى ،ويُقصــد
العامــة وغيرهــا مــن املطالــب
ّ
ّ
ـلّ
ـي ،الشــمال واجلنــوب احملتـ .
ذلــك وحــدة الشــعب واألرض الفيتنامـ ّ
الفيتنامــي
الوطنيــة الكبــرى» فــي الســياق
ثالثًــا ،شــكّلت مقولــة «الوحــدة
ّ
ّ
الشــيوعي ،وبدورهــا ،أدّت
األساســية للممارســة والتنظيــر ،للحــزب
القاعــدة
ّ
ّ
أهميــة
ـني
ـميت «اجلبهــة
الوطنيــة لتحريــر جنــوب فيتنــام» ،ومــا يبـ ّ
لنشــوء مــا سـ ّ
ّ
ّ
الفيتناميــة وعلــى
ـيوعية
املقولــة ،موقعهــا اإلسـ
ّ
ـتراتيجي بالنســبة للقيــادة الشـ ّ
ّ
الوطنيــة الكبــرى وفقـا ً لتنظيــر هوشــي منــه ،هــي
رأســها هوشــي منــه .الوحــدة
ّ
ـعبية إلجنــاح الثــورة .وفــي الوقــت ذاتــه،
إســتراتيجية بهــدف جتميــع كل القــوى الشـ ّ
أكّــد دائمـا ً أن الوحــدة الوطنيــة ليســت مجــرد وســيلة لتجميــع وتنظيــم القــوى
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ّ

الوطنيــة والثوريــة ،ولكــن يجــب أن تكــون الوحــدة الهــدف واملهمــة الرئيســية
للحــزب والثــورة الفيتناميــني كســيرورة وبرنامــج عمــل مســتمر ّ.2
أهميــة العمــل املشــترك بالنســبة للثــورة كقضيــة
وأخيــراً ،لــم يغــب عــن هوشــي
ّ
جســد نظريـا ً وعمليـا ً أن الثــورة ليســت ملــكا ً ألحــد ،ال ميلكهــا
للجماهيــر .حيـ ُ
ـث ّ
روح اجلماهيــر والعمــل املشــترك للشــعب وعامــل
فــرد أو تنظيــم ،لكــن الثــورة هــي ُ
الشــعبية الواســعة واملمتــ ّدة واملتجــذ ّرة ،هــي
الوحــدة .بالتالــي ،بنــاء الكتلــة
ّ
3
ـبب فــي جنــاح الثــورة وضــرورة إطالقهــا فــي الوقــت ذاتــه .
سـ ٌ
الوطنيــة» ،مــن
إلجــراء ثــورة ،ووجــود قــوى ثوريــة بالنســبة إلــى قيــادة «اجلبهــة
ّ
الضــروري بنــاء كتلــة وحــدة صلبــة واســعة وطويلــة األمــد فــي الشــعب بأســره.
العمليــة؛ تلخصــت فــي هــذه الكلمــات «الوحــدة،
وفقــا لفلســفة هوشــي منــه
ّ
يوضــح أن
ثــم النصــر ،النصــر ،النصــر الكبيــر» ،مــا ّ
الوحــدة ،الوحــدة الكبــرىّ ،
جدليتهــا املســتمرّة
الفيتناميــة ،وفــي
الوطنيــة
مقولــة الوحــدة هــي مــادّة الثــورة
ّ
ّ
ّ
القوميــة التقليديّــة ،حتــى
من ـذ ُ أواخــر القــرن التاســع عشــر ،مــرورا ً بالنظريّــات
ّ
ـيوعي.4
اللينينيــة ،نضجــت مقولــة الوحــدة فــي إطارهــا الشـ
ـية-
ّ
النظريّــة املاركسـ ّ
ّ
ي
الوقوف على (جتاوز) تخوم احل ّد االستعمار ّ
املهــم الوقــوف عنــد احلــ ّد االســتعمار ّي األكثــر عمقــا ً وشــموال حليــاة
مــن
ّ
ـطيني
ـية للشــعب الفلسـ
الفلســطينيني ،وهــو التقســيمات
اجلغرافيــة -السياسـ ّ
ّ
ّ
ـية ،باإلضافـ ِة
منـذ ُ عــام  ،1948التــي تعيــق بنيوي ّـا ً الوحــدة الفلسـ
ـطينية السياسـ ّ
ّ
وجمعيــات تتبنــى مفهــوم
وجلــان ومنتديــات
ت
إلــى أنهــا تعرقــل عمــل تنظيمــا ٍ
ّ
ٍ
الوحــدة وتعمــل علــى ممارســتهِ .وفــي احلديــث عــن اله ّبــة ،التــي تكثّفــت أحداثهــا
الفلســطيني ملحــاً،
أصبــح ســؤال تقســيم الشــعب
فــي أيّــار “مايــو” .2021
َ
ّ
بهدف
ـطيني،
واإلجابــة الفوريّــة التــي منتلكهــا هــي مقولــة وحــدة الشــعب الفلسـ
ِ
ّ
ـي.
تأســيس املــادّة
ّ
األوليــة للثــورة ،وهــي وحــدة الشــعب فــي معناهــا السياسـ ّ
حيــث إ ّن مقولــة الوحــدة
إال أ ّن هــذ ِه اإلجابــة مــا زالــت قيــد التطويــر النظــر ّي،
ُ
فلســطينياً ،لــم تأخــذ بجديّــة النظــر والفحــص والبنــاء ،فــي عالقتهــا بالثــورة
ســتينيات القــرن املاضــي ،وحتــى نهايــة
الفلســطينية ،التــي انطلقــت فــي
ّ
ّ
السياســية واالقتصاديّــة
جميــع جوانبهــا
االنتفاضــ ِة األولــى ،علــى األقــل ،فــي
ّ
ِ
5
الفلســطينية .
منظمــة التحريــر
والتنظيميــة حتــت إطــار
واالجتماعيــة
ّ
ّ
ّ
ّ
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سياســية معياريّــة مــن ناحيــ ِة
جغرافيــة-
لهيراركيــات
الكولونياليــة
الصناعــة
ّ
ّ
ّ
ّ
ـدف اســتدامتها )1 :الالجئــني
احلقــوق وبنــاء أجهــزة ومؤسســات وس ـ ّن قوانــني بهـ ِ
الفلســطينيني خــارج فلســطني )2 ،األراضــي احملت ّلــة عــام  )3 ،1948األراضــي احملت ّلــة
عــام  )4 ،1967مدينــة القُ ــدس التــي تقــع قانوني ـا ً فيهمــا ،وبالتالــي ،رزمــة احلقــوق
التــي يكتســبها أهالــي القــدس تقــع بــني أراضــي الـــ 48وأراضــي الـــ .67وهــي
ـطيني ،نظريـا ً وممارسـةً ،مــع ذلــك
تعنــي بالضــرورة ،إعاقــة وحــدة الشــعب الفلسـ
ّ
النضاليــة وانتفاض ـهِ املســتمر ّ يأتــي عكــس ،وض ـ ّد،
الشــعب فــي تراكــم جتربت ـهِ
ّ
ـدف محــو آثــار هــذ ِه الصناعــة.
وبهـ ِ
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الفلسطيني»
تأطير مآالت الهبّة :تمهيد الستعادة مقولة «وحدة الشعب
ّ
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خلفيــة مغايــرة
قــراءة اله ّبــة األخيــرة جتســدت عملي ـا ً من ـذ ُ حلظتهــا األولــى فــي
ّ
ـية ،باعتبــار أن املرحلــة الراهنــة تتمثّــل
ـث
عمــا ســبقها مــن حيـ ُ
ّ
اخللفيــة السياسـ ّ
ّ
الصهيونيــة
بانحســار «مشــروع حــل الدولتــني» علــى األقــل مــن جهـ ِة املؤسســة
ّ
واالتفاقيــات
القانونيــة
القوميــة» ،وجتــاوزت بالتالــي التعريفــات
فــي إعالنهــا «قانــون
ّ
ّ
ّ
ـطينية
التاريخية ،مــا يجعل النضــاالت الفلسـ
التــي فصلــت بــني َ أراضــي فلســطني
ّ
ّ
سياســي بالنســب ِة
املتعــ ّددة وفقــا ً للتقســيمات االســتعماريّة دون مســتقبل
ّ
الصهيونيــة فــي حــال اعتبرنــا ذلــك أمــرا ً مســتجداً،
للعالقــ ِة مــع املؤسســة
ّ
وفرضنــا أن املؤسســة فــي أواخــر القــرن املاضــي ،تبنّــت «رؤيــة حــلّ الدولتــني».
تلفزيونيــة ،إلــى
وأشــار َ رائــف زريــق إلــى هــذ ِه النقطــة حتديــدا ً فــي مداخلــة
ّ
القوميــة ،باإلضافــ ِة إلــى بــروز صــورة
خلفيــة اله ّبــة األخيــرة ،هــي قانــون
أن
ّ
ّ
اإلســرائيلية علــى
حقوقيــة تعــرّف املنظومــة
جديــدة لنقــ ِد إســرائيل ،وتقاريــر
ّ
ّ
ـي ض ـ ّد اجملموعــة
أنهــا منظومــة أبرتهايــد ،موضح ـ ًة أن منطــق املنظومــة العدائـ ّ
ـطينية ال ميكــن اســتيعاب ُه ّإال كمنظومـ ٍة واحدة
العربيــة الفلسـ
القوميــة
العرقيــة/
ّ
ّ
ّ
ّ
خلفية
ـس
وطــرق فــي كلّ فلســطني
تعمــل فــي عـ ّدة اجتاهــات ُ
التاريخية .علــى عكـ ِ
ّ
ّ
أمــا
االنتفاضـ ِة األولــى ،وهــو االحتــالل العســكر ّي فــي األراضــي احملتلــة عــام ّ .1967
6
ت نفســه) .
خلفيــة االنتفاضـ ِة الثانيــة ،فهــي
اتفاقيــات أوســلو (وتعثّرهــا فــي الوق ِ
ّ
ّ
جتســدت ضمــن مقولــة وحدة الشــعب
ـي مؤخــراًّ ،
ّ
خلفيــة وســياق الفعــل االنتفاضـ ّ
الفلســطيني ،كــردّ علــى مقولــة «حصريّــة حــق ّ تقريــر املصيــر اليهــود ّي علــى
ّ
التاريخيــة» .والســؤال الــذي يجــب اإلجاب ـ ِة عنــه ،هــو ســؤال املضمــون
فلســطني
ّ
ثــم ميكــن التســاؤل حيــال جتســيدات هــذ ِه الوحــدة
السياســي لهــذ ِه الوحــدةّ ،
ّ
االنتفاضــي األخيــر .باســتدعاء اجلوانــب التــي حتــ ّدث عنهــا هوشــي
الفعــل
فــي
ّ
الفيتنامــي» ،بالنســب ِة إلــى تعليقــهِ علــى
منــه ،فــي مســألة «وحــدة الشــعب
ّ
ـعبية
أنـ ُه حينمــا تســتنفد الطــرق و /أو التنظيمــات قدرتهــا لتجميــع القــوى الشـ ّ
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كفاحيــة واحــدة ،يحتــاج إلــى النقــد واملراجعــة وإعــادة النظــر ،والبــدء
وخلــق كتلـ ٍة
ّ
قضيــة اجلماهيــر» وهــي
فــي إنشــاء تأطيــرات جديــدة ،وإشــارته إلــى أن «الثــورة
ّ
ملكيتــه ،بوصفـهِ شــعبا ً واحــداً ،يقــف فــوق التقســيمات االســتعماريّة.
تقــع حتــت
ّ
وهــذه النقــاط تعــني فــي اســتيعاب التقســيمات االســتعماريّة؛ حيــث هنــاك ً
أوال
ـي املتمثّــل فــي دائــرة /إطــار
األراضــي احملت ّلــة عــام  ،1948لديهــا مشــروعها السياسـ ّ
احلقوقيــة
ـية ،وحتديــدا ً تكثيــف وتعميــق هــذ ِه الدائــرة
املواطنــة
ّ
احلقوقيــة السياسـ ّ
ّ
ـوق واملكتســبات فــي شــتى اجملــاالت لهــذ ِه
ـية ،واملطالبــة مبزيــد مــن احلقـ ِ
السياسـ ّ
ـية فرضتهــا
اجملموعــة الفلسـ
ـطينية .إال أن هــذ ِه املقولــة تقــف عنــد حــدودٍ سياسـ ّ
ّ
ـرائيلية لهــذ ِه اجملموعــة حتديــدا ً علــى األقــل منـذ ُ نهايــات
األمنيــة اإلسـ
السياســة
ّ
ّ
الصهيونيــة عن مشــروع «اســتكمال
احلكــم العســكر ّي ،حينمــا تخ ّلــت املؤسســة
ّ
الفلســطينية
الوطنيــة
تطهيــر األرض» ،والتــوازن بــني َ دائــرة املواطنــة ،والهويّــة
ّ
ّ
بينيــا ً يتيــح عمــال ً
دائمــا وفــق املعادلــة
لــم تكــن ً
الصهيونيــة؛ وخلقــت فضــاء ّ
ّ
ـي مــع باقــي الفلســطينيني)2 ،
ـيا ً مشــروطا ً بـــ )1 :عـ ِ
سياسـ ّ
ـدم التماثــل السياسـ ّ
ـي.
عــدم تنظيــم اجملموعــة الفلسـ
ّ
ـطينية علــى أســاس وطنـ ّ
ومثــالٌ علــى ذلــك حظــر ُ حركــة األرض أثنــاء محاولتهــا لتمثيــل الفلســطينيني
الصهيونيــة فــي عــام ،1959
ـرعية املؤسســة
علــى أســس
ّ
وطنيــة ومعاديــة لشـ ّ
ّ
الوطنــي» فــي عــام  1980الهــادف إلــى صياغــة
وأيضــا ً حظــر «مؤمتــر الناصــرة
ّ
مبنظمــة التحريــر
وطنيــة للتمثيــل والتنظيــم وأخــذ قــرار فــي عالقتهــم
أطــر
ّ
ّ
ـني العمــل املتواصــل مــن جهـ ِة املؤسســة
الفلسـ
ـطينية ،وهــذه األمثلــة وغيرهــا تبـ ّ
ّ
ـطينية الواقعــة حتــت دائــرة
للحفــاظ علــى معادلـ ٍة بالنســب ِة للمجموعــة الفلسـ
ّ
املواطنــة.7
حتولــت تدريجيـا ً حتــت التأثير
ّ
أمــا بالنســب ِة لألراضــي احملت ّلــة فــي عــام  ،1967بعدمــا ّ
ً
ـبعينيات القــرن املاضــي،
ـطينية بــدءا مــن سـ
ملنظمــة التحريــر الفلسـ
ـي
ّ
ّ
ّ
السياسـ ّ
ـرائيلي
للحكم العســكر ّي اإلسـ
فقــد أصبحــت مســاحة صــراع ،بــني َ وكالء محليــني ُ
ّ
الفلســطينية.
منظمــة التحريــر
لفــرض مشــاريع تســوية
إســرائيلية ،وبــني َ
ّ
ّ
ّ
السياســي بالنســب ِة لهــذ ِه
املنظمــة
والســؤال الــذي أمامنــا :مــا هــو مشــروع
ّ
ّ
الوطني في
األراضــي حتديــداً ،وفقـا ً لـ«برنامــج النقــاط العشــر» الــذي ســن ُه اجمللــس
ّ
ـطينية،
ـدف حتريــر ُجــزء مــن األراضــي الفلسـ
ـح ممكنـا ً النضــال بهـ ِ
عــام  ،1974أصبـ َ
ّ
ومنهــا اســتكمال النضــالّ ،إال أن حتريرهــا لــم يكــن ممكنـا ً دون إجــراء تفــاوض وقــد
خلفيــة مقاومــة
يتطلّــب تنــازالت ،وإثــر االنتفاضــ ِة األولــى ،التــي جــاءت ضمــن
ّ
ـية
االحتــالل اإلسـ
ـرائيلي العســكر ّي ،علــى األقــل وفق ـا ً لتــداول النخــب السياسـ ّ
ّ
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والعامليــة ،أصبحــت الســياقات ناضجــة لبــدء مفاوضــات جديّــة
الفلســطينية
ّ
ّ
فلســطينية» علــى أســاس األراضــي
«إســرائيلية-
بهــدف الوصــول إلــى تســوية
ِ
ّ
ّ
احملتلّــة عــام  ،1967مــا قــاد لتثبيــت شــرعية صهيونيــة فــي حــدود العــام 1948
وفق ـا ً للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة.

ربيع صيف ٢٠٢١

الفلسطيني»
تأطير مآالت الهبّة :تمهيد الستعادة مقولة «وحدة الشعب
ّ

ف العدد

سياســي جديــد،
لذلــك ،جنــد أن األراضــي احملتلّــة عــام  1967بــدأت فــي مســارٍ
ّ
علــى أســاس معــادالت التقســيم االســتعماري ،ونتــج عــن ذلــك إقصــاء البعــد
ـي عــن الالجئــني الفلســطينيني ،املتمثّــل فــي عودتهــم إلــى أرضهــم ،أي
السياسـ ّ
أن تعـ ّدد املشــاريع السياســية املتبعــة فلســطينيا ً يأتــي فــي ســياق مضــادّ ملقولــة
تتخيــل مســارات مختلفــة ،ورمــوزا ً
ـث إن ّهــا
وحــدة الشــعب الفلسـ
ـطيني ،مــن حيـ ُ
ّ
ّ
متع ـ ّددة ،ومســتقبال ً غيــر متطابــق.

إمكانية التجاوز
عن
ّ
إمكانيــة جتــاوز التقســيمات االســتعماريّة ،وبعثــرة املشــاريع
اله ّبــة فتحــت
ّ
ـية املتره ّلــة ،إذ إ ّن جميعهــا وصلــت إلــى أمدهــا .وفاضــت تعبيــرات ورمزيّات
السياسـ ّ
ـي
ـية وشـ ّ
وممارســات سياسـ ّ
ـعبية جديــدة إثــر اله ّبــة مــع تراكــم الفعــل االنتفاضـ ّ
ـي فــي تكويــن
أهمهــا انخــراط املقاومــة كعامـ ٍ
فــي العقديــن األخيريــنّ ،
ـل أساسـ ّ
اله ّبــة وإعــادة الزخــم للمقاومــة ،كمقولـ ٍة تتفاعــل مــع مقولـ ِة الوحــدة ،وتخدمها
وتنعشــها وتتعاظــم بهــا ،وخصوص ـا ً بعدمــا نــادى املنتفضــون فــي القُ ــدس «يــا
غـزّة يـ ّ
ـال ..مشــان اهلل» مــع بدايــات أيّــار /مايــو ،وهنــاك على ســبيل املثــال املصطلح
املســتخدم «أبــو عبيــدة بديــرخ» (أبــو عبيــدة فــي الطريــق) ،التــي انتشــرت ســريعا ً
ـطيني بعدمــا
ـي وبــني َ الشــباب والشــابّات الفلسـ
ّ
فــي وســائل التواصــل االجتماعـ ّ
ـيارة الشــرطة فــي أم الفحــم،
ذكرهــا أحــد املنتفضــني عبــر جهــاز االتّصــال فــي سـ ّ
صاروخيــة ،مــن قبــل غ ـزّة دفاع ـا ً عــن القــدس.
بع ـ َد أيّــام مــن إطــالق رشــقات
ّ
قــو ٍة عســكريّة
هــذ ِه اللحظــة الفاصلــة ،عبــرت فيهــا غــزّة وفيمــا متلكــ ُه مــن ّ
التقســيم االســتعمار ّي فــي  10أيّــار /مايــو ،واســتجاب علــى إثرهــا الشــباب
الفلســطيني فــي مواصلــ ِة الكفــاح واالشــتباك فــي العديــد مــن
والشــابّات
ّ
ـم بعــد مــرور أربعــة أيّــام ،انطلقــت
النقــاط ،بداي ـ ًة فــي داخــل األراضــي الـــ ،48ثـ ّ
سلســلة مــن «جمعــة الغضــب» حتــى بدايــة شــهر حزيــران /يونيــو داخــل الضفّ ــة
وقــوات االحتــالل ،وأطلــق علــى جميــع
غالبيــة نقــاط
الغربيــة ،واالشــتباك مــع
ّ
ّ
ّ
8
الشــعبية «خارطــة االشــتباك» .
االشــتباك
نقــاط
ّ
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ف العدد

الفلسطيني»
تأطير مآالت الهبّة :تمهيد الستعادة مقولة «وحدة الشعب
ّ

يتجســد أيضــا ً مــن خــالل تشــابك ممارســة
واحلــس فــي الوحــدة
هــذا اإلدراك
ّ
ّ
املنتفضــني وتالقــح طــرق املقاومــة والدوافــع .والحــظ الكاتــب علــى ســبيل املثــال
الغربية (داخــل األراضي الـــمحتلة عــام  ،)1948أن املمارســات
أثنــاء وجــوده فــي باقــة
ّ
محطــة الشــرطة مشــابه ملــا هــو موجــود
املســتخدمة أثنــاء اشــتباكهم ض ـ ّد
ّ
وأيضــا «ه ّبــة بــاب األســباط» أثنــاء
فــي غ ـزّة أثنــاء «مســيرات العــودة الكبــرى»
ً
اإللكترونيــة ،وأيض ـا ً «مواجهــات بــاب العامــود» وغيــر ذلــك ،ويأتــي
البوابــات
وضــع ّ
ّ
ذلــك مــن خــالل اســتخدام األدوات والطــرق البســيطة لالشــتباك وإنهــاك العــدو ّ
مــن أمامــك ،فــي رمــي احلجــارة ،واملفرقعــات الناريّــة و«اللولــب النــار ّي» ،وحــرق
بالكوفيــة (وأحيان ـا ً
(املطــاط) ،باملقابــل االهتمــام فــي تغطيــة الــرأس
الكاوتشــوك ّ
ّ
بهــدف الرمزيّــة و /أو التمويــه).
دو َن املشــاركة فــي االشــتباك وفقــط
ِ
امللثمني فــي  11أيّــار (مايــو) ،أثناء اشــتداد
فــي حديــث الكاتــب مــع أحــد املنتفضــني
ّ
ـعرت أننــي غريــب عــن بلدتــي ،ولكــن
أميــز أحــداً ،وشـ ُ
اله ّبــة (وأشــير إلــى أننــي لــم ّ
ـاب ،حتديــدا ً اجليــل املولــود فــي العقديــن األخيريــن)
باألحــرى غريــب عــن اجليــل الشـ ّ
األماميــة لالشــتباك ،مــع
عمــا يجعلــه يقــف فــي الصفــوف
مت ســؤال هــذا امللثــم ّ
ّ
غطــت قســما ً مركزيّـا ً وحيويّـا ً فــي الشــارع الرئيســي في
تزايــد قنابــل الغــاز -الّتــي ّ
ـج بالســائرين واملتاجــر والنســاء
باقــة
الغربيــة ،وأشــير إلــى أن هــذه املســاحة تعـ ّ
ّ
ـيني ومواصلتهــم االشــتباك
واألطفــال -فذكــر َ أنــه الحــظ شــجاعة وقـ ّ
ـوة املقدسـ ّ
املطاطــي ،وعندمــا يرمــي
ورمــي احلجــارة ،دو َن االهتمــام بقنابــل الغــاز والرصــاص ّ
ـوة
ـي وهــي إلــى جانبــه ،ورماهــا بقـ ّ
جنــود االحتــالل قنابــل الغــاز« ،التقطهــا املقدسـ ّ
ـطيني علــى
نحوهــم» ،وهــذا مــا دفع ـ ُه إلــى االســتمرار ،أي رؤيــة مداومــة الفلسـ
ّ
االشــتباك.
وفــي جترب ـ ٍة أخــرى ،داخــل املــدن اخملتلطــة ،فــي حيفــا حتديــداً ،يــروي املــؤرخ جونــي
حــي وادي النســناس وأيضــا ً
منصــور شــهادةً عــن تشــكيل جلنــة حمايــة داخــل
ّ
ـي وادي اجلمــال ،وهــي مــن األحيــاء الباقيــة بع ـ َد اقتــالع وطــرد الفلســطينيني
حـ ّ
وإحــالل مســتوطنني يهــود مكانهــم فــي حيفــا .إن جتربــة املــدن اخملتلطــة بعــ َد
القســام» هــي
اشــتداد االشــتباك فــي األيّــام األولــى التــي تلــت انخــراط «كتائــب
ّ
جتربــة حمايــة ودفــاع عــن احلــارات وأهلهــا بعـ َد اســتقدام مســتوطنني مــن الضفّ ــة
التوراتيــة ،وهــي األكثــر متاث ـال ً مــع الفكــر النــاز ّي
الغربيــة ،املنتمــني إلــى األنويــة
ّ
ّ
الصهيونيــة األخــرى ،وإن لــم تكــن األخيــرة
االنتمــاءات
مــع
ة
مقارنــ
الطهرانــي
ً
ّ
ّ
بعيــدةً أيض ـاً.
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ـدث فــي
الفتـا ً إلــى عــدوان املســتوطنني ومحــاوالت اقتحــام األحيــاء ،كإعــادة ملــا حـ َ
ـدف طــرد وترويــع باقــي الفلســطينيني مــن أرضهــم ،حتــت غطــاء
عــام  ،1948بهـ ِ
ت املتكــرّرة وقنابــل
ـي ،وصمــدوا أمــام الهجمــا ِ
الشــرطة ،واصطدمــوا بشـ ِ
ـباب احلـ ّ
ـي
الغــاز ّ بالتزامــن مــع هتافــا ٍ
ـي ّ
جيــد هــو عربـ ّ
ت عنصريّــة «املــوت للعــرب» و«عربـ ّ
ميــت» وغيــر ذلــك؛ فــي هــذ ِه الظــروف ،يقــول منصــور:
ّ
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ـي ،فــي بــاب العامــود ،ماث ـال ً أمامــي وأنــا
«كان مشــهد مواجهــة الشــباب املقدسـ ّ
ـي وادي النســناس .الشــباب فــي املوقعــني هــو
أتابــع مــا كان يجــري فــي حارتنــا وحـ ّ
ـم الدفــاع عــن املــكان .و«املــكان» ليــس احلجــارة فقــط ،بــل
فلسـ
ـطيني ،لديــه هـ ّ
ّ
واحلياتيــة،
واألخالقيــة والضميريّــة
ـانية
ّ
ّ
الذكريــات واملاضــي والذاكــرة والقيــم اإلنسـ ّ
ونســيج العالقــات باآلخريــن الذيــن يقطنونــه ،والتط ّلــع نحــو املســتقبل فــي املكان
ذاتــه .مــا أروع هــذه الرؤيــة لــدى شــباب بــاب العامــود ووادي النســناس! الدفــاع عــن
مميــزا ً
التاريخيــة ،عبــر الزمــن
احملطــات
كونتــه ّ
ّ
وخاصـاًّ ،
ّ
«املــكان» الــذي يحــوي معنًــى ّ
9
محطــة للوقــوف الدائــم فيهــا» .
ـي الــذي ال يتوقّــف أبــداً ،بــل ال يعــرف
ّ
التاريخـ ّ
الالفــت فــي هــذ ِه املشــاهد ســالفة الذكــر ،وغيرهــا الكثيــر ،أن ّهــا حتيــل إلــى
حيــث إن كثافــة
الشــعبي علــى األقــلّ ،
تشــكّل مقولــة الوحــدة فــي املســتوى
ُ
ّ
ـم فــي رفعهــا (وخصوص ـا ً فــي داخــل األراضــي احملت ّلــة
األعــالم الفلسـ
ـطينية والهـ ّ
ّ
الفلســطيني.
احليــز العــا ّم عبــر إعــالء العلــم
عــام  ،)1948ترمــز إلــى اســتعادة ّ
ّ
احملليــة
املؤسســات واألطــر واجملالــس
االنقطــاع احلاصــل بــني َ الشــباب املنتفــض عــن
ّ
ّ
الشــعبية ،يعيــد الشــباب إلــى الوعــي
واملــدارس واألحــزاب ومــا تســمى اللجــان
ّ
اجلــذر ّي وميحــو اغترابهــم عــن واقعهــم.
ـي ،حفّ ــز أيضـا ً الفعــل
حيـ ُ
ـث إن فقــدان أدوات ولغــة وخطــاب الشــباب بشـ ٍ
ـكل جدلـ ّ
الســلبية التــي ظهــرت فــي العقــ ِد
االنتفاضــي األخيــر (باإلضافــ ِة إلــى املظاهــر
ّ
ّ
املنظمــة داخــل أراضي الـــ ،)48وكذلــك أحزمــة الفقر
األخيــر ،وعلــى رأســها اجلرميــة
ّ
التــي تراكمــت فــي العقديــن األخيريــن من ـذ ُ انتفــاض الفلســطينيني مــع بدايــة
الغربيــة علــى يـ ِد املســتوطنني
القــرن احلالــي ،القــرى واملــدن احملاصــرة فــي الضفّ ــة
ّ
خصوصــا واســتمرار
نهائــي ملشــروع «الدولــة» بعــ َد صفقــ ِة القــرن
واضمحــالل
ً
ّ
احلُكــم العســكر ّي ،وحصــار غ ـزّة العســكر ّي املســتمر ّ منــذ مــا يزيــد علــى عقــد.
واملهمشــة بكثافــة ،فــي مختلــف
بالتالــي ،وجــود هــذه األحزمــة الفقيــرة احملاصــرة
ّ
البلــدات ،الّتــي تشــعر أن ّهــا غيــر فاعلــة وهــي تــزداد عــدداً ،جعل مــن تتالــي األحداث
ـيما مــا يتع ّلــق مبعنــى «العيــش
فــي القــدس ،أمــرا ً حيوي ّـا ً بالنســبة إليهــا ،وال سـ ّ
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الفلسطيني»
تأطير مآالت الهبّة :تمهيد الستعادة مقولة «وحدة الشعب
ّ

اإلثنيــة ،ال تو ّفــر لديهــم احلـ ّد
ـتيطانية /العســكريّة/
بكرامــة»؛ إذ إ ّن املنظومــة االسـ
ّ
ّ
ـي
ـي وثقافـ ّ
األدنــى مــن «العيــش بكرامــة» ،ليــس شــعارا ً مادّيّـا ً فقــطّ ،إمنــا أيضـا ً دينـ ّ
يتجســد فــي فقــدان
اليوميــة املــالزم ،الــذي
ولغــو ّي ،وغيــر ذلــك مــن شــعور اإلهانــة
ّ
ّ
ومؤسســات
واملؤسســات داخــل البلــدة،
العامــة،
التواصــل مــع احمليــط واملســاحات
ّ
ّ
ّ
ـبابية .وهــذ ِه األحزمــة حتديــدا ً هــي التــي تشــعر ُ وتتفاعــل
الدولــة ،واألحيــزة الشـ ّ
ـطيني.
اليــوم ،مــع مقولــة وحــدة الشــعب الفلسـ
ّ
الهوامش
1 Tran Thi, Ho Chi Minh’s Ideology on National Unity in Vietnam’s Revolution, IKAT: The Indonesian Journal of
Southeast Asian Studies, vol.4, no.1, oct. 2020, p.15-23.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 ibid.
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يبــدو أن الثابــت اإلســرائيلي الوحيــد علــى األرض فــي التعامــل مــع الفلســطينيني،
هــو االســتيطان ومصــادرة األراضــي فــي ظــل انقســام وانســداد األفــق السياســي.
ال ميكــن حتليــل املشــهد السياســي الفلســطيني واإلســرائيلي ،واملشــهد
االســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة ،وال ســيما فــي بلــدة بيتــا جنــوب محافظــة
نابلــس ،دون وضعــه فــي ســياق األحــداث السياســية الدوليــة واإلقليميــة.
علــى مــدار اخلمــس ســنوات املاضيــة ،تســارعت األحــداث السياســية فــي العالــم
وفلســطني ،بــدءا ً مــن صعــود ميينــي أميركــي متطــرف بقيــادة الرئيــس األميركــي
الســابق دونالــد ترمــب الــذي يعتبــره الفلســطينيون األســوأ بالنســبة لهــم
علــى اإلطــالق مقارنــة برؤســاء الواليــات املتحــدة األميركيــة الســابقني .وأســهم
وصــول ترمــب للســلطة فــي تعزيــز ســيطرة اليمــني اإلســرائيلي علــى مقاليــد
احلكــم فــي إســرائيل بقيــادة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهــو الــذي
قــ ّدم الضفــة الغربيــة وأراضيهــا قربانــا ً حللفائــه السياســيني مــن أجــل البقــاء
علــى رأس هــرم الســلطة فــي إســرائيل .التحالــف األميركــي -اإلســرائيلي ألقــى
بظاللــه علــى املشــهد السياســي الفلســطيني ومــا عانــت منــه الســلطة
الفلســطينية ،والشــعب الفلســطيني ،مــن سياســات وحصــار مالــي واقتصــادي،
عبــر قطــع املســاعدات األميركيــة وحتريــض العديــد مــن الــدول علــى فعــل الشــيء
ذاتــه ،فض ـال ً عــن تضييقــات وتوغــل اســتيطاني هــو مبثابــة نتــاج حتالــف اليمــني
اإلســرائيلي واألميركــي ،تضــاف إلــى ذلــك مســألة االعتــراف األميركــي بالقــدس
عاصمــة إلســرائيل.
مت خــالل عهــد نتنياهــو شــرعنة االســتيطان عبــر قوانــني هادفــة لالســتحواذ
علــى أمــالك الفلســطينيني عبــر قانــون صــدر فــي  2017ليضــاف إلــى قانــون
علــى يهوديــة الدولــة ،وهــو مــا يــؤدي إلــى إلغــاء حقــوق فلســطينيي 1948
وميهــد لطردهــم .ومــن أخطــر البنــود التــي يتضمنهــا هــذا القانــون هــو اعتبــاره
االســتيطان قيمــة قوميــة تعمــل الدولــة علــى تشــجيعه ودعــم اســتمراريته
وتثبيتــه .سياســة نتنياهــو ســاهمت فــي رفــع عــدد املســتوطنني فــي الضفــة
* ر U%? j"Gا57را)Aت ا\ 8"&V K' 8"D);Riا57را)Aت ا K' )"&@7ا 8@L)F7ا 8"M/@7ا8"Z</Ll
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الغربيــة إلــى نحــو  700ألــف مســتوطن موزعــني علــى نحــو  132مســتوطنة و134
بــؤرة اســتيطانية عشــوائية (غيــر رســمية) ،بالضفــة الغربيــة.1
رغــم رحيــل نتنياهــو الرســمي عــن املشــهد السياســي اإلســرائيلي ،إال أن
أثــره ودولتــه العميقــة مــا زالــت متســك بالعديــد مــن تالبيــب وخيــوط املشــهد
السياســي فــي إســرائيل .يضــاف إلــى ذلــك ذلــك أن رئيــس الــوزراء احلالــي نفتالــي
بينيــت هــو زعيــم االســتيطان منــذ مــدة طويلــة ،ويرفــض صراحــة حــل الدولتــني،
وحكومتــه حتظــى بدعــم أفيغــدور ليبرمــان ،احلليــف األمنــي الســابق لنتنياهــو
ومنتقــد عمليــة الســالم .وبــرأي بينيــت ،يرتبــط االســــتيطان اإلســــرائيلي فــي
األراضــي الفلســــطينية ارتباط ـا ً وثيق ـا ً مبجموعــة األيديولوجيــات الدينيــة التــي
تعــود إلــى مفهــوم إســرائيل ،أو احلــدود التوراتيــة لدولــة يهــود .ويخطــط ضمــن
ميزانيــة احلكومــة بنــاء  ٢٢٠٠وحــدة ســكنية فــي الضفــة الغربيــة و ٩٠٠٠فــي
القــدس الشــرقية وغيرهــا .كمــا أن املنظــور األمنــي مــا زال هــو املقيــاس األساســي
للحكــم علــى السياســات اإلســرائيلية جتــاه الفلســطينيني ،دون أي اعتبــار ملســار
التســوية الســلمية مــع الفلســطينيني.
املشــهد االســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة ،وخاصــة جنــوب محافظــة نابلــس ،ال
يختلــف عــن باقــي احملافظــات ،فباإلضافــة إلــى تســارع بنــاء وتوســع املســتوطنات،
تعانــي احملافظــة وقراهــا مــن توســع اســتعماري عبــر شــق طــرق اســتيطانية
التفافيــة حديثــة لربــط مســتوطنات الضفــة الغربيــة وال ســيما مســتوطنة
أرئيــل ،األضخــم بشــمال الضفــة الغربيــة ،لضمــان ضــم هــذه املســتوطنات فــي
أي عمليــة سياســية ،مــا ســاهم فــي قطــع أوصــال الضفــة الغربيــة .الطريــق
االســتيطاني اجلديــد الــذي بــدأ االحتــالل بشــقه هــذا العــام  ،2021ميتــد بطــول 7
كيلومتــرات فــي قريتــي حــوارة وبيتــا جنــوب نابلــس ،ويصــادر بذلــك ويلحــق الضــرر
مبســاحة كليــة تقــدر بأكثــر مــن  1100دومن .ومحافظــة نابلــس محاطــة بأكثــر مــن
 10مســتوطنات وبــؤر اســتيطانية حولــت حيــاة الفلســطينيني جلحيــم ،خاصــة
فــي ظــل غيــاب أي رادع للمســتوطنني.2

بيتا :حالة نضالية وعنوان ملواجهة مستمرة
تتمتــع بيتــا مبوقــع متميــز فــي جنــوب محافظــة نابلــس ،جعلهــا درة «قــرى
املشــاريق» وهــي نحــو ثالثــني قريــة علــى طــول اجلهــة الشــرقية للطريــق املقدســة
التــي تصــل القــدس مبدينــة نابلــس ،وبعــدد ســكاني يصــل إلــى نحــو  70ألــف
نســمة موزعــني علــى بالطــة وعســكر وعزمــوط وبيــت دجــن وعورتــا وقبــالن وديــر
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احلطــب وســالم وعقربــا وتلفيــت وقريــوت ودومــة وجالــود .تتميــز بلــدة بيتــا بارتفاع
نســبة املتعلمــني فيهــا مــن حملــة الشــهادات العليــا حيــث حتتضــن مــا يقــارب
 70أســتاذا ً جامعيــا ً مــن حملــة الدكتــوراة .تشــكل أراضــي بيتــا مــن مرتفعــات
جبليــة يتخللهــا عــدد مــن األوديــة ،تتجــه فــي مجراهــا مــن الشــرق إلــى الغــرب،
وتعــد مــن أهــم األماكــن العاليــة فــي فلســطني احملتلــة ومدينــة نابلــس ،وتبلــغ
مســاحة أراضيهــا كاملــة  22ألــف دومن ،تــزرع بصــورة أساســية بأشــجار الزيتــون
والتــني واللــوز .كمــا يوجــد فــي البلــدة العديــد مــن العيــون والينابيــع ،أهمهــا عــني
عوليــم وعــني روجــان وبيرقــوزا وعــني ســارة وعــني املغــارة وعــني الغوطــة.
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يتمتــع أهالــي بيتــا بحــس جماعــي دفاعــي ،فعنــد تعــرض القريــة للخطــر،
يتكاتــف كل الســكان وتــزول الفــروق بــني كل ســكان القريــة ،فتجــد الطبيــب
واألكادميــي والصيدلــي والعامــل والطــالب فــي صــف واحــد .حتتــلّ بيتــا مــع قــرى
املشــاريق موقع ـا ً فاص ـال ً بــني شــمال الضفــة الغربيــة وجنوبهــا ،وتش ـكّل نقطــة
ارتــكاز إســتراتيجية ُم ْ
شــ ِرفة علــى تــالل واســعة ميكنهــا أن تتطــور إلــى حاجــز
إســتراتيجي ،ومــن شــأن إقامــة بــؤرة اســتيطانية فــي بيتــا أن تتطــور بارتباطهــا
مبســتوطنة كفــار تفــوح فــي غربــي نابلــس قــرب حاجــز زعتــرة العســكري ،لذلــك،
كانــت ردة فعــل أهالــي بيتــا عاليــة جــدا ً عندمــا أقامــت ســلطات االحتــالل بــؤرة
اســتيطانية مســتفزة مكونــة مــن بيــوت جاهــزة مســبقة الصنــع ،م ـ ّدوا إليهــا
قياســي،
اخلدمــات األساســية مــن مــاء وكهربــاء وطريــق مســفلتة فــي زمــن
ّ
وجعلوهــا فــي قمــة عاليــة تتوســط البلــدة فــي جبــل صبيــح.
علــى الرغــم مــن أ ّن اســم بلــدة بيتــا يعــود إلــى كونهــا كانــت مبيتـا ً آمنا ً للســكان
علــى حــد قــول أهالــي البلــدة ،فــإن االحتــالل اإلســرائيلي يحــاول اآلن أن يســلبها
أمنهــا باالســتيطان والتهجيــر .تاريخيـاً ،شــكلت بلــدة بيتــا التــي تبعــد عــن مدينة
نابلــس نحــو  13كلــم بتعــداد ســكان يصــل إلــى نحــو  16ألــف نســمة ،حالــة
نضاليــة فريــدة مــن نوعهــا وعنوانـا ً للمواجهــة .ومنــذ العــام  ،1967قتلت إســرائيل
ســبعة وســبعني مواطن ـا ً مــن البلــدة املناضلــة ،كان آخرهــم مــن استشــهد فــي
العرمــة وجبــل صبيــح ،وهــم إســالم دويــكات ،وعمــاد دويــكات،
مواجهــات جبــل ُ
وشــادي الشــرفا ،وأحمــد بنــي شمســة ،ومحمــد ســعيد حمايــل ،وزكريــا حمايــل،
وعيســى برهــم ،والشــهيد الثامــن طــارق صنوبــر مــن قريــة يتمــا اجملــاورة.
بيتــا ومقاوموهــا كانــت ومــا زالــت حاضــرة فــي معظــم الثــورات الفلســطينية
ضــد االحتــالل البريطانــي ومــن بعــده االحتــالل اإلســرائيلي ،ســواء فــي معركــة
دومــا  1937ومعركــة بيــت فوريــك عــام  1938ضــد االحتــالل اإلجنليــزي وغيرهــا
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مــن املعــارك كمــا يــروي الباحــث والروائــي ابــن بلــدة بيتــا الدكتــور ســرمد التايــه.
يــرى التايــه أن الســجل النضالــي للبلــدة امتــد إلــى مــا بعــد النكبــة ،وشــارك
أبناؤهــا مبعركــة املــزار قضــاء جنــني عــام  1948ومعركــة الدفــاع عــن حيفــا فــي ذات
العــام ،واس ُتشــهد اثنــان مــن أبطالهــا .وفــي التفاصيــل التــي يســردها الكاتــب
التايــه ،فإنــه فــي عــام  ،1967استشــهد ثالثــة آخــرون خــالل املعــارك التــي خاضهــا
اجليــش األردنــي دفاع ـا ً عــن مدينــة القــدس ،وفــي العــام ذاتــه ،استشــهد مواطــن
فــي معركــة خاضهــا رجــال املقاومــة الفلســطينية علــى أراضــي قريــة بيــت
فجــار ،واستشــهد آخــر فــي معركــة جبــل قرنطــل فــي أريحــا .وفــي ســنة ،1968
ّ
استشــهد أحــد شــبابها فــي عملي ـ ٍة فدائي ـ ٍة مبواجهــة مــع اجليــش اإلســرائيلي
فــي وادي القلــط ،واستشــهد آخــر ســنة  1970فــي معركــة اجلحفيــة ،وفــي ســنة
 ،1976استشــهد اثنــان فــي تــل الزعتــر فــي بيــروت وآخــر فــي العــراق ،والــكالم هنــا
للتايــه .علــى الرغــم مــن معاركهــا مــع االحتــالل وأطمــاع املســتوطنني فيهــا ،إال
أ ّن البلــدة لــم تخســر أي قطعــة أرض مــن أراضيهــا لصالــح االســتيطان .وتعتبــر
العرمــة فــي بلــدة بيتا
محــاوالت املســتوطنني الســيطرة علــى جبــل صبيــح وجبــل ُ
أقــوى مثــال علــى تســارع االســتيطان باملنطقــة .فعلــى مــدار قرابــة أربعــة أشــهر،
حتولــت بلــدة بيتــا إلــى منــوذج «وأيقونــة للمقاومــة الشــعبية ضــد االســتيطان»،
علــى حــد وصــف الرئيــس محمــود عبــاس (أبــو مــازن) ،وأصبــح اســم البلــدة يقتــرن
باملقاومــة الشــعبية فــي الشــيخ جــراح وســلوان والقــدس وغــزة.
تاريخيـاً ،متيــزت بلــدة بيتــا مبقاومتهــا الشرســة لالســتيطان ومحــاوالت الســيطرة
علــى أراضيهــا لــم تهــدأ منــذ عــام  1988حــني حــاول االحتــالل فــي ذلــك العــام
العرمــة الواقــع فــي الشــمال الشــرقي للبلــدة.
تشــييد أول مســتوطنة فــي جبــل ُ
العرمــة نحــو  890متــرا ً عــن ســطح البحــر ،فهــو األعلــى بعــد جبــل
ويرتفــع جبــل ُ
عيبــال فــي املنطقــة ،وهــو أول مــا يســقط عليــه الثلــج فــي فلســطني شــتا ًء،
ويشــرف اجلبــل علــى بلــدات بيتــا وعورتــا وحــوارة وشــرق نابلــس ،ويحتضــن اجلبــل
آثــارا ً كنعانيــة يزيــد عمرهــا علــى  5آالف عــام ،تشــمل بقايــا قلعــة و 18كهفــا ً
ضخمــا ً كانــت تســتخدم لتخزيــن امليــاه واحلبــوب .ويشــكل اجلبــل بآثــاره مــزارا ً
ســياحيا ً ومتنفس ـا ً ألهالــي بيتــا.
وإثــر محاولــة االحتــالل االســتيالء علــى اجلبــل فــي عــام  ،1988انتفــض األهالــي
واستشــهد موســى صالــح بنــي شمســة ،وحــامت فايــز أســعد ،وعصــام عبــد
احلليــم محمــد ســعيد .وقُتــل مســتوطنان .ومــا زالــت «حادثــة البلــد» ،كمــا
يطلــق عليهــا أهالــي بلــدة بيتــا ،ماثلــة فــي وجــدان أهلهــا ملــا عايشــوه مــن بطــش
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وتنكيــل مــن قبــل ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي .حينهــا تعرضــت البلــدة إلــى
فــرض احلصــار ومنــع التجــول وعمليــات هــدم منــازل املقاومــني ،وواصــل اجليــش
وصلْــب األهالــي خــارج بيوتهــم فــي
الودْيــان احمليطــة واقتحــام البيــوت َ
متشــيط ِ
إطــار مطــاردة علنيــة للبلــدة وإيقــاع عقوبــة جماعيــة عليهــا ،وحتولــت مــدارس
البلــدة الــى ســجون ومعتقــالت ومراكــز تعذيــب لشــباب البلــدة .وخــالل زيارتــه
للبلــدة فــي أعقــاب احلادثــة ،هــدد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق إســحق رابــني
بهــدم البلــدة «بيتـا ً بيتـاً» ،وبالفعــل ،نفــذ تهديــده وهــدم نحــو  30منــزال ً ونفــى 5
مــن أبنائهــا واعتقــل العشــرات. 3
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جتــددت محــاوالت إقامــة مســتوطنة علــى جبــل العرمــة فــي عــام  ،2020حــني
حــاول االحتــالل اإلســرائيلي مدعومــا ً بأكادمييــني مــن قســم اآلثــار مــن جامعــة
العرمــة التاريخــي إلــى مــزار دينــي وتاريخــي
أرئيــل ومســتوطنيه حتويــل جبــل ُ
يهــودي حتــت ذرائــع أن اجلبــل يحتضــن «مواقــع أثريــة» يهوديــة ،وليســت رومانيــة
كمــا يقــول الفلســطينيون .محــاوالت االحتــالل للســيطرة علــى اجلبــل للمــرة
الثانيــة وجــدت مقاومــة شرســة مــن أهالــي بيتــا واستشــهد علــى إثرهــا الشــابان
إســالم دويــكات والفتــى محمــد عبــد الكــرمي حمايــل .وعلــى الرغــم مــن وصــول
االحتــالل إلــى قناعــة بعــدم مصداقيــة روايتــه مــن الناحيــة التاريخيــة والعلميــة،
إال أ ّن اجلبــل بقــي محــط أنظــار وأطمــاع املســتوطنني مــن مســتوطنة يتســهار
وإيتمــار بالدرجــة األولــى ،وال تخلــو تــالل اجلبــل مــن زياراتهــم املتقطعــة لــه حتــت
حمايــة جنــود االحتــالل .معــارك بيتــا كانــت ومــا زالــت رســال ًة قويـ ًة لالحتــالل مــن
العرمــة لــن يكــون لقمـ ًة ســائغةً ،ومــن آثــار ذلــك أن بيتــا
أهالــي البلــدة بــأن جبــل ُ
مــن القــرى القليلــة التــي بقيــت مبنــآى عــن الزحــف االســتيطاني مبنطقــة جنــوب
شــرق نابلــس .علــى الرغــم مــن البطــش والتنكيــل اإلســرائيلي بأهالــي بيتــا ،إال
أ ّن املســتوطنني الذيــن ارتــدوا علــى أعقابهــم عــام  ،1988عــن جبــل «العرمــة»،
عــادوا بعــد ثالثــة وثالثــني عام ـا ً إلــى محاولتهــم االســتيطانية علــى قمــة جبــل
«صبيــح»؛ اجلبــل املقابــل جلبــل «العرمــة» العائــد ملكيتــه إلــى «بيتــا» وجوارهــا،
فــي الواقــع ،وكمــا ســيتم توضيحــه فــي األســطر التاليــة ،لــم تتوقــف احملــاوالت
منــذ ثمانينيــات القــرن الفائــت.
صعــد املســتوطنون إلــى جبــل «صبيــح» املطــل علــى
بعــد ثالثــة وثالثــني عام ـاً ،ي َ ْ
بلــدة «بيتــا» مــن جهــة اجلنــوب ويقيمــون بــؤرة اســتيطانية حتــت اســم «أفيتــار»
نســبة إلــى املســتوطن القتيــل علــى حاجــز زعتــرة «أفيتــار بوروفيســكي» .فــي
إطــار تنفيــذ خططهــم املوضوعــة فــي ســبعينيات القــرن املاضــي املعرَّفــة
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مبصطلــح «الصعــدات» ،نســبة للمخطــط املوضــوع من قبــل مجلس املســتوطنات
بالصعــود علــى رؤوس جبــال الضفــة الفلســطينية ألغــراض الســيطرة وبنــاء البــؤر
االســتيطانية ،ومــن ثــم العمــل علــى تشــريعها .هــذه املســتوطنة التــي غرزهــا
االحتــالل فــي قلــب بيتــا جــاءت لتفــرض واقعـا ً جديــدا ً فــي املــكان الــذي كان يخلــو
مــن أي حضــور اســتيطاني حتــى مايــو (أيــار) مــن هــذا العــام .2021
فبعــد ســاعات مــن عمليــة حاجــز زعتــرة الــذي ال يبعــد عــن بلــدة بيتــا ســوى 3
كيلومتــرات فــي مطلــع مايــو (أيــار) مــن  ،2021بــدأ املســتوطنون فــي إقامــة بــؤرة
اســتيطانية علــى جبــل صبيــح الــذي تعــود ملكيــة األراضــي فيــه ،واملصنفــة
جميعهــا كمناطــق «ج» ،ألهالــي قــرى ثــالث ،هــي بيتــا التــي متلــك مــا يقــارب
 20فــي املئــة مــن أراضــي اجلبــل ،وبلدتــي قبــالن ويُتمــا اللتــني متلــكان احلصــة
الكبــرى مــن أراضــي اجلبــل .فــي الواقــع ،اســتغل املســتوطنون االنشــغال بالهبــة
الفلســطينية فــي الداخــل احملتــل ،والعــدوان األخيــر علــى غــزة التــي تزامنــت مــع
عمليــة زعتــرة ،وعمليــة انتقــال الســلطة فــي إســرائيل وقامــوا بتشــييد أربعــة
كرفانــات (بيــوت متنقلــة) علــى قمــة جبــل صبيــح ليرتفــع العــدد خــالل أقــل مــن
ـان إســمنتية
شــهر إلــى نحــو  40بي ًتــا ومنشــأة يحرســها برجــان عســكريان ومبـ ٍ
حتظــى بخدمــات بنــى حتتيــة كاملــة مــن شــوارع ومــاء وكهربــاء وحراســة أمنيــة
مشــددة مــن كتيبتــني عســكريتني .البــؤرة أقيمــت بدعــم ســخي مــن حركــة
«ناحــاال» االســتيطانية ،التــي تشــرف حالي ـا ً علــى إقامــة ســبع بــؤر اســتيطانية
أخــرى جديــدة ،مــن خــالل تكويــن «أنويــة اســتيطانية» تضــم كل واحــدة مــا
بــني  15إلــى  25أســرة إســرائيلية ،وإرســالها إلــى تــالل مختلفــة لبنــاء «مجتمــع
مســتوطنني» مــن الصفــر .حتــى اآلن ،اســتولى املســتوطنون علــى حوالــي  20دومنـا ً
مــن مســاحة اجلبــل ،علمـا ً أن اخملطــط الــذي كشــفت عنــه حركــة «ناحــاال» ،يهدف
إلــى االســتيالء علــى كامــل مســاحة اجلبــل.4
محــاوالت الســيطرة علــى جبــل صبيــح وإقامــة مســتوطنة علــى قمتــه ليســت
جديــدة ،فهــي جــاءت بعــد  5محــاوالت فاشــلة علــى مــدار الثالثــني عامــا املاضيــة.
وتهــدد بــؤرة أفيتــار فــي حالــة إقامتهــا بقطــع تواصــل القريــة ومصــادرة أراضيهــا،
فهــي جتثــم فــوق  20دومن ـاً .ولــن يتوقــف االســتيطان عنــد  20دومن ـا ً هــي مســاحة
ـيهوَّد اجلبــل بكاملــه واملقــدر بنحــو  840دومناً،
البنــاء فقــط فــي جبــل صبيح ،بــل سـ ُ
وســتفصل املســتوطنة املذكــورة شــمال الضفــة الغربيــة عــن جنوبهــا ،وســتجعل
مــن حاجــز زعتــرة القريــب بوابــة بينهمــا ،كمــا ســتربط مدنـا ً إســرائيلية مثــل تــل
أبيــب غربـا ً مــع مســتوطناتها فــي األغــوار الفلســطينية شــرقاً.
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تعــود محاولــة االســتيالء علــى جبــل صبيــح إلــى وقــت ســابق ،حيــث فــرض جيــش
االحتــالل ســيطرته علــى  11دومنـا ً مــن أراضــي جبــل صبيــح فــي ثمانينيــات القــرن
املاضــي مــن خــالل أمــر وضــع يــد ووســع ســيطرته إلــى  24دومنـا ً فــي العــام 2018
مــن خــالل أمــر وضــع يــد آخــر ،وأدت هــذه األوامــر العســكرية إلــى منــع أو تقييــد
املزارعــني الفلســطينيني مــن الوصــول إلــى أراضيهــم الزراعيــة .ومــع ذلــك ،فــإن
املســاحة التــي متتــد عليهــا البــؤرة احلاليــة وصلــت  35دومن ـاً ،وجتــاوزت تلــك التــي
اســتهدفها األمــران العســكريان الســابقان .وأقــام اجليــش اإلســرائيلي معســكر
«تابوحيــم» علــى قمــة اجلبــل ،ولكنــه قــام باالنســحاب منــه بعــد عــدة ســنوات.
جتــددت محاولــة االســتيالء علــى اجلبــل عــام  ،2013حيــث أقــام املســتوطنون البــؤرة
االســتيطانية «أفيتــار» علــى جبــل صبيــح قبــل أن يتــم إخالؤهــا بعــد فتــرة قصيرة،
وذلــك بأمــر عســكري وقعــه «نيتســان ألــون» ،قائــد منطقــة الوســط فــي اجليــش
اإلســرائيلي فــي حينــه .و أفيتــار :هــو اســم مســتوطن قتــل بعمليــة طعــن وقعــت
فــي نفــس العــام عنــد حاجــز زعتــرة.
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فــور اكتشــاف أهالــي بيتــا حركــة البنــاء فــي مســتوطنة أفيتــار علــى جبــل
صبيــح ،وفــور انكشــاف التوســعات االســتيطانية فــي املنطقــة ،انطلقــت فعاليات
ونشــاطات ســكان البلــدة عبــر فعاليــات احتجاجيــة وتصعيــد مقاومتهــم
الشــعبية إلزالــة البــؤرة االســتيطانية فــوق اجلبــل .الفعاليــات البيتاويــة تنوعــت
وشــملت عــدة أصعــدة قانونيــة وإعالميــة وسياســية واقتصاديــة ،وأخيــرا ً املقاومــة
الشــعبية الســلمية الالعنفيــة التــي ابتكرهــا األهالــي علــى مــدار الفتــرة املاضيــة
وشــكلت منوذج ـا ً حتتــذى بــه باقــي القــرى اجملــاورة.
املعركة القانونية
علــى الرغــم مــن إدراك أهالــي بيتــا أن القضــاء اإلســرائيلي جنــدي فــي املؤسســة
األمنيــة والسياســية والعســكرية اإلســرائيلية ،إال أنهــم وفــور البــدء فــي إقامــة
الكرفانــات مــن قبــل املســتوطنني وبحمايــة جنــود االحتــالل اإلســرائيلي ،شــرعوا
بالتعــاون مــع مؤسســات قانونيــة محليــة فــي جمــع الوثائــق اخلاصــة بأصحــاب
األراضــي ،واســتخراج القيــود التــي تثبــت ملكيتهــم لألراضــي ،لتقــدم أمــام
احملاكــم اإلســرائيلية بهــدف إزالــة البــؤرة االســتيطانية .وتعــود األراضــي فــي جبــل
صبيــح إلــى  87مواطنـا ً مــن بيتــا ويتمــا وقبــالن ،فيمــا تعــود ملكيــة قمــة اجلبــل
التــي أقيمــت عليهــا البــؤرة لـــ 17مواطن ـا ً مــن قبــالن وأربعــة آخريــن مــن بيتــا.5
علــى مســتوى املؤسســات احملليــة ،عقــدت بلديــة بيتــا بالتعــاون مــع التنظيمــات
والفصائــل الفلســطينية فيهــا عــدة اجتماعــات مــع األهالــي وأصحــاب األراضــي
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فــي املنطقــة املهــددة باالســتيطان ،ومت حصــر األراضــي فــي منطقــة جبــل صبيــح،
وذلــك ملعرفــة إن كان سمســار مــا قــد زوّر وكالــة بيــع وشــراء أرض ألحــد املغتربــني
أراض لالحتــالل
أو املتوفــني ،وبــاع أرض ـا ً للمحتــل ،كمــا حــدث ســابقا ً فــي تســريب ٍ
بهــذه الطريقــة .كمــا قامــت البلديــة بجهــود شــعبية وقانونيــة ،ونفــذت خطــوات
عــدة تضمنــت زرع أشــجار زيتــون ،وشــق طــرق وتوســيعها فــي املناطــق القريبــة
مــن األرض املصــادرة فــي جبــل صبيــح .6وممــا عــزز موقــف األهالــي أن األراضــي التــي
أقيمــت فيهــا البــؤرة هــي زراعيــة ،كمــا يقــول الدكتــور موســى عبــد املعطــي
أحــد مــالك األراضــي املســتولى عليهــا فــي جبــل صبيــح  ،وميتلــك أصحابهــا
أوراقــا ً ثبوتيــة تفنــد ادعــاءات املســتوطنني ملكيتهــا لهــم ،مــا جعــل جيــش
االحتــالل يعتــرف الحق ـاً ،كمــا ســيتم تبيانــه ،أن البــؤرة غيــر شــرعية .7وفــي 25
حزيــران (يونيــو)  ،2021قـ ّدم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان
وبالنيابــة عــن أصحــاب األراضــي الفلســطينيني فــي منطقــة جبــل صبيح ،رســالة
إلــى املستشــار القضائــي لســلطات االحتــالل فــي الضفــة الغربيــة .طالبــت
الرســالة بالتنفيــذ الفــوري ألمــر إخــالء املســتوطنني مــن بــؤرة أفيتــار املقامــة
علــى أراضــي جبــل صبيــح ،وإزالــة جميــع مبانيهــا .وبعــد أربعــة أيــام مــن هــذه
الرســالة ،توجــه مركــز القــدس برســالة ثانيــة إلــى املستشــار القضائــي حلكومــة
االحتــالل ملطالبتــه ،بوصفــه املكلــف بحمايــة مــا تســمى ســلطة القانــون،
بالتحــرك ضــد أي صفقــة محتملــة مــن شــأنها تثبيــت الوجــود االســتيطاني علــى
أراضــي جبــل صبيــح ،وبالتالــي تبييــض وإضفــاء الشــرعية علــى البــؤر .8وحســب
تقاريــر إعالميــة ،فقــد توصــل املســتوطنون وحكومــة االحتــالل إلــى اتفــاق يقضــي
مبوافقتهــم علــى اخلــروج مــن البــؤرة مؤقّت ـا ً مــع إبقــاء مبانيهــا قائمــة ،وإصــدار
أمــر وضــع يــد جيــش االحتــالل علــى األراضــي ريثمــا تــدرس الوضعيــة القانونيــة
لألراضــي .وكان املســتوطنون قــد اعترضــوا علــى األمــر العســكري بإخالئهــم ،ولكن
كل اعتراضاتهــم رفضــت نظــرا ً ألنهــم لــم يحصلــوا علــى أي ترخيــص مــن اإلدارة
املدنيــة للبنــاء فــي املنطقــة .باملقابــل ،قــدم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة،
بالتعــاون مــع هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان ،التماسـا ً مشــتركا ً إلــى احملكمــة
اإلســرائيلية العليــا للمطالبــة بإلغــاء التســوية التــي وقّعتهــا حكومــة االحتــالل
واإلدارة املدنيــة والقائــد العســكري فــي الضفــة الغربيــة واجمللــس اللوائــي الســامرة
مــع مســتوطني بــؤرة «أفيتــار» املقامــة علــى أراضــي جبــل صبيــح ،مطالبـا ً بإعــادة
األراضــي إلــى أصحابهــا .وأوضــح املركــز أن االتفاقيــة أو التســوية املبرمــة بــني هــذه
األطــراف اإلســرائيلية ،قضــت مبغــادرة املســتوطنني مؤقّتــاً ،بينمــا تبقــى مبانــي
وصــدة أمــام أصحابهــا ريثمــا
البــؤرة التــي أقاموهــا علــى حالهــا ،وتبقــى األراضــي ُم َ
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ـوي اإلدارة املدنيــة وضــع األراضــي القانونــي ،وإذا مــا خلصــت إلــى أن األراضــي
تسـ ّ
هــي «أراضــي دولــة» ،فســوف تعيــد املســتوطنني إلــى البــؤرة .ويشــير االلتمــاس
إلــى أن التســوية التــي وصلــت إليهــا األطــراف تنتهــك القانــون الدولــي اإلنســاني
وقانــون حقــوق اإلنســان ،وخاصــة حــق امللكيــة اخلاصــة للســكان احملميــني ومبــدأ
احتــرام القوانــني الســارية فــي األرض احملتلــة ،عــالوة علــى انتهاكهــا اجلســيم
للقانــون الدولــي.9
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ـق
وتكمــن خطــورة هــذه االتفاقيــة كذلــك فــي إمكانيــة ّ
حتولهــا إلــى ســابقة ونسـ ٍ
يتبنــاه املســتوطنون فــي محاوالتهــم املســتقبلية للســيطرة علــى املزيــد مــن
أراضــي الفلســطينيني .تباينــت اآلراء حــول املوقــف مــن مســتوطنة أفيتــار بــني
اجليــش واملســتوطنني ،ففــي التاســع مــن شــهر حزيــران املاضــي ( ،)2021أصــدر وزيــر
جيــش االحتــالل قــرارا ً بإخــالء البــؤرة وإمهــال املســتوطنني ثمانيــة أيــام لتطبيــق
القــرار ،لكــن رئيــس حكومــة االحتــالل الســابق بنيامــني نتنياهــو أ ّجــل القــرار،
إلحــراج نفتالــي بينيــت رئيــس حكومــة االحتــالل اجلديــد علــى حــد قــول مســؤول
ملــف االســتيطان شــمال الضفــة الغربيــة غســان دغلــس .دغلــس يعتقــد أن
نتنياهــو ر ّحــل أزمــة جبــل صبيــح حلكومــة اليمــني اجلديــدة بهــدف إثــارة الــرأي
العــام اإلســرائيلي عليهــا فــي حــال تطبيقهــا القــرار ،مضيفً ــا أن التنافــس بــني
األحــزاب اإلســرائيلية علــى مــن يقتــل أكثــر مــن الفلســطينيني ومــن يســتوطن
أكثــر.
بداية املقاومة الشعبية الالعنفية
بعيــدا ً عــن أيــة التماســات للمحكمــة العليــا اإلســرائيلية ،أو أيــة معــارك قانونيــة
أخــرى ،فــإن أهالــي بيتــا يدركــون متامــا ً أن معركتهــم امليدانيــة هــي األهــم ،وأ ّن
مقاومتهــم الشــعبية لــن تخبــو إلــى أن يتــم اســترداد جبلهــم بالكامــل ،لذلــك،
فهــم مــا إن فرغــوا مــن تشــييع جثمان شــهيدهم الســادس ،حتــى انطلقــوا مجددا ً
إلــى مياديــن املواجهــة فــي ســفوح جبــل صبيــح .أهالــي بيتــا و«حــراس اجلبــل»
كمــا يطلــق عليهــم ،يعتبــرون املقاومــة الشــعبية وأســاليبها أســلوب مقاومــة
يعتمــد علــى اســتنزاف املســتوطنني واالحتــالل ،وجتعــل االحتــالل يتخبــط فــي
حمايــة التجمعــات االســتيطانية ،ويرتبــك فــي ســبل املواجهــة املســتمرة معهــم.
وجنحــت حالــة الضغــط الشــعبي التــي شــكلوها علــى مــدى األشــهر املاضيــة في
اســتصدار قــرارات قانونيــة لصاحلهــم وإجبــار حكومــة «نفتالــي بينيــت» ،أحــد قادة
مجلــس املســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة ،علــى إخــالء «أفيتــار» من املســتوطنني
عبــر عقــد صفقــة مــع قادتهــم مقابــل بقــاء املشــروع االســتيطاني فــي مكانــه
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وحتويلــه إلــى مدرســة دينيــة .الصفقــة لــم تخــدع أهالــي «بيتــا» ،ومــا ظهــر مــن
عناصــر الصفقــة فــي اإلبقــاء علــى إقامــة طلبــة املدرســة الدينيــة وطاقمهــا
الوظيفــي وبعــض العائــالت ،ليــس ســوى محاولــة مكشــوفة تخفــي مآربهــا
احلقيقيــة فــي رســم الوقائــع علــى األرض دون إظهــار االنكفــاء البســيط كانتصــار
للمقاومــة فــي «بيتــا» ،وانتظــار شــرعنه البــؤر االســتيطانية ،مبعنــى تأجيــل تنفيــذ
اخملطــط الكامــل لفرصــة الحقــة وتهدئــة املشــهد العــام.10
ـل عليهــم املنــاورات ،ولــم
أهالــي «بيتــا» مبــا ميتلكونــه مــن جتــارب وخبــرات لــم تنطـ ِ
ـن لهــم هــذه التســويات بــني جيــش االحتــالل ومجلــس املســتوطنات شــيئاً.
تعـ ِ
فالواقــع والصــور التــي نشــرت جلنــود يســاعدون املســتوطنني فــي بنــاء وتثبيــت
الكرفانــات إلــى تواطــؤ اجليــش معهــم ومســاهمته فــي وضــع عناصــر التســوية
بشــأن «أفيتــار» بالشــراكة مــع مجلــس املســتوطنات الــذي كان بينيــت أحــد قادتــه
ولــم يلتفتــوا إلــى التســوية ،بــل اســتمروا فــي مقاومتهــم بجميــع أشــكالها.
ويــدرك الغالبيــة العظمــى ممــن اســتطلعت آراؤهــم مــن أهالــي بيتــا أن مــن يتخــذ
القــرار فــي إســرائيل «هــم املســتوطنون ،املســتوطنون مــن يقــرر سياســة حكومــة
إســرائيل ومــا يحصــل مجــرد خدعــة وتبــادل لــألدوار بــني اجليــش واملســتوطنني
وادعــاء معارضــة إقامــة البــؤر االســتيطانية ،فهــو محــض ادعــاء وافتــراء .11قدمــت
بلــدة بيتــا حتــى كتابــة هــذه الســطور فــي ثورتهــا الســتعادة «جبــل صبيح» ســتة
شــهداء ،آخرهــم والــد خمســة أطفــال ارتقــى عصــر يــوم جمعــة وهــو الشــهيد
عمــاد دويــكات ،فــي حــني كان قــد ســبقه إلــى الشــهادة كل مــن املواطنــني عيســى
برهــم ،ومحمــد حمايــل ،وزكريــا حمايــل ،وأحمــد بنــي شمســة ،وشــادي الشــرفا،
إضافــة الــى شــهيد ســابع مــن قريــة يتمــا وهــو الــذي استشــهد أيضــا فــي
ثــورة الدفــاع عــن اجلبــل التــي متلــك قريتــه جــزءا منــه .كمــا أصيــب نحــو 3850
جريحــا أي نحــو رُبــع ســكان البلــدة ،منهــم نحــو  150جريحــا تكســرت أطرافهــم
بالرصــاص احلــي ،و 2700جريــح باملطــاط وإصابــات مختلفــة» باإلضافــة إلــى اعتقال
مــا يقــارب  40شــابا مــن شــباب البلــدة بحجــة مقاومــة االحتــالل وإعاقــة عمــل
اجليــش وتدميــر هائــل فــي البنــى التحتيــة والطــرق واألراضــي الزراعيــة وأشــجار
الزيتــون.
اإلرباك الليلي والنشاطات الالعنفية
طــوع شــباب بيتــا عناصــر الطبيعــة مــن ريــاح وضــوء وصــوت لصاحلهــم فــي
ّ
قســمون أنفســهم إلــى وحــدات
حربهــم مــع جنــود االحتــالل اإلســرائيلي ،إذ ي ُ ِّ
ومجموعــات منظمــة ،ويتناوبــون علــى ذلــك ليــل نهــار .مــا إن يحــلّ الظــالم علــى
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مــن أهــم الوحــدات التــي اشــتهرت عامليــا ً «وحــدة الكاوشــوك» (اإلطــارات)،
ومهمتهــا تبــدأ مــن ســاعات مــا بعــد الظهــر وقبيــل الفعاليــات املســائية ،وتعمــل
علــى جتميــع اإلطــارات وحرقهــا خللــق ســتار مــن الدخــان األســود الكثيــف يغطــي
علــى حتــرك الشــبان ويخنــق املســتوطنني .فــي ســعيها للقضــاء علــى الوحــدة،
قامــت إســرائيل باعتقــال عــدد كبيــر مــن عناصرهــا وحكمــت عليهــم بالســجن
لفتــرات تتــراوح مــا بــني ســتة أشــهر إلــى عــام بذريعــة إعاقــة عمــل جيــش
االحتــالل اإلســرائيلي .كمــا عمــدت قــوات االحتــالل علــى إغــالق جميــع مخــازن
اإلطــارات املســتعملة ومصــادرة جميــع املركبــات التــي تســاهم فــي نقــل اإلطــارات
واعتقــال ســائقيها.
الوحــدة الثانيــة هــي وحــدة «املقاليــع» (املقــالع أداة مصنوعــة يدوي ـا ً مــن املطــاط
واحلبــال) ،ومهمتهــا رشــق اجلنــود باحلجــارة مــن مســافة بعيــدة ،باإلضافــة إلــى
ّ
وكشــافات املصابيــح باجتــاه جنــود
وحــدة الليــزر ومهمتهــا توجيــه وهــج الليــزر
االحتــالل إلرباكهــم ومنعهــم مــن التصويــب علــى الشــباب املقــاوم فــي أســفل
اجلبــل.
تفــن شــباب البلــدة فــي اســتحداث أدوات جديــدة للمقاومــة ،حيــث حمــل عــدة
شــبان أبواقـا ً تصــدر أصواتـا ً مزعجــة وقويــة يطلقونهــا جتــاه البــؤرة االســتيطانية،
وتشــكيل األهالــي جملموعــة «الرصــد» ،التــي حتمــل مناظيــر ملراقبــة املســتوطنة
اجلديــدة ،والتحــرّكات العســكرية قربهــا ،بهــدف االطّ ــالع علــى الوضــع العــام،
وكشــف كمائــن جيــش االحتــالل فــي اجلبــل وفــي محيــط املســتوطنة .ومــن
أســاليب اإلربــاك الليلــي كذلــك ،إغــالق الطــرق الفرعيــة املوصلــة إلــى البــؤرة
االســتيطانية «أفيتــار» ،إمــا باحلجــارة الكبيــرة ،أو بالســواتر الترابيــة ،أو بحفــر تلــك
الطــرق إلعاقــة تقــدم مركبــات املســتوطنني .كمــا يقــوم الشــبان بإطــالق األلعــاب
الناريــة.
فــي امليــدان ،يــزور شــيوخ البلــدة ووعاظهــا املرابطــني وميدونهــم بالعزميــة ويحثونهم
علــى الثبــات والدفــاع عــن أرضهــم .ومثلهــا وحــدة «املولوتــوف» املســؤولة
عــن جتهيــز وإلقــاء الزجاجــات احلارقــة .فــي حــني تقــوم وحــدة اإلعــالم مبتابعــة
األحــداث ميدانيـا ً ونقلهــا عبــر وســائل التواصــل اخملتلفــة ،وفــي املواجهــة األخيــرة،
اشــتهرت أيضـا ً وحــدة «اجلنــدي اجملهــول» ،وتضــم األطقــم الطبيــة التــي تســعف
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املصابــني ،حيــث مت عمــل مستشــفى ميدانــي فــي إحــدى مــدارس البلــدة ملعاجلــة
املصابــني .12ووحــدة الدعــم اللوجســتي ،التــي مت ـ ّد املقاومــني بالطعــام والشــراب
فــي اجلبــل ،وتســاهم النســاء برفــد هــذه الوحــدة بــكل احتياجاتهــا ،فــي وقــت
تعمــل فيــه «وحــدة التحــدي» علــى إدارة املواجهــات فــي امليــدان .إ ّن ســر اســتمرار
أهالــي بيتــا فــي فعالياتهــم الشــعبية إلجبــار املســتوطنني علــى إخــالء البــؤرة
االســتيطانية ،هــو غيــاب الفصائليــة واحلزبيــة «املغلقــة» فــي أوســاط الشــباب
الذيــن يقــودون الفعاليــات .البعــض اعتبــر غيــاب قــوة مركزيــة فصائليــة مســيطرة
علــى األرض مــن عناصــر قوتهــا واســتمراريتها ،وال ســيما فــي ظــل رفــض «حــراس
اجلبــل» الســماح برفــع أي رايــة أو علــم ألي فصيــل فلســطيني باســتثناء العلــم
الفلســطيني ،وهــو مؤشــر علــى االتفــاق علــى املواطنــة علــى حســاب االنتمــاء
الفصائلــي واحلزبــي ،ومؤشــر أيض ـا ً علــى ارتفــاع مســتوى الوعــي السياســي فــي
أوســاط الشــباب الفلســطيني.13
لــم يتوقــف اســتلهام أســلوب اإلربــاك الليلــي علــى قريــة بيتــا ،فقــد انتقــل
إلــى قريــة بيــت دجــن وقصــرة نابلــس ،حيــث بــدأ النشــطاء فــي تنفيــذ فعاليــات
اإلربــاك الليلــي؛ إلجبــار االحتــالل علــى تفكيــك البــؤرة االســتيطانية املقامــة علــى
أراضيهــم .ومــن املرجــح أن تنتقــل هــذه التجربــة إلــى مناطــق أخــرى ،فــي ظــل
النجــاح الــذي حققتــه بيتــا ،وانعــكاس تأثيــره الواضــح علــى املســتوطنني فــي
بــؤرة «أفيتــار».
موقف السلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية
اســتقبل الرئيــس أبــو مــازن ،فــي مقــر الرئاســة مبدينــة رام اهلل ،فعاليــات بلــدة
بيتــا ،التــي تشــمل مؤسســات البلــدة وممثلــني عــن عائــالت الشــهداء واجلرحــى.
وأكــد الرئيــس أن بيتــا هــي أيقونــة املقاومــة الشــعبية فــي فلســطني ،وحيــا
أهلهــا املناضلــني الصامديــن فــي أرضهــم واملدافعــني عنهــا ،مضيفــا ً أنهــم
ســطروا ملحمــة فــي املقاومــة الشــعبية الســلمية .14مــن جانبهــا ،تعمــل هيئــة
مقاومــة اجلــدار واالســتيطان فــي شــمال الضفــة علــى تعميــم الفكــرة علــى
بقيــة املواقــع فــي الضفــة الغربيــة ،بحيــث تصبــح مهــارة حياتيــة ،مــع االختالفات
اجلغرافيــة التــي قــد تفــرض نفســها هنــا أو هنــاك .تبعــت ذلــك مشــاركة محمــود
العالــول ،نائــب رئيــس حركــة فتــح ،ووليــد عســاف ،رئيــس هيئــة مقاومــة اجلــدار
واالســتيطان ،وعــدد مــن الشــخصيات الرســمية مــن الفصائــل الفلســطينية
فــي فعاليــات اإلربــاك الليلــي فــي بيتــا .واعتبــر محمــود العالــول نائــب رئيــس
حركــة فتــح خــالل زيارتــه جلبــل صبيــح بيتــا أيقونــة املقاومــة الشــعبية ،متعهــدا ً
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شــكلت بلــدة بيتــا حالــة نضاليــة فرديــة مــن نوعهــا مبقاومتهــا العســكرية
ومبقاومتهــا الالعنفيــة ،لكــن علــى الرغــم مــن الزخــم الشــعبي الــذي شــهدته
البلــدة علــى مــدار أشــهر ،إال أن فكــرة املقاومــة الشــعبية ،مــا زالــت تعترضهــا
العديــد مــن التحديــات السياســية التــي تعيــق انتشــارها بشــكل واســع علــى
أرض الواقــع ،مــن هــذه التحديــات غيــاب عنصريــن أساســيني يتوجــب توافرهمــا
لتعزيــز ودعــم هــذا النــوع مــن املقاومــة ،أولهمــا توفــر الدعــم واإلجمــاع الوطنــي
والشــعبي بشــكل كامــل ،والثانــي توفــر الدعــم واملســاندة السياســيني ضمــن
خطــة متكاملــة.16
علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن القائمــني علــى املقاومــة الشــعبية
فــي بلــدة بيتــا لديهــم انتماءاتهــم التنظيميــة ســواء لفتــح أو حلمــاس أو للجبهــة
الشــعبية والدميوقراطيــة ،إال أنهــم يشــاركون فــي فعاليــات املمقاومــة الشــعبية
بعيــدا ً عــن الفصائليــة واحلزبيــة ،بــل يعتبــرون أنفســهم نشــطاء ورافضــني
لسياســات االســتيطان واألهالــي املتضرريــن مــن ســلب أراضيهــم .علــى اجلبــل،
اجلميــع يعمــل بــروح الفريــق الواحــد ،ويحــاول جتنــب أيــة خالفــات سياســية،
لــذا ال ميكــن متييــز االنتمــاءات السياســية حلــراس اجلبــل أو املنخرطــني باملقاومــة
الشــعبية.
كمــا أن كل قريــة وبلــدة تقــاوم االســتيطان «مبفردهــا» بعيــدا ً عــن احلــس اجلماعــي
املنســق املطلــوب لنجــاح املقاومــة الشــعبية ،ففعاليــات بيتــا منفصلــة عــن
فعاليــات بيــت دجــن وعــن قصــرة ،وال يوجــد تنســيق مباشــر بــني مناطــق التمــاس
فــي القــرى املهــددة باالســتيطان .17لــذا تفتقــر وســائل املقاومــة الشــعبية فــي
الضفــة الغربيــة ،بشــكل عــام ،للقــوة والزخــم القادريْــن علــى إحــداث تغييــر فــي
الواقــع االســتيطاني ،أو اســتقطاب اجلماهيــر لاللتفــاف حــول املقاومــة الســلمية
واالنخــراط فيهــا .يظهــر هــذا األمــر جلي ـا ً فــي عــدم توقــف االســتيطان بالضفــة
الغربيــة ،وعنــف املســتوطنني الذيــن يهاجمــون الفلســطينيني وقراهــم بشــكل
دائــم .وغيــاب اإلجمــاع واحلاضنــة الرســمية مــرده إلــى انغــالق األفــق السياســي
فيمــا يتعلــق بعمليــة الســالم مــع اجلانــب اإلســرائيلي ،وغمــوض مســتقبل
القضيــة الفلســطينية ،وسياســات التنكيــل ومصــادرة األراضــي واالغتيــاالت
والتوســع االســتيطاني اإلســرائيلي علــى األراضــي الفلســطينية .كمــا أن هنــاك
عــددا ً ال بــأس منــه مــن القيــادات والفصائــل الفلســطينية ال تؤمــن باملقاومــة
الشــعبية الالعنفيــة ،أو ال متلــك خطــة لدعمهــا أو تبنيهــا ،وهــذا بــدوره ســاهم في
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بيتا ..أيقونة المقاومة الشعبية ضد االستيطان

غيــاب الرؤيــة املوحــدة بــني املؤسســات واللجــان القائمــة علــى املقاومــة الشــعبية
وخلــق فجــوة كبيــرة بــني القيــادة امليدانيــة والقيــادة السياســية العليــا خاصــة
فيمــا يتعلــق باإلســتراتيجية والتكتيــك والربــط باألهــداف الوطنيــة العليــا.18
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم
تكويــن والقواعــد الفكريــة ملنظمــة
لهافــا اإلســرائيلية املتطرفــة،
كمدخــل للتعــرض لفكــرة ميينيــة
الدولــة التــي وفــرت تربــة داعمــة
للمنظمــات اليمينيــة وعــززت مــن
نفوذهــا ،وتكمــن أهميــة دراســة
لهافــا مــن كونهــا تناهــض فكــرة
االندمــاج مــع اآلخريــن وتتمتــرس
خلــف النقــاء اليهــودي مبــا ينطــوي
هــذا التمتــرس علــى فكــر عنيــف
وعنصــري إقصائــي ،كمــا تذهــب
الورقــة إلــى قــراءة فكــر املنظمــة
كجــزء مــن منظومــة الفكــر
اليمينــي الــذي رســخه مئيــر
كهانــا والقائــم علــى النقــاء،
والــذي طورتــه املنظمــة إلــى شــعار
«محاربــة االندمــاج فــي األرض
املقدســة».

ســاهم صعــود اليمــني فــي خلــق بيئــة
مناســبة ألجــواء التطــرف فــي إســرائيل ،ومتثّل
أحــد مظاهــر صعــوده وتعــزّزه منــذ العــام
 1977فــي بــروز املنظمــات اليمينيــة املتطرفــة
الدينيــة وغيــر الدينيــة .ولعــل أبرزهــا متثّــل في
ملؤسســها «مئيــر
ســطوع جنــم حركــة «كاخ»ّ ،
(مارتــني) دافيــد هكوهــني كهانــا» (بروكلــني،
نيويــورك ( .)1990-1932اســتقى «بنتســي
جوبشــطاين» (بنــي بــراك )1969،تعاليمــه
مــن أســتاذه كهانــا ،وســار علــى دربــه وحمــل
وأســس اســتنادا ً إلــى
أيديولوجيتــه وأفــكارهّ ،
ذلــك منظمــة «لهافــا» الســاعية إلــى منــع
«االندمــاج» فــي األرض املقدســة ،واملقصــود
بذلــك حتــرمي االرتبــاط والــزواج بــني العــرب
واليهــود فــي فلســطني.
«إلنقــاذ عالــم كامــل» ،بهــذه الكلمــات
نحتــت منظمــة لهافــا شــعارها وأوضحــت
هدفهــا ،وبذلــك اعتبــرت نفســها مســؤولة
عــن «إنقــاذ» الفتيــات اليهوديــات مــن الوقــوع

فــي «شــباك األغيــار» ،واعتمــدت مــن أجــل حتقيــق ذلــك علــى كافــة الوســائل
الســلمية والعنيفــة.
تكمــن أهميــة تنــاول منظمــة لهافــا ،كنمــوذج للمنظمــات اليمينيــة املتطرفــة،
نشــطت بشــكل بــارز فــي اجملتمــع اإلســرائيلي مــن أجــل منــع االختــالط بــني
الســكان العــرب واليهــود فــي فلســطني ،ومــا ينظــر إليــه مــن قبــل هــذه
املنظمــة علــى أنــه مدخــل إلــى االندمــاج املرفــوض ،أن لهافــا هــي تطــور طبيعــي
* K' 8wE)Mاe^7ن ا/AsاK&"G
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للمنظمــات اليمينيــة املتطرفــة وخطابــات الداعــم لإلرهــاب ضــد العــرب ويجعــل
منهــا امتــدادا ً طبيعيــا ً لــكاخ وفكــر كهانــا ،الــذي قــاد أيضــا ً لتحويــل اخلطــاب
العنصــري إلــى خطــاب دولــة.
وعلــى هــذه األســس ،تــدرس هــذه الورقــة «حــرب» لهافــا علــى االندمــاج ومشــاركة
أعضائهــا بعدائيــة ضــد الفلســطينيني فــي القــدس خــالل الهبــة األخيــرة ،كمــا
تناولــت العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة أخبــارا ً تفيــد بدعــوة لهافــا إلــى العنــف
واإلرهــاب ضــد الفلســطينيني ،بالتالــي ،فــإن البحــث فــي املنظمــة يكشــف
أيديولوجيتهــا وجــذور وامتــداد هــذه األيديولوجيــة وارتباطهــا بالدولــة.
لــم يتــم االعتــراف باملنظمــة رســمياً ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تســتمر فــي عملهــا
مؤسســها جوبشــطاين باإلرهــاب والعنصريــة ،إال
مــن دون أي عائــق ،ورغــم اتهــام ّ
أن ذلــك لــم يؤثــر ولــم يصبــغ عمــل املنظمــة بأنــه إرهابــي .تتنــاول هــذه الدراســة
األســس التــي أنشــأ عليهــا جوبشــطاين منظمــة لهافــا ،وحتــاول بلــورة تصــور
ّ
حــول أيديولوجيــا املنظمــة مــن خــالل حتليــل موقــع املنظمــة الرســمي ورصــد عــدد
مــن املقابــالت جلوبشــطاين.
«تســمو اليهوديــة فــوق جميــع قصــص احلــب» ،هكــذا ع ّبــرت راحيــل -الشــقيقة
البكــر ملناحيــم بيغــن (روســيا البيضــاء -)1992 -1913 ،عــن نظــرة عائلتهــا للديــن،
التــي وصلــت إلــى حــد إمكانيــة طــالق الزوجــني إن رفــض أحدهمــا الهجــرة إلــى
«صهيــون» .1صحيــح أن هــذه الكلمــات األخيــرة تعكــس االرتبــاط العميــق واملركــزي
بــاألرض ،إال أنهــا كذلــك مدخــل مهــم ملركزيــة الديــن فــي العالقــات البشــرية إذا
جمعناهــا مــع اجلملــة األولــى .إن فكــرة احلــرص علــى «نقــاء الــدم اليهــودي» تــؤدي
حتمــا ً إلــى بنــاء مثــل هــذه املفاهيــم أيضــاً ،إذ مــن غيــر احملبــذ الــزواج اخملتلــط
بــني اليهــود واألغيــار ،وهــذا يعنــي مركزيــة الديــن فــي العالقــات البشــرية وضــرورة
تغ ّلــب اليهوديــة علــى الرغبــات الشــخصية.
إن فكــرة دولــة إســرائيل بصفتهــا «دولــة يهوديــة» أو «دولــة اليهــود» ،التــي «تط ّلــع
اليهــود إليهــا» ،و«عــادوا إلــى أرض إســرائيل بعــد آالف الســنني» ،وفــق الســردية
الصهيونيــة ،فرضــت توجهـا ً يقضــي بضــرورة احلفــاظ علــى «نقــاء الــدم اليهــودي»،
إذ نتيجــة لــكل الظــروف واملآســي التــي مــرت علــى الشــعب اليهــودي ،فــإن احلفاظ
علــى العــرق اليهــودي هــو أمــر حتمــي ،بحيــث إن اختــالط اليهــود مــع األغيــار قــد
يــؤدي إلــى فنــاء اليهــود وعــدم متكنهــم مــن إقامــة دولتهــم القوميــة.
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كانــت توجهــات وآراء عــدد مــن املفكريــن واحلاخامــات تع ّبــر عــن ضــرورة عــدم
اندمــاج اليهــود فــي اجملتمعــات التــي يعيشــون فيهــا ،فيهــودا القلعــي فــي القــرن
التاســع عشــر علــى ســبيل املثــال ،رفــض اليهوديــة اإلصالحيــة العتقــاده بأنهــا
حركــة خطيــرة تدعــو إلــى إجــراء تغييــرات فــي العقيــدة والشــعائر الدينيــة ،أضف
إلــى ذلــك دعواتهــا إلــى االنخــراط واالندمــاج فــي اجملتمعــات األوروبيــة ،وهــذا أمــر
مرفــوض عنــد القلعــي ،الــذي دعــا إلــى ضــرورة تبنــي «اخلــالص الذاتــي» ،وضــرورة
إنشــاء كيــان يهــودي فــي فلســطني.2
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باإلضافــة إلــى القلعــي ،كان موســى هيــس أيضـا ً مــن املفكريــن الذيــن لــم يتقبلوا
انتشــار احلركــة اليهوديــة اإلصالحيــة املناديــة باالندمــاج ،وكنتيجــة لعــدة ظــروف
مــر ّ بهــا هيــس ،نضجــت لديــه فكــرة النهضــة القوميــة للشــعب اليهودي ،وأشــاد
كثيــرا ً بالعــرق اليهــودي اخلصــب والثابــت أمــام كل الظــروف التــي كانــت تســعى
إلبادتــه ،ح ّتــى أنــه أرجــع خلــود الشــعب اليهــودي للعبقريــة اليهوديــة التــي تديــن
بوجودهــا فــي األصــل إلــى العــرق اليهــودي اخلصــب.3
كان ليلينبلــوم ،وبــن يهــودا كذلــك ،مــن أوائــل املفكريــن األوائــل الــذي آمنــوا
بضــرورة حــل املســألة اليهوديــة مــن خــالل اســتيطان فلســطني ،وكانــوا يرفضــون
االندمــاج كحــل ،باعتبــار أن اليهــود جماعــة متميــزة عــن بقيــة الشــعوب وال ميكــن
أن يذوبــوا أو ينصهــروا فــي اجملتمعــات األخــرى.4
ـوق اليهــودي ،ومتيــزه عــن بقيــة الشــعوب هــي مــن
بنــاء علــى ذلــك ،فــإن فكــرة تفـ ّ
األفــكار التــي منــت وتطــورت بنمــو وتطــور الصهيونيــة ،أي أنهــا رافقتهــا منــذ
أن كانــت فكــرة ،حتــى جتســدت بواقــع حــل املســألة اليهوديــة باالســتيطان فــي
فلســطني.
تقــف خلــف الترويــج للحــرب ضــد االندمــاج خلفيــة عنصريــة وإرهابيــة متطرفــة،
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم يتــم حظــر أعمــال لهافــا ،رغــم تقــدمي الئحــة اتهــام
ضــد جوبشــطاين باعتبــاره محرضــا ً علــى العنــف والعنصريــة ،لكــن لــم يتــم
علــى إثــر ذلــك حظــر املنظمــة أو حظــر عملهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن تنصيــب
جوبشــطاين نفســه وصيــا ً علــى الشــعب اليهــودي أمــر إشــكالي ،خاصــة مــع
غيــاب أي قاعــدة قانونيــة فــي إســرائيل متنــع زواج اليهــود باألغيــار.
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أوال ً :املنظمات املتطرفة واليمني الصهيوني
صعــد اليمــني سياســيا ً عــام  1977بعــد أن كان متجــذرا ً أصـال ً فــي الثقافــة واجملتمع
اإلســرائيلي ،ولعــل هــذا التجــذر الــذي القــى تعبيــرا ً عنــه بعــد فــوز اليمــني فــي
االنتخابــات ســاهم فــي تعزيــز ومنــو ظاهــرة املنظمــات اليمينيــة ،ويبــدو أن مناحيــم
بيغــن ع ّبــر عــن ذلــك مــن خــالل تصريحه عــن النهــج الــذي ســيعتمده فــي احلكم،
بأنــه «األســلوب االعتيــادي ،أســلوب يهــودي» ،إذ لطاملــا اعتبــر بيغــن الصهيونيــة
حركــة اســتمرارية ال ميكــن فصلهــا عــن التــراث اليهــودي ،واقتــرح رؤيــة قوميــة
مشــابهة لرؤيــة الصهيونيــة الدينيــة ،التــي تســتند إلــى املصــادر الدينيــة فــي
تبريــر وجــود الشــعب ،وتعتــرف بــاهلل بأنــه املرافــق ملســيرة الشــعب ،لذلــك ســعى
بيغــن إلــى توفيــر وعــي مشــترك لقيــم تقليديــة مشــتركة أساســها الديانــة
اليهوديــة.5
إن اللجــوء إلــى الديــن لضــرورة إيجــاد تبريــرات لقضايــا معينــة بغيــة توجيههــا
وإدخالهــا فــي وعــي األفــراد أمــر يــؤدي الحقــا ً إلــى استســهال الديــن واللجــوء
إليــه بشــكل دائــم ،فشــ ّدد مناحيــم بيغــن ،السياســي العلمانــي ،علــى بنــاء
املســتوطنات فــي «أرض إســرائيل» مــن منطلــق أنهــا مــدن «أرض إســرائيل» التــي
وعــد اهلل بهــا ذريــة إبراهيــم ،كذلــك ،فــي خطــاب االنتصــار باالنتخابــات عــام 1977
قــال« :تلقينــا احلــق علــى بالدنــا مــن إلــه آبائنــا ،أرض إســرائيل هــي حتفــة اآلبــاء،
بالدنــا الوحيــدة التــي تشــبثنا بهــا جي ـال ً بعــد جيــل ،لــم نبرحهــا ،ولــم نقطــع
عالقتنــا بهــا يومـاً .صلينــا لهــا واشــتقنا إليهــا وأحببناهــا مــن كل قلبنــا ،جلينــا
عنهــا وعدنــا إليهــا مؤمنــني» .6يوضــح هــذا اجلــزء نظــرة بيغــن إلــى الوطــن مــن
خــالل اســتناده إلــى الديــن ،وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن اللجــوء إلــى النصــوص الدينيــة
لتبريــر االســتعمار االســتيطاني هــدف لتثبيــت وتعزيــز منــط احلكــم اليمينــي
لبيغــن.
يرفــض اليمــني أيــة تســوية إقليميــة بشــأن األراضــي التــي مت احتاللهــا فــي العــام
ـطينيني فــي “الدولــة” ،وهــو تيــار
 ،1967كمــا يرفــض منــح حقــوق متســاوية للفلسـ
ّ
أكثــر محافظــة باملعنــى الدينــي.7
احتضــن اليمــني –منــذ اعتالئــه احلكــم -بــذرة التطــرف ،إذ رافــق صعــود الليكــود
إلــى احلكــم منــو األصوليــة الدينيــة واليمــني الراديكالــي وتصاعــد مشــاعر العــداء
ضــد العــرب ،مــا مكّــن زعيــم حركــة كاخ مئيــر كهانا مــن الترشــح فــي االنتخابات
فــي العــام  1984وحصــد  26ألــف صــوت مكّنتــه مــن الفــوز مبقعــد في الكنيســت،
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قُتــل مئيــر كهانــا فــي العــام  1990فــي نيويــورك ،ففقــدت حركــة كاخ أســاس
قوتهــا مبقتــل الزعيــم ،ولــم يكــن هنــاك مــن يقــوم مقامــه ،ورغــم انشــقاق احلركة
وضعــف فاعليتهــا ،إال أن كهانــا جنــح فــي التغلغــل فــي الوعــي اإلســرائيلي،
فأفــكاره اســتوطنت فــي الوعــي والثقافــة ،والقــت جناحــا ً ورواجــا ً كبيــرا ً ، 9مــا
ســاهم فــي تشــكيل الثقافــة السياســية وتوجيههــا ،ولعــل هــذا مــن العوامــل
التــي ســاهمت فــي زيــادة تطــرف اليمــني أكثــر فأكثــر.
احتضنــت منظمــة كاخ أفــرادا ً آمنــوا بأيديولوجيتهــا العنصريــة وممارســاتها
الفلســطينيني ،هــذه األيديولوجيــا مشــتقة مــن أصــول الديانــة
الفاشــية ضــد
ّ
ـطينيني ،وبهــذا ،فــإن أيديولوجيــة
اليهوديــة ،وممزوجــة بعــداء وكــره شــديد للفلسـ
ّ
كهانــا وكاخ املســتقاة مــن الديــن اليهــودي ســاهمت فــي تبريــر ممارســة العنصريــة
والعنــف .ففــرادة الشــعب اليهــودي ومتيــزه كـ»شــعب اهلل اخملتــار» ،وقداســة «أرض
إســرائيل» وتكاملهــا اإلقليمــي ،واخلــالص مــن خــالل ضــم املناطــق احملتلــة و»إعــادة
بنــاء الهيــكل» ،وضــرورة أن يخضــع اليهــود للديــن اليهــودي وشــريعة التــوراة،
الفلســطينيني ،وبســببهم
ومعرفــة أن تعاســة شــعب إســرائيل هــي بســبب
ّ
لــن يــزول اخلطــر عــن الشــعب اليهــودي ،وأن وجودهــم وتكاثرهــم يلــوث النقــاء
اليهــودي ،وضــرورة منــع اختــالط الفتيــات اليهوديــات بالعــرب ،والتشــديد علــى
أهميــة العنــف لتحقيــق األهــداف املنشــودة مــع تأكيــد كهانــا وحرصــه علــى
تعليــم أفــراد املنظمــة بــأن مــن واجبهــم الــرد علــى مــن يريــق الــدم اليهــودي إذا
عجــزت الدولــة عــن ذلــك.10
إحــدى األفــكار التــي احتضنتهــا منظمــة كاخ كانــت ضــرورة عــدم تلويــث نقــاء
الــدم اليهــودي ،إذ حــارب كهانــا بعنــف وبشــدة االختــالط الــذي يــؤدي إلــى نشــوء
العالقــات بــني الفتيــات اليهوديــات وغيــر اليهــود ،وقــال إن “العــرب يواعــدون
الفتيــات اليهوديــات ،يضاجعوهــن ،ويرغبــون بالــزواج بهــن وأخذهــن إلــى قراهــم”،
بحيــث قــال مــرة المــرأة يهودية-غيــر إســرائيلية وتــدرس فــي إســرائيل« :أنــت
يهوديــة ،كونــي فخــورة بذلــك ،ال تواعــدي العــرب» ،ووجــه كالمــه أيض ـا ً إلــى عــدد
مــن األشــخاص املرتبطــني بفتيــات يهوديــات ،حيــث قــال إن أفضــل طريقــة إلفســاد
الدولــة اليهوديــة ،هــي أن تفســد فتــاة يهوديــة.11
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وبهــذا ،ترســخت فكــرة احلــرب علــى االندمــاج ومحاربــة االختــالط بــني العــرب
واليهــود لــدى تلميــذ كهانــا بنتســي جوبشــطاين ،وســعى إلــى تكملــة مــا بــدأه
كهانــا مــن خــالل تأسيســه منظمــة لهافــا– اللهــب.

ثانياً :لهافا ..ال اندماج في األرض املقدسة
املؤسســات البيروقراطيــة فــي الدولــة
لــم يُعتــرف مبنظمــة لهافــا مــن قبــل
ّ
كمنظمــة رســمية ،لكــن احلديــث يــدور عــن منظمــة تضــم أعضــاء بوظائــف
قياديــة ،تعمــل علــى منــع العالقــات بــني اليهــود وغيــر اليهــود ويتركــز عمــل هــذه
املنظمــة علــى منــع العالقــات العاطفيــة .ومــن احملتمل أن اســتعمال وصــف «األرض
مؤسســي املنظمة أن يكســبوا
املقدســة» بــدال ً مــن دولــة إســرائيل نابــع مــن رغبــة ّ
تأييــد اجملتمــع احلريــدي غيــر املتطــرف.12
لهافــا هــي منظمــة ميينيــة متطرفــة مت تأسيســها عــام  ،2010ويترأســها بــن
تســيون جوبشــطاين وتهــدف لهافــا إلــى محاربــة مــا يســمى االندمــاج ،جتــذب
املنظمــة الشــباب والشــابات احملافظــني ،كمــا أن غالبيــة أعضــاء منظمــة لهافــا
الشــرقيني احملافظــني.
هــم مــن
ّ
إن عــدم اعتــراف الدولــة بلهافــا يعنــي عــدم تلقيهــا أي دعــم مــن احلكومــة ،وفــي
ذلــك نشــير إلــى عالقــة املنظمــة بجمعيــة «حمــاله» ،وهــي جمعيــة تنشــط أيضـا ً
فــي احلــرب علــى االندمــاج ،تتلقــى اجلمعيــة ميزانيتهــا مــن احلكومــة ،ومتــول بذلــك
األنشــطة ،وجتــدر اإلشــارة إلــى أن جوبشــطاين اعتــرف فــي إحــدى املقابــالت بأنــه
أحــد اخملولــني بالتوقيــع باســم اجلمعيــة ،13كمــا أن مؤسســة «الصنــدوق مــن أجــل
إنقــاذ شــعب إســرائيل» تدعــم ومتــول منظمــة لهافــا ،وفقـا ً للقنــاة الثانيــة.14كان
ـى
ال بــد مــن االســتناد إلــى أســس معينــة تكســب املنظمــة أهميــة وتعطــي معنـ ً
لوجودهــا ،فتعـ ّددت األســاليب التــي يتــم الترويــج مــن خاللهــا أليديولوجيــة لهافــا،
منهــا توظيــف اجلمــل التوراتيــة والروايــات التاريخيــة ،إن تأســيس منظمــة لهافــا
اســتنادا ً إلــى الديــن والتاريــخ ســاعدا فــي ترويــج أفــكار املنظمــة ،إذ إن الطريقــة
التــي تغــذي فيهــا الوعــي جتعــل مــن أيديولوجيتهــا أمــرا ً واجــب االنصيــاع إليــه
واالنقيــاد نحــوه ،ومــن أبــرز األســس التــي تســتند عليهــا لهافــا:
األساس التوراتي
«هكــذا علّمنــا أجدادنــا :كل مــن يــرى شــخصا ً بحاجــة إلــى املســاعدة يجــب أن
يســاعده ،إذا وقــع عليــه واجــب إنقــاذه» ،ونســتند فــي ذلــك إلــى ســفر الالويّــني،
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وفقـا ً للنصــوص الســابقة ،يــرى أعضــاء املنظمــة أن مــن واجــب اليهودي أن يســاعد
اليهــودي اآلخــر الــذي يحتــاج املســاعدة ،ويصــل هــذا األمــر إلــى درجــة جوازيــة
تدنيــس يــوم الســبت مــن أجــل إنقــاذ اليهــودي ،إذ كمــا قــال احلاخــام يوســف
كارو :مــن أبلــغ أن ابنتــه نُقلــت مــن منزلــه يــوم الســبت إلخراجهــا مــن شــعب
إســرائيل ،أُمــر باخلــروج والســعي إلنقاذهــا .ويــرى ممثلــو لهافــا أن املشــكلة تكمــن
بشــكل أساســي فــي العالقــات بــني الفتيــات اليهوديــات مــع غيــر اليهــود ،إذ إن
هــذه الظاهــرة موجــودة فــي كل شــرائح اجملتمــع وفــي جميــع أنحــاء البــالد ،وســواء
كانــت الفتيــات مــن عائــالت علمانيــة أو متدينــة ،كمــا تنتشــر هــذه الظاهــرة
بشــكل أكبــر فــي البيــوت التــي تشــيع فيهــا االضطرابــات النفســية واملشــاكل
.16
التــي تؤثــر علــى الفتيــات
«معاً ،وضعنا هدفا ً نسعى لتحقيقه ،وهو أن نصل إلى الفتيات قبل أن يذهنب».
جوبشطاين

يــرى أعضــاء منظمــة لهافــا أن «حــب شــعب إســرائيل» هــو الرابــط املشــترك
بينهــم ،إذ يــرون أن املنظمــة تهــدف وتســعى إلــى إنقــاذ عالــم كامــل ،وهــذا تطبيق
لقــول للحكمــاء وفقهــاء اليهــود الســلف (حــزال) ،إذ ورد عنهــم« :مــن ينقــذ نفسـا ً
واحــدة مــن شــعب إســرائيل كأنــه أنقــذ العالــم بأكملــه» .17األســاس التاريخــي:
زليخــة الصديقــة
«سيكون من املفضل أن تكتسب فتيات شعب إسرائيل اإلرادة ونقاء النفس والقدسية،
كزليخة».
جوبشطاين

تعــود فكــرة األســاس التاريخــي ملنظمــة لهافــا إلــى قصــة فتــاة يهوديــة تســمى
زليخــة 17 ،عامـاً ،مــن مدينــة طنجــة فــي املغــرب ،مت إعدامهــا مــن قبــل املســلمني
بحجــة ارتدادهــا عــن االســالم ،تطــرح القصــة التــي تروجهــا لهافــا العديــد مــن
النقــاط التــي ســيتم الوقــوف عليهــا الحق ـاً ،فزليخــة فتــاة جميلــة أعجــب بهــا
شــاب مســلم وقــرر أن يتقــدم خلطبتهــا ،وكمــا ورد فــي روايــة الهافــا للقصــة ،فإنــه
ووفقـا ً لطرحهــم –الــذي يجانــب الصــواب ،-فــإن الــزواج مــن املســلم غيــر ممكــن إال
غيــرت الفتــاة مــن دينهــا إلــى اإلســالم ،وملــا رفضــت زليخــة ذلــك ،حــول الشــاب
إذا ّ
حياتهــا وحيــاة عائلتهــا إلــى مأســاة ،وتقــدم بادعــاء ضدهــا بأنهــا أســلمت وارتــدت
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عــن االســالم وعــادت إلــى ديانتهــا اليهوديــة.
الحقــاً ،أصــرت زليخــة علــى موقفهــا بأنهــا يهوديــة وســتبقى ،مت نقلهــا إلــى
مدينــة فــاس حتضيــرا ً إلعدامهــا عقــب إصرارهــا علــى موقفهــا .أثنــاء وجودهــا فــي
مدينــة فــاس ،شــاهدها أحــد أبنــاء ملــك املغــرب ،فأعجــب بهــا وعــرض عليهــا أن
تســلم ليتــزوج بهــا مقابــل حيــاة رغيــدة مليئــة بالتــرف ،ورفضــت زليخــة ذلــك
بشــكل قاطــع .وصــل حاخــام مدينــة فــاس إلــى الســجن الــذي تقبــع فيــه زليخــة،
وأقنعهــا بــأن تســلم شــكليا ً فقــط حتــى ال يتــم إعدامهــا وال يتــم إيــذاء اجملتمــع
اليهــودي الحقــا ً ولكنهــا رفضــت ،ولــم تستســلم ،وأصــرت علــى يهوديتهــا ،ومت
إعدامهــا بقطــع رأســها.18وفقا ً ملنظمــة لهافــا ،فــإن الفكــرة الرئيســية فــي قصــة
زليخــة ،فإنهــا كانــت لديهــا فــرص عديــدة بــأن تبقــى علــى قيــد احليــاة ،ولكنهــا
اختــارت املــوت علــى أن تتــرك يهوديتهــا ولــو كان ذلــك ظاهريــاً .بالتالــي ،فــإن
شــجاعة زليخــة وأصلهــا ال يقــدران بثمــن ،وهمــا األســس التــي اســتندت إليهــا
مؤسســة لهافــا فــي تأسيســها.19
ّ
مؤسسا ً ورئيسا ً ملنظمة لهافا
بنتسي جوبشطاين..
ّ
كان جوبشــطاين أحــد أفــراد منظمــة كاخ اإلرهابيــة ،وتعلــم اليهوديــة وتعاليــم
أسســه كهانــا بنفســه ،مــا يعطــي
كهانــا فــي معهــد الفكــرة اليهوديــة الــذي ّ
تصــورا ً مبدئيــا ً عــن أيديولوجيــة لهافــا ،التــي تشــكل إحيــا ًء وإنعاشــا ً ألفــكار
وتعاليــم كاخ املتطرفــة.
ولــد بنتســي جوبشــطاين ســنة  ،1969تــزوج مــن امــرأة تســمى عنــات ،تســاعده
وتشــترك معــه فــي العمــل مــن أجــل «إنقــاذ بنــات شــعب إســرائيل» ،عمــل كثيــرا ً
مــن أجــل «إنقــاذ الفتيــات اليهوديــات اللواتــي كـ ّن علــى عالقــات مــع غيــر اليهــود”،
أمــا عــن الدافــع إلقامــة لهافــا ،فع ّبــر جوبشــطاين عــن شــعوره باحلاجــة ليقــدم
«عالجـا ً للجــرح» ،فعالقــة الفتيــات اليهوديــات باألغيــار كاجلــرح الــذي أراد أن يقــدم
لــه عالجـا ً جذريـا ً لذلــك ،وأكــد علــى ضــرورة أن يصــل إلــى الفتيــات قبــل أن يذهــن،
وأن يعمــل كل مــا باإلمــكان كــي ال تندمــج الفتيــات اليهوديــات مــع غيــر اليهــود.
كنتيجــة لذلــك ،عمــل علــى وضــع ملصقــات تبــني خطــر االندمــاج ،وحــاول أن
يحــذر مــن هــذه الظاهــرة فــي األماكــن التــي تنتشــر فيهــا :كمراكــز التســوق
ومراكــز اخلدمــات التــي تشـغّل غيــر اليهــود ،باإلضافــة إلــى األماكــن التــي يرتادهــا
العــرب واليهــود كالشــواطئ.20
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يســتعمل جوبشــطاين مصطلــح األغيــار للداللــة علــى غيــر اليهــود ،وفــي مواضع
كثيــرة يســتعمل «العــرب» ،فكانــت قصــص االندمــاج التــي تتناهــى إلــى مســامع
جوبشــطاين فــي الســابق تتعلــق بيهــود خــارج فلســطني ،تأثــروا طبيعيـا ً بثقافــة
غيــر اليهــود ،لكــن فــي الســنوات األخيــرة ،اســتمرت ظاهــرة االندمــاج في االنتشــار
بشــكل كبيــر فــي املعاهــد واملراكــز واملــدارس الدينيــة واملســتوطنات.21ثالثاً :آليــة
العمــل اجلوفشــطانية فــي منظمــة لهافــا
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يعمــل أفــراد منظمــة لهافــا أربعــا ً وعشــرين ســاعة علــى طــول األســبوع،
واملتصفــح ملوقــع املنظمــة اإللكترونــي يرصــد بشــكل الفــت رقــم الهاتــف املتــاح،
بحيــث يــرد اجمليــب اآللــي بإعطــاء خيــارات للوصــول إلــى املســاعدة املنشــودة.22ال
ينتظــر أعضــاء املنظمــة أن تطلــب الفتيــات املســاعدة ،بــل يصلــون إليهــن قبــل
ذلــك .وفــق مــا جــاء فــي املوقــع ،فإنــه فــي الغالــب يتوجــه إلــى املنظمــة أفــراد
العائلــة أو صديقــات مقرّبــات ،بحيــث يتــم التبليــغ عــن وجــود فتــاة يهوديــة علــى
عالقــة مــع غريــب ،ومــع إتاحــة رقــم الهاتــف للجميــع ،تتدفــق االتصــاالت طــوال
اليــوم ،ويتــم تلقــي رســائل عبــر الفيســبوك والواتــس آب.
فــي اللحظــة التــي يتــم فيهــا كشــف وجــود هــذه العالقــة ،يســعى أفــراد
املنظمــة إلــى معرفــة كل التفاصيــل املمكــن الوصــول إليهــا عــن الفتــاة ،وفــي
أغلــب األحيــان ،ال يكــون هنــاك تعــاون مــن قبــل الفتيــات ،ويرفضــن قطــع العالقــة،
لذلــك ،تلجــأ لهافــا إلــى مــا تســمى العالجــات ،بحيــث يصــل أفــراد املنظمــة إلــى
الفتيــات املــراد «إنقاذهــن» فــي أماكــن العمــل والتعليــم ،ويتــم إقناعهــن بتــرك
األغيــار .عنــد البــدء فــي عمليــة اإلقنــاع الصعبــة ،يشــرح أعضــاء لهافــا للفتــاة
الســبب وراء عــدم جــواز هكــذا عالقــة ،والثمــن الــذي ســتضطر لدفعــه إن لــم
تســتمع إلــى نصائحهــم.23
إن الفكــرة التــي يســتمر جوبشــطاين فــي اإلشــارة إليهــا متثــل أســاس انطالقــة
لهافــا ،وتعطــي توضيح ـا ً عــن الســعي الدائــم للمنظمــة إلــى الوصــول للفتــاة
اليهوديــة وإرجاعهــا إلــى شــعبها اليهــودي .تتمثــل هــذه الفكــرة فــي اعتبــاره أن
كل فتــاة مــن فتيــات شــعب إســرائيل ابنــة لــه وال يجــب التخ ّلــي عنهــا ،يصــل
هــذا إلــى درجــة الســعي إلقنــاع املتزوجــات مــن عربــي –حتــى لــو كان لديهــا
أطفــال -بالعــودة إلــى شــعبها.24
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ينشــط فــي املنظمــة أفــراد تتمثــل مهمتهــم فــي املشــي فــي الشــوارع وحتذيــر
الفتيــات مــن خــوض عالقــات مــع غيــر اليهــودي ،وإحــدى الطــرق التــي يتــم
اتباعهــا لتوســيع عمــل املنظمــة والوصــول إلــى املزيــد مــن الفتيــات هــي إعطــاء
محاضــرات فــي املــدارس واحلديــث عــن االندمــاج كظاهــرة خطــرة ،وفــي نهايــة كل
محاضــرة ،تتوجــه عــدد مــن الفتيــات وتطلــع أعضــاء املنظمــة إمــا عــن عالقاتهــن
أو عالقــات مــن يعرفنهــن بغيــر اليهــود.25
يســتغل أفــراد لهافــا وســائل التواصــل والشــبكات االجتماعيــة للحديــث عــن
ظاهــرة االندمــاج ،كنتيجــة لذلــك ،تصــل املنظمــة الكثيــر مــن املعلومــات عمــن
هــن بحاجــة إلــى املســاعدة واإارشــاد ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتغل أعضــاء
منظمــة لهافــا املنصــات االجتماعيــة مــن أجــل حتذيــر الفتيــات اليهوديــات ممــن
يدعــون أنفســهم علــى أنهــم يهــود ،ومــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن اجنــراف الفتيــات
فــي عالقــات معهــم.26
أحــد أبــرز األحــداث التــي تبــني عمــل منظمــة لهافــا وســعيها لتحقيــق هدفهــا
هــو زفــاف شــخص عربــي يدعــى محمــود مــن فتــاة يهوديــة تدعــى مــورال ،إذ مت
الزفــاف عــام  ،2014وتلقــى أفــراد منظمــة لهافــا إذنـا ً مــن احملكمــة للتظاهــر ضــد
الزفــاف خــارج القاعــة ،كان أفــراد املنظمــة يحملــون شــعارات عنصريــة تســتهجن
إقــدام مــورال علــى الــزواج مــن عربــي.27
املعنيــني ،يتــم مــن خــالل
تلجــأ املنظمــة كذلــك إلــى إرســال كتــب رســمية إلــى
ّ
الكتــاب توضيــح مــا ترمــي إليــه املنظمــة والهــدف مــن تأسيســها ،فمث ـالً ،فــي
رســالة بعثهــا جوبشــطاين إلــى نائــب الكنيســت جدعــون ســاعر فــي العــام
 ،2019طــرح فيهــا عــدة أفــكار تلخــص أهــداف وأســس منظمــة لهافــا ،إذ ع ّبــر فــي
رســالته عــن اســتيائه مــن عالقــة ابنــه ســاعر بعربــي ،وأرجــع اســتياءه إلــى أن ســر
وجــود الشــعب اليهــودي كان مــن خــالل حفاظــه علــى إرث طويــل مــن األخــالق
احلميــدة رغــم كل الظــروف واملآســي التــي عصفــت بــه ،وأن هــذه األخــالق حــددت
الفــرق بــني اليهــود واألغيــار ،مــا فــرض ضــرورة احملافظــة علــى متيــز وخصوصيــة
الشــعب اليهــودي ،هــذه اخلصوصيــة التــي أرجعــت اليهــود إلــى أرض إســرائيل
ومــن ثــم إقامــة دولــة إســرائيل ،عبــر جوبشــطاين عــن ضــرورة لقائــه بســاعر مــن
أجــل تقــدمي املســاعدة والدعــم إلنهــاء عالقــة ابنتــه بالعربــي.28
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إن التعــرض إلــى هــذه الرســالة يعطــي تصــورا ً بــأن ال ســقف حلــدود تدخــل
جوبشــطاين فــي احليــاة اخلاصــة لليهود بحجــة التفــوق والنقــاء اليهــودي ،فبالرغم
مــن أن ســاعر نائــب يهــودي فــي الكنيســت ،والفتــاة موضــوع الرســالة هــي ابنتــه،
إال أن ذلــك لــم مينــع جوبشــطاين مــن توجيــه هــذه الرســالة مــن أجــل أن يكســب
تأييــد ســاعر ليتقــدم األخيــر خطــوة ومينــع عالقــة ابنتــه بالشــاب العربــي ،وتبــني
الرســالة أهميــة العــالج مــن قبــل الطاقــم فــي املنظمــة.
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يبــدو كذلــك ،مــن خــالل خطــاب جوبشــطاين ،بأنــه يحيــي أفــكار احلاخامــات
واملفكريــن اليهــود األوائــل ،الذيــن ثــاروا علــى االندمــاج وآمنــوا بتفــوق اليهــودي
ومتيــزه الــذي مينعــه مــن االندمــاج باجملتمعــات األخــرى .والفــرق بــني حقبــة املفكريــن
األوائــل ،وبــني حقبــة جوبشــطاين ،هــو أن فكــرة احلــرب علــى االندمــاج ع ّبــر عنهــا
األخيــر بتأســيس منظمــة عنصريــة ،متــارس اإلرهــاب ،وتشــجع علــى العنــف.
ســعت لهافــا للقضــاء علــى االندمــاج جذريــا ً مــن خــالل طواقــم متخصصــة
تعمــل علــى محــاورة الفتيــات اليهوديــات ،وإقناعهــن بالعــودة إلــى الشــعب
اليهــودي ،إلــى جانــب حمــالت التوعيــة التــي تقودهــا لهافــا التــي تؤتــي ثمارهــا
فــي توجيــه الوعــي لــدى الفتيــات اليهــود بعــدم االختــالط أساس ـاً ،وهــذا مينــع
إمكانيــة إقامــة عالقــات مــع األغيــار ،تتــم محــاورة الفتيــات بشــكل فــردي،
ويتجســد أســلوب التعامــل مــع الفتيــات باتبــاع أســاليب محببــة ولطيفــة تهــدف
إلــى تبيــان طريقــة العــودة للشــعب اليهــودي. 29
تؤكــد منظمــة لهافــا أن مســاعدة الفتيــات اليهوديــات ليســت عمــال ً مؤقتــا ً
ينتهــي بانتهــاء العالقــة مــع األغيــار ،إمنــا يســتمر عبــر تقــدمي «العطــف واحلمايــة»،
وإعــادة رســم حياتهــن مــن جديــد مــن خــالل مســاعدتهن علــى الــزواج وإقامــة
أســر يهوديــة .تســعى لهافــا «الســترداد» الفتيــات اليهوديــات ،فاملتزوجــات مــن غير
اليهــود ،الالتــي لهــن أوالد منهــم –كمــا ذكرنــا ســابقاً -يتــم الســعي إلــى إقناعهن
لتــرك أزواجهــن غيــر اليهــود ،ويتــم توفيــر مالجــئ طــوارئ وحمايــة لهــا وألوالدهــا.
وبعــد عمليــة االقنــاع وفقــا ً جلوبشــطاين ،يتــم إرجــاع الفتيــات إلــى اليهوديــة،
وبوجــود املالجــئ للنســاء واألطفــال ،تتــم حمايتهــم .ليــس هــذا فحســب ،بــل
تتــم مرافقــة الفتيــات حتــى الــزواج وبعــده .إن الهــدف مــن مرافقــة الفتيــات حتــى
زواجهــن مــن يهــودي ناجــم عــن اســتمرارية الســعي حلمايــة الفتيــات مــن العــودة
ألي عالقــة مــع غيــر اليهــودي ،إذ هنــاك فتيــات يتخوفــن مــن عــدم إمكانيــة أن
تكــون فــي عالقــة مــع يهــودي لكونهــا كانــت علــى عالقــة مــع عربــي،
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لذلــك ،قــد تزيــد احتماليــة العــودة إلــى العالقــة مــع الشــاب العربــي ،وانطالق ـا ً
مــن ذلــك ،فــإن مرافقــة الفتيــات حتــى الــزواج مــن يهــودي هــو مــن عمــل املنظمــة
كذلــك.30
“نحن ال ننجح دائماً ،ولكن ال نيأس أبداً ،نحاول
ونحاول مرارا ً وتكرارا ً ألن كل فتاة يهودية هي ابنتنا».
أعضاء منظمة لهافا

تأسســت
يــروي جوبشــطاين -حــول إجنــازات منظمــة لهافــا وجنــاح املهمــات التــي ّ
ألجلهــا -كيــف توجهــت لــه أم إحــدى الفتيــات التــي اقتــرب زفافهــا مــن شــاب
عربــي تعرفــت عليــه مــن خــالل عملهمــا ســويّا ً فــي أحــد مراكــز التســوق فــي
القــدس ،بعــد جمــع التفاصيــل واملعلومــات الالزمــة لبــدء عمليــة «إنقــاذ الفتــاة
اليهوديــة» ،علمــوا موعــد الزفــاف واملــكان الــذي ســيقام فيــه ،وصــل عضــو
املنظمــة إلــى مــكان الزفــاف ،واشــترك فــي احلفــل باعتبــاره نــادالً ،ثــم بــدأ مبحادثــة
اســتمرت لفتــرة مــع الفتــاة ،قــررت الفتــاة علــى إثرهــا إبطــال الزفــاف وقطــع
عالقتهــا بالعربــي .رافقــت املنظمــة الفتــاة لســنوات الحقــة ،كانــت خاللهــا قــد
قطعــت عالقتهــا بالشــاب العربــي ،ولكــن بعــد ذلــك عــادت العالقــة بينهمــا
وتزوجــا وأجنبــا أطفــاالً .بعــد مــرور ســنوات عديــدة ،جلــأت الفتــاة مــرة أخــرى إلــى
املنظمــة طالبــة املســاعدة ،وحينهــا جلــأت إلــى حاخــام للطلــب منــه للضغــط
علــى املنظمــة لتقــدم لهــا املســاعدة .تو ّجــه احلاخــام إلــى املنظمــة وأخبرهــم
أنهــم مجبــرون علــى تقــدمي املســاعدة «إلنقاذهــا وإنقــاذ األوالد» ومت تأمــني مــكان
لالختبــاء للفتــاة ولــألوالد فــي إحــدى املســتوطنات. 31
“تعافت الفتاة متاماً ،وتساعدنا إلنقاذ فتيات أخريات .مبجرد رؤية ابن هذه
الفتاة وهو يتعلم في مدرسة دينية ،واضعا ً على رأسه الطاقية الصغيرة
وتخرج حزمة اخليوط من مالبسه ،نعلم حينها أننا أنقذنا عالم آخر كامل».
جوبشطاين

رابعاً :قراءة في أيديولوجيا منظمة لهافا

إن االســتناد إلــى النصــوص التوراتيــة لوضــع أســس منظمــة لهافــا ،وحتديــدا ً
االعتمــاد علــى النصــوص التــي تفيــد مســاعدة مــن يحتــاج إلــى املســاعدة ،وقــراءة
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فتــاوى احلاخامــات إمنــا يدفــع إلــى ســطر الكثيــر مــن االستفســارات التــي بحاجــة
إلــى توضيــح حقيقــي ومقنــع ،فاالســتناد إلــى اجلملــة «ال تقــف علــى دم قريبــك»
(الالويّــني  ،)16 :19وواجــب مســاعدة الفتــاة اليهوديــة إذا كانــت فــي عالقــة مــع
شــاب عربــي ،يعطــي تصــورا ً عنصريــا ً واضحــاً ،وترســخ أيديولوجيــة لهافــا فــي
نظرتهــا للعــرب باعتبارهــم ملوثــات للنقــاء اليهــودي .تفيــد جملــة «ال تقــف
علــى دم قريبــك» أنــه يتعــني علــى اليهــودي أن يقـ ّدم أكثــر مــا ميكــن إلنقــاذ أخيــه
اليهــودي مــن القتــل ،ولكنهــا تُســتخدم كذلــك فــي حــاالت أخــف منهــا .فــإن
اســتخدامها فــي ســياق لهافــا يفيــد بالتالــي أن عالقــة شــخصية بــني شــخص
عربــي وامــرأة يهوديــة ،أو العكــس ،يعتبــر كحالــة قتــل ،وكأن الطــرف اليهــودي
مبثابــة القتيــل.
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كمــا أن اعتبــار الفتــاة التــي تربطهــا عالقــة بشــخص عربــي ،أو العكــس ،علــى
ـرب مــن الغرابــة ،باإلضافــة إلــى كونــه
أنهــا بحاجــة إلــى املســاعدة الفوريــة هــو ضـ ٌ
يعـزّز مــن فوقيــة اليهــودي ويكــرس مــن دونيــة الشــخص العربــي ،ويرفــض بشــكل
قاطــع قبــول وجــود أي نــوع مــن أنــواع العالقــة بــني اليهــود وغيــر اليهــود .ملــاذا
يفتــرض أن تكــون الصبيــة اليهوديــة التــي تربطهــا عالقــة بشــخص عربــي حتتــاج
إلــى املســاعدة؟ هــل مت اعتبــار العالقــة مــع الشــخص العربــي أمــرا ً يســتدعي
ـور
التدخــل و«إنقــاذ» الفتــاة وتقــدمي املســاعدة لهــا؟ اجلــواب هــو نعــم ،وفــق تصـ ّ
املنظمــة ،ووصــل األمــر بجــواز انتهــاك الســبت لتحقيــق هــذه الغايــة ومســاعدة
الفتــاة اليهوديــة .هــل لهــذا الســوء بلغــت فكــرة عالقــة الفتــاة اليهودية بالشــاب
العربــي؟ هــل بلغــت إلــى احلــد الــذي ميكــن فيــه انتهــاك فريضــة توراتيــة مقدســة
مــن أجــل حتقيــق غايــة مســاعدتها؟هذه التســاؤالت وغيرهــا تقــود إلــى محــور
جــواب واحــد ،يتمثــل فــي معرفــة أن فــرادة وســمو وتفــوق الشــعب اليهــودي ،يعني
وجــود معاييــر خاصــة بهــذا الشــعب ال تناســب إال الشــعب اليهــودي باعتبــاره
شــعب اهلل اخملتــار .أضــف إلــى ذلــك أن مئيــر كهانــا ربــط بــني الــذل واالضطهــاد
الــذي حلــق باليهــود وبــني حقهــم فــي اســتعادة احترامهــم وكرامتهــم مــن خــالل
إنشــاء منظمــات حتافــظ علــى النقــاء اليهــودي .32بنــاء علــى ذلــك ،فإنــه بالنســبة
إلــى اليهــود ،وفــي تضــارب املصالــح ،يتــم اختيــار التضحيــة باملصلحــة األقــل
ضــررا ً إذا لــم يتــم االلتــزام بهــا ،أي مبعنــى آخــر ،إذا صــادف يــوم الســبت وجــود
فتــاة يهوديــة بحاجــة إلــى املســاعدة ،فــإن انتهــاك قدســية يــوم الســبت يعتبــر
أقــل ضــرراً ،وتــرك الفتــاة بــدون مســاعدة هــو ضــرر أكبــر ال حتمــد عقبــاه ،فيتــم
التضحيــة باملصلحــة األولــى فــي مقابــل إنقــاذ املصلحــة الثانيــة.
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ال يقتصــر عمــل منظمــة لهافــا علــى النصــح واإلرشــاد وإقنــاع الفتــاة اليهوديــة
بتــرك الشــاب العربــي ،إمنــا أيضـا ً يرافــق األعضــاء الفتيــات املتزوجــات من أشــخاص
عــرب ويصــرون علــى إقناعهــن بتــرك أزواجهــن ،فعمــل املنظمــة يصبــو إلــى حتقيــق
غايــة مثلــى تتجســد فــي وضــع حــد لالندمــاج وإقامــة العالقــات مــع غيــر اليهــود.
فــي ســياق احلديــث عــن العالقــة مــع األغيــار ،الذيــن يقصــد بهــم فــي حالــة
ـطينيني فــي إســرائيل بصــورة خاصــة ،فإنــه يتــم اســتذكار
لهافــا الســكان الفلسـ
ّ
أيديولوجيــة مئيــر كهانــا ،التــي مــن أُسســها فــرادة الشــعب اليهــودي ومتيــزه،
وأنــه الشــعب اخملتــار ،وال ميكــن ألي شــعب آخــر مضاهاتــه ،وأن «أرض إســرائيل هــي
ملــك هلل الــذي اختــار هــذا الشــعب وأخرجــه مــن مصــر إليهــا ،وعليــه ،ال يجــوز
تلويــث نقــاء هــذا الشــعب بالغربــاء» .33يرتبــط هــذا األســاس بأســاس آخــر فــي
أيديولوجيــة كهانــا ،املتمثــل بالعالقــة مــع الفلســطينيني ،إذ لطاملــا عبــر عــن
ـطينيني ،وبأنهــم خطــر دائــم علــى إســرائيل والشــعب اليهــودي،
كراهيتــه للفلسـ
ّ
ـور حركــة
وأنهــم بتكاثرهــم ،ســيقضون علــى الطابــع اليهــودي للدولــة ،ووفــق تصـ ّ
كاخ ومنظمــة لهافــا ،فإنــه ال بــد مــن ضــرورة اســتخدام العنــف كطريقــة لتحقيق
هــذه األهــداف ،وعمــل كهانــا علــى تشــجيع العنــف ضــد العــرب بحجــة أن الدولــة
غيــر قــادرة علــى حمايــة النقــاء اليهــودي.
جــاء اســتعراض هــذه األســس بهــدف الربــط بــني حركــة كاخ وبــني منظمــة لهافا.
أسســها
صحيــح أن حركــة كاخ حتمــل أيديولوجيــة واســعة ،إال أن التطــرق لبعــض ّ
جــاء لتوضيــح الشــق الــذي يهتــم بــه جوبشــطاين بشــكل أساســي ،وجســد منــه
انطالقتــه لتأســيس منظمــة ملنــع االندمــاج فــي األرض املقدســة.
أمــا فــي الروايــة التاريخيــة التــي تســتند إليهــا منظمــة لهافــا فــي ترويــج
أيديولوجيتهــا ،فهــي معطوبــة فــي بعــض التفاصيــل ،إذ إن ديــن اإلســالم ال يُلــزم
املــرأة غيــر املســلمة بتغييــر دينهــا إذا شــاءت الــزواج مــن مســلم ،وهــذا مخالــف
للروايــة التــي تعتمدهــا منظمــة لهافــا ،التــي تقــول إنــه فــرض علــى زليخــة أن
تســلم حتــى يتزوجهــا الشــاب العربــي ،وهــذا غيــر صحيــح وال ميكــن االســتناد إلــى
تفاصيــل جوهريــة خاطئــة فــي تأســيس منظمــة تعمــل جديـا ً علــى توجيــه الوعي
اإلســرائيلي لإلطــار الــذي حتــدده .إذ يتبــني أن منظمــة لهافــا تعمــل علــى حشــو
أفــكار بأساســات معطوبــة لترويــج أيديولوجيتهــا .كان اللجــوء لهــذه الروايــة
وبهــذا الطــرح لتحقيــق غايــات مبطنــة ،أوالهــا أن العــرب املســلمني تســببوا فــي
إعــدام زليخــة ،وأن ســبب اإلعــدام هــو تلفيــق تهمــة أنهــا ارتــدت عــن اإلســالم ،وأن
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عقــاب ذلــك هــو املــوت .هــذا التسلســل فــي طــرح الروايــة ،والتركيــز علــى نقــاء
وقدســية زليخــة العتزازهــا بيهوديتهــا وتفضيلهــا املــوت علــى أن تغيــر دينهــا،
هــذه التفاصيــل املكــررة تعمــل شــيئا ً فشــيئا ً علــى ترســيخ أيديولوجية لهافــا ،وأن
االندمــاج خطــر ســيؤدي إلــى املــوت .وإال ،ملــاذا اختــارت منظمــة لهافــا هــذه الروايــة
بالــذات؟ إذ إن هنــاك عــدة روايــات متضاربــة حــول حقيقــة مقتــل زليخــة ،فمنهــا
مــن يقــول إن والدتهــا ضربتهــا حتــى املــوت .34وهــذا يؤكــد إذا ً ســعي لهافــا إلــى
انتقــاء الروايــات التــي تتوافــق مــع أيديولوجيتهــا.
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بعــد اســتعراض أســس وأيديولوجيــة منظمــة لهافــا ،يلــزم أن يتــم تقــدمي طــرح
مؤسســة لهافــا ،ورغــم عنصريتهــا
يؤســس لفهــم مــا وراء املُعلــن ،إذ إن ّ
نقــدي ّ
الواضحــة واملتجليــة مــن اســمها ومــن الشــعارات املرافقــة ،إال أنهــا مســتمرة
بعملهــا دون أي حظــر.
تأتــي هــذه االســتمرارية رغــم اتهــام جوبشــطاين باإلرهــاب والتحريــض املســتمر
ـطينيني فــي إســرائيل ،إذ مت علــى إثــر ذلــك
علــى العنــف والعنصريــة ضــد الفلسـ
ّ
اســتبعاده مــن التقــدم النتخابــات الكنيســت  ،22حــني ترشــح ضمــن حــزب
عوتســماه يهوديــت.35
الئحة االتهام ضد جوبشطاين:

36

مت تقــدمي الئحــة االتهــام ضــد جوبشــطاين فــي ســنة  ،2019علــى إثــر تصريحاتــه
فــي األعــوام مــن  .2017-2012مت تفصيــل االتهامــات املوجهــة إليــه ،بحيــث قــام
جوبشــطاين فــي مــرات عديــدة بالتلفــظ بعبــارات حتريضيــة ومشــجعة للعنــف.
مــن ضمــن ذلــك ،مت نشــر فيديــو علــى اإلنترنــت علــى القنــاة الســابعة ،تطــرق
فيــه جوبشــطاين حلالــة حدثــت فــي ســنة  ،2012إذ مت االعتــداء علــى شــبان عــرب
بالضــرب املبــرح فــي القــدس ،مــع التســبب لهــم بجــروح بالغــة .علق جوبشــطاين
بــأن اليهــود الذيــن ضربــوا العــرب «أعــادوا كرامــة اليهــود» ،وأنهــم عملــوا مــا كان
يجــب علــى الشــرطة أن تقــوم بــه ،ويــرى أنــه مــن املؤســف أن الشــرطة ال تقــوم
مبنــع االندمــاج ،وبرأيــه ،أن اليهــود قامــوا بالعمــل الــالزم ضــد هــؤالء العــرب ،مثيــري
الشــغب ،الذيــن رغبــوا فــي التعــرف علــى الفتيــات اليهوديــات .وختــم« :العربــي
الــذي يرغــب فــي إيجــاد فتــاة ،فليبحــث عنهــا فــي قريتــه ،ال أن يأتــي إلينــا».37
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فــي مقابلــة أخــرى علــى القنــاة الثانيــة ،قــال جوبشــطاين إن «العــرب يســتحقون
الضــرب ،أنــا لســت مســاملاً .وســيجدون مــن سيســتخدم العنــف ضدهــم .نعــم،
العربــي الــذي يتجــرأ علــى احلديــث مــع فتــاة يهوديــة يجــب أن يُضــرب ،ال أن نتوجــه
إليــه بالــكالم أوالً ،العربــي الــذي يتعــرف إلــى يهوديــة يجــب أن يُقضــى عليــه ،وأال
وســئل جوبشــطاين إن كان مــن املســموح أن يُقتل
يكــون فــي الشــارع مــرة أخــرى»ُ .
العربــي ،فأجــاب« :بالعــادة ،يجــب أن يُقتــل ،ولكــن مــن وجهــة نظــري الســؤال هــو
إن كنــت أريــد أن أســجن أم ال» .وفــي ســؤال جوبشــطاين عــن رؤيتــه فــي نهايــة
املطــاف للتخلــص مــن العــرب ،أجــاب« :جنمعهــم باحلافــالت وننتهــي منهــم».38
فــي مقابلــة إضافيــة أذيعــت علــى أخبــار الثانيــة ،قــال جوبشــطاين« :الشــرط األول
لذهابــي حلفــل زفــاف هــو أال يكــون هنــاك أي عربــي فــي احلفــل ،ولــو قلنــا إنــه لــو
كان هنــاك نــادل عربــي ،فلــن يكــون مقدمـا ً لــألكل» ،وفــي ســؤاله عــن هــذا اجلــواب،
بــأن النــادل إذا لــم يقــدم األكل ،مــاذا ســيفعل؟ ،أجــاب جوبشــطاين« :ســيكون
يبحــث عــن أقــرب مستشــفى».39
وفــي عــام  ،2015أعلــن جوبشــطاين عــن تأييــده حلــرق الكنائــس ،إذ أدلــى بذلــك
فــي نــدوة مغلقــة عقــدت فــي القــدس ،وفــي ذلــك نشــر موقــع «كيــكار هشــابات»
اإلســرائيلي تســجيال ً للنــدوة ،بحيــث يســأل فيهــا أحــد املشــاركني جوبشــطاين
وبشــكل واضــح ومباشــر إن كان يؤيــد حــرق الكنائــس ،ويجيبــه فــي ذلــك« :نعــم
أؤيــد حــرق الكنائــس ،أيــن الســؤال أصــال؟».40
هــذه التفصيــالت التــي جــاءت فــي الئحــة االتهــام ،يــرد عليهــا جوبشــطاين بأنــه
يعمــل ألجــل بنــات إســرائيل ،ويتوجــه بالــرد علــى االدعــاء املقــدم مــن احلركــة
الرســمية للمنظومــة القضائيــة بأنهــم ينظــرون إلــى احلــرب علــى االندمــاج فــي
إســرائيل بأنهــا عنصريــة ،وأن هــذا يلحــق العــار بدولــة إســرائيل ،الــذي بســببه
تشــهد يوم ـا ً أســود ألنهــم يقومــون بعمــل ضــد التــوراة ،وأنــه ســيظل مســتمرا ً
فــي حربــه ضــد االندمــاج ،وسيســتمر فــي العمــل إلنقــاذ فتيــات إســرائيل .وفــي
رد محامــي جوبشــطاين ،إيتمــار بــن جبيــر ،قــال إن الئحــة االتهــام املوجهــة ضــد
جوبشــطاين هــي عبــارة عــن مطــاردة وســد أفــواه وأقــوال جوبشــطاين ،وإن الشــيء
الــذي ال يفعلونــه مــع العــرب واليســار ،يفعلونــه مــع جوبشــطاين ،واعتبــر أن
الئحــة االتهــام مطــاردة سياســية ضــد مــن يعمــل ألجــل بنــات إســرائيل وألجــل
الشــعب اليهــودي كلــه.
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مؤسســها بنتســي
ال ميكــن فهــم أيديولوجيــة منظمــة لهافــا احلقيقيــة مبعزل عن ّ
جوبشــطاين ،الــذي ال ينفــك يدلــي بتصريحــات حتريضيــة ،متييزيــة ،ومشــجعة
للعنــف كمــا مت ذكــره آنفـاً .يقــوم جوبشــطاين ببــث ســموم العنصريــة حتــت ادعاء
خــول جوبشــطاين،
حربــه علــى االندمــاج ،والســؤال اجلوهــري املطــروح هــو مــن
ّ
ومــن منحــه الســلطة ليقــرر منــع االندمــاج مــع األغيــار؟ مــن حملــه مســؤولية
«إنقــاذ» الفتيــات اليهوديــات؟

ربيع صيف ٢٠٢١

أيديولوجية النقاء اليهودي :منظمة لهافا كحالة دراسية

ف العدد

يخــول أي جماعــة التدخــل فــي حيــاة
ال يوجــد أســاس قانونــي فــي إســرائيل
ّ
األفــراد اخلاصــة ،وإجبارهــم علــى االنصيــاع ألوامرهــا املتمثلــة بقطــع العالقــة مــع
أســس جوبشــطاين منظمــة لهافــا واعتبــر نفســه متحدث ـا ً باســم
غيــر اليهــودّ .
الشــعب اليهــودي ،وفــرض نفســه فــي حيــاة الكثيريــن مــن منطلــق احلفــاظ علــى
اإلرث والنقــاء اليهــودي.
إن ميينيــة وتطــرف منظمــة لهافــا وحربهــا الدائمــة ضــد االندمــاج فــي األرض
املقدســة يعنــي التعطــش للمزيــد واملزيــد مــن العنــف ،واإلرهــاب ،والعنصريــة،
فــال ميكــن فهــم فكــرة تدخــل شــخص مــا فــي احليــاة الشــخصية لآلخريــن
لفــرض مواصفــات معينــة للشــخص الــذي ســيتم االرتبــاط فيــه ،بذريعــة نقــاء
الشــعب اليهــودي وضــرورة عــدم تلويثــه .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أيديولوجيــة
جوبشــطاين ال تقتصــر علــى تنظيــره لفكــرة احلــرب علــى االندمــاج ،إمنــا يســتتبع
ذلــك بتصريحــات محرضــة للعنــف واإلرهــاب ضــد العــرب ،بحيــث ينتــج عــن ذلــك
تعــرض العــرب للعنــف واإلرهــاب ،إذ يبــث جوبشــطاين ســموم العنصريــة ضــد
العــرب أمــام فتيــان املنظمــة ،الذيــن يســارعون إلــى تطبيــق ذلــك حرفي ـاً.
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“هبة فلسطين “ :”2021األمل” في مواجهة الجابوتنسكية
الجديدة
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تهــدف هــذه الورقــة إلــى تفكيك
أحــداث الهبــة الفلســطينية
التــي انطلقــت منــذ شــهر
نيســان (أبريــل) املاضــي ،2021
التــي امتــدت إلــى مــدن وقــرى
فلســطني التاريخيــة مــن النهــر
حتــى البحــر ،فــي محاولــة
لفهــم وتأطيــر هــذا االحتجــاج
السياســي الــذي يُعــد األكبــر
مــن نوعــه منــذ انتفاضــة
األقصــى عــام  .2000تفتــرض
الورقــة جنــاح “هبــة الكرامــة”
صــدع
ب/
فــي إحــداث ث ُقــ ٍ
ٍ
فــي واحــد مــن أهــم املفاهيــم
والنظريــات األساســية التــي
قــام عليهــا املشــروع الصهيونــي
منــذ عشــرينيات القــرن
الفائــت ،وهــو مفهــوم اجلــدار
احلديــدي لــدى زئيــف فالدمييــر
جا بو تنســكي ( )1 9 4 0 - 1 8 8 0
املؤدلــج الرئيســي لتيــار
الصهيونيــة التصحيحيــة ،واألب
الروحــي لليمــني الصهيونــي.

تأطير :الهبة في سياقها
شــكلت الهبــة الفلســطينية األخيــرة مدخـال ً
النتشــال احلالــة الفلســطينية مــن اليــأس
الــذي ســاد خــالل العقديــن الفائتــني كحالــة
عامــة ،وهــي حالــة رســختها منظومــة
االحتــالل علــى قواعــد نظريــة اجلــدار احلديــدي
التــي أرســاها زئيــف جابوتنســكي كأســاس
إلخضــاع الشــعب الفلســطيني عبــر «كســر
األمــل» .لــم تكــن الهبــة اســتثنا ًء ،بــل جــزء
مــن عمليــة التجديــد الفلســطيني املســتمرة
للخطــاب التحريــري ،دعمهــا اعتمــاد املقاومــة
كمدخــل للبحــث عــن احلريــة.
لطاملــا شـكّلت القــدس نقطــة التقــاء حتمــي
للشــعب الفلســطيني ،وهــي مدينــة ثبتــت
نفســها كمدينــة تتحــدى املنطق االســتعماري
وتتركــز فيهــا الذاكــرة الفلســطينية املقاومــة،
تتشــابه مــع الداخــل (األراضــي احملتلــة عــام
 )1948فــي اســتهدافها عبــر ذات أدوات النظــام
االســتعماري كمــا جتلــى فــي الهبــة األخيــرة.

فــي مقابــل أدوات الــردع الصهيونيــة ،انطلقــت
أجســاد املقدســيني كــدروع للمــكان ،واحتــج
املقدســيون علــى إغــالق درجــات بــاب العامــود (أحــد أبــواب مدينــة القــدس القدمية)
ومنــع التواجــد الفلســطيني فيهــا خــالل رمضــان الفائــت ،فنجــح املقدســيون
بإزالــة هــذه احلواجــز فــي اليــوم الثالــث عشــر لهبتهــم ،لكــن شــرارة بــاب العامــود
امتــدت إلــى حــي الشــيخ جــراح -كــرم اجلاعونــي ،الواقــع بــني تواطــؤ محاكــم
*  K' 8wE)Mاe^7ن ا/AsاK&"G
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االحتــالل واســتالب املســتوطنني لقــرارات بتهجيــر  28عائلــة مــن احلــي .يتكثــف
املشــهد مــع اليــوم الثامــن والعشــرين مــن رمضــان مبواجهــة بــني املســتوطنني
املدعومــني بأجهــزة قمــع منظومــة االحتــالل ،وبــني الشــبان الفلســطينيني الذيــن
وظفــوا أجســادهم كــدروع حلمايــة املــكان أيضـاً ،اســتمرارا ً لــدور اجلســد املقدســي
فــي حمايــة املســجد األقصــى املمتــد منــذ ســنوات االحتــالل األولــى.
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مــع «تدحــرج» الهبــة مــن القــدس إلــى الداخــل فغــزة والضفــة الغربيــة ،ظهــر
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
شــكلت عقيــدة «اجلــدار احلديــدي» مرتكــزا ً رئيســيا ً للحركــة الصهيونيــة منــذ
عشــرينيات القــرن العشــرين ،اعتمــدت عليهــا جميــع حكومــات إســرائيل بعــد
ذلــك ،كمــا اعتبــرت أساســا ً للعقيــدة العســكرية الصهيونيــة حتــى اليــوم.
ـور العقيــدة
أصــدرت وزارة اجليــش اإلســرائيلية قبــل ســنوات كتاب ـا ً يســتعرض تطـ ّ
العســكرية اإلســرائيلية ،جــاء فيــه أن «اجلــدار احلديــدي» يعتبــر القاعــدة األســاس
وأســس عليهــا العقيدة العســكرية
التــي اقتبســها بــن غوريــون عــن جابوتنســكي ّ
منــذ منتصــف الثالثينيــات وطــرح صياغتهــا بصــورة رســمية فــي إحــدى جلســات
احلكومــة فــي  18تشــرين األول «نوفمبــر»  ،1953وهــي ال تــزال معتمــدة.1
تقــوم عقيــدة «اجلــدار احلديــدي» علــى بنــاء منظومــة عســكرية صهيونيــة/
إســرائيلية قويــة جــداً؛ يضــاف إليهــا فــي بعــض الســياقات عــدم اســتناد إســرائيل
فــي الوجــود وحــق الشــعب اليهــودي بـــ«أرض إســرائيل» إلــى اعتــراف عربــي عموماً،
وفلســطيني خصوصـاً؛ بينمــا يذهــب بعــض الباحثــني إلــى أن املقصــود هــو جــدار
نفســي ال مــادي يفصــل بــني الغالبيــة اليهوديــة احلاكمــة وبــني األقليــات غيــر
اليهوديــة احملكومــة. 2
يــرى نبيــه بشــير أن اجلــدار احلديــدي هــو األداة واألهــداف معـاً ،ويتشـكّل مــن أربعــة
مركبــات أساســية ،وهــي الســعي إلــى فــرض أكثريــة يهوديــة علــى ضفتــي األردن؛
والتحالــف مــع القــوى اإلمبرياليــة العظمــى لتعزيــز وهــن احمليــط العربــي عمومـا ً
واالســتعانة بهــا إلنشــاء دولــة يهوديــة علــى كامــل التــراب علــى ضفتــي األردن؛
واإلحجــام عــن أي محاولــة للتفــاوض مــع احمليــط العربــي عموم ـاً ،والفلســطيني
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خصوصـاً ،إلــى حــني أن «ينعــدم أي بصيــص لألمــل» لديهمــا بالتخ ّلــص مــن الكيان
ـوة عســكرية جبــارة ال ميكــن للمحيــط العربــي
االســتيطاني الصهيونــي؛ وبنــاء قـ ّ
3
وســكان البــالد العــرب التغ ّلــب عليهــا .
ال ميكــن عــزل املفهــوم عــن روايــات التاريــخ التوراتــي مــن خــالل العديــد مــن
األحــداث املرتبطــة مبفهــوم «اجلــدار» ،مــن حصــار القــدس الرومانــي خــالل القــرن
األول امليــالدي ،إلــى فكــرة حصــار حصــن مســعدة «ماســادة» الالحقــة ،4وهــي
أحــداث أثــرت فــي بنــاء القــوة العســكرية اإلســرائيلية ومفاهيــم القتــال ،فهــي
تــرد فــي قســم التخــرج عندمــا يقســم كل ضابــط وكل جنــدي إســرائيلي بأنــه
لــن يســمح بوقــوع «ماســادا» أخــرى ،5كمــا أن جــدار الفصــل العنصــري كمعيــق
مــادي يعــزل الفلســطينيني عــن احمليــط.6
يلخــص خالد عــودة اهلل اجلدار احلديدي بكلمــة «اليأس» ،أي أن جابوتنســكي الواقعي
ـي» مــا دام فيهــم أمــل،
وقتهــا ،انطلــق مــن مسـلّمة أن الفلســطينيني «شــعب حـ ّ
يتلخــص هدفهــم بخلــق أغلبيــة يهوديّــة
وأنهــم لــن يتنازلــوا للصهاينــة الذيــن
ّ
فــي فلســطني ،ولــم يكــن يــرى أن احلــوار ذو جــدوى فــي تلــك املرحلــة .وتأتــي كلمــة
حــي مــن معنــى أنــه شــعب لديــه وطنيــة متجــذرة ومتغلغلــة تنتــج مقاومــة،
مــن هنــا يأتــي معنــى اجلــدار كقــوة العســكرية الصهيونيــة التــي تشــكل جــدارا ً
مــن حديــد ال يشــوبه أ ّي تصــدع أو شــق مــن شــدة قوتــه ،بحيــث كلمــا حــاول
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 /حتّــول نوعــي ،تظهــر بــوادرُه عبر
تشــكل معس ـكَرَين 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» مهمـا ً وأساســيا ً فــي املشــروع الصهيونــي،
ألنــه يحــل التناقــض املوجــود بــني شــكلني لهــذا املشــروع :الشــكل األول يتمثــل
بالوجــود املصطنــع الــذي يقــوم أساس ـا ً 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
الــذي خرجــوا منــه قبــل آالف الســنني ،مــن هنــا ،جــاءت محوريــة هــذا املفهــوم
واســتمراريته. 8
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ثمــة مجــال للحديــث ،ال فــي احلاضــر وال فــي
يخلــص جابوتنســكي إلــى أنــه «ليــس ّ
املســتقبل املنظــور ،عــن تصالــح بطيــب خاطــر يجــري بــني ســكان أرض إســرائيل
العــرب وبيننــا» ،إذ إنــه «مــن غيــر املمكــن أبــدا ً احلصــول علــى موافقــة طوعيــة
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
لديــه بصيــص أمــل فــي التخ ّلــص مــن خطــر االســتيطان ،هكــذا فعــل ســكان
أرض إســرائيل العــرب ،وهكــذا ســيفعلون طاملــا بقــي لديهــم بصيــص أمــل».9
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ويضيــف جابوتنســكي« :إن اســتيطاننا -إ َّمــا أن يتوقــف وإ َّمــا أن يتواصــل ضــد رغبة
ـور بحمايــة قــوة مدافعــة مســتقلّة
الســكان
األصليــني ،ومبقــدوره أن يتواصــل ويتطـ ّ
ّ
احملليــني اختراقه».
احملليــني– جــدار حديــدي لــن يكــون مبقــدور الســكان ّ
عــن الســكان ّ
األصليــني حتــى يفقــدوا أي «بصيــص
وعليــه ،فمــن الضــروري إخضــاع الســكان
ّ
لألمــل» فــي التغ ّلــب 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 معـا ً.10
ويخلــص جابوتنســكي إلــى القــول« :إنَّ الطريــق الوحيــد إلــى مثــل هــذا االتفــاق
هــو اجلــدار احلديــدي ،أي تعزيــز احلكــم فــي أرض إســرائيل بحيــث ال يكــون معرض ـا ً
لتأثيــرات عربيــة أيّـا ً كانــت ،وأقصــد احلكــم الــذي يحــارب العــرب ضــده» .ويســتطرد
موضحــاً« :وبعبــارات أخــرى ،مــن ناحيتنــا ،فــإن الطريــق الوحيــد نحــو اتفــاق
التوصــل إلــى اتفــاق
يتجســد فــي االبتعــاد التــام عــن جميــع محــاوالت
مســتقبلي
ّ
ّ
فــي الوقــت احلاضــر» .ومــاذا بشــأن اللحظــة التاريخيــة املالئمــة للدخــول فــي
مفاوضــات وإبــرام االتفاقيــات؟ يخبرنــا جابوتنســكي أنهــا حلظــة انكســار األمــل
وانعدامــه بــني كافــة العــرب باالنتصــار علــى الكيــان اليهــودي املزمــع إقامتــه:
«ليــس معنــى كل هــذا أنــه يجــب عــدم التفكيــر فــي إمكانيــة عقــد أي اتفــاق
طوعــي مــع عــرب أرض إســرائيل .ولكــن طاملــا بقــي لــدى العــرب بصيــص مــن األمل
بالتخلّــص منّــا ،فلــن يقايضــوا أملهــم هــذا ،ال مقابــل بضــع كلمــات حلــوة وال
مقابــل شــريحة خبــز مغذ ّيــة مدهونــة بالزبــدة .ولذلــك حتديــداً ،ال يجــوز اعتبارهــم
11
ـي».
رعاع ـا ً بــل شــعباً ،حتــى لــو كان شــعبا ً متخلّف ـاً ،فإنهــم شــعب حـ ّ
إن مفهــوم اجلــدار احلديــدي عابــر للطيــف السياســي الصهيونــي .يتحــدث القــادة
الصهاينــة عــن جنــاح إســتراتيجية وعقيــدة اجلــدار احلديــدي دائم ـا ً بعــد الوصــول
إلــى تســوية ،وليــس عنــد خــوض املعــارك .فقــد مت احلديــث عــن جنــاح اجلــدار احلديدي
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بعــد توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام  1979بــني رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي
األســبق مناحيــم بيغــن والرئيــس املصــري الراحــل أنــور الســادات ،والحقــا ً عنــد
توقيــع اتفــاق أوســلو عــام  1993بــني 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 مقالـ ٍة نشــرتها
فــي اجليروســاليم عــام  ،2001وتعقيبــا ً علــى اتفــاق أوســلو وفــي ظــل انــدالع
أحــداث االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة ،عقيدتهــا بشــأن أبديــة الصــراع بــني
العــرب واليهــود قائلــة:
«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
شــكلت االنتفاضــة الثانيــة عــام  2000ضربــة قويــة ملفهــوم اجلــدار احلديــدي
مبفهومــه النفســي ،مــا دفــع منظومــة االســتعمار الصهيونيــة إلــى االســتعاضة
عنــه بجــدار مــادي بنــي فــي العــام  2002كتجســيد للبعــد املــادي امللمــوس لهــذه
العقيــدة .يعتبــر القائــد العســكري اإلســرائيلي الســابق موشــيه يعلــون أن تصــدع
هــذه العقيــدة جــاء بســبب فعــل املقاومــة والدميوغرافيــا الفلســطينية واخللخلــة
فــي اإلميــان بالصهيونيــة بــني يهــود العالــم ومــا نتــج عــن ذلــك مــن توتــر فــي
العالقــة بــني اليهــودي وإســرائيل 13.وهنــا ،يعتبــر يعلــون أن ترميــم هــذه العقيــدة
كان حصــرا ً 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
أكثــر مــن حــرب علــى القطــاع ،واســتمر القمــع واالعتقــال وغيرهــا مــن هــذه
األدوات.
ســاهمت محطتــا انتفاضــة األقصــى عــام  2000والهبــة 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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جــاءت انتفاضــة األقصــى مببــادرة وإدارة سياســية مركزيــة ،إذ التحمــت فيهــا
القيــادة واجلماهيــر عبــر التنظيــم واإلدارة والفعــل امليدانــي والسياســي ،مــا
قــاد الغتيــال عــدد كبيــر مــن القــادة واســتهداف البنيــة التحتيــة للمؤسســات
الرســمية وإغــالق املؤسســات األهليــة ،أمــا الهبــة األخيــرة فجــاءت كفعــل شــعبي
خالــص نظمــه وأداره الشــارع الــذي نظــم نفســه وفعلــه باقتــدار وبــال مركزيــة
واضحــة.14
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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 ،منطلقـا ً مــن اعتبــار الفلســطينيني أصحــاب
وطــن ،مــا ســاهم فــي صعــود خطــاب احلقــوق اجلماعيــة واملســاواة اجلوهريــة وحتدي
الطابــع اليهــودي للدولــة ،ورغــم صعــود خطــاب االندمــاج والتراجــع عــن حتــدي
جوهــر النظــام الصهيونــي ،جــاءت الهبــة األخيــرة متســقة مــع ذات منطلقــات
انتفاضــة األقصــى ،وهــذا بعــد يتحــدى بشــكل مباشــر عقيــدة اجلــدار احلديــدي.15
افترقــت الهبــة عــن انتفاضــة األقصــى مــن خــالل صعــود ظاهــرة املليشــيات
املســلحة الصهيونيــة ،التــي ترعرعــت واســتجلبت مــن املســتوطنات وقامــت علــى
طلبــة املــدارس الدينيــة القوميــة االســتيطانية .جابــت هــذه املليشــيات شــوارع
املــدن فــي الداخــل حاملــة الســالح برعايــة أجهــزة األمــن االســتعمارية ،فــي
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 احلديــدي.16
كان مــن الالفــت أيضــا ً 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
اجلــدار احلديــدي ،17وهــذا تطــور جديــد لــم يكــن حاضــرا ً فــي االنتفاضــة الثانيــة.

نتنياهو واجلدار احلديدي
جعلــت فتــرة حكــم بنيامــني نتنياهــو كرئيــس وزراء إســرائيل منــه قائــدا ً اســتثنائيا ً
فــي تاريــخ املشــروع الصهيونــي .فقــد أعلــن نتنياهــو مــرارا ً التزامــه بعقيــدة اجلــدار
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احلديــدي ،وبــدا متأثــرا ً بشــكل كبيــر بجابوتنســكي ،ففــي جلســة خاصــة للهيئــة
العامــة للكنيســت إلحيــاء ذكــرى جابوتنســكي فــي العــام  ،2016أكــد نتنياهــو
أنــه «مــن العســير إدراك مســاهمة جابوتنســكي للثقافــة العبريــة والوعــي
القومــي ومســاهمته البالغــة لتجديــد قــوة شــعبنا للدفــاع وتعزيــز مفهــوم
اجليــش العبــري وجتذيــر عقيــدة اجلــدار احلديــدي األساســية التــي تبنّاهــا املعارضــون
السياســيون لــه كذلــك ،إذ إننــا ال جنــد أي أحــد تقريبــا ً فــي أيامنــا ال يتفــق مــع
فكــر جابوتنســكي».18
ويتابــع نتنياهــو «أطلــق (جابوتنســكي) تعبيــر القــرن اخملــادع علــى القرن العشــرين،
خيــب آمالنــا بدرجــة كبيــرة .لقــد أشــار إلــى قــوى الظلمــة،
ألنــه القــرن الــذي ّ
علــى حــد تعبيــره ،التــي خانــت قيــم القــرن التاســع عشــر ،كاإلميــان بالتقــ ّدم،
والليبراليــة ،والتنويــر ،واحلريــة ،وهــذا اخلــط الــذي يربــط فكــر جابوتنســكي مــع
أيامنــا» .ورث نتنياهــو هــذا االرتبــاط عــن والــده بــن صهيــون الــذي كان أحــد نــواب
جابوتنســكي الــذي أرســله إلــى الواليــات املتحــدة عــام  1940للضغــط مــن
أجــل إنشــاء دولــة يهوديــة .19وهنــا ،يقــول الكاتــب والصحفــي األميركــي «دافيــد
رمينيــك»« :إذا أردت أن تفهــم نتنياهــو ،فمــا عليــك ســوى أن تفهــم األب».20
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
عشــر.21
وعلــى الرغــم مــن أن بــن صهيــون توفــي عــام  ،2012إال أن أفــكاره ظلــت باقيــة
وحيــة عبــر ابنــه .فعلــى ســبيل املثــال ،يحــوي كتــاب نتنياهــو «الســالم الدائــم»
ّ
نظــرة للتاريــخ اليهــودي مماثلــة لنظــرة األب لشــرح املبــدأ األساســي لقيــام الدولــة
«اإلســرائيلية».
فوفــق نتنياهــو ،فــإن تاريــخ إســرائيل يثبــت صحــة وجهــة نظــر جابوتنســكي فــي
عقيــدة احلائــط احلديــدي ،إذ أدرك العــرب -أوال ً 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 اســتيعابا ً مــن جابوتنســكي ،قــد يقعــون فــي حــب مرحلــة
معينــة مــن هــذه اإلســتراتيجية ،ويرفضــون التفــاوض حتــى لــو كان هنــاك مــن
ميكــن التحــدث إليــه عبــر اجلانــب اآلخــر.
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يتصــور نتنياهــو احلائــط احلديــدي باعتبــاره «متراسـاً» ضــد التغييــر ووســيلة جلعــل
الفلســطينيني فــي حالــة دائمــة مــن اخلضــوع الذليــل إلســرائيل ،فقــد قـ ّدم رؤيتــه
للحائــط احلديــدي أكثــر تشــددا ً وأكثــر جمــودا ً وأكثــر تشــاؤماً ،وقــد كان رأيــه
أن الســالم احلقيقــي غيــر ممكــن مــع دول غيــر دميقراطيــة ،وبالتالــي ،يجــب علــى
إســرائيل مواصلــة تنميــة قوتهــا العســكرية باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة اآلمنــة
للــردع .وقــد أعلــن أ ّن «الســيادة اليهوديــة والقــوة اليهوديــة هــي الــرادع الوحيــد
والضمــان الوحيــد ضــد ذبــح اليهــود».22

ربيع صيف ٢٠٢١
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ف العدد

أظهــر نتنياهــو كراهيــة ضــد الفلســطينيني ،األمــر الــذي يتناقــض مــع «احليــاد
أمــا
الصــارم» جلابوتنســكي .فقــد أراد جابوتنســكي أن يعيــش ويــدع غيــره يعيــشّ ،
نتنياهــو ،فقــد أراد أن يهيمــن .وقــد فهــم جابوتنســكي أهميــة القــوة العســكرية،
بينمــا واصــل نتنياهــو الضــرب علــى وتــر أهميــة القــوة العســكرية ،ولكــن دون
فهــم حلدودهــا .ونظــر جابوتنســكي إلــى القــوة العســكرية اليهوديــة كوســيلة
أمــا نتنياهــو ،فنظــر إلــى القــوة العســكرية اليهوديــة أحيانــا ً
وليســت غايــةّ ،
كوســيلة لتحقيــق األمــن وأحيانــا ً كغايــة فــي حــد ذاتهــا .وبــدا أن رؤيتــه لــدور
إســرائيل التاريخــي يتمثــل فــي املزيــد مــن تراكــم القــوة العســكرية مــن أجــل
املزيــد مــن إخضــاع العــرب داخــل وخــارج أرض إســرائيل.

خصوصية «األمل» حتت االستعمار
يُصــر ّ الفلســطينيون علــى األمل ،فــي محاولـ ٍة الســتخدامه كقيمة ميكن قياســها
فــي السـلّم اجلمعــي ،ومقاربتهــا زمنيـا ً فــي مقابــل زمــن آخــر ،وهنــا يبــرز ســؤال:
مــا معنــى أن يتحلــى شــعب باألمــل؟ وكيــف يكــون األمــل ،أصـالً ،شــعورا ً جمعيـاً؟
وملــاذا ال يحــق للشــعوب واجملتمعــات أن تفقــده؟ فهــو ليــس رديفـا ً للتفــاؤل وليــس
عــدوا ً لليــأس ،وهــو ال ميكــن أن يكــون ّإال شــعورا ً فرديـا ً يتصــل بتجــارب الفــرد ،حتــى
تلــك التــي تُنتجهــا عالقتــه بشــعبه أو وطنــه.23
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.
يتحــدث «ســالفوي جيجيــك» عــن شــجاعة اليــأس املتحققــة فــي ّأال نتخيــل
بدي ـال ً مــن الواقــع وأن نتقبــل عواقبــه ،فهــو يــرى فــي حلــم البديــل ،النظــري رمبــا،
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خادمـا ً لالنســداد اجلــاري فــي التفكيــر فــي مأزقنــا .ومبــا أن اجليــل اجلديــد لــم يجــد
فــي حلــم التحــرر السياســي بدي ـال ً مــن واقعــه الــذي تتعاظــم فيــه التحديــات
العســيرة ،ســمح لنفســه أن يع ّبــر عــن يأســه ،مــن دون أن ينــزع هــذا التعبيــر
عنــه حقــه فــي الشــعور باألمــل بالتغييــر .وبذلــك ،تشــكّل مفهــوم جديــد ،إن
جــاز التعبيــر ،لألمــل الــذي يولــد مــن اليــأس والنقــد الذاتيــني ،وليــس الــذي يتغــذى
علــى قدســية الشــعار والوطــن العفيــف.24
يقول جان بول سارتر في مقدمة كتاب «معذبو األرض» لفرانز فانون:
ـتعمر إال ملجــأ واحــد يتمثّــل فــي القــوة ،حــني يفقــد األمــل ،وليــس
«ليــس للمســتوطن املسـ ِ
للســاكن األصلــي إال أن يختــار بــني العبوديــة والســيادة ..إ ّن العنــف االســتعماري ال يريــد
احملافظــة علــى إخضــاع هــؤالء البشــر املســتعبدين فحســب ،وإمنــا يحــاول أن يجرّدهــم مــن
إنســانيتهم ،لذلــك ،لــن يدخــر جهــدا ً مــن أجــل أن يقضــي علــى تقاليدهــم ،ومــن أجــل أن
حتــلّ لغتنــا محــل لغاتهــم ،ومــن أجــل أن يهــدم ثقافاتهــم دون أن يعطيهــم ثقافتنــا».25

يضيــف ســارتر هنــا تفســيره اخلــاص لألســاليب النفســية التــي يتبعهــا
«املســتعمر»:
«املســتعمر» للســيطرة علــى
ِ
َ
ـتعمرين» ،فــإذا ظلــوا يقاومــون
«لــن ميــلّ املسـ ِ
ـتعمرون مــن إرهاقهــم نفســيا ً «املسـ َ
ـوب
رغــم اجلــوع واملــرض ،يلجــأون إلــى ســالح التخويــف إلجنــاز املهمــة :ســوف ت ُ َ
صـ ّ
بنادقهــم نحــو الفــالح ،ويأتــي مدنيــون فيســتقرّون علــى أرضــه ،ويكرهونــه
بالســياط علــى زرعهــا لهــم ،فــإذا قــاوم ،أطلــق اجلنــود النــار ،فأصبــح ميت ـاً ،وإذا
خضــع ،انهــار ولــم يعــد إنســاناً ،لســوف ميــزق العــار واخلــوف روحــه ،ويحطمــان
26
ســيتم حتقيقــه علــى أيــدي خبــراء اختصاصيــني».
كيانــه ،كلّ ذلــك
ّ
ـتعمر» ،يجــادل فانــون،
وعــن كيفيــة حتريــر النفــس مــن شــعور اخلــوف لــدى «املسـ َ
أنَّــه طاملــا أن الصــراع هــو صــراع وجــودي ،فــإن قيمــة حيــاة أحــد طرفــي الصــراع
تســاوي القيمــة األخــرى للطــرف اآلخــر ،وهــذا مــن شــأنه أن يبــدد شــعور اخلــوف
ـتعمر».27
لــدى «املسـ َ
وفــي هــذا الســياق ،يقــول فانــون« :إذا كانــت حياتــي فــي الواقــع تســاوي قيمــة
فــي أو تثبيتــي فــي
املســتعمر ،لــم يعــد بإمــكان نظرتــه أن تثيــر اخلــوف
حيــاة
ِ
ّ
يحجرنــي .لــم أعــد أشــعر بالقلــق فــي
مكانــي علــى الفــور ،ولــم يعــد صوتــه
ّ
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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هــذا مــا حــدث فــي هبــة فلســطني األخيــرة ،التــي أطلــق عليهــا فلســطينيون
اســم «هبــة الكرامــة» ،فقــد اســتطاع الفلســطيني باختــالف أماكــن تواجــده
واختــالف الظــروف واملعطيــات التــي يعيشــها فــي فلســطني احملتلــة ،أن يكســر
ـتعمر فــي قلبــه وعقلــه بشــكل متــوازٍ ،كســره لدرجـ ٍة لــم
اليــأس الــذي بنــاه املسـ ِ
يعــد يردعــه شــعور اخلــوف املتراكــم فــي جســده منــذ الصغــر عنــد مشــاهدته
القتحــام منزلــه ،أو عنــده مفاجأتــه بحالــة اعتقــال تعســفية ألحــد أقربائــه ،أو
حتــى عنــد ســماعه إطــالق الرصــاص احلــي عــن مســافة الصفــر.
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أصبــح الفلســطيني اليــوم قــادرا ً علــى إعــادة إنتــاج «اخلــوف واليــأس» كحالــ ٍة
نفســية طبيعيــة ميــر ُّ بهــا كونــه يعيــش حتــت حالــة اســتعمار ،ليحولهــا الــى
حال ـ ٍة مــن التحــدي اجملبولــة برغب ـ ٍة شــديدة فــي املواجهــة واالشــتباك اجلســدي
املســتعمر حــول نفســه.
الهــادف إلــى كســر الهالــة التــي يخلقهــا
ِ
بــرزت مشــاهد االشــتباك اجلســدي مــن مســافة الصفــر خــالل هبــة الكرامــة
األخيــرة ،التــي ال يــزال صداهــا فــي البــالد احملتلــة مســتمراً .بــرز جيــل شــاب
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
الرئيســية فــي مختلــف املناطــق.
بشــكل مكثــف فــي القــدس ،وحتديــدا ً فــي رمضــان ،ثــم
ظهــر هــذا املشــهد
ٍ
فــي قريــة بيتــا جنوبــي نابلــس فــي الضفــة الغربيــة ،منوذج ـا ً خاص ـا ً للمواجهــة
والتحــدي واســتبدال حالــة «اليــأس» بحالــة «األمــل» .فعلــى أرض الواقــع ،يديــر
قســمون أنفســهم إلــى وحــدات ومجموعــات
«البيتاويــون» حرب ـا ً مــع العــدو ،إذ ي ُ ِّ
منظمــة ،ويتناوبــون علــى ذلــك ليــل نهــار ،مســتلهمني جتربتهــم مــن املقاومــة
علــى حــدود غــزة.
خيبــت بيتــا ظــن االحتــالل ،إذ رســمت اللجــان الشــعبية مالمــح املرحلــة اجلديــدة،
ّ
نظمــت ذاتهــا مســتعينة بحاضنــة وطنيــة شــعبية ،حشــدت األعــالم خلفهــا،
ّ
فباتــت تثقّ ــف وتوعّــي وتكتــب ،بيتــا تصلــح مــا فقــده الفلســطيني بعــد
االنتفاضــة الثانيــة.
مــا ســبق يظهــر قــدرة الفلســطينيني علــى تســخير األدوات البســيطة املتوفــرة
بــني أيديهــم ملقاومــة مســتمرة ،ويؤكــد امتالكهــم الوعــي الذاتــي مبتطلبــات
املرحلــة ،انطالقــا ً مــن اعتمادهــم علــى مقولــة «نخلــع شــوكنا بيدنــا».
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الوعي ووظيفته التحررية ..حي الشيخ جراح كنموذج
يعتبــر «الوعــي» مرّكبــا ً ومفهومــا ً أساســيا ً ســاعد الفلســطيني علــى اجتيــاز
ســتعمرة» ،فالوعــي الفلســطيني
«اليــأس» ،مــن منطلــق إدراكــه أنــه «ذات ُم
َ
تشــكل مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر مــن خــالل مقاومــة الهجــرة اليهوديــة،
املندرجــة فــي إطــار مشــروع سياســي كولونيالــي ،وكمــا تكثّفــت املمارســات
االســتيطانية ،تكثفــت أيضـا ً املقاومــة الفلســطينية انطالقـا ً مــن ارتبــاط الوعــي
اليومــي الفلســطيني باملقاومــة والثــورة علــى املشــروع االســتيطاني واإلمبريالية.29
إ ّن الوعــي يتشــكّل مــن خــالل التجربــة ،وال ميكــن أن يكــون خارجهــا ببعدهــا
ـي للــذات املنخرطــة فــي زمــان العالــم
اجلســد ّي املــادّ ّي ،وهــو
محصلــة اإلدراك ّ
ّ
احلسـ ّ
منفيــة أو ذوات
ـتعمرة ،ذوات
ومكانــه ،يعــي الفلســطيني متام ـا ً حقيقــة ذاتــه املسـ َ
ّ
جــرة ،وفــي املقابــل ،بحكــم هــذه التجربــة ،يعــي أيض ـا ً طبيعــة هــذا املشــروع
مه َّ
30
االســتعمار ّي فــي فلســطني .
تعكــس الشــابة منــى الكــرد ابنــة حــي الشــيخ جــراح وأخوهــا الشــاب محمــد
الكــرد هــذا اإلدراك ،فهمــا اســتطاعا أن يجعــال العالــم ينتبــه لقضيــة الشــيخ
اجلــراح لتصبــح قضيــة عامليــة عبــر إدراكهمــا للــذات الفلســطينية فــي ســياقها
املســتعمر ،وعبــر أدواتهمــا البســيطة وتوظيفهمــا لوســائل التواصــل االجتماعــي
ممزوجــة بوعيهمــا املتراكــم ،لفضــح املمارســات االســتعمارية املتمثلــة بعمليــة
التطهيــر التــي يقــوم بهــا االحتــالل فــي الشــيخ جــراح وســلوان والعديــد مــن
األحيــاء األخــرى.
يعايــش الشــابان الكــرد جتربــة االحتــكاك املكثــف واليومــي مــع هــذه التجربــة منذ
أكثــر مــن عشــرين عامـاً ،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
مركبــة ،جعلتهمــا يــدركان حقيقــة هــذا الواقــع املفتعــل واملشــوه اســتعمارياً،
ودفعتهمــا للثــورة عليــه واالشــتباك مــع اليــأس.
قــام هــذا االشــتباك علــى أدوات أهمهــا أوال ً نوعيــة اخلطــاب النقــدي الــذي يحملــه
كلٌ 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 عام ـاً ،تخاطــب الوســائل اإلعالميــة،
ت علــى شــاكلة «هــذا اســتعمار
وجمهــور املتواجديــن مــن أبنــاء شــعبها بعبــارا ٍ
جبــان»« ،ال نريــد حــدوث نكبــة جديــدة»« ،نرفــض ممارســات التطهيــر العرقــي
بحقنــا»« ،هــذه دولــة أبارتهايــد» .وفــي مشــه ٍد 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
تلخــص وعيهــا الكامــن فــي معرفــة العــدو ،كمــا أنهــا اســتخدمت هــذه املعرفــة
ّ
كأداة مــن أدوات املواجهــة منطلقـ ًة مــن امليــدان ،وهــو الشــارع اخلــاص بحيهــا ،حــي
الشــيخ جــراح .الشــارع الــذي ســمع وأدرك جيــدا ً فحــوى هــذا اخلطــاب الواعــي
املســتعمر،
والنوعــي واحلقيقــي ،وبــدأ بتناقلــه بــني بعضــه اآلخــر ،وبينــه وبــني
ِ
وبينــه وبــني شاشــات التلفــزة مخاطبـا ً العالــم أجمــع ،لتــدق منــى جــدران اخلــزان
لــدى كل فلســطيني وعربــي وأجنبــي.
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هــذا مــا يفعلــه الوعــي املصحــوب بالتجربــة ،ينقلنــا مــن أقســى مشــاهد «اليأس»
إلــى «األمــل» ،هــذا الوعــي الــذي ولــد مــن شــوارع حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس
احملتلــة ،لينتقــل إلــى جميــع شــوارع وبلــدات وأحيــاء فلســطني التاريخيــة ،هــذا
الوعــي املنطلــق مــن التجــارب الشــخصية الفرديــة ليعمــم الحق ـا ً علــى محيــط
مجتمعــه ،متام ـا ً مثــل مــا حــدث مــع عهــد التميمــي فــي التعبيــر عــن دفاعهــا
ـتعمر بشــكل يومــي ومســتمر.
عــن ضــرورة وجودهــا فــي أرضهــا ومقاومــة املسـ ِ
خصوصية الداخل احملتل
وعلــى صعيــ ٍد آخــر ،كان أحــد أهــم التغييــرات النوعيــة التــي أحدثتهــا «هبــة
فلســطني  »2021فــي الوعــي اإلدراكــي الفلســطيني فــي األراضــي احملتلــة عــام
 48ملاهيــة االســتعمار وصــوره ،فلــم يكــن تعبيــر «املســتوطن» فــي قامــوس
فلســطينيي الـــ 48يُحيــل إال إلــى أولئــك اليهــود الذيــن اســتوطنوا مناطــق الضفّ ة
مبــا فيهــا القــدس ،التــي زادت فيهــا اقتحاماتهــم للمســجد األقصــى واعتداءاتهــم
ـطينيني .غيــر أ ّن اله ّبــة اجلاريــة قــد أعــادت الوعــي
املتكــرّرة علــى سـكّانها الفلسـ
ّ
فلســطينيي الـــ 48بفكــرة االســتيطان واملســتوطن ،إذ لــم يعــد اليهــودي
لــدى
ّ
املســتوطن فقــط ذلــك املقيــم فــي مســتوطنة «كريــات أربــع» فــي اخلليــل ،أو فــي
ســلوان مــن أحيــاء القــدسّ ،إمنــا هــو أيض ـا ً ذلــك املُقيــم فــي ال ّلــد والرملــة ويافــا
وحيفــا وع ـكّا كذلــك.31
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هكــذا ،غســلت املواجهــ ُة فــي تلــك املــدن كلّ
نــدوب األســرلة ولغــة التعايــش
َ
واجلــوار ،وكشــفت عــن حقيقــة وجــود اليهــود كمســتوطنني ،والصــراع معهــم
يهــودي هــو مســتوطن ،وكلّ
واحليــز والفضــاء .وهكــذا أصبــح كلُّ
علــى األرض
ّ
ٍ
مدينــة أو بلــدة هــم فيهــا هــي مســتوطنة ،وعلــى هــذا يجــب تكثيــف الوعــي.
ظهــر ذلــك جليـا ً فــي قضية الشــيخ جــراح التي كشــفت حقيقــة دور املســتوطنني
فــي املشــروع الصهيونــي ،وســاهمت فــي إلغــاء الفــروق الوهميــة بــني املعتــدل
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 ،فمثـال ً كان املســتوطن مســتثنى متامـا ً مــن
احلصــار املفــروض علــى منطقــة كــرم اجلاعونــي فــي الشــيخ جــراح ،بينمــا ُطبــق
هــذا احلصــار بحذافيــره علــى الفلســطيني .وفــي كثيــر مــن املشــاهد ،كان واضحـا ً
تواطــؤ الشــرطة وجنــود االحتــالل فــي حمايــة املســتوطنني والتغطيــة علــى
جتاوزاتهــم بحــق الفلســطينيني .وقــد كشــف املســتوطن الصهيونــي األميركــي
األصــل املســمى «يعقــوب» حقيقــة قبــح نظريــة االســتيطان فــي «إســرائيل»،
بقولــه املشــهور الــذي مت تداولــه اإلعــالم ،ملنــى الكــرد صاحبــة املنــزل املهــدد
بالتهجيــر فــي الشــيخ جــراح الــذي يســتولي علــى نصفــه املســتوطن يعقــوب:
«إذا لــم أســرقه أنــا ،سيســرقه غيــري».
بيتا ..لوحة فنية ترسم معاني الصمود
وقــد اكتمــل املشــهد مــع أهالــي بلــدة بيتــا جنوبــي نابلــس بالضفــة الغربيــة
الذيــن يواجهــون يوميــا ً محــاوالت اجلماعــات االســتيطانية «اإلســرائيلية» حتويــل
بــؤرة ســموها «أفيتــار» إلــى مســتوطنة راســخة فــوق أراضيهــم.
وعنــد احلديــث عــن ال ُبعــد اجلغرافــي واملكانــي للفعــل الثــوري فــي الداخــل احملتــل،
فقــد كانــت ه ّبــات فلســطينيي الـــ 48على مــدار عقــود محصورةً فــي نقــاط ارتكازٍ
ثابتــة ،غيــر أ ّن هــذه اله ّبــة قــد وَ ّســعت خريطــة االحتجــاج واالشــتباك ،لتصــل إلى
ـدن وقــرى ظ ّلــت لســنوات طويلــة ُمغ َّيبــة عــن فعــل االحتجــاج وقاموســه ،بعدما
مـ ٍ
أغرقَتْهــا أجهــزةُ االحتــالل بيوميــات اجلرميــة ،وهمــوم اخملــدرات ،وامتيــازات األســرلة.
تص ـ ّدرت الل ـ ُد املواجهــة فــي األيــام األولــى للهبــة بــكلِّ ن ّديتهــا ،وانتفــض أهالــي
ـاء
النقــب فــي شــقيب ّ
الســالم وعرعــرة ورهــط .كمــا هـ ّ
ـب شــماالً ،وألول مــر ٍة ،أبنـ ُ
قــرى مثــل عــرب ِّ
الشــبلي وبيــر املكســور وطوبــا الزنغريــة ،وهــي قــرى بدويّــة ،أي من
ـلخها عــن هويتها
تلــك الفئــة
االجتماعيــة التــي عملــت أجهــزةُ االحتــالل علــى سـ ِ
ّ
الفلســطينية وحتويلهــا إلــى «أقليــة» ذات «مميــزات خاصــة» .تصــدرت
العربيــة
ّ
ّ
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احلجــارة والعجــال احملروقــة ،واملولوتــوف املشــهد ،لتتحــول الشــوارع ســاحات حــرب
مفتوحــة ،يســيطر عليهــا الفلســطيني امللثــم ،وارتفــع العلــم الفلســطيني
فــي ســماء مناطــق متفرقــة فــي الداخــل احملتــل ،معيــدا ً للبــالد احملتلــة هيبتهــا،
ومســتفزا ً لســكونها الطويــل خــالل الســنوات املاضيــة .وفــي املقابــل ،اســتخدم
ُ
العــدو كافــة أشــكال وصــور العنــف االســتعماري املــادي ممثــال ً بالرصــاص احلــي،
الرصــاص املطاطــي ،امليــاه العــادة ،قنابــل الصــوت والغــاز.32
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وقــد تكثفــت األحــداث بتاريــخ  18مــن أيــار (مايــو)  ،2021عندما قــرر الفلســطينيون
ـم اإلضراب
اللجــوء إلــى «اإلضــراب» بصفتــه أداة نضاليــة ذات بُعــد تاريخــي ،فقــد عـ َّ
الشــامل األراضــي الفلســطينية كافــة ،فــي قــرارٍ أعلنتــه القــوى الوطنيــة
واألحــزاب واألطــر واحلــراكات الشــبابية السياســية والثقافيــة ،ليشــمل كافــة
مناحــي احليــاة ،إذ أُغلقــت احملـ ّ
واملؤسســات اخلاصــة ،وامتثــل املوظفــون
ـال التجاريــة
ّ
حققــني جناحــا ً غيــر مســبوق ،رغــم كلّ التهديــدات
والعمــال والطلبــة للقــرارُ ،م ِ
التــي أطلقتهــا أذرع املؤسســة «اإلســرائيلية» وأربــاب العمــل اليهــود بفصــل
العمــال الفلســطينيني .أعادتنــا هــذه املشــاهد بالذاكــرة الــى إضــراب الثــورة
ّ
ً
الفلســطينية الكبــرى عــام  ،1936والحقــا اإلضــراب العــام املرافــق ألحــداث يــوم
األرض عــام  ،1976وصــوال ً لإلضرابــات العامــة اخلاصــة باالنتفاضــة األولــى عــام .1987

فلسطني ومرحلة املعركة
يعتمــد مفهــوم اجلــدار احلديــدي كمفهــوم ٍأمنــي ،اســتيطاني ،اســتعماري ،علــى
مبــدأ التراكميــة ،والثقــة بعامــل الزمــن إلبــراز قوتــه ،فكلمــا مــر َّ الوقــت ،تــزداد
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 ،انطالقـا ً مــن أن عمليــات الهيمنة
والســيطرة االســتعمارية هــي عمليــات تراكميــة دائم ـا ً.33
وهــذا مــا حــدث متام ـا ً عقــب انــدالع «هبــة الكرامــة  ،»2021فمنــذ إعــالن وقــف
إطــالق النــار أحــادي اجلانــب مــن قبــل االحتــالل علــى قطــاع غــزة فــي  21أيــار
«مايــو»  ،2021يحــاول االحتــالل فــي مدينــة القــدس علــى وجــه التحديــد ،وفــي
األراضــي احملتلــة عــام  ،1948إعــادة هيبــة مؤسســاته ومنظومتــه القمعيــة عبــر
اتبــاع سياســة «فــرض العضــالت» ميدانيــاً ،واالعتــداء املباشــر علــى الشــبان/
الشــابات لتنفيــذ حمــالت اعتقــال شرســة.
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فقــد انتشــر خــالل هــذه الهبــة ،قيــام وحــدات املســتعربني باعتقــال شــباب القدس
بطريقــة اســتعراضية ،فــي مشــهد يعيــد الهيبــة لدولــة االحتــالل ،وتســكت
الشــارع اإلســرائيلي الغاضــب واخلائــف.
تظهــر حالــة اخلــوف التــي ســيطرت علــى أجهــزة االحتــالل األمنيــة حتديــداً ،عبــر
اســتهدافها ألبســط األمــور املتمثلــة بقيــام أجهــزة شــرطة االحتــالل باعتقــاالت
اســتعراضية هدفهــا اســتعادة «اليــأس» .وفــي مشــه ٍد آخــر ،يعتقــل جنــود
االحتــالل «املكانــس» التــي يســتخدمها الشــباب لتنظيــف بــاب العامــود .هــذا
يُضــاف إلــى تنفيــذ حمــالت اعتقــاالت بشــكل عشــوائي للمقدســيني وإعــادة
تفعيــل لسياســة «االعتقــال اإلداري» كأداة عقابيــة ُمســتمدة مــن قانــون الطــوارئ
االنتدابــي لعــام  ،1945تلجــأ إلــى اســتخدامها محاكــم االحتــالل فــي ســبيل
تخويــف الفلســطينيني وردعهــم.
وجلــأت ســلطات االحتــالل إلــى قطــع اخملصصــات االجتماعيــة كالتأمــني الصحــي،
عــن ســتة عشــر أســيرا ً محــررا ً حســب إحصائيــات جلنــة أهالــي األســرى فــي
القــدس ،وذلــك كأداة عقابيــة تهــدف إلــى إســكات املقدســيني وتخويفهــم مــن
الثمــن الغالــي الــذي ســيدفعونه فــي حــال نزولهــم إلــى الشــارع.
وفــي األراضــي احملتلــة عــام  ،1948قــررت الدولــة اليهوديــة اســتحضار قــوات
الوحــدات اخلاصــة ،حــرس احلــدود وجنــود االحتيــاط لشــن حملــة اعتقــال بلغــت
 1700اعتقــال وتنفيــذ  300حالــة 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
الدولــة اليهوديــة .لكــن الالفــت فــي هــذه القضيــة كان تبــدل الثقافــة العامــة
للشــعب الفلســطيني فــي الداخــل احملتــل مــن ثقافــة األســف علــى الشــهيد،
املنطلقــة مــن مفهــوم «العمــى اإلدراكــي» ،وهــو مفهــوم أنتجــه االحتــالل،
واملســتعمر ،فاالســتعمار ال يــرى فــي
املســتعمر
يوضــح طبيعــة العالقــة بــني
ِ
َ
الشــعب املقهــور ســوى العجــز والضعــف ،ومــن هنــا يســتبطن اإلنســان املقهــور
هــذه النظــرة جتــاه نفســه ،حتديــدا ً فــي مرحلــة مــا قبــل الفعــل ،فــال يــرى فــي
نفســه إال «العجــز» .حتولــت هــذه الثقافــة عقــب «هبــة الكرامــة» إلــى ثقافــة
االحتفــاء بالشــهداء ،فقــد شــهدت شــوارع األراضــي احملتلة جنــازات تشــييع مهيبة
وســط زغاريــد وهتافــات اآلالف املتغنيــة باملقاومــة بصفتها جــدوى مســتمرة ،رامي ًة
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بعــرض احلائــط كافــة خطــط احلكومــة الصهيونيــة التــي تســتهدف «أســرلة»
الفلســطينيني وحتييدهــم عــن الفعــل املقــاوم ،بهــدف دمجهــم حتــت مســمى
«أقليــة عربيــة» باجملتمــع «اليهــودي».
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ارتقــى  42شــهيدا ً فــي الضفــة الغربيــة والقــدس احملتلــة منــذ نيســان (ابريــل)
 2021حســب إحصائيــات وزارة الصحــة الفلســطينية ،مــا بــني إعدامــات ميدانيــة
نفذهــا االحتــالل علــى نقــاط التمــاس ،واعتــداءات إجراميــة نفذهــا املســتوطنون،
وعمليــات فدائيــة قــام بتنفيذهــا شــباب وشــابات فلســطني احملتلــة ،مســقطني
ثقافــة أوســلو التــي حاربــت «الفكــر الثــوري» علــى كافــة األصعــدة واملســتويات
ومعيديــن فكــر غســان كنفانــي النمــوذج إلــى الواجهــة ،هــذا الفكــر الــذي بقــي
حاضــرا ً فــي براعــم داليــة أم أســعد ،وفــي رائحــة األرض ،وتصميــم الفلســطينيني
الدائــم بالعــودة إلــى األرض ،وإلــى حقهــم بكامــل التــراب الوطنــي املمتــد مــن
النهــر إلــى البحــر.
ولــو نظرنــا اليــوم إلــى احلالــة الفلســطينية عموم ـاً ،قــد يبــدو علــى الســطح أن
«إســرائيل» قــد ســيطرت علــى الهبــة الشــعبية ،لكــن األحــداث املتناثــرة هنــا
وهنــاك تؤكــد أ ّن الهبــات التــي شــهدتها فســلطني عــام  2021تطــرح مفهــوم
«األمــل» ضــد اجلابوتنســكية اجلديــدة ،التــي تتضمــن أوال ً «اليــأس» كمفهــوم
مركــزي ،التــي أضيــف لهــا اإلزالــة واإللغــاء الحق ـاً ،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
ـتعمر املدجــن» ،وهــذا يضــع «إســرائيل» اليــوم أمــام خياريــن :املزيــد مــن القمع
املسـ َ
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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متخطيــا ً انفعاليــة اللحظــة ،ومؤكــدا ً علــى عمــق الوعــي بجــدوى االســتمرار
واملراكمــة ،وهــذا مــا ستكشــفه األيــام القادمــة.
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العمل في الخفاء :قراءة في ممارسات التجسس على
الفلسطينيين

[Xر 5Mر *

ســتواكب هــذه املقالــة ممارســات
الرقابــة التــي طبقــت علــى
الفلســطينيني قبــل عــام ،1948
وفــي أعقابهــا ،إثــر إخضــاع
مــا مجموعــه  150ألفــا مــن
الفلســطينيني حلكــم عســكري
تغلغــل فــي تفاصيــل حياتهــم
اليوميــة ،مــرورا ً بنكســة
العــام  1967عندمــا أخضــع
الفلســطينيون فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة حلكــم
عســكري مشــابه للحكــم الــذي
أدارتــه إســرائيل للمناطــق التــي
احتلتهــا العــام  ،1948وصــوال ً
إلــى مرحلــة التجســس التــي
تســتند علــى التطــور الرقمــي
والتكنولوجــي.

أنشــأت إســرائيل منظومــة رقابــة يوميــة
اســتهدفت التجســس علــى الفلســطينيني
حتــى فــي أكثــر املواقــع خصوصيــة ،مــن
مرحلــة مــا قبــل النكبــة الفلســطينية عــام
 ،1948وبعدهــا ،إثــر إخضــاع األراضــي التــي
احتلتهــا حلكــم عســكري عــام  ،1948مــرورا ً
باحلكــم العســكري بعــد عــام  ،1967وصــوال ً
إلــى يومنــا هــذا.
تكمــن أهميــة هــذا املوضــوع مــن كــون
رقابــة الفلســطينيني كانــت ومــا زالــت أحــد
أهــم أهــداف احلركــة الصهيونيــة لفهــم
واقــع الفلســطينيني الختراقــه وتقســيمه
والســيطرة عليــه ،إذ لعبــت املعلومــات التــي
جمعتهــا احلركــة الصهيونيــة مــن خــالل
أنشــطتها التجسســية علــى الفلســطينيني
وممتلكاتهــم وأمنــاط معيشــتهم وأوضــاع
القــرى ومداخلهــا دورا ً مهمــا ً فــي وضــع
اخملططــات لقتــل وتهجيــر الفلســطينيني

مــن أراضيهــم العــام  ،1948كمــا أدارت إســرائيل حكم ـا ً عســكريا ً علــى املناطــق
التــي احتلتهــا العــام  ،1948والعــام  1967أخضعــت فيــه الســكان لرقابــة يوميــة
جتسســت مــن خاللــه علــى الفلســطينيني فــي احليــز العــام «املقاهــي ،املســاجد،
الكنائــس ،املالعــب ،الشــوارع» ،وحتــى فــي احليــز اخلــاص مــن خــالل زراعــة أجهــزة
التنصــت علــى الهواتــف وفــي البريــد املرســل ،وصــوال ً إلــى أنشــطة التجســس
التــي توجتهــا إســرائيل عبــر عقــود طويلــة مــن البحــث ببرامــج جتســس قائمــة
علــى املعرفــة التكنولوجيــة ،وأخــذت تظهــر عبــر «فضائــح» ومنهــا برنامجــي
«بيغاســوس» «ولســان الشــياطني».
*باحثة يف مركز األبحاث ،مرشح دكتوراة يف جامعة تونس

114

العدد المزدوج ٢٨٤ ٢٨٣

وعلــى الرغــم مــن أن ممارســات التجســس التــي نفــذت قبــل نكبــة العــام  1948قــد
تغيــرت أســاليبها وأدواتهــا ،فعلــى ســبيل املثــال ،لــم تعد إســرائيل جتري مســوحات
جغرافيــة للقــرى الفلســطينية عبــر أفرادهــا ،بــل عبــر أنظمــة جغرافيــة قائمــة
علــى التطــور التكنولوجــي ،إال أن أهميــة دراســة هــذه األمنــاط تاريخي ـا ً تنبــع مــن
فهــم الســياق الــذي أدارت فيــه احلركــة الصهيونيــة اســتعمار فلســطني ،وتأكيــدا ً
علــى الهــدف الثابــت فــي التجســس علــى الفلســطينيني لضبطهــم وعقابهــم،
وإن اختلفــت األدوات والتقنيــات التــي طبقتهــا عبــر الزمــان واملــكان.
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فــي هــذه املقالــة ،نناقــش أنشــطة التجســس التــي مورســت علــى الفلســطينيني
خــالل املراحــل التاليــة:
•

مرحلة ما قبل احتالل عام .1948

•

مرحلة ما بني .1967-1948

•

مرحلة ما بعد .1967

•

مرحلة التجسس التقني والتكنولوجي الرقمي.

أوال ً :مرحلة ما قبل استعمار فلسطني:
تقــدم الباحثــة «رونــا ســيلع» مــن خــالل دراســة معمقــة لألرشــيفات الصهيونيــة
مســحا ً ألدوات وآليــات رقابــة الفلســطينيني قبــل قيــام الدولــة الصهيونيــة
وتلخصهــا بثالثــة أنشــطة رئيســية:
 .1جمــع بيانــات األفــراد :إذ قامــت املؤسســة الصهيونيــة بإجــراء مســوحات
تغطــي األفــراد الفاعلــني مــن ناشــطني اجتماعيــني وسياســيني ومقاتلــني
ومخاتيــر وأعيــان فــي محاولــة لفهــم توجهاتهــم وإدارة املعركــة معهــم
للبحــث عــن متعاونــني محتملــني ،فشــملت ملفــات األشــخاص معلومــات
مثــل :االســم ،العائلــة ،اللقــب ،احلمولــة ،تاريــخ الــوالدة ،الصلــة ،املنطقــة،
العنــوان ،مــكان العمل ،مــكان الوظيفــة ،الديــن ،القوميــة ،االنتماء السياســي،
الوضــع االقتصــادي ،األمــالك ،مواصفــات الشــخص ،دائــرة التأثيــر ،أقــارب،
مســتوى وطبيعــة العالقــات مــع الســلطات ،مســتوى وطبيعــة عالقتــه مــع
اليهــود ،ســجل نشــاطاته السياســية أو العســكرية.
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 .2جمــع بيانــات ومعلومــات حــول التنظيمــات الفلســطينية وخالياهــا :إذ
تأسســت وحــدة الرصــد املتخصصــة بذلــك عــام  1939علــى خلفيــة الثــورة
الفلســطينية الكبــرى التــي واجهــت فيهــا الهاغانــاة نقصــا ً فــي املعلومــات.
 .3جمــع بيانــات ومعلومــات حــول القــرى واألحيــاء الفلســطينية :وانطلــق هــذا
املشــروع فــي أربعينيــات القــرن املاضــي «ملــف القــرى» الــذي احتــوى علــى
معلومــات تفصيليــة عــن  1000قريــة فلســطينية وشــملت :املوقــع اجلغرافــي،
مــوارد القريــة ،بئــر املــاء ،نقــاط االرتــكاز االقتصاديــة للقريــة ،أعــداد املواشــي،
خاليــا النحــل ،العائــالت الرئيســية فــي القريــة ،األشــخاص املؤثريــن داخــل
كل عائلــة ،صــورا ً أرضيــة وجويــة ،صــورا ً ملداخــل القريــة ،1وخــالل بحــث فــي
أرشــيف تاريــخ «الهاغانــاة» ،عثــرت أليشــه باســيكن علــى مئــات «مســوحات
القــرى» التــي أعدهــا رجــال وحــدة اخملابــرات (شــاي) العربيــة فــي «الهاغانــاة»
خــالل ســنوات األربعينيــات ،هــذه املســوحات التــي يتكــون كل منهــا مــن
حوالــي ثــالث صفحــات تضمنــت معلومــات جغرافيــة ودميغرافيــة أساســية
حــول كل قريــة.2
تتطــرق باســيكن وســيلع إلــى كيفيــة تنفيــذ هــذه األنشــطة التجسســية ،إذ
كان مصــورو الباملــاخ يخرجــون فــي جــوالت استكشــافية لتصويــر القــرى ،وكانــوا
يقومــون بتصويــر القريــة مــن عــدة جوانــب ثــم يلصقــون الصــور ويقومــون بترقيــم
املبانــي واإلشــارة إلــى املبانــي احليويــة فيهــا ومداخلهــا ومخارجهــا ،وقــد كانــت
اجلوالــة مــن أجــل جمــع املعلومــات تشــمل التنكر علــى هيئة
الطــرق التــي ي ّتبعهــا ّ
املمــوه إلــى املناطــق التــي يســكنها
متفرجــني (كشــافة) فضوليــني أو التســلل
ّ
الفلســطينيون ،ســواء كان ذلــك فــي القــرى أو املــدن ،مســح األرض والطوبوغرافيــا،
مســح احليــز احلضــري ،املســاجد ،أماكــن التجمهــر العــام ،النباتــات والزراعــة ومــا
شــابه ،3كمــا أن جــزءا ً مــن هــذه النشــاطات كانــت جتــري فــي العــادة حتــت ســتار
دروس الطبيعــة أو النزهــات الطبيعيــة ســيرا ً علــى األقــدام ،واحليــل املبتكــرة
للتصويــر مــن اجلــو حتــت ســتار فعاليــات نــادي الطيــران ،أو رحــالت جويــة رومانســية
يتــم فيهــا إخفــاء الكاميــرا والفيلــم فــي أجــزاء متعــددة مــن الطائــرات مــن أجــل
خــداع الســلطات البريطانيــة التــي كانــت حتظــر القيــام مبثــل هــذه النشــاطات،4
وكان اجلوالــة فــي حــال وجــود فلســطينيني فــي احمليــط ميوهــون نشــاطاتهم مــن
خــالل التمثيــل واالدعــاء بأنهــم يصــورون بعضهــم بعض ـاً ،وخــالل التصويــر ،كان
املصــور يحــاول التقــاط أكبــر جانــب ممكــن مــن القريــة أو احليــز املكانــي ،بحيــث
يكــون زمــالؤه فــي أســفل الصــورة أو هامشــها ،ثــم يتــم تشــويه الوجــوه الحق ـا ً
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فــي كتابــه «وطنــي إســرائيل» ،يــروي يســرائيل نيتــح أحــد أشــكال ممارســات
التجســس علــى الفلســطينيني ،إذ عمــل كجاســوس بتكليــف مــن قــوات الهاغاناة
بدعــوى أنــه صحفــي ،وقــام بنشــر صــور الثــوار فــي الصحــف الفلســطينية بهدف
التقــرب منهــم وكســب ثقتهــم وتعزيــز مكانتــه بينهــم ،حتــدث بأنــه مــن خــالل
ذلــك اســتطاع جمــع املعلومــات عــن عبــد القــادر احلســيني وعــن الثــوار ،ونهــب
بعــض األغــراض الشــخصية للحســيني بعــد حلظــات مــن استشــهاده.6
وعثــرت أليشــه باســكني أثنــاء بحثهــا أيضـا ً فــي أرشــيف «الهاغانــاة» علــى قائمة
بأســماء املقاهــي فــي مدينــة حيفــا ،وحتلــل كيــف كانــت احلركــة الصهيونيــة
تســتهدف هــذه املقاهــي للتجســس علــى النشــطاء الفلســطينيني ،مشــيرة إلــى
أن املقاهــي ،وإن كانــت حيــزا ً لتدخــني األرجيلــة والتقاعــس والبطالــة فــي اخمليــال
الصهيونــي جتــاه الفلســطينيني ،إال أنهــا فــي األربعينيــات كانــت بالنســبة إلــى
منظمــة الهاغانــاة تشــكل مســتودعا ً للســالح أو قاعــدة عســكرية ،أو موقعــا ً
للقيــادة أو إطــالق النــار ،7إذ قامــت «الهاغانــاة» بتصنيــف املقاهــي مــن قبــل عمــالء
وحــدة اخملابــرات لثالثــة أنــواع« :النــوع األول» املقاهــي التــي يتجمــع فيهــا نشــطاء
مــن املاضــي واحلاضــر ،و«النــوع الثانــي» املقاهــي التــي يتجمــع فيهــا النشــطاء،
لكــن بدرجــة أقــلّ مــن «النــوع األول» ،و«النــوع الثالــث» املقاهــي التــي يتجمــع
فيهــا أشــخاص كانــوا نشــطاء خــالل األحــداث وســوف يكونــون نشــطاء فــي حالــة
القالقــل واالضطرابــات ،لكنهــم فــي الوقــت احلالــي غيــر نشــيطني.8
مــن هنــا ميكــن أن نفهم كيــف أن حتويــل املشــروع الصهيوني مــن فكرة إلى ممارســة
تطلــب العمــل علــى خلــق مؤسســة صهيونيــة للتجســس علــى الفلســطينيني،
فتشــكل فــي العــام « 1918مكتــب املعلومــات» (مســراد هيديعــوت) كمؤسســة
تخصصــت فــي التجســس ومراقبــة الفلســطينيني والعــرب وجمــع املعلومــات
عنهــم وعــن حتركاتهــم وأمنــاط معيشــتهم .9وقد باشــر «مكتــب املعلومــات» عمله
برصــد حتــركات الشــعب العربــي الفلســطيني وجمــع املعلومــات حولــه وحــول
أمالكــه وأراضيــه ،وحــول أهــم التطــورات والتغيــرات فــي صفوفــه ،وأولــى أهميــة
قصــوى لرصــد ومراقبــة ومتابعــة نشــاطات احلركــة الوطنيــة الفلســطينية ،التــي
باشــرت بتنظيــم صفوفهــا فــي أعقــاب احلــرب العامليــة األولــى ،وخاصــة نشــاط
اجلمعيــات اإلســالمية -املســيحية واملؤمتــرات الوطنيــة والفعاليــات السياســية
اخملتلفــة ونشــاطات النــوادي العربيــة ســواء السياســية أو الثقافيــة .10كمــا
وضــع «مكتــب اخملابــرات» فــي القســم السياســي التابــع للجنــة التنفيذيــة فــي
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املنظمــة الصهيونيــة فــي فلســطني منــذ العــام  ،1920خطــة مــن أجــل التالعــب
11
باالختالفــات بــني الفلســطينيني وإثــارة النزعــات بينهــم.
لقــد لعبــت ممارســات التجســس علــى الفلســطينيني وممتلكاتهــم وعائالتهــم
وأوضاعهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة وأمنــاط معيشــتهم قبــل اإلعــالن عــن قيــام
«دولــة إســرائيل» ،دورا ً مهمــا ً فــي حتقيــق ثنائيــة احملــو واإلنشــاء بتعبيــر هنيــدة
غــامن ،إقامــة دولــة صهيونيــة ومحــو الوجــود الفلســطيني ،12كمــا حققــت أثــرا ً
ملموس ـا ً عبــر جمــع وتصنيــف مكثــف للمعلومــات ،واستكشــاف لالنقســامات،
وتنشــئة كادر متخصــص لديــه معرفــة بالســكان األصليــني 13،يقــول أحــد العاملني
فــي فــرق الكشــافة التابعــة للكتائــب امليدانيــة جلمــع املعلومــات عــن القــرى
الفلســطينية ويدعــى زيروبافيــل فيرميــل« :قلــت لنفســي :لــو وجدنــا أنفســنا فــي
خضــم احلــرب ،فعلينــا احتــالل هــذه القــرى ،لكــن هــل نعــرف عنهــا شــيئاً».14
كانــت املعرفــة هــي الهــدف ،واملعرفــة هــي املعلومــات التفصيليــة عــن هــذه
القــرى واملــدن الفلســطينية والنشــطاء فيهــا ،وميكــن القــول إن هــذه املعلومــات
التــي جمعــت مــن خــالل أنشــطة التجســس عبــر عقــود ،قــد شــكلت األســاس
العملــي ملــا نفــذ أثنــاء مأســاة العــام  ،1948التــي توجتهــا «خطــة دالــت» ،وكانــت
تقضــي هــذه اخلطــة باالســتيالء علــى النقــاط الرئيســية بالبــالد ،وعلــى الطــرق،
قبــل رحيــل البريطانيــني ،كمــا كانــت تقضــي بتوســيع الدولــة اليهوديــة إلــى أبعــد
مــن حــدود التقســيم ،وتضمنــت «نســف» و«حــرق» القــرى العربيــة ،15مبعنــى أن
احلركــة الصهيونيــة عنــد تنفيذهــا لعمليــة إبــادة الفلســطيني والســيطرة علــى
األرض ،كانــت قــد امتلكــت كافــة املعلومــات والبيانــات التــي خولتهــا إدارة هــذه
اإلبــادة .فــي حديــث مــع شــريف كناعنــة ،نــوه إلــى جانــب مهــم مــن ممارســات
التهجيــر إذ كانــت القــوات اإلســرائيلية تغلــق جميــع مداخــل القريــة مبقيــة
علــى مدخــل واحــد ،ثــم تبــدأ بنســف القريــة مــن مداخــل القريــة املغلقــة لدفــع
النــاس للخــروج منهــا عبــر إتاحــة منفــذ واحــد لهــم .16مــن خــالل ذلــك ،ميكــن أن
نفهــم كيــف شــكلت معرفــة مداخــل القريــة علــى ســبيل املثــال عبــر أنشــطة
التجســس دورا ً فــي رســم مخططــات التهجيــر علــى األرض.

ثانياً :مرحلة ما بني 1967-1948
فــي أعقــاب عــام املأســاة ،اتخــذت احلكومــة اإلســرائيلية قــرارا ً بفــرض احلكــم
العســكري علــى الفلســطينيني الذيــن بقــوا فــي بيوتهــم فــي يافــا واللــد
والرملــة بعــد احتــالل تلــك املــدن ســنة  17.1948لــم يكــن طابــع املهمــة املوكلــة
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للحكــم العســكري عســكريا ً أو أمني ـاً ،بــل كان مدني ـا ً باألســاس ،وجتســدت هــذه
املهمــة فــي فــرض الرقابــة علــى األقليــة العربيــة فــي إســرائيل وإلغــاء حرياتهــا
الدميقراطيــة ،وكانــت لهــذه الرقابــة التــي أعلــن أنهــا رقابــة أمنيــة انعكاســات
يوميــة متعــددة ،متحــورت فــي التضييــق علــى حريــة التنقــل ومنعهــا ،واملقصــود
بهــذا التنقــل ،التنقــل بــني منطقــة وأخــرى ،أو بــني القــرى اخملتلفــة ،للوصــول إلــى
احلقــول الزراعيــة ،وحريــة الوصــول إلــى مراكــز التشــغيل والصحــة والتعليــم
والتجــارة والتســوق ،وكذلــك التضييــق علــى حريــة العمــل ،وحريــة التنظيــم
اجلماهيــري والسياســي واحلريــة االقتصاديــة واحلريــة فــي مناهــج التعليــم واحلريــة
فــي كل نشــاط مســتقل ،18كمــا ركــز احلكــم العســكري علــى املراقبــة األمنيــة
مــن خــالل منــع حريــات احلركــة والعمــل والتنظيــم السياســي فــي أوســاط
املواطنــني العــرب ،وحــددت «إســرائيل» حتركاتهــم وحتكمــت بالعمليــات اجلاريــة
فــي أوســاطهم ومنعــت تواصلهــم مــع احمليــط العربــي العــام ،كمــا منعــت
تواصلهــم فــي جتمعاتهــم الثالثــة (اجلليــل واملثلــث والنقــب) ،باإلضافــة إلــى
التجمعــات الصغيــرة التــي تبقــت فيمــا عــرف الحقــا ً باملــدن اخملتلطــة كحيفــا
ويافــا واللــد والرملــة وعــكا .19كمــا أسســت «إســرائيل» فــي العــام  1949جهــاز
األمــن اإلســرائيلي العــام «الشــاباك» ،فانخــرط هــذا اجلهــاز فــي نشــاطات رقابــة
واســعة النطــاق جلوانــب كثيــرة مــن حيــاة الفلســطينيني ،مبــا شــمل صفوفهــم
املدرســية ومكاتبهــم ومســاجدهم وأماكنهــم العامــة ولقاءاتهــم الترفيهيــة،
حتــى يتقصــى مواقفهــم السياســية ،إلــى جانــب التنصــت الهاتفــي ،والرقابــة
علــى البريــد ،وزرع أجهــزة التجســس فــي أنظمــة االتصاالت.20خــالل بحــث أحمــد
الســعدي فــي األرشــيف اإلســرائيلي ،يذكــر تفاصيــل هــذه الرقابــة ،مث ـال ً كيــف
كانــت تتــم عمليــة مراقبــة الطلبــة فــي صفوفهــم ،فعندمــا كتــب أحــد الطــالب
علــى اللــوح عبــارة «يــا لهــذه اخلــراف التــي ال تعــرف الفــارق بــني جزارهــا وراعيهــا»،
جنــدت اإلدارة عيون ـا ً للمراقبــة مــن بــني الطــالب ملعرفــة مــن كتــب هــذه العبــارة،
لتقــوم بعــد ذلــك بفصــل الطالــب الــذي قــام بكتابتهــا ،وعلــى إثرهــا ،تبــني أنــه
كان علــى صلــة باحلــزب الشــيوعي ،21كمــا كانــت جتبــر املشــغلني ،أي املمثلــني
اإلقليميــني للحكــم العســكري أن يعيشــوا فــي املناطــق املكلفــني مبراقبتهــا
للحصــول علــى املعلومــات مباشــرة ،إلــى جانــب املتعاونــني الذيــن كانــوا ينقلــون
املعلومــات التــي يفصــح عنهــا النــاس فــي لقاءاتهــم العامــة أو خــالل انتقالهــم
فــي وســائل النقــل العامــة ،22كمــا يذكــر كيــف متــت تعبئــة مجموعــة مــن
املتعاونــني ،مــن شــأنها إحبــاط أي نــزوع لــدى الفلســطينيني إلــى االنفصــال عــن
الدولــة ،وتكــون هــذه اجملموعــات مكلفــة بالتجســس وتزويــد الدولــة مبعلومــات عــن
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اجملتمــع العربــي.23
ومــن خــالل هــذه األنشــطة التجسســية ،تبنــى احلكــم العســكري سياســة
العقــاب ،إذ أخضــع الفلســطيني خضوع ـا ً فعلي ـا ً لنظــام صــارم مــن التصاريــح،
فكانــت توجــب علــى كل مــن أراد القيــام بــأي نشــاط خــارج منطقــة ســكناه
احلصــول علــى تصريــح مــن احلكــم العســكري ،24وقــام العســكريون العاملــون فــي
جهــاز احلكــم العســكري بإصــدار تصاريــح تســمح بالتنقــل «ملــن يرضــون عنهــم،
وأحجمــوا عــن منحهــا للمغضــوب عليهــم» ،25وقــد كانــت «شــرعية» هــذا العقاب
مســتمدة مــن املــادة  125مــن قوانــني الدفــاع ســنة  ،1945وحســب هــذه املــادة،
كان يحظــر علــى كل عربــي «داخــل دولــة إســرائيل» أن يدخــل املناطــق املغلقــة أو
يخــرج منهــا دون احلصــول علــى تصريــح خطــي مــن احلاكــم العســكري ،وكانــت
هــذه املــادة كافيــة لتحطيــم معارضــة أي فــالح أو عامــل عربــي أو مواطــن بســيط
«يجــرؤ» علــى معارضــة احلكــم العســكري ألي ســبب كان ،أو يرفــض التعــاون معــه،
وبصــورة خاصــة ،مــن لهــم ارتباطــات مبنظمــات سياســية «ال يرضــى» عنهــا احلكم
العســكري.26
ثالثاً :مرحلة ما بعد العام 1967
االنعطافــة املهمــة فــي نشــاطات التجســس كانــت مــع الســيطرة علــى املزيــد
مــن األراضــي فــي أعقــاب نكســة العــام  ،1967إذ أخضعــت الضفــة الغربيــة وقطاع
غــزة للحكــم العســكري اإلســرائيلي ،وأوجــدت إســرائيل مــا يصطلــح علــى
تســميته «روابــط القــرى» ،ومــع أن هــذه اجملموعــة قــد تعاونــت مــع اإلســرائيليني
للتجســس علــى الفلســطينيني وفــق بنــاء مؤسســاتي حــاز ســلطة مــن احلكــم
العســكري ،إال أن أهميــة ذلــك تكمــن فــي كــون هــذه الروابــط قــد عملــت مــن
داخــل اجملموعــة الفلســطينية ذاتهــا التــي تنتمــي إليهــا ،وهــي علــى معرفــة
بطباعهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا ،وأســماء عائالتهــا ،ومخاتيرهــا ،والنشــطاء داخلهــا،
وأوضاعهــم االقتصاديــة ،وانتماءاتهــم السياســية.
تشــكلت الروابــط فــي مجموعــة مــن القــرى الفلســطينية ،ويعــود التأســيس إلــى
اللحظــة التــي ذهــب فيها مصطفــى دودين لـ«مناحيــم ميلســون» العــام 1978
منظمــة التحريــر ،يخضــع
ـل عــن ّ
حامـال ً مقترحـا ً حــول ضــرورة إنشــاء جسـ ٍ
ـم بديـ ٍ
الصهيونيــة ،وكان أن تأسســت الروابــط التاليــة:
للسياســات
ّ
• رابطة قرى اخلليل.
• رابطة قرى بيت حلم.
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•
•

رابطة قرى نابلس.
رابطة قرى طولكرم (طولكرم -قلقيلية -سلفيت).

•
•
•

رابطة قرى رام اهلل.
رابطة قرى جنني.
رابطة قرى قباطية .27
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حــازت هــذه الروابــط علــى امتيــازات قدمــت لهــم مــن احلكم العســكري ،وشــكلت
هــذه االمتيــازات ســلطة لهــم مكنتهــم مــن التجســس علــى الفلســطينيني
ومعاقبتهــم باالبتــزاز حتــت ظــرف احلاجــة واالضطــرار ،إذ كان يجبــر الفلســطيني
علــى ختــم وتوقيــع معامالتــه مــن الروابــط ،وهنــاك كان يخضــع البتــزاز مالــي
ومعلوماتــي .فــي مقابلــة مــع عبــد املنعــم «ك» ،حتــدث عــن الكيفيــة التــي كانــت
روابــط القــرى تقــوم فيهــا بابتــزاز الفلســطينيني عبــر منظومــة االمتيــازات التــي
قدمتهــا لهــم إســرائيل:
«قــد يحتــاج الواحــد منــا إلــى رخصــة عمومــي ،أو يريد فتــح محــل ،أو يريــد احلصول
علــى التصريــح .فــي مثــل هــذه احلــاالت ،كان يجــب أن يذهــب لروابــط القــرى حتــى
يســتطيع إجنــاز أمــوره ..فعلــى ســبيل املثــال ،كان مــن سياســات االحتــالل أن
مــن يغــادر فلســطني مينــع مــن العــودة لهــا إال بعــد ســتة أشــهر .خــالل فتــرة
الســبعينيات والثمانينيــات ،رغــب الكثيــر مــن طــالب فلســطني بالدراســة فــي
اخلــارج بســبب البعثــات الكثيــرة فــي تلــك الفتــرة ،فــكان يضطــر الطالــب حتــى
يحصــل علــى تصريــح للســفر مــن اجلســر أن يذهــب لروابــط القــرى ،وهنــاك كان
يتــم ابتــزازه للتعامــل مــع اإلســرائيليني ،كمــا يجبــر علــى دفــع مبلــغ مالــي كبيــر
للحصــول فقــط علــى تصريــح ،وإذا حصــل علــى تصريــح ،فإنــه مينــع مــن العــودة
إلــى فلســطني إال بعــد ســتة أشــهر.28كما حتــدث تيســير «ج» كيــف كان احلكــم
العســكري يحتــم علــى كل فلســطيني العــودة للروابــط الســتصدار تصريــح أو
الســماح لــه بالســفر ..إلــخ ،يقــول:
«كانــت النــاس تلجــأ لروابــط القــرى ألنهــا مجبــرة علــى اللجــوء لهــا ،أنــا إذا ذهبــت
لــإلدارة املدنيــة ،ســيقول لــي املوظــف هنــاك ،اذهــب إلــى الشــخص الفالنــي ،الــذي
هــو مــن روابــط القــرى ،حتــى أســتطيع احلصــول علــى تصريــح للعمــل ،فيضطــر
للجــوء لروابــط القــرى ،ويعطــي للشــخص  100دينــار مثـالً ،يــروح يجيــب التصريــح
فــي ســاعة». 29
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وبســبب هــذه الســلطة التــي قدمــت لهــم مــن احلكــم العســكري ،قامــت الروابط
مبمارســات «عقابيــة» عنيفــة ،فاســتخدموا القــوة باالعتــداء علــى البلــدات التــي
رفضــت االنضمــام إليهــم ،كمــا حــدث أثنــاء مداهمــة الروابــط لبلــدة الظاهريــة
فــي  5متــوز (يونيــو)  ،1982كمــا مت االعتــداء علــى املراكــز التعليميــة واجلامعــات،
ففــي  8كانــون الثانــي (ينايــر)  ،1983اقتحمــت مجموعــة مســلحة تتبــع لرابطــة
قــرى اخلليــل احلــرم اجلامعــي جلامعــة اخلليــل ووقــع صــدام مــع الطلبــة انتهــى
بإشــهار أســلحتهم بوجــه الطــالب ،كمــا اقتحمــت مجموعــة مســلحة تابعــة
لرابطــة قــرى اخلليــل -بيــت حلــم احلــرم اجلامعــي جلامعــة بيــت حلــم ،وقــام أحــد
أفــراد مجموعــة الرابطــة بإطــالق النــار بشــكل مباشــر .وعمــدت الروابــط إلــى
مراقبــة الشــوارع أثنــاء أي ضــرب للحجــارة ،ومحاولــة اإلمســاك بالشــباب وتخريــب
املمتلــكات ،كمــا ســيرت دوريــات ليليــة واعترضــت املركبــات ودققــت فــي الهويات.30
كمــا مارســت عقابــا ً علــى الفلســطينيني أثنــاء محاولتهــم إجنــاز معامالتهــم
اليوميــة .حتــدث راضــي «ج» كيــف أن «الروابــط قــد أصبحــت لهــا مقــرات وأفرادهــا
مســلحون ،ومارســت مــن خــالل ذلــك اعتــداء علــى الفلســطينيني ،كمــا كانــت
حتــاول جتنيــد فلســطينيني للتعــاون مــن خــالل التلويــح بتوفيــر تصاريــح».31
وعلــى الرغــم مــن الســلطة التــي حازتهــا الروابــط مــن خــالل االمتيــازات التــي
قدمــت لهــم مــن احلكــم العســكري وتســليحهم وحمايتهــم ،إال أنهــم تعرضــوا
للنبــذ ووصمــوا بالعمالــة ،ومت اغتيــال بعــض قياداتهــا مــن خــالل نصــب الكمائــن،
وإطــالق الرصــاص علــى منــازل أعضــاء وقيــادات روابــط القــرى وســياراتهم اخلاصــة،
كمــا تعرضــت مركبــات البعــض منهــم للحــرق.32
رابعاً :مرحلة التطور الرقمي والتكنولوجي
أثيــرت فــي اآلونــة األخيــرة بعــض التقاريــر التــي كشــفت عــن اســتخدام دول عديدة
برنامــج «بيغاســوس» اإلســرائيلي للتجســس علــى الهواتــف ،الــذي القــى ردود فعل
مدوية ،خصوصــا ً أن هــذا البرنامــج اســتهدف نشــطاء وسياســيني وصحفيــني
وحكومــات .33علــى إثــر ذلــك ،دعــا الرئيــس الفرنســي ماكــرون لعقــد اجتمــاع
اســتثنائي بعــد نشــر تقاريــر تفيد بــأن برنامج التجســس اإلســرائيلي «بيغاســوس»
قــد اســتهدف هاتفــه .34كمــا أثيــر تقريــر تنــاول تطويــر شــركة إســرائيلية برنامجـا ً
أطلقــت عليــه «لســان الشــياطني» ومت بيعــه لــدول اســتخدمته للتجســس علــى
معارضيهــا ،إذ متكــن مــن التســلل إلــى مواقــع شــهيرة -مثــل فيســبوك وتويتــر
وجيميــل وياهــو -جلمــع املعلومــات وقــراءة رســائل الضحايــا واالطــالع علــى الصــور،
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يناقــش نــدمي الناشــف ومــروة فطافطــة أن إســرائيل تصــدر كمــا ً مهــوال ً مــن
التكنولوجيــا العســكرية واألمنيــة اإللكترونيــة ،إذ تنشــط فــي إســرائيل 27
شــركة متخصصــة فــي املراقبــة ،وهــو أعلــى عــدد مــن الشــركات علــى مســتوى
العالــم نســبة إلــى عــدد الســكان ،وفــي عــام  ،2014جتاوزت صادراتهــا مــن
تكنولوجيــا املراقبــة واألمــن اإللكترونــي ،مثــل املراقبــة الهاتفيــة واملراقبــة علــى
اإلنترنــت ،صادراتهــا مــن املعــدات العســكرية .فــي الوقــت الــذي بيعــت فيــه هــذه
التكنولوجيــات إلــى األنظمــة االســتبدادية والقمعيــة فــي كولومبيــا وكازاخســتان
واملكســيك وجنــوب الســودان واإلمــارات العربيــة املتحــدة وأوزبكســتان ودول أخرى.36
مــن جانبــه ،يشــير «أليكــس كايــن» إلــى أن تطوير أنظمــة املراقبــة أحد أهــم أهداف
اجليــش اإلســرائيلي ،فعنــد جتنيــد الشــباب اإلســرائيلي فــي اجليــش ،يتــم توجيــه
أذكاهــم لوحــدة اخملابــرات وتعليمهــم كيفيــة التجســس ،والقرصنــة اإللكترونيــة،
وإنتــاج األســلحة الرقميــة الهجوميــة ،ويشــير كايــن ،وفــق شــهادات أفــراد أنهــوا
خدمتهــم فــي االســتخبارات ،إلــى أن الوحــدة  8200قامــت بعمليــات مراقبــة
واســعة فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،37وكانــت شــركة «مايكروســوفت»
قــد أعلنــت عــن فتــح حتقيــق بعــد تقاريــر حــول اســتخدام إســرائيل تكنولوجيــا
خاصــة بالتعــرف علــى الوجــوه أســهمت الشــركة فــي تطويرهــا للرقابــة علــى
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة احملتلــة ،وجــاء ذلــك علــى خلفيــة تقاريــر
نشــرتها قنــاة «إن بــي ســي» األميركيــة وجريــدة «ذا ماركــو» االقتصاديــة التابعــة
لصحيفــة «هآرتــس» العبريــة.38
فــي ذات الســياق ،ظهــرت كاميــرات املراقبــة كإحــدى أهــم التقنيــات القائمــة علــى
التطــور التكنولوجــي ،التــي غــزت الفضــاء العــام الفلســطيني واســتطاعت رصــد
الفلســطينيني أثنــاء حتركهــم ونشــاطهم اليومــي بصــورة حلظيــة متواليــة ال
تنتهــي ،فشــركة «ميــر» لألمــن ،وهــي واحــدة مــن الشــركات التــي تصـ ّدر منتجــات
التجســس ،حــازت علــى عقــد مــن الشــرطة اإلســرائيلية عــام  1999وضعــت
مبوجبــه مئــات الكاميــرات فــي املدينــة القدميــة فــي القــدس للتحكــم واالطّ ــالع
علــى ســير األحــداث داخــل املدينــة ،كمــا وقّعــت عــام  2011عقــدا ً بقيمــة 42
مليــون دوالر أميركــي مــع بوينــس آيــرس إلنشــاء نظــام «املدينــة اآلمنــة» مــع 1200
كاميــرا للمراقبــة ،متضمنــة تكنولوجيــا التعــرف علــى لوحــات املركبــات.39
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وكانــت جريــدة األيــام قــد أوردت بتاريــخ  5نيســان (أبريــل)  2021قيــام قــوات االحتالل
«اإلســرائيلي» بتركيــب كاميــرات مراقبــة جديــدة فــي بــاب العامــود وســط مدينــة
القــدس احملتلــة ،إذ لفتــت الصحيفــة إلــى أن كاميــرات املراقبــة التي زرعتها شــرطة
االحتــالل تنتشــر فــي كل زاويــة ملراقبــة حتــركات املقدســيني» ،40كمــا أوردت وكالــة
األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية (وفــا) ،قيــام قيــام قوات االحتــالل باالســتيالء على
كاميــرات مراقبــة فــي بلــدة رمانــة فــي محافظــة جنــني لفحــص محتوياتهــا.41
وهنــا يُشــار إلــى نوعــني مــن الكاميــرات تنتشــر فــي الشــارع الفلســطيني ،أولهمــا
الكاميــرات التــي تنشــرها قــوات اجليــش «اإلســرائيلي» فــي مــدن وقــرى وشــوارع
الضفــة الغربيــة والتــي تديرهــا أجهــزة «األمــن اإلســرائيلي» ،وثانيهمــا كاميــرات
املراقبــة التــي يســتخدمها الفلســطينيون لغــرض حمايــة ممتلكاتهــم ومصاحلهــم
التجاريــة ،وقــد اســتطاعت أجهــزة اخملابــرات اإلســرائيلية مــن خــالل هذيــن
النوعــني ممارســة مراقبــة متواليــة للفلســطينيني ،فالكاميــرات التــي تنصبهــا
أجهــزة «إســرائيل» حتظــى مبتابعــة حلظيــة متواليــة .أمــا كاميــرات املراقبــة التــي
ينصبهــا الفلســطينيون ،فتصادرهــا قــوات االحتــالل حلظــة وقــوع عمــل مقــاوم
علــى األرض ،وقــد اســتطاعت مــن خاللهــا كشــف العديــد مــن أعمــال املقاومــة،
نتجــت عــن ذلــك حمــالت تتكثــف بعــد كل عمــل مقــاوم تطالــب مــن ينصبــون
هــذه الكاميــرات مبســح « DVRKأي جهــاز تســجيل فيديوهــات كاميــرات املراقبــة
وتخزينهــا وعرضهــا» ،وطالبــوا بالتخلــص منهــا أو تغييــر زاويــة رصدهــا ،وفــي
اآلونــة األخيــرة ،قــام الشــباب الفلســطينيون بوضــع ملصقــات تطالــب بتكســير
هــذه الكاميــرات والتخلــص منهــا ،كمــا أقــدم شــباب فلســطينيون علــى حتطيــم
كاميــرات املراقبــة أعلــى بــاب القطانيــني (أحــد أبــواب املســجد األقصــى) ،42وفــي
 9متــوز (يونيــو) ،2021أقــدم شــباب علــى إحــراق كاميــرات مراقبــة تابعــة لالحتــالل
فــي بلــدة ســلوان مبدينــة القــدس احملتلــة ،خــالل مواجهــات اندلعــت بالبلــدة.43
أمــا فيمــا يتعلــق بالكاميــرات التــي تنصبهــا القــوات اإلســرائيلية ،وعلــى الرغم من
أن أنواعهــا املتخصصــة التــي تتجــاوز فكــرة رصــد اجلســد كجســد ،إلــى رصــد كل
مــا يرافــق الفلســطيني ويكتنــزه مــن زوايــا متعــددة ،إال أن أهميــة هــذه الكاميــرات
تكمــن فــي أن املراقبــني املســتعمرين يجلســون فــي أبــراج مركزيــة يرقبــون
الفلســطينيني بصــورة متواليــة ولكنهــم غيــر مرئيــني بالنســبة للفلســطينيني،
وهــذا يعنــي أوال ً غيــاب املراقــب بصورتــه املرئيــة مــع وجــوده اللحظــي الدقيــق
مــن أعلــى ،ثــم غيــاب املواجهــة املباشــرة بــني املرا ِقــب «اإلســرائيلي» وبــني املراقَــب
الفلســطيني ،وتكمــن أهميــة ذلــك فــي فعــل املقاومــة والرفــض لهــذه املمارســات
ـتعمر الــذي يراقــب كعنصــر بشــري
مــن كونهــا رفض ـا ً ميــارس جتــاه جســد املسـ ِ
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ووجــوده مهــم فــي املشــروع الصهيونــي إلــى فعــل مقاومــة الكاميــرا عبــر
تكســيرها والتخلــص منهــا ،وهــو مــا يعنــي اســتمرار متواليــة الرقابــة دون خســارة
املســتعمر فــي عمليــة املقاومــة لهــذه املمارســات الرقابيــة
العنصــر البشــري
ِ
علــى األرض ،ومــع رصــد مباشــر وتتبــع دقيــق ملــن قــام بعمليــة الرفــض والتكســير
للكاميــرات.
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خامتة
إن فهــم «وجــود املســتوطنة يتطلــب منهــا فهــم الطريــق الــذي يــؤدي إلــى
املســتوطنة» بتعبيــر رائــف زريــق ،وهــذا يعنــي أن التوجــه لنقــاش ممارســات
التجســس قبــل عــام املأســاة محاولــة لفهــم الكيفيــة التــي أدارت فيهــا إســرائيل
عمليــة التخطيــط الســتعمار فلســطني والســيطرة علــى األرض وطــرد ســكانها
منهــا بالبنــاء علــى املعلومــات التــي جمعتهــا مــن خــالل أنشــطتها التجسســية،
إن فهــم حقيقــة مــا وقــع عــام النكبــة ال يختــزل باحلــدث ذاتــه املتمثــل بالقتــل ،أو
التهجيــر ،وإمنــا بفهــم الطريقــة التــي أُديــرت فيهــا عمليــة القتــل والتهجيــر ،ولئن
كانــت ممارســات التجســس قــد لعبــت دورا ً مهمـا ً فــي اســتعمار فلســطني ،فإنهــا
تكثفــت فــي أعقــاب عــام النكبــة حتــت احلكــم العســكري ســواء للمناطــق التــي
احتلتهــا إســرائيل فــي أعقــاب عــام النكبــة  ،1948أو التــي احتلتهــا فــي أعقــاب
النكســة  ،1967إذ توصلــت إســرائيل بعــد هاتــني احلربــني إلــى أن مــن جنحــوا فــي
البقــاء فــي فلســطني لــن يرحلــون منهــا ،وبالتالــي ،فــإن ممارســات التجســس التــي
طبقتهــا علــى الفلســطينيني هدفــت لضبــط الفلســطينيني وعقابهــم ،وجتلــى
العقــاب بصــورة أساســية مــن خــالل «التصاريــح» ،تصاريــح التنقــل والســفر،
فالفلســطيني «اجليــد» باملفهــوم االســتعماري هــو غيــر «املتــورط» بــأي عمــل مــن
أعمــال املقاومــة ،وهنــا قــد يُعطــى تصريحـاً ،أمــا الفلســطيني «غيــر اجليــد» بــذات
املنطــق ،فهــو «املتــورط» بعمــل مقــاوم ،وبالتالــي ،يحــرم عليــه احلصــول علــى
تصريــح .ولئــن كان التجســس ثابت ـا ً فــي العقيــدة الصهيونيــة ،فإنــه كان حتم ـا ً
علــى إســرائيل أن تطــور وتســتحدث تقنيــات جديــدة باســتمرار ،فبعــد عقــود مــن
البحــث والتطــور الرقمــي والتكنولوجــي ،أضحــت اليــوم إســرائيل ســوقا ً رائــدة فــي
صناعــة وتطويــر أنظمــة املراقبــة والتجســس ،وأضحــت منطقــة الضفــة الغربيــة
مختبــرا ً لهــذه التقنيــات وتطويرهــا لضبــط الفلســطينيني عبــر إخضاعهــم
لرقابــة متواليــة ال تنتهــي ،ثــم ملوضعــة نفســها كدولــة رائــدة ومتطــورة فــي
تصنيــع هــذه األنظمــة والبرامــج فــي العالــم ،إلــى جانــب التصنيــع العســكري.
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عن الرواية وتحوالت المجتمع الفلسطيني

العمل في الخفاء :قراءة في ممارسات التجسس على
الفلسطينيين
المجتمع الفلسطيني:
عن الرواية وتحوالت

[Xر 5Mر *

ما استمر من مضامين وما ج ّد وما غاب
*!"6< !"%W:
حتــى نكــون جاديــن ،ونضيــف لــدرس الروايــة الفلســطينية ،وبشــيء موضوعــي،
فــإن نتيجــة أي بحــث فــي الروايــة وعنهــا ،ســتقودنا إلــى نتيجــة أن التحــوالت
ـق كتيــار روائــي ،لألحــداث والزمــن،
واالجتاهــات فــي الروايــة الفلســطينية ،لــم ترتـ ِ
ولعــل الفتــرة الزمنيــة ،موضــوع الدراســة ،وهــي العقــدان األخيــران ،ال تخــرج عــن
ذلــك؛ فهنــاك روائيــون يتطــورون فعـالً ،لكنهــم ميثلــون اســتثناء ،فمــا زلنــا بحاجــة
وطني ـا ً
وأدبي ـا ً حلركــة روائيــة حقيقيــة تقــدم الصــوت اإلنســاني
ماســة
ّ
وقومي ـا ً ّ
ّ
ّ
اخلــاص ،ال مــا هــو ســائد أو متوقــع ،وال مكــرر ،خاصــة فــي ظــل طغيــان تكــرار
أســلوب التعبيــر عــن الهــم العــام والــرأي واحلكــم واملشــاعر واألفــكار ،لكــن القــراء
هنــا ســيجدون ذلــك بأنفســهم .لذلــك ،فــإن أرض الروايــة هنــا مــا زالــت بكــراً،
وبإمــكان الروائيــني اإلبــداع ،شــرط امتــالك صوتهــم أوالً ،والســيطرة فعــال ً علــى
النــص املســرود مضمونــا ً وتقنيــة ثانيــاً ،والبنــاء علــى املنجــز العربــي والعاملــي
ثالث ـاً.
لــم يخــرج الروائيــون/ات هنــا عمــا هــو كائــن فــي الســرديات الفلســطينية حــول
الزمــان واملــكان أيض ـاً؛ حيــث شــكل الزمــن التاريخــي والسياســي عبــر مرحلتــي
النكبــة والنكســة ،ومــا بعدهمــا مــن أحــداث وصــوال ً لالنتفاضــة األولــى ومــا
تالهــا؛ خلفيــة ألحــداث الروايــات .كمــا جتلــى أكثــر مــن زمــن أيضـاً ،قــدمي ووســيط،
مت توظيفــه لربــط املاضــي باحلاضــر ،حتــى ولــو كان املاضــي بعيــداً .وســيجد القــراء
ذلــك مفص ـال ً فــي النصــوص النقديــة للروايــات املبحوثــة هنــا.
لذلــك ،يرتبــط «املشــهد الروائــي فــي فلســطني خــالل العقديــن األخيريــن»،
بشــكل خــاص باملشــهد الثقافــي بعــد أوســلو ،أي ثمــة ربــط بــني العقديــن موضــع
الدراســة ،بالثالثــة عقــود ،وأكثــر ،مــرورا ً مبحطــة أوســلو  ،1993ومدريــد  ،1991بــل
واالنتفاضــة األولــى  ،1988بــل رمبــا ســيأتي مــن يجعــل اخلــروج مــن بيــروت 1982
ســنة أخــرى لالســتناد .وهكــذا ،ســتقترب احلقــب التــي مــا زالــت تلقــي أثــرا ً علينــا
*  a:)Vوأد<K>"#%&' a
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تُــرى ،مــا الســياق التاريخــي الــذي مــا زلنــا نعيشــه آخــر عقديــن ()2021-2000؟
ومــا القضايــا التــي ظهــرت هنــا ،تلــك التــي اشــتبك معهــا الــرواة -الروائيــون/ات؟
وكيــف كان ذلــك مث ـال ً علــى مســتوى املضمــون؟
مــن املهــم دوم ـاً ،تذكــر الزمــان احملــدد واملطلــق ،واملــكان ،وكذلــك عمــر الكاتــب،
حيــث إن الســرد الروائــي فــي فلســطني زاد علــى القــرن ،جيـال ً وراء جيــل؛ مبعنــى أنــه
خــالل العقديــن األخيريــن ،دخــل إلــى املشــهد الروائــي روائيــون جــدد ،وخــرج آخــرون،
أولئــك مــن غيبهــم الرحيــل ،فيمــا اســتمر روائيــون ممــن كانــوا فــي الســابق ،علــى
(تعدديــة الســابق ،تبعــا ً للعمــر) .ولألمانــة البحثيــة والنقديــة ،ينبغــي أن حتــوي
الدراســة كل ذلــك ،مميــزة بــني مــا اســتمر مــن مضامــني ،ومــا جــد مــن مواضيــع
أخــرى ،وطنيــة وإنســانية ،أتــى بهــا اجلــدد ،أو عــرج عليهــا الســابقون .وبالطبــع فــإن
موقــع الكاتــب ،وبالتالــي منظــوره ،يختلــف ويتشــابه تبعـا ً للمقيــم فــي فلســطني
التاريخيــة ،علــى اختــالف التقســيمات :الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفلســطني
ـص مــن هــم
احملتلــة عــام  ،1948وكذلــك مــن هــم خــارج الوطــن ،ولعلنــا هنــا نخـ ّ
علــى ضفتــي النهــر أكثــر.
أثنــاء رصــد الباحــث للخصائــص والســمات العامــة فــي اجتاهــات الروايــة
الفلســطينية خــالل العقديــن املاضيــني ،ســيجد كيــف اســتمر الوطــن حاضــرا ً
ومؤثــرا ً علــى األجيــال ،وكيــف اشــتبك الروائيــون/ات أيضا ً مــع التحوالت السياســية
واالقتصاديــة ،والتكنولوجيــة ،فــي الشــارعني الفلســطيني والعربــي.

اجتاهات املضمون
بدايــة ،مــرت الروايــة والروائيــون بعــدة مراحــل واجتاهــات تأثــرا ً بالتاريــخ واألحــداث،
بــل وتأثــرا ً بكتابــة النصــوص الروائيــة نفســها؛ فهــي حديثــة ،وهــذا يجعــل رصدها
أكثــر ســهولة ،كذلــك مينــح الروائيــني اجلــدد الفرصــة للتجديــد أيضـاً.
لقــد مــرت الروايــة ،بــل الشــخصيات فيهــا ،مبــا مــرت بــه املذاهــب ،فهــي ،وقــد
تأثــرت بالتاريــخ احلديــث واملعاصــر ،تأثــرت رومانســيا ً وواقعيــا ً ورمزيــا ً (بشــكل
محــدود) ،فــي ســياق النظــرة الفرديــة واجلماعيــة معــاً.
إنــه مضمــون اإلنســان الفلســطيني كإنســان أوال ً يعيــش هنــا ،وكفلســطيني حتت
االحتــالل ،يجــرب تأثــر اجملتمــع واألفــراد مبنظومــة احلكــم التــي تأسســت حديث ـاً،
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بتحوالتهــا .لكــن ذلــك أيضـا ً لــم مينــع تأمــل آفــاق الصــراع هنــا.
ثمــة اهتمــام بخــالص اإلنســان هنــا علــى أكثــر مــن مســتوى ،ومــدى .مــن هنــا ،عاد
الــرواة -الروائيــون إلــى الــوراء ،لتفســير مــا آلــت إليــه مصائرهــم .لذلــك ،لعلنــا معا ً
نلحــظ املظاهــر التالية:

االحتالل واللجوء
ظــل االحتــالل رمبــا مــن أهــم املواضيــع التــي حتــرك الكثيــر مــن أحــداث الروايــات،
وهــو قــدمي منــذ عــام  ،1948حيــث جنــد أن الروائــي صافــي صافــي (مــن ك ّتــاب
الثمانينيــات) ،الــذي كتــب عــدة روايــات ،كاليســيرة والكوربــة واحلــاج إســماعيل،
جنــده فــي روايــة «تايــه» ،2019 ،يتحــدث عــن األم وابنهــا اللذيــن ظــال ّ فــي حالــة
انتظــار بعــد نكبــة عــام  ،1948وصــوال ً لهزميــة عــام  ،1967التــي رمبــا ترمــز إلــى
حالــة التيــه الفلســطيني بــني هزميتــني ،حيــث اتخــذ مــن اســم البطــل داللــة،
وهــي هنــا داللــة حالــة اإلهمــال ،وثمــة تنبــؤ ودعــوة إلعــادة االعتبــار للــذات ،واالجتــاه
نحــو املقاومــة الذكيــة الواعيــة علــى أهدافهــا.
نتــرك روايــة اللجــوء لنأتــي علــى روايــة الواقــع اآلن ،فمــن اجليــل اجلديــد ،تناولــت
الكاتبــة الشــابة أماني إســماعيل فــي روايتهــا «هاملــت فلســطني» ،2017 ،االنتماء
للوطــن كقضيــة كبــرى ،وفــي ســياقها ،تناولــت إجنــاب املعتقلــني عــن بعــد ،حيــث
اختــارت فضــاء غــزة مكانــاً ،كمــا اختــارت إشــكاليات أخــرى ،باالســتفادة مــن
مقاربــة مســرحية هاملــت.
وفــي روايــة «مقــاش» للروائيــة الفلســطينية ســهام أبو عــواد ،الصــادرة عــام ،2015
تتعــرض الكاتبــة حلالــة االعتقــال ،خصوصــا ً اعتقــال االحتــالل لــألم ،ومــا ميثلــه
ذلــك مــن تداعيــات علــى األســرة ،بفقــد األمومــة ،فيفــرغ البيــت مــن األمومــة،
مــا يجعــل الطفلــة ســهام تنــوب عــن أمهــا فــي تربيــة إخوتهــا ،فتفقــد بذلــك
أمــا ً لعائلــة كبيــرة ،وتتلخــص الروايــة فــي تفســير شــكل
طفولتهــا وتصبــح ّ
انتظــار العائلــة خــروج األم مــن الســجن ،ومعانــاة الزيــارة إليهــا وهــي فــي قبضــة
االحتــالل .كمــا تتعــرض لقصــة استشــهاد شــقيقها «يوســف» بعــد أن زوّجتــه
أمــه فتــاة مــن داخــل الســجن ،كمــا ذكــرت قصــة إصابــة شــقيقها «علــي» مــن
ّ
قبــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلي.
ودارت فــي هــذا اجملــال روايــة «امــرأة عائــدة مــن املــوت» ،2011 ،لنافــز الرفاعــي ،حيــث
اإليحــاء بأســئلة التحــرر والوهــم واجلنــون واإلنســانية وســط صــراع ال يرحــم باجتــاه
اخلــالص .وهــي مــن الروايــات التــي امتلكــت عنصــر الســرد اإلبداعــي ،للروائــي
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الطمــوح ،حيــث قـ ّدم أســئلة التحــرر ،كمضمــون جــاد ،مــن خــالل قصــص النــاس
العاديــني ،مؤلف ـا ً فيمــا بــني مصائرهــم فــي التحــوالت اجلديــدة.
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أمــا الكاتــب بهــاء رحــال ،فــي روايتــه «ســبت إيــال» ،2019 ،فقــد اختــار بيــت حلــم
مكانــا ً لروايتــه ،حيــث احلــراك الشــعبي ضــد االحتــالل ،مــن خــالل شــخصية
البطــل الــذي يرتبــط مــع ســائحة أميركيــة ،تصبــح متضامنــة مــع الشــعب
الفلســطيني .ويظهــر اجتــاه الكاتــب فــي تصويــر الشــخصيات والعالقــات ،التــي
يظــل مصيرهــا مرتبطــا ً باالحتــالل .وهنــا ،ثمــة حديــث متكلــف نوعــا ً مــا عــن
الهــم العــام ،وخجــول ولكــن محــدود عــن الــذات ،كان ميكــن أخــذه ملــدى إنســاني
أكثــر رحابــة.
أمــا الكاتبــة رجــاء بكريــة ،وهــي مــن فلســطني احملتلــة عــام  ،1948فقــد ظهــر
الهــم النســوي فــي ظــل احلكــم الكولونيالــي باجتــاه اخلــالص ،ضمتــه جوانــب رواية
«امــرأة الرســالة» ،2004 ،حيــث كانــت مجــاال ً للبــوح برســائل املــرأة اإلنســانة حــول
احلــب والنفــس والصــراع والوجــود أيضـاً ،وتنقلهــا خــارج وداخــل الوطــن ،لكــن ثمــة
خصوصيــة فــي التعبيــر عــن الكولونياليــة داخــل فلســطني عــام  ،1948تختلــف
وتتشــابه مــع خصوصيــة احلكــم العســكري فــي الضفــة وغــزة.

التحوالت
كان الكاتــب الصحفــي حافــظ البرغوثــي مــن أوائــل مــن تنــاول «الربيــع العربــي»
فــي روايتــه «ســعيد الواحــد والعشــرون» ،2010 ،التــي جعــل املــكان فيهــا عربي ـا ً
منحــى
معومــاً ،دون إشــارة لبلــد معــني باالســم أو حتــى باإليحــاء؛ حيــث نحــا
ً
ســاخرا ً فــي توصيــف حالــة احلكــم ،والصــدف التــي حتكــم ،مــن خــالل نص مشــوق.
أمــا روايــة «بــني جنتــني» ،2018 ،للدكتــور الشــاب ســرمد تايــه ،فهــي تعبــر عــن
حالــة الفلســطيني هنــا ،وهنــاك فــي البــالد العربيــة ،ومــا ظهــر مــن حتــوالت،
ممثلــة بســقوط بغــداد ،وبذلــك ،فإننــا أمــام روائــي مســكون باخلــالص القومــي،
وجــد فــي الروايــة مجالــه لطــرح أفــكاره ،عبــر جماليــة اللغــة ،وجماليــة العالقــات
االجتماعيــة والقوميــة .ولعلــه مــن روائيــني آخريــن تناولــوا موضــوع التشــظي ،ومــا
آل اليــه مــن عنــف طائفــي واغتــراب ،فــي العــراق خاصــة فــي الفتــرة األولــى ،مــا
يعنــي أن األدب دومـا ً ينتصــر لإلنســانية ،التــي يســطو عليهــا املتنازعــون جريـا ً وراء
املصالــح .لقــد اندفــع الكاتــب مــن مشــاعره ،وفكــره ،قادتــه األحــداث حينـاً ،وقادها
حين ـا ً آخــر ،وصــوال ً لتكــرار التع ّلــق مــن جديــد ،عبــر تركــه ملصيــر الفلســطيني
مفتوح ـا ً فــي النهايــة.
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كذلــك احلــال فــي «إلــى مــا وراء عينيــك» ،2016 ،للشــابة نــوال هنــد ،إذ متثــل
املضمــون حــول اخلــالص الفــردي والوطنــي والقومــي ،مــن النهايــة للبدايــات ،ويظهر
ماجــد طالــب العلــوم السياســية ،الســوري ،الــذي يــدرس فــي إحــدى اجلامعــات
فــي بيــروت ،الــذي ابتعــد عــن احلــراك واحلــرب فــي ســوريا ،يلتقــي املثقــف والثــوري
بطالبــة الفنــون اجلميلــة «ألــني» ،القادمــة مــن حــرب غــزة ،حيــث تدعــوه إلــى
معرضهــا الفنــي ،ليرتبطــا مبصيــر شــخصي وقومــي أيضــاً ،فيتعرفــا معــا ً إلــى
جتربــة الفقــد املشــترك ،فهــو فقــد أخــاه الصغيــر قبــل ســنوات .أمــا «ألــني» ،فهــي
بعدمــا صــارت وحيــدة ،اختــارت الســفر خــارج غــزة ،عبــر األنفــاق ،إلــى مصــر ،حيــث
احتضنتهــا أســرة مصريــة ،ثــم لتحصــل علــى منحــة دراســة الفنــون فــي بيــروت.
فــإذا اختــار البرغوثــي مكانــا ً عامــاً ،وتايــه بغــداد ،وهنــد بيــروت ،فقــد اختــارت
الشــابة نعمــة اهلل نابلســي فــي روايــة «قطــع مــن الفوضــى» ،2012 ،اجملتمــع
الطالبــي ووهــم احلــب والسياســة واأليديولوجيــا والبحــث عــن اخلــالص ،فــي اجملتمع
الفلســطيني ،فــي ظــل الســلطة الوطنيــة ،وفــي وجــود االحتــالل ،أي حالــة غريبــة،
متمثلــة بتحــوالت اجتماعيــة لكــن حتــت االحتــالل.
أمــا روايــة «كافــر ســبت» ،2012 ،للكاتــب عــارف احلســيني ،فكانــت دعــوة للتفكيــر
فــي هــذه احلالــة امللتبســة .وهــو مــن الروائيــني الذيــن لفتــوا النظــر منــذ عملهــم
األول ،مبــا قدمــه مــن ســرد عــادي بلغــة عاديــة ،حملــت رؤيــة عميقــة ملســتقبل
الصــراع .لقــد ارتقــى الشــكل الســردي الطبيعــي مبــا حمــل مــن مضمــون،
ومصداقيــة كبيــرة واقعيــا ً بعيــدا ً عــن ادعــاء وتكلــف البطولــة ،باجتاهــات
رومانســية فــي قــراءة املســتقبل .إنهــا تتحــدث عــن حتــوالت الباقــني فــي القــدس،
وكيــف يضطــرون للتكيــف مــع احليــاة ،والعالقــة مــع اآلخــر -احملتــل.
منحــى نقديــا ً سياســياً ،فــي روايــة
فــي حــني نحــا الكاتــب أســامة العيســة
ً
«مجانــني بيــت حلــم»( ،2013 ،فــازت بجائــزة الشــيخ زايــد عــام  ،)2015عبــر االنتصــار
لروايــة املهمشــني .وهــو مــن هــؤالء الروائيــني الذيــن بــدأوا ناضجــني وإبداعيــني،
حيــث ربــط مصائــر مــن عرفهــم هنــا ،فــي املصحــة واجملتمــع ،وصــوال ً إلــى خالصــة
مهمــة ،وهــي االلتــزام جتــاه املهمشــني ،بقصصهــم املتقاطعــة فيــه ومعــه وفيــه.
لقــد اقتــرب الكتــاب هنــا ،نحــو حالــة اخلــالص الفــردي واجلمعــي ،وهــو حتــ ٍّد
لإلنســان والكاتــب املعبــر عــن رحلــة هــذا اإلنســان حتــت االحتــالل مــن جهــة ،وحتــت
ظــروف تأســيس كيانيــة وطنيــة ،فيهــا نزعــة الســيادة علــى األفــراد ال علــى األرض،
وردود أفعالنــا فــي التشــبث باملــكان .كمــا ميكــن أن نلمــح نقــد الروايــة للطبقيــة
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الفلســطينية اجلديــدة بــل والســخرية منهــا ،واالنحيــاز نحــو الشــعب ،مــا يعني أن
النقــد السياســي هنــا لــم يكــن لذاتــه فقــط ،فللحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة
دور فــي تشــكيل شــخصية اإلنســان ،لذلــك ،فــإن تأثيــرات مرحلــة أوســلو لــم تقف
عنــد التأثيــر السياســي ،بــل امتــدت عميقـا ً فــي اجلــذور ،فــكادت ســلوكيات تنتهي،
لتحــل محلهــا ســلوكيات جديــدة ،ارتبطــت بنخــب جديــدة ،ذات دخــول اقتصاديــة
عاليــة ،أثــرت كثيــرا ً علــى دوافــع املواطنــني .فلــم يكــن ســهال ً أال تؤثــر علينــا
الليبراليــة اجلديــدة ،ومــا تبعتهــا مــن ســوق حــرّة حتــت االحتــالل ،جعلــت مالمــح
الفقــر الباهتــة ظاهــرة للعيــان.
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الرواية التاريخية
لعــل روايــة «الصوفــي والقصــر» ،2017 ،للروائــي أحمــد رفيــق عــوض ،تعــد مــن
الروايــات التاريخيــة ،التــي متيــزت باإلســقاط علــى الواقــع العربــي اليــوم ،مــن خــالل
اختيــار القرنــني الســادس والســابع الهجــري ،مبــا حويــا مــن فُرقــة تشــبه اليــوم،
وكيــف مت تســليم القــدس بعــد حتريرهــا  3مــرات .لقــد اختــار الكاتب ســيرة الســيد
أحمــد البــدوي ،الصوفــي ،ليكشــف مــن خاللهــا أيض ـا ً عــن عالقــة النخــب بأهــل
احلكــم ،وهــي عالقــة تنافــر.
أمــا الكاتبــة الشــابة ميرفــت جمعــة ،فــي روايــة «ماميــال» ،فقــد كانــت الروايــة
تاريخيــة جزئيـاً ،حيــث ســار خــط فــي القــدس ،مســتعرضا ً حادثــة تدميــر إســرائيل
للمقبــرة اإلســالمية «مأمــن اهلل» ،مــع مــا كان مــن غــزو الفرجنــة قدميــاً ،وذبــح
املقدســيني ،ودفنهــم باجلملــة هنــا .ظهــرت مدينــة القــدس اآلن ومــا تعانيــه مــن
تهويــد ،حيــث ربطــت احلاضــر باملاضــي ،بجامــع التعــرض للغــزو.
وتوظيــف التاريــخ كان ظاهــرا ً فــي روايــة «اخلــواص» ،2005 ،حلافــظ البرغوثــي ،حــني
«يطنــب» الــراوي فــي ســيرته الذاتيــة علــى الشــيخ إبراهيــم «اخلــواص» كــي
يخلصــه مــن الواقــع البائــس ،عبــر توظيــف املعتقــدات الكنعانيــة والشــعبية
والتاريــخ ملقاومــة الغــزاة والفســاد .وفيــه عــرض لــدور الريــف الفلســطيني قدمي ـا ً
وحديث ـاً ،الــذي أهملتــه كتــب التاريــخ ،فــي ظــل ال جــدوى جهــود احلاضــر ،حيــث
تشــتبك األزمنــة واألمكنــة ،بحثــا عــن اخلــالص ،فــي ظــل مقاربــة ومقارنــة املاضــي
واحلاضــر.
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النقد االجتماعي
علقــت روايــة «أغويــت أبــي» ،2017 ،للروائيــة ســهام أبــو عــواد ،جــرس موضــوع
اغتصــاب احملــارم الــذي ينــأى عنــه الك ّتــاب واإلعــالم بصفتــه فعــال ً مســتهجناً،
قصــت جديلتهــا ووضعتهــا علــى الســرير
والنتيجــة أن هربــت مــرمي بعــد أن ّ
الــذي متــت فوقــه اجلرميــة .القابلــة أم كمــال هــي مــن وجــد مــرمي اخملتبئــة ،عرفــت
قصتهــا فآوتهــا إلــى أن أجنبــت طفلهــا األبكــم .تتســارع األحــداث وينكشــف أمــر
أبــو صالــح الــذي يســقط ميت ـاً ،فيمــا كان صالــح يســتمع إلــى احلقيقــة التــي
صدمتــه .فــي هــذه األثنــاء ،تخــرج مــرمي مــن قبوهــا لتلقــي بجســدها داخــل بئــر
مهجــورة .ثمــة رمــز فــي الطفــل األبكــم كثمــرة عالقــة مشــوهة ،وثمــة داللــة فــي
انتحــار املغتصبــة كاقتــراح بالغيــاب.
وتركــزت روايــة «ذاكــرة أنثــى» ،2016 ،للبنــى دبابســة ،حــول الصدمــة العاطفيــة
مــن خــالل تــوازي الســرد والوعــي فــي التعبيــر .ليــس فــي الروايــة غيــر حــدث
رئيســي واحــد ،وهــو تصويــر لقصــة حــب رومانســية ربطــت طالبــة حقــوق برجــل
رومانســيا ً فقــط ،وعابثــاً ،دون أن
بــدون مالمــح اجتماعيــة ،اقتصــر علــى تقدميــه
ّ
يظهــر العبــث ثاني ـا ً حــني انتقــل لفتــاة أخــرى.
خــالل ذلــك ،تربــط قضيتهــا الرومانســية لتجلــد الرجــل وتنتقــده ســلبيا ً لعــدم
وفائــه ،بقضيــة املــرأة بشــكل عــام ،حــني تبــذر فــي النــص فقــرات كثيــرة عــن
األدوار النمطيــة للرجــل عاطفيـا ً واجتماعيـاً ،فــال اطمئنــان للرجــال ،وال أمــان لهــم.
والغريــب نوعـا ً مــا أن الشــابة الروائيــة قــد اختــارت لبنــان مكانـا ً ألحــداث الروايــة.
قضايــا الشــباب وهمومهــم ،كانــت ظاهــرة فــي « 30رقم ـا ً ســرياً» ،2015 ،لســائد
كــرزون ،فهــي قصــة طويلــة ،تنتمــي إلــى مضامــني أدب الشــباب الــذي يتبلــور اليوم
فــي فلســطني كمــا فــي البــالد العربيــة والعالــم ،مبــا ينشــد مــن خاللــه األدبــاء
الشــباب والشــابات مواجهــة عوامــل اإلحبــاط ،وهــو أدب طمــوح يتلمــس طريقــه
عبــر البنــاء علــى املنجــز مــن خــالل توظيــف ثقافــة العصــر وتقنيتــه.
الروايــة والعالــم االفتراضــي جتلــت فــي روايــة «تــاج الياســمني» ،2017 ،لبشــرى أبــو
شــرار ،لعلهــا مــن أولــى الروايــات العربيــة ،التــي تنطلــق مــن احملــدود فيزيقيـا ً إلــى
الالمحــدود ،باالســتفادة مــن الفضــاء االفتراضــي ،حيــث أحضــرت األمكنــة إليهــا،
إضافــة الســتدعائها األزمنــة أيضــا؛ فــكان هــذا الســحر الشــكلي املع ّبــر عــن
مضمــون إنســاني وذاتــي .قصــص قصيــرة منثــورة خــالل النــص الكبيــر ،أعــادت
الكاتبــة تركيبهــا مــن جديــد فــي شــكل روائــي معاصــر ومميــز أيضـاً .حتــى لكأنهم
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جميعــا يكتبــون روايــة الكاتبــة كفــرد ،وروايتهــا اجلمعيــة؛ فهــي علــى احلاســوب،
معــه وبــه ،مــن خــالل صندوقهــا املعدنــي ،تنطلــق فــي صناديــق معنويــة أخــرى.
لقــد أصبــح احلاســوب هنــا مجازي ـاً ،حيــث تقــوم صاحبتــه بقيــادة بنيــة الروايــة
وتداعياتهــا ،بســحرها ،تقــود بشــكل غيــر مرئــي ،تربــط بينهــا وبــني نفســها فــي
أزمنــة وأمكنــة أخــرى ،وبينهــا وبــني هــؤالء ،ضمــن املصيــر الواحــد ،وعبــر أســمى
أشــكال التعبيــر :األدب والفــن.
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اخلامتة
أخيــراً ،فقــد ســاعد تبلــور الروايــة بعــد عــام  ،1967علــى أيــدي عــدد مــن روائيــي/
ات الثمانينيــات والتســعينيات ،الذيــن اســتفادوا مــن املنجــز الفلســطيني والعربــي
والعاملــي ،فــي تبلــور الفكــر االجتماعــي والسياســي ،والوعــي علــى املقاومــة ،التــي
اختلفــت وتنوعــت فــي العقديــن األخيريــن.
نحــن إزاء أجيــال جديــدة ،لــم متتلــك موهبــة الكتابــة فقــط ،بــل اســتطاعت
أنســنة الســياق النضالــي ،فابتعــدت عــن املباشــرة والشــعار ،مقتربــة مــن عوالــم
النفــوس ،التــي نظنهــا قــد وصلــت إلــى املنابــر واجلوائــز العامليــة ألنهــا قدمــت أدبـا ً
إنســانياً ،وصــف رحلــة الفلســطيني كإنســان يعيــش جملــة همــوم واهتمامــات،
جعلتــه يــرى بعمــق نفســه ومجتمعــه وقضيتــه .إنــه إذا ً االجتــاه اجلديــد الــذي ينمو
ويتطــور علــى أيــدي كتــاب وكاتبــات التســعينيات ومــا بعدهــا ،وهــو األدب اجلديــد،
الــذي يقــدم املــكان الفلســطيني املعاصــر ،وال يقــف فقــط عنــد احلنــني مــن جهــة،
والتــراث والفولكلــور مــن جهــة أخــرى ،باجتــاه احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة .وهــو مــن
ناحيــة تاريخيــة يرصــد أثــر التحــوالت السياســية التــي واكبــت اتفاقيــة أوســلو
عــام  ،1993علــى احليــاة الفلســطينية التــي جتلــت فــي الروايــة بشــكل خــاص،
حيــث يطمــح هــذا الكتــاب إلــى تســليط الضــوء عليــه.
إنــه الفضــاء اإلنســاني للــراوي واملــروي عنهــم/ن ،وهــو املؤهــل فعـال ً ليقــوي أســباب
البقــاء هنــا فــي ظــل كولونياليــة عســكرية تلغــي اإلنســان وتنفيــه مــن أرضــه.
ولعــل ذلــك يشــير إلــى تفاعــل الروائيــني/ات مــع املــكان هنــا بدوافــع االنتمــاء
والوفــاء ،ومــع الزمــان الــذي يعنــي فيمــا يعنيــه مــن وجــود اإلنســان علــى هــذه
األرض ،ومــا مينحــه ذلــك مــن أمــل االســتمرار.
ولعــل القــراء والكتــاب معـاً ،يتأملــون مبــا حضــر مــن مضامــني ومــا غــاب ،مــن أجــل
االكتمــال ،أو النــزوع إليه.
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الهبة ..االنتفاضة ..والمقاومة
ود< nأ*8>">A XM
هــي جــزء مــن حيــاة كل فلســطيني ،هــي جــزء مــن هويتــه ،هــي جــزء مــن
ذاكرتــه ،هــي جــزء مــن ثقافتــه ،هــي االنتفاضــة الفلســطينية ،أو أي مســمى
يــدور فــي فلكهــا (هبــة ،حــراك ،ثــورة) ،كلهــا تفضــي الــى إرادة شــعب يأبــى
أن يعيــش إال حــرّاً ،منــذ أكثــر مــن مئــة عــام عندمــا كان مشــروع دولتهــم
املزعومــة مجــرد فكــرة ،كان أجــداد هــذا اجليــل ينتفضــون فــي وجــه اإلجنليــز،
إذا هــي جينــات تتناقــل وتتكاثــر مــع الزمــن عكــس مــا يتوهمــون أن (الكبــار
ميوتــون والصغــار ينســون) .فــي شــهر أيــار (مايــو) الفائــت ،شــاهد العالــم حلقــة
جديــدة مــن مسلســل االنتفاضــات الفلســطينية ،كانــت شــرارتها مــن عــدم
الســماح لنكبــة أخــرى أن حتصــل فــي أحيــاء القــدس كالشــيخ جــراح وســلوان،
وكالعــادة ،ســطر أبنــاء القــدس أســمى معانــي البطولــة والصمــود فــي الدفــاع
عــن عاصمتهــم ومقدســاتها ،والالفــت هــذه املــرة أن كل مكونــات الشــعب
الفلســطيني خرجــت إلــى خطــوط التمــاس مــع العــدو .الضفــة ،والقطــاع،
والداخــل ،والشــتات ،جميعهــم هبــوا مــن أجــل القــدس.

ســاهمت مجلــة «شــؤون فلســطينية» وعلــى مــدار تاريخهــا املمتــد إلــى نصــف
قــرن فــي تغذيــة الوعــي والفكــر الفلســطيني فــي مختلــف جوانــب القضيــة،
فاالنتفاضــة الفلســطينية كمــا شــغلت احليــز األكبــر فــي التاريــخ الفلســطيني،
شــغلت أيض ـا ً احليــز األكبــر فــي أوراق اجمللــة .ترســم هــذه املــادة صــورة بانوراميــة
جلــزء مــن املقــاالت واألبحــاث التــي تناولــت موضــوع االنتفاضــة ،بشــيء مــن التنــوع
متجنبــة التكــرار.
عمــل أميــن يوســف مــن خــالل مقالتــه التــي حملــت عنــوان (املقاومــة الشــعبية
الفلســطينية :منذجــة املواقــع وإشــكاليات الرؤيــة ،العــدد  ،268صيــف ،2017
ص ،)42-24علــى وضــع أرضيــة نظريــة ومفاهيميــة للمقاومــة الشــعبية
بشــكل عــام ،ودراســة بعــض احملطــات التاريخيــة الهامــة فــي مســيرة املقاومــة
الشــعبية الفلســطينية كاالنتفاضتــني األولــى والثانيــة .وقبــل أن يخــوض الكاتــب
* K' E)MاX&@7م ا 8"A)"%7وا)?@7ت ا57و8"7
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هــذا املضمــار ،ر ّجــح عــودة مصطلــح املقاومــة الشــعبية مــع مطلــع القــرن
احلــادي والعشــرين؛ جملموعــة مــن العوامــل واملتغيــرات ،منهــا :جتربــة االنتفاضــة
الثانيــة التــي مالــت إلــى العســكرة ،ومــا خلفتــه مــن دمــار هائــل فــي األراضــي
الفلســطينية علــى الصعيــد البشــري والبنيــة التحتيــة وحتــى علــى املســتوى
النفســي ،وانســداد األفــق التفاوضــي مــع إســرائيل باتــت املقاومــة الســلمية
خيــارا ً فلســطينيا ً إســتراتيجياً.

ربيع صيف ٢٠٢١
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بالعــودة إلــى اإلطــار النظــري واملفاهيمــي ،يــرى يوســف أن هنــاك تداخــال ً بــني
مفاهيــم املقاومــة الشــعبية ،واملقاومــة الالعنفيــة ،واملقاومــة املدنيــة ،واملقاومــة
الســلمية فــي احملتــوى واملضمــون ،باســتطاعته القــول إن املقاومــة الشــعبية بــكل
ألوانهــا ومســمياتها تركــز علــى بنــاء نظــام قيــم عاملــي ملقاومــة الظلم والعــدوان،
ومعاجلــة العنــف الدمــوي بوســائل ســلمية العنفيــة ،واحلالــة الفلســطينية متثــل
مقاومــة شــعبية ضــد احتــالل مباشــر قمعــي وإحاللــي منظــم ،فــال بــد مــن
االســتعانة مبدرســتني فكريتــني همــا :املدرســة الغانديــة ذات التوجهــات املثاليــة،
ومدرســة جنــي شــارب ( )Gene Sharpصاحــب التوجهــات الواقعيــة البراغماتيــة،
ومــن اجليــد احلديــث عــن أشــكال النضــال الســلمي التــي متــت اإلشــارة إليهــا فــي
املقــال كاملقاومــة الرمزيــة ،واملقاومــة التراكميــة ،واملقاومــة الهجوميــة ،واملقاومــة
الدفاعيــة ،واملقاومــة اإليجابيــة ،ولــكل واحــدة محدداتهــا وأســلوبها.
ي ُ ِقــر الكاتــب بفكــرة أنــه فــي ســبيل خلــق مقاومــة شــعبية ذات طابــع مدنــي
ملواجهــة االحتــالل ،مــن الضــروري بلــورة مقاومــة جماعيــة علــى املســتوى الوطنــي،
ولكــي تنجــح هــذه احلركــة الشــعبية املقاومــة فــي حتقيــق أهدافهــا السياســية
العليــا فــي التحــرر مــن االحتــالل ،يجــب توفــر شــروط ومســتلزمات ،علــى رأســها:
الشــعور التضامنــي داخــل احلركــة نفســها لتحتضــن كل شــرائح اجملتمــع
مبختلــف توجهاتهــم وانتماءاتهــم ،وضــرورة إيجــاد توازنــات هامــة بــني القــدرات
الذاتيــة واألهــداف ودراســة قــدرات املســتعمر مــع متكــني التركيبــة التنظيميــة
العامــة ،كذلــك وضــع إســتراتيجية واضحــة للمواجهــة مدعومــة مبجموعــة مــن
التكتيــكات احملوريــة ،باإلضافــة إلــى حتشــيد مصــادر الدعــم الداخلــي واخلارجــي
للثــورة الشــعبية ،وهــذا يشــمل مصــادر الدعــم االقتصــادي واملالــي والدعــم
الطبــي واللوجســتي.
فــي تاريــخ فلســطني احلديــث ،الــذي ولــد فــي مطلــع القــرن املاضــي مــع انهيــار
الدولــة العثمانيــة وســقوط فلســطني حتــت وطــأة االســتعمار البريطانــيُ ،ســجل
وأُرشــف العديــد مــن االنتفاضــات والهبــات والثــورات الفلســطينية ســواء فــي
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وجــه اإلجنليــز أو فــي وجــه الصهاينــة ،ولعــل ثــورة عــام  1920هــي البنــت البكــر
لتاريــخ املقاومــة الفلســطينية .وضــع محســن يوســف فــي مقالتــه (انتفاضــة
عــام  1920الفلســطينية فــي وثائــق وزارة اخلارجيــة البريطانيــة ،العــدد ،228-227
شــباط (فبرايــر) /آذار (مــارس)  ،1992ص ،)18-3القــارئ فــي صــورة املشــهد الــذي
لــم يعاصــره غالبيــة الشــعب الفلســطيني احلالــي .يقــول محســن يوســف إن
أحــداث انتفاضــة عــام  1920ســبقتها أجــواء عامــة مشــحونة مبشــاعر االســتفزاز
والثــأر نتيجــة بعــض العوامــل التــي كانــت حتيــط باملشــهد ،فهجــرة اليهــود إلــى
فلســطني وبيــع األراضــي لهــم ،إلــى جانــب االنحيــاز الرســمي البريطانــي للحركــة
الصهيونيــة مــن أهــم العوامــل التــي أججــت املشــاعر.
كانــت احتفــاالت النبــي موســى فــي ذلــك العــام وأعمــال العنــف التــي واكبــت
هــذا االحتفــال هــي عــود الكبريــت الــذي أشــعل لهــب االنتفاضــة ،افتقــر أســلوب
الفلســطينيني للتنظيــم اجليــد ســواء كان فــي عمليــة الهجــوم أو فــي عمليــة
الدفــاع عــن النفــس مــن اجلماعــات الصهيونيــة واجليــش البريطانــي ،وميكــن ترجيح
ســبب ســوء التنظيــم إلــى فكــرة أن الفلســطيني كان يحــارب ضــد اجلبهتــني
الصهيونيــة والبريطانيــة .فــي املقابــل ،كانــت اجلماعــات الصهيونيــة أكثــر تنظيماً،
وكانــوا يأمتــرون بأوامــر تنظيــم مركــزي ،وهــو مــا افتقــده اجلانــب الفلســطيني ،إن
مــن أهــم االســتنتاجات التــي خــرج بهــا الكاتــب هــي أن االنتفاضــة علــى الرغــم
مــن عفويتهــا إال أنهــا جــاءت فــي توقيــت ممتــاز؛ ألن جماهيــر غفيــرة مــن املســلمني
جتمهــرت فــي املدينــة فــي ذلــك الوقــت.
وفــي اســتنتاج آخــر ،أكــد أن العقبــة الرئيســية التــي واجهــت االنتفاضــة كانــت
اقتصارهــا علــى مدينــة القــدس وعــدم وصولهــا إلــى املــدن األخــرى ،وذلــك لعــدم
تبلــور قيــادة فلســطينية جماهيريــة فــي ذلــك التاريــخ.
إن مقبــل حســن يوســف كان الروائــي والكاتــب الفلســطيني غســان كنفانــي،
الــذي كان مــن أوائــل الذيــن خطــت كلماتهــم مجلــة شــؤون فلســطينية ،منهــا
مقالــة مطولــة روســت بعنــوان (ثــورة  1939-1936فــي فلســطني :خلفيــات
وتفاصيــل وحتليــل ،العــدد  ،6كانــون الثانــي (ينايــر)  ،1972ص ،)77-45أعــادت إلــى
األذهــان صــورة الثــورة الفلســطينية الكبــرى مصبوغــة بطابــع اشــتراكي طغــى
علــى املصطلحــات واملفاهيــم املســتخدمة فــي النــص ،اســتفاض كنفانــي فــي
تشــخيص وحتليــل وضــع كل مــن العمــال والفالحــني واملثقفــني فــي تلــك احلقبــة،
وعــن طبيعــة التناحــر بــني هــذه الطبقــات مــن جهــة ونظيرتهــا الصهيونيــة علــى
اجلهــة املقابلــة.
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جلــب كنفانــي مجموعــة مــن وجهــات النظــر التــي تفســر أســباب انــدالع
االنتفاضــة ،فمــن عبــد الوهــاب الكيالــي الــذي يــرى أن الثــورة تفجــرت فــي شــهر
شــباط حــني تألفــت حاميــة مــن العمــال العــرب طوقــت إحــدى املــدارس التــي كان
مقاولــون مــن اليهــود يقومــون ببنائهــا بواســطة عمــال يهــود فقــط ،إلــى يهــودا
بوييــر الــذي يعتقــد أن احلــادث الــذي وقــع فــي نيســان /أبريــل عندما هاجمت حشــود
مــن العــرب فــي يافــا املاريــن اليهــود ،مــرورا ً بتقريــر اللجنــة امللكيــة البريطانيــة
(بيــل) التــي ردت األســباب فــي انفجــار الثــورة إلــى ســببني :األول رغبــة العــرب فــي
نيــل االســتقالل القومــي ،والثانــي كرههــم إلنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي،
وهنــا اعتبــر كنفانــي أن الســببني فــي الواقــع همــا ســبب واحــد .والبريطانيــون
اســتخدموا وســيلتني للقضــاء علــى الثــورة ،فمــن جهــة ،ضــرب الفقــراء والثائريــن
بعنــف شــديد للترهيــب ،ومــن أخــرى باســتخدام نفوذهــم الواســع لــدى األنظمــة
العربيــة التــي لعبــت دورا ً كبيــرا ً فــي تصفيــة الثــورة علــى حــد قولــه.
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جــاءت نكبــة عــام  1948وتبعتهــا نكســة عــام  ،1967لتشــعر أنــه مــع كل هزميــة
عربيــة يتبــدد حلــم الفلســطيني فــي التحريــر أكثــر ،ومــع توقيــع اتفاقيــات
الســالم علــى غــرار كامــب ديفيــد ،أدرك الفلســطيني أنــه «ال يحــك جلــدك
ســوى ظفــرك» ،وال بــد مــن عــودة الشــعب إلــى ســابق عهــده مفجــر الثــورات
واالنتفاضــات ،واندلعــت انتفاضــة احلجــارة التــي أيقظــت اجملتمعــني العربــي
والدولــي مــن ســباتهما ،وردّت روح العزميــة واالنتصــار إلــى صــدور الفلســطينيني.
هــذا احلــدث الفلســطيني مت تشــخيصه وحتليلــه مــن كل االجتاهــات إســتراتيجياً،
اقتصاديــاً ،اجتماعيــاً ،نقديــاً ،وفــي كال اجلانبــني الفلســطيني والصهيونــي.
نظــر هيثــم كيالــي إلــى االنتفاضــة مــن منظــور وحتليــل إســتراتيجي ،ودون مقالتــه
(االنتفاضــة فــي إطارهــا اإلســتراتيجي ،العــدد  ،194أيــار (مايــو)  ،1989ص ،)16-3التي
اعتبــر فيهــا أن االنتفاضــة تتبــع إلســتراتيجية الفقيــر فــي مواجهــة إســتراتيجية
اجلبــروت التــي ينفذهــا العــدو الصهيونــي ،وإســتراتيجية الفقيــر جوهرهــا
الدميومــة ،وهــي باختصــار ترمــي إلــى ضــرورة احلركــة فــي كل مــكان وزمــان ،حتــى
يضطــر العــدو لوجــوده الدائــم ،وبهــذا ،تتفتــح شــرايني اســتنزافه وهــدر طاقاتــه،
والنصــر ســيكون ملــن صبــر وصابــر وجعــل الصــراع ضــد العــدو ســجاال ً ال تهــدأ
احلركــة فيــه ،ودون حســاب للخســائر واألربــاح .وحتــى تــدوم االنتفاضــة إلــى يــوم
بلــوغ هدفهــا ،ال بــد أن حتقــق مبــدأ الكفايــة الذاتيــة ،وبخاصــة فــي املــواد األوليــة،
ومــن عوامــل الدميومــة أيضــا ً أن تكــون لــدى قيــادة االنتفاضــة رؤيــة إدراكيــة
للــذات ورؤيــة للعــدو وقدراتــه ،ويشــير كيالــي إلــى أن املصــدر الــذي تســتمد منــه
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االنتفاضــة طاقاتهــا علــى الدميومــة يتجســد فــي إرادة رفــض االحتــالل.
كمــا حتــدث الكاتــب عــن بعــض املكاســب التــي حققتهــا االنتفاضــة بعــد
مضــي عــام ونصــف العــام علــى اندالعهــا؛ إذ أصابــت اإلســتراتيجية العســكرية
اإلســرائيلية بهــزة عنيفــة حــني أســقطت منهــا نظريــة «احلــدود اآلمنــة» ،وأيض ـا ً
اســتنزفت إســرائيل ماديـاً ،ومعنويـاً ،وسياســياً ،واجتماعيـاً ،وعمقــت مــن جروحهــا
علــى املســتوى الدولــي واإلعالمــي .واالنتفاضــة قزمــت وحجمــت مــن القــدرات
العملياتيــة للجيــش ،إذ إن املعادلــة كانــت طرديــة ،فكلمــا ازداد القمــع اإلســرائيلي،
ازداد اتســاع نطــاق االنتفاضــة.
وتنــاول فايــز ســارة فــي مقالتــه (البنيــة االجتماعيــة لالنتفاضــة الفلســطينية،
العــدد  ،189كانــون األول (ديســمبر)  ،1988ص  ،)19-3اجلانــب االجتماعــي مــن
االنتفاضــة مــن طــرف الفلســطينيني ،وســلط الضــوء علــى كل مركبــات اجملتمــع
الفلســطيني مــن عمــال وفالحــني وبرجوازيــني وطنيــني وفئــات مهنيــة وطلبــة
ونســاء ،ليضــع صــورة ألطيــاف اجملتمــع الفلســطيني فــي فتــرة االنتفاضــة األولــى.
لقــد وجــد ســارة أن الطبقــات االجتماعيــة الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة اشــتركت بهمــة عاليــة فــي االنتفاضــة ،مــع مراعــاة أن لــكل طبقــة مــا
مييزهــا عــن غيرهــا ،ومــن املهــم التنويــه إلــى أن الكاتــب قســم مكونــات اجملتمــع
إلــى طبقــات وفئــات ،الطبقــات (العمــال ،الفالحــني ،البرجوازيــة الوطنيــة) ،الفئــات
(املهنيــني ،الطلبــة ،النســاء).
ختــم فيهــا الكاتــب مقالتــه باحلديــث عــن فئــة النســاء ،إذ رأى أنهــن مفاجــأة
االنتفاضــة؛ فحجــم وفاعليــة مشــاركتهن عكســت التطــور امللحــوظ لوعيهــن
السياســي ،وفئــة الطــالب بحجمهــا الهائــل وانتشــارها فــي كل األنحــاء ،ظهــروا
كقــوة صــدام أساســية وذراع االنتفاضــة الضــارب ،أمــا فئــة املهنيــني الذيــن
ينتمــون فــي غالبيتهــم إلــى طبقــة البرجوازيــة الوطنيــة ،وفــي اعتقــاد الكاتــب
أن هــذه الفئــة (املهنيــني) هــي األقــدر واألمكــن علــى قيــادة االنتفاضــة .أمــا فــي
خانــة الطبقــات ،فكانــت البرجوازيــة الفلســطينية قــد تعرضــت لإلضعــاف مــن
قبــل االحتــالل ،فوجــدت نفســها فــي خنــدق املواجهــة برفقــة الفالحــني والعمــال،
هــذه الطبقــة وضعــت تفاهماتهــا مــع االحتــالل جانب ـا ً وانخرطــت فــي فعاليــات
االنتفاضــة.
ومــن وجــه نظــر الكاتــب ،كانــت طبقــة الفالحــني األقــل انتشــارا ً فــي التجمعــات
الســكنية إذا مــا قورنــوا بطبقــة العمــال ،ولكــن مشــاركتهم فــي االنتفاضــة
كانــت لهــا أهميــة اســتثنائية ،إذ أعطــوا االنتفاضــة أبعــادا ً إضافيــة ،كفكــرة
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انتشــارها وامتدادهــا مكانــا ً وزمانــاً ،وإطــالق االقتصــاد الزراعــي ليعــزز أركان
الصمــود االقتصــادي الفلســطيني .أمــا طبقــة العمــال ،فيــرى ســارة أنهــا الطبقــة
األقــوى واألهــم فــي التركيبــة االجتماعيــة والســكانية الفلســطينية ،إذ يزيــد عــدد
املنضمــني فــي إطارهــا علــى ســدس الســكان ،وانخراطهــم فــي االنتفاضــة كان
ذا أهميــة وطابــع إســتراتيجي .ويبــدو أن تبلــور هــذه الرؤيــة عنــد الكاتــب هــو مــا
دفعــه لكتابــة مقالــة أخــرى تنفــرد فقــط بــدور العمــال ،وحملــت عنــوان (العمــال
الفلســطينيون واالنتفاضــة ،العــدد  ،198أيلــول (ســبتمبر)  ،1989ص .)15-3
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شــغلت طبقــة العمــال دورا ً أساســيا ً ومهمــا ً فــي االنتفاضــة ،كيــف ال وهــم
الذيــن فجــروا أحداثهــا بســبب عمليــة الدهــس التــي تعــرض لهــا بعضهــم
بفعــل مســتوطن واستشــهد علــى إثرهــا أربعــة عمــال .إن حجــم القــوة العاملــة
فــي الضفــة والقطــاع قــدر بحوالــي  284ألف ـاً ،أي مــا يقــارب  % 20مــن إجمالــي
الســكان.
كان دور العمــال وتأثيرهــم فــي االنتفاضــة فــي أكثــر مــن اجتــاه وعلــى عــدة أصعــدة،
كاالمتنــاع عــن الذهــاب إلــى العمــل فــي املســتوطنات واملشــاريع اإلســرائيلية فــي
الضفــة والقطــاع ،والتوقــف عــن الذهــاب إلــى العمــل فــي األســواق اإلســرائيلية ،إذ
وصلــت نســبة املتخلفــني عــن الذهــاب إلــى العمــل نحــو  % 40إضافــة إلــى انخراط
العمــال فــي عمليــة اســتنهاض االقتصــاد الفلســطيني ،ال ســيما فــي القطاعــني
الزراعــي والصناعــي ،وفــي هــذا الســياق ،كان املغــزى مــن عمليــة االســتنهاض هــو
تأمــني ســلع بديلــة عــن الســلع اإلســرائيلية ،وتأمــني فــرص عمــل للمضربــني عــن
ـون مواجهــة
العمــل فــي الســوق اإلســرائيلية ،ومحاولــة خلــق بنيــة اقتصاديــة تكـ ّ
للبنيــة االقتصاديــة اإلســرائيلية .هــذا فــي إطــار الــدور .أمــا التأثيــر ،فــكان ملحوظا ً
وفعــاالً ،فبســبب اإلضــراب واملقاطعــة ،انخفــض احملصــول الزراعــي اإلســرائيلي
عــام  1988مبقــدار  % 30وتراجــع اإلنتــاج الصناعــي خــالل الثمانيــة أشــهر األولــى
لالنتفاضــة بنســبة  % 20وفــي قطــاع الســياحة ،تقلصــت العائــدات الســنوية
بنســبة  % 30وأكــد مســؤولون إســرائيليون أن االنتفاضــة كلفــت إســرائيل فــي
الثمانيــة أشــهر األولــى حوالــي  800مليــون دوالر .وفــي تصريــح ملديــر عــام وزارة
الصناعــة والتجــارة ،ذكــر أن إســرائيل تكبــدت خســائر ســنوية فــي املبيعــات
للضفــة والقطــاع مقدارهــا  600مليــون دوالر.
صحيــح أن ســارة أعطــى فــي مقالــه بعــض املؤشــرات واألرقــام االقتصاديــة التــي
بينــت كيــف أثــرت االنتفاضــة علــى االقتصــاد اإلســرائيلي ،ولكــن ذلــك فــي إطــار
رؤيــة اجتماعيــة ،بينمــا كتــب عبــد العزيــز األعــرج مقــاال ً بعنــوان (االنتفاضــة تعمق
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أزمــة االقتصــاد اإلســرائيلي ،العــدد  ،195حزيــران (يونيــو)  ،1989ص  ،)36-46يحتــوي
علــى رؤيــة اقتصاديــة واضحــة ومركــزة تعكــس تأثيــر االنتفاضــة علــى االقتصــاد
اإلســرائيلي .حــاول األعــرج مــن خــالل مقالتــه أن يضــع القــارئ فــي صــورة الوضــع
االقتصــادي اإلســرائيلي فــي قطاعاتــه الرئيســية :الصناعــة ،والزراعــة ،والبنــاء،
والســياحة ،والضرائــب ،إضافــة إلــى خســائر اجليــش والشــرطة ،وسنســتعرض
بعــض هــذه القطاعــات.
فــي القطــاع الصناعــي ،تعتبــر سياســة اإلضرابــات العامــة ســكينا ً فــي خاصــرة
هــذا القطــاع ،فمثـالً ،أعلنــت القيــادة الوطنيــة املوحــدة لالنتفاضــة اإلضــراب العام
فــي تاريــخ  ،21/12/1987وفــي هــذا اليــوم فقــط ،تكبــد قطــاع الصناعــة خســائر
بقيمــة  12مليــون شــيقل ،وفــي النصــف الثانــي مــن العــام  ،1988بلــغ عــدد
الشــركات اإلســرائيلية التــي تعانــي مــن مشــاكل ماليــة حوالــي  3400شــركة.
وتعــرض قطــاع الزراعــة الــذي يعتبــر ركنـا ً أساســيا ً فــي االقتصــاد اإلســرائيلي إلــى
ضربــات موجعــة كــون نســبة العمــال الفلســطينيني العاملــني فــي هــذا القطــاع
تصــل إلــى  % 18والالفــت فــي هــذا الشــأن أن االضطرابــات جــاءت فــي وقــت
حســاس (موســم قطــف الثمــار) ،لذلــك ،حــدث انخفــاض فــي منتــوج البرتقــال
بنســبة  % 50فــي إحــدى املناطــق ،ناهيــك عــن آالف األطنــان مــن الثمــار التــي
تعفنــت وباتــت غيــر صاحلــة ،وجــزء منهــا كان معــ ّدا ً للتصديــر .وعلــى مســتوى
اجليــش والشــرطة ،كانــت هنــاك خســائر فادحــة وتكاليــف تقــدر باملاليــني جــراء
انتشــارهم ،إذ أشــارت التقاريــر واإلحصائيــات إلــى أن التكاليــف وصلــت إلــى 42
مليــون دوالر أميركــي شــهرياً ،وحتــى كانــون الثانــي (ديســمبر)  1988وصلــت إلــى
مــا يزيــد علــى  545مليــون دوالر.
تأثيــر االنتفاضــة علــى اجملتمــع اإلســرائيلي لــم يقتصــر فقــط علــى اجلانــب
االقتصــادي ،بــل طــال الوضعــني السياســي واالجتماعــي فيهــا ،وهــذا مــا يبحثــه
يونــس الســيد فــي مقالــه (االنتفاضــة وتأثيرهــا فــي الوضعــني السياســي
واالجتماعــي اإلســرائيلي ،العــدد  ،196متــوز (يوليــو)  ،1989ص ،)3-24فتأثيرهــا علــى
الوضــع االجتماعــي كان واضحـا ً متجســدا ً فــي الــرأي العــام اإلســرائيلي ،إذ جنحــت
االنتفاضــة فــي تعميــق الهــوة داخــل اجملتمــع اإلســرائيلي وأحدثــت تشــققات
بالغــة ،حتديــدا ً بــني الشــعب ومؤسســته العســكرية ،فاألخيــرة كانــت تتمتــع
بثقــة شــبه مطلقــة مــن الشــعب ،حتــى نالــت فــي اســتطالع الــرأي الــذي أجرتــه
جامعــة تــل أبيــب نســبة  94%مــن ثقــة اجلمهــور ،ولكــن بفعــل االنتفاضــة وعــدم
القــدرة علــى إخمادهــا ،كانــت املؤسســة العســكرية هــي األكثــر تعرضـا ً للهجــوم
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واالنتقــاد ،كمــا اهتــزت صــورة اجليــش اإلســرائيلي أمــام مجتمعــه.
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كذلــك أوقعــت االنتفاضــة األثــر فــي اجملــال السياســي اإلســرائيلي ،فعلــى مســتوى
احلكومــة اإلســرائيلية ،وُجهــت إليهــا انتقــادات عديــدة تركــزت فــي ثــالث نقــاط:
فشــلها فــي قمــع االنتفاضــة ،وفشــلها فــي إدارة املناطــق احملتلــة وعــدم قدرتهــا
علــى خلــق قيــادات سياســية تابعــة لهــا فــي تلــك املناطــق ،باإلضافــة إلــى رفضها
املتواصــل للمقترحــات الســلمية .وعلــى مســتوى األحــزاب واحلــركات اإلســرائيلية،
فقــد زادت االنتفاضــة مــن حــدة اخلــالف املســتحكم بــني احلزبــني الكبيريــن :العمــل
والليكــود ،وظهــرت أيضـا ً تصدعــات عديــدة داخــل األحــزاب نفســها نتيجــة تعــدد
واختــالف الــرؤى فــي كيفيــة مواجهــة االنتفاضــة ،بــني مؤيــد حللــول ســلمية وآخــر
مناصــر لفكــرة القــوة العســكرية.
مــن املهــم أن يكــون ذكــرى يــوم األرض حاضــرا ً فــي هــذه األنثولوجيــا ،متام ـا ً كمــا
هــو حاضــر فــي تاريــخ الشــعب الفلســطيني وفصــول مقاومتــه الشــعبية ،ملــا
يحملــه هــذا اليــوم  1978/3/30مــن رمزيــة وطنيــة نضاليــة فلســطينية .ولعــل
الذكــرى الثانيــة عشــرة ليــوم األرض كان لهــا رونــق خــاص نظــرا ً للتوقيــت الــذي
أحييــت فيــه هــذه الذكــرى «االنتفاضــة األولــى» ،ويرصــد تقريــر خلليــل الســعدي
بعنــوان (الذكــرى الثانيــة عشــرة ليــوم األرض :إضــراب عــام وتظاهــرات ومصادمــات،
العــدد  ،182أيــار (مايــو)  ،1988ص ،)87-79أهــم األحــداث والفعاليــات التــي شــهدها
ذلــك التاريــخ ،نظــرا ً ألن اجلماهيــر الفلســطينية فــي األراضــي احملتلــة حتديــدا ً وجدوا
أن هــذه فرصــة مناســبة ليجــددوا تضامنهــم مــع أبنــاء قضيتهــم فــي الضفــة
والقطــاع ،وليؤكــدوا أنهــم مــا زالــوا ضلع ـا ً فــي جســم القضيــة الفلســطينية
ولــم يبتــروا.
فــي ســياق االســتعدادات لهــذا اليــوم ،قــررت اإلدارة العامــة للجنــة القطريــة
للدفــاع عــن األراضــي خــالل اجتماعهــا فــي الناصــرة ،الدعــوة إلــى إعــالن اإلضــراب
العــام والشــامل للجماهيــر العربيــة الفلســطينية داخــل اخلــط األخضــر ،كمــا
قــررت اللجنــة إقامــة مســارات مركزيــة فــي ثالثــة مواقــع فــي آن واحــد وهــي:
البطــوف ،واملثلــث ،والنقــب ،ونشــاط مركــزي آخــر فــي كفــر كنــا.
علــى اجلانــب اآلخــر ،اتخــذت ســلطات االحتــالل سلســلة مــن اإلجــراءات ملواجهــة
احتمــال وقــوع أحــداث عنيفــة نظــرا ً لالنتفاضــة املســتمرة فــي األراضــي احملتلــة
عــام  ،1967وبالتالــي وقــوع االحتــالل بــني مطرقــة االنتفاضــة وســندان الداخــل
احملتــل .وبالعــودة إلــى اإلجــراءات التــي ســعى االحتــالل مــن خاللهــا لشــل حركــة
الشــارع الفلســطيني ،عــن طريــق فــرض منــع جتــول فــي الضفــة وغــزة والداخــل،
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ومنــع حركــة الصحفيــني ،وإغــالق بوابــات العبــور واجلســور ،ونشــر قــوات الشــرطة
فــي أماكــن عديــدة فــي مناطــق الداخــل ،عمــت حالــة مــن االســتنفار فــي كل
مؤسســات ومراكــز االحتــالل .وبعــد كل هــذا ،خرجــت مصــادر أمنيــة إســرائيلية
تعبــر عــن خيبــة أملهــا مــن حقيقــة أن جميــع اإلجــراءات الوقائيــة واالســتعدادات
املســبقة لــم تثبــت فعاليتهــا فــي معظــم املناطــق.
بعــد أن أســدل الســتار عــن االنتفاضــة مــع بدايــة عقــد التســعينيات ،بــدأت
الكتابــات حــول االنتفاضــة تنطلــق مــن تقييــم التجربــة ودراســتها ،فكتــب
محمــد اجلنــدي مقــاال ً بعنــوان (أفــق االنتفاضــة الفلســطينية ،العــدد  ،194آذار
(مــارس)  ،1990ص ،)25-13طــرح فيــه فكــرة اإلطــار السياســي لالنتفاضــة ،واعتبــر
أن إطارهــا السياســي يتمثــل فــي تطبيــق قــرار التقســيم الصــادر عــن اجلمعيــة
العامــة لــألمم املتحــدة ( ،)181واملطالبــة بإقامــة دولــة فلســطني علــى األراضــي
الفلســطينية التــي احتلــت عــام  1967واملؤلفــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة .باملقابــل ،رفضــت اإلدارة اإلســرائيلية وشــقيقتها األميركيــة مثــل هكــذا حــل،
وضمــن هــذا الســياق ،طــرح اجلنــدي الســؤال التالــي :هــل ثمــة أفــق حلــل القضيــة
الفلســطينية فــي منحنــى الصالــح الفلســطيني ضمــن مركــب الظــروف احلاليــة
(فــي تلــك الفتــرة)؟
وكانــت إجابتــه أن املوقــف األميركــي -اإلســرائيلي ال يــدع هامش ـا ً للحــل الوســط
مــا دام التطــرف الليكــودي -العمالــي يســيطر علــى احلكــم هنــاك ،وبالتالــي ،ال
يوجــد أمــام الفلســطينيني ســوى حلــني أو حــلّ مركــب مــن احللــني معـاً ،فإمــا أن
يســتمروا فــي طــرق بــاب اجملتمــع الدولــي مــن أجــل املســاعدة علــى إيجــاد حــل
(االحتــاد الســوفييتي ،أوروبــا الغربيــة ،األمم املتحــدة) ،أو االعتمــاد علــى االنتفاضــة من
أجــل انتــزاع احلــق الفلســطيني بالقــوة ،ولكــن مــع ضــرورة عــدم ربــط االنتفاضــة
بالكفــاح املســلح.
فــي املقابــل ،خصــص محمــد األزهــري مقالتــه (االنتفاضــة ومفهــوم املقاومــة
املدنيــة ،العــدد  ،206أيــار (مايــو)  ،1990ص  ،)34-13لعــرض وجهــات نظــر وحجــج
املعارضــني لفكــرة املقاومــة الشــعبية فــي الســياق الفلســطيني ومحاولــة
الــرد عليهــم ،ومــن هــذه احلجــج )1( :املقاومــة املدنيــة مــرادف للســلبية ،ومــن
يتبنــى الدعــوة إليهــا غالبــا ً مــا يكــون شــخصا ً ســلبيا ً ومســتكيناً ،ومعارضــة
اســتخدام العنــف ال تعبــر إال عــن العجــز وعــدم الرغبــة فــي املقاومــة احلقيقيــة،
الــرد :املقاومــة الشــعبية ال تعنــي الســلبية ،بــل العكــس هــو الصحيــح ،فخــروج
اجلماهيــر إلــى الشــوارع وقــرار التصــدي واملواجهــة وعمليــة احلشــد والتعبئــة ،ال
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تعبــر عــن ســكون أو عــدم رغبــة فــي املواجهــة ،الســلبية تكــون فــي اجللــوس علــى
مقعــد املتفــرج )2( .أمنــاط املقاومــة املدنيــة متنــع الدفــاع الشــرعي عــن النفــس
فــي مواجهــة عنــف احملتــل ،الــرد :ليــس ثمــة مــا يوحــي أن الفلســطينيني وقيادتهم
علــى األرض قــد أغلقــوا بــاب الدفــاع عــن النفــس ،وفي أحــد البيانــات ،دعــت القيادة
املوحــدة إلــى االنتقــام مــن قــوات االحتــالل ،وأن يكــون كل شــهيد مقابلــه قتيــل،
كمــا أن األســلحة البدائيــة كاحلجــر والســكني كانــت حاضــرة ،وبالتالــي ،فالعنــف
كان حاضــرا ً ولكــن ضمــن اإلمكانيــات املمكنــة )3( .مفهــوم اجلهــاد يتضمــن
اللجــوء إلــى العنــف ،الــرد :هــذه احلجــة تنطلــق مــن محوريــة الثقافــة اإلســالمية
فــي إطــار احليــاة الفلســطينية ،ولكــن مفهــوم اجلهــاد اإلســالمي أوســع بكثيــر
مــن مجــرد املقاومــة بالعنــف ،وأي وســيلة تســتخدم ضــد احملتــل هــي بحــد ذاتهــا
جهــاد ،ولذلــك ،فمختلــف أشــكال املقاومــة املدنيــة تدخــل فــي حــوزة اجلهــاد.
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شــهد نيســان «ابريــل»  2021بدايــ ًة ومؤشــرات لتصعيــد خطيــر ،ال يــكاد يهــدأ
ليعــود مجــددا إلــى الواجهــة ،وذلــك أن القضيــة واملــكان همــا :القــدس.
اعتــداءات االحتــالل ومســتوطنيه ،فــي بــاب العامــود وحــي الشــيخ جراح واملســجد
األقصــى ،أدت إلــى اشــتباك فلســطني كاملــة ،بقدســها وضفتهــا وغزتهــا وداخلها
احملتــل وحتــى شــتاتها ،وكان الـــ  18مــن أيــار ،وهــو يــوم اإلضــراب الشــامل ،عنوانــا
وطنيــا وحدثــا تاريخيــا لــم تشــهده فلســطني منــذ العــام .1936
فــي أيــار «مايــو»  ،2021انتفضــت القــدس دفاعـا ً عــن محــاوالت إيقــاع نكبــة جديدة
بحــق  500مــن أبنــاء شــعبنا فــي قلــب القــدس ،وعربــدات جنــود االحتــالل فــي
بــاب العامــود ،وصــوال ً إلــى محاولــة املســتوطنني اقتحــام املســجد األقصــى فــي
الثامــن والعشــرين مــن رمضــان ( 10أيــار) فــي مــا يُطلــق عليــه «مســيرة األعــالم»،
وهــو احلــدث الــذي أجــج األوضــاع ،ودفــع إلــى أن تهــب مــدن وبلــدات الداخــل احملتــل
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واخمليمــات والشــتات ،نصــرة لألقصــى والشــيخ
جــراح والقــدس.
توتــر األوضــاع علــى األرض بــدأ بقمــع شــرطة االحتــالل للمقدســيني الذيــن اعتــادوا
بعــد اإلفطــار اجللــوس علــى درجــات بــاب العامــود ،حيــث اســتخدمت طيلــة ليالــي
رمضــان ،شــرطة اخليالــة ومركبــات امليــاه العادمــة وأطلقــت الرصــاص املعدنــي
وقنابــل الصــوت والغــاز مــا تســبب بإصابــة املئــات واعتقــال العشــرات مــن األطفال
والشــبان والشــابات.
لكنهــا ،كانــت منــذرة بالتفجــر قبــل ذلــك بعــدة أيــام ،حــني بــدأت االعتصامــات
فــي حــي الشــيخ جــراح ،وكانــت تقابــل بقمــع وحشــي وتنكيــل واعتقــاالت بحــق
أهالــي احلــي واملتضامنــني معهــم.
ال ينظــر إلــى الشــيخ جــراح ،علــى أنــه قضيــة  28منــزال ً فلســطينياً ،يحــاول
االســتيطان منــذ  49عامــا ً االســتيالء عليهــا ،إمنــا قضيــة كل فلســطني وكل
فلســطيني ،حيــث جوهــر االشــتباك الدائــر اليــوم واملســتمر منــذ النكبــة ،واملرتكــز
علــى ثالثــة محــاور رئيســية :الالجئــون ،القــدس ،االســتيطان.
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فــي الشــيخ جــراح بــدأ التوتــر فــي تشــرين أول «أكتوبــر»  ،2020حــني أعلنــت
محاكــم االحتــالل قرارهــا بتهجيــر  28عائلــة مــن احلــي ،وهــي عائــالت مهجــرة فــي
األصــل منــذ النكبــة مــن عــدة مــدن كيافــا وحيفــا وأحيــاء القــدس كالطالبيــة
والقطمــون.
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لكــن ،تهويــد الشــيخ جــراح لــم يبــدأ منــذ  2009أو  1972فقــط ،ففــي نكســة
حزيــران  ،1967قامــت العصابــات الصهيونيــة باســتغالل ظــروف احلــرب واحتــالل
مــا تبقــى مــن فلســطني ،واالســتيالء علــى منــزل يعــود لعائلــة «الشــنطي» وكان
أصحابــه فــي ذلــك الوقــت بدولــة الكويــت.
العائــالت الـــ  28متتلــك وثائــق تثبــت ملكيتهــا لــألرض وللبيــوت ،بعــد اتفــاق بــني
وزارة اإلنشــاء والتعميــر األردنيــة ،التــي كانــت حتكــم وتديــر أوضــاع مدينــة القــدس
فــي تلــك الفتــرة ،ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني «االونــروا»،
والتــي تقضــي مبنــح بيــوت للعائــالت مقابــل تخليهــا عــن بطاقــة الالجئــني .لكــن
االضطرابــات فــي املنطقــة ونكســة حزيــران  1967حالــت دون تثبيــت ملكيــة
البيــوت.
وفــي تفاصيــل االتفــاق ،فــإن العائلــة التــي تقــوم ببنــاء مجتمــع صالــح للعيــش،
وبيئــة ايجابيــة كإنشــاء حديقــة وزراعــة أشــجار وبنــاء جــدران وتلتــزم بدفــع اإليجار
ومســتحقات امليــاه والكهربــاء ملــدة ثــالث ســنوات ،تتملــك األرض ،وهــو مــا قامــت
بــه الـــ  28عائلــة واســتحقت البيــوت.
العــام  1972كان حاســما فــي تهويــد الشــيخ جــراح ،حــني قامــت جمعيتــان
اســتيطانيتان (جمعيــة اليهــود الشــرقيني وجمعيــة اليهــود الغربيني) واملســجلتان
فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة ،بتســجيل العقــارات باســمها ،معتمــدة علــى
وثائــق مــزورة مــن املســتوطنني ،مدعومــة بقضــاء االحتــالل الــذي ســن قوانــني
خاصــة لســرقة بيــوت املقدســيني وممتلكاتهــم وأراضيهــم في ســنوات اخلمســينات
والســتينات ،واســتمرت تلــك القوانــني غيــر القانونيــة وغيــر األخالقيــة طيلــة
الســنوات الســابقة ،وكان آخرهــا فــي عــام .2017
بعــد مطالبــة اجلمعيــات االســتيطانية واملســتوطنني مبــا يدعــون أنهــا أمالكهــم،
وأن بحوزتهــم وثائــق تثبــت ادعاءاتهــم وتعــود للعــام  ،1875حتــرك أهالــي احلــي،
وعينــوا فــي ثمانينــات القــرن املاضــي ،محاميــا ً يهوديــا ً (لعــدم وجــود محامــني
عــرب أو ندرتهــم فــي تلــك املرحلــة) ليدافــع عــن حقوقهــم ،قبــل أن يكتشــفوا
أنــه تآمــر عليهــم لصالــح اجلمعيــات االســتيطانية ،وأن قضــاء االحتــالل أغلــق
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ملــف القضيــة بعــد أن ثبــت امللكيــة للمســتوطنني ،الذيــن اعتبــروا أهالــي احلــي
الفلســطينيني مســتأجرين لديهــم ،فــي عامــي  2009و 2010قامــت شــرطة
االحتــالل ومســتوطنوها بإخــالء ثالثــة بيــوت ونصــف مــن احلــي بالقــوة.
أمــا حكايــة بــاب العامــود ،فبــدأت تتصاعــد تدريجيــا مــع بدايــة رمضــان ،مبنــع
االحتــالل املقدســيني مــن اجللــوس علــى درجــات بــاب العامــود ،مــا أدى إلــى اشــتعال
مواجهــات متفرقــة فــي محيــط البلــدة القدميــة ،وباألخــص بــاب الســاهرة ،شــارع
صــالح الديــن ،شــارع نابلــس ،شــارع الســلطان ســليمان ،وحــي املصــرارة ،لتنتقــل
الحقــا إلــى معظــم أحيــاء مدينــة القــدس.
تعاملــت شــرطة االحتــالل بوحشــية مفرطــة مــع األهالــي فــي القــدس ،ووقعــت
مئــات االصابــات وعشــرات االعتقــاالت بــني صفــوف املقدســيني ،الذيــن استبســلوا
فــي الــرد علــى اســتفزازات االحتــالل ومحاوالتــه منعهــم مــن ممارســة طقوســهم
الرمضانيــة.
ملــع تطبيــق «تيــك تــوك» ،الــذي نشــر عبــره املقدســيون مقاطــع فيديــو انتشــرت
بكثافــة لشــبان يطــاردون مســتوطنني ويلقونهــم أرضــا ً ويشــبعوهم ضربــا ً
ويهينــون شــرطة االحتــالل مبواجهتهــم مــن مســافة صفــر باحلجــارة وعبــوات املــاء
البالســتيكية والعــراك باأليــدي.
مــدن وبلــدات الداخــل احملتــل ،نقبهــا ووســطها ومثلثهــا وجليلهــا ،شــهدت فــي
بدايــات أيــار «مايــو» مســيرات واعتصامــات حاشــدة ،امتــدت علــى كامــل التــراب
الفلســطيني ،انطلقــت الفعاليــات املنــددة بتهويــد القــدس وحصــار غــزة
واالســتيطان فــي يافــا ،فــي مدينــة حيفــا مســاء الـــ  27مــن نيســان «ابريــل» ،2021
حلقــت بهــا أم الفحــم ويافــا فــي الرابــع مــن أيــار ،ثــم خــرج طلبــة جامعيــون فــي
حيفــا مــرة أخــرى فــي اخلامــس مــن أيــار رفضـا ً لتهويــد الشــيخ جــراح ،لتلحقهــم
الناصــرة ،فتصبــح حيفــا والناصــرة عنــوان لالحتجاجــات ،ثــم تلتحــق عــكا واللــد
والرملــة والنقــب وبئــر الســبع وطمــرة ومجــد الكــروم وجديــدة املكــر وكفركنــا
ونحــف وشــفاعمرو وعبلــني ورهــط وكفــر قاســم والطيبــة وكابــول وكفــر ياســيف
ونحــف وباقــة الغربيــة والبعينــة جنيــدات ووادي عــارة وجســر الزرقــا وديــر األســد
وجلجوليــا ورهــط وشــقيب الســالم وعــني ماهــل وكفــر منــدا والزرازيــر وكفــر قــرع
والبعنــة والطيــرة والطيبــة.
كانــت فعاليــات «أســبوع االقتصــاد الوطنــي» واحــدة مــن أعمــق الفعاليــات
الوطنيــة التــي نظمــت فــي مــدن وبلــدات الداخــل احملتــل ،إضافــة إلــى جداريــات
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وبحســب تقاريــر صحفيــة ،فــإن عــدد املعتقلــني مــن الداخــل احملتــل علــى خلفيــة
مشــاركتهم فــي أحــداث الهبــة ،وصــل منــذ نهايــات نيســان وأيــار وحتــى منتصــف
حزيــران إلــى أكثــر مــن  2200معتقــل ،بينهــم  204فــي مدينــة اللــد ،فيمــا أغلــق
وألول مــرة فــي الداخــل احملتــل مدخــل بلــدة جديــدة املكــر باملكعبــات االســمنتية.
من نيسان إلى أيار ..امتداد وتعمق الهبة
فــي يومــي  23و 24نيســان ،انضمــت الضفــة وغــزة إلــى املواجهــة ،التــي أخــذت
بالتصاعــد ،ووصلــت ذروتهــا حــني قامــت فصائــل املقاومــة فــي غــزة بقصــف عــدة
مــدن وبلــدات اســرائيلية ،أبرزهــا «تــل أبيــب» ،فيمــا كانــت الضربــة األولــى لضواحي
مدينــة القــدس مســاء العاشــر مــن أيــار ،مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــة عنيفــة بــني
املقاومــة واالحتــالل ،ارتقــى خاللهــا  253شــهيدا ً واصيــب  ،1948معظمهــم فــي
الفتــرة مــا بــني  21-10أيــار ،فيمــا قتــل  12اســرائيليا .إضافــة إلــى  53شــهيد ارتقوا
برصــاص جنــود وشــرطة االحتــالل واملســتوطنني منــذ بدايــة العــام  ،2021منهــم
 41ارتقــوا فــي الهبــة األخيــرة.
وتــوزع الشــهداء الـــ  53علــى مختلــف مــدن ومحافظــات الوطــن 4 ،منهــم
استشــهدوا فــي اللــد وأم الفحــم وحيفــا وطمــرة ،و 14مــن محافظــة نابلــس،
وثمانيــة مــن اخلليــل ،وســبعة مــن رام اهلل ،وأربعــة فــي كل مــن جنــني وطولكــرم،
وثالثــة فــي كل مــن القــدس وســلفيت ،واثنــان مــن أريحــا ،وشــهيد واحــد فــي كل
مــن بيــت حلــم وطوبــاس.
الثامن عشر من أيار ..إضراب « من البحر إلى النهر»
شــكل الثالثــاء ،الثامــن عشــر مــن أيــار ،يومــا عظيما مــن أيام الثــورة الفلســطينية
املعاصــرة ،بإضــراب غيــر مســبوق منــذ  85عامــاً ،وحتديــدا ً اإلضــراب الكبيــر عــام
 ،1936والــذي اندلعــت شــراراته حــني قتلــت مجموعــة فلســطينية مقاومــة فــي
 15نيســان (ابريــل)  1936بالقــرب مــن عنبتــا يهوديــني وجرحــت ثالث ـاً ،كانــوا فــي
طريقهــم إلــى «تــل أبيــب» وفــي اليــوم التالــي استشــهد فلســطينيان علــى أيــدي
«الهاغانــاه» فــي بيــارة بالقــرب مــن يافــا ،فوقعــت صدامــات عنيفــة بــني العــرب
واليهــود خصوصــا ً فــي األحيــاء اخملتلطــة ،وأحرقــت عشــرات البيــوت واحلوانيــت،
وقتــل يهــودي وجــرح نحــو خمســني .وبعــد ثالثــة أيــام ســيطرت احلكومــة
البريطانيــة علــى الوضــع وفرضــت حظــر التجــول علــى يافــا وتــل أبيــب وجوارهمــا
وأعلنــت حالــة الطــوارئ ،فيمــا أعلنــت يافــا اإلضــراب العــام وتبعتهــا مــدن وقــرى
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فلســطني ،رفضــا لسياســة بريطانيــا فــي عــدم وقــف الهجــرة اليهوديــة إلــى
فلســطني.
فــي إضــراب  ،2021ردت كل فلســطني ،مــن شــمالها إلــى جنوبهــا ،ومــن غربهــا إلــى
شــرقها ،ومــن بحرهــا إلــى نهرهــا ،علــى ظنــون االحتــالل وتوقعاتــه ،والــذي عمــل
منــذ  73عامــا علــى تفرقــة الفلســطيني عــن الفلســطيني ،وإذ باللــد تخــرج نصرة
للقــدس ،والقــدس تخــرج نصــرة لألقصــى ،وغــزة تقاتــل نصــرة للقــدس ،وعــني
احللــوة والبقعــة يخرجــان نصــرة لغــزة ،والضفــة تهــب نصــرة للجميــع ،والناصــرة
وحيفــا ويافــا وعــكا وأم الفحــم واخلليــل وســلفيت وأريحــا وكامــل التــراب والوجــود
الفلســطيني ،يتوحــد ثائــرا ً فــي وجــه االحتــالل.
فــي البــدء كان القــرار مــن الداخــل ،أعلنتــه القــوى الوطنيــة ،واألحــزاب ،وجلنــة
املتابعــة العربيــة ،واألطــر واحلــركات السياســية والثقافيــة الفلســطينية ،تبعتــه
كافــة الفصائــل والهيئــات الرســمية والشــعبية والنقابــات والعمــال فــي الضفــة
وغــزة والشــتات ،ودعــت حركــة فتــح إلــى يــوم نفيــر علــى جميــع نقــاط االحتــكاك
واملواجهــة ،فخرجــت مئــات املســيرات فــي معظــم مــدن وقــرى ومخيمــات
فلســطني ،كمــا خرجــت مســيرات ضخمــة كان أبرزهــا مســيرة رام اهلل والبيــرة،
وعلــى علــى احلــدود اللبنانيــة – الفلســطينية استشــهد شــاب لبنانــي برصــاص
جيــش االحتــالل بعــد أن اقتــرب عشــرات الشــبان مــن الســياج الفاصــل رشــقوا
األبــراج العســكرية باحلجــارة وثبتــوا فوقهــا علــم فلســطني ،فيمــا شــارك اآلالف
فــي مظاهــرة ضخمــة احلــدود األردنيــة – الفلســطينية ،حيــث اعتقــل االحتــالل
شــابني بذريعــة تســللهما إلــى الداخــل ،فيمــا خرجــت عشــرات التظاهــرات فــي
عواصــم ومــدن عربيــة واســالمية وأجنبيــة نصــرة لفلســطني.
ّ
احملــال التجاريــة
ومتيــز اإلضــراب بشــموله جميــع مناحــي احليــاة؛ إذ أُغلقــت
واملؤسســات اخلاصــة ،وامتثــل املوظفــون والعمــال والطلبة للقــرار ،رغــم التهديدات
ّ
العمــال
التــي أطلقتهــا أذرع املؤسســة اإلســرائيلية وأربــاب العمــل اليهــود بفصــل
ّ
عطــل فيــه
الفلســطينيني ،الالفــت هــذه املــرّة أن اإلضــراب لــم يكــن مجــرّد يــوم ي ُ ّ
املوظفــون والطلبــة عــن أعمالهــم ومدارســهم ،بــل بــدت احلــركات الشــبابية معــه
فــي أوج نشــاطها فــي القــرى واملــدن ،التــي شــهد بعضهــا تظاهــرات وتَــوزّع شــبان
حلــث اخلارجــني إلــى أعمالهــم علــى االلتــزام
علــى مداخــل القــرى ومخارجهــا
ّ
بالقــرار ،فيمــا عُ قــدت بعــض النــدوات الثقافيــة وورش العمــل وحلقــات النقــاش،
وجــرت فعاليــات رســم وتوعيــة لألطفــال والناشــئني حــول األوضــاع التــي تشــهدها
األراضــي احملتلــة ،فــي اســتغالل إيجابــي ليــوم اإلضــراب .وامتــاز هــذا اإلضــراب
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بااللتــزام الذاتــي الشــعبي ،مــن دون احلاجــة إلــى ضغــوط أو دعــوات .ففــي إضرابــات
االنتفاضــة األولــى ،كانــت قــوات مســلحة بالســالح األبيــض أو املس ّدســات جتــوب
القــرى واملــدن فــي الضفــة ،لفــرض إغــالق احملــال التجاريــة ومنع العمــال مــن التو ّجه
إلــى أراضــي الـــ .48وع ّبــر الفلســطينيون عــن فرحــة كبيــرة بنجــاح اإلضــراب بهــذه
الشــمولية وهــذا االلتــزام الكبيــر ،غيــر املســبوقَني منــذ انتهــاء االنتفاضــة األولــى
علــى أقــلّ تقديــر ،علم ـا ً أنــه ســبقت ذلــك دعــوات متكــررة إلــى اإلضــراب خــالل
احلــروب علــى غــزة وغيرهــا مــن األحــداث الداميــة ،لكنهــا لــم تنجــح ّإال نســبياً.
فمثـالً ،عنــد ارتقــاء شــهداء فــي بلــدة مــا ،يصيــر اإلضــراب تلقائيـا ً عــادة احترامـا ً
لــدم الشــهداء وحــدادا ً عليهــم ولضمــان أوســع مشــاركة فــي تشــييعهم ،لكــن
مــا لــم تشــهده فلســطني منــذ االنتفاضــة األولــى هــو املشــاركة الكبيــرة علــى
امتــداد مســاحتها.
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شهادة من غزة:
وسام عويضة :أنا رجل بذاكرة مزقتها الطائرات
أنــا إبــن حــي الرمــال ،تربيــت هنــاك ،وكان مركــز حياتــي كلهــا ،أســكن حــي تــل
الهــوا ،وكان مطعــم أبــي عنــد مفتــرق الســرايا وســط مدينــة غــزة ،قضيــت نصف
حياتــي تقريبــا بــني مطعــم أبــي وبيتنــا فــي مركــز حــي تــل الهــوا عنــد مفتــرق
املاليــة ،وقضيــت باقــي حياتــي أدور فــي هــذه الدائــرة التــي تشــكل مركــز قطــاع
غــزة ،أعرفهــا زاويــة زاويــة ،ويشــكل كل معلــم مــن معاملهــا جــزء مــن ذاكرتــي،
اســتهدفت هــذه احلــرب كمــا ســابقاتها هــذه الدائــرة بأعــداد هائلــة مــن الغــارات
التــي ال ميكننــي عدهــا ،دمــرت الكثيــر مــن املبنــي واملعالــم التــي كانــت تشــكل
ذاكرتــي حرفيــا.
أشــعر دائمــا أنــي رجــل بذاكــرة مزقتهــا الطائــرات ،هــذا االحتــالل العنصــري اجملــرم
البغيــض شــوه ذاكرتنــا .أدور فــي املدينــة مــن شــارع إلــى شــارع طــوال يومــني
كاملــني ،أبكــي بصمــت مدينتــي التــي حتولــت إلــى أشــالء ،مربــع كامــل في وســط
املدينــة الــذي كان قلبهــا النابــض ،ووجههــا الــذي يعبــر عــن رغبتهــا باحليــاة مدمــر
متامــا ،شــوارع كاملــة خــارج اخلدمــة ألن جروحهــا مــا زالــت مفتوحــة ،الــركام
والســيارات احملطمــة فــي كل مــكان..
كانت هذه الضربة موجهة لقلب مدينة غزة.
كانــت هــذه الضربــة موجــة إلــى أبنــاء هــذه املدينــة وذاكرتهــم ،ورغبتهــم فــي
حيــاة كرميــة يســتحقونها.
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أنا لست بخير أيها العالم،
وال الناس في مدينتنا احلزينة
غدا سنحصي ثقوب القنابل
والغائبني
غدا يا مدينتا احلزينة
يوم ثقيل
ألف طائرة حتوم فوق رأسي اآلن،
املدينة كلها
واليوم التالي بعد احلرب
صباح اخلير أيها العالم القبيح
احلــرب ليســت صواريــخ ودمــار وشــهداء فحســب ،فهنــاك حيــاة كاملــة مــن األرق
فــي انتظــار الصواريــخ ،وهنــاك القلــق علــى تفاصيــل احليــاة اليوميــة الغيــر عاديــة
أثنــاء احلــرب ،وهنــاك امللــل اخمليــف وانــت جتلــس فــي بيتــك بانتظــار أن ينتهــي كل
هــذا اجلنــون.
ثم كيف سنعيد ترتيب كل هذه الفوضى بعد احلرب
على األرض املكشوفة للطائرات
املدينة ،والناس ،والشوارع ،والكائنات ،وزوايا الذاكرة،
وكل هذه احلياة التي تدور على حافة القلق
في االنتظار،
كل األشياء معلقة
حياة تدور على حافة القلق
الليل طويل جدا في مدينة حترثها الطائرات
وكل األشياء مؤجلة حتى تنتهي احلرب

156

العدد المزدوج ٢٨٤ - ٢٨٣

فتعود املدينة البائسة إلى حالها

ربيع صيف ٢٠٢١

ً
كاملة شهادات ومشاهد من الهبة
اشتباك فلسطين

ل

ي

بجراح نازفة
ورغبة هائلة باحلياة
على األرض املكشوفة للطائرات
حياة
رغم أنف احلرب.
إســرائيل ال تقتــل اآلمنــني فحســب ،بــل تقتــل الذاكــرة ،واملكتبــات ،والشــوارع،
وحتــى احليوانــات والطيــور ،قــد نفهــم احلــرب وويالتهــا ،لكــن كيــف نفهــم هــذا
اإلجــرام اجملنــون بحــق كل شــئ،
عمــارة كحيــل ،مبكتباتهــا ومراكزهــا ونباتــات الزينــة التــي كانــت تزيــن مدخلهــا
شــاهدة علــى اجلرميــة .قضيــت فيهــا عــدة أشــهر أدس اللغــة العبريــة فــي مركــز
نفحــة للتدريــب ،وكنــت أنــوي العــودة قريبــا ألمت مــا بــدأت .ســنبني كل مــا تهــدم،
وتكمــل حياتنــا رغــم أنــف االحتــالل.
شهادة من الشيخ جراح:
نبيــل الكــرد :حيــاة علــى الهاتــف وكاميــرات املراقبــة ..ســرقوا نصــف البيــت
واحلديقــة ومنعــوا البــالط والطــالء وبقينــا
نبيــل الكــرد ( 77عامـاً) ،الــذي فقــد نصــف بيتــه عــام  2009بعدمــا أجبــره االحتــالل
علــى إخالئــه ،قــال لـــ «شــؤون فلســطينية» فــي شــهادته عــن احليــاة فــي الشــيخ
جــراح :نحــن ال نعيــش حيــاة طبيعيــة أبــداً ،حياتنــا قلــق ،وخــوف مــن أن نتعــرض
ألذى فــي أيــة حلظــة ،خــوف مــن أن نفقــد بيوتنــا وذكرياتنــا وأن نهجــر مــرة ثانيــة،
لــذا ،نتحــدى يوميــا وطــوال الوقــت محــاوالت االحتــالل ومســتوطنيه االســتيالء
علــى حينــا وإخراجنــا مــن بيوتنــا لتســليمها للمســتوطنني وإقامــة مســتوطنة
جديــدة فــي قلــب ومركــز القــدس.
أعيــش معظــم وقتــي جالسـا ً أراقــب كاميــرات املراقبــة التــي نشــرتها فــي محيــط
البيــت ،خشــية أن يقــوم مســتوطنون بإيذائنــا ،ومنــذ شــهرين ال أنــام قبــل الثالثــة
فجــرا ،فحــن معتــادون علــى تخريبهــم ومهاجمتهــم للبيــوت فــي ســاعات الليــل
املتأخرة.
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لكــم أن تتخيلــوا أننــا أحضرنــا بالطــا منــذ  13عــام إلعــادة تأهيــل املطبــخ واحلمــام،
لكنهــم ال يســمحون لنــا بــأي ترميــم فــي بيوتنــا ،لــذا بقــي البــالط علــى حالــه
علــى مدخــل البيــت .وقبــل ثــالث ســنوات منعونــا مــن إدخــال «الدهــان» لطــالء
البيــت ،فقمنــا بإدخالــه عبــر أكيــاس ســوداء باخلفيــة ،حيــث أن جــدران البيــت
تآكلــت منــذ ســنوات وأصيبــت بعفــن ورطوبــة كبيريــن ،فقمنــا أنــا وزوجتــي وأوالدي
بطــالءه.
كان لــدي حديقــة فيهــا أزهــار وأشــجار ،الــذي لــم يســرقوه قطعــوه ودمــروه ،خاصة
الزيتــون والليمــون ،أشــعر بالقهــر وأنــا أرى املســتوطن الــذي يدعــى «يعكــوف /
يعقــوب» وهــو يتنقــل فــي احلديقــة التــي ســرقوها ،وأنــا أراه بــني زيتونــي الــذي
رويتــه بعرقــي .حتــى أنهــم دمــروا حديقــة أنشــئناها تخليــدا لذكــرى الشــهيدة
راشــيل كــوري.
«كان لدينــا شــجرة ليمــون ،الحقوهــا بالتقطيــع ،وفــي كل مــرة كانــت تنبــت
مجــددا ،إلــى أن قــرروا إزالتهــا مــن جذورهــا! هــذا هــو االحتــالل ،هــذا هــو
االســتيطان ،وإجرامهــم بحقنــا ،بحــق االنســان الفلســطيني واألرض والشــجر
واحلجــر الفلســطيني.
وأضــاف :نحــن نعيــش حياتنــا علــى الهاتــف وكاميــرات املراقبــة ،حــني كنــت أعمــل
قبــل عــام  2015فــي شــركة ســجائر القــدس وأتتنقــل يوميــا بــني رام اهلل والقــدس،
أقــوم بعشــر اتصــاالت هاتفيــة لالطمئــان علــى عائلتــي.
الشــيخ جــراح هــو هويتنــا ،أصلنــا وثباتنــا علــى هــذه األرض ،جوهــرة القــدس ،كل
مــا يحيــط بنــا هــو احتــالل ،نحــن الوســط الفلســطيني العربــي الــذي يقــف ســدا
أمــام تقســيم القــدس ،أمــام خطــة االحتــالل للوصــول إلــى مــا يســميه «القــدس
الكبــرى» و»احلــوض املقــدس» والــذي يســتهدف مــن خاللــه أحيــاء وبلــدات أخــرى
كمــا يجــري فــي ســلوان اليــوم.
املضحــك املبكــي فــي قضيــة الشــيخ جــراح وســلوان وهــي قضيــة معظــم
املقدســيني فــي ظــروف كهــذه ،كهالــدم فــي األشــهر األخيــرة فــي جبــل املكبــر
والعيســوية وواد اجلــوز والطــور والثــوري وواد احلمــص وبيــت حنينــا ومخيم شــعفاط
وبيــت صفافــا ،هــي الغرامــات التــي يفرضهــا االحتــالل عليهــم مقابــل هدمــه
بيوتهــم! يهدمــون بيتــك ثــم يطالبونــك بدفــع تكاليــف الهــدم! او جبرونــك علــى
«املُــر» بــأن تهــدم منزلــك بيديــك.
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يتابــع الكــرد ســرده املؤلــم :اآلن فرضــوا علينا غرمــة بقيمــة  70ألف شــيقل ،بحجة
تخلفنــا عــن دفــع إيجــار البيــت ،علــى اعتبــار أننــا مســتأجرين عنــد اجلمعيــات
االســتيطانية! وفرضــوا علــى مــن ســبقونا فــي اإلخــالء والتهجيــر غرامــة بقيمــة
 20ألــف شــيقل ،ومت تغــرمي عائلــة حنــون أعــوام  2010/2009بـــ  80ألف شــيقل ،حتى
أنهــم قامــوا بتدفيعهــم ثمــن نقــل مقتنياتهــم وعفشــهم وكان احلســاب  13ألــف
و 86شــيقل ،رغــم أنهــم ألقــوا كل شــيء فــي ســاحة مفتوحــة قــرب ارض الوكالــة
فــي احلــي ،وحــني ذهبــوا جلمعــه لــم يجــدوا منــه .10%
«يوميات من الشيخ جراح»
مشهد
فــي ليلــة الـــ  25مــن أيــار ،اســتفزت خارطــة فلســطني ،املرســومة علــى جــدار
منــزل عائلــة عطيــة ،املهــدد بالتهجيــر ،مســتوطنا متطرفــا اســمه «يونــي» ،فقــام
بتخريــب اللوحــة الفنيــة ،ومحاولــة تخريــب بقيــة اجلــدار حيــث نُقشــت عليــه
أســماء جميــع العائــالت املهــددة.
بعدهــا بســاعات ،اعتقــل إيــاد ابــو اســنينة ،الــذي رســم اجلداريــة ،ومت االســتيالء
علــى مــا يســميه االحتــالل «مــواد حتريضيــة» ،وهــو :فرشــاة طــالء!
مــع ســاعات املســاء ،أعــاد األهالــي واملتضامنــون معهــم رســم اخلارطــة ،وهــو األمر
الــذي لــم يــرق لشــرطة االحتــالل التــي اقتحمــت محيــط منزلــي الكــرد وعطيــة
فــي ســاعات الليــل املتأخــرة ،وقــام عمــال تابعــون لبلديــة االحتــالل مبحــو اخلارطــة
وكافــة الكتابــات والشــعارات الوطنيــة األخــرى ،التــي تؤكــد متســك األهالــي
ببيوتهــم وحيهــم ،وأســماء العائــالت علــى شــكل أوراق شــجر .وابلغهــم بوقاحــة
أن اجلــدار ملــك للبلديــة!
****
مشهد
ســفاهة شــرطة االحتــالل ومخابراتــه ،أنهــا تتســمع علــى مــدار الوقــت علــى كل
كلمــة تقــال فــي الشــارع ،وتراقــب كل نافــذة وبــاب ،كل مــن يدخــل ويخــرج ،وكمــا
صــرخ أحــد أبنــاء عائلــة عطيــة« :لــم يبـق َ لنــا إال النفــس».
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فــي إحــدى املســاءات قمعــت شــرطة االحتــالل شــبانا كانــوا يتجمعــون حــول
طاولــة شــطرجن أمــام أحــد املنــازل .وفــي أحــد أيــام عيــد الفطــر الســعيد ،حــرم
اجلنــود أطفــال احلــي مــن اللعــب بواســطة الدراجــات الهوائيــة ،كمــا منعهــم مــن
اللهــو بطائراتهــم الورقيــة فــي الهــواء ،وصــادروا حتــى الباللــني التــي كانــت بألــوان
علــم فلســطني بيــد األطفــال.
«لعبــة فطبــول فــي الشــارع ،طائــرة ورقيــة بيــد طفــل ،فرشــاة ألــوان لرســم جــدار
بيتــي ،لعبــة شــطرجن بــاب البيــت ،تهــم يعاقــب عليهــا االحتــالل» .يقــول شــاب
مــن عائلــة عطيــة املهــددة.
يحيــل االحتــالل احليــاة فــي الشــيخ جــراح إلــى مســتحيلة ،كمــا تصفهــا الشــابة
آالء الســالمية ،وهــي مــن املهدديــن بالترحيــل« :تخيــل أنــك ال تســتطيع الوقــوف
أمــام بيتــك ،أيــة حيــاة هــذه».
اللــد تنتفــض ..أول شــهيد فــي «الهبــة» والتأكيــد علــى فلســطينية املدينــة
واســتعادتها
انطلقــت انتفاضــة اللــد مــن ســاحة املســجد العمــري وســط املدينــة ،وجــواره
مــن البلــدة القدميــة ،فــي نهايــات شــهر رمضــان ،وبالتحديــد فــي الـــ  28مــن
رمضــان ،العاشــر مــن أيــار ،وكانــت األعنــف فــي اشــتباكات الداخــل احملتــل بــني
الفلســطينيني وقــوات االحتــالل واملســتوطنني.
وفــي  11أيــار (مايــو)  ،2021استشــهد الشــاب موســى حســونة ،ليكــون أول
شــهيد فــي الهبــة ،وأصيــب آخــرون برصــاص مســتوطنني متطرفــني فــي شــارع
كان يســمى قبــل النكبــة «شــارع يافا-القــدس» فيمــا أطلــق عليــه االحتــالل اســم
«دوار الزهــور» ،وهــو قريــب مــن منطقــة نســميه «ســبيل صبــح».
فــي اليــوم التالــي 12 ،أيــار ،وقعــت مواجهــات عنيفــة بــني األهالــي وقــوات االحتالل،
التــي هاجمــت جنــازة تشــييع الشــهيد ،فيمــا فرضــت الســلطات اإلســرائيلية
«حالــة طــوارئ خاصــة» فــي مدينــة اللــد ،شــملت اإلغــالق الشــامل ومنــع التجــول،
ونشــرت قــوات مــن وحــدة «حــرس احلــدود» فــي املدينــة ألول مــرة.
وصــل رئيــس حكومــة االحتــالل الســابق بنيامــني نتنياهــو ،إلــى املدينــة دعمــا
للمتطرفــني اليهــود والشــرطة ،مصرحــا« :علينــا اســتعادة املدينــة».
املفتــش العــام للشــرطة اإلســرائيلية ،يعقــوب شــبتاي ،قــال بعــد أن نقــل مكتبــه
الــى املدينــة ملتابعــة األوضــاع األمنيــة ،إن «األوضــاع التــي نشــهدها لــم نشــهد
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لهــا مثيــل حتــى فــي أكتوبــر ( 2000فــي إشــارة إلــى االنتفاضــة الفلســطينية
الثانيــة)».
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وبحســب فــداء شــحادة وهــي عضــو فــي بلديــة اللــد ،فــإن األيــام لألحــداث
شــهدت اعتقــال  80فلســطيني ،أحدهــم طفــل قــام برمــي «بصلــة» علــى شــرطة
االحتــالل ،فيمــا املســتوطن قاتــل الشــهيد حســونة لــم يعتقــل ،وعــاد بعــد
جرميتــه للنــوم فــي بيتــه ،واعتقــل فــي اليــوم التالــي ليفــرج عنــه الحقــا بحجــة
اســتكمال التحقيقــات.
وحتــى منتصــف حزيــران ،اســتمرت هجمــات املســتوطنني علــى املمتلــكات
الفلســطينية ،والتــي كان آخرهــا مهاجمــة مدرســة الــرازي وتخريــب محتوياتهــا،
وقبلهــا حتطيــم شــواهد مقبــرة اســالمية فــي املدينــة.
قدمــت اللــد خــالل الهبــة  204أســير ،بحســب شــهادة احملامــي تيســير شــبان فــي
حديثــه لـ»شــؤون فلســطينية» ،وعشــرات االصابــات بــني أهلها.
فــي اللــد حيــث يعيــش الفلســطيني علــى بعــد عشــرات األمتــار مــن اليهــودي،
هنــاك فــرق بــني عامــود اإلنــارة الــذي يضــيء فــوق رأســه ،فهــو إمــا بــال عامــود ،أو
بإضــاءة خافتــة ،إضافــة إلــى أن الشــارع الــذي يعيــش فيــه الفلســطيني ضعيــف،
وغيــر معتنــى بــه ،وفــي الغالــب «زفتتــه» باليــة .فيمــا يعيــش اليهــودي بشــوارع
واســعة وشــرحة ونظيفــة وعصريــة ،وكهربــاء فائضــة عــن حاجتــه للنــور.
وفــي اللــد تهــدم ســلطات االحتــالل ســنويا ً مــا بــني ثالثــة إلــى خمســة منــازل
عربيــة ،أي العقــد األخيــر شــهد هــدم مــا يقــرب مــن الـــ  40منــزالً ،وهي السياســة
التــي ينتهجهــا االحتــالل منــذ النكبــة.
شهادات من اللد:
بلسم شرايعة ..رئيس بلدية عنصري و «نواة توراتية» تعيث فسادا ً
بلســم شــرايعة مــن اللــد ،قالــت لـ»شــؤون فلســطينية» فــي شــهادتها علــى
الهبــة :احليــاة باللــد كبلــد مختلطــة بســيطة وســهلة .هنــاك حــارات عربيــة،
وحــارات يهوديــة ،وحــارات مختلطــة فيهــا عرب(مســلمني ونصــارى) ويهــود وروس
وأثيوبيــني .
بقيــت احليــاة فــي اللــد هادئــة ،إلــى أن جــاءت فــي الســنوات األخيــرة «النــواة
التوراتيــة» ،ورئيــس بلديــة عنصــري متديّــن.
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اللــد تعيــش منــذ زمــن طويــل سياســة هــدم البيــوت العربيــة ،وعــدم ترخيــص
البنــاء حتــى لــو كان لزيــادة غرفــة معيشــية واحــدة ،وإهمــال متعمــد وواضــح فــي
البينــة التحتيــة للحــارات العربيــة ،وال ســيما اإلنــارة والشــوارع.
يقلقهــم صــوت اآلذان فــي اللــد ،واملنبعــث مــن مســجدي دهمــش والعمــري ،لدرجة
أن رئيــس البلديــة العنصــري دخــل دهمــش القريــب مــن احملطــة املركزيــة للباصــات
عــام  2017وطالــب املصلــني بوقــف صــالة العيــد والتكبيــرات .كمــا حاولــوا عــدة
مــرات شــراء املســجد مــن الوقــف االســالمي لكــن الطلــب رفــض قطعيـاً.
مت محــو الكثيــر مــن إثــار وتاريــخ وجمــال اللــد ،ومــا تبقــى بضعــة مصانــع صابــون
وخــان احللــو وهــو أشــبه بفنــدق لعابــري الســبيل ،واملســجد العمــري الذي شــهدت
ســاحته ومحيطــه معظــم أحــداث الهبــة األخيــرة.
بــدأت هبــة اللــد ،بوقفــة احتجاجيــة فــي ســاحة املســجد العمــري ،اســتجابة ملــا
يتعــرض لــه حــي الشــيخ جــراح وبلــدة ســلوان ،وبعــد دقائــق مــن الهتــاف واالغانــي
الوطنيــة ،بــدأت الشــرطة – والتــي منحــت ترخيصــا للوقفــة -بإلقــاء قنابــل الغــاز
علــى الشــبان ،وتكســير الدكاكــني العربيــة فــي املنطقــة واالعتــداء علــى كل
عربــي متواجــد هنــاك بطريقــة مســعورة ،ومــا أشــعل الفتيــل أكثــر قيــام شــاب
بإنــزال علــم االحتــالل عــن عامــود إنــارة ورفــع العلــم الفلســطيني مكانــه ،ثــم
اشــتعلت املواجهــات بــني األهالــي مــن جهــة وشــرطة االحتــالل واملســتوطنني مــن
اجلهــة املقابلــة.
فــي يــوم جنــازة الشــهيد حســونة ،جــاء مشــيعون مــن معظــم البلــدات العربيــة
احمليطــة ،وكانــت جنــازة كبيــرة وتليــق بالشــهيد واللــد ،مــا دفــع قــوات االحتــالل
ملهاجمتهــا بعنــف وإيقــاع اصابــات بــني صفــوف املشــيعني .ويومهــا وصلــت أولــى
احلافــالت احململــة باملســتوطنني األكثــر عنصريــة ودمويــة قادمــة مــن مســتوطنات
الضفــة وباالخــص يتســهار وايتمــار القريبيــن مــن نابلــس وآرائيــل غــرب ســلفيت،
والذيــن دُفــع بهــم خصيصيــا لقمــع أهالــي اللــد وترويعهــم ،وقامــوا مبهاجمــة
بيــت عــزاء الشــهيد.
وفــي تلــك األيــام خرجــت عــدة مظاهــرات اســتفزازية للمســتوطنني ،الذيــن جائــوا
مــن مســتوطنات الضفــة والقــدس ،وكانــوا يتنقلــون فــي كافــة أحيــاء اللــد
مدججــني بالســالح ،وعلــى مــرأى مــن اإلعــالم
العبــري ،الــذي كان يتهــم العــرب بتأجيــج األوضــع وكأنــه ال يــرى تصرفــات
واســتفزازات املســتوطنني وشــرطة االحتــالل.
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كان املســتوطنون يتعمــدون التحــرش بالعــرب ،برفعهــم أعــالم االحتــالل ،والهتــاف
بالشــتائم والتهديــدات ،محاولــني إســكات الصــوت الفلســطيني ،ويعملــون علــى
غثــارة الرعــب فــي األحيــاء العربيــة ومهاجمــة بيوتهــم مــا تســبب فــي خــوف
النــاس مــن مغــادرة بيوتهــا ،وتشــكيل جلــان حمايــة وحراســة ،فكانــت اللــد فــي
ذلــك الوقــت كانــت تدفــاع بشــبانها وأهلهــا عــن وجودهــا ،وتســتقبل مســاندين
مــن القــدس وبئــر الســبع وأم الفحــم وباقــة الغربيــة ويافــا والرملــة وغيرهــم..
وكانــت أكثــر البقــع اشــتعاال واســتهدافا مــن املســتوطنني املســجد العمــري
ومحيطــه ومســجد النــور ،الــذي هاجــم رئيــس البلديــة إمامــه عــادل أبــو زكريــا
الفــار ألنــه كان صــوت حــق ضــد كل كلمــة حتريــض كانــت تصــدر مــن رئيــس
البلديــة ،وحاولــوا املســتوطنني إيذائــه والهجــوم علــى املســجد فــي موعــد صــالة
العشــاء خــالل أحــد ليالــي الهبــة.
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بعــد نهايــة رمضــان والعيــد ،واقتــراب عيــد اليهــود املســمى «شــفوعوت» وهــو
العيــد الــذي يأكلــون فيــه كل شــيء أبيــض كاألجبــان واأللبــان ،خفــت حــدة التوتــر،
وخــرج مســتوطنوا الضفــة مــن اللــد ،فيمــا أبقــى حــرس احلــدود تأهبــه ،وتبقــت
جماعــات مســلحة مــن مســتوطنيه النــواة التوراتيــة تقــوم بجــوالت مســلحة
فــي املدينــة.
وستســتمر األمــور فــي الهــدوء أكثــر بعــد عــدة أيــام ،لكنهــا ســتبقى مشــتعلة
فــي رأس رئيــس البلديــة ،الــذي يأخــذ االمــور بشــكل شــخصي ،ويعتقــل كل مــن
يهاجمــه ولــو بكلمــة ،كمــا حــدث مــع الشــيخ يوســف البــاز.
أخيــراً ،قمنــا فــي منتصــف حزيــران بعمــل بــازار لدعــم املصالــح العربيــة فــي اللــد،
وكان حدثــا مهمــا فــي ظــرف حســاس ،وحدنــا أكثــر وأدخــل الفرحــة فــي نفــوس
أطفالنــا ،وهــو مشــابه ملــا يفعلــه اخواننــا املســيحية فــي كل عــام فــي عيــد
ســانت جورجيــوس ،حيــث تكــون املدينــة بأكملهــا فــي عطلــة ويندمــج املســلمون
واملســيحيون فــي الفــرح.
شهادة احملامي تيسير شعبان :احليز العام في اللد فلسطيني واملدينة لنا
الســاعة اآلن هــي العشــرة والنصــف مســا ًء ،أحتــدث معكــم وأنــا أقــود ســيارتي
فــي وســط اللــد ،شــاعرا ً براحــة تامــة ،أقــود بــال خــوف ،فاملدينــة مدينتــي ،مدينــة
فلســطينية بــكل مــا فيهــا.
قدمنــا خــالل هبــة الكرامة ،شــهيد و 204أســير وعشــرات االصابــات ،منــازل أحرقت
وممتلــكات خربــت ودمــار فــي كل حــي عربــي ،لكــن هــذا ال يخرجنــا مــن مدينتنــا ،بل
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يزيدنــا صالبــة .باقــون فــي اللــد .جائــوا مبســتوطنني متطرفــني مــن مســتوطنات
الضفــة وبخاصــة القــدس واخلليــل وغيرهمــا ليرهبوننــا ،رحلــوا وبقينــا.
اللــد التــي يحــاول عبثــا االحتــالل تهويدهــا ،ويفشــل فــي كل مــرة ،هــي أكبــر مثــال
علــى خــروج مدينــة منتصــرة مــن آثــار النكبــة .فنحــن اليــوم  30الفـا ً بعدمــا كنــا
فــي زمــن النكبــة  ،500نشــكل اليــوم  % 30مــن املدينــة ،احليــز العــام للــد حيــز
فلســطيني.
يكتــب محمــد بعــد احلليــم وهــو طالــب دكتــوراة مــن مدينــة بئــر الســبع ،خــالل
قيامــه بعمــل بحــث فــي مدينــة اللــد ،أن اســتعادة اللــد فلســطينيا بــدأت منــذ
ثمانيــات القــرن املاضــي ،وأن الســبب املركــزي الــذي دفــع ســلطات االحتــالل فــي
الســنوات األخيــرة إلــى تكثيــف سياســاتها االســتعمارية بشــكل خــاص فــي هــذه
املدينــة فــي محاولــة الســتعادة الســيطرة عليهــا مــن جديــد .مــن هنــا ميكــن فهم
حـ ّدة املواجهــات بــني الســلطات اإلســرائيلية وبــني فلســطينيي املدينــة فــي الهبة
علــى أنهــا اســتمرار لصــراع طويــل بــني طرفــني لــم يُحســم بعــد ،وعلــى أنهــا
ظهــور جلــي ملواجهــة رمبــا قــد عمــد الطرفــان طويـ ً
ـال لعــدم اجلهــر بــه ألن ذلــك كان
سيشــكل تهدي ـ ًدا علــى مشــروعيهما؛ اإلجنــاز الفلســطيني فــي اســتعادة احليــز
مــن جهــة ،ومســاعي الســلطة االســتعمارية اجلاريــة للســيطرة عليــه مجــددًا
مــن جهــة أخــرى .لقــد اتخــذ فلســطينيو املدينــة قلــب مدينتهــم الفلســطينية
املُســتعاد ،واملُهـ ّدد مــن جديــد ،مســر ًحا الحتجاجهــم .وقــد قوبلــت هــذه الســيطرة
الفلســطينية علــى قلــب املدينــة وهذا االحتجــاج بشراســة احتاللية ،ألن الســلطة
رأت فيــه تهديـ ًدا جديًــا لســيطرتها ،ورأت باالحتجــاج ،إن لــم يُقمــع ،اعترا ًفــا وقبـ ً
ـوال
باإلجنــاز الفلســطيني.
ـور َ فيمــا تبقــى
ويــرى عبــد احلليلــم ،ان املشــهد الثقافــي الفلســطيني الــذي تطـ ّ
مــن البلــدة القدميــة هــو جــزء مــن مشــروع اســتعادة أكبــر ملــكان املدينــة وزمانهــا.
مركــزا علــى تأســيس املقاهــي العربيــة ،كاملقهــى الــذي رممــه محســن الصــح عــام
« 2004كان هــذا املقهــى ثالثًــا الثنــني حديثــي العهــد مجاوريــن ،والحقً ــا منا مشــهد
مقاهــي النرجيلــة حتــى وصــل عددهــا خــالل العقــد األخيــر ثمانيــة ،نشــطت
كلهــا دون اســتثناء فــي مســاحة قلــب املدينــة القدميــة الضيــق .إنــه مشــهد
ثقافــي متفــرّد ال تعرفــه مــدن أخــرى مــن مــدن الســاحل الفلســطيني مــن حيــث
جتمعــه املُكثّــف هــذا ،وحجمــه ،وحيويتــه ،واقتصــاره علــى الفلســطينيني .خــالل
ّ
العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين ،ومــع تطــور مراكــز جتاريــة عصريــة أخــرى فــي
املناطــق اليهوديــة فــي اللــد ،فقــدت املنطقــة القدميــة حيويتهــا بحيــث قــام التجار
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وحــول اســتعادة املدينــة ،عــام  1996جنــح أهــل اللــد فــي افتتــاح مســجد دهمــش
بعــد أن كان مغلقً ــا منــذ احتلــت احلــركات الصهيونيــة املدينــة وارتكبــت فيــه
أبشــع مجازرهــا .وقامــوا بشــراء متاجــر واســتئجار دكاكــني علــى وشــك اإلغــالق
جزئيــاً ،هكــذا وبعــد أن كان فيهــا
ومبــان مهملــة ومه ّدمــة
وترميــم ســاحات
ً
ٍ
ـج بالفلســطينيني.
ـال جتاريــة بأيــد فلســطينية أصبــح قلب البلــدة يعـ ّ
بضعــة محـ ٍ
إضافــة إلــى اســتعادة حــي «رمــات أشــكول» الــذي حتــول خــالل التســعينيات
ملنطقــة عربيــة نتيجــة دخــول العائــالت الفلســطينية إلــى الشــقق الســكنية
تدريجيــا مــن عائــالت املســتوطنني بعــد انتقالهــم إلــى أحيــاء أفضــل
التــي خلــت
ً
جنــوب املدينــة .بهــذا متــت بشــكل مــن األشــكال اســتعادة احليــز الــذي كانــت
عليــه املدينــة قبــل احتاللهــا ،وصــارت غالبيــة ســكان املدينــة وجتارهــا والناشــطني
فيهــا ،ليـ ً
جغرافيــا
ـال ونهــارًا ،مــن الفلســطينيني .كل هــذا يُضــاف ويشـكّل امتــدادًا
ً
لألحيــاء العربيــة احمليطــة مــن الشــمال والغــرب« ،الواحــة اخلضــراء» الــذي بُنــي
كحــي عربــي فــي الســبعينيات انتقلــت إليــه عائــالت حي احملطــة .و«ســامخ حيط»
و«احملطــة» و«شــنير» والتــي كان معظــم ســكانها مــن العائــالت التــي قدمــت مــن
ـتينيات .يســكن هــذه األحيــاء فلســطينيون
منطقــة بئــر الســبع ابتــداء مــن السـ ّ
ت أرضي ـ ٍة ميلكونهــا ،وتظهــر كأي قريــة عربيــة أخــرى مــن ناحيــة وضــوح
فــي بيــو ٍ
حدودهــا ومعاملهــا ،وتشــبه فــي ذلــك أحيــاء اجلواريــش والربــاط فــي مدينــة الرملــة
اجملــاورة .لكــن مــا مييــز هــذا التطــور فــي اللــد هــو أن كل هــذه األحيــاء التــي تطورت
ورغمــا عنهــا ،باتــت
أيضــا علــى البنــاء غيــر املرخــص مــن قبــل الســلطات
اعتمــادًا ً
ً
تشــكل مــع البلــدة القدميــة وحــي «رمــات اشــكول» املُســتعاديْن منطقــة واســعة
معظمهــا الســاحق فلســطيني ،كمــا لــو أنهــا بلــدة فلســطينية كبيــرة تقــع
إلــى الشــمال مــن البلــدة اليهوديــة التــي توســعت إلــى اجلنــوب.
هــذا التطــور والــذي فصــلَ إلــى حــد كبير بــني فلســطينيي املدينــة ومســتوطنيها،
ضــرب عــرض احلائــط باملصطلــح االســتعماري «املدينــة اخملتلطــة» .وقوبــل مبحاوالت
الســلطة تقويضــه مــن جهــة الشــمال بواســطة مشــاريع اســتيطانية كبيــرة
أبرزهــا :املنطقــة الصناعيــة والبنكيــة التــي أقيمــت إلــى الشــمال مــن حــي الواحة
اخلضــراء؛ واحلــي الســكني «جانــي أفيــف» الــذي بُنــي لصالــح املســتوطنني الــروس
فــي التســعينيات إلــى الشــمال مــن حيــيْ احملطــة وشــنير.
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)V/M KLت*
عقــد مجلــس حقــوق اإلنســان فــي أيــار (مايــو)  2021جلســة اســتثنائية ملناقشــة
األوضــاع التــي تأزمــت حينهــا فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة نتيجــة
التصعيــد اإلســرائيلي فــي كل مــن القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مــا
أفضــى إلصــدار قــرار بتشــكيل جلنــة حتقيــق دائمــة فــي االنتهــاكات املرتكبــة فــي
األراضــي الفلســطينية احملتلــة وإســرائيل .وبينمــا رحــب اجلانــب الفلســطيني
بالقــرار ،صــرح اجلانــب اإلســرائيلي أنــه لــن يتعــاون مــع اللجنــة املشــكلة املشــار
إليهــا.
قــام مجلــس حقــوق اإلنســان علــى مــدار الســنوات األخيــرة بتشــكيل العديــد مــن
جلــان التحقيــق وبعثــات تقصــي احلقائــق وإيفادهــا إلــى األراضــي الفلســطينية
للوقــوف علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان املزعــم ارتكابهــا خالفـا ً ألحــكام القانــون
الدولــي حلقــاق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ،إال أن القــرار األخيــر املذكــور
أعــاله يحمــل خصوصيــة متيــزه عمــا ســبقه ،وهــو مــا تســعى هــذه الورقــة
لتســليط الضــوء عليــه.
بدايــةً ،ســيتم إلقــاء نظــرة علــى مجلــس حقــوق اإلنســان مــن حيــث النشــأة
واالختصــاص ،يتبعهــا توضيــح ملاهيــة تلــك اللجــان /البعثــات وطبيعــة عملهــا
وواليتهــا ،ثــم التطــرق للجــان والبعثــات املوفــدة مــن قبــل اجمللــس إلــى األراضــي
الفلســطينية احملتلــة ،وختامـاً ،ســيتم تنــاول قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان محــل
التقريــر ،وجــل هــذه اجلزئيــات تقــدم ضمــن إطــار مفاهيمــي قانونــي عــام.
نشأة مجلس حقوق اإلنسان واختصاصاته
منــح ميثــاق األمم املتحــدة للجمعيــة العامــة صالحيــة إنشــاء فــروع ثانويــة،
عامــل الضــرورة ،للقيــام بالوظائــف املوكلــة إليهــا اســتنادا ً لنــص املــادة
حســب ِ
*  -8"[X[)? 8wE)Mا567س.
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( )22مــن امليثــاق ،1ومــن ضمــن هــذه الفــروع الثانويــة ،أنشــأت اجلمعيــة العامــة
مجلــس حقــوق اإلنســان فــي  15آذار (مــارس)  2006مبوجــب قرارهــا رقــم (،)60/251
ومقــره جنيــف فــي سويســرا ،خلفـا ً للجنـــة حقـــوق اإلنـــسان التابعــة للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي التــي مت تأسيســها منــذ العــام  .2 1946ويتألــف اجمللــس
الذي يُعتبر هيئـــة حكومية دولية فرعيـــة تابعـــة للجمعيـــة العامـــة من  47دولة
مــن دول أعضــاء األمم املتحــدة ،يتــم انتخابهــم مــن اجلمعيــة العامــة ويُراعــى فــي
عضويتــه التوزيــع اجلغرافــي العــادل.3
وبالرجــوع إلــى نــص قــرار اجلمعيــة العامــة املذكــور ،تتضــح مســؤوليات
واختصاصــات ومهــام اجمللــس املوكلــة إليــه ،وأهمهــا:4
 .1مـــسؤولية تعزيـــز االحتـــرام العـــاملي حلمايـــة جميـــع حقـــوق اإلنسان واحلريات
األساســية.
 .2معاجلــة حـــاالت انتـــهاك حقـــوق اإلنـــسان مبـــا فيهـــا االنتهــاكات اجلســيمة
واملنهجيــة.
 .3تقدمي توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
ميــارس اجمللــس اختصاصاتــه وفــق آليــات ووســائل نــص عليهــا قــرار اجلمعيــة
العامــة ســابق الذكــر باعتبــاره اإلطــار العــام املنظــم لعملــه وفقــا ً للمادتــني
اخلامســة والسادســة ،فــي حــني نظــم قــرار بنــاء مؤسســات مجلــس حقــوق
اإلنســان التابــع ملنظومــة األمم املتحــدة املعتمــد مــن اجلمعيــة العامــة عــام 2007
تفاصيــل العمــل مبوجــب هــذه اآلليــات والوســائل؛ ومــن أهمهــا :االســتعراض
الــدوري الشــامل لتقييــم أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي جميــع الــدول األعضــاء فــي
األمم املتحــدة ،وإجــراءات الشــكاوى التــي تتيــح لألفــراد واملنظمــات لفــت انتبــاه
اجمللــس إلــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان اجلســيمة واملمنهجــة ،5وعقــد جلســات
اســتثنائية فــي حــاالت الضــرورة بنــاء علــى طلــب أحــد أعضائــه ،علــى أن يؤيــده-
أي الطلــب -ثلــث األعضــاء ،وفقـا ً ألحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس ،إلــى جانــب
دوراتــه العاديــة التــي يجــب أال يقــل عددهــا عــن  3دورات ســنويا ً.6
مــن ناحيــة أخــرى ،يرفــع اجمللــس ،اســتنادا ً إلــى قــرار تشــكيله املُشــار إليــه ومبوجــب
نــص املــادة (/5ي) ،تقريــرا ً ســنويا ً إلــى اجلمعيــة العامــة إلتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر
غايتهــا االلتــزام الكامــل باحتــرام حقــوق اإلنســان ،كــون اجمللــس ال يســتطيع أخــذ
قــرارات إلزاميــة إال عبــر اجلمعيــة العامــة -التابــع لهــا -فــي حــال قــررت تبنــي
تقاريــره وتوصياتــه واعتمادهــا ،فالهيئــات الفرعيــة التابعــة للجمعيــة العامــة
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جلان التحقيق وبعثات تقصي احلقائق
فــي حــاالت وقــوع انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانــون
الدولــي اإلنســاني ،يتــم تشــكيل جلــان حتقيــق أو بعثــات تقصــي حقائــق علــى ضوء
االســتعجال .وللجهــات التاليــة حــق تشــكيلها :مجلــس األمــن أو اجلمعيــة العامة
أو ومجلــس حقــوق اإلنســان أو األمــني العــام لــألمم املتحــدة أو املفــوض الســامي
حلقــوق اإلنســان ،وذلــك بغيــة املســاءلة عــن ارتــكاب هــذه االنتهــاكات ومنــع
اإلفــالت مــن العقــاب .7وتتحــدد واليــة عملهــا ونطاقــه وفقــا ً لقــرار التشــكيل
الصــادر مــن حيــث الواليــة الزمنيــة واجلغرافيــة واملوضوعيــة .وعلــى مــدار ســنوات،
مت تشــكيل العديــد مــن اللجــان والبعثــات التــي مت إيفادهــا إلــى دول عديــدة ،منهــا:
جمهوريــات يوغســالفيا الســابقة ودارفــور ولبنــان وغينيــا.8
وعــن ماهيــة هــذه اللجــان والبعثــات ،فهــي هيئــات مؤقتــة ذات طابــع غيــر قضائي،
تضطلــع مبهمــة التحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاك حقــوق اإلنســان الدوليــة وتقــدمي
توصيــات إلتخــاذ اجــراءات تصحيحيــة وفقـا ً الســتنتاجاتها الواقعيــة والقانونيــة ،إذ
تعتبــر أداة رئيســية مــن أدوات األمم املتحــدة ملواجهــة حــاالت انتهــاك القانــون الدولي
حلقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ،مبــا فــي ذلــك اجلرائــم الدوليــة.9
وتختــم عمليــة التحقيــق بتقــدمي تقريــر نهائــي يتضمــن اســتنتاجات اللجنــة
وتوصياتهــا ،يتــم رفعــه إلــى اجلهــة صاحبــة الواليــة التــي تقــوم بالنظــر فــي
التقريــر املرفــوع إليهــا ومناقشــته وإقــرار جميــع اســتنتاجاته وتوصياتــه أو جــزء
منهــا والدعــوة إلــى تنفيذهــا التــي قــد تتضمــن توصيــات إلــى مجلــس األمــن و/
أو اجلمعيــة العامــة .وإلعطــاء التوصيــات التــي يتناولهــا التقريــر انعكاسـا ً عمليـاً،
فــإن ذلــك يتوقــف علــى مــا يُعــرف مبرحلــة املتابعــة ،وهــي املرحلــة األهــم بعــد
نشــر التقريــر ،وتعتمــد علــى مــدى وجــود قــرار سياســي /إرادة سياســية مــن قبــل
الكيــان الــذي وجهــت إليــه التوصيــات وكيفيــة اســتخدام التقريــر لالســتفادة
منــه وترتيــب آثــار بعيــدة املــدى تعكــس نتائجــه وتوصياتــه عملي ـاً ،لذلــك ،تعتبــر
مرحلــة املتابعــة أهــم مراحــل التقريــر بعــد صــدوره ونشــره.
تتنــوع التوصيــات بالعــادة مــا بــني :توصيــات االمتنــاع املوجهــة إلــى الدولــة أو
الطــرف املعنــي للمطالبــة بالوقــف الفــوري لالنتهــاكات املرتبكــة مــن قبله/هــا،
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أو توصيــات متعلقــة بالتحقيــق واملالحقــة واملســاءلة ،أو بجبــر ضــرر الضحايــا ،أو
بحمايــة الشــهود ،أو باإلصــالح املؤسســي أو القانونــي.10
كمــا تبــرز أهميــة عمــل هــذه اللجــان والبعثــات مــن خــالل توثيقهــا لالنتهــاكات
اجلســيمة الواقعــة ،وبالتالــي توفيــر ســجالت تاريخيــة ميكــن االســتناد علــى
حتقيقاتهــا قضائيــا ً لتوفيــر عناصــر اإلدانــة للطــرف املنتهــك أمــام الهيئــات
القضائيــة الدوليــة اخملتصــة مثــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة .وبالفعــل ،هنــاك
حــاالت دوليــة بُنيــت علــى نتائــج تقاريــر اللجــان أو البعثــات ملالحقــة املنتهكــني
ومســاءلتهم القانونيــة منهــا :إنشــاء مجلــس األمــن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة
جلمهوريــة يوغســالفيا الســابقة علــى صــدور التقريــر املؤقــت األول للجنــة اخلبــراء
املعنيــة بيوغســالفيا منــذ العــام ( ،)1994 -1992ونتائــج اللجــان املتعلقــة بروانــدا،
حيــث أنشــأ مجلــس األمــن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا (.11)1994
مجلس حقوق اإلنسان واألراضي الفلسطينية احملتلة
تعــددت اللجــان والبعثــات التــي مت إيفادهــا إلــى األراضــي الفلســطينية احملتلــة،
وذلــك اســتجابة ألحــداث اســتلزمت البدء فــي التحقيــق للوقــوف علــى االنتهاكات
احلاصلــة للقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانونــي الدولــي اإلنســاني ،وكانــت
اللجــان املوفــدة مــن مجلــس حقــوق اإلنســان منــذ تأسيســه عــام  2006علــى
النحــو التالــي:
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•

فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  ،2006وعلــى ضــوء األحــداث الواقعــة فــي بيــت
حانــون ،قطــاع غــزة بفعــل تنفيــذ هجمــات عســكرية إســرائيلية وقتــل مدنيني
فلســطينيني وهــدم ممتلكاتهــم ،صــدر قــرار بإيفــاد بعثــة رفيعــة املســتوى
لتقصــي حقائــق األحــداث الواقعــة ،التــي مــن جملــة مهامهــا تقــدم وصايــا
بشــأن ســبل حمايــة املدنيــني الفلســطينيني مــن أيــة اعتــداءات إســرائيلية
الحقــة وتقــدمي تقريرهــا إلــى اجمللــس.12

•

فــي كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2009صــدر قــرار بإيفــاد بعثــة دوليــة مســتقلة
عاجلــة لتقصــي احلقائــق بشــأن االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان فــي
األرض الفلســطينية احملتلــة ،وبخاصــة االنتهــاكات الناشــئة عــن الهجمــات
العســكرية اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة ،13التــي عرفــت الحقــا ً ببعثــة
غولدســتون نســبة إلــى رئيــس اللجنــة القاضــي ريتشــارد غولدســتون.

•

فــي حزيــران (يونيــو)  ،2010صــدر قــرار بإيفــاد بعثــة مســتقلة دوليــة لتقصــي
احلقائــق بخصــوص انتهــاكات القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني
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وحقــوق اإلنســان ،علــى ضــوء االعتــداءات اإلســرائيلية علــى قافلــة ســفن
املســاعدات اإلنســانية للفلســطينيني فــي قطــاع غــزة احملُاصــر ،التــي أســفرت
عــن قتــل وإصابــة العديــد مــن ركابهــا.14
•

فــي آذار (مــارس)  ،2012صــدر قــرار بإيفــاد بعثــة دوليــة مســتقلة لتقصــي
احلقائــق للتحقيــق مبــا يترتــب عــن املســتوطنات اإلســرائيلية مــن تداعيــات،
بالنســبة إلــى احلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة للشــعب الفلســطيني فــي جميــع أنحــاء األراضــي الفلســطينية
احملتلــة ،مبــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية ،وذلــك علــى ضــوء اســتمرار أنشــطة
االســتيطان اإلســرائيلي مبــا فيهــا توســع املســتوطنات ومصــادرة األراضــي
وهــدم املنــازل ومصــادرة املمتلــكات وتدميرهــا.15

•

فــي متــوز (يوليــو)  ،2014صــدر قــرار بإيفــاد جلنــة حتقيــق دوليــة مســتقلة علــى
وجــه االســتعجال ،للتحقيــق فــي جميــع انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني
والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة مبــا
فيهــا القــدس الشــرقية ،بخاصــة قطــاع غــزة فــي ظــل العمليــات العســكرية
اإلســرائيلية املنفــذة فــي ذات الشــهر ،وتقــدمي توصيــات بشــأن تدابيــر املســاءلة
بغيــة تفــادي اإلفــالت مــن العقــاب وحتديــد املســؤولني ومحاســبتهم وتوصيــات
بشــأن حمايــة املدنيــني مــن أي اعتــداءات أخــرى.16

•

فــي أيــار (مايــو)  ،2018صــدر قــرار بإيفــاد جلنــة حتقيــق دوليــة مســتقلة
علــى وجــه االســتعجال ،للتحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات املزعــم ارتكابهــا
للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان فــي األراضــي
الفلســطينية احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية وخاصــة قطــاع غــزة ،فــي
ظــل االعتــداءات العســكرية علــى املظاهــرات املدنيــة للوقــوف علــى حقيقــة
األفعــال املرتكبــة التــي قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب ،وتقــدمي توصيــات ،حتديــدا ً
فيمــا يخــص املســاءلة القانونيــة ،وذلــك ملنــع اإلفــالت مــن العقــاب ،وتقــدمي
التوصيــات بشــأن حمايــة املدنيــني مــن أيــة اعتــداءات أخــرى.17
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هــذا باإلضافــة إلــى جلــان وبعثــات مت إيفادهــا مــن أجهــزة /هيئــات األمم املتحــدة
األخــرى إلــى األراضــي الفلســطينية احملتلــة مثــل تلــك املوفــدة مــن :مجلــس األمــن
عــام  ،18 1979وجلنــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان عــام .19 2000
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جلنة حتقيق دائمة في األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل
فــي  19أيــار (مايــو)  ،2021تقــدم كل مــن املمثــل الدائم لباكســتان /منســق منظمة
التعــاون اإلســالمي فــي مجــال حقــوق اإلنســان والقضايــا اإلنســانية واملراقــب
الدائــم لدولــة فلســطني لــدى مكتــب األمم املتحــدة فــي جنيــف ،برســالة موجهــة
إلــى رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان لطلــب عقــد جلســة اســتثنائية للمجلــس
لتنــاول خطــورة األوضــاع حلالــة حقــوق اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية مبــا
فيهــا القــدس الشــرقية.20
علــى ضــوء الطلــب املقــدم ،متــت املوافقــة علــى عقــد اجللســة االســتثنائية
الثالثــني جمللــس حقــوق اإلنســان بتاريــخ  27أيــار (مايــو)  ،2021وصــدر عنهــا القــرار
رقــم ( )A/HRC/RES/S-30/1الــذي اع ُتمــد بتصويــت األغلبيــة ،أيــد القــرار ()24
صوت ـا ً ،21مقابــل رفــض ( )9أصــوات ،22وامتنــاع ( )14عضــوا ً عــن التصويــت ،23حيــث
ـص علــى:24
نـ ّ
يقــرر [مجلــس حقــوق اإلنســان] أن يُنشــئ علــى وجــه الســرعة جلنــة حتقيــق
دوليــة مســتقلة مســتمرة يعينهــا رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان للتحقيــق
داخــل األراضــي الفلســطينية احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية وداخــل إســرائيل
فــي جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الدولــي اإلنســاني وجميــع االنتهــاكات
والتجــاوزات املزعومــة للقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان التــي ســبقت  13نيســان
(أبريــل)  ،2021ووقعــت منــذ هــذا التاريــخ ،وجميــع األســباب اجلذريــة الكامنــة وراء
التوتــرات املتكــررة وعــدم االســتقرار وإطالــة أمــد النــزاع ،مبــا فــي ذلــك التمييــز
والقمــع املنهجيــان علــى أســاس الهويــة الوطنيــة أو اإلثنيــة أو العرقيــة أو الدينيــة.
مــا مييــز القــرار أعــاله ،أن جلنــة التحقيــق الدوليــة املشــكلة ســتكون ذات طبيعــة
مســتمرة أو دائمــة ،وليســت مثــل ســابقاتها مــن اللجــان التــي مت إيفادهــا إلــى
األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،كمــا أن واليــة اللجنــة املذكــورة ســتكون أوســع
نطاق ـا ً مــن ســابقاتها .ولفهــم طبيعــة الواليــة ،فإنــه ينبغــي توضيــح عناصرهــا
التاليــة:25
 .1الواليــة اجلغرافيــة :وحتــدد باإلجابــة عــن الســؤال التالــي :مــا حــدود البقعــة
اجلغرافيــة التــي ســتمارس اللجنــة واليتهــا عليهــا؟ حــدد القــرار أعــاله الواليــة
اجلغرافيــة للجنــة بحيــث تشــمل :األراضــي الفلســطينية احملتلــة (قطــاع غــزة
والضفــة الغربيــة) ،مبــا فيهــا القــدس الشــرقية ،وإســرائيل.
 .2الواليــة الزمنيــة :أي الفتــرة الزمنيــة التــي تشــملها الواليــة ،إذ حــدد القــرار
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املذكــور أنهــا تشــمل كافــة األحــداث الواقعــة قبــل تاريــخ  13نيســان (أبريــل)
 ،2021وكذلــك األحــداث الواقعــة منــذ التاريــخ املذكــور.
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 .3الواليــة املوضوعيــة :أي القضايــا التــي تشــملها الواليــة ،وفقـا ً للقــرار ،فإنهــا
تشــمل التحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الدولــي والقانــون
الدولــي حلقــوق اإلنســان.
فصــل القــرار األعمــال التــي ســتضطلع اللجنــة
 .4وألجــل حتقيــق هــذه الغايــةّ ،
القيــام بهــا إلــى جانــب تقــدمي تقريــر ســنوي للمجلــس عــن أعمالهــا ،أهمهــا:
حتديــد الوقائــع وأمنــاط االنتهــاكات.
•

جمع وتوحيد األدلة وتوثيق املعلومات واألدلة.

•

حتديد هوية املسؤولني لضمان مساءلة مرتكبي اجلرائم.

•

تقــدمي التوصيــات حتديــدا ً بخصــوص مســألة تدابيــر املســاءلة لتجنــب
انتهــاء اإلفــالت مــن العقــاب.

وباإلضافــة إلــى مــا ذكــر فــي القســم الثانــي بخصــوص مرحلــة املتابعــة لترجمــة
توصيــات التقريــر ،التــي قــد تترتــب عليهــا مســاءلة املســؤولني عــن االنتهــاكات
املرتكبــة فــي حــال أثبتــت إدانتهــم مــن خــالل تبنيــه مبوجــب قــرار ،فإنــه ميكــن
أيضـا ً اإلســتفادة مــن التقريــر /التقاريــر التــي ســتصدر عــن جلنــة تقصــي احلقائــق،
واالعتمــاد عليهــا كســجالت تاريخيــة حقوقيــة توثيقيــة حلــاالت انتهــاك حقــوق
الفلســطينيني فــي مســار التحقيــق الــذي أعلــن عنــه مكتــب املدعيــة العامــة
للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة بتاريــخ  31آذار (مــارس)  ،2021واملتمثــل فــي البــدء
بإجــراء حتقيــق يتعلــق باحلالــة فــي فلســطني ،وســيغطي اجلرائــم الداخلــة فــي
اختصــاص احملكمــة املزعــم ارتكابهــا منــذ  13حزيــران (يونيــو)  ،2014ال ســيما أنــه
يتزامــن مــع قــرار قضــاة الدائــرة التمهيديــة األولــى للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة
بخصــوص النطــاق اإلقليمــي لواليــة احملكمــة القضائيــة ،الــذي يشــمل قطــاع غــزة
والضفــة الغربيــة مبــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية.26

173

 فهم قانوني عام..قرار مجلس حقوق اإلنسان بخصوص األراضي الفلسطينية

بع

الهوامش

٢٠٢١ ربيع صيف

٢٨٤ - ٢٨٣ العدد المزدوج

.ركX<X"[ ،ة5WR;7 اULl ا،1946 ،ة5WR;7 اULl)ق اw"L ،(22) ;)دة7 ا1
،نXR%7ورة ا57 ا،2006 (9</M)ن )أ%"[ 3 ،)ن%[sق اX6E j&FL صXrkM (60/251) U?ار ر/? 2
.ة5WR;7 اULl ا،8L)@7 ا8"@;F7ا
.%`[ ر5r;7 ا،(7) ;)دة7 ا3
ً:)m< أ/f[ ا.%`[ ر5r;7 ا،(4)( و3) ادX;7 ا4
Emmanuel Bichet and Stephanie Rutz, The Human Rights Council As A Subsidiary Organ, (Geneva:
.Universal Rights Group: 2016), p 3
j&ــFL !ــL nــMا/7ول واlــن اr`7(؛ ا60/251) U ر?ــ8ــL)@7 ا8;@"ــF7ار ا/ـــ( ?ــ+ /5) ;ــ)دة7 ا5
قXــ6E j&ــFL /<ــ/6: ،ــ)ت%A;7>ــ)ء اM :ة5ــWR;7 اUــLl ا8;ــf>;7 nــM)R7ــ)ن ا%[sق اXــ6E
8"@;F7 ا،2007 ان/<ــCE 18 -11 !ــL ة5ــ6@>;7 ا8ــ%L)k7ــ ا:ــ! دورD 8ــL)@7 ا8;@"ــF7 اOــ7ــ)ن إ%[sا
.ة5ــWR;7 اUــLl ا،8ــL)@7ا
.{M)%7 اni/;7 ا،)ن%[sق اX6E j&F;7 K&Sا57)م اf>7 ا،(6)( و2) )ن:;)د7 ا6
ــ)ن%[sق اXــ6W7 Kــ7و57ن اX)[ــ67)M 8;@>"ــ7ــ{ اG)6W7 اKــr6: ــ)تw@M"ــ{ و6WR7ــ)ن اF7 9"ــ7 د7
.9 -7 ص،2015 ،Y>"ــiرك وX<ــX"[ ،ة5ــWR;7 اUــLl ا.K[)ــ%[s اKــ7و57ن اX)[ــ67وا
!ــL )b&"Z^ــ: Uــ: KــR7ــ{ اG)6W7 اKــr6: ــ)تw@M"ــ{ و6WR7ــ)ن اF7 !ــL 5<ــCL O&ــD ــعd7 8
:Kــ7)R7ــ اMا/7 ا/ــf[ ا،ــ)ن%[sق اXــ6E j&ــFL 9?*ــ
https://bit.ly/3d8TkMv
.7 ،ة5WR;7 اULl ا،{G)6W7 اKr6: )تw@M"{ و6WR7)ن اF7 9"7 د9
.)+5@M )L و96 ،86 ،%`[ ر5r;7 ا10
.97 ،%`[ ر5r;7 ا11
12 Report of the Human Rights Council, Sixty second session, General Assembly, United Nations, 15
November 2006, p 85- 86.
13 A/64/53, Human Rights Council, General Assembly, United Nations, 26 March 2009, p 70- 72.
14 Report of the Human Rights Council, Sixty fifth session, General Assembly, United Nations, 2 June
2010, p 160- 161.
15 A/HRC/RES/19/17, Human Rights Council, General Assembly, United Nations, 22 March 2012, p 4.
16 A/HRC/RES/S-21/1, Human Rights Council, General Assembly, United Nations, 23 July 2014, p 4.
17 A/HRC/RES/S-28/1, Human Rights Council, General Assembly, United Nations, 18 May 2018, p 2.
18 446 (1979) Security Council, United Nations, 22 March 1979.
19 Report on the fifth special session, Commission on Human Rights, Economic and Social Council,
United Nations, 2000, p 6.

174

العدد المزدوج ٢٨٤ - ٢٨٣

 20رAــ)L 87رSــ' 8ــ 19 Kأ<ــ)ر )<)LــbiXL 2021 (Xــ 8إ7ــ Oر"Gــ&FL jــ6E jــXق ا%[sــ)ن،
ا7ــ5ورة ا\Aــ 8"G)>wRاw7ــXن 27 ،أ<ــ)ر )<)Lــ&FL ،2021 )Xــ6E jــXق ا%[sــ)ن ،ا"@;F7ــ 8اL)@7ــ8
L7ــ UاWR;7ــ5ة ،ص.1
 21ا7ــ5ول اR7ــ:X Kــ 7)r7ــ ا67ــ/ار :ا\W:ــ)د ا/7وAــ ،Kاlر"R>iــ! ،أر">"Lــ) ،أر<</Rــ) ،أ[5و["%ــ")،
أوز%ZMــ)Rن%V)M ،ــ)Rن ،ا</W*7ــ!>M ،د<XM ،رA)' )>"Vــ) )"`"7XM ،Xدو -87ا@R;7ــ5دة )"LX6&7ت(،
ا%7ــ>)ل ،ا%7ــXدان ،اLXr7ــ)ل ،ا"r7ــ!M)N ،ــXن ،ا"*&`7ــ!C>' ،و<ــ )Xb;iر<ــ -8ا)`"7X*7ر<ــMXV ،(8ــ)،
VــXت د<`ــXار"*"7 ،ــ) ،ا%Z;7ــ"¡XL ،ر<"[)Rــ)"*"L)[ ،ــ) .اi/;7ــ:n
A/HRC/RES/S-30/1, thirtieth special session, Human Rights Council, General Assembly, United Nations,
.28 May 2021, p 4
 22ا7ــ5ول اR7ــ:X Kــ ]ــ 5ا67ــ/ار :أ"[);7ــ) ،أوروNــXاي)&M ،ر<ــ)^: ،ــ"i ،)"ZــCر )Lر0ــ)ل ،ا/"L)Z7ون،
Lــوي ،اZ&;;7ــ 8اWR;7ــ5ة "[)#</*7ــ) ا O;f@7وإ<5>7/ا ا^7ــ;) ،8"7ا%;>7ــ).
.Ibid
 23ا7ــ5ول اR7ــ Kا@>RLــ Dــ! ا<XrR7ــ 6&7ــ/ار :أو/Vا["ــ) ،إ<"7)#ــ) ،ا/*7از<ــ>7XM ،9ــ5اNX: ،ــi ،XــCر
اL)b*7ــ)Xb;i ،ر<ــXV 8ر<ــ) ،ا57ا[;ــ)رك%[/' ،ــ)F"' ،ــ*"[ ،Kــ)ل ،ا>b7ــ>7X+ ،5ــ5ا ،اM)"7ــ)ن.
24 Ibid, p 2.
25 Ibid.
"M 26ــ)ن ا"D5;7ــ 8اL)@7ــ;ZW;&7 8ــ 8ا"G)>F7ــ 8ا57و"7ــd)' 8ــ%>M XــXدا rkMــXص ا"6WR7ــ{ 'ــK
ا7)W7ــ' 8ــ%&' Kــ ،!"#ا?X;7ــ nا/RZ7sو[ــ;ZW;7 Kــ 8ا">F7ــ)ت ا57و"7ــ 3 ،8آذار )Lــ)رس( ،2021
.shorturl.at/gtH14

ربيع صيف ٢٠٢١

قرار مجلس حقوق اإلنسان بخصوص األراضي الفلسطينية ..فهم قانوني عام

بع

175

العدد المزدوج ٢٨٤ - ٢٨٣
ربيع صيف ٢٠٢١

بع

تداعيات قبول إسرائيل كعضو مراقب في االتحاد األفريقي
على القضية الفلسطينية
هند احمللي سلطان*
ال تبــدو عــودة مقعــد إســرائيل «عضــو مراقــب» فــي االحتــاد األفريقــي ،الــذي كانــت
حتتلــه ســابقا ً فــي منظمــة الوحــدة األفريقيــة ،حدث ـا ً غيــر متوقــع فــي األوســاط
األكادمييــة التــي تتابــع عــن كثــب “التوغــل” اإلســرائيلي املتزايــد فــي أفريقيــا ،إذ
إن القــوة الصلبــة والناعمــة إلســرائيل فــي القــارة شــهدت تطــورات كبيــرة فــي
الســنوات االخيــرة ،أبرزهــا تســارع إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع  46مــن جملــة
 55دولــة أفريقيــة ،وتعزيــز املصالــح األمنيــة والعســكرية املتبادلــة والقائمــة علــى
األمــن والتنميــة والتعــاون فــي مجــاالت التكنولوجيــا الزراعيــة والصحيــة والطاقــة
الكهرومائيــة وغيرهــا .وبهــذا ،تُوجــت هــذه العالقــة بإعــالن االحتــاد األفريقــي قبــول
تــل أبيــب كعضــو مراقــب فــي االحتــاد ،بعــد  19عامــا ً مــن مطالبتهــا ،والــذي
يتعــارض متامــا ً مــع القيــم واملبــادئ واألهــداف املنصــوص عليهــا فــي القانــون
التأسيســي لالحتــاد األفريقــي.
القضية الفلسطينية في أفريقيا :الدعم وحتوالته
أصبــح الصــراع العربــي اإلســرائيلي علــى رأس أجنــدة اجتماعــات منظمــة الوحــدة
األفريقيــة بعــد حــرب حزيــران «يونيــو»  1967واحتــالل إســرائيل أرضــا ً أفريقيــة
(مصريــة) ،التــي كان لهــا نفــوذ سياســي وأيديولوجــي فــي القــارة األفريقيــة فــي
ذلــك الوقــت ،األمــر الــذي ســاهم فــي بــدء االهتمــام األفريقــي بتفاصيــل الصــراع
ككل ،مبــا فيــه القضيــة الفلســطينية ،مــا قــاد إلــى االعتــراف باحلقــوق الثابتــة
للشــعب الفلســطيني ومنــح منظمــة التحريــر الفلســطينية صفــة املراقــب فــي
أغســطس  ،1975لتصبــح القضيــة الفلســطينية قضيــة عربيــة أفريقيــة تلقــى
دعم ـا ً كبيــرا ً مــن الكتلــة التصويتيــة ألفريقيــا فــي احملافــل الدوليــة.
ـروب بالوكالــة وصراعــات دموية
تصاعــدت منــذ أواخــر الســبعينيات ،فــي أفريقيا ،حـ ٌ
بــني وداخــل الــدول علــى املــوارد واحلــدود املصطنعــة ،وانقالبــات عســكرية وســقوط
* ا)Vد<;" 8و K' 8wE)Mا)?@7ت ا57و/rL -8"7
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دول مثــل الصومــال ،وظهــور جماعــات إرهابيــة ،وفشــل فــي حتقيــق التنميــة
االقتصاديــة فــي القــارة ،باإلضافــة إلــى التغيــرات املناخيــة وتداعياتهــا مــن مجاعــة
وتفاقــم الصــراع علــى املــوارد الطبيعيــة ،ودور األطــراف اخلارجيــة فــي تأجيــج
الصراعــات داخــل وبــني الــدول .انعكســت هــذه اخملاطــر علــى مقاصــد وأهــداف
منظمــة الوحــدة األفريقيــة ،لتتركــز علــى مشــاكل القــارة األمنيــة واالقتصاديــة
وتعزيــز دورهــا فــي االقتصــاد العاملــي واحملافــل الدوليــة ،فانتقــل التنظيــم القــاري
ـميا ً مــن منظمــة الوحــدة األفريقيــة إلــى االحتــاد األفريقــي عــام  2002ووضــع
رسـ ّ
آليــات مؤسســية جديــدة تخــدم هــذه األهــداف ،ورغــم أن إســرائيل كانــت عضــوا ً
مراقب ـا ً فــي منظمــة الوحــدة األفريقيــة ،إال أنهــا خســرت هــذا املوقــع مــع حلــول
االحتــاد بدي ـال ً عــن منظمــة الوحــدة.
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ورغــم تعقيــدات التحديــات التــي يواجههــا االحتــاد األفريقــي ،إال أن قراراته اســتمرت
فــي دعــم كامــل القضيــة الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر
مصيــره وإنشــاء دولــة مســتقلة عاصمتهــا القــدس الشــرقية ،وحــث الــدول
األعضــاء علــى دعــم القضيــة فــي احملافــل الدوليــة ،والتنديــد بأعمــال العنــف
إلســرائيل واحلصــار الدائــم واخلطــط االســتيطانية ،وتُرجــم هــذا الدعــم مبنــح
فلســطني صفــة عضــو مراقــب فــي االحتــاد أيــار (مايــو) .2013
ُومينــح الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس بانتظــام الفرصــة للتحــدث فــي
قمــم االحتــاد .وقــد تضمنــت جميــع مخرجــات قمــم االحتــاد وبياناتــه انتقــادات
شــديدة تديــن انتهــاكات إســرائيل للقانــون الدولــي واحتــالل األراضي الفلســطينية
وسياســة الفصــل العنصــري ،ورفــض سياســات االســتيطان ،والتأكيــد علــى حــل
الدولتــني لتحقيــق الســالم الشــامل والعــادل ،وتعزيــز املصالــح املشــتركة بــني دول
االحتــاد األفريقــي واحلكومــة الفلســطينية ،إال أنــه لــم يتــوج بنتائــج فعالــة علــى
أرض الواقــع.
وشــكلت التغيــرات الداخليــة فــي القــارة ومحيطهــا اإلقليمــي الدافــع األساســي
للتوغــل اإلســرائيلي فــي أفريقيــا ،ورغــم أن القضيــة الفلســطينية ظلــت حاضــرة
فــي خطابــات وبيانــات قمــم االحتــاد ،إال أن إســرائيل كانــت تتوســع بثبــات فــي
أفريقيــا وتنســج عالقــات جديــدة مــع دولهــا .وبالتالــي ،شــهدت مواقــف الــدول
األعضــاء تغييــرات فــي دعــم القضيــة فــي احملافــل الدوليــة بشــكل مباشــر وغيــر
مباشــر ،فشــهدت الكتلــة التصويتيــة للــدول األفريقيــة فــي األمم املتحــدة حتــوالت
لصالــح إســرائيل ،وباتــت العديــد مــن الــدول تتنقــل بــني مــؤازرة إســرائيل أو الغياب
عــن قــرارات فــي صالــح القضيــة الفلســطينية.
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يتزامــن الصعــود اإلســرائيلي فــي أفريقيــا مــع وهــن عربــي وتراجــع لتأثيــر الــدول
العربيــة املركزيــة فــي القــارة بعــد العــام  ،2011يرافقــه ضعــف فــي احلالــة
الفلســطينية ،وهشاشــة فــي دور االحتــاد األفريقــي الــذي لــم يخــرج مــن كونــه
جســما ً معنويــاً ،خاصــة عنــد احلديــث عــن النزاعــات.
وفــي متــوز (يونيــو)  ،2021حصلــت إســرائيل علــى صفــة عضــو مراقــب باالحتــاد
األفريقــي ،وهــو مــا اعتبــره وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي يائيــر لبيــد «تصحيحـا ً لوضع
شــاذ» اســتمر لنحــو عقديــن ،واســتعادة ملوقــع إســرائيل فــي املؤسســة األفريقيــة
املركزيــة بعــد أن كانــت قــد خســرته مــع حتــول منظمــة الوحــدة إلــى احتــاد. 1
التوغل اإلسرائيلي في القارة األفريقية وتداعياته
إن خطــوة حصــول إســرائيل علــى عضويــة مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي حصيلــة
لتوغلهــا املــدروس فــي القــارة ،وهــي جــزء مــن تداعيــات التحــوالت الداخليــة فــي
القــارة ومحيطهــا اإلقليمــي املصحوبــة باملســاعي الدبلوماســية اإلســرائيلية
لتعزيــز قوتهــا الصلبــة والناعمــة فــي القــارة لكســب الكتلــة الرقميــة التصويتية
للــدول األفريقيــة فــي احملافــل الدوليــة ،وهــي تغيــرات بــدأت تنعكــس ســلبا ً علــى
القضيــة الفلســطينية خــالل الســنوات األخيــرة.
يعتمــد التوغــل اإلســرائيلي فــي القــارة األفريقيــة علــى عناصــر القــوة الصلبــة
(املســاعدات األمنيــة ومبيعــات األســلحة) باإلضافــة إلــى عناصــر القــوة الناعمــة
(املســاعدة التنمويــة فــي مجــاالت الزراعــة والــري والتعليــم والبنــى التحتيــة
والصحــة والطاقــة النظيفــة) لتعزيــز عالقاتهــا مــع دول األفريقيــة.
متتلــك إســرائيل اليــوم عالقــات دبلوماســية مــع  46دولــة مــن جملــة  55دولــة
أفريقيــة ،بينمــا افتتحــت  13دولــة أفريقيــة ســفارات جديــدة باإلضافــة إلــى 15
قنصليــة فــي تــل أبيــب ،وفيمــا عــدا مالــي التــي تراجــع عالقتهــا بتــل أبيــب حاليـاً،
والنيجــر التــي تفــاوض علــى تأســيس عالقــات ،وجيبوتــي وموريتانيــا والصومــال
وجــزر القمــر وتونــس وليبيــا واجلزائــر ،فــإن القــارة بدولهــا الوازنــة متتلــك عالقــات
رســمية مــع تــل أبيــب.
تديــر بورونــدي وبوركينــا فاســو وغينيــا عالقاتهــا بإســرائيل دون متثيــل دبلوماســي
مباشــر ،وتعتمــد علــى ســفاراتها فــي دول أخــرى لهــذه املهمــة ،فيمــا ترفــض بعض
احلكومــات األفريقيــة مثــل الكاميــرون وأريتريــا االعتــراف بالدولــة الفلســطينية،
غيــر ملتزمــة بقــرارات االحتــاد األفريقــي بهــذا اخلصــوص ،وهــي دول جتمعهــا عالقــات
أمنيــة عاليــة املســتوى مــع تــل أبيــب.
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ركــزت إســرائيل فــي اخلمســينيات والســتينيات علــى تقــدمي املســاعدات التنمويــة
فــي مجــال الزراعــة والتعليــم والطــب واملســاعدات األمنيــة إلــى البلدان املســتقلة
حديثــاً ،وإقامــة عالقــات مــع دول غيــر عربيــة مثــل غانــا وإثيوبيــا ،إال أن انقطــاع
العالقــات الرســمية مــع كافــة دول القــارة بعــد حــرب حزيــران  1967وحتــى توقيــع
اتفــاق أوســلو عــام  1993أبطــأ مــن ســرعة التوغــل اإلســرائيلي فــي القــارة،
شــهدت العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة انتعاشـا ً خــالل العقــود الثالثــة املاضيــة،
وتضاعفــت خــالل العقــد األخيــر مدفوعــة باســتثمار تــل أبيــب فــي التحديــات
األمنيــة التــي بــدأت تواجههــا القــارة مــن التهديــد املتزايــد لإلرهــاب الدولــي وظهور
اإلســالم السياســي والصراعــات داخــل وبــني الــدول ،وظهــور اجلهــات الفاعلــة غيــر
احلكوميــة التــي أصبــح لهــا دور كبيــر فــي السياســة اخلارجيــة والداخليــة لــدول
القــارة.
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املصالح األمنية -العسكرية
علــى الرغــم مــن أن القــارة األفريقيــة تقــع فــي املرتبــة الرابعــة فــي مبيعــات
األســلحة اإلســرائيلية مــن حيــث القيمــة االجماليــة ،بعــد مناطــق آســيا واحمليــط
الهــادئ وأوروبــا وأميــركا الشــمالية ،2إال أنهــا أصبحــت أحــد املورديــن الرئيســيني
الســتة لألســلحة اخلفيفــة ألفريقيــا ،وهــذا مــا مكنهــا مــن اســتثمار هــذا املدخــل
لعالقــات إســتراتيجية مــع دول مثــل الكاميــرون وســاحل العــاج ،وجمهوريــة
الكونغــو الدميقراطيــة ،وليســوتو ،وســوازيالند ،وبوتســوانا ،ونيجيريــا ،وجنــوب
الســودان ،وإثيوبيــا ،وكينيــا ،وروانــدا .وفــي العــام  ،2019بلغــت قيمــة الصــادرات
األمنيــة اإلســرائيلية حوالــي  7.5مليــار دوالر ،منهــا  400-200مليــون دوالر وصلــت
أفريقيــا.3
إن هــذا املدخــل دفــع جنــوب الســودان للذهــاب الــى إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع
إســرائيل مباشــرة عقــب اســتقاللها عــام  ،2011وواصلــت تــل أبيــب مســاعداتها
األمنيــة للحكومــة فــي احلــرب األهليــة التــي اندلعــت فــي البــالد ،وهــو دعــم لقــي
انتقــادات إقليميــة دوليــة رغــم سياســة وزارة الدفــاع اإلســرائيلية فــي إخفــاء
العالقــات األمنيــة مــع جنــوب الســودان .4وترتبــط إســرائيل بعالقــات أمنيــة قويــة
مــع دول منبــع النيــل ،وال ســيما إثيوبيــا التــي تعتبرهــا واحــدة مــن أكثــر مــوردي
أديــس أبابــا موثوقيــة للمســاعدات العســكرية منــذ اخلمســينيات ،ودأبــت إســرائيل
علــى أن تكــون مــوردا ً عســكريا ً فاع ـال ً اســتفادت منــه حتــى اجلبهــة الدميقراطيــة
الشــعبية األثيوبيــة وجبهــة حتريــر أريتريــا ،5واليــوم ،يتجلــى فــي دعــم مشــاريع
الطاقــة الكهرومائيــة مــن خــالل منظومــة دفاعيــة إســرائيلية حــول الســد وتقدمي
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الدعــم الفنــي واالســتخباراتي ألديــس أبابــا فــي أزمتهــا مــع دولتــي املصــب (مصــر
والســودان).
كمــا جنحــت مســاعي الدبلوماســية اإلســرائيلية فــي حتســني العالقــات مــع
إريتريــا ،املهمــة لتــل أبيــب بســبب قربهــا مــن الصومــال وقدرتهــا علــى العمــل
حاجــزا ً أمــام املنظمــات اإلســالمية الصوماليــة التــي تتعــاون مــع حركــة املقاومــة
اإلســالمية «حمــاس” ،وإيــران ،وتطــل علــى ســاحل البحــر األحمــر ،وقربهــا مــن
مضيــق بــاب املنــدب والطــرق البحريــة إلــى إيــالت واليمــن واململكــة العربيــة
الســعودية .وهــذا مــا دفــع إســرائيل إلــى تشــغيل موانــئ بحريــة ومحطــة مراقبــة
فــي إريتريــا لتقويــض تهريــب إيــران لألســلحة إلــى حمــاس وحــزب اهلل .وتــوج هــذا
النجــاح بإقامــة قاعــدة بحريــة مبينــاء «مصــوع» املطــل علــى البحــر األحمــر بدولــة
إريتريــا مقابــل صفقــة أســلحة تقــدر بنحــو مليــار دوالر وفق ـا ً ملــا ذكرتــه مصــادر
عســكرية .
وفــي ذات الســياق ،قامــت مجموعــة مــن املستشــارين العســكريني اإلســرائيليني
بتدريــب القــوات املســلحة النيجيريــة واجليــش الكاميرونــي علــى تقنيــات مكافحة
اإلرهــاب ،6وفــي ســاحل العــاج ،تشــرف إســرائيل علــى حراســة مينــاء أبيدجــان
املســتقل واملطــار الدولــي فيليكــس هوفويــت بوانيــي مبســاعدة الشــركات التابعــة
لشــركة الدفــاع البصريــة اإلســرائيلية الكنديــة.7
اســتغلت إســرائيل التحديــات التــي تواجههــا أفريقيــا منــذ نهايــة احلــرب البــاردة،
فعملــت علــى تعزيــز حضورهــا مــن خــالل املســاعدات فــي مجــاالت الزراعــة والــري
والصحــة وغيرهــا .ولكــن يظــل العامــل األمنــي هــو احملــور األساســي الــذي يقــاس
عليــه النفــوذ اإلســرائيلي فــي القــارة ،فهــو قائــم بشــكل أساســي علــى أمــن
النظــام ضــد التهديــدات الداخليــة واخلارجيــة .حيــث يعتبــر رؤســاء العديــد مــن
األنظمــة العســكرية فــي القــارة إســرائيل شــريكا ً مرغوبـا ً ميكنــه تأمــني بقائهــم
مــن خــالل املســاعدة األمنيــة التــي تشــمل توريــد األســلحة والتدريــب لقواتهــم
املســلحة واحلــرس الرئاســي .فبالنســبة لبعــض احلكومــات األفريقيــة ،يعــد
اســتخدام شــركات األمــن اإلســرائيلية وخبــرات االســتخبارات اإلســرائيلية ،وهــي
مــالذات تبحــث عنهــا األنظمــة كحمايــة قويــة ضــد محــاوالت االنقــالب واجلماعــات
املتمــردة املناهضــة للحكومــة وعناصــر اجلهــاد العاملــي ،كمــا حتــاول بعــض الــدول
توثيــق عالقاتهــا مــع إســرائيل كمدخــل لتغاضــي الواليــات املتحــدة األميركيــة عــن
قضايــا متعلقــة بحقــوق اإلنســان ،بجانــب التعــاون االقتصــادي والتكنولوجــي مــع
إســرائيل فــي مجــاالت مثــل االتصــاالت ،والتكنولوجيــا الزراعيــة ،والبنيــة التحتيــة.
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وبالنســبة إلســرائيل ،فــإن توثيــق العالقــات مــع دول فــي أفريقيــا يلبــي أيضــا ً
عــددا ً مــن املصالــح اإلســتراتيجية واالقتصاديــة والسياســية .تتمثــل املصالــح
اإلســتراتيجية فــي املوقــع اجليو-سياســي للقــرن األفريقــي املطــل علــى بــاب املندب
والبحــر األحمــر كنقطــة اختنــاق هامــة لقنــوات التجــارة مــع آســيا ،واألهميــة
اإلســتراتيجية لــدول املنبــع فــي الوصــول إلــى منابــع النيــل لســد العجــز فــي
أمنهــا املائــي وتطويــق مصــر فــي دائرتهــا اإلقليميــة النيليــة عــن طريق املســاعدات
العســكرية لتأمــني الســدود التــي تهــدد األمــن املائــي للقاهــرة واخلرطــوم ،وأيض ـا ً
املســاعدات التنمويــة فــي مجــال الزراعــة والــري وتخطيــط املــدن وتطويــر املشــاريع
الكهرومائيــة لضمــان حصــة مــن ميــاه النيــل .ومــن جانــب آخــر ،ســاهمت
التحالفــات اإلســتراتيجية القائمــة علــى االســتثمارات االقتصاديــة واملســاعدات
العســكرية مــع كينيــا وإثيوبيــا وجنــوب الســودان وتنزانيــا فــي تطويــق نفــوذ
اجلماعــات اإلســالمية فــي شــرق أفريقيــا ،واحلــد مــن النفــوذ اإليرانــي عــن طريــق
تطويــق احمليــط اإلقليمــي للســودان ودفــع اخلرطــوم لتعزيــز عالقاتهــا مــع إســرائيل،
وهــي التــي كانــت متثــل قنــاة إســتراتيجية إليــران لتهريــب األســلحة إلــى حمــاس
وحــزب اهلل ،هــذا باإلضافــة إلــى مــا ذكــر مــن أهميــة أفريقيــا كداعــم تصويتــي
إلســرائيل فــي احملافــل الدوليــة ،أو حتــى حتييدهــا عــن دعــم اجلانــب الفلســطيني
فــي أســوأ األحــوال ،وفــي ظــل حتقيــق تــل أبيــب جلملــة هــذه املصالــح ،كان مــن
الطبيعــي أن حتصــل علــى عضويــة مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي.
املساعدات والقوة الناعمة
دوليــاً ،إذ حتــاول
ال ميكــن إغفــال قــوة إســرائيل الناعمــة ذات األدوات املتقدمــة ّ
إســرائيل منــذ اخلمســينيات اختــراق الــدول الناميــة ،خاصــة فــي أفريقيــا ،عبــر
وكالتهــا التنمويــة «ماشــاف» التــي تقــدم املســاعدات فــي الزراعــة والطــب والــري
ومشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة ،وعلــى ســبيل املثــال ،فــي آب (أغســطس) ،2018
قامــت منظمــة ()Startup Nation Centralاإلســرائيلية غيــر احلكوميــة ،وبرعايــة
ماشــاف ،بتوقيــع بروتوكــول مــع منظمــة (Alliance for a Green Revolution in
 )Africaالكينيــة لتعزيــز التكنولوجيــا الزراعيــة فــي أفريقيــا ،مــن خــالل اســتقدام
خبــراء متخصصــني فــي التكنولوجيــا الزراعيــة مــن املنظمــة اإلســرائيلية لتعزيــز
تنميــة القطــاع اخلــاص الزراعــي الكينــي ،وال ســيما فــي تربيــة املاشــية والبســتنة
وتربيــة الدواجــن وتربيــة األحيــاء املائيــة .8كمــا أطلــق مركــز بيــرس للســالم
واالبتــكار ومؤسســة إدمونــد دي روتشــيلد بالشــراكة مــع شــركة()eBayو جامعــة

181

العدد المزدوج ٢٨٤ - ٢٨٣
ربيع صيف ٢٠٢١

بع

تداعيات قبول إسرائيل كعضو مراقب في االتحاد األفريقي على القضية الفلسطينية

بــار إيــالن برنامــج ( )Startup Nationفــي شــمال أفريقيــا لتطويــر رواد األعمــال فــي
املنطقــة ،وتنظــم ورش عمــل وحلقــات مناقشــة تتعلــق بالقضايــا التــي لهــا تأثيــر
علــى اجملتمــع مثــل املــدن الذكيــة والوعــي البيئــي وحقــوق اإلنســان والعدالــة
االجتماعيــة وفــرص العمــل وغيرهــا .9وهنــاك أيضــا ً تعــاون بــني وكالــة ماشــاف
ومبــادرة ريــادة األعمــال التكنولوجيــة ( )Make-IT in Africaلتوفيــر األساســيات
واملبــادئ الالزمــة للشــركات الناشــئة ،ودعمهــا بالتدريــب والــدورات املناســبة
للتغلــب علــى العقبــات التــي تواجههــا فــي مراحــل التأســيس .10كمــا يشــمل
التعــاون معهــد أفريقيــا التابــع للجنــة اليهوديــة األميركيــة الــذي يعمــل علــى
تعزيــز العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة ،والــذي متكن من خــالل مشــروع (AJC)Proj-
 ،ect Interchangeمــن اســتضافة أكثــر مــن اثنتــي عشــرة بعثــة مــن مختلــف
الدوائــر األفريقيــة ،مبــن فــي ذلــك وزراء احلكومــة ،ومســؤولو الصحــة العامــة،
وخبــراء إدارة امليــاه ومعاجلتهــا ،والصحفيــون ،والزعمــاء الدينيــون املســيحيون
واملســلمون ،ورؤســاء اجلامعــات .وتعزيــز العالقــات التجاريــة بــني إســرائيل وأفريقيــا
مــن خــالل جلــب وفــود ســنوية مــن قــادة األعمــال األفارقــة إلــى إســرائيل للتعــرف
علــى التطــورات التقنيــة واحللــول التكنولوجيــة فــي مجــاالت الزراعــة والصحــة
والتعليــم فــي إســرائيل.11
تعتبــر الزراعــة احلديثــة -التكنولوجيــا الزراعيــة -أيضــا ً قطاعــا ً مهمــا ً تعــزز
إســرائيل مــن خاللهــا حضورهــا فــي أفريقيــا ،إذ تعــزز إســرائيل هــذا القطــاع فــي
القــارة ،وال ســيما فــي شــرق أفريقيــا ،خــالل تطويــر تقنيــات جديــدة مثــل الــري
بالتنقيــط بالكمبيوتــر وأنظمــة اإلنــذار املبكــر ،والتصويــر احلــراري ،وعلــى ســبيل
املثــال ،ســاهمت ماشــاف فــي إثيوبيــا فــي تقــدمي أصنــاف عاليــة اجلــودة مــن بــذور
12
ـيا ً للتصديــر فــي إثيوبيــا،13
األفــوكادو عاليــة اجلــودة  ،حتــى أصبــح منتج ـا ً رئيسـ ّ
وجلبــت الــري بالتنقيــط بالكمبيوتــر إلــى البــالد ،مــا زاد اإلنتــاج بشــكل كبيــر.
كمــا تنشــط أميــران ،وهــي إحــدى املنظمــات التــي جتلــب املعرفــة اإلســرائيلية إلــى
احلقــول الكينيــة ،وتركــز علــى املــزارع الصغيــرة واملتوســطة احلجــم التــي تفتقــر
إلــى التكنولوجيــا أو األدوات اجليــدة ،وتوفــر للمزارعــني كل مــا يحتاجــون مــن البــذور
ودفيئــات وأســمدة .كمــا بــدأ رواد األعمــال اإلســرائيليون أيضـا ً باســتخدام أنظمــة
إنترنــت األشــياء وخوارزميــات التعلــم اآللــي والطائــرات بــدون طيــار لقيــادة االبتــكار
فــي الزراعــة األفريقيــة ،واســتخدام التقنيــات لتحليــل التربــة وامليــاه واألنســجة
النباتيــة التــي توفــر معلومــات مهمــة للمزارعــني ،وأخيــرا ً الزراعــة الذكيــة التــي
تعتمــد علــى البيانــات وأجهــزة عاليــة األداء لزيــادة كفــاءة املــوارد وإنتاجيــة
احملاصيــل.14
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باإلضافــة إلــى قطاعــات األمــن وتكنولوجيــا الزراعــة واالســتخبارات والتعديــن
واملــاس ،يســعى بعــض أصحــاب املصلحــة إلــى زيــادة نفوذهــم فــي قطاعــات أخرى.
وهــذا ينطبــق علــى املليارديــر اإلســرائيلي ( )Yosef Abramowitzالــذي يســتثمر
علــى نطــاق واســع فــي الطاقــة املتجــددة مــن خــالل شــركته( ) Energiya Global
اإلســرائيلية فــي مشــاريع خاصــة فــي روانــدا ،15حيــث تخطــط شــركته الســتثمار
مليــاري دوالر فــي مشــاريع فــي القــارة فــي مشــاريع طاقــة الريــاح والطاقــة
الشمســية والهيدروليكيــة .وقــد وقعــت اتفاقيــة تطويــر إلنشــاء حديقــة للطاقــة
الشمســية بقيمــة  20مليــون دوالر فــي مطــار روبرتــس الدولــي بليبيريــا .16كمــا
قامــت بتركيــب أول توصيــالت شمســية  8.5ميجــاوات ( ٪6مــن الكهربــاء الروانديــة)
فــي قريــة( )Agahozo-Shalom Youth Villageللشــباب بروانــدا ،وهــي قريــة
أسســتها اجلمعيــة اخليريــة اإلســرائيلية ( .17) Tikkun Olam Venture
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وســاهم الدعــم السياســي األميركــي بتعزيــز توغل إســرائيل فــي القــارة األفريقية.
علــى ســبيل املثــال ،أثــر التنســيق السياســي بــني إســرائيل وأميــركا منــذ وصــول
دونالــد ترمــب إلــى البيــت األبيــض فــي التحول فــي املواقــف الســودانية والتشــادية
مــع إســرائيل .ففــي أيلــول (ســبتمبر)  ،2017وضعــت الواليــات املتحــدة املواطنــني
التشــاديني علــى «القائمــة الســوداء» كغيــر مرغــوب فيهــم علــى أراضيهــا،
كاف فــي مكافحــة اإلرهــاب ،مــا دفــع دوري
معتبــرة أن تشــاد ال تتعــاون بشــكل ٍ
غولــد ،مديــر وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية آنــذاك ،إلــى زيــارة جنامينــا بهــدف إعــادة
العالقــات الدبلوماســية بــني البلديــن ،ففــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) ،2018زار وفــد
إســرائيلي تشــاد إلجــراء محادثــات حــول إمكانيــة جتديــد العالقــات الدبلوماســية،
ليصــل الحقــا ً الرئيــس التشــادي إدريــس ديبــي فــي زيــارة رســمية «تاريخيــة»
إلــى إســرائيل لتعزيــز التعــاون األمنــي ،ويعلــن الطرفــان فــي  2019عــن اســتئناف
العالقــات الدبلوماســية بعــد انقطــاع  46عامــاً .وتعــد تشــاد دولــة ذات أغلبيــة
مســلمة وهــي عضــو فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي وتنتظــر االنضمــام إلــى
جامعــة الــدول العربيــة .وهنــا ،جــاء قــرار دونالــد ترمــب برفــع جزئــي للحظــر
املفــروض علــى الســودان وزيــارة نائــب وزيــر اخلارجيــة األميركــي جــون ســوليفان
للخرطــوم فــي أيــار (مايــو)  ،2018وأدى إلــى تقــارب بــني الســودان وإســرائيل ،ورفــع
احلظــر الكلــي علــى الســودان وإخراجهــا مــن قائمــة الــدول الداعمــة لإلرهــاب،
ليأتــي بعدهــا قــرار تطبيــع العالقــات بــني إســرائيل والســودان.
وفــي اجلانــب االقتصــادي أيضـاً ،يجــذب قطــاع املــاس والتعدين األمــوال اإلســرائيلية
فــي جنــوب أفريقيــا وبوتســوانا والكونغــو وأنغــوال ،حيــث تســتثمر أوميغــا داميونــدز،
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اململوكــة جزئيــا ً لشــركة أركادي غايدمــاك اإلســرائيلية الروســية ،فــي قطــاع
األملــاس .وتســتثمر الشــركة اإلســرائيلية دان جيرلــر فــي املــاس فــي جمهوريــة
الكونغــو الدميقراطيــة وأنغــوال .ففــي عــام  ، 2010اشــترى دان جيرتلــر أيض ـا ً أكثــر
املربعــات النفطيــة الواعــدة فــي الكونغــو الدميقراطــي الواقعــة علــى بحيــرة
ألبــرت وحولهــا ،والتــي مت اكتشــاف أكثــر مــن مليــار برميــل قبالــة ســواحلها علــى
اجلانــب األوغنــدي منــذ عــام  .18 2006كمــا أنــه اســتحوذ علــى شــركة ناميبيــا
للمعــادن (نامكــو ،التــي أعلنــت إفالســها عــام  ،)2003وأنشــأ علــى ســاحل ناميبيــا
شــركة تنقيــب واســعة النطــاق ،وميتلــك أكبــر مصنــع لقطــع األحجــار الكرميــة
فــي القــارة .19ويعتبــر دان جيرتلــر شــخصية مؤثــرة للغايــة فــي الدوائــر اإلســرائيلية
املتشــددة واليهوديــة مــع مــوارد كبيــرة ،كمــا أنــه قريــب جــدا ً مــن مجتمــع
االســتخبارات فــي بــالده.
تســتثمر شــركة (  ) Beny Steinmetz Group Resourcesاإلســرائيلية فــي قطاعات
التعديــن (النحــاس والكوبالــت والنفــط وغيرهــا) واملــاس فــي أنغــوال وناميبيــا
وســيراليون وجمهوريــة غينيــا وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،20كمــا يســتثمر
املليارديــر اإلســرائيلي ( )Lev Levievبشــكل كبيــر فــي قطــاع املــاس والبنــاء واملــواد
الكيميائيــة ،فمنــذ التســعينيات ،اشــترى حصــة كبيــرة مــن إنتــاج املــاس فــي
أنغــوال ،كمــا اســتثمر فــي أكبــر منجــم فــي ذات البلــد ،كاتــوكا -التــي تنتــج مــا
يقــرب مــن  ٪80مــن املــاس فــي البــالد– ومتلــك حصــة  ٪18فيــه عبــر شــركة كاتوكا
للتعديــن .كمــا أن لــه أســهما ً فــي شــركة ( )Luaxeوال يــزال يســيطر حاليـا ً علــى
مصانــع قطــع املــاس فــي أنغــوال وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا.21
ورغــم التقــدم البطــيء فــي حتــول الــدول األفريقيــة إلــى املــواالة التصويتيــة
أممي ـاً ،إال أن مالمــح التحــول واالبتعــاد التدريجــي للكتلــة
والسياســية إلســرائيلّ ،
التصويتيــة األفريقيــة عــن اجلانــب الفلســطيني باديــة املعالــم ،تظهــر أمنــاط
التصويــت فــي البلــدان األفريقيــة علــى القــرارات املناهضــة إلســرائيل التــي
أصدرتهــا اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة بــني االمتنــاع عــن التصويــت أو الغيــاب
عــن التصويــت .علــى ســبيل املثــال ،حضــرت  11دولــة أفريقيــة (تنزانيــا ،أنغــوال،
الكاميــرون ،جمهوريــة الكونغــو ،جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،ســاحل العــاج،
إثيوبيــا ،جنــوب الســودان ،كينيــا ،روانــدا ،زامبيــا) افتتــاح الســفارة األميركيــة فــي
القــدس .22وأعلــن فيليكــس تشيســكيدي ،رئيــس جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
فــي واشــنطن آذار (مــارس)  ،2020خــالل املؤمتــر السياســي الســنوي للجنة الشــؤون
العامــة األميركيــة اإلســرائيلية (إيبــاك) ،بأنــه ســيفتح ســفارة فــي تــل أبيــب مــع
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مكتــب جتــاري فــي القــدس .ولكــن ،ورغــم هــذا التحــول التدريجــي فــي املشــهد،
وعنــد التصويــت علــى قــرار فــي اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة فــي كانــون األول
(ديســمبر)  2017يديــن اعتــراف واشــنطن بالقــدس عاصمــة إلســرائيل؛ صــوت
غالبيــة األفارقــة لصالــح النــص ،وامتنعــت أوغنــدا وبنــني وجنــوب الســودان وروانــدا
والكاميــرون وليســوتو ومــالوي عــن التصويــت.23
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هــذا التأرجــح فــي األصــوات األفريقيــة املســتند للدعــم الدبلوماســي إلســرائيل أو
القلــق مــن عــدم تأييــد املوقــف األميركــي ،دعــا الرئيــس محمــود عبــاس ،وبصفتــه
عضــوا ً مراقبــا ً فــي االحتــاد األفريقــي ،للمطالبــة بعــدم االنحنــاء فــي القــرارات
املســاندة للقضيــة الفلســطينية فــي األمم املتحــدة ،كمــا دعــا االحتــاد األفريقــي
إلــى القيــام بــدور نشــط فــي عمليــة الســالم املؤديــة إلــى إقامــة دولة فلســطينية
مســتقلة .لكــن لــم تكــن االســتجابة واضحــة مــن قبــل االحتــاد ومؤسســاته،
التــي كانــت تســتعد لقبــول إســرائيل كعضــو مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي ،وال
ســيما أن الوضــع اإلقليمــي ســاهم فــي هــذا القــرار خاصــة بعــد الربيــع العربــي
الــذي أفضــى لســقوط معمــر القذافــي عــام  ،2011الــذي كان فاع ـال ً فــي النظــام
األفريقــي العربــي ومتشــددا ً مــع إســرائيل.
عربيــاً ،يرتبــط صعــود وهبــوط نفــوذ الــدول العربيــة فــي القــارة األفريقيــة
ومنظماتهــا اإلقليميــة مبصاحلهــا الوطنيــة التــي تتجاهــل أو تتنافــى فــي كثيــر من
األحيــان مــع مصالــح األمــن القومــي العربــي .فبعــد تراجــع النفــوذ املصــري فــي
القــارة األفريقيــة ،جــاءت محــاوالت العــودة الســتعادة دورهــا اإلقليمــي عــن طريــق
حتالفــات إســتراتيجية أمنيــة واقتصاديــة مدفوعــة بالتهديــدات التــي يواجههــا
األمــن القومــي املصــري املتعلقــة بســد النهضــة وتشــدد املوقــف اإلثيوبــي الرافض
ألي اتفاقيــة تضمــن حقــوق دول املصــب (مصــر والســودان) .أمــا تزايــد نفــوذ دول
اخلليــج فــي املنطقــة (الســعودية واإلمــارات وقطــر) ،فهــو يقــوم خاصــة فــي
منطقــة القــرن األفريقــي حلمايــة نقــاط االختنــاق فــي البحــر األحمــر وتقويــض
النفــوذ اإليرانــي ،إلــى جانــب نفــوذ اقتصــادي لالســتثمارات فــي املوانــئ واألراضــي
الزراعيــة لضمــان األمــن الغذائــي.
وتنهــش األولويــات املبعثــرة واملتناقضــة عربيـا ً بنــاء منظومــة عمــل عربي مشــترك،
فضمــن هــذه األولويــات ،تبــرز إيــران كمصــدر تهديــد إقليمــي لــدول اخلليــج ،خاصــة
اإلمــارات والســعودية ،ويبــرز التناقــض املغربــي اجلزائــري كتح ـ ٍّد إقليمــي يشــكل
أولويــة للبلديــن ،فيمــا تشــكل معضلــة ســد النهضــة حتدي ـا ً إســتراتيجيا ً ملصــر
والســودان ،وهــذا مــا يقــود لــرؤى دبلوماســية وأدوات تنفيذيــة متصلــة قــد تصــل
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حــد التناقــض ،وهــذا مــا جتلــى مبوجــة التطبيــع األخيــرة بــني عــدد مــن الــدول
العربيــة وإســرائيل.
مستقبل تدويل القضية الفلسطينية في االحتاد األفريقي
يقــود قــرار رئيــس مفوضيــة االحتــاد األفريقــي موســى فقــي منــح إســرائيل صفــة
املراقــب فــي االحتــاد األفريقــي ،الــذي تنتظــره حتفظــات بعــض الــدول األعضــاء
خــالل اجتمــاع اجمللــس التنفيــذي لالحتــاد املقبــل؛ إلــى تعزيــز املصالــح السياســية
واالقتصاديــة لتــل أبيــب فــي أفريقيــا وضــرب القضيــة الفلســطينية فــي املنظمات
الدوليــة مــن خــالل النفــوذ التصويتــي لــدول القــارة .كمــا يعــزز القــرار جهــود
الدبلوماســية اإلســرائيلية فــي تطبيــع العالقــات مــع باقــي الــدول األفريقيــة.
وهنــا تبــرز مخــاوف أفريقيــة مــن أن تصبــح القــارة ســاحة أكثــر علنيــة للمنافســة
الدبلوماســية اإلســرائيلية الفلســطينية.
فرغــم االنزيــاح التدريجــي للكتلــة التصويتيــة األفريقيــة إلــى ضفــة تــل أبيــب،
إال أن إســرائيل طيلــة هــذه الســنوات لــم تســتفد سياســيا ً بشــكل فاعــل مــن
هــذه الكتلــة .ففــي عــام ُ ،2009طلــب مــن الــدول األعضــاء التصويــت علــى مــا
إذا كان ينبغــي فتــح حتقيــق مســتقل فــي أعمــال العنــف التــي ارتكبتهــا القــوات
اإلســرائيلية أثنــاء العــدوان علــى غــزة فــي أوائــل تلــك الســنة ،التــي أودت بحيــاة
أكثــر مــن  1400فلســطيني ،وفــي هــذه التجربــة ،لــم يكــن بإمــكان إســرائيل
االســتفادة إال مــن أصــوات حفنــة مــن الــدول األفريقيــة ،فلــم تصــوت أي دولــة
أفريقيــة ضــد التحقيــق ،وامتنعــت ثمانــي دول فقــط عــن التصويــت ،وغابــت ثماني
دول أخــرى عــن قصــد ،وفــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  2012عندمــا مت التصويــت فــي
اجلمعيــة العامــة علــى القــرار  67/19الــذي مينــح فلســطني صفــة دولــة مراقــب
غيــر عضــو فــي األمم املتحــدة .صوتــت  ٤٧دولــة أفريقيــة لصالــح تبنــي القــرار،
ولــم يصــوت أي منهــم ضدهــا ،وامتنعــت فقــط الكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو
الدميقراطيــة ومــالوي وروانــدا وتوغــو ،فــي حــني غابــت غينيــا االســتوائية وليبيريــا
ومدغشــقر ،وحتــى اللحظــة ،يســتمر التحيــز الفلســطيني فــي عــدد مــن البلــدان
ـاض ماركســي ،وغالب ـا ً مــا يكــون قريب ـا ً مــن خطــاب
بقيــادة حــزب حاكــم لــه مـ ٍ
24
يديــن سياســة االســتيطان لدولــة إســرائيل  .فــي عــام  ،2018عندمــا دعــت
الواليــات املتحــدة إلــى إدانــة األمم املتحــدة حلركــة حمــاس ،فــي أعقــاب الهجمــات
الصاروخيــة مــن قطــاع غــزة ،صوتــت ســبع دول فقــط مــن أصــل  54دولــة أفريقيــة
لصالــح القــرار :روانــدا وجنــوب الســودان وإريتريــا ومــالوي وليبيريــا وليســوتو والرأس
األخضــر ،وصوتــت  28دولــة ضــده ،وامتنعــت عشــر عــن التصويــت وغابــت عشــر
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دول .وفــي نفــس العــام ،فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــألمم املتحــدة ،دعمــت
بريتوريــا الفلســطينيني مــن خــالل االعتقــاد بــأن وضعهــم يشــبه وضــع جنــوب
أفريقيــا خــالل الفصــل العنصــري ( .)1991-1948وفــي وقــت الحــق ،اقتــرح حــزب
املؤمتــر الوطنــي األفريقــي علــى حكومــة جنــوب أفريقيــا تخفيــض ســفارتها فــي
إســرائيل .وباملثــل ،يجــب التأكيــد علــى أنــه فــي املنظمــات الدوليــة ،فــي قضايــا ال
تتعلــق بالصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني ،تنحــاز إســرائيل إلــى حلفائهــا الغربيني
علــى حســاب عالقاتهــا مــع أفريقيــا.
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تتمتــع الــدول الكبــرى أيضــا ً مثــل الصــني والواليــات املتحــدة وكوريــا اجلنوبيــة
واليابــان وروســيا بنفــوذ أمني واقتصــادي في القــارة األفريقيــة تســتعصي مقارنتها
باملوقــف اإلســرائيلي ،وحتــى اآلن ،يســتعصي علــى تــل أبيــب عقــد قمــة كبــرى
مــع رؤســاء الــدول األفريقيــة ،مثلمــا تفعــل فرنســا والصــني والواليــات املتحــدة
واليابــان وكوريــا اجلنوبيــة وروســيا .وعلــى املســتوى االجتماعــي ،هنــاك اضطهــاد
جملتمــع الفالشــا ،اليهــود اإلثيوبيــون ،الذيــن جــاءوا إلــى إســرائيل ،ويبلــغ عددهــم
اآلن حوالــي  150ألف ـاً ،وباجملمــل ،نــادرا ً مــا تتــم مناقشــة القضايــا األفريقيــة فــي
داخــل اجملتمــع اإلســرائيلي .وهنــاك دائم ـا ً مظاهــرات واحتجاجــات تنتقــد الظــروف
املعيشــية ومعاملــة طالبــي اللجــوء السياســي ،وخاصــة اإلريتريــني والســودانيني
فــي إســرائيل -يقــدر عددهــم بنحــو  38ألــف شــخص -لكــن مصيرهــم ليــس جــزءا ً
مــن النقاشــات الرئيســية خــالل احلمــالت االنتخابيــة ،وهــذا يؤثــر علــى القــوى
الناعمــة إلســرائيل فــي القــارة األفريقيــة.
مــن الواضــح أن النفــوذ السياســي احلقيقــي إلســرائيل فــي أفريقيــا ،وإن كان
متفوقــا ً علــى اجلانــب الفلســطيني والعمــل العربــي املشــترك ،إال أنــه مــا زال
ضعيفـاً ،يرتبــط مســتوى تقدمــه لصالــح إســرائيل مــع تأثيــر التداعيــات املذكــورة
مســبقا ً علــى الكتلــة التصويتيــة للــدول األفريقيــة فــي األمم املتحــدة لصالــح
القضيــة الفلســطينية ،فالــدول املركزيــة فــي القــارة مثــل مصــر واجلزائــر وجنــوب
أفريقيــا مــا زالــت أقــرب للموقــف الفلســطيني وهــي دول مؤثــرة فــي االحتــاد
األفريقــي وفــي األمم املتحــدة ،لكــن إســرائيل حتقــق اختراقــات ولديهــا حتالفــات مــع
دول مثــل الكاميــرون ،وكــوت ديفــوار ،وإثيوبيــا ،جنــوب الســودان وروانــدا ،وتوســع
قاعدتهــا فــي القــارة بالتدريــج.
تقــود جنــوب أفريقيــا واجلزائــر جهــودا ً لتعطيــل قــرار اعتمــاد تل أبيــب عضــوا ً مراقبا ً
باالحتــاد ،كمــا أن أصــوات العديــد مــن األحــزاب السياســية واحلــركات االجتماعيــة
فــي القــارة ملطالبــة الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األفريقــي برفــض اعتمــاد إســرائيل،
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ووضــع األمــر علــى جــدول أعمــال الــدورة املقبلــة للمجلــس التنفيــذي لالحتــاد
األفريقــي .علــى ســبيل املثــال ،املظلــة مــن أجــل التغييــر الدميقراطــي ( )UDCفــي
بوتســوانا ،ورابطــة املقاتلــني االقتصاديــني فــي غانــا ،وحــزب الشــعب الثــوري لعموم
أفريقيــا فــي غينيــا ،ومجموعــة النهضــة األفريقيــة فــي أوغنــدا ،والفــرع النيجيــري
للمجموعــة املســيحية كايــروس ومجموعــة تنميــة اجلنــوب األفريقــي باإلضافــة
إلــى احلــركات الشــعبية فــي زميبابــوي وناميبيــا ،قــد تشــكل كتلــة قويــة داخــل
وخــارج االحتــاد تســاهم فــي منــع تزايــد املصالــح السياســية إلســرائيل فــي القــارة
أو داخــل االحتــاد .وبالتالــي ،تقويــض الهــدف السياســي إلســرائيل فيمــا يتعلــق
بالقــارة ،وهــو احلصــول علــى دعــم املنظمــات الدوليــة ملوقفهــا مــن القضايــا
الفلســطينية.
فلســطينياً ،انطلقــت الدبلوماســية الفلســطينية الرســمية بالتزامــن مــع وصــول
وفــد رفيــع املســتوى مــن حركــة فتــح إلــى القــارة فــي جولــة يصــل فيهــا إلــى
مجموعــة مــن الــدول ويلتقــي ممثليهــا وممثلــي أحزابهــا الرئيســية حملاولــة حشــد
أغلبيــة معطلــة للقــرار ،لكــن املطلــوب خطــة فلســطينية -عربيــة متوســطة
وطويلــة املــدى تعمــل علــى اســتعادة أفريقيــا سياســيا ً واقتصادي ـا ً ودبلوماســياً،
فــي حــني أن احلكومــة الفلســطينية أطلقــت وكالــة “بيــكا” للعمــل مبقابــل
ماشــاف ،وهــي وكالــة ســجلت جناحــات تنمويــة فــي أفريقيــا وقدمــت برامــج
نوعيــة فــي هــذا الســياق ،إال أن الدبلوماســية الرســمية والشــعبية ال تــزال عاجــزة
فلســطينيا ً عــن اختــراق أفريقيــا علــى مســتوى احلكومــات واألحــزاب والشــعوب،
كمــا أن توظيــف مخرجــات االســتثمار العربــي فــي أفريقيــا ال يــزال محــدودا ً للغايــة
سياســياً.

خامتة
تعتمــد إســرائيل فــي اختراقهــا القــارة األفريقيــة بشــكل أساســي علــى اجلانــب
األمنــي والعســكري مــن خــالل تصديــر مســألة مكافحــة اإلرهــاب ومواجهــة
النفــوذ اإليرانــي املتنامــي فــي القــارة ،ومســاعدة دول املنطقــة علــى مكافحــة
اإلرهــاب والتهديــدات الداخليــة األخــرى املتعلقــة بأمــن النظــام .باإلضافــة إلــى
مشــاريع التنمويــة كقــوة ناعمــة بالرغــم مــن عــدم تأثيرهــا أو فعاليتهــا ،نظــرا ً
حلــدود ميزانيــة اإلســرائيلية اخلاصــة باملســاعدات اخلارجيــة .وقــد ســاهم فــي ذلــك،
ضعــف املؤسســات اإلقليميــة والفســاد والريعيــة والصراعــات علــى املــوارد واحلــدود
املصطنعــة وتدخــالت القــوى االســتعمارية التقليديــة واحلــرب علــى اإلرهــاب،
ناهيــك عــن تراجــع نفــوذ القــوى العربيــة فــي القــارة وداخــل االحتــاد والصراعــات
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بــني دول اخلليــج فــي منطقــة القــرن األفريقــي .إن مســاعي إســرائيل لتعزيــز
مصاحلهــا السياســية فــي القــارة األفريقيــة عــن طريــق مؤسســاتها اإلقليميــة
فــي محاولــة للتأثيــر علــى الكتلــة التصويتيــة األفريقيــة الداعمــة لفلســطني في
املنابــر الدوليــة ،يتطلــب حتــركا ً جماعي ـا ً عربي ـا ً ملواجهــة تداعياتــه اخلطيــرة علــى
األمــن القومــي العربــي املتعلــق بالقضيــة الفلســطينية ،وأيض ـا ً ســد النهضــة
ومطامــع إســرائيل التاريخيــة مبيــاه النيــل ،باإلضافــة إلــى تأثيــر هــذا النفــوذ علــى
القــارة األفريقيــة الــذي يفتــح الطريــق لالســتثمار ونهــب مواردهــا الطبيعــة .وهــذا
يتطلــب حتــركات مــن جامعــة الــدول العربيــة واملنظمــات العربيــة اإلقليميــة
األخــرى النتهــاج دبلوماســية جديــدة تعــزز نفــوذ الــدول العربيــة فــي القــارة
األفريقيــة وترســم خارطــة طريــق آلليــة التعامــل مــع الــدول األفريقيــة .وهــذا
يتطلــب حتالف ـا ً بــني مصــر وتونــس واملغــرب واجلزائــر لتعزيــز نفوذهــا داخــل االحتــاد
األفريقــي وفــي القــارة ،وإعــادة النظــر فــي السياســة اخلارجيــة لــدول اخلليــج مبــا
يتوافــق مــع مصاحلهــا الوطنيــة ومصالــح األمــن القومــي العربــي ،وخاصــة ألنهــا
متتلــك النفــوذ األكبــر فــي القــارة.
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News, 15 May 2015. https://bit.ly/3Dmm6Vq
23 United Nation, General Assembly Overwhelmingly Adopts Resolution Asking Nations Not to Locate Diplomatic Missions in Jerusalem, 21 Dec 2017. https://bit.ly/38fSGKo
24 Ibid.
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جذور الهبَّة
تهتم هذه الورقة بهبَّة البراق،
ِّ
وتبني ســبقت انــدالع ه ّبــة البــراق فــي النصــف
جذورها ،وأسباب اندالعها ،وتتتبَّع الثانــي مــن آب «أغســطس» 1929
أحداثها ،وتكشف موقف احلركة أحــداث وتطــورات م َّهــدت لهــا ،إذ عــاش
الوطنية منها ،وترصد ردة فعل بريطانيا الفلســطينيون خــالل الســنوات األولــى
واحلركة الصهيونية عليها ،وتعرض لالحتــالل البريطانــي أوضاعــا ً سياســية
نتائجها وتداعياتها على الفلسطينيني واقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة ،فــي
والقضية الفلسطينية.
الوقــت الــذي تلقــى فيــه املشــروع
الصهيونــي دَف َْعــة قويــة ،متث َّلــت فــي
تصاعــد معــدالت الهجــرة الصهيونيــة إلــى فلســطني ،1وارتفــاع عــدد املســتوطنات
إلــى  100مســتوطنة حتــى أواخــر عــام  .2 1928كانــت املواجهــة امليدانيــة مــع
املشــروع الصهيونــي جــزءا ً مــن املشــهد العــام منــذ ســنوات االحتــالل البريطانــي
األولــى ،فقــد ن َّفــذ الفلســطينيون عــددا ً مــن العمليات املســلحة ضد املســتوطنات
الصهيونيــة عــام  ،19203واندلعــت ثــورة العشــرين فــي القــدس فــي نيســان مــن
نفــس العــام  ،4ثــم اندلعــت ثــورة يافــا عــام  ،19215واســتمر التوتــر امليدانــي ،وإن كان
فــي نطاقــات جغرافيــة محــدودة ،حتــى انــدالع هبَّــة البــراق.

كان اســتيالء الصهاينــة علــى حائــط البــراق 6جــزءا ً مــن مخططهــم لتهويــد
فلســطني وصهينتهــا .7بــدأ اليهــود بالصــالة عنــد احلائــط أواخــر العهــد العثماني،
وتطلعــوا لشــرائه منــذ القــرن التاســع عشــر ،وحاولــوا شــراء عقــارٍ محــاذٍ لــه
 ،8واحتجــوا منــذ عــام  1921علــى أحقيــة املســلمني فــي ملكيــة املــكان وتغييــر
ــع عبــوات ناســفة فــي حــارة املغاربــة
معاملــه ،9ونفَّــذوا أعمــال إطــالق نــار ْ
ووض ِ
عــام  1927إلرهــاب العــرب ،10وحملهــم علــى تــرك املــكان ،وجلبــوا إلــى احلائــط
وحصــرا ً ونســخا ً مــن التــوراة ،فــي محاولــة لتغييــر
طــاوالت ومقاعــد ومصابيــح ُ
األمــر الواقــع عنــد البــراق ،11فــي  23أيلــول «ســبتمبر» عــام  ،1928فــأزال البوليــس
التعديــات بالقــوة ،12وعلــى إثــر ذلــك ،قــام اليهــود بتظاهــرة احتجاجـا ً ،13وزاد التوتــر
بعــد أن أصبحــت قضيــة البــراق جــزءا ً مــن البرنامــج الصهيونــي الرســمي مــع
إعــالن املؤمتــر الصهيونــي الســادس عشــر فــي زيوريــخ فــي سويســرا عــام  1929أن
مــن حــق اليهــود الصــالة عنــد احلائــط.14
ح َّفــز ســلوك الصهاينــة العدوانــي الفلســطينيني للدفــاع عــن احلائــط ،فســعت
جلنــة الدفــاع عــن البــراق للتظاهــر ،15وتول َّــت عقــد مؤمتــر إســالمي عــام فــي 1
تشــرين األول «أكتوبــر»  1928بحضــور  700منــدوب مــن فلســطني ومــن الــدول
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العربيــة ،كمــا مت التواصــل مــع مســلمي الهنــد ،16وتقــرَّر إنشــاء جمعيــة حراســة
األقصــى واألماكــن اإلســالمية املقدســة برئاســة الشــيخ حســن أبــو الســعود
التــي وضــع علــى عاتقهــا تنفيــذ قــرارات املؤمتــر وإنشــاء فــروع لهــا فــي العالــم
اإلســالمي ،17وق ـدَّم اجمللــس اإلســالمي األعلــى وثائــق للبريطانيــني تتعلــق مبلكيــة
املســلمني للحائــط والفعاليــات املســموح لليهــود بهــا أثنــاء الزيــارة ،وأجــرى أعمال
ترميــم ملســجد وزاويــة فــي املــكان ،وفتــح ممــرّا ً مالصق ـا ً للحائــط ،18فــي خطــوة
الفتــة أراد منهــا إثبــات أحقيــة املســلمني فــي املــكان ،وكان املغاربــة اجملــاورون للبــراق
قــد تص ـدَّوا فــي أكثــر مــن مناســبة الســتفزازات اليهــود أمــام احلائــط.19
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اندالع هبَّة البراق
ميكــن اعتبــار مســيرة الصهاينــة فــي القــدس فــي  15آب «أغســطس» عــام
 ،192920ومــا واكبهــا مــن اســتفزازات شــديدة للفلســطينيني ،احلــدث امليدانــي
املباشــر الــذي َّ
ضمــت املســيرة آالف اليهــود الذيــن
دشــن أحــداث هبــة البــراقَّ .
كانــوا يلفــون رؤوســهم بأشــرطة ســوداء ،ويتجهــون إلــى حائــط البــراق ،مخترقــني
األحيــاء العربيــة وهــم يحملــون العلــم الصهيونــي ،ويــرددون النشــيد القومــي
الصهيونــي ،ويرفعــون شــعارات ضــد العــرب ،ويهتفــون «احلائــط حائطنــا».21
انطلقــت فــي اليــوم التالــي مظاهــرة مــن املســجد األقصــى ،واجتهــت نحــو حائــط
البــراق ،وحطَّ ــم املتظاهــرون منضــدة لليهــود ،وأحرقــوا االســترحامات التــي كان
اليهــود يدســونها فــي ثقــوب احلائــط ،22ثــم تتابعــت األحــداث ،23حيــث اشــتبكت
مجموعتــان مــن العــرب واليهــود فــي القــدس فــي  17آب «أغســطس» ،مــا أســفر
عــن إصابــات فــي صفــوف الطرفــني ،24وقــد حضــرت قــوة مــن البوليــس البريطانــي
واعتقلــت فلســطينياً ،فهاجمهــا اليهــود وجرحــوا عــددا ً مــن أفــراد البوليــس
مبــن فيهــم الفلســطيني ،وهاجمــوا منــازل عربيــة ،وقُتِلــت عايشــة أبــو حســن
زوجــة علــي العطــاري ،25وفــي  20آب «أغســطس» ،حتولــت جنــازة يهــودي ،كان
أصيــب فــي اشــتباك  17آب «أغســطس» إلــى مظاهــرة صهيونيــة ضــد العــرب،
وتعــرَّض الفلســطينيون املــارون عبــر األحيــاء اليهوديــة فــي طريقهــم للصــالة
فــي األقصــى لإلهانــة والضــرب ،وذلــك فــي  23مــن ذات الشــهر ،26وق َ َتــلَ اليهــود
عَ تَّــاال ً فلســطينيا ً يدعــى خليــل برهــان الداهــودي فــي حــي «ميئــا شــعارمي» فــي
القــدس 27قبيــل صــالة اجلمعــة ،فهاجمــت جمــوع املصلــني الغاضبــة بعيــد الصــالة
احلــي اليهــودي ،28ودخلــت فلســطني فــي موجــة جديــدة مــن املواجهــات امتــدت
إلــى اخلليــل وصفــد ويافــا وحيفــا ،ومــدن وبلــدات فلســطينية أخــرى.
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هاجمــت جمــوع فلســطينية غاضبــة احلــي اليهــودي فــي اخلليــل فــي  24آب
«أغســطس» ،29وتظاهــر النــاس فــي نابلــس محاولــني انتــزاع الســالح مــن مركــز
للشــرطة فــي  24آب «أغســطس» ،30وجــرت مظاهــرات فــي حيفــا 31والرملــة واللــد
ويافــا وغيرهــا ،32وهوجــم احلــي اليهــودي فــي مدينــة صفد ليلــة  30آب «أغســطس»
بعــد «تعــدي اليهــود بإطــالق العيــارات الناريــة علــى بعــض أفــراد املســلمني
العــزل مــن الســالح»  ،33ون َ ْهــبِ محــالت املســلمني الكائنــة فــي احلــي اليهــودي
وحــرق بعضهــا ،34وازداد اســتهداف املســتعمرات القريبــة مــن املــدن الفلســطينية
خصوصـا ً فــي يومــي  26و 27آب «أغســطس» ،كمــا فــي هجــوم أهــل قالونيــا علــى
مســتعمرة موتســا.35
وارتكــب الصهاينــة أعمــاال ً فظيعــة فــي بعــض األحيــاء العربيــة فــي أكثــر
مــن مدينــة وبلــدة فلســطينية ،فعلــى ســبيل املثــال ،قامــت مجموعــة بقيــادة
الشــرطي اليهــودي ســمحا حينكيــس باقتحــام بيــت عبــد الغنــي عــون إمــام
مســجد حــي أبــو كبيــر احملــاذي ملدينــة «تــل أبيــب» فــي  25آب «أغســطس» ،وقامــوا
وهمشــوا رؤوس ابــن
بقتلــه وســتة مــن أفــراد أســرته ،وقامــوا ببقــر «بطــن األبَّ ،
أخيــه وابنــه الــذي كان فــي الثالثــة مــن العمــر آنــذاك» ،36وهاجمــت جمــوع يهوديــة
قريــة لفتــا ،37واجتاحــوا مقــام ســيدنا عكاشــة فــي القــدس ،وهدمــوا قبــره،
وهاجمــوا فــي  26آب «أغســطس» مقــام الشــيخ قيمــر ،وهدمــوا قبــره وقبــور أوالده
ونهبــوا بعــض البيــوت ،38وأطلقــوا النــار علــى الفلســطينيني فــي حيفــا وأوقعــوا
عــددا ً مــن الشــهداء ،39لكــن األحــداث الســاخنة أخــذت بالتراجــع منــذ  30آب
«أغســطس» ،مــع اســتمرارها بوتائــر منخفضــة طــوال شــهر أيلــول «ســبتمبر»،
ــجلت بعــض األحــداث فــي القــدس ومحيطهــا وأحــداث أخــرى قــرب بعــض
ُ
وس ِّ
40
املســتعمرات الصهيونيــة .
ارتقــى فــي هبــة البــراق  120شــهيداً ،منهــم  46فــي منطقــة القــدس ،و 19فــي
منطقــة حيفــا ،و19فــي منطقــة اخلليــل ،و 19فــي صفــد ،و 17فــي يافــا ،41وكان
عــدد اجلرحــى  ،232منهــم  28فــي منطقــة يافــا ،و 11فــي غــزة ،و 15فــي نابلــس،
وبلــغ قتلــى اليهــود  133قتيـالً ،منهــم  67فــي منطقــة اخلليــل ،و 31فــي منطقــة
القــدس ،و 20فــي صفــد ،وبلــغ عــدد جرحاهــم  ، 341منهــم  119فــي القــدس ،و67
فــي حيفــا.42
موقف احلركة الوطنية الفلسطينية 43من الهبَّة
شــملت ردة فعــل احلركــة الوطنيــة علــى انــدالع الهبَّــة تصديــر املواقــف الرســمية
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عبــر نشــر البيانــات وإرســال الرســائل للجهــات املعنيــة ،وإجــراء احلوارات مــع اجلهات
الرســمية ،ومخاطبــة اجلماهيــر الفلســطينية ،والتعاطــي مــع جلــان التحقيــق،
ومحاولــة البحــث عــن حلفــاء فــي احمليطــني العربــي واإلســالمي لدعــم املوقــف
الفلســطيني ،واتخــاذ خطــوات عمليــة للتخفيــف مــن معانــاة الفلســطينيني.44

ربيع صيف ٢٠٢١

في ذكرى ه َّبة البراق الثانية والتسعين

درا

ر

ي

اعترضــت بيانــات احلركــة الوطنيــة علــى موقــف املنــدوب الســامي مــن األحــداث،
وحملــت احلركــة الصهيونيــة املســؤولية ،مثــل بيــان الشــخصيات املقدســية فــي
َّ
 24آب «أغســطس» ،وبيــان شــخصيات مدينــة طبريــا فــي  28مــن ذات الشــهر،45
وبيــان اللجنــة التنفيذيــة العربيــة فــي  2أيلــول «أغســطس» ،وبيانــات احملامــني،
وجمعيــة حــراس املســجد األقصــى ،واألطبــاء والصيادلــة ،46وشــخصيات غزاويــة،47
واجلمعيــة اإلســالمية املســيحية فــي يافــا ،واجلمعيــة العربيــة إلنقــاذ فلســطني،48
كمــا أرســل املفتــي رســالة إلــى املنــدوب الســامي فــي  4أيلــول «أغســطس»
يشــكو فيهــا مــن تصرفــات البريطانيــني فــي صفــد ،49وشــن الفلســطينيون حملة
إعالميــة علــى النائــب العــام الصهيونــي نورمــان بنتويتــش واتهمــوه بالتحيــز.50
وجتاوبــت قيــادات احلركــة الوطنيــة مــع دعــوات احلــوار والتهدئــة ،فاجتمــع أعضــاء
مــن اللجنــة التنفيذيــة العربيــة بأعضــاء يهــود فــي منــزل مســتر هــاري لــوك
الســكرتير األول فــي حكومــة بريطانيــا فــي فلســطني فــي  28آب «أغســطس»،51
وألقــى احلــاج أمــني احلســيني كلمــة فــي جمــوع عربيــة فــي بــاب العامــود دعــا
فيهــا إلــى التهدئــة ،52لكــن بقيــت لهجــة التصعيــد ضــد املنــدوب الســامي،
بســبب مــا أظهــره مــن انحيــاز للصهاينــة ،حيــث احتــج الفلســطينيون فــي يافــا
فــي  3أيلــول «ســبتمبر» علــى موقفــه ،وطالبــوا بلجنــة حتقيــق دوليــة ،53وعقــدوا
اجتماعــا ً فــي القــدس فــي  27تشــرين األول «أكتوبــر» حضــره  800منــدوب مــن
فلســطني والــدول العربيــة.54
وكان التعاطــي مــع جلــان التحقيــق البريطانيــة جــزءا ً مــن إســتراتيجية احلركــة
ـني
ـني
بريطانيـ ْ
الوطنيــة فــي تلــك املرحلــة ،فقــد اختــارت اللجنــة التنفيذيــة محاميـ ْ
َ
ـطيني ْني لتمثيلهــا أمــام جلنــة شــو ،55والتفــت اجمللــس اإلســالمي
ـني فلسـ
ومحاميـ ْ
َ
َ
األعلــى للضحايــا الفلســطينيني بفعــل العنــف البريطانــي والصهيونــي ،فشـك َّل
اللجنــة املركزيــة إلعانــة املنكوبــني فــي فلســطني فــي  5أيلــول «أغســطس»،56
وكثَّــف احلــاج أمــني احلســيني مــن زيارتــه للســجناء علــى خلفيــة األحــداث.57
بريطانيا في مواجهة الهبَّة
شـك َّل تعامــل بريطانيــا مــع الهبــة منوذجـا ً لســلوكها االســتعماري فــي مواجهــة
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رفــض الفلســطينيني للمشــروع الصهيونــي للوجــود البريطانــي فــي فلســطني.
أهملــت بريطانيــا التحذيــرات الفلســطينية مــن مغبَّــة انفجــار األحــداث نتيجــة
لالســتفزازات الصهيونيــة ،ورغــم تصاعــد التوتــر عنــد حائــط البــراق ،لــم يــزد
عــدد أفــراد الشــرطة فــي منطقــة حائــط البــراق عــن  12شــرطيا ً فقــط منــذ أيــار
(مايــو) عــام  .58 1929اتخــذ اإلجنليــز فــور انــدالع الهبَّــة سلســلة مــن اإلجــراءات،
فاســتخدموا القــوة البوليســية اخلشــنة ،وشـنَّوا حملــة إعالميــة ممنهجــة ،بهــدف
حجــب احلقائــق عنهــم ،وحتميلهــم مســؤولية األحــداث ،ووظَّ فــوا القانــون لتجــرمي
مقاومتهــم ،وإنــزال أشــد العقوبــات بحقهــم ،مقابــل التســاهل مــع اليهــود ،رغــم
ارتكابهــم جرائــم مكتملــة األركان.
تبنــت بريطانيــا احلــل األمنــي العســكري ،فمنعــت املســيرات ،وأحضــرت تعزيــزات
عســكرية ضمــت آالف اجلنــود مــن مصــر واألردن ومالطــة ،وأخــذت بإطــالق األعيــرة
الناريــة علــى املتظاهريــن ،وحلقــت الطائــرات فــوق مدينــة القــدس ،وشــنَّت
حمــالت علــى القــرى الفلســطينية احمليطــة بالقــدس ،أدت إلــى ســقوط ضحايــا
وإحــداث دمــار فيهــا ،كمــا فــي قــرى لفتــا وديــر ياســني وقالونيــا وصــور باهــر،
وهاجمــت مدينتــي صفــد وحيفــا وأوقعــت عــددا ً مــن الشــهداء ،59وســلَّحت
رعاياهــا البريطانيــني ،60الذيــن شــرعوا بالتنكيــل بالفلســطينيني «وكان البعــض
منهــم يخرجــون مســا ًء والبنــادق احلربيــة فــي أيديهــم والويســكي اإلســكتلندية..
فــال يتركــون حيوان ـا ً وال قروي ـا ً شــيخا ً كان أو شــابا ً إال ويطلقــون النــار عليــه مــن
بنادقهــم إرهابــا ً أو جتربــة إلحــكام رمايتهــم».61
وتنبَّهــت ألهميــة املعلومــة ،فحجبتهــا عــن النــاس ،وجعلــت نفســها مصدرهــا
الوحيــد ،عبــر تعطيــل الصحــف ،62وإغــالق بعــض املطابــع لنشــرها بيانــات حــول
األحــداث مثــل مطابــع دار األيتــام اإلســالمية فــي القــدس ،63وإصــدار نشــرة يوميــة
حكوميــة ســمتها «النشــرة الرســمية» ،64وأصــدرت البيانــات الرســمية ،كمــا فــي
بيــان املنــدوب الســامي فــي  1أيلــول «ســبتمبر» ،الــذي جــرَّم فيــه الهبــة ،وهاجــم
الفلســطينيني بأقبــح األوصــاف ،65وقــد وصفــه الفلســطينيون فــي حينــه بأنَّــه
«إعــالن اللــوم» ،66وأصــدر بيانـا ً ثانيـا ً فــي الرابــع مــن ذات الشــهر ،تطــرق فيــه إلــى
أســلوب «محاكــم الشــغب» التــي ســتقام مــن أجــل النظــر فــي القضايــا املنبثقة
عــن الهبــة ،حيــث أعطــى القضــاة البريطانيــون وحدهــم احلــق فــي النظــر فــي
هــذه القضايــا.67
شــن َّ البريطانيــون حملــة اعتقــاالت واســعة فــي صفــوف الفلســطينيني منــذ
اليــوم األول النــدالع الهبــة طالــت كثيريــن ،واســتمرت احلملــة ومنــع التجــوال
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فــي بعــض املــدن والبلــدات العربيــة حتــى األســبوع األول مــن شــهر تشــرين
األول ،68وأجــروا تعديــالت قانونيــة تســمح باتخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات القاســية،
فأصبــح قانــون جرائــم الفســاد ،ســيئ الســمعة ،نافــذ املفعــول فــي  25تشــرين
األول «أكتوبــر» عــام  ،192969وأقامــوا ثــالث محاكــم فــي القــدس وحيفــا ويافــا،
ومتــت محاكمــة مــا يزيــد علــى  700فلســطيني و 106مــن اليهــود ،واتهــم 124
فلســطينيا ً بالقتــل ،وأديــن منهــم  ،55وحكــم علــى  25منهــم باإلعــدام ،واتهــم
 55مبحاولــة القتــل ،وأديــن  17منهــم ،وأديــن  150فلســطينيا ً بارتــكاب أعمــال
ســلب ونهــب وافتعــال حريــق متعمــد ،وأديــن  219بتهــم بســيطة ،أمــا اليهــود،
فأديــن اثنــان منهــم بالقتــل وحكــم عليهمــا باإلعــدام ،لك ـن َّ احلكــم لــم يُن َّفــذ
وأفــرج عنهمــا الحق ـاً ،وأديــن آخــر مبحاولــة القتــل ،واتهــم ســبعة يهــود بالنهــب،
وتســعة آخــرون بأعمــال بســيطة ،70وقــد ن ُ ِّفــذ حكــم اإلعــدام بثالثــة فلســطينيني
هــم عطــا الزيــر ومحمــد جمجــوم وفــؤاد حجــازي فــي ســجن عــكا ،وذلــك فــي 17
حزيــران «يونيــو» عــام  ،1930وفرضــت بريطانيــا غرامــات كبيــرة علــى املــدن والبلدات
التــي اندلعــت فيهــا املواجهــات ،71وبعــد خمــس ســنوات مــن انــدالع الهبــة ،قــرَّرت
بريطانيــا تخفيــف إجراءاتهــا بحــق األســرى ،فأطلقــت ســراح كل مــن حكــم عليــه
بالســجن لفتــرة تقــل عــن  ،15وهــم  13عربيـا ً ويهــودي واحــد ،وتقصيــر محكوميــة
 20آخريــن ،وأمــرت بتبكيــر موعــد اإلفــراج عنهــم إلــى آب  ،1936ومت تقصيــر
محكوميــة  3ســجناء آخريــن مــن الذيــن كان مت تخفيــف حكــم اإلعــدام بحقهــم،
بحيــث يطلــق ســراحهم خــالل خمــس ســنوات.72
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كانــت جلــان التحقيــق أحــد أســاليب بريطانيــا فــي التعامــل مــع األحــداث ،وقــد
شـك َّل املنــدوب الســامي جلنــة طبيــة ملعاينــة جثــث القتلــى اليهــود فــي اخلليــل،
ـان
بعــد ادعــاءات يهوديــة بحــدوث متثيــل باجلثــث ،وخلصــت اللجنــة بعــد فحــص ثمـ ٍ
وعشــرين جثــة إلــى أن العــرب لــم ميثلــوا باجلثــث.73
جلنة شو
أعلنــت بريطانيــا فــي الرابــع عشــر مــن أيلــول «ســبتمبر» أنهــا سترســل إلــى
فلســطني جلنــة للتحقيــق ،يرأســها ولترشــو قاضــي قضــاة ملقــا ســابقاً ،وثالثــة
أعضــاء ميثلــون األحــزاب البريطانيــة ،مــع تقليــص نطــاق تفويضهــا ،بحيــث ال
يتعــدى األســباب املباشــرة التــي أدت إلــى انــدالع الهبــة دون التطــرق إلــى أي أبعــاد
سياســية ،فــي خطــوة اســتباقية هدفهــا صــرف األنظــار عــن الدوافــع السياســية
لألحــداث ،74فوصلــت فلســطني فــي  24أيلــول «ســبتمبر» عــام  ،1929وعقــدت
أولــى جلســاتها فــي  25تشــرين األول «أكتوبــر» فــي قاعــة احملكمــة املركزيــة فــي
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القــدس ،وقــد مث َّــل الفلســطينيني أمــام اللجنــة احملاميــان البريطانيــان الســير
ســتوكر واملســتر ســيللي واحملاميــان العربيــان عونــي عبــد الهــادي ومغنــم مغنــم.
اســتمعت اللجنــة إلــى  110شــهود فــي اجللســات العلنيــة و 20شــاهدا ً فــي
اجللســات الســرية ،75وكان مــن بــني الشــهود الفلســطينيني شــخصيات سياســية
وإداريــة ومثقفــون ،76وقدمــت تقريرهــا فــي  6آذار «مــارس» عــام  ،1930وجــاء فيــه
أن مــرد األحــداث يتمحــور حــول شــعور العــرب « بالعــداء والبغضــاء لليهــود،
وهــو شــعور نشــأ مــن خيبــة أمانيهــم السياســية والوطنيــة وخوفهــم علــى
مســتقبلهم االقتصــادي ..بســبب الهجــرة اليهوديــة وشــراء األراضــي» ،77ولــم
حتمــل اللجنــة القيــادة السياســية العربيــة املســؤولة عــن األحــداث ،ودعــت فــي
ِّ
تقريرهــا إلــى تشــكيل جلنــة دوليــة لتقريــر احلقــوق واملطالــب املتعلقــة بالبــراق.78
جلنة البراق الدولية
تقدمــت بريطانيــا بطلــب مــن عصبــة األمم ،للموافقــة علــى إرســال جلنــة دوليــة
للتحقيــق فــي ملكيــة البــراق واملطالــب العربيــة والصهيونيــة ،وقــد رشــحت
بريطانيــا أربعــة مــن أعضــاء اللجنــة ،ووافقــت العصبــة عليهــم فــي  15أيــار
«مايــو» عــام  .1930عقــدت اللجنــة خــالل شــهر كامــل  23جلســة ،واطَّ لعــت علــى
 61وثيقــة ،وزارت األماكــن املقدســة ،واحملكمــة الشــرعية اإلســالمية ،وقــد وضعــت
اللجنــة تقريرهــا فــي األول مــن كانــون األول «ديســمبر» عــام .1930
أقــرت اللجنــة أن «للمســلمني وحدهــم تعــود ملكيــة احلائــط الغربــي ،ولهــم
وحدهــم احلــق العينــي فيــه لكونــه يؤلــف جــزءا ً ال يتجــزأ مــن ســاحة احلــرم
الشــريف التــي هــي مــن أمــالك الوقــف ،وللمســلمني أيضـا ً تعــود ملكيــة الرصيف
الكائــن أمــام احلائــط وأمــام احمللــة املعروفــة بحــارة املغاربــة املقابلــة للحائــط
لكونــه موقوفــا ً حســب أحــكام الشــرع اإلســالمي جلهــات البــر واخليــر .إن أدوات
العبــادة و ( أو) غيرهــا مــن األدوات التــي يحــق لليهــود وضعهــا بالقــرب مــن احلائــط
أمــا باالســتناد إلــى أحــكام هــذا القــرار أو باالتفــاق بــني الفريقــني ال يجــوز فــي حــال
مــن األحــوال أن تعتبــر أو أن يكــون مــن شــأنها إنشــاء أي حــق عينــي لليهــود فــي
احلائــط أو فــي الرصيــف اجملــاور لــه».79
املوقف العربي
عمــت اإلضرابــات واملظاهــرات عــددا ً مــن املــدن العربيــة ،فأضربــت بيــروت فــي 28
آب «أغســطس» ،وســارت املظاهــرات فيهــا وفــي دمشــق ومــدن ســورية أخــرى،
واصطــدم املتظاهــرون بقــوات البوليــس ،وأرســلت عــدة جمعيــات مصريــة برقيــات
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احتجــاج للســلطات البريطانيــة ،80وجــرت مظاهــرات فــي عمــان وصلــت مقــر
األميــر عبــد اهلل ،وحضــر وفــد مــن عشــائر األردن إلــى القــدس ،81وصــدر بيــان مــن
حســني الطراونــة رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للمؤمتــر األردنــي ينــدد مبوقــف املنــدوب
الســامي ،82وتظاهــر النــاس فــي بغــداد ،وألغــى جتــار ســوريا والعــراق طلباتهــم مــن
وجمعــت التبرعــات لصالــح املنكوبــني فــي فلســطني مــن
املصانــع اليهوديــةُ ،83
أكثــر مــن مــكان فــي الوطــن العربــي ،منهــا مصــر والعــراق ولبنــان.84
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هبَّة البراق ..تقييم عام
كانــت هبــة البــراق عمـال ً عفويـاً ،وردة فعــل طبيعيــة علــى األضــرار اجلســيمة التــي
حلقــت بالفلســطينيني منــذ اليــوم األول لالحتــالل البريطانــي ،اســتخدم فيهــا
الفلســطينيون الســالح فــي مواجهــة املشــروع الصهيونــي االســتيطاني األوروبي،85
وال ميكــن اســتبعاد فرضيــة وجــود تنظيــم فلســطيني ســري مســلح شــارك
فيهــا ،خصوصـا ً أن الفلســطينيني جرَّبــوا قبــل الهبَّــة النيــل مــن محتليهــم بقــوة
الســالح وإن علــى نطــاق ضيــق ،كمــا أشــرنا أعــاله ،وال ننســى أن النصــف الثانــي
مــن عشــرينيات القــرن املاضــي شــهد بدايــة حتــركات الشــيخ عــز الديــن القســام
باجتــاه العمــل املســلح املنظــم ،86ورمبــا شــارك بعــض اتباعــه فــي الهجمــات بأمــر
منــه ،كمــا أنَّ جماعــة الكــف األخضــر التــي بــدأت بالعمــل امليدانــي بعــد شــهر
مــن انــدالع الهبَّــة ،87رمبــا ن َّفــذت هجمــات مســلحة منظمــة أثنــاء الهبــة.88
لقــد كانــت هبَّــة البــراق مق ّدمــة ملهمــة ملــا حلقتهــا مــن جتــارب مســلحة ،89ليــس
فقــط مــن الناحيــة املعنويــة ،وإمنــا فــي إطــار دروس املمارســة العمليــة ،وأكــدت،
باندالعهــا ،حضــور الكفــاح املســلح باعتبــاره فــي مقدمــة خيــارات الفلســطينيني
الرئيســية فــي مواجهــة املشــروع الصهيونــي منــذ الســنوات األولــى لالحتــالل
البريطانــي ،واســتعداد الفلســطينيني العالــي لدفــع ثمــن هــذا اخليــار.90
كشــفت الهبَّــة انحيــاز بريطانيــا للمشــروع الصهيونــي ،واســتعدادها للذهــاب
إلــى أقصــى حــد فــي حمايتــه ،مبــا فــي ذلــك اســتخدام أســاليب وحشــية كالقتــل
واالعتقــال وتطبيــق سياســة العقــاب اجلماعــي لــردع الفلســطينيني عــن املطالبــة
بحقهــم ،وأبانــت عــن جــزء مــن اخلطــط الصهيونيــة الراميــة إلــى تهويــد األماكــن
املقدســة ،ال ســيما املســجد األقصــى ومحيطــه لتعزيــز وجودهــم االســتعماري،
األمــر الــذي ســيجعل هــذه اخلطــط ســببا ً رئيســيا ً لعــدد مــن الهبــات واالنتفاضات
واحلــروب ،فــي املقابــل ،أظهــرت الهبَّــة هشاشــة اإلســتراتيجية التــي اتبعتهــا
قيــادات احلركــة الوطنيــة واملتمثلــة بالتعــاون مــع االحتــالل البريطانــي أم ـال ً فــي
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منحهــم االســتقالل ،وضعفهــا ســوا ًء فــي قــراءة األحــداث واجتاهاتهــا ،أو فــي
مواكبتهــا واســتثمارها ،ومــع ذلــك ،فتحــت الهبَّــة آفاقــا ً جديــدة فــي العمــل
الوطنــي لبعــض قيــادات احلركــة الوطنيــة ،خصوصـا ً احلــاج أمــني احلســيني ،وعـزَّزت
احلضــور العربــي واإلســالمي فــي القضيــة الفلســطينية ،أ َّمــا علــى املســتوى
الشــعبي ،فســاهمت فــي توعيــة الشــعب مبخاطــر االحتــالل البريطانــي واملشــروع
الصهيونــي وضــرورة مواجهتهمــا.
لقــد أفــرزت الهبــة مــا باتــت تُعــرف بثقافــة االستشــهاد داخــل اجملتمــع
الفلســطيني ،فمعهــا رفــع الفلســطينيون مــن قيمــة مــن ضحــوا بدمائهــم مــن
أجــل حريــة شــعبهم حــد التقديــس ،91وأصبــح شــهداء الوطــن احلاضريــن الدائمني
فــي الضميــر اجلمعــي للفلســطينيني ،واحملتفــى بهــم باســتمرار فــي كل محفــل
ثقافــي وجتمــع سياســي وإجنــاز ريــادي ،وفــي مقدمتهــم شــهداء الهبَّــة الثالثــة
محمــد جمجــوم وفــؤاد حجــازي وعطــا الزيــر.
خامتة
شــك َّلت هبــة البــراق حلظــة مفصليــة فــي مســار بحــث الفلســطينيني عــن
خياراتهــم فــي مواجهــة املشــروع الصهيونــي ،وكانــت مــن أوليــات وثباتهــم
املســلحة ،التــي امتــازت عــن ســابقاتها بكونهــا األوســع انتشــاراً ،واألكثــر حــدة
وعنفـاً ،واألعمــق تأثيــراً ،واألوضــح معنــى ،والتــي عــرَّت عــدو الفلســطينيني ،فبــدا
علــى حقيقتــه ،اســتعمارا ً اســتيطانيا ً وحشــياً ،ال ميكــن التعايــش معــه.
ــخت الهبَّــة بأحداثهــا وأبطالهــا فــي الذاكــرة اجلمعيــة الفلســطينية،
لقــد ر َ َس َ
وبقيــت علــى الــدوام طازجــة وطريــة ومكث َّفــة ،يتفاعــل مــع ذكراهــا النــاس
بتلقائيــة واندفــاع ،ويكفــي أن يصــدح أحدهــم بـــ «مــن ســجن عــكا طلعــت
جنــازة ،»..حتــى تقفــز األحــداث أمــام النــاس كأنهــا البارحــة ،فتلهــب املشــاعر،
وتتســارع دقــات القلــب ،ويتكث َّــف حضــور األســئلة حــول وحشــية املشــروع
الصهيونــي االســتيطاني وأهميــة اخلــالص منــه.
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[X"bــ')]s)M ،Kــ 8إ7ــ Oآ\ف ا%R;7ــ&&"! ،ا[fــ» :/اAX;7ــ 8DXا%&`7ــ .«8">"#ا%67ــ Uا@7ــ)م ،ا&F;7ــ5
اlول ،د^Lــ{"+ :ــ 8اAX;7ــ 8DXا%&`7ــ ،1984 ،8">"#ص  ،614وذVــ /أ;Eــ"M/d 5ــ! أن i)bL 5249ـ ًـ/ا
<Xbد<ـ ًـ) و&ــXا '&%ــD !"#ــ)م  ،1929ا[fــ"M/d :/ــ! .أ;Eــ%&' ،5ــ' !"#ــbD Kــ 5ا\[Rــ5اب ا[)#</*7ــ.K
اAX;7ــ 8DXا%&`7ــ ،8">"#ا%67ــ Uا[)w7ــ ،Kا57راAــ)ت ا)k7ــ ،8ا&F;7ــ 5ا[)w7ــ ،Kا57راAــ)ت ا)R7ر<"kــ،8
ط"M ،1ــ/وت ،1990 ،ص  ،1020أLــ) إ<ــن "M)MــV' ،ــ /أ[ــ وــ%&' 9ــS !"#ــل اR`7ــ/ة Lــ) "Mــ! 1921-
L 1929ــ) DX;FLــ i)bL 90000ــb< /ــXدي ،ا[fــ:/
, number,18, June2003, p11. Pappe,Ilan. Haj Amin and AL-Buraq revolt. Jerusalem Quarterly
2 Ilan pappe,p.11.
 5*D 3ا)+X7ب ا"E ،K7)"Z7ر M,./07 3ا/"M) ،3u#2وت ،ا 8%A;7ا5&7 8"M/@7را)Aت وا،(1985 ،/^>7
ص .121
 4ا5r;7ر [` ،%ص .123
 5ا5r;7ر [` ،%ص .147 -1946
ً
G)E 6ــ ا*7ــ/اقi :ــCء Lــ! اG)W7ــ اM/7ــ%;&7 Kــ 5Fاr?lــ Oا*;7ــ)رك&*< .ــ7Xd ¤ــ RL 48ــ/ا ،وارD)`:ــ
RL 17ـ ًـ/ا ،و+ــr`< XــE 9ــ)رة ا);7رMــD 8ــ! ا%;7ــ 5Fاr?lــA .Oــ;bM Kــا ا\Aــ%[ Uــ* 8إ7ــM Oــ/اق
ا*>7ــ;WL Kــ& 5ــ Oا&7ــ "&Dــ وAــ& Uا7ــي <@6Rــ 5أ[ــ ر#Mــ Mــ &"7ــ 8أDــ/ج Mــ إ7ــ Oا%7ــ;)ء)V .ن
أL)Lــ ?*ــD 9ــ)م  1967ر"ــ" Yــ&*< /ــ]/D ¤ــ RL 3.35ــ ،/و7Xdــ RL 30ـ ًـ/ا ،وا%7ــ) 8EاR7ــ&M)6: Kــ Lــ!
ا7ــ/ب و?ــ YإAــD5< KLــ Oو?ــ YأMــ<5L Xــ! ا7ــXث ،و'"bــ) "MــXت Aــ);&7 8">ZرMــ 8ا%;7ــ&;"!.
ُ
َ
اG)W7ــ اF7ــCء ا6*R;7ــL Kــ! "+ــA 9Zــ&";)نُ ،
و<@ــ/ف +5>DــG)W7)M Uــ اM/7ــK
اb"7ــXد
و<@*Rــ/
):XVــ)ل )Lر'ــ ،(Kو>Dــ 5ا%;7ــ" !""Wا""M/7ــ! G)WMــ اZ*;7ــ? .Oــ)م ا><)br7ــ' 8ــXر اb7REــ&*&7 Uــ5ة
ا;<567ــ6&7 8ــ5س 'ــ<CE Kــ/ان Dــ)م bM 1967ــ5م Eــ)رة ا);7رMــAXR7 8ــ" nاG)W7ــ وإMــ/ازه ;&@Lـ ًـ) د<>"ـ ًـ)
و?"LXـ ًـ) <Xbد<ـ ًـ).
"M 7ــ)ن [b<Xــ اW7ــXت ،ا,i2ــ"دات وا/U:52ــ"ت اU",/2ــ7 +,ــ/07 Wــ`V) ،1917-1948 M,.ــ? /ــ/ع ،دار
اb7ــ5ى ^>&7ــ /واXR7ز<ــ ،(1986 ،nص .221
 +In ،!"+XV 9"&+ 8ا)I2اق  +-U 1929اu^2ع  M,$اQH,2د وا)D2ب) ،(Ui/RL) ،رام ا5L :&7ار -اCV/;7
ا5&7 K>"#%&`7را)Aت ا/Asا ،(2018 ،8"&"Gص .127-128
 9اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،..ص .218-219
 8*+ ،!"+XV 10ا/*7اق ،..ص .128
 !"+XV 9"&+ /*R@< 11أن ا)W7د5M 8ا< 8ا/r7اع ا O&D K&@`7ا .G)W7ا5r;7ر [` ،%ص .21
 12ا): ،K7)"Z7ر<} '& ،..!"#%ص .198
 13اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،..ص .219
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في ذكرى ه َّبة البراق الثانية والتسعين

 8*+ ،!"+XV 14ا/*7اق ،..ص .21
 15اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،..ص .219
 16ا5r;7ر [` ،%ص .220
CD 5;WL 17ة دروزة)(v* ،ات *'N u5#ة دروزة ),/5$ T7"V T<Uة ا +()#2ا +,-xQ2وا+,Ai2
اY +,-,./012ل )eن/"M) ،وت ،دار ا/7ب ا ،KLAsج ,(1993 ،1ص .649
 8*+ ،!"+XV 18ا/*7اق ،..ص .130
 19أ/Vم زXM ،/R"Dا /"Vا)m>7ل /VL !Lات أ/Vم ز/"M) ،1909-1935 /R"Dوت ،ا 8%A;7ا5&7 8"M/@7را)Aت
وا ،(1994 ،/^>7ص  !"+XV 9"&+ /"^< .37إ O7أن ا)i)FREت ا);7رX&A O&D 8Mك اXb"7د X@:د إO7
'/Rات /Z*Lة  !Lا/67ن ا 8*+ ،!"+XV ./^D !L)w7ا/*7اق ،..ص .127
 8*+ ،!"+XV 20ا/*7اق ،..ص .27
 21زار G)Eــ ا*7ــ/اق Lــ! اb"7ــXد 'ــ< KــXم ا%;7ــ"/ة أwVــL /ــ! b< 7500ــXدي[ .ــQت ا}2ــ ،hDا%7ــ>8
ا"[)w7ــD ،8ــ5د  ،549ا%7ــ*  17آب )أ%Nــ.1929 (j#
E 22ــXل ")`:ــ+)fL 9ــ/ة ذVــ/ى ا7X;7ــ 5ا*>7ــXي ،ا[fــ1,#[ :/ــ +ا*)C2ــ ،Tا%7ــ> 8ا)W7د<ــ 8وا^@7ــ/ون،
ا@7ــ5د  ،1381اlر@Mــ)ء  21آب )أ%Nــ ،1929 (j#ص .5
^[ 23ــ/ت `"Wــ%&' 8ــ7)6L !"#ــW: 8ــ >DــXان »EــXل G)Eــ اZ*;7ــ OاD57ــXة اXb"7د<ــ%: 8ــ*a
اW7ــXادث ا<5F7ــ5ة« Aــ/دت '"ــ ")`:ــL 9ــ) iــ/ى Lــ! EــXادث "Mــ! ا@7ــ/ب واb"7ــXد 'ــ KاR`7ــ/ة Lــ)
"Mــ!  14-18آب )أ%Nــ ،(j#ا[fــ1,#[ :/ــ/07 +ــ ،M,.ا%7ــ*  20آب)أ%Nــ ،1929 (j#ص .5
E 24ــXل ")`:ــ 9ا^7ــ)Fر و[FG)Rــ ،ا[fــ`"W :/ــ 8ــXت ا^7ــ@ ،aا%7ــ> 8ا>L)w7ــ ،8ا@7ــ5د  ،550اlر@Mــ)ء،
 21آب )أ%Nــ ،1929 (j#ص  .3وا[fــ /أ<mــ)`"W :ــ 8اL/Z7ــ ،9ا%7ــ> 8ا)W7د<ــ 8وا^@7ــ/ون ،ا@7ــ5د
 ،1382ا%7ــ*  24آب )أ%Nــ ،1929 (j#ص.5
ً
"+XV 25ــ!In ،ــ +اI2ــ)اق ،..ص ^< .150ــ"%E /ــ"! ا7)k7ــ5ي ،و)Vن 'ــb>"E Kــ) *"*dــ) ،إ7ــ Oأن أواGــ9
اE/F7ــL Oــ! ا@7ــ/ب و&ــXا إ7ــ Oا^R%;7ــ`")ت ا"LXZW7ــ*? 8ــ 9ــة ا@;F7ــ 8اR7ــ KأbR*6Dــ)
ا+)f;7ــ/ة ا"M/@7ــ 8ا^7ــ/"bة 'ــ 17 Kآب )أ%Nــ ،(j#و'ــ+ Kــا د\7ــ&D 8ــ Oأن ا7ــي Mــ5أ 5RD\)Mاءات
+ــ Uاb"7ــXد وأن ا@7ــ/ب [)VــXا Lــ! أواGــ 9ا<)Wm7ــ) ،ا[fــ%E :/ــ"! ا7)k7ــ5يmL ،ــbD Oــ 5اL)F;7ــت،
);Dــ)ن ،دار ا^7ــ/وق ^>&7ــ /واXR7ز<ــ ،nج ،(2014 ،1ص .147
 8*+ ،!"+XV 26ا/*7اق ،..ص .158
 27ا5r;7ر [` ،%ص .181
)*i /"%": 28رة ،درا"Uت "E W7ر M,./07 3ا) ،3u#2ا567س 8@*#L ،ا/7ا ،5Gط ،(1986 ،2ص .86
 8*+ ،!"+XV 29ا/*7اق ،..ص .22
XE 30ل  9")`:أ5Eاث [) j&Mإ)Mن  8*+ا/*7اق ،ا[ :/fأ/Vم زXM،/R"Dا /"Vا)m>7ل ،..ص .39
^[ 31ــ/ت `"Wــ 8ا+C7ــXر ا)`"W7و<ــ&D 8ــb:)W` Oــ) </6:ـ ًـ/ا 0ـ ً
ـ)E LــXل ")`:ــ 9اElــ5اث ا"LX"7ــ8
'ــ`"E Kــ) "Mــ!  29 -23آب )أ%Nــ ،(j#ا[fــ1,#[ :/ــ +اn'2ــQر ،ا%7ــ> 8اw7)w7ــ ،8ا@7ــ5د  ،123ا";k7ــ29 j
آب )أ%Nــ ،1929 (j#ص 1و2و.5
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 32أ;Eــ 5ا;&@7ــ ،KــXرة ا*7ــ/اق ،2000 ،ص  .30-33وEــXل ")`:ــL 9ــ) iــ/ى 'ــ` Kــ 5و<)'ــ) وا&7ــ5
وا&L/7ــ 8وNــCة و%"Mــ)ن وZ7Xdــ/م و">iــ! وا)>7ــ/ة ،ا[fــ1,#[ :/ــ +اn'2ــQر")`: ،ــ 9اElــ5اث ،..ص
.5
A 33ــ;" ;EــXدةW&L ،ــ{ و)6Gــ*+ Kــ 8ا*7ــ/اق ,2QV ،1929ــ"ت اi2ــuس ،ا@7ــ5د " ،11ــ ،2011 Yص
.72
 34ا5r;7ر [` ،%ص .72
 8*+ ،!"+XV 35ا/*7اق ،..ص .114
 36ا5r;7ر [` ،%ص .27
 37اX ،K;&@7رة ا/*7اق ،..ص .81
X;E 38دة {W&L ،و) ،K6Gص .68
 39اX ،K;&@7رة ا/*7اق ،ص .84
 40ا5r;7ر [` ،%ص  48و 55و 58و 75و.102
 +1,#[ 41اQn'2ر ،ا 8>%7ا/7ا ،8@Mا5@7د  ،197ا 23 *%7آب )أ 8;G)? ;] .1930 (j#%NاX+C7ر
أ);Aء ا5b^7اء وأ Ub7Xوا 86#>;7ا KR7ا5b^RAوا '" .)bو? 5أ* K' )>Rا)ZL !R;7ن
ا\)b^RAد '.6
 8*+ ،!"+XV 42ا/*7اق ،..ص .25
َّ
ً
 &wL 43ا 8V/W7ا K' 8">dX7ذ ¡7ا ?X7أ 8"A)"A )L)%iو)"@;iت و)%ALت د<>"&D)`: ،8
ا)L)DC7ت ا nL 8"A)"%7اX7ا? )bRL56L K' K:e< ،)b7S !L nا 8>F&7ا 8<"`>R7ا 8"M/@7واj&F;7
ا KLAsا KD/^7ا.O&Dl
iX< \ 44ــ"6< 5ــ! 'ــ%L Kــ^L 87eــ)ر 8Vأو Dــ5م ^Lــ)ر@M 8Vــ ?"ــ)دات اV/W7ــ 8ا">dX7ــ#"#k:) 8ــ)ً
أو "`>:ـ ً
ـا( 'ــ Kا;Fb7ــ)ت ]ــ 5أ+ــ5اف "[X"bــ 8أو "[)#</MــS 8ــل ا*b7ــXrS ،8ـ ًـ) اW7ــ)ج أ"Lــ!
ا%W7ــ"> KوأD)*:ــ ،وا%;7ــi)WM 87eــ 8إ7ــ<CL Oــ WM 5ـ و6:ـ ٍّـ ،رNــ Uأن ا?X;7ــ YاA/7ــ; Kا&@;7ــ!
"6&7ــ)دات ا">dX7ــ+ 8ــ XاD57ــXة إ7ــ Oاb7ــ5وء واW7ــXار.
 45اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،..ص .229
XE 46ل ):ر<} 5ور ا)[)"*7ت ا 8">"#%&`7وXRWLا ،)+ا[ :/fزXM ،/R"Dا /"Vا)m>7ل ،ص .45-49
XE 47ل [ ا)"*7ن ،ا[ :/fاX ،K;&@7رة ا/*7اق ،..ص 63
X;E 48دة {W&L ،و) ،..K6Gص .73
XE 49ل [ ا 87)A/7و ،)b&")`:ا5r;7ر [` ،%ص .72
 50أ/d 5;Eا5rL ،!"Mر  ،{M)Aص .1021
 51اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،..ص .229
 52اr;7ــ5ر [`%ــ ،ص < .230ــ/ى ;WLــD 5ــCة دروزة أن دDــXة اW7ــ)ج أ"Lــ! G5bR&7ــ7 8ــZ: Uــ! إ\ >Lــ)ورة
>Lــ أLــ)م ا""[)#</*7ــ! وأ[ــ 'ــ KاX7ا?ــ)V nن Lــ nا*b7ــ ،8ا[fــ :/دروزةVL ،ــ/ات ;WLــ ،..5ص .651
 53اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،..ص .222-223
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 54ا5r;7ر [` ،%ص .223
 55زXM ،/R"Dا /"Vا)m>7ل ،ص .57
 56اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،ص .223
 8*+ ،!"+XV 57ا/*7اق ،..ص .382
 8*+ ،!"+XV 58ا/*7اق ،..ص .131
XE 59ل  9")`:اX&%7ك ا K[)#</*7أ>)ء  8*+ا/*7اق ،ا): ،K7)"Z7ر<} '& ،..!"#%ص .203-206
َ
ً
<Xbد<) 5Mا< 8ا5Elاث ،ا[:/f
 60ا57)k7ي ،..5bD OmL ،ص )*i /"%": /"^< .142رة إّ O7أ[60 W&A )b
)*iرة ،درا)Aت ' ،..Kص .86
 61ا57)k7ي ،..5bD OmL ،ص .142
 62اX ،K;&@7رة ا/*7اق ،..ص .29
 63ا5r;7ر [` ،%ص .108
 64ا5r;7ر [` ،%ص .36
XE 65ل [ ا)"*7ن ،ا[::/fزXM ،/R"Dا /"Vا)m>7ل ،..ص .45
 66ر[) )V/MتXL/FL ،ن أم 5b0اء؟ '&>5ع ا/6: 8;ZW;7ر! اsرث ا\);@RAري ' !"#%&' KوU</F:
ا)6;7و)5N +0<* ،8Lان ،ا5@7د  ،(2013 Y</S) ،6ص.62
 67ا5r;7ر [` ،%ص .59
 68اX ،K;&@7رة ا/*7اق ،..ص  101و.110
XE 69ل ا)MX6@7ت ا )b"&D [ KR7اX[)67ن ،ا[ :/fزXM ،/R"Dا /"Vا)m>7ل ،ص .60
)V/M 70تXL/FL ،ن أم 5b0اء؟ ،..ص .61
 71ا): ،K7)"Z7ر<} '& ،..!"#%ص .203-206
 8*+ ،!"+XV 72ا/*7اق ،..ص .383
 73زR"DــXM ،/ا"Vــ /اm>7ــ)ل ،ص )V .49ن اRV57ــXر %Eــ"! ا7)k7ــ5ي أEــ 5أmDــ)ء ا>F&7ــ 8ا@7ــ/ب ا<7ــ! ?)LــXا
W`Mــ اwF7ـ  ،و?ــ^[ 5ــ /ذ:)</Vــ Dــ! "&;Dــ 8اW`7ــ 'ــM)RV Kــ أDــه ،ص .145-146
)V/M 74تXL/FL ،ن أم 5b0اء؟ ،..ص .62
 75اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،..ص .226
XE 76ل  9")`:ا)b^7دات أ)Lم  8>F7ا ،{"6WR7ا[ :/fزXM ،/R"Dا /"Vا)m>7ل ،..ص .82-98
 77ا 8DXAX;7ا ،8">"#%&`7ص .617
 78اXW7ت ،ا)"67دات وا)%A;7ت ،..ص .227-229
 79ا {W7ا G)E K' KM/@7ا K' OZ*;7ا567س  /</6:ا 8>F&7ا57و 8"7ا56;7م إ 8*rD O7ا)D ULlم
/"M) ،1930وت 8%AL ،ا57را)Aت ا ،(1968 ،8">"#%&`7ص .105-106
 80زXM ،/R"Dا /"Vا)m>7ل ،..ص .44
 81اX ،K;&@7رة ا/*7اق ،..ص  41و.60
 82زXM ،/R"Dا /"Vا)m>7ل ،..ص .48
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 83اX ،K;&@7رة ا/*7اق 43 ،..و78و .88
 84ا5r;7ر [` ،%ص 91-100
َّ
^< 85ــ" /إZ7ــ jو[ــ5ر إ7ــ Oأن أ&Nــ aا&R67ــ Oاb"7ــXد 'ــ Kا*b7ــ+ 8ــL Uــ! ا><)br7ــ 8اlورو""Mــ!' ،ــK
R`7ــ 8وا]Wــ 8إ7ــ Oا@*7ــ 5ا>dX7ــ KاWR7ــ/ري 'ــ Kا;Fb7ــ)ت ا%&`7ــ ،8">"#و<^ــ" /أ<mـ ًـ) إ7ــ Oأن ;WLــ5
F;iــXم ا7ــي ُ[ ّ`ــ Mــ ZEــ UاDsــ5ام ?ــR? 5ــ%;S 9ــL 8ــ! اb"7ــXد اlورو""Mــ! واAــ;@RL O>wRـ ً
ـ5ا
ِ
?Rــb< 9ــXد '&%ــ ،!"">"#و&wLــ #Dــ) ا<C7ــ /ا7ــي ?Rــ 9ــ 8آ</Sــ! Lــ! اb"7ــXد اlورو""Mــ! ،ا[fــ:/
Alex Winder, The “Western Wall” Riots of 1929: Religious Boundaries and Communal Violence, Journal of
.Palestine Studies Vol. XLII, No. 1 (Autumn 2012), p17
 ،n')[ /"^M 86ا CD }"^7ا !<57ا)%67م  &rLو?)X 5Gرة)"7XE 8&FL ،ت ا567س ،ا5@7د – Y</S ،14
)R0ء  ،2012ص .17
 87ا): ،K7)"Z7ر<} '& ،..!"#%ص .220
+ 88ا  5*D Wi/< )Lا)+X7ب ا.K7)"Z7
 89ا5r;7ر [` ،%ص .17
َّ
;] 90ــ ?);Gــ`"W 8ــ 8ا+C7ــXر أAــ;)ء 0ــ5bاء ا*b7ــ 8وأb7Xــ Uوا6#>;7ــ 8اR7ــ Kا^RAــ5bوا
َّ
ا*b7ــ0 120 8ـ ً
ـ5"bاb>L ،ــ' 46 Uــ6#>L Kــ 8ا67ــ5س ،و' 19ــ6#>L Kــ8
'"bــ)6' ،ــ 5ار6:ــ Oأ>ــ)ء
`"Eــ) ،و' 19ــ6#>L Kــ 8ا"&k7ــ ،9و' 19ــ` Kــ ،5و' 17ــ')< Kــ) ،ا[fــ`"W :/ــ 8ا+C7ــXر ،ا%7ــ>8
ا/7ا@Mــ ،8ا@7ــ5د  ،197ا%7ــ*  23آب )أ%Nــ .1930 (j#و%Eــ"&+ aــ"+XV 9ــ! ،وــD 9ــ5د اE/F7ــO
إ7ــb>L ،232 Oــ' 28 Uــ6#>L Kــ')< 8ــ) ،و' 11ــN KــCة ،و' 15ــ&M)[ Kــ ،jا[fــ"+XV :/ــ!*+ ،ــ 8ا*7ــ/اق،..
ص .25
 91ا5r;7ر [` ،%ص .55

ربيع صيف ٢٠٢١

في ذكرى ه َّبة البراق الثانية والتسعين

درا

ر

ي

205

العدد المزدوج ٢٨٤ ٢٨٣
ربيع صيف ٢٠٢١

ب

العدد

مقابلة العدد

ضوء في آخر «نفق الحرية»
عيسى قراقع
حاوره :أحمد عز الدين أسعد
التقــت «شــؤون فلســطينية» رئيــس املكتبــة الوطنيــة الفلســطينية الوزيــر
عيســى قراقــع ،الشــاهد علــى العديــد مــن مراحــل العمــل النضالــي للحركــة
األســيرة الفلســطينية ،ســواء مــن خــالل جتربتــه االعتقاليــة فــي ثمانينيــات القــرن
املاضــي ،أو مــن خــالل عملــه الرســمي علــى رأس نــادي األســير الفلســطيني ووزارة
شــؤون األســرى واحملرريــن ســابقاً.

206

العدد المزدوج ٢٨٤ ٢٨٣

•

احلركة األسيرة عاشت تشتتا ً أنتج بحثا ً عن اخلالص الفردي

•

األســرى الســتة كســروا خرافــة إســرائيل وهيبتهــا وأعــادوا قضيــة
األســرى إلــى الواجهــة

•

الهروب األخير كسر مفهوم السجن اإلسرائيلي

•

سنشهد في املستقبل مزيدا ً من محاوالت الهروب
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لــم تكــن عمليــة «نفــق احلريــة» فجــر املوافــق  6أيلــول «ســبتمبر»  ،2021التــي
انتــزع خاللهــا ســتة أســرى حريتهــم مــن ســجن «جلبــوع» األكثــر حتصين ـا ً فــي
البنيــة التحتيــة ملنظومــة االعتقــال اإلســرائيلية ،وامللقــب باخلزنــة احلديديــة ،مجرد
هــروب أســرى مــن معتقــل ،بــل جــاءت اســتمرارا ً جلــذوة الهبــة األخيــرة املســتمرة
منــذ نيســان «أبريــل» الفائــت ،التــي قدمــت حالــة مــن العــودة الفلســطينية مــن
الفعــل الفــردي لالشــتباك واملقاومــة إلــى احلالــة اجلمعيــة للمقاومــة والصمــود
والعصيــان والتمــرد.
أعــادت عمليــة «نفــق احلريــة» الــروح لقضيــة األســرى شــعبيا ً ورســمياً ،محلي ـا ً
ودوليـاً ،فــي وقــت تواجــه فيــه القيــادة الفلســطينية ضغوطـا ً إســرائيلية أميركية
متصاعــدة لوقــف مخصصــات األســرى فــي خطــوة لتجــرمي نضالهم .كمــا جمعت
العمليــة مبــا شــكلت مــن رمزيــة وكبريــاء نضالــي خــاص ،الشــعب الفلســطيني
علــى قضيــة واحــدة موحــدا ً متماســكاً ،وأعــادت بعــث األمــل والكرامــة للــذات
الفلســطينية الفاعلــة ،ليــس بقــرع اجلــدران فقــط؛ وإمنــا بحفــر اجلــدران وتفكيــك
ســطوتها القهريــة املاديــة والرمزيــة.
-

مــا هــي مالمــح احلركــة األســيرة اليــوم؟ وهــل نحــن أمــام حركــة
أســيرة منظمــة فــي ظــل تراجــع الفصائــل عمــال ً وتأثيــراً؟

إذا مــا حتدثنــا عــن احلركــة األســيرة مبفهــوم العمــل اجلماعــي والبرنامــج املوحــد
والوحــدة الداخليــة فــي الســجون ،فــإن العقديــن الفائتــني قــد شــهدا تفــككا ً
بهــذا النمــوذج وأصبحنــا أمــام انقســامات فــي صفــوف فواعــل احلركــة األســيرة،
مــا أنتــج نزوع ـا ً نحــو الفرديــة فــي العمــل وبحث ـا ً فردي ـا ً عــن اخلــالص ،وهــذا مــا
عكســته سلســلة طويلــة مــن اإلضرابــات الفرديــة ال اجلماعيــة خــالل الســنوات
العشــر املاضيــة ،بالرغــم ممــا حملتــه هــذه اإلضرابــات مــن بطولــة وشــجاعة ،إال

207

العدد المزدوج ٢٨٤ ٢٨٣
ربيع صيف ٢٠٢١

ب

العدد

ضوء في آخر «نفق الحرية»

أنهــا عكســت حالــة الضعــف فــي العمــل اجلماعــي ،وهــو مــا اســتغلته مصلحــة
الســجون التــي كرســت بالتدريــج مفاهيــم جديــدة فــي حيــاة وســلوك األســرى ،إن
هــذا التفــكك ضــروري إلســرائيل لهندســة منظومــة الســيطرة التــي تقــوم علــى
إعــدام العمــل اجلمعــي.
أنتجــت هــذه التحــوالت حالــة مــن االنفــالت فــي احليــاة التنظيميــة والثقافيــة
داخــل الســجون ،وتراجــع دور الســجن الــذي كان مدرســة وجامعــة خرجــت اآلالف
مــن الطاقــات الوطنيــة املثقفــة امللتزمــة بالقــرارات والعمــل التنظيمــي والوطنــي
اجلامــع قبــل العــام  ،2000واختفــت جلســات القــراءة والبنــاء والتكويــن الثقافــي
الوطنــي .فاقــم االنقســام الفلســطيني أيضــا ً مــن هــذا الواقــع ،كمــا حولــت
إســرائيل وبطريقــة مدروســة الســجن إلــى ســوق اســتهالكية ،عبــر الكانتــني
(متجــر الســجن) واألطعمــة واملــواد الغذائيــة واملســتلزمات الشــخصية التــي
أصبحــت جــزءا ً مــن أدوات الســيطرة ،إذ مــا فتئــت إســرائيل تهــدد بســحب هــذه
االمتيــازات عقابــا ً ملعتقلــني مبناســبة وبغيــر مناســبة.
هــذا واقــع مؤلــم لــم تنجــح معــه كل املناشــدات للحركــة األســيرة بــأن تســتعيد
حلمتهــا وتخــوض معاركهــا ببنــاء وطنــي جامــع ،وحــدة احلركــة األســيرة مهمــة
ملــا تشــكله مــن رمزيــة بشــكلها العــام ومــا يشــكله األســير مــن رمزيــة وهــو
املقــاوم والفدائــي وأيقونــة التحــرر بشــكل خــاص ،رمبــا تســيطر إســرائيل فــي
خــارج الســجون عبــر حواجزهــا وقتلهــا ونظــام الفصــل الــذي ترســخه ،لكــن
الهزميــة الكبيــرة تكمــن فــي إخضــاع احلركــة األســيرة وهــو مــا نرفضــه ونواجهــه
بقــوة جميعـاً ،فاألســرى واملعتقــل محــرك أساســي للفعــل اجلماهيــري ،وانكســار
شــوكة املعتقلــني ســببه تشــتتهم وهــو خســارة جمعيــة.
-

جتــذر هــذا الفشــل فــي الفعــل اجلمعــي منــذ العــام  ،2000ومتظهــر
فــي اإلضرابــات الفرديــة بشــكل واضــح ،لكنــه أيض ـا ً جتلــى فــي ســياق
ومخرجــات اإلضــراب اجلماعــي عــام  2017الــذي لــم ينجــح بالشــكل
املطلــوب ،أليــس كذلــك؟

رغــم اتفــاق األســرى املســبق علــى خــوض اإلضــراب مجتمعــني (عــام  ،)2017إال
أنهــم فشــلوا بذلــك ،تراجعــت العديــد مــن القــوى عــن خــوض اإلضــراب واكتفــى
مــا يقــارب  1000أســير مــن حركــة فتــح بخوضــه ،مبســاندة محــدودة مــن فصائــل
أخــرى ،ومــرد ذلــك هــو غيــاب قيــادة موحــدة وتنظيــم ذاتــي داخــل الســجون ،هنــاك
غيــاب لقيــادة مركزيــة للتنظيمــات وهــي قيــادة ضروريــة إلصــدار قــرارات ملزمــة

208

العدد المزدوج ٢٨٤ ٢٨٣

لــكل مكونــات احلركــة األســيرة ،اليــوم لــكل ســجن قيادتــه وممثلــوه يقــررون
بشــكل منفــرد ،وهــذا يســاعد حكومــة االحتــالل علــى قمــع أي اضــراب وعــدم
االســتجابة للمطالــب .هــذه احلالــة ضربــت اإلضــراب رغــم أنــه كان األكبــر مــن
حيــث عــدد املنخرطــني منــذ ســنوات ،كان يجــب أن يســتثمر هــذا اإلضــراب بشــكل
فاعــل وذكــي الســتعادة احلركــة األســير حالتهــا اجلمعيــة ،لكــن هــذا مــا لــم
يحــدث رغــم ملحميــة اإلضــراب وقســوته ،ومــا واكبــه مــن حــراك شــعبي مســاند
فلســطينيا ً ودعــم دولــي وحــراك دبلوماســي خارجــي داعــم.
-
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عمليــة نفــق احلريــة كانــت وســام شــرف وأفرحــت اجلميــع فــي داخــل
وخــارج الســجون ،كيــف تقــرأ التحــرر الذاتــي كخيــار لألســرى؟

ال ميكــن للســجن إال أن يعبــر عــن بشــاعة مركبــة ،مــن هنــا ،فــإن مــا يســكن
تفكيــر كل أســير هــو كيــف يخــرج مــن معتقلــه ،وكيــف ســيتحرر مــن هــذه
احليــاة احملشــورة مبــا حتملــه مــن قمــع وحرمــان مــن احلريــة ،حتــى لــو كان ســيقضي
فتــرة قصيــرة فــي املعتقــل ،وهــذا مــا يشــغل بــال كل أســير ســواء صــرح بذلــك
أم لــم يصــرح ،وبالتالــي ،يفكــر األســرى دومـا ً بالهــرب واخلــروج مــن املعتقــل متــى
ســنحت الفرصــة ،منــذ العــام  1967وقعــت العشــرات مــن محــاوالت التحــرر
الذاتــي والهــروب مــن املعتقــل ،جنــح بعضهــا وفشــل اآلخــر.
مقاومــة احلركــة األســيرة داخــل الســجون هــي كســر لهــذا الســجن بحراســاته
وجدرانــه وأدواتــه ،أنشــئ مــن أجــل أن يقتــل روح وإرادة األســير ،وأن يحطــم األســير
ويحولــه إلــى ال شــيء ،شــخص يفكــر فقــط بــاألكل والنــوم والشــرب ،بــال مشــاعر
أو أحــالم ،وهــذا هــو القتــل احلقيقــي ،بــأن حتــول األســرى إلــى متبلديــن ،يائســني،
يفقــدون روح التمــرد ،وهــذا مفهــوم وهــدف الســجن إســرائيلياً .كســر الهــروب
األخيــر مفهــوم الســجن اإلســرائيلي الــذي بنــي ليكــون بدي ـال ً عــن حبــل اإلعــدام
ومكانـا ً للقتــل البطــيء للمعتقلــني وإفقادهــم رمزيتهــم وحتويلهــم إلــى ال شــيء،
حتطــم هــذا املفهــوم مــن خــالل جنــاح ســتة معتقلــني فــي اختــراق املنظومــة
األمنيــة اإلســرائيلية واخلــروج مــن هــذا الســجن املنيــع ،اخلزنــة احلديديــة ،الــذي
كانــت إســرائيل تفتخــر بــه وتعتبــره منوذج ـا ً كانــت تعممــه عندمــا تســاعد دوال ً
فــي بنــاء ســجون ،فكانــت ترســل خارطــة الســجن كنمــوذج ،اســتطاع األســرى
بهــذه اإلرادة والشــجاعة كســر هيبــة الســجن ،املوضــوع ليــس هروب ـا ً مــن أجــل
الهــروب ،بــل هــي رســالة تقــول إن الســجن لــم يتمكــن مــن روح التمــرد والثــورة
لــدى األســير .اعتقــدت إســرائيل أنهــا ســيطرت علــى املعتقلــني ودفعتهــم إلــى
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قبــول األمــر الواقــع واالستســالم ،لكــن مــا حــدث أســقط مفهــوم الســجن
مبعانيــه القاتلــة ،فالتحــرر الذاتــي األخيــر دليــل علــى أن طــول أمــد األســر ،كمــا
فــي حالــة محمــود العارضــة الــذي يقضــي عامــه الـــ  26فــي األســر ،لــم تكســر
األســرى .لــم يســتطع الســجن بــكل مــا فيــه مــن قمــع وعــزل وحشــر وإهمــال
وطمــس وعقوبــات جماعيــة وفرديــة علــى مــدار كل هــذه الســنني أن يقضــي علــى
حلــم احلريــة عنــد األســرى ،وأعتقــد أن هــذا املعنــى هــو املهــم ،ســتعيد إســرائيل
حســاباتها بــكل أدواتهــا وبــكل هــذه املنظومــة التــي فشــلت.
أمــام األمــن واحلراســة واألبــراج واإلســمنت ،قــدم األســرى إعجــازا ً باحلفــر بوســائل
بســيطة ومنهــا األيــدي واألظافــر علــى مــدار ســنة تقريبــاً ،البعــض يعتقــد
أن هــذا خيــال ،لكــن فــي احلقيقــة أن هــذه قــوة عظيمــة ،يخــرج األســرى مــن
جــدران الســجن مدركــني أنهــم بــني احليــاة واملــوت ،يعلمــون أن املــوت قــد يكــون
بانتظارهــم مبجــرد خروجهــم فــي ظــل منظومــة فيهــا حراســات وكالب وأجهــزة
إنــذار ومراقبــة ،فضلــوا اخلــروج ومواجهــة املــوت علــى البقــاء فــي الســجن ،احلريــة
بشــرف وكرامــة واشــتباك أفضــل مــن الســجن والقيــد ،مــا أدى إلــى إصابــة
إســرائيل بإربــاك ،شــعرت أن إســرائيل تخــوض حربـاً ،طائــرات ،قــوات كبيــرة ،وفــرق
كلهــا تبحــث عــن األســرى ألنهــا شــعرت بالهزميــة والفشــل ،أمــام  6أســرى عــزل
فكــروا بــأن يتنســموا هــواء احلريــة لســاعة واحــدة.
إن مــا يخيــف اإلســرائيليني هــو املعنــى ،إســرائيل التــي تدعــي أنهــا األقــوى فــي
املنطقــة والشــرق األوســط وصاحبــة اجليــش الــذي ال يقهــر حتطــم ادعاؤهــا أمــام
ســتة أســرى عــزل ،هــذه األســطورة اإلســرائيلية التــي تدعيهــا وتبنــي حولهــا
الرعــب والترهيــب علــى الفلســطيني وعلــى املعتقلــني ســقطت بعمليــة نفــق
احلريــة ،عمليــة الهــروب هنــا فيهــا شــجاعة وبطولــة واعتــزاز .أمــا املعنــى اآلخــر
لهــذه البطولــة فمــرده إلــى أن احلديــث يجــب أال يكــون عــن األبطــال الســتة كأفراد،
بــل يجــب أن ينظــر إليهــم كممثلــني لــكل األســرى ،مــا دار فــي خلدهــم وأحالمهم
مــن هــروب مــن أجــل احلريــة وكســر القيــد يــدور فــي ذهــن كل أســير فلســطيني،
هــم أيضـا ً ميثلــون كل الشــعب الفلســطيني ،فنحــن فــي ســجن كبيــر ،أكثــر مــن
 600حاجــز وجــدار فصــل عنصــري ،مداهمــات يوميــة وحتكــم بــكل أيامنــا وأحالمنا،
الرســالة هنــا أن احلريــة تنتــزع انتزاع ـاً ،ال تعطــى وال متنــح ،نســتطيع بــإرادة قويــة
أن نقاتــل االحتــالل وأن نكســر هــذا اجلــدار ،وأن نهــدم هــذا الســياج وأن نتفــوق علــى
االحتــالل ،قــدم هــؤالء األســرى املعنــى الوطنــي والثــوري عبــر هــذا الهــروب لــكل
الشــعب الفلســطيني ،يجــب أن نكــون اليــوم علــى قناعــة بأننــا نســتطيع أن
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أيض ـاً ،تراجعــت قضيــة األســرى علــى املســتوى الدولــي منــذ فتــرة طويلــة ،ولــم
تعــد علــى ســلم أولويــات املؤسســات الدوليــة والــدول املؤثــرة ،كاألمم املتحــدة
ومجلــس حقــوق اإلنســان والبرملانــات خاصــة البرملــان األوروبــي ،أصبحــت هــذه
القضيــة بالنســبة لهــم ثانويــة ،بــل إن بعــض الفواعــل والالعبــني الدوليــني
ميارســون الضغــط علــى الســلطة الوطنيــة ،متســاوقني مــع اإلســرائيليني باتهــام
األســرى باإلرهــاب والضغــط باجتــاه وقــف إعاناتهــم ورواتبهــم ،االحتــاد األوروبــي
والواليــات املتحــدة األميركيــة شــركاء بهــذا الضغــط بشــكل مباشــر ،وبهــذا
أصبحــت قضيــة األســرى فــي خطــر فــي ظــل الضغــط لنــزع مشــروعية نضالهــم
الوطنــي وحتويلهــم إلــى إرهابيــني وليســوا أســرى حركــة حتــرر وطنــي ونــزع املكانــة
القانونيــة عنهــم كأســرى حريــة وكرامــة ،وهــذا أخطــر مــا فــي األمــر ،عبــور النفــق
غيــر الكثيــر مــن املفاهيــم ولفــت انتبــاه العالــم إلــى هــذه القضيــة مــرة أخــرى،
أصبحــت القصــة هــي قصــة كل العالــم وأصبــح احلديــث عــن قضيــة األســرى
يحتــل مــن جديــد موقعـا ً متقدمـاً ،لفتــت عمليــة نفــق احلريــة االنتبــاه إلــى حــاالت
أيضـا ً فــي قلــب القضيــة ،فبعــض األســرى يقضــي حوالــي  40ســنة في الســجون،
إلــى جانــب املرضــى وذوي اإلعاقــة واجلرحــى واألطفــال والنســاء ،وســلط الضــوء
علــى القمــع والعــزل ومخالفــات إســرائيل للقوانــني الدوليــة ،إذا ً يــرى العالــم ملــاذا
فكــر هــؤالء األســرى بالهــروب؟ اجلــواب هــو الهــرب مــن اجلحيــم اإلســرائيلي ،يوجــد
داخــل ســجون االحتــالل كل مــا يخالــف قواعــد حقــوق اإلنســان ويقــوم علــى
الظلــم والقمــع الــذي يــؤدي إلــى االنفجــار.
أعطــى أبطالنــا الســتة قضيــة األســرى مكانتهــا ووضعهــا مــن خــالل هــذا
احلــراك ،معوضــني خــالل أيــام قليلــة ســنوات مــن اإلهمــال الدولــي ،إلــى جانــب
إعــادة الثقــة فــي ظــل حالــة اليــأس والتراجــع واالربــاك التــي ســكنت الســنوات
األخيــرة ،والتــي حلــت محلهــا حالــة اعتــزاز وحــدت الشــعب الــذي التحــم حــول
األســرى ،توحــد الشــعب مبؤسســاته وفصائلــه وأفــراده بالتعاطــف والتضامــن
واحلــب واخلــروج إلــى الســاحات ،هــؤالء األســرى وحــدوا الشــعب والعالــم حــول
قضيتهــم ووحــدوا جميــع املعتقلــني ألول مــرة منــذ عقــود ،شــكلوا حالــة وحدويــة
للشــعب افتقدناهــا منــذ زمــن.
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مســتقبالً ،مــا هــي أبعــاد الهــروب مــن الســجن وانعكاســها علــى
األســرى؟

حاولــت إســرائيل تعويــض فشــلها عبــر االنتقــام مــن األســرى ،وتصرفــت بشــكل
شــديد العدوانيــة جتاههــم ،واتخــذت قــرارات صعبــة وقاســية كادت تــؤدي إلــى
االنفجــار بالســجون ،مبــا شــمل إغــالق األقســام والعــزل واحلرمــان مــن الزيــارة
واحلرمــان مــن الكانتــني ،إضافــة إلــى مشــاهد االنتقــام مــن األســرى بعــد إعــادة
اعتقالهــم ،كمــا رأينــا فــي حالــة االعتــداء الوحشــي علــى األســير زكريــا الزبيــدي
وإخوانــه ،فــي ظــل هــذا الوضــع القابــل لالنفجــار ،هــدد األســرى باإلضــراب مــا لــم
تتراجــع إســرائيل عــن خطواتهــا االنتقاميــة ،تهيــأ اجلميــع لإلضــراب اجلمعــة [17
أيلــول «ســبتمبر»  ،]2021وألول مــرة ،كانــت كل الفصائــل ســتخوض هــذه املعركــة
موحــدة فــي داخــل الســجون وســط تهديــدات فصائليــة مــن خــارج الســجون
أيضــاً ،كان مــن املمكــن أن تتدحــرج األمــور وتصــل إلــى انتفاضــة جديــدة فــي
الســجون واخلــارج ،تراجعــت إدارة الســجون عــن خطواتهــا فــي ظــل إدراكهــا
خلطــورة االرتــدادات عليهــا أمــام وحــدة احلركــة األســيرة ،وبالتالــي جمــد األســرى
خطواتهــم التصعيديــة.
-

مــاذا عــن فكــرة الهــروب الذاتــي مــن الســجن الصغيــر إلــى الســجن
الكبيــر ،هــل سنشــهد تكــرارا ً للهــروب فــي املســتقبل؟

لــن تتوقــف ،لــن تتوقــف ،اعتقــال الســتة ال يعنــي الــردع ،حتضــر فــي ذهنــي اآلن
حوالــي  40عمليــة هــروب ،مت اعتقالهــم مــن جديــد ولكــن هــذا لــم مينــع التكــرار،
األســير فــي الســجن مســكون بالتفكيــر فــي كيفيــة اخلــروج ،يبحــث عــن حقــه
فــي احليــاة ،حقــه فــي الشــمس ،يبحــث عــن حقــه فــي أن يكــون إنســاناً ،يدافــع
اإلنســان عــن إنســانيته ويعمــل بــكل الوســائل لذلــك ،واعتقــد أننــا سنشــهد فــي
املســتقبل مزيــدا ً مــن محــاوالت الهــروب ،ولنقــل بطريقــة مجازيــة وأدبيــة ليــس
الهــروب هــو هــروب اجلســد ،بــل إن األســرى هربــوا بطــرق روحيــة ومعنويــة مختلفة،
فمث ـالً ،عندمــا جنــح األســرى بتهريــب النطــف وأجنبــوا وأسســوا عائــالت ،كانــت
هــذا حريــة مــن نــوع آخــر ،عندمــا جنحــوا فــي احلصــول علــى شــهادات جامعيــة
والدراســة ،أصبــح لهــم مقعــد فــي اجلامعــة وشــهادة أنهــم حتــرروا ،يصــدر األســير
قصيــدة أو كتابـا ً يطبــع فــي اخلــارج ،أي أنــه حتــرر مــن خــالل مــا كتبــه فــي فضــاء
فلســطيني ،احلريــة حتققــت مــن خــالل كل هــذا ،مبعنــى أن األســير حتــرر بحريــة
روحيــة أو جســدية.
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-

كان مــن املفتــرض أن يجــري اإلضــراب املوحــد يــوم اجلمعــة  17أيلــول
«ســبتمبر»  2021ألول مــرة منــذ ســنوات ،برأيــك ،هــل كانــت عمليــة
نفــق احلريــة الدافــع لتطــور املقاومــة داخــل الســجن؟ وهــل سنشــهد
فــي املســتقبل نضــاالت وعــودة احلركــة األســيرة إلــى عهدهــا الســابق؟

ربيع صيف ٢٠٢١
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ب

العدد

أمتنــى أن تعــود الهيبــة واملكانــة احلقيقيــة للحركــة االســيرة ،أمتنــى أن يتوحــدوا
وأن يعتبــروا خاصــة أنهــم ينظــرون ويــرون أن كل العالــم يســاندهم ،هــذه العمليــة
وحدتهــم وكانــوا علــى وشــك خــوض معركــة واحــدة ومواجهــة واحــدة ،أمتنــى
أن يعيــدوا النظــر فــي الوضــع الســابق وأن تبــدأ مرحلــة جديــدة ومختلفــة فــي
احلركــة األســيرة ،ألن األســرى أمــام هجمــة وعــدوان لــن يتوقــف ،هــذه فرصــة ألن
يتوحــدوا حتــت قيــادة واحــدة موحــدة داخــل الســجون تتولــى القضايــا النضاليــة
واإلســتراتيجية ،األســرى بحاجــة لذلــك ألنهــم أصبحــوا هدفــا ً للحكومــة
اإلســرائيلية .الكنيســت ،يناقــش اليــوم مشــروع قانــون بتشــديد اإلجــراءات علــى
املعتقلــني ،طبعـا ً هنــاك عــدة قوانــني أقــرت ضدهــم ولكــن ســتضاف إليهــا قوانــني
تفــرض حيــاة أكثــر صعوبــة وقســوة ،هــم بحاجــة للوحــدة للدفــاع عــن قضاياهــم
وحمايــة أنفســهم ،وهــذا مــا ينســحب علينــا نحــن فــي خــارج الســجون.
الرســالة السياســية تقــول مــا دام أن الشــعب الفلســطيني توحــد بــكل فصائلــه
حــول املعتقلــني ،ملــاذا ال تكــون هنــاك خطــوة إلنهــاء االنقســام؟ األســرى وجهــوا
البوصلــة إلــى االحتــالل وعلينــا جميعـا ً أن نوجــه البوصلــة إلــى االحتــالل ،يجــب أن
ننهــي احلالــة الفلســطينية الصعبــة وهــي حالــة االنقســام املشــؤوم.
-

هل الوحدة وحدها كافية الستنهاض احلركة األسيرة؟

الوحــدة هــي األســاس ،بالوحــدة نســتطيع أن ننتصــر ونحقــق إجنــازات ،باملقابــل،
لــم ننجــح مطلقً ــا بالتشــرذم ،جنحنــا بتحقيــق إجنــاز ،رمبــا أســير يناضــل منفــردا ً
ضــد االعتقــال اإلداري ويخــوض مفاوضــات تفضــي لوقــف اعتقالــه أو ال يتــم جتديــد
اعتقالــه ويخــرج ،هــو خــرج كفــرد ،لكــن املئــات مــا زالــوا معتقلــني إداريـاً ،إذاً ،علينــا
أن نفكــر بالقضايــا اإلســتراتيجية ،كيــف نســقط سياســة االعتقــال اإلداري؟ أال
نبحــث عــن اخلــالص الفــردي فقــط ،ونســتطيع ذلــك .لدينــا  400أســير معتقــل
إداري حاليــاً ،لــو قــرروا خــوض إضــراب ضــد االعتقــال اإلداري وقاطعــوا محاكــم
االعتقــال اإلداري ،ألنهــا محاكــم صوريــة ،فســوف يســقط قانــون االعتقــال اإلداري،
وســبق فــي العــام  1982أن أوقفــت إســرائيل قانــون االعتقــال اإلداري وأعيــد تفعيلــه
الحقـا ً عــام  ،1985مبعنــى أنــه ليــس مســتحيال ً أن تأخــذ إســرائيل قــرارا ً بوقــف هــذا
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االعتقــال أمــام إرادة قويــة ،ملــاذا ال يدخــل كل املعتقلــني اإلداريــني معركــة واحــدة؟!
الوحــدة تنجــز أكثــر مــن الفرقــة بكثيــر.
-

كونــك متابع ـا ً ملوضــوع األســرى ،مــا هــي مالمــح أيــة صفقــة أســرى
قادمــة؟

أثمــن مــا أعلــن مــن أن األســرى الســتة ســيكونون علــى رأس أيــة صفقــة قادمــة،
وأمتنــى أن يكــون هــذا الــكالم جديــاً ،هــذا نــوع مــن االفتخــار واالعتــزاز بأبطــال
ومناضلــني ألنهــم يعيشــون بظــروف صعبــة فــي التحقيــق وســيعزلون ،وبالتالــي،
هــذا مهــم ،وهــذا أحــد مالمــح الوحــدة ،فــي تقديــري ،ســتكون هنــاك صفقــة،
فمــن الواضــح أن هنــاك ورقــة رابحــة عنــد الفلســطينيني تدفــع اإلســرائيليني
ألن يكونــوا معنيــني بالصفقــة ،لكــن كل يريــد الشــروط التــي تناســبه ،وبالتالــي،
اخلــالف حــول حجــم الصفقــة ،لكــن بالنهايــة ســتحدث ،أمتنــى أوال ً أن يصــدق
احلديــث فيمــا يخــص هــؤالء األبطــال الســتة ،ثانيــا ً أن تكــون هنــاك معاييــر
وطنيــة ونضاليــة وإنســانية فــي أي صفقــة قادمــة ،علــى ســبيل املثــال ،ال ميكــن
جتاهــل األســرى القدامــى مثــل كــرمي يونــس وماهــر يونــس ونائــل البرغوثــي ،هنــاك
 92أســيرا ً يقضــون أكثــر مــن  20ســنة 35 ،أســيرا ً منهــم يقضــون أكثــر مــن 25
ســنة ،إضافــة إلــى أصحــاب اإلعاقــات واألمــراض ،خاصــة الســرطان ،استشــهد فــي
الســنوات األخيــرة عــدد منهــم واحتجــزت جثامينهــم لدى االحتــالل ،لدينــا األطفال
والنســاء وكبــار الســن مثــل :فــؤاد الشــوبكي وعمــر عــكاوي ،إلــى جانــب قيــادات
متثــل رمزيــة خاصــة للشــعب الفلســطيني كمــروان البرغوثــي وأحمــد ســعدات،
ونؤكــد أن العديــد مــن األســرى إن لــم تنقذهــم الصفقــة ،سيستشــهدون داخــل
الســجون ،وبالتالــي ،يجــب أن تكــون املعاييــر نضاليــة إنســانية وطنيــة وليســت
حزبيــة .إن كانــت الصفقــة وحدويــة ذات بعــد وطنــي نضالــي ،فســتكون صفقــة
ناجحــة بامتيــاز .أمتنــى ذلــك.
-

هــل تعتقــد أنــه مــن األهميــة مبــكان التنســيق مــع هيئــة شــؤون
األســرى واحملرريــن ونــادي األســير فــي هــذا اجملــال؟

بالطبــع ،بــكل تأكيــد ،لألســف ،فــي الصفقــة املاضيــة (صفقــة شــاليط ،)2011
لــم يتــم هكــذا تنســيق إال بشــكل محــدود ،عندمــا طلبــت حمــاس أســماء 20
أســيرة ،مت حتريرهــن مقابــل شــريط فيديــو عــن شــاليط فــي حينــه ،بعــد ذلــك،
لــم يتــم التنســيق مــع الــوزارة فــي حينــه ،أوال ً لــدى املؤسســة الرســمية قوائــم
بكافــة أســماء املعتقلــني ذوي احلــاالت الصعبــة صحيــاً ،فالصفقــة املذكــورة
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ت علــى املرضــى
عــام  2011ودون التقليــل مــن أهميتهــا وقيمتهــا ،لكنهــا لــم تــأ ِ
وأصحــاب اإلعاقــات فــي ســجن الرملــة ،مثــل خالــد الشــاويش ومنصــور موقــدي
وناهــض األقــرع ومحمــد أبــراش ومعتصــم رداد ،ملــاذا لــم يفــرج عنهــم؟ ســامي أبــو
ديــاك وكمــال أبــو وعــر اللــذان استشــهدا داخــل الســجن وكانــا مــن املرضــى ،لــو
أفــرج عنهمــا ملــا قضيــا داخــل ســجون االحتــالل ،داوود اخلطيــب كذلــك وســعدي
الغرابلــة وفــارس بــارود ،كلهــم توفــوا داخــل الســجن وهــم مرضــى ،ملــاذا لــم يفــرج
عنهــم؟ إلــى جانــب األســرى مــن قبــل أوســلو ككــرمي يونــس ،حتــى األســيرات ،كان
عددهــن  29أســيرة ،الرقــم الــذي كان عندهــم  27أســيرة ،مــا أدى الــى اســتغالل
إســرائيل لذلــك وعــدم اإلفــراج عــن  9أســيرات علــى رأســهن عميــدة األســيرات لينا
اجلربونــي ،التــي أصيبــت بصدمــة فــي حينــه ،القصــد هنــا أن التنســيق مــع جهــات
االختصــاص مهــم ويســاعد ،والتعــاون مهــم حتــى نخــرج بصفقــة مشــرفة فيهــا
إنقــاذ بقــدر مــا نســتطيع ألســرانا األبطــال.
-
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في اخلتام ..ماذا تقول؟

زرت عائــالت األســرى الســتة فــي جنــني ،أفتخــر بهــم جميعـاً ،العائــالت مبعنويــات
عاليــة محمولــة باألمــل والثقــة بالنفــس رغــم إعــادة االعتقــال ،أوجــه لألبطــال
التحيــة كونهــم اختصــروا علينــا ســنوات طويلــة وهــذا مــا لــم يفعلــه الطلقــاء،
وهــذه معجــزة وأســطورة فلســطينية ،نعتــز بهــم كمناضلــني ونعتــز بشــجاعتهم
وقوتهــم وإرادتهــم ،هــذه إرادة األحــرار ،واإلرادة أقــوى مــن الظلــم وأقــوى مــن االحتالل
وأقــوى مــن الســجون.
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لــم يكــن أحــد يعــرف عنهــا شــيئا ً قبــل نهايــة األلفيــة الثانيــة ،التــي بــرز فيهــا
اســم كرميــة عبــود ألول مــرة فــي األرجــاء الثقافيــة والفنيــة .ففــي كتابــه «لقطــات
مغايــرة  ،»1850-1948ذكــر عصــام نصــار أن أول مــن أعلمــه بوجودهــا كان فــؤاد
خــوري وأكــرم زعتــري مــن املؤسســة العربيــة للصــورة ،خــالل لقــاء جمعــه بهمــا
فــي عمــان ســنة  ،1998كمــا عــاد اســمها مــرة أخــرى للظهــور ســنة  2006مــن
خــالل إعــالن نشــره تاجــر إســرائيلي فــي إحــدى اجلرائــد العربيــة باحثـا ً عنهــا ،األمــر
الــذي لفــت الباحــث أحمــد مــروات .كتــب مــروات العديــد مــن املقــاالت عــن كرميــة
عبــود ،لكنهــا لــم تكــن تســتند إلــى معلومــات موثوقــة ،لكنه أعــاد تداول اســمها
بــني املهتمــني مــن الباحثــني ومحبــي الفنــون مــن خــالل كتاباتــه ،حتــى تكلــل هــذا
الســطوع الــذي حملــه اســمها فــي  2009عندمــا زار الباحــث مــروات متــري الراهــب
وحتــدث أمامــه عــن كرميــة عبــود ،ليكتشــف الراهــب أن عبــود كانــت مــن أفــراد
الكنيســة اللوثريــة فــي بيــت حلــم ،بــل إنهــا ابنــة راعيهــا القــس ســعيد عبــود.
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الوالدة والنشأة
ولــدت كرميــة عبــود حســب ســجالت كنيســة امليــالد اإلجنيليــة اللوثريــة فــي
بيــت حلــم بتاريــخ  13تشــرين ثانــي (نوفمبــر)  ، 1893تعــود أصولهــا لقريــة اخليــام
فــي اجلنــوب اللبنانــي ،حيــث نشــأ والدهــا فــي أســرة كبيــرة تتكــون مــن ســبعة
أطفــال غيــره .توفــي جدهــا وتــرك ثمانيــة أطفــال يتامــى ،لــم تكــن جدتهــا قــادرة
علــى العنايــة بأطفالهــا جميعــاً ،لذلــك ،مت إرســال ســعيد عبــود والــد كرميــة
وأخيــه األصغــر ســليمان إلــى دار األيتــام الســورية فــي القــدس .كان املبشــر “يوهــان
لودفيــك شــنلر” اإلجنيلــي واألملانــي األصــل قــد أســس فــي عــام  1860فــي القــدس
علــى أراضــي لفتــا دار األيتــام الســورية للعنايــة باألطفــال الذيــن تيتمــوا نتيجــة
املذابــح التــي عصفــت بجبــل لبنــان فــي نفــس العــام .التحــق والدهــا الحقــا ً
مبعهــد املعلمــني ،وهــو قســم ثانــوي لــدار األيتــام ،حيــث تأهــل هنــاك للعمــل
التربــوي والرعــوي ،وأتقــن اللغتــني العربيــة واألملانيــة ،وأصبــح الحق ـا ً أول قســيس
لوثــري عربــي.
فــي عــام  ،1890تــرك والــد كرميــة دار األيتــام الســورية وقصــد مدينــة بيــت حلــم،
حيــث عمــل كمــدرس خــاص فــي املدرســة اإلجنليزيــة .فــي بيــت حلــم ،تعرف ســعيد
عبــود علــى رفيقــة حياتــه بربــارة يوســف بــدر وتزوجــا فــي العــام  .1890كان والــد
كرميــة كثيــر التنقــل بســبب العمــل ،حتــى اســتقر فــي النهايــة فــي بيــت حلــم
للعمــل كواعــظ فــي بيــت جــاال ،وخــدم هنــاك حتــى  ،1905ثــم انتقــل إلــى بيــت
حلــم كواعــظ مســاعد للقــس األملانــي ،ثــم قســيس للكنيســة اإلجنيليــة اللوثريــة
حتــى تقاعــده ســنة 1947م.
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ال ميكــن اجلــزم أيــن درســت كرميــة املرحلــة االبتدائيــة ،هــل فــي املدرســة اإلجنليزيــة
حيــث تعمــل والدتهــا ،أم فــي املدرســة اللوثريــة حيــث عمــل والدهــا؟ إن صــح
اخليــار األول ،فقــد تكــون درســت فــي نفــس املدرســة والفتــرة الزمنيــة مــع نبيهــة
ناصــر ورتيبــة شــقير ،اللتــني أسســتا مدرســة صــارت الحق ـا ً جامعــة بيرزيــت.
شــبت كرميــة عبــود فــي جــو متعــدد الثقافــات ،مــا جعــل نظرتهــا إلــى العالــم
فــي ذلــك الوقــت أكثــر انفتاح ـا ً مــن الواقــع احمليــط ،فنظــرا ً لعمــل والديهــا فــي
حقــل التعليــم واملــدارس اإلجنليزيــة وخدمــة أبيهــا فــي الكنيســة ،كان البــاب
مفتوحــا ً للتعــارف مــع الكثيــر مــن اجلنســيات حولهــا ،كالبريطانيــة واألرمنيــة
واألملانيــة ،فــكان كل مــن أبيهــا وأمهــا يتقــن ثــالث لغــات :العربيــة واإلجنليزيــة
واألملانيــة ،ويرجــح أنهــا عملــت فــي ســلك التعليــم بعــد التخــرج مــن الثانويــة
فــي دار األيتــام الســورية التــي عمــل فيهــا ســابقا ً والدهــا وعمهــا ســليمان أيضــا.
يعــرف عــن والدهــا أنــه كان يجيــد فــن اخلطابــة والوعــظ ،وأصــدر كتابـا ً عــن األمثال
العربيــة الدارجــة ،وكانــت لــه اهتمامــات سياســية ،حيــث كان مــكان عملــه مركزا ً
للنــدوات الثقافيــة .كان يحــب املوســيقى ،فأســس جوقــة موســيقية كان قائدهــا،
وكانــت ذائعــة الصيــت فــي بيــت حلــم ،وكانــت أختهــا ليديــا جتيــد العــزف علــى
اجليتــار .كل هــذه األجــواء املليئــة باحلــس املفعــم بالثقافــة والتعليــم والفــن،
انعكســت علــى كرميــة بشــكل واضــح فــي توجههــا وعملهــا.
حســب ســجالت كنيســة امليــالد ،كان لكرميــة خمســة إخــوة :كاترينــا ،جنيــب الــذي
توفــي طف ـالً ،أخوهــا كــرمي الــذي توفــي ســنة  ،1921منصــور الــذي أصيــب مبــرض
عصبــي دخــل علــى إثــره إلــى مستشــفى األمــراض العصبيــة فــي بيــت حلــم حيــث
توفــي هنــاك ســنة  ،1954وأختهــا ليديــا.
عقــدت كرميــة عبــود قرانهــا فــي  1930فــي كنيســة امليــالد اإلجنيليــة اللوثريــة
فــي بيــت حلــم ،عندمــا بلغــت السادســة والثالثــني مــن العمــر بالتاجــر يوســف
فــارس طايــع مــن مرجعيــون مســقط رأس أبيهــا .كان زوجهــا أرمـال ً ولديــه طفــل،
لــم يكــن زواجـا ً ناجحـا ً فــي مجملــه ،فــزوج كرميــة بقــي فــي مرجعيــون مســقط
رأســه ،بينمــا كانــت كرميــة تتنقــل بســبب عملهــا بــني بيــت حلــم والقــدس ويافــا.
أثمــر زواج كرميــة عــن ابنهــا ســمير الــذي عــاش معهــا فــي بيــت جــده ســعيد فــي
بيــت حلــم بعــد انفصــال والديــه.
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بــرز اســم كرميــة عبــود فــي مالحظــة صغيــرة كتبهــا عصــام نصــار فــي كتابــه
لقطــات مغايــرة  ،1948-1850أن أول مــن أعلمــه بوجودهــا كان فــؤاد خــوري وأكــرم
زعتــري مــن املؤسســة العربيــة للصــورة خــالل لقائــه بهمــا فــي عمــان ،1998
وأيضــا الباحثــة اإلســرائيلية رونــا ســيلع ،التــي اطلعــت علــى بعــض أعمالهــا
وتعــرف بوجودهــا.
فــي منتصــف  ،2006كان تاجــر إســرائيلي يهتــم باملقتنيــات األثريــة يبحــث عــن
طــرف خيــط يقــوده إلــى كرميــة عبــود ليعــرف أصلهــا وفصلهــا ،فنشــر إعالنـا ً فــي
إحــدى اجلرائــد العربيــة باحثـا ً عــن هــذه املصــورة ،األمــر الــذي لفــت انتبــاه الباحــث
أحمــد مــروات ،وجعلــه يبحــث عــن هــذا التاجــر وينتــزع منــه العديــد مــن صــور
كرميــة.
فــي  ،2008بــدأ مــروات يكتــب عنهــا املقــاالت فــي اجملــالت والصحــف .املثيــر فــي
األمــر أن هــذه الكتابــات كانــت مبنيــة علــى تخمينــات وتأويــالت ،ولــم تكــن مبنيــة
علــى أبحــاث ومراجــع موثقــة ،ومــع ذلــك ،شــكلت هــذه الكتابــات ســبقا ً صحفيـا ً
جعــل مــن اســم كرميــة عبــود يطفــو علــى الســطح ويتــم تداولــه بــني الباحثــني
ومحبــي الفنــون.
وفــي لقــاء بــني الباحــث أحمــد مــروات والقــس متــري الراهــب وحديــث مــروات عــن
كرميــة عبــود ،تبــني الحق ـا ً للقــس أنهــا مــن أفــراد الكنيســة اللوثريــة فــي بيــت
حلــم ،بــل إنهــا أيض ـا ً ابنــة راعيهــا القــس ســعيد عبــود.
فن التصوير
نشــأت كرميــة عبــود فــي فتــرة كانــت فيهــا اإلرســاليات األجنبيــة واإلجنيليــة
خاصــة تســتقطب املصوريــن لتصويــر األرض املقدســة واألماكــن التــي ارتبطــت
بالكتــاب املقــدس ،وكانــت بيــت حلــم حتديــدا ً مرتبطــة بكونهــا مهــد املســيح،
فكانــت مركــزا ً مهمــا ً للمصوريــن.
وبشــكل عــام ،كان التصويــر منتشــرا ً فــي فلســطني فــي تلــك الفتــرة ،وهنــاك
العديــد مــن املصوريــن الذيــن خرجــوا مــن حتــت أيــدي املصــور األرمنــي غرابيــد
كريكوريــان ،الــذي افتتــح فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر أول اســتوديو فــي
القــدس خــارج بــاب اخلليــل عنــد البلــدة القدميــة ،والــذي خــرّج خليــل رعــد ليصبــح
أول مصــور عربــي فــي فلســطني ،وأيض ـا ً عيســى الصوابينــي ،وغيرهمــا.
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أمــا عبــود ،فكانــت أول امــرأة تقــدم خدمــات التصويــر للجمهــور ،وكانت لهــا دعاية
فــي جريــدة الكرمــل ســنة  ،1924ذكــرت فيهــا أنهــا املصــورة الوطنيــة الوحيــدة
فــي فلســطني ،وأنهــا تعلمــت هــذا الفــن عنــد أحــد مشــاهير املصوريــن دون ذكــر
اســمه ،ولــم يعــرف حتــى اآلن علــى يــد مــن تعلمــت كرميــة عبــود التصويــر ،فهــل
كان عنــد أحــد املصوريــن األرمــن املشــهورين أم عنــد الصوابينــي فــي يافــا؟ لكــن
يرجــح أنهــا تعلمــت التصويــر فــي أقــرب مــكان ملدينــة بيــت حلــم ،مــكان ســكنها.
بــدأت كرميــة تصويــر أبنــاء عائلتهــا واملقربــني لهــا ،حتــى احترفــت املهنــة فــي
أوائــل عشــرينيات القــرن املاضــي ،وكانــت معروفــة باملصــورة النســائية.
ركــزت عبــود فــي تصويرهــا علــى الصــور الشــخصية أو مــا يعــرف بـ«البورتريــه»،
وكانــت تلتقــط صــور زبائنهــا فــي بيوتهم اخلاصــة مــع التقــاط اخللفيات املناســبة،
وأمــام كاميــرا عبــود ،كان زبائنهــا يقفــون بأريحيــة اللتقــاط الصــورة.
كان منــط الصــور الشــخصية احملاكيــة للوحــات الشــخصية «البورتريــه» يحظــى
بشــعبية كبيــرة وســط فلســطني ،وبالنســبة لعبــود ،فــكان طرازهــا املفضــل،
نظــرا ً للمعاييــر االجتماعيــة الســائدة فــي ذلــك الوقــت ،التــي وضعــت قيــودا ً
علــى عمــل املــرأة فــي اخلــارج ،وهــو األمــر الــذي جعــل كرميــة تختــص بالصــور
الشــخصية ،وعليــه ،ذاعــت شــهرتها.
كانــت عبــود أيضــا تلتقــط صــورا ً للعديــد مــن مناظــر املــدن والقــرى الفلســطينية
أثنــاء جتوالهــا يــوم األحــد ،وهــو اليــوم الــذي كانــت تغلــق بــه االســتوديو وتقــوم
بجوالتهــا مــع صديقاتهــا وبنــات عمومتهــا مــن الناصــرة ،فقامــت عبــود بتصويــر
عــدة مــدن رئيســية ،وهــي :بيــت حلــم ومعاملهــا كقبــة راحيــل ،وطبريــا وشــواطئها
وأســواقها وكنائســها وجوامعهــا ،والناصــرة ،وحيفــا وجبــل الكرمــل والســاحل
والبلــدة القدميــة واملينــاء وســكة احلديــد .ومــا كان مييــز صــور كرميــة عبــود أنهــا
مذيلــة بختمهــا واســمها بالعربيــة واإلجنليزيــة (كرميــة عبــود -مصــورة شــمس).
احلياة االجتماعية في صور كرمية عبود
امتــازت أعمــال عبــود عــن أقرانهــا مــن املصوريــن فــي ذلــك الوقــت بأنهــا كانــت
تبــرز اجلانــب اإلنســاني للشــخصيات التــي تصورهــا ،فكانــت تظهــر الوجــوه التــي
تلتقطهــا الكاميــرا بتواضــع وإنســانية وطبيعيــة محاكيــة للواقــع بعيــدا عــن إبراز
هالــة مــن اخمليلــة الفانتازيــة التــي كانــت متبعــة بنســبة كبيــرة فــي ذلــك الوقــت
مــن املصوريــن املشــاهير أمثــال كريكوريــان ورعــد والصوابينــي.
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ســاهمت أعمــال عبــود فــي مشــاهدة هالــة خاصــة فــي الوجــوه التــي قامــت
بتصويرهــا ،هالــة طبيعيــة ألشــخاص يســعون إلــى الظهــور فــي أحســن أحوالهــم
فــي إطــار الطبقــة الوســطى .فمــن خــالل صورهــا ،تفهــم أن أغلــب الشــخصيات
التــي تصورهــا ال تنحــدر إلــى طبقــة احلــكام أو الضبــاط أو الباشــوات أو الزعامــات
الدينيــة ،كمــا أن صورهــا ال حتــاول محــاكاة مشــاهد إجنيليــة أو مخيلــة تســتهدف
اجلمهــور األوروبــي.
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كانــت صورهــا حتاكــي الشــخصيات الفلســطينية وترصــد الوجــوه الفلســطينية
قبــل نكبــة  ،1948وتشــعرك بلطفهــا وبســاطتها.
وكانــت أعمــال كرميــة عبــود تســلط الضــوء علــى النســاء واألطفــال ،بــدءا مــن
العائلــة واجملتمــع فــي محاولــة لتوثيــق مــا أهملــه املصــورون الغــرب وغيرهــم،
خاصــة التصويــر الصهيونــي الــذي كان منتشــرا فــي فلســطني تلــك الفتــرة
وأهمــل املشــهد االجتماعــي العربــي الفلســطيني.
كمــا أظهــرت صــور عبــود التنــوع احلضــاري والثقافــي غيــر احملــدود واملتمثــل
فــي األلبســة النســائية اخملتلفــة ،وتصفيــف الشــعر أو طريقــة لبــاس األطفــال
والشــبان ،فصــور كرميــة أكــدت علــى مواكبــة الفلســطينيني وتطورهــم مــن خــالل
انعــكاس صورهــم علــى احليــاة االجتماعيــة ،قبــل أن تأتــي النكبــة وتضــع حــدا
لهــذا التطــور ،بــل وتوقفــه.
اســتطاعت كرميــة أن تكــون جــزءا مــن العائــالت ،فكونهــا مصــورة امــرأة ،فــي فتــرة
كان يســيطر عليهــا الفكــر احملافــظ ،كانــت عبــود تصــور الفتيــات مــن العائــالت
احملافظــة داخــل بيوتهــن ،وكانــت تصــور لقطــات جماعيــة للعائــالت املنفتحــة،
وهــذا مــا تثبتــه الكثيــر مــن الصــور القدميــة لبعــض عائــالت القــدس ويافــا وحيفــا
وغــزة أيــام االنتــداب البريطانــي.
صراع الهوية
ولــدت كرميــة عبــود فــي الفتــرة األخيــرة مــن احلكــم العثمانــي ،حيــث كانــت
اإلمبراطوريــة العثمانيــة تســيطر علــى بــالد الشــام بأكملهــا ،ولــم تكــن هنــاك
حــدود سياســية مغلقــة بــني مــا عرفــت الحقـا ً بلبنــان وفلســطني ،وبالتالــي ،كان
ســعيد عبــود مث ـال ً يعــرف نفســه كمــا جــاء فــي ســيرته الذاتيــة أنــه ولــد فــي
قريــة اخليــام فــي اجلليــل األعلــى ،وبالتالــي عــرف نفســه جغرافيــا وليــس سياســيا.
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لبناني ـاً ،ولكــن مــن منظــوره هــو لــم يكــن
مــن منظــور اليــوم ،كان ســعيد عبــود
ّ
لبنانيـا ً أو حتــى فلســطينياً ،بــل كان جليليـاً ،وهــو األمــر الــذي ينطبــق علــى كرميــة
عبــود ،فهــي ولــدت فــي بيــت حلــم ،عندمــا كانــت بيــت حلــم جــزءا ً مــن متصرفيــة
القــدس العثمانيــة ،ومــن منظــور اليــوم ،فهــي فلســطينية مــن جــذور لبنانيــة.
وعنــد انتهــاء احلقبــة العثمانيــة ،تقســمت الشــام ،فأصبــح جــزء منهــا حتــت
وتقســم اجلليــل األعلــى ،فأصبــح اجلــزء الشــمالي منــه حتــت
االنتــداب البريطانــي،
ّ
االنتــداب الفرنســي ،وبالتالــي ،أصبحــت قريــة اخليــام جــزءا ً مــن لبنــان ،وبيــت حلــم
التــي وقعــت حتــت االنتــداب البريطانــي جــزءا ً مــن فلســطني.
كرميــة عبــود كانــت تعــرف عــن نفســها بأنهــا املصــورة الوطنيــة الوحيــدة فــي
فلســطني ،فقــد عاشــت كل حياتهــا فــي فلســطني ،بهــا ولــدت وبهــا ماتــت
ودفنــت ،ورغــم زواجهــا مــن رجــل يعتبــر لبناني ـاً ،فهــي لــم تعــش معــه ،بســبب
ظــروف عملهــا وتنقلهــا الدائــم.
بعــد ثــالث ســنوات مــن وفــاة كرميــة ،اســتقل لبنــان ،وهــو األمــر الــذي رمبــا كان
سيشــكل صراع ـا ً لــدى كرميــة حــول هويتهــا ،وهــو مــا حــدث مــع والدهــا الــذي
انتقــل إلــى لبنــان بعــد تقاعــده وســوء الظــروف فــي فلســطني فــي الفتــرة التــي
ســبقت النكبــة ،وعــاد إلــى مســقط رأســه فــي أوائــل شــهر كانــون الثانــي عــام
.1948
الدور الوطني
كانــت كرميــة عبــود ووالدهــا جــزءا ً ال يتجــزأ مــن نضــال الشــعب الفلســطيني
إبــان اإلضــراب الكبيــر عــام  ،1936فــكان والــد كرميــة مــن أوائــل القساوســة الذيــن
تنبهــوا خلطــر احلركــة الصهيونيــة علــى فلســطني ،بــل وكان يدافــع عــن احلقــوق
الوطنيــة الفلســطينية ،وعقــد العديــد مــن النــدوات اإلجنيليــة كل خميــس فــي
كنيســة امليــالد اإلجنيليــة اللوثريــة فــي بيــت حلــم ،ليعالــج مواضيــع الهوتيــة
ذات أبعــاد وطنيــة ،مثــل الصهيونيــة والعهــد القــدمي ،وإســاءة اســتخدام الكتــاب
املقــدس ،كمــا أنــه كان مــن القساوســة الذيــن دفعــوا باجتــاه تعريــب الكنيســة
اإلجنيليــة اللوثريــة فــي فلســطني ،فــكان أحــد العشــرة الذيــن وضعــوا دســتور
الكنيســة اإلجنيليــة العربيــة فــي بيــت حلــم ،التــي كانــت تهــدف إلــى ضــم أفــراد
الكنائــس اللوثريــة فــي كل مــن بيــت حلــم ،وبيــت جــاال ،وبيــت ســاحور ،واخلليــل.
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والشــيء ذاتــه الــذي كان واضح ـا ً بشــكل جلــي فــي كرميــة عبــود وتعريفهــا عــن
نفســها بأنهــا املصــورة الوطنيــة الوحيــدة التــي جتــول املــدن الفلســطينية وتوثــق
مناظرهــا الطبيعيــة والثقافيــة.
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مجموعتها الصورية
عملــت كرميــة عبــود كمصــورة مــا يقــارب الربــع قــرن ( ،)1940-1915وعملــت فــي
عــدة مــدن فلســطينية ذكــرت منهــا ســابقا ً بيــت حلــم وحيفــا والناصــرة والقــدس.
تركــت عبــود الكثيــر مــن الصــور ،بعضهــا معــروف والبعــض اآلخــر مــا زال مجهــول
املــكان ،ومت حصــر مجموعــة عبــود الصوريــة بســت مجموعات:
 .الصــور اخلاصــة التــي قامــت عبــود بتصويرهــا للنســاء واألطفــال والعائــالت،
وال شــك أن العديــد مــن هــذه الصــور مــا زال ملــك أصحابهــا ،مــا يصعــب
عمليــة جمعهــا.
 .2الصــور التــي فــي عهــدة عائلتهــا ،ولألســف ،فمصيــر هــذه الصــور مجهــول،
فهــل هــي فــي بيــت حلــم؟ أم وصلــت إلــى لبنــان مــع أبيهــا؟ أم بقيــت مــع ابــن
كرميــة عبــود الــذي رحــل إلــى البرازيــل؟ لألســف ،لــم يصــل إليهــا أحــد حتــى
اآلن.
 .3الصــور التــي بعهــدة التاجــر اإلســرائيلي ،وحســب روايــة أحمــد مــروات ،فهــي
مكونــة مــن ثالثــة مجلــدات وحتــوي  400صــورة ملواقــع أثريــة وتاريخيــة فــي
فلســطني إبــان االنتــداب البريطانــي.
 .الصــور املنتشــرة فــي املصــادر املفتوحــة ،والتــي حصــل عليهــا أحمــد مــروات
فــي مبادلــة مــع التاجــر اإلســرائيلي مقابــل تــوراة قدميــة.
 .5مجموعــة متيــل وشــفيقة عبــود ،وتتكــون مــن  300صــورة كانــت بعهــدة
الســيد دعيبــس عبــود فــي الناصــرة ،وهــي اليــوم فــي أرشــيف الناصــرة.
 .صــور أخــذت بعدســة كرميــة عبــود ومت رصدهــا مــن أرشــيفات كنســية أو
مجموعــات شــخصية.
وفاتها
فــي ســنوات عمرهــا األخيــرة ،راحــت كرميــة تتعــرض لنوبــات مــن احلمــى ،فكتــب
أبوهــا القــس ســعيد فــي  2شــباط (فبرايــر)  1940إلــى متيــل عبــود رســالة جــاء
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كريمة عبود ..المصورة األولى في فلسطين

فيهــا« :بقيــت احلمــى مالزمــة كرميــة جملــة أيــام ،وقــد صــار هــذا اعتياديـا ً عندنــا:
فــإذا اســتراحت بضعــة أيــام ،فلكــي تعــود احلمــى فتهاجمهــا وحتــف جــزءا ً آخــر،
ولــو قلي ـالً ،مــن عافيتهــا».
بعــد هــذه الرســالة بثالثــة أشــهر ،وحســب ســجالت كنيســة امليــالد ،توفيــت
كرميــة عبــود فــي  27نيســان (أبريــل)  1940فــي مدينــة بيــت حلــم عــن عمــر ناهــز
ســبعة وأربعــني عامـا ً نتيجــة فشــل كلــوي ودفنــت فــي اليــوم التالــي فــي مقبــرة
الكنيســة اإلجنيليــة اللوثريــة ،طاويــة معهــا قصــة رائــدة عربيــة ومصــورة عريقــة
ومخلفــة وراءهــا إرث ـا ً ثقافي ـا ً مميــزاً.
الهوامش
اعتمــدت هــذه الصــورة القلميــة علــى مصــادر مفتوحــة ومتاحــة ،واســتندت
بشــكل أساســي علــى:
متــري الراهــب ،أحمــد مــروات ،عصــام نصــار ،كرميــة عبــود رائــدة التصويــر النســوي
فــي فلســطني 1893-1940م ،بيــت حلــم :ديــار للنشــر.2013 ،
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فلسطين ..أربعة آالف عام في التاريخ
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الناشر :مركز دراسات الوحدة العربية
سنة النشر2020 :
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يتــوزع كتــاب «فلســطني ..أربعــة آالف عــام فــي التاريــخ» علــى عشــرة فصــول
يتنــاول فيهــا تاريــخ فلســطني (الفلســتي) .وقــدم مصاحلــة فــي الفصــل األول
“الفلســتيون وفلســتيا الكيــان اجليوسياســي اخلــاص :العصــر البرونــزي املتأخــر
حتــى عــام  500ق.م” ،شــمل خاللهــا الدالئــل والنقــوش لبلســت والفلســتينيني،
وفــي نفــس الوقــت حتــدث عــن ظهــور اســم كنعــان فــي العصــر البرونــزي املتأخــر،
وهــو مــا اختلــف بــه الكاتــب عــن كثيريــن ،حيــث لــم يطلــق اســم كنعــان فــي
عنــوان كتابــه ،لذلــك جــاء عنــوان فرعــي آخــر (غلبــة اســم فلســطني منــذ
العصــر البرونــزي املتأخــر) اســم كنعــان فــي العصــر البرونــزي املتأخــر ،وتنــاول
فــي نفــس الفصــل العصــر النحاســي ،واســمي بلســتي وفلســتيا فــي املصــادر
اآلشــورية ،وامتــداد بــالد بلســت ككيــان سياســي مســتقل فــي العصــر احلديــدي
مــن غــزة إلــى طنطــور 1200-712ق.م ،واعتبــر أن فلســطني بلــد العبــور والطريــق
التاريخيــة (فيــا ماريــس) ،وصكــت النقــود الفلســتية -العربيــة ومتتعــت بالســلطة،
واالســتقالل (بــني القرنــني الســادس والرابــع ق.م).
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فيمــا حمــل الفصــل الثانــي عنــوان (بدايــة تاريــخ فلســطني الكالســيكي القــدمي
وفــي عصــر اإلمبراطوريــات الهلينيــة  135-500ق.م) ،وناقــش فيــه الكاتــب ،االســم
اإلغريقــي (باليســتينا) فــي املصــادر الكالســيكية واإلغريقيــة– الهيلينيــة ،وشــمل
مــا تناولــه هيرودتــس وأرســطو فــي القرنــني اخلامــس والرابــع ق.م عــن فلســطني،
وأكــد أن العالــم والفيلســوف واملــؤرخ اإلغريقــي الشــهير أرســطو لــم يذكــر
اســم كنعــان ،وأن فلســطني كانــت علــى خريطــة العالــم لبطليمــوس ،وأوضــح
أن اجلغرافيــني واملؤرخــني اإلغريــق اســتعملوا اســم باليســتينا فــي إمبراطوريتــي
الســلوقيني والبطالســة ،كل ذلــك فــي محاولــة للكاتــب للتأكيــد أن اســم
(بلســت ،بالســتينا) هــو الــذي كان يســتعمل ويطلــق علــى جغرافيــة فلســطني
وليــس اســم كنعــان.
وهــذا مــا أكــده أيض ـا ً مــن خــالل الفصــل الثالــث (مــن فلســتيا إلــى مقاطعــة
ســورية باليســتينا  135-390مقاطعــة فلســطني اإلداريــة الرومانيــة) ،مــن أن
فلســطني صــارت واحــدة مــن املقاطعــات اإلمبراطوريــة ،واعتبــر أنــه فــي عهــد
هدريــان ارتفعــت مرتبــة فلســطني ،وحتــدث عــن التســمية الرســمية ملقاطعــة
ســورية باليســتينا فــي عــام 135م ،حيــث ضــم (هدريانــوس) الــذي حكــم بــني (117
و138م) واليــة الوكالــة الصغيــرة يوديــا وهــي تضــم يهــودا والســامرة مــع فلســتيا
القدميــة واجلليــل فــي الشــمال وإيدوميــا فــي اجلنــوب لتكــون واليــة بروقنصليــة
جديــدة كبيــرة هــي ســوريا باليســتينا ،وتنــاول التطــورات الالحقــة مــن ســورية
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باليســتينا إلــى باليســتينا فــي زمــن (فســبازيان) مــن ســنة  69الــى 79م ،حيــث
كانــت جغرافيــا ً يطلــق عليهــا باليســتينا فــي القــرن األول حســب ســترابو،
وبلينــي األكبــر ،وبومبونيــوس ميــال ،وقــد ســميت باليتينــا لــدى الكتــاب اليهــود
الكالســيكيني.
وجــاء الفصــل الرابــع بعنــوان «بروفنســيا باليســتينا (ثالثــة فــي واحــد)» وقــد
ناقــش املقاطعــات اإلداريــة الثــالث فــي فلســطني البيزنطيــة (بــني القــرن الرابــع
وأوائــل القــرن الســابع م) ،واعتبــر قيســارية ماريتيمــا (قيســارية البحريــة) عاصمــة
ثقافيــة متوســطية ،ووضــح متثيــل فلســطني التاريخــي الكنســي (كرســي رئيــس
أســاقفة قيســارية) ،وظهــور كنيســة فلســطينية مســتقلة أي العاصمــة
السياســية مقابــل العاصمــة الدينيــة فــي فلســطني ،وتنــاول أيضــا ً فلســطني
الالتينيــة (فــي عهــد الفرجنــة) ،واألدلــة املاديــة والرمــوز القويــة البيزنطيــة ،ومــن
أهــم مكتشــفاتها خريطــة فسيفســاء مأدبــا األثريــة عــام 1884م ،كمــا تنــاول
إثنيــات آســيا فــي فلســطني  ،وأهميــة غــزة باعتبارهــا املركــز املتوســطي لــألدب
والبالغــة الكالســيكيني ،والديــن الشــعبي ،ومهرجــان الــورد فــي غــزة ،ومدرســة
الرهبانيــة وأديــرة باليســتينا وآبــاء وأمهــات الصحــراء وأثرهــم العاملــي.
وفــي الفصــل اخلامــس ،حتــدث عــن فلســطني العربيــة املســيحية وامللــوك
واألســاقفة والشــعراء العــرب والقبائــل فــي بروفنســيا باليســتينا قبــل اإلســالم
(القــرن امليــالدي الثالــث -أوائــل القــرن الســابع) ،وناقــش فــي عنــوان فرعــي واحــد
الشــعر العربــي الكالســيكي وفلســطني البيزنطيــة شــمل النابغــة الذبيانــي
(604-535م).
واليــة جنــد فلســطني العربيــة (1099-638م ) عوامــل االســتمرار والتكييــف
والتحــول فــي العهــد اإلســالمي ،كان عنــوان الفصــل الســادس .وحتــدث فيــه
الكاتــب عــن الســريانية اآلراميــة الفلســطينية والعربيــة الفلســطينية وأســماء
األماكــن الفلســطينية ،وعوامــل االســتمرار والتحــول فــي واليــة جنــد فلســطني،
واتســاع جنــد فلســطني العربيــة مــن مــرج ابــن عامــر إلــى البحــر األحمــر،
وعواصــم مقاطعــة فلســطني العلمانيــة واملقدســة التــي جســدت عظمــة إيليــا
(بيــت املقــدس) والرملــة فــي العهــد األمــوي ،والنقــود املصكوكــة مــن عملــة
فلســطني ،وأوضــح اســتقاللها النقــدي واآلثــار النميــة العربيــة اإلســالمية ،وأيضـا ً
تنــاول احلكــم الفاطمــي.
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أمــا الفصــل الســابع (بــني مصــر والشــام :فلســطني فــي العصريــن األيوبــي
واململوكــي والعثمانــي الباكــر) ،فشــمل عرضـا ً لفلســطني علــى اخلرائــط العربيــة
وخرائــط البندقيــة (بــني القرنــني الثانــي عشــر واخلامــس عشــر) ،ومنهــا خرائــط
محمــد اإلدريســي وبيتــرو فيســكونتي ،ومارينو ســانودو ،وفــرا مــاورو (1450م) ،وحتدث
عــن فلســطني األيوبيــة واســتعادة القــدس اإلســالمية بعــد املرحلــة الصليبيــة
وانحــدار مــدن الســاحل ونهــوض املراكــز احلضريــة الداخليــة ،ودور القــدس القيــادي
فــي العصــر اململوكــي (مدينــة بــال أســوار) (1260م1517-م) ،وتنــاول مدينــة صفــد
كعاصمــة للجليــل ،والذاكــرة الفلســطينية االجتماعيــة فــي احلقبتــني اململوكيــة
والعثمانيــة ،وعــرج علــى فسيفســاء فلســطني التاريخيــة فــي القــدس وصناعــة
الزجــاج فــي اخلليــل.
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وحتــدث عــن دولــة فلســطني فــي القــرن الثامــن عشــر مــن خــالل الفصــل الثامــن
واملالمــح العصريــة األولــى والســيادة العمليــة ،والذاكــرة احملليــة فــي العهــد
العثمانــي ( 1517حتــى ســتينيات القــرن التاســع عشــر) ،والدولــة القطريــة
الفلســطينية ونظامــي الظاهــر عمــر وأحمــد باشــا اجلــزار فــي القــرن الثامــن
عشــر ،وجتــارة القطــن الفلســطينية مــع أوروبا والثــورة الصناعيــة ،وفــرض الضرائب
واملقاطعــات احلدوديــة وبــروز الســلطة املســتقلة فــي فلســطني فــي القــرن الثامــن
عشــر ،والســيادة االســمية مقابــل الســيادة العمليــة ،وقــراءة لتاريــخ فلســطني
املعاصــرة بعيــون ســكانها األصليــني.
وجــاء الفصــل التاســع بعنــوان (أن تكــون فلســطني ،أن تصبــح فلســطني) ناقــش
إعــادة اكتشــاف فلســطني احلديثــة وصورتهــا اجلديــدة وأثرهــا فــي الهويــة الوطنيــة
الفلســطينية ،والصــورة اجلديــدة لفلســطني مــا بــني عامــي  ،1917 – 1805من خالل
مرويــات الترحــال الغربيــة عــن فلســطني ،وأوضــح دور االستشــراق الروســي الــذي
متركــز فــي أواخــر العصــر العثمانــي ،ورســم خريطــة فلســطني ،علــى يــد صنــدوق
استكشــاف فلســطني 1877-1865م  ،وخرائــط فلســطني التاريخيــة واجلغرافيــة
والتقســيم اإلداري لفلســطني ،كمــا طــرح إعــادة تخيــل للهويــة الفلســطينية
احملليــة وبــذور الوطنيــة أواخــر العصــر العثمانــي والوطنيــة الثقافية الفلســطينية
واتخــذ خليــل بيــدس منوذجــاً ،وتنــاول تــدرج اللغــة و الهويــة احملليــة وتظهيــر
صــورة فلســطني فــي الصحافــة العربيــة الفلســطينية ،ومصطلــح فلســطني
فــي مخطوطــة روحــي اخلالــدي غيــر املنشــورة ،وفلســطني الكيــان الرســمي
اإلداري واإلقليمــي فــي زمــن االنتــداب البريطانــي ( -1918أيــار  ،)1948وحتــدث عــن
املؤسســات واملنظمــات الوطنيــة الفلســطينية بعــد النكبــة وسياســات منظمــة
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التحريــر الفلســطينية الثوريــة ،ومؤسســات الدراســات الفلســطينية وتكاثــر
جمعيــات األبحــاث احلديثــة.
فيمــا ناقــش الفصــل العاشــر االســتعمار االســتيطاني وجتريــد الفلســطينيني،
ومحــاوالت العبرنــة ،وإخفــاء القــرى الفلســطينية وأســماء املواقــع قبــل 1948م،
وإســتراتيجيات االســتيالء علــى أســماء األماكــن العربيــة مــن خــالل حتويــل
املســتوطنني األوروبيــني إلــى محليــني والتوســع فــي اســتخدام اســم فلســطني
مقرونــا ً بايريتــس يســرائيل الصهيونــي (مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى
 ،)1948وأســاليب وإســتراتيجيات التســمية اجلغرافيــة الصهيونيــة فــي مرحلــة
مــا بعــد النكبــة ،وعمليــة اختــراع الــذات وحتويلهــا إلــى شــعب محلــي وقــدمي،
واألســماء اجلغرافيــة األســطورية للمســتوطنني الصهاينــة وصليبيــي القــرون
مــاض قابــل لالســتعمال ،وحتويــل اآلثــار
الوســطى الالتــني ،فــي محاولــة خللــق
ٍ
التوراتيــة اإلســرائيلية دين ـا ً علماني ـاً ،لتأكيــد امللكيــة مــن خــالل تركيــب أســماء
التــوراة والتلمــود واملشــناه.
ال شــك أن الكتــاب جــاء مبعلومــات هامــة وعامــة ،فــي عشــرة فصــول ،تتفــرع منهــا
عناويــن فرعيــة جــاء بعضهــا طويــالً ،وبشــكل أدبــي فلســفي مســتوحاة مــن
التاريــخ ،وقــد تنــاول حقب ـا ً تاريخيــة متنوعــة رغــم أنهــا غيــر متسلســلة ،حيــث
جــاء عــرض الكتــاب بشــكل عرضــي ال بتسلســل تاريخــي بشــكل عــام ،رغــم أن
بنــاء بعــض الفصــول جــاء طوليـا ً تاريخيـاً ،لكــن مــن املالحــظ التفــاوت فــي بنيــة
وأوزان فصــول الكتــاب ،فمثــالً ،جــاء الفصــل الثانــي فــي عشــر صفحــات ،فيمــا
وقــع الفصــل العاشــر فــي  80صفحــة ،مــا عكــس فرق ـا ً شاســعا ً فــي العــرض،
وهــذا مــا قــد يقودنــا إلشــكالية فــي املنهجيــة.
مــن املهــم اإلشــارة إلــى أن الكتــاب مترجــم عــن إصــدار باإلجنليزيــة جــاء بعنــوان:
( )Palestine: A Four Thousand Year Historyصــدر فــي لنــدن  ،2018بترجمة فكتور
ســحاب ملركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،لكــن اعتبــار أن الكتــاب موجــه إصــداره
للغــرب ليــس مبــررا ً أليــة اختــالالت فــي موضوعيتــه أو منهجيتــه التاريخيــة ،فهــو
كتــاب فــي التاريــخ ال الــرأي التاريخــي.
وميكــن اعتبــار أن الكاتــب رغــب بالتعقيــب علــى التاريــخ ،ال كتابتــه ،فمثـالً ،ينفــي
هــذا الكتــاب عالقــة بلســت وبلســتينا بكنعــان والكنعانيــني ،وهــذا مــا يــرد
صراحــة فــي ص« :95إن إحــالل عبــارة كنعــان الغامضــة وغيــر الدقيقــة محــل
االســم اجلغرافــي الرســمي احلقيقــي والتاريخــي باليســتينا الــذي اســتخدم فــي
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احلقبــة الكالســيكية ،مــدة تزيــد علــى ألــف عــام ،يعــادل إلغــاء تاريــخ هــذه
املنطقــة ،ويقيــم عوائــق أساســية حتــول دون فهــم العصريــن الكالســيكي والقــدمي
واملتأخــر.»...
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ليــس مــن الواضــح هنــا مــا إذا كان الكاتــب يرمــي إلــى أن اســتخدام مصطلــح
كنعــان بحــد ذاتــه غيــر دقيــق ،وأن الكنعانيــني ليســوا كنعانيــني ،وكيــف ســيحل
فلســت والفلســتيني محــل الكنعانيــة األقــدم منهــا؟! إن عــدم وضــوح هــذه
احملــاور يشــي بــأن الكاتــب يرغــب بفــرض طريقتــه علــى القــارئ لقــراءة التاريــخ دون
حياديــة أو موضوعيــة ،مــا يخــرج الكتــاب مــن مســاحة التعقيــب التاريخــي إلــى
كتابــة التاريــخ بشــكل قطعــي ،ليكــون حقيقــة مطلقــة حســب منظــوره.
وقــد الحظــت أن العناويــن بشــكل عــام اخلاصــة بالفصــل أو الفرعية جــاءت طويلة،
وقــد يكــون هــدف الكاتــب تخصيــص احلقبــة أو حتديــد املوضــوع ،وهــذا يفتــح اجملــال
مــا إذا كانــت هنــاك مواضيــع أخــرى لــم يتناولهــا عــن تلــك الفتــرة.
وقــد تتســق هــذه املنهجيــة وهــذا التوالــي فــي الكتــاب مــع عــدد مــن الكتابــات
واملفكريــن الغربيــني ،منهــم “تومــاس طمســون” و”انغــرد يلــم” ،الذيــن اعتمــدوا فــي
كتابتهــم علــى إعــادة قــراءة ال مــا جــاء فــي االستشــراق بالــذات ،ونفــي مــا جــاء
عنهــم بشــكل جزئــي علــى األقــل ،ومــن هــذه اإلنتاجــات كتــاب “املاضــي العصــي
دراســات فــي تاريــخ فلســطني” الــذي قــدم إعــادة قــراءة للتاريــخ الفلســطيني عبــر
عــدة محاضــرات تتفــق ورؤيــة مصاحلــة ،وهــذا يختلــف عــن مطلبنــا بإعــادة كتابــة
التاريــخ وليــس قراءتــه فقــط ،وفــق املنهجيــة التــي تتطابــق مــع املكتشــفات
األثريــة التــي ندعــو لهــا جميعـاً ،وبهــذا الســياق ،قــدم مصاحلــة الشــكر لتومــاس
طمســون وروزمــاري صايــغ ،وحمــدان طــه وغيرهــم مــن الذيــن أمــدوه بالوثائــق
التــي اعتمــد عليهــا بشــكل كبيــر فــي كتابــه ،وهــذا ظهــر فــي عناويــن الكتــاب
فــي املقدمــة ،مثـالً :مــن االستشــراق التوراتــي املركــز علــى فلســطني إلــى تواريــخ
إســرائيل اجلديــدة ،والكتابــات االستشــراقية التوراتيــة واالســتعمارية .ونالحــظ أن
مصاحلــة يبــدأ كتابــه بتســمية فلســطني املوثــق فــي العصــر البرونــزي املتأخــر،
 3200ق.م باليونانيــة .ويقــول إن هنــاك تســميات أخــرى مهــدت لهــذا االســم ،منهــا
(دجاهــي وريتينــو وكنعــان) ،وعموم ـاً ،عنــوان الكتــاب «فلســطني أربعــة آالف عــام
فــي التاريــخ» بحــد ذاتــه يأخذنــا مــن اللحظــة األولــى جلدليــة مــن املفــروض أال نــزج
القــارئ بهــا ،فتحديــد العنــوان فــي تاريــخ ميتــد أللفــي عــام قبــل امليــالد وألفــي عام
بعــد امليــالد ال يعكــس مفهــوم التاريــخ الفلســطيني الــذي ميتــد آلالف الســنني.
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بــل إن الكاتــب ناقــض العنــوان فــي صفحــة  ،147حيــث يقــول« :تأسســت غــزة
قبــل أكثــر مــن  5000عــام ،وهــي واحــدة مــن أقــدم املــدن» ،وهنــا إشــكالية أن هــذا
التاريــخ أقــدم مــن عنــوان الكتــاب مث ـال ً! خاصــة إذا كان ال يوجــد لهــا اســم آخــر
كمــا يفتــرض الكاتــب ســوى فلســتيا ،وإذا افترضنــا أنــه أراد فقــط احلديــث عــن
 4000ســنة مــن تاريــخ فلســطني ،فــإن هــذا الذكــر ال يقــع فــي اإلطــار التاريخــي
الــذي أورده الكتــاب ،وفــي احلالتــني هنــاك مشــكلة ،وإذا افترضنــا أنــه يقصــد
احلقبــة الفلســتية والفلســتينيني ،فقــد كان مــن املمكــن أن يســمي الكتــاب مثـال ً
«بيلســتا أربعــة آالف عــام فــي التاريــخ ،ليوضــح أنــه يقصــد تاريــخ شــعب بلســت،
أو فلســطني البلســتية ،كمــا نقــول فلســطني البيزنطيــة أو فلســطني الكنعانيــة
كدليــل علــى احلقبــة التــي تناولهــا الكتــاب.
وبالتأكيــد شــعب بلســت ليــس طارئــا ً فــي املنطقــة ،بــل مؤســس وأصيــل
وال يشــبه احلضــارات العابــرة ،لكــن هــذا ال ينفــي أصولــه وامتــداده وارتباطــه
بالكنعانيــني املوجوديــن قبــل هــذا التاريــخ بـــــــ  2000عــام أو أكثــر ،أي أن دراســة
تاريــخ فلســطني الشــامل متتــد علــى خــط زمانــي يصــل إلــى أكثــر مــن  6000عــام،
علــى اعتبــار أن اإلنســان وجــد فــي فلســطني قبــل آالف الســنني ،والنطوفيــون
وآثارهــم شــاهد علــى ذلــك ،أمــا التاريــخ الكنعانــي ،فمحفــور فــي رســائل تــل
العمارنــة املصريــة ومعابــد الكرنــك ،ومــا زالــت املكتشــفات األثريــة تتحــدث عــن
ملــوك كنعــان ،أي قبــل التاريــخ التــي تناولــه مصاحلــة مبئــات وآالف الســنني.
اســتعرض مصاحلــة فــي كتابــه احليــاة قبــل هــذا التاريــخ بشــكل عابــر ،مــا فتــح
البــاب مواربـا ً للتأويــل واجلــدل ،مــا وضعنــا أمــام كتــاب ليــس قاطعـا ً فــي مضمونــه
بشــكل كامــل ،بــل مــادة تخضــع للمراجعــة والتدقيــق وتقــود للجــدل ،علــى
مســتوى التاريــخ القــدمي وبعيــدا ً عــن العصــور التــي ركــز عليهــا الكتــاب علــى
أقــل تقديــر.
ال تبــدو أطروحــة الكتــاب أو أهدافــه واضحــة ،مــا يضعنــا أمــام إشــكالية حتــد مــن
قدرتهــا علــى احلكــم عليــه ،فــإن كان الكاتــب يرمــي إلــى تغييــر ودحــض االعتمــاد
علــى التــوراة كأســاس لكتابــة التاريــخ أو الكتــب املقدســة ،كان مــن األفضــل
التركيــز علــى هــذا احملــور باعتبــاره كتابـا ً تخصصيـاً ،لكــن عموميــة الكتــاب تضــع
القــارئ واملتلقــي فــي إشــكال ،إذ وصــل بنــا الكاتــب مــن بليســتينا إلــى شــعر
درويــش (ص  )309وإشــكالية الهويــة ،وكأنــه كان مكرهـا ً علــى ســرد وقائــع تاريخية
ولــو مــن بــاب اإلملــام ،حتــى يصــل إلــى نقطــة أو فرضيــة أراد أن يقولهــا أو يثبتهــا،
مــا شــتت القــارئ .ولكــي أكــون حاســما ً فــي احلكــم ،هــذا الكتــاب ليــس مرجعـا ً
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يحــاول الكاتــب أال يعيــر مصطلــح كنعــان أهميــة رغــم اإلتيــان عليــه بشــكل
متكــرر ،وكأننــا نتوقــف عنــد املصطلــح دون الشــعب الــذي أطلــق عليــه االســم،
فيقــول (ص « )79إن ال حقائــق مثبتــة ،فالكنعانيــون هــم أنفســهم الفينيقيــون».
ويكمــل “لكــن االســمني اللذيــن يذكرهمــا العهــد القــدمي الكنعانيني واإلســرائيليني
فــي فلســطني ال يشــيران بالضــرورة إلــى إثنيــات مختلفــة أو يــدالن عليهــا».
وفــي (ص  )146يقــول« :خلريطــة مأدبــا مســتخلص شــهير يبــني احلــدود بــني مصــر
وفلســطني وليــس مــن ذكــر لكلمتــي «كنعــان» أو إســرائيل علــى هــذه اخلريطــة
التاريخيــة «وأعتقــد أنهــا مقاربــة غيــر منصفــة ،فحتــى لــو كان هنــاك ذكــر،
فإســرائيل التــي يتوقعهــا أو يفترضهــا اإلســرائيليون ،واملراجــع املتأثــرة بالتــوراة هــي
بعــد كنعــان بـــ  2000عــام ،فاملقاربــة أو حتــى املقارنــة غيــر بريئــة ،أي أن الكاتب ذكر
غيــر املذكــور فــي اخلريطــة ليتوقــع منــه غيــر املتوقــع ،ووضــع كنعــان وإســرائيل
فــي كفــة واحــدة متســاوية.
ويقــول فــي نفــس الصفحــة أيضــاً« :الكنعانيــون فــي فلســطني لــم يكونــوا
يعرفــون أنهــم كنعانيــون ،لكــن عندمــا غــادروا وطنهــم قالــوا إنهــم كنعانيــون»!،
ويكمــل أن مؤلفــي العهــود القدميــة فــي املنفــى أطلقــوا مــن خيالهــم اســم
كنعــان ،وهــو عبــارة عــن صــورة دينيــة أيديولوجيــة لــدى هــؤالء املؤلفــني.
ويقــول« :اســتخدم اســم كنعــان فــي العصــر البرونــزي املتأخــر ،لكــن االســم لــم
يكــن يعنــي دومـا ً منطقــة غــرب نهــر األردن مــن غــزة إلــى نهــر الليطانــي» ،ويكمــل
أنــه ليــس االســم الوحيــد الــذي أطلــق علــى املنطقــة فــي إشــارة واضحــة إلــى
أن كنعــان مثلــه مثــل أســماء أخــرى أطلقــت علــى فلســطني وال ميثــل مركزيــة
تاريخيــة ،وبعــد هــذه اإلشــارة غيــر البريئــة عــاد وذكــر نقــوش اســم كنعــان فــي
الشــرق األدنــى والكتابــة املســمارية وفــي شــمال ســورية وفــي  16نص ـا ً مصري ـاً.
كأن هــذه الفقــرات التــي ذكــرت هــي رفــع حــرج عــن الكاتــب مبواجهــة مــن يريــد أن
يدخــل فــي جــدال معــه كونــه يشــكك فــي أن أصــل الشــعب البلســتي كنعانــي،
رغــم كل الدالئــل التــي تشــير إلــى الكنعانيــني فــي مراســالت تــل العمارنــة وملوك
الفراعنــة مــع ملــوك كنعــان .وفــي مقــال ســابق كنــت قــد نشــرته فــي العــدد
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 9113فــي صحيفــة احليــاة اجلديــدة بعنــوان (الكنعانيــون فــي معبــد الكرنــك)،
أكــدت تلــك املراســالت ومضمونهــا .وباجملمــل ،خصــص مصاحلــة احلديــث عــن
كنعــان والكنعانيــني فــي أربــع أو خمــس صفحــات فقــط مــن أصــل  460صفحــة،
فيمــا خصــص  100صفحــة فقــط مــن الكتــاب للتاريــخ القــدمي الســابق للفتــح
اإلســالمي وجــاء فــي خمســة فصــول ،منــه عمــق التاريــخ القــدمي فــي  30صفحــة
فقــط ،مــن صفحــة  77إلــى صفحــة .104
أمــا مــن صفحــة  179إلــى  ،425وبواقــع  247صفحــة ،اســتعرض الكاتــب تاريــخ
مــا بعــد الفتــح اإلســالمي وحتــى التاريــخ املعاصــر ،وهــذا مأخــذ باعتبــار إهمــال
حقــب علــى حســاب أخــرى ،فالفتــح اإلســالمي غطــي فــي الصفحــات مــن 179
إلــى  219بواقــع  40صفحــة فقــط ،أمــا العهــد اململوكــي ،فغطــاه الكاتــب مــن
الصفحــة  219إلــى  240بواقــع  20صفحــة فقــط ،وانتقــل الكاتــب فجــأة إلــى
العهــد العثمانــي ،فــي الصفحــات مــن  241إلــى  270بواقــع  30صفحــة ،فيمــا
أفــرد للتاريــخ املعاصــر الصفحــات مــن  271إلــى  425وبواقــع  154صفحــة.
احلقيقــة أن أغلــب مــن جــازف فــي كتابــة تاريــخ فلســطني فــي كتــاب واحــد وقــع
فــي هــذا الفــخ ،تاريــخ فلســطني ال ميكــن إجمالــه فــي  460صفحــة ،حتــى لــو
قلنــا أو أشــرنا إلــى أنــه تاريــخ مختصــر –والكاتــب لــم يشــر إلــى ذلــك -وبالتالــي،
شــتت الكاتــب النــص بهــذا التوســع ،فــكان مــن املمكــن اقتصــار الكتــاب علــى
كاف وال
التاريــخ القــدمي ،فــإذا رغــب الكاتــب بتنــاول كل التاريــخ ،فمــا قدمــه غيــر ٍ
يغطــي كل املراحــل ،بــل قــدم تغطيتــه التاريخيــة ،وســأفترض معــه أنــه يعتمــد
علــى املنهــج الغربــي الــذي يضــع االســم الثانــي للكاتــب وتاريــخ الناشــر بــني
قوســني فــي نــص ومــن الصفحــات وبشــكل مفصــل فــي اآلخــر (مــع أن طريقــة
الهوامــش واملراجــع فــي هــذا الكتــاب ال توحــي بذلــك) ،فــإن هــذا أيض ـا ً ال يعطــي
احلــق أن ينقــص الكاتــب مــن كل حقبــة حجمهــا وتسلســلها التاريخــي مبــا أنــه
عنــون الفصــول بهــا.
ذكــر الكاتــب الشــاعر محمــود درويــش وأشــعاره فــي عــدة مواضــع وعناويــن فــي
الكتــاب ،منهــا صفحــة  ،156وص  ،271وص  ،309وص  ،231وكان ميكــن تخصيــص
هــذه املســاحة للمعلومــات التاريخيــة الناقصــة فــي الكتــاب ،رغــم أنــه ناقــش
مــن خــالل أشــعاره الهويــة والوطنيــة الفلســطينية وهــو ليــس مــن أولويــات
الكتــاب مبــا حملــه مــن عنــوان ،مــا يؤكــد يؤكــد أن الكتــاب موجــه للغــرب فــي ظل
أن درويــش غنــي عــن التعريــف بالنســبة للعــرب والفلســطينيني علــى مســتويات
شــعره وانعكاســه وأثــره علــى الهويــة الفلســطينية ،وهنــاك كتــب كثيــرة تناولته

234

العدد المزدوج ٢٨٤ - ٢٨٣

فــي هــذا الســياق ،ويعــود الكاتــب ويخصــص عنوانــا ً فرعيــا ً كامــال ً ص (« 309أن
تكــون فلســطني ،أن تصبــح فلســطني) فــي شــعر درويــش» كمــا اســتند الكاتــب
أيضــا إلــى الروائــي إبراهيــم نصــر اهلل فــي أحــد مراجعــه لهــذا الكاتــب التاريخــي.
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أغفــل مصاحلــة اســتعراض أســماء الفاحتــني مــع عمــر بــن اخلطــاب عنــد اإلتيــان
علــى الفتــح العربــي اإلســالمي عــام 638م ،وأقــدر كقــارئ للكتــاب أن مصاحلــة
هــدف مــن خــالل طــول عــرض الكتــاب وعلــى مــر العصــور تأكيــده ذكــر بلســت
وفلســطني فــي كل املراحــل ليدحــض مــن خــالل ذلــك الروايــة اإلســرائيلية ويؤكــد
أن الفلســطينيني احلاليــني هــم أصــل وأهــل البــالد ،ويواجــه مصاحلــة فــي كتابــه
محــاوالت العبرنــة البريطانيــة والصهيونيــة ويدافــع عــن الهويــة الوطنيــة ،ولكــن
دون ربــط ذلــك باحلضــارة الكنعانيــة.
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن مصاحلــة متخصــص فــي البحــث املعاصــر مــن خــالل
أعمــال هامــة قدمهــا للمكتبــة العامليــة وليــس فقــط العربيــة بــل باللغــة
األجنبيــة أيضــا ً وشــملت الترانســفير والصهيونيــة.
يبقــى الســؤال املفتــوح للكاتــب ،الــذي لــم يعاجلــه فــي كتابــه ،إذا كان يتبنــى أن
بليســتنا والبلســتيني كشــعب أقامــوا هــذه احلضــارة علــى مــدار  4000آالف عــام
التــي حتــدث عنهــا فــي الكتــاب ،مــا آلهتهم التــي عبدوهــا ولغتهــم التــي كتبوها؟،
ومــا هــو العصــر الــذي يشــكلون امتــداده؟ إن كان كنعــان مصطلحــا ً غامضــا ً
بالنســبة للكاتــب! ،فمصاحلــة أكــد عــدم وجــود عالقــة بــني اســم فلســطني
وكنعــان وفــق مــا أورد (ص )77وقــال إن أقــدم األســماء اجلغرافيــة التقليديــة التــي
أطلقــت علــى املنطقــة التــي صــارت تعــرف فــي العصــر الكالســيكي القدمي باســم
فلســطني ،لــم تكــن تنســبها إلــى كنعــان ،بــل كانــت تســمى (ريتينــو ودجاهــي)
املســتخدمني فــي الكتابــات والقصــص املصريــة منهــا (ســينوهه) ،التــي أكــد فــي
التعريــف بالهامــش أنهــا أدب خيالــي مصــري ،خاصــة أنــه ذكــر النقــود البيلســتية
مثــالً ،وفــي صفحــة  ،78ذكــر مصاحلــة بلســت وفلســطني القدميــة ولــم يقــل
الكنعانيــني ،وأكمــل أن املكتشــفات األثريــة ميكــن أن تســاعدنا فــي قــراءة تاريــخ
فلســطني مــن خــالل رؤيــة الســكان األصليــني ،ولــم يشــر هــل يقصــد الكنعانيــني
أو النطوفيــني حتــى أو عالقــة بلســت بهــم وتركهــا مفتوحــة.
أعتقــد أن هنــاك مدرســة تعتبــر أن التاريــخ الكنعانــي أخــذ أكثــر مــن حجمــه،
وأن التركيــز علــى هــذا التاريــخ جــاء علــى حســاب بلســت والبلســتيني الذيــن
يُعتبــرون فيمــا بعــد شــعبا ً واحــدا ً تــزاوج وعــاش وتقاســم احليــاة علــى هــذه األرض
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وهــذا مــا لــم يقلــه مصاحلــة طبعـاً ،-أو كمــا قــال إن أحــدث املكتشــفات األثريــةاحلديثــة عــن فلســتني القدميــة (ولــم يقــل كنعــان) ،وهــذا كلــه يفتــح النقــاش
الفلســطيني الفلســطيني ،حــول كتابــة التاريــخ بشــكله الصحيــح الشــمولي،
غيــر االنتقائــي.
مــن املالحــظ أن هنــاك عناويــن ليســت لهــا عالقــة باملضمــون و لــم يصلنــي كقارئ
مــراد الكاتــب منهــا ،مثــل عنــوان الدولــة القطريــة :دولــة فلســطني ونظامــا
الظاهــر وأحمــد باشــا اجلــزار فــي القــرن الثامــن عشــر ،ص  249مضمونــه جــاء
بعيــدا ً بعــض الشــيء عــن العنــوان الفرعــي ،وكان ممــن دمجــه مــع عنــوان فرعــي
آخــر ،مــع أنــه فــي عناويــن أخــرى فــي نفــس الفصــل حتــدث عنهــم بشــكل أوســع،
ص  264مثــال.
وفــي العنــوان “املؤسســات واملنظمــات الوطنيــة”( ،ص  ،)336ذكــر احتــاد الطلبــة
الفلســطينيني وقــال إنــه تأســس فــي القاهــرة أوائــل اخلمســينيات وترأســه ياســر
عرفــات ،واحلقيقــة أنــه حمــل اســم رابطــة طــالب فلســطني ،وامتــد نشــاطه منــذ
األربعينيــات برئاســة ســليمان أبــو ســتة وغيــره ،قبــل ياســر عرفــات ،وليــس احتــاد
طلبــة ،أمــا عرفــات ،فتــرأس االحتــاد العــام لطلبــة فلســطني الــذي ذكــره مصاحلــة
فــي نفــس الصفحــة أنــه تأســس عــام  1959أي بعــد ســنوات.
فــي نفــس العنــوان ،حتــدث الكاتــب عــن مؤسســات الســلطة ،ومــن الطبيعــي هنــا
أن يذكــر املؤسســات جميعهــا أو ال يفصــل فــي ذكرهــا ،فالحظــت أنــه انتقــى مــن
كل ذلــك دائــرة اآلثــار والتــراث الثقافــي التــي املفــروض أنهــا تبعــت وزارة الســياحة
واآلثــار ،وهــذا منــوذج لالنتقائيــة فــي الكتــاب.
مــن املالحــظ أيضـا ً أنــه ســقط ســهوا ً مــن الكاتــب ذكــره بعــض املراكــز املهمة في
إطــار ذكــره حتــت عنــوان” ســتوديا باليســتينا” ،وحتــدث عــن أهــم املراكــز واجلمعيــات
فــي فلســطني ،ولــم يذكــر منهــا مثـال ً بيــت الشــرق وجمعيــة الدراســات العربيــة
فــي القــدس ،أو مركــز التخطيــط الفلســطيني الــذي كانــت تصــدر عنــه مجلــة
التخطيــط ،وكانتــا مؤسســتني مهمتــني بعــد النكســة ،فــإذا كان هدفــه ذكــر
بعــض املؤسســات فقــط ،فاألولــى بــه ذكــر بيــت الشــرق كمؤسســة دراســات
مهمــة فــي الشــرق األوســط وكان لهــا بعــد دولــي مهــم ،كمــا أن الكاتــب أنهــى
الكتــاب بخامتــة للفصــل األخيــر وليــس خامتــة للكتــاب ككل.
عربيــا مقابــل  588مرجع ـا ً أجنبي ـاً ،منهــا
وقــد اعتمــد الكتــاب علــى 24
ً
مرجعــا ً
مجموعــة لكتــاب عــرب كتبــوا باإلجنليزيــة ،أي أن أغلــب املراجــع أجنبيــة ،حتــى
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فيمــا يخــص التاريــخ املعاصــر ،كمــا يالحــظ أن هنــاك تواريــخ ال تنتهــي بحــرف (م)
داللــة علــى التاريــخ امليــالدي.
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مــن املؤكــد أن الكتــاب ذو أهميــة ،وجــاء ســرديا ً ألحــداث منفصلــة ،وليــس كمرجــع
تاريخــي ،وهــو قــراءة للكاتــب أكثــر مــن أنــه كتــاب تاريخــي متخصــص ،الكتــاب
ـان ،فيــه ثقافــة عامــة عاليــة ،فيــه عبــر ،وأشــعار ،وفيــه كلمــات ،وعبــارات،
فيــه معـ ٍ
واقتباســات ،وجمــل وإشــارات مختلفــة ،كل ذلــك أغنــى الكتــاب وأضــاف للقــارئ،
لكــن لــم يضــف للمرجعيــة التاريخيــة ،ســوى مزيــد مــن اجلــدل ولــم يفــك اللغــز
القائــم ومحــاوالت البعــض فــرض نظريــات تشــغل العالــم فــي إطــار التشــويق ،مــا
شــتت املكتبــة العربيــة والباحــث فــي التاريــخ.
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إما نحن وإما هم ،معركة القسطل :الساعات
األربع والعشرون الحاسمة
المؤلف :داني روبنشتاين
رام اهلل[ :مدار] المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية2020 ،
ترجمة :سليم سالمة
 384ص

مراجعة :مرح خلف

*  CV/L K' 8wE)Mا)WMlث.
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«الــذي قتــل :البطــل ،أميــر العائلــة املرموقــة الــذي يحظــى بتقديــر وإعجــاب
اجلماهيــر العربيــة هنــا فــي البــالد وخارجهــا» ( .)31ميــزج كتــاب إمــا نحــن وإمــا
هــم ..التاريــخ الفلســطيني بشــخصية عبــد القــادر احلســيني ،مجســدا ً هــذه
الشــخصية املقدســية فــي مجمــل مراحــل النضــال الوطنــي بســردية قصصيــة
متقنــة إلــى حــد بعيــد ،منــذ بدايــة ملعــان اســم عبــد القــادر فــي ثــورة 1936م حتى
حلظــة استشــهاده ومــا تبعهــا مــن هزميــة للفلســطينيني فــي حــرب عــام 1948م.
هــذا الكتــاب ســطره الصحافــي اإلســرائيلي اخملتــص فــي الشــؤون الفلســطينية
دانــي روبنشــتاين (.)danny rubinstein
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ملاذا القسطل؟
ينطلــق روبنشــتاين فــي قراءتــه ،التــي امتــدت علــى أربعــة عشــر فص ـالً ،ملعركــة
القســطل ،مــن قاعــدة أن تلــك املعركــة كانــت احلاســمة فــي حــرب العــام 1948
لصالــح الييشــوف اليهــودي ،والتــي أفضــت إلــى هزميــة الفلســطينيني ،حتــى قبــل
دخــول اجليــوش العربيــة احلــرب.
يبــدأ روبنشــتاين فــي تقــدمي القســطل وفــق رؤيتــه اخلاصــة ،ويعنــون فصــول كتابــه
بتمــازج تاريخــي سياســي اجتماعــي ،فجــاءت عناويــن الفصــول علــى النحــو
التالــي :هجــوم عنــد الفجــر ،ثــورة ،خصومــة األشــقاء ،مــن الشــيخ علــي حتــى
القــدس ،شــتات ،متعــاون« ،إمــا نحــن وإمــا هــم» ،بــني املطرقــة والســندان ،آذار
الرهيــب ،حصــار ،دمشــق بدايــة النهايــة ،علــى اجلبــل ،إرث املعركــة ،وأخيــرا ً رايــة
ســودا.
بعــد أن أوضــح الكاتــب بشــكل ســريع الطريقــة التــي استشــهد فيهــا عبــد القادر
احلســيني ،والتــي اختلفــت عليهــا الروايــات ،فــي  8نيســان (أبريــل)  ،1948يخــوض
فــي ثــورة  1936واإلضــراب الــذي عــم البــالد وتشــكيل اللجــان؛ تلــك املرحلــة التــي
ازدحمــت بأحــداث و ّحــدت الصــف الفلســطيني وأذابــت الهويــات العائليــة املتمثلــة
فــي (احلســيني والنشاشــيبي) ،واألهــم هــو ظهــور عبــد القــادر كقائــد جملموعــات
الشــباب فــي القــدس وجوارهــا ،هــذا الظهــور الــذي اســتمر علــى طــول ســنوات
النضــال الفلســطيني ،إذ يصفــه الكاتــب بأنــه «ليــس كأبنــاء العائــالت املقدســية
واملــدن األخــرى األرســتقراطية الذيــن كان معظمهــم يتجــه إلــى دراســة الطــب
والهندســة ،فهــو اختــار حيــاة اجلبــال متجــوال ً بصحبــة أبنــاء الفالحــني».
انتهــت الثــورة بعــد «فشــل ذريــع» باالســتمرار ،وفــق الكاتب ،بســبب الفوضــى التي
عمــت البــالد باالنقســام العائلــي /السياســي ،ومــا تــال ذلــك مــن أضــرار اقتصاديــة
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وصــدور قــرار التقســيم ،وطــورِدَ القــادة مــن قبــل اإلجنليــز؛ مــا أدى إلــى خروجهــم
وعبــد القــادر مــن فلســطني إلــى بيــروت ودمشــق فالعــراق ،وصــوال ً للقاهــرة ،احملطة
األخيــرة التــي عمــل فيهــا علــى جمــع األســلحة ووضــع حجــر األســاس لتشــكيل
اجلهــاد املقــدس حتــى صــدور قــرار التقســيم ،الــذي كان حاســما ً فــي عودتــه إلــى
القــدس والشــروع بالهجــوم علــى البلــدات اليهوديــة ،مدفوعــا ً بصدمتــه مــن
التحــوالت اجلذريــة فــي مالمــح املنطقــة العمرانيــة والدميوغرافيــة ،تلــك الهجمــات
التــي بــاءت بالفشــل ،كمــا حــدث فــي غــوش عتصيــون.
وبنــا ًء علــى ذلــك ،جلــأ القائــد إلــى إســتراتيجية احلصــار وبــث اخلــوف والرعــب وقطع
املواصــالت ،وهــي مرتكــزات حــرب العصابــات ،إذ رأى أن الهجــوم املباشــر الطويــل ال
يجــدي نفع ـا ً فــي ظــل التكويــن والبنيــة العســكرية للعــدو ،مــا أدى إلــى «فــرض
حصــار كامــل وتــام علــى القــدس اليهوديــة وعلــى ســكانها الـــ  100ألــف ،إضافــة
إلــى منــع تزويــد املدينــة احملاصــرة بالغــذاء والــدواء» ( .)178جديــر بالذكــر أن كل
ذلــك مرتكــز علــى ســيطرة احلســيني علــى القســطل ،النقطــة املركزيــة فــي هــذه
اإلســتراتيجية العســكرية ،التــي كان ســقوطها يعنــي ســقوط املدينــة ومحيطها
كامـالً.
احتلــت وحــدة بلمــاح القســطل فــي  3نيســان (أبريــل) بالتزامــن مــع ســفر عبــد
القــادر إلــى دمشــق لطلــب الســالح والذخيــرة مــن أجــل احلفــاظ علــى الســيطرة
علــى قمــة القســطل ،وشــكل احتــالل بلمــاح للقســطل حتــوال ً فــي الســلوك
العســكري امليدانــي للعصابــات الصهيونيــة ،إذ كانــت القريــة األولــى فــي محيــط
القــدس التــي حتتلهــا العصابــات وتســتحكم فيهــا ،بعــد أن كانــت تتبــع أســلوب
حــرب العصابــات والهجمــات اخلاطفــة« .احتلــوا القســطل ..يــا للعــار يــا للعــار»
قــال عبــد القــادر تعبيــرا ً عــن قلقــه الشــديد حيــال ذلــك .فــي تلــك املعركــة،
انتقــل اليهــود مــن الــوادي إلــى قمــة اجلبــل ذي املوقــع اإلســتراتيجي الكاشــف
جلميــع املناطــق احمليطــة ،ومــا يعنيــه ذلــك مــن إحــكام إســتراتيجي للســيطرة
والتغلغــل فــي القــدس .يقــول روبنشــتاين «باإلمــكان تبــني مــدى أهميــة الســيطرة
العســكرية علــى املــكان .كان الشــارع الرئيســي الــذي ميــر عنــد ســفوح اجلبــل
يشــكل الطريــق الرئيســي الــذي يربــط القــدس بالتجمعــات الســكانية اليهوديــة
وميكــن الســيطرة عليــه ،بصــورة مطلقــة ،مــن قمــة القســطل» (.)69
بعــد عودتــه مــن دمشــق ،يذهــب عبــد القــادر لســاحة القتــال مــع عــدد قليــل
مــن املقاتلــني ويجاهــد حتــى استشــهاده فــي الثامــن مــن نيســان (أبريــل) ،قــرب
بيــت ســعيد منــر علــى أطــراف القريــة ،ويقــدم الكاتــب استشــهاد احلســيني علــى
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أنــه جــاء بـ«طريقــة غريبــة» ،حيــث تزامــن وجــوده مــع شــاب مــن بلــدة عــني فجــار
بلقائهمــا باثنــني مــن اليهــود ،ظــن كل مــن الطرفــني أن اآلخــر جــزء مــن قــوة دعــم،
وعنــد إدراك اليهــودي مئيــر كرمييــول أن مقابلــه عــرب أطلــق النــار ،فوقــع عبــد
القــادر جريحــا ً ثــم ارتقــى شــهيداً .إن استشــهاده وهبــة النــاس إلــى تشــييعه
وتــرك القريــة فارغــة ،إلــى جانــب مذبحــة ديــر ياســني ،وفشــل جيــش اإلنقــاذ فــي
عمليــة مشــمار هعيمــق؛ هــذه األحــداث الثالثــة أدت إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم.
أمــا عــن القســطل ،فأصبحــت حديقــة وطنيــة عنــد بيــت اخملتــار ،فــي ممراتهــا
يافطــات إرشــادية تتحــدث عــن ســير املعــارك.
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حكايــة وهويــة مقابــل مــا متيــز بــه الكتــاب مــن قــوة فــي تبنــي منهــج «شــريف
كناعنــة للبحــث» ،كمــا يصــف ،إال أنــه أخفــق بــأن يكــون باحثـا ً محايــدا ً كمــا كان
د .كناعنــة فــي وصفــه «ذكرنــي بأنــه باحــث وال يهتــم لسياســة األطــراف اخملتلفــة»
( .)15فــي جزئيــات مــا ،لــم يســتطع روبنشــتاين أن يتمســك باحليــاد ،وإمنــا كانــت
صهيونيتــه تشــده ،مــا جعلــه يكتــب مــن منطلقــه وكطــرف مــن أطــراف الصــراع،
محــاوال ً إنصــاف الدولــة اليهوديــة .جتلــى ذلــك فــي فصــل [مــن الشــيخ علــي حتــى
القــدس] وفــي حديثــه خصوصــا ً عــن الهويــة الفلســطينية باآلتــي« :يبــدو فــي
بعــض األحيــان ،أن احلــدود السياســية ليســت ذات شــأن فــي نظــر أهالي القســطل،
صوبــا ،بيــت نقوبــا وأبــو غــوش .مــا يهمهــم أكثــر مــن أي شــيء آخــر ،هــو الســؤال
عمــا إذا كانــوا يقيمــون فــي منازلهــم علــى أراضيهــم األصليــة ،حقّ ـاً ،أيــة هويــة
وطنيــة تلــك التــي ميكــن تشــكيلها وبناؤهــا طاملــا أن حــب الوطــن مخصــوص
لبيــت واحــد ،قريــة واحــدة ،ويجــري بدرجــة معينــة مــن الغربــة واالغتــراب ،فصــل
العربــي ابــن قريــة مــا عــن القــرى األخــرى ،أو األحيــاء األخــرى» (.)112
مــن هــذه الكلمــات ،يتضــح تعريــف الكاتــب للصــراع الفلســطيني -اإلســرائيلي
علــى أنــه صــراع حــدود ،متعجب ـا ً مــن الفلســطيني الــذي هجــر مــن ديــر ياســني
إلــى قريــة بيتــني -علــى ســبيل املثــال ال احلصــر -وشــعوره بفقــدان جــزء مــن هويتــه
جملــرد أنــه خــرج مــن أرضــه وحــل صهيونــي مكانــه! لــم ينظــر روبنشــتاين إلــى
الصــراع مــن زاويــة الفلســطيني ذاك ،الــذي يعتبــر قضيتــه مــع الصهيونــي قضيــة
وجــود ،وليســت قضيــة حــدود تعطــي أحقيــة لليهــود بأخــذ األرض جملــرد انتصارهــم
فــي حــرب ليســت عادلــة .إن تبنــي الكاتــب لهــذا التعريــف بأســطر قليلــة مــن
الكتــاب يســقط عنــه صفــة احليــاد ،ليذهــب إلــى محاولــة خلــق وعــي جديــد فيمــا
يخــص الهويــة الفلســطينية.
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من القسطل إلى اللد :آن للنكبة أال تستمر
«هــذه األرض ال تتســع لهويتــني ،إمــا نحــن وإمــا هــم» ،تــرددت عبــارات عبــد القــادر
احلســيني وعــادت إلــى الشــارع الفلســطيني مــع هبــة أيــار (مايــو)  ،2021حتــى أن
صداهــا عــم البــالد مــن البحــر إلــى النهــر؛ تلــك اللحظــات التــي تشــكل فيهــا
وعــي جمعــي فلســطيني حــول إعــادة تعريــف القضيــة وصقلهــا ضمــن املربــع
األول ،بعــد أن تغيــرت مالمحهــا نتيجــة حــت وتعريــة الزمــن بأحداثــه وشــخصياته.
ال بــد مــن اختــزال الســنوات مــا بــني أحــداث القســطل التــي أودت بفلســطني،
وبــني أحــداث هبــة أو رمبــا انتفاضــة الشــعب الفلســطيني أيــار (مايــو)؛ فــي ســبيل
املفارقــة ،التــي تبرهــن رســوخ الهويــة الوطنيــة اجلامعــة للفلســطينيني أينمــا
حلــوا.

ترجمــت هبــة أيــار (مايــو) العديــد مــن الكلمــات واإلســتراتيجيات التــي كان يتبعها
عبــد القــادر ،تلــك األدوات التــي مــا زالــت حاضــرة فــي أذهان الشــعب الفلســطيني
توضــع علــى الشــارع فــي أول مواجهــة مــع الصهاينــة .يذكــر الكاتــب أن «الفزعــة
كانــت الطريقــة املعتمــدة لــدى عــرب البــالد خــالل كل ســنوات الصــراع الدامــي
 1938-1936وخــالل حــرب  ،)38( »1948ليعــود هــذا املفهــوم ويفــرض نفســه كأول
أداة فــي الهبــة التــي صاحبــت اعتــداءات املســتوطنني علــى املســجد األقصــى وحي
الشــيخ جــراح ،حيــث كان جميــع أهــل القــدس ومــدن الداخــل احملتــل يتوجهــون
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إلــى باحــات املســجد واحلــي وإثبــات تواجدهــم فيــه .لعــل املفارقــة بــني الزمانــني
تكمــن فــي الطريقــة التــي تُطلــب فيهــا الفزعــة ،ففــي زمــن عبــد القــادر ،كانــت
«تســري شــائعات عــن حــادث مــا بســرعة فائقــة وتنتشــر شــفاهة فــي القــرى
احمليطــة» ( ،)37أمــا فــي هبــة أيــار (مايــو) ،فقــد جتلــت الفزعــة وتصــدرت اإلعــالم
الرقمــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،مــا جعلهــا تأخــذ شــكال ً جديــدا ً إضافــة
إلــى الشــكل التقليــدي ،جتلــى فــي التوســع ليصــل إلــى شــعوب العالــم أجمــع.
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وفــي احلديــث عن إســتراتيجية عبــد القــادر «اضــرب واهــرب» ( ،)178التــي اتبعها في
حصــار األحيــاء اليهوديــة ،متمثلــة فــي إغــالق الطــرق وإزعــاج النــاس .ميكــن رؤيتهــا
بوضــوح فــي شــوارع أم الفحــم علــى وجه اخلصــوص ،إذ طبــق الشــبان بعفويــة أداة
مقاومــة أخــرى ،جتســدت فــي إغــالق الطــرق ،ومنــع املســتوطنني مــن املــرور،
تراثيــة
ِ
وإرجــاع مركباتهــم .كمــا متيــزت هبــة أيــار (مايــو) برفــع العلــم الفلســطيني فــي
القــدس ومــدن الداخــل ،األمــر الــذي أوصــل اجليــش اإلســرائيلي واملســتوطنني إلــى
حــد اجلنــون ،فالزمــن الواقــع مــا بــني القســطل -التــي رفــرف العلــم علــى قلعتهــا
بعــد طــرد اليهــود منهــا -وعــام  ،2021عملــت إســرائيل خاللــه علــى غســل أدمغــة
الفلســطينيني َح َملــة اجلنســية والهويــات الزرقــاء ،باإلضافــة إلــى نشــر اجلرميــة
والســالح واخملــدرات بينهــم كــي يبقــوا مغيبــني عــن قضيتهــم .ولكــن ،رفــع العلــم
ورفــع ذلــك الســالح فــي وجــه املســتوطن فــي هــذه املــدن أحــدث صدمــة كبيــرة
فاقــت كل التوقعــات.
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مــن القســطل إلــى اللــد! يذكــر روبنشــتاين أن خــروج ســكان القســطل عــام
 1948مــن القريــة وعــدم عودتهــم إليهــا كان ســابقة فــي التاريــخ الفلســطيني
كمــا كان احلــال فــي ديــر ياســني؛ األمــر الــذي جعــل العصابــات الصهيونيــة حتتلهــا
وال تكتفــي بالضــرب واالنســحاب ،لتعــود اللــد بعــد هــذا الزمــن الطويــل لرفــع
العلــم الفلســطيني ورفــع شــعار «حتريــر اللــد» و«اللــد تنتقــم لنكبــة  »1948علــى
كل لســان فلســطيني 30 ،ألــف فلســطيني مقابــل أكثــر مــن  70ألــف مســتوطن.
فــي افتتاحيــة صحيفــة هآرتــس ،قــال الكاتــب اإلســرائيلي آري شــبيت« :يبــدو أننــا
اجتزنــا نقطــة الالعــودة ،ويبــدو أنــه لــم يعــد باإلمــكان إنقــاذ الصهيونيــة وإنقــاذ
الدميقراطيــة وتقســيم النــاس فــي هــذه الدولــة» .تعبــر هــذه األســطر عمــا فعلــه
فلســطينيو الداخــل والقــدس مــن مقاومــة رغــم تقييدهــم وخنقهــم بشــتى
الوســائل ،إلــى جانــب الضغــط الشــعبي فــي شــوارع الضفــة الغربيــة ومقاومــة
غــزة.

إن تلــك احملــاوالت املســتمرة مــن النكبــة حتــى اليــوم فــي طمــس الوعــي
الفلســطيني بهويتــه وقضيتــه بــاءت بالفشــل ،وحتولــت إلــى ســراب فــي ظــرف
أيــام معــدودة ،التاريــخ يعيــد نفســه ويضــع الفلســطيني أمــام مواجهــة عــدو
إحاللــي بنفــس األدوات واألدوار ،ولكــن املفارقــة هــذه املــرة تكمــن بــأن الشــعب هــو
القائــد الــذي قــال كلمتــه بأنــه ملتحــم ال ميكــن تقســيمه -سياســيا ً وجغرافي ـاً-
وال ميكــن محــو هويتــه ،إضافــة إلــى خلقــه رادع ـا ً يكشــف القــوة الكامنــة فيــه،
فــآن للنكبــة أال تســتمر بنفــس األدوات التــي بــدأت منهــا ومتوضعــت.
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ختامــا ،اســتثمر الكاتــب املبنــى التقليــدي للمجتمــع الفلســطيني فــي تقصــي
ً
التاريــخ ،ومــن هنــا تنطلــق أهميــة الكتــاب ،إضافــة إلــى اللجــوء ملصــادر عربيــة
كانــت خــارج حــدود البحــث مــن قبــل ،كمــا أشــار الكاتــب فــي مقدمتــه ،ومنهــا
األرشــيف واملقابــالت .أمــا عــن لغــة الكتــاب ،فهــي سلســة ،ســهلة القــراءة
ممزوجــة بســردية واضحــة لألحــداث ميكــن للقــارئ فهمهــا دون جهــد مضاعــف،
إضافــة إلــى اســتخدام أســلوب التشــويق فــي اخلــوض بتفاصيــل احلــدث .جديــر
بالذكــر أن الكاتــب يــروي بعــض األحــداث التــي فيهــا لبــس تاريخــي بأكثــر مــن
روايــة علــى أكثــر مــن لســان ،بذكــر أســماء الــرواة.
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اســتمدت الهويــة الوطنيــة الفلســطينية املعاصــرة تكوينهــا مــن تاريخ فلســطني
املعاصــر الــذي تُشــكل ثنائيــة االســتعمار والتحــرر ركيزتــه األساســية ،ومدخ ـال ً
لفهــم انعطافاتــه وأحداثــه املفصليــة .لطاملــا ركــزت دراســات الباحثــني واملؤرخــني
الفلســطينيني –خاصــة -علــى سياســات مشــروع االســتعمار االســتيطاني
الصهيونــي وتصــدي الشــعب الفلســطيني األصالنــي لهــا علــى طــول خــط
الصــراع املســتمر حتــى اليــوم .ورغــم اتفــاق املؤرخــني املعاصريــن علــى األحــداث
املفصليــة فــي التاريــخ الفلســطيني املعاصــر ،إال أن تنــاول املؤرخــني لهــا جــاء مــن
توجهــات متعــددة نظــرت لهــا مــن زوايــا مختلفــة ،وســاهم ذلــك إلــى حــد كبيــر
فــي خلــق صــورة أغنــى وأكثــر شــموال ً جملريــات األحــداث ومآالتهــا فــي الصــراع علــى
فلســطني.
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تبــرز أهميــة هــذا الكتــاب احلاصــل علــى جائــرة فلســطني لإلبــداع عــن العــام
 ،2020فــي اتباعــه تأطيــره اخملتلــف عمــا اتبعــه الكاتــب فــي مؤلفاتــه الســابقة من
جهــة ،وفــي وضعــه الصــراع علــى فلســطني ضمــن إطــار جديــد أو غيــر مألــوف
بالنســبة للكثيــر مــن القــرّاء ،وحتديــدا ً الغربيــني منهــم ،مــن جهــة أخــرى .لقــد
اعتمــد رشــيد اخلالــدي فــي مؤلفاتــه الســابقة منهجـا ً بحثيـا ً أكادمييـا ً ارتكــز على
التوثيــق واســتخدام املــواد األرشــيفية والوثائــق التاريخيــة فــي الدراســة والبحــث
بعيــدا ً عــن مصــادر التاريــخ البديلــة .يتضــح متيــز هــذا الكتــاب بإفســاح اخلالــدي
اجملــال للشــهادات الشــخصية والتاريــخ العائلــي والشــخصي ،إلــى جانــب الوثائــق
واألرشــيفات ،لتســاهم فــي روايــة تاريــخ فلســطني باعتبــاره تاريخ ـا ً حي ـا ً تفاعــل
فيــه الشــعب الفلســطيني مــع وطنــه ومــا حــل بــه علــى مــدار الســنوات وليــس
مــادة تاريخيــة جافــة ،مــا ســمح للقــارئ غيــر اخملتــص باالســتفادة مــن الكتــاب،
إذ تنــاول اخلالــدي جتاربــه وجتــارب عائلتــه ومعارفــه الشــخصية علــى أنهــا مثــال
للنمــوذج الفلســطيني األوســع امللــيء بتجــارب شــبيهة ملــا ورد فــي كتابــه.
ال يقــدم الكتــاب معلومــات تاريخيــة جديــدة بقــدر مــا يركــز علــى تأطيرهــا
وحتليلهــا وفهمهــا بأســلوب مختلــف ،فــال يــدرس تاريــخ فلســطني منــذ بدايــات
القــرن العشــرين علــى أنــه صــراع بــني احلركــة الصهيونيــة والشــعب الفلســطيني
فحســب ،بــل باعتبــاره حربـا ً اســتعمارية مســتمرة منــذ مــا يربــو علــى املئــة عــام
شــنتها مجموعــة مــن األطــراف الدوليــة األكثــر قــوة ضــد الســكان األصالنيــني
الفلســطينيني مــن أجــل إرغامهــم علــى التخلــي عــن وطنهــم ضــد إرادتهــم
لصالــح توطــني شــعب آخــر مكانهــم فــي ســياق مشــروع اســتعماري اســتيطاني
يســتهدف بالدهــم ووجودهــم .وال تقتصــر هــذه احلــرب فــي واقعهــا علــى البعديــن
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العســكري واإلســتراتيجي ،بــل تنطــوي أيضـا ً علــى اســتهداف سياســي وتاريخــي
وثقافــي يهــدد الوجــود األصالنــي الفلســطيني بــدأ مــع نهايــات القــرن التاســع
عشــر ولــم ينت ـ ِه إلــى اآلن.
يعــود رشــيد اخلالــدي -وهــو مــؤرخ بــارز وأكادميــي يشــغل كرســي إدوارد ســعيد
للدراســات العربيــة فــي قســم التاريــخ فــي جامعــة كولومبيــا فــي الواليــات
املتحــدة األميركيــة -إلــى نهايــات اإلمبراطوريــة العثمانيــة حينمــا بــدأت األحــداث
املؤسســة حلــرب املئــة عــام تتوالــى وتتضــح شــيئا ً فشــيئا ً علــى الســاحتني
احملليــة والدوليــة .يشــير اخلالــدي مــن خــالل تتبعــه لتطــورات مشــروع االســتعمار
االســتيطاني الصهيونــي إلــى متيــزه عــن منــاذج االســتعمار االســتيطاني األخــرى
عبــر التاريــخ؛ كونــه مســتقال ً بذاتــه وال يتبــع ملركــز خارجــي فــي كيــان سياســي
آخــر ،ذلــك أنــه اعتمــد علــى الدعــم مــن القــوى العظمــى فــي العالــم فــي كافــة
مراحلــه ،وال يــزال دون أن يكــون امتــدادا ً عضويـا ً بنيويـا ً لدولــة محــددة ،علــى خــالف
النمــاذج األخــرى التــي ارتكــزت فــي بقائهــا واســتمرار مشــروعها االســتيطاني
علــى الدولــة املركــز مثــل فرنســا فــي حالــة االســتعمار الفرنســي فــي اجلزائــر.
يــدرس اخلالــدي بالتــوازي جتربــة تصــدي الشــعب الفلســطيني لهــذا االســتعمار
بنجاحاتهــا وإخفاقاتهــا ومآالتهــا مقارنــة بتجــارب غيــره مــن الشــعوب األصالنيــة
حــول العالــم ،محــاوال ً تســليط الضــوء علــى التشــابه واالختــالف بينهــا ،إلــى
جانــب الــدروس التاريخيــة التــي ميكــن تعلمهــا منهــا .يبحــث الكتــاب فــي ســت
نقــاط حتــول فــي مســار الصــراع علــى فلســطني اعتبــر كاتبــه كال ً منهــا إعــالن
حــرب علــى الشــعب الفلســطيني ،أفــرد لــكل منهــا فص ـال ً كام ـال ً مــن الكتــاب.
يبــدأ الكتــاب مبقدمــة تضــع القــارئ فــي ضــوء املشــهدين احمللــي والعاملــي إبــان
انتهــاء احلــرب العامليــة األولــى وتقــوده مــن وعــد بلفــور عــام  1917باعتبــاره إعــالن
احلــرب األول ،إلــى قــرار التقســيم فــي العــام  ،1947فقــرار مجلــس األمــن رقــم 242
فــي العــام  ،1967ثــم الغــزو اإلســرائيلي للبنــان عــام  ،1982وصــوال ً التفاقيــة أوســلو
للســالم فــي العــام  ،1993وانتهــاء باحلــروب املتتاليــة علــى قطــاع غــزة احملاصــر
وإعــالن الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب صفقــة القــرن.
يتســم حتليــل اخلالــدي إلعالنــات احلــرب الســتة املتتاليــة بإضفــاء بعــد دولــي
عليهــا ،فيــدرس الوقائــع واألحــداث التاريخيــة احملليــة فــي فلســطني ،آخــذا ً فــي
اعتبــاره التغيــرات اإلقليميــة والدوليــة التــي تؤثــر فيهــا وتتفاعــل معهــا.
تؤســس مقدمــة الكتــاب لفصولــه الالحقــة ،إذ يناقــش فيهــا اخلالــدي عــددا ً مــن
األفــكار اجلوهريــة التــي يبنــي عليهــا حتليالتــه بشــأن إعالنــات احلــرب الســتة
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علــى فلســطني .يفــرد الكاتــب جــزءا ً مهمـا ً مــن املقدمــة لتنــاول قضيــة الهجــرات
اليهوديــة األولــى إلــى فلســطني؛ باعتبارهــا بدايــات ملشــروع اســتعمار اســتيطاني
بهــدف واحــد محــدد هــو حتويــل فلســطني بأكملهــا إلــى دولــة يهوديــة .يرجــع
الكاتــب بالتاريــخ إلــى نهايــات القــرن التاســع عشــر الــذي شــهد املالمــح
األولــى حملــاوالت خلــق االنقســامات والتفرقــة فــي صفــوف اجملتمــع الفلســطيني
وترســيخها ،عبــر تشــجيع هجــرة جماعــات مــن املســتوطنني اليهــود األوروبيــني
بذريعــة أن هــذه الهجــرات لــم تكــن إال ألقليــات معينــة هربـا ً مــن االضطهــاد الــذي
تعــرض لــه اليهــود فــي مجتمعاتهــم األصليــة خاصــة فــي أوروبــا الشــرقية وطلبـا ً
للجــوء إلــى جانــب الفلســطينيني.
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يعمــد اخلالــدي إلــى دراســة الوقائــع احملليــة فــي فلســطني فــي ضــوء الوقائــع
الدوليــة فــي مراكــز صنــع القــرار العاملــي ،ومــا تركتــه مــن آثــار علــى املشــهد
العــام فــي فلســطني مــع بدايــات القــرن العشــرين ،مركــزا ً علــى أن بدايــات حــرب
املئــة عــام االســتعمارية علــى فلســطني تأثــرت بشــكل كبيــر بالــدور األساســي
الــذي لعبتــه القــوى اخلارجيــة فيهــا ،الفت ـا ً نظــر املهتمــني فــي بدايــات الصــراع
علــى فلســطني إلــى خصوصيــة حــرب املئــة عــام ،مــن حيــث كونهــا حربـا ً تهــدف
إلقامــة كيــان اســتعمار اســتيطاني فــي فلســطني حاربــت علــى مدارهــا جهــات
متعــددة مــن أجــل احلركــة الصهيونيــة ،وبــدال ً عنهــا فــي بعــض األحيــان.
فــي ضــوء هــذه التحــوالت العامليــة الكبــرى واملؤامــرة التــي تســتهدف بالدهــم،
أظهــر الفلســطينيون وعيــا ً عميقــا ً جملريــات األحــداث علــى الســاحتني احملليــة
والدوليــة ،ورفضــوا بشــكل قاطــع كافــة محــاوالت اســتبدالهم وإقصائهــم عــن
أرضهــم ،إذ لــم يكــن الفلســطينيون مبعــزل عــن األحــداث اجلاريــة فــي بالدهــم
ولــم يفتقــروا إلــى الوعــي واإلدراك الكافيــني ملعرفــة مــا يــدور فــي بالدهــم أو يحــاك
ضــد شــعبهم كمــا روجــت الدعايــة الصهيونيــة ،وظهــر ذلــك جلي ـا ً فــي رســالة
يوســف ضيــاء اخلالــدي ،جــد الكاتــب األكبــر ،إلــى ثيــودور هيرتــزل مؤســس احلركــة
الصهيونيــة العامليــة التــي عبــر فيهــا عــن صــوت فلســطني اجلمعــي بــأن شــعبها
لــن يقبــل االضطهــاد واالســتبداد ولــن يتنــازل عــن أرضــه لصالــح أي كان ،أمــا الــرد
الصهيونــي ،فجــاء مؤشــرا ً ملــا ســتكون عليــه تعامــالت الصهيونيــة وداعميهــا مــع
الســكان األصالنيــني فيمــا بعــد ،واتســم باإلهمــال.
لــم متتلــك احلركــة الصهيونيــة فــي البدايــات األولــى حلــرب املئــة عــام املقومــات
الكافيــة التــي تســمح لهــا بتنفيــذ مشــروعها علــى أرض الواقــع منفــردة .فــي
ذلــك احلــني ،كانــت بريطانيــا العظمــى وحدهــا مــن متتلــك القــوة واإلمكانيــة لشــن
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احلــرب ضــد الفلســطينيني علــى مــرأى مــن املنظمــات واملؤسســات الدوليــة التــي
يطالهــا نفوذهــا وتهيمــن عليهــا .متثــل دور بريطانيــا فــي ســحق أي إمكانيــة لوجود
مقاومــة فلســطينية بحلــول النكبــة ،حيــث لعبــت دورا ً أساســيا ً فــي إضعــاف
إمكانيــات الشــعب فــي الفتــرة  1939-1936علــى مــدار الثــورة الفلســطينية
الكبــرى ،بينمــا كانــت فــي الوقــت نفســه تــدرب العصابــات الصهيونيــة ضمــن
صفوفهــا ،مــا أكســب هــذا العصابــات قــدرات عســكرية وتنظيميــة تفــوق
الفلســطينيني ومتكنهــم مــن التغلــب عليهــم وتهجيرهــم فــي النكبــة.
يحمــل الفصــل األول عنــوان «اإلعــالن األول للحــرب  ،»1939-1917ويركــز فيــه
اخلالــدي علــى وعــد بلفــور باعتبــاره أول إعالنــات احلــرب التــي كانــت بريطانيــا
العظمــى راعيــة لهــا لصالــح احلركــة الصهيونيــة .كان اجملتمــع الفلســطيني
فــي نهايــات الدولــة العثمانيــة ال يــزال يضــم ســكانا ً مــن الديانــات اإلبراهيميــة
الثــالث ،ومــن ضمنهــم أقليــة يهوديــة ،اعتبــرت نفســها مكونــا ً مــن مكونــات
اجملتمــع الفلســطيني ذي األغلبيــة املســلمة ،وتوفــرت لديهــا مقومــات وإمكانيــات
االنخــراط داخــل هــذا اجملتمــع والعيــش فــي إطــاره رغــم االختالفــات الدينيــة .ويركــز
اخلالــدي هنــا علــى أن هــذه األقليــة كانــت مــن الســكان األصالنيــني علــى خــالف
املهاجريــن اليهــود األوروبيــني الذيــن جــاءوا ضمــن مشــروع اســتعمار اســتيطاني
اســتهدف هــذا اجملتمــع األصالنــي .خلقــت الهجــرات الصهيونيــة املتتابعــة إلــى
فلســطني تصنيفــني مــن الســكان علــى نفــس األرض ،أحدهمــا أصالنــي يتعــرض
حملــاوالت إقصــاء متعمــدة ،واآلخــر مســتوطن يســتهدف وجــود األول ويســلب
حضــوره وحقوقــه القوميــة فــي بلــده شــيئا ً فشــيئاً.
يفــرد اخلالــدي اجلــزء األكبــر مــن الفصــل األول لتتبــع اإلقصــاء املتعمــد ألي ذكــر
للفلســطينيني فــي نــص الوعــد ،بحيــث كان يشــار إليهــم دائمـا ً «اجملتمعــات غيــر
اليهوديــة» ،واقتصــرت حقوقهــم علــى النواحــي املدنيــة والدينيــة دون احلقــوق
السياســية والقوميــة الوطنيــة .متتــع املســتوطنون اليهــود فــي املقابــل باالعتــراف
بكونهــم «الشــعب اليهــودي» ،وشــجع الوعــد متتعهــم بحقوقهــم الوطنيــة
إلــى جانــب حقوقهــم األخــرى كافــة .لــم يقتصــر إقصــاء بريطانيــا العظمــى
للفلســطينيني علــى املشــهد الدولــي ،بــل كانــت السياســات التــي اتبعتهــا
ســلطات االنتــداب فــي األراضــي التــي تقــع حتــت ســيطرتها بنفــس مســتوى
التغييــب إن لــم يكــن أكثــر .عمــدت الســلطات البريطانيــة إلــى تضييــق اخلنــاق
علــى العمــل الصحفــي احمللــي ،ومنعــت تــداول املعلومــات بشــأن صــدور الوعــد
بــني الفلســطينيني ضمــن محــاوالت متعمــدة وممنهجــة لتغييبهــم عــن األحــداث
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املؤثــرة فــي مســتقبل وطنهــم .ويرجــع اســتهداف الســلطات البريطانية للنشــاط
الصحفــي احمللــي فــي فلســطني إلــى الــدور الهــام الــذي لعبتــه الصحافــة فــي
تشــكيل الهويــة الوطنيــة الفلســطينية.
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يســلط اخلالــدي الضــوء علــى ســياقات تشــكل الهويــة الوطنيــة الفلســطينية
وتعزيــز الشــعور القومــي لــدى الفلســطينيني ،ويشــدد علــى أن الهويــات
السياســية تشــكلت قبــل أن يواجــه الفلســطينيون املشــروع الصهيونــي ،إذ
بــدأ الفلســطينيون يشــهدون تنظيمــا ً سياســيا ً يرفــض االنتــداب البريطانــي
واملشــروع الصهيونــي معـا ً قبــل حلــول النكبــة والصــدام املباشــر مــع العصابــات
الصهيونيــة .ودائم ـا ً مــا كان االنتمــاء إلــى الهويــة العربيــة الكبــرى واضح ـا ً فــي
صفــوف الفلســطينيني ،لكــن انتماءهــم لفلســطني تعــزز بوضــوح نتيجــة حتيــز
بريطانيــا العلنــي لصالــح املشــروع الصهيونــي ،فلــم يكــن بإمــكان الفلســطينيني
قبــول بنــود وعــد بلفــور ،ذلــك أن قبولــه يعنــي اإلقــرار بإلغــاء وجودهــم ،وهكــذا
تكــون احلركــة الصهيونيــة قــد جنحــت فــي اجتثــاث عالقــة الشــعب الفلســطيني
بأرضــه عبــر قطــع صلتــه التاريخيــة بهــا.
يشــير اخلالــدي أيضـا ً إلــى األثــر الهــام الــذي تركتــه النازيــة علــى بدايــات الصــراع
الفلســطيني اإلســرائيلي ،إذ شــجعت سياســات هتلــر العنصريــة ضــد اليهــود
أعــدادا ً كبيــرة مــن اليهــود األوروبيــني علــى الفــرار إلــى فلســطني هربـا ً مــن النازيــة،
حتــى لــو كانــوا مــن الرافضــني للمشــروع الصهيونــي ولفكرة االســتيطان فــي أرض
فلســطني باألســاس .تدريجيــاً ،بــدأ يظهــر تفــوق املهاجريــن اليهــود االقتصــادي
علــى العــرب ،ورافقتــه زيــادة ســريعة فــي النســب الدميوغرافيــة بفعــل الهجــرات
املتتاليــة ،وكذلــك زيــادة فــي التنظيــم والقــوة .جــاءت اجلهــود البريطانيــة مكملــة
ملــا تركتــه النازيــة مــن أثــر علــى املشــهد احمللــي فــي فلســطني ،فقــد ســاهم
االنتــداب فــي خلــق إدارة صهيونيــة مــن العصابــات املســلحة ،إلــى جانــب اإلدارة
البريطانيــة التــي وفــرت لهــم الدعــم وعــززت نفوذهــم.
رفــض الفلســطينيون الواقــع الــذي أرادتــه احلركــة الصهيونيــة ودعمتــه بريطانيــا
العظمــى ،وجــاء رفضهــم علــى شــكل ثــورة كبــرى فــي العــام  1936عمــت
البــالد بأســرها ،وشــكلت مفاجــأة لــكل مــن البريطانيــني والصهاينــة والقيــادة
الفلســطينية .وتشــكلت بعــد الثــورة الهيئــة العربيــة العليــا التــي تعــد أول
جســم تنظيمــي جامــع للشــعب الفلســطيني بعــد احلــرب العامليــة األولــى ،إال أن
بريطانيــا لــم تعتــرف بهــا يومـا ً ممثـال ً عــن الفلســطينيني ،بــل وعزلــت قادتهــا إلــى
جــزر السيشــل ،تاركــة الفلســطينيني فــي حالــة مــن التشــرد والتشــرذم والضيــاع،
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خاصــة أن القياديــني البارزيــن آنــذاك كانــوا فــي املنفــى.
وجــد الفلســطينيون أنفســهم فــي العــام  1947أمــام قــوة اســتعمار بريطانــي
مركزهــا لنــدن وحركــة اســتعمار اســتيطاني ثانيــة مســتقلة عــن تلــك األولــى
رغــم اعتمادهــا علــى دعمهــا .وكان قــد أصبــح الوقــت متأخــرا ً عنــد جــالء االنتــداب
لتغييــر أي شــيء ،فــكل األحــداث كانــت قــد ترســخت عبــر  30ســنة قبــل العــام
 ،1948إال أن نهايتهــا جتلــت فــي ذلــك العــام مــع تهجيــر اجلــزء األكبــر مــن الســكان
العــرب.
يقــع الفصــل الثانــي حتــت عنــوان «اإلعــالن الثانــي للحــرب  ،»1947-1948ويناقــش
فيــه اخلالــدي احلــدث األبــرز ونقطــة التحــول األكثــر تأثيــرا ً فــي تاريــخ فلســطني
وشــعبها .لقــد بــدأت النكبــة بوصفهــا حربــا ً ضــد الشــعب الفلســطيني بــني
 1947و ،1948إال أن جذورهــا تســبق  15أيــار (مايــو)  1948وآثارهــا تتعــداه لعقــود .إن
النكبــة التــي يتناولهــا اخلالــدي هــي عمليــة مســتمرة بــدأت مالمحهــا األولــى مــع
إعــالن احلــرب الثانــي املتمثــل بقــرار التقســيم الصــادر فــي نهايــات العــام ،1947
ولــم تنت ـهِ إلــى اآلن ،مبعنــى أن اللحظــة التاريخيــة املعاكســة لهــا ،التــي تتمثــل
بعــودة الالجئــني ،لــم تتحقــق بعــد.
يخصــص الكاتــب مســاحة مهمــة مــن هــذا الفصــل للوقــوف عنــد حضــور
احلركــة الصهيونيــة فــي املشــهد العاملــي ،إذ أظهــرت منــذ بداياتهــا فهمـا ً عميقـا ً
للسياســة الدوليــة ،دفعهــا لالهتمــام بالتأثيــر فــي دوائــر صنــع القــرار فــي الــدول
األكثــر هيمنــة علــى النظــام الدولــي .ومــن املهــم هنــا فهــم دور التحــوالت
الكبــرى التــي نتجــت عــن احلــرب العامليــة الثانيــة فــي حــدوث النكبــة ،فقــد كانــت
الصهيونيــة فــي بداياتهــا مشــروعا ً اســتعماريا ً مدعومـا ً مــن بريطانيــا العظمــى،
إال أنــه بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة وانســحاب القــوات البريطانيــة مــن فلســطني
وجالئهــا عــن مســتعمراتها فــي الشــرق بالتدريــج ،تنبهــت احلركــة الصهيونيــة
إلــى ضــرورة االســتعاضة عــن بريطانيــا بالواليــات املتحــدة األميركيــة ،التــي متركزت
قواتهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط منــذ نهايــة احلــرب ولــم تتركــه حتــى اآلن،
وهــو مــا لــم ينتبــه لــه العــرب ولــم يتخــذوا حيالــه اإلجــراءات املناســبة .وفــي
الفتــرة نفســها ،لــم تنجــح الــدول العربيــة فــي اســترداد فلســطني ،أو بــذل جهــود
حقيقيــة لهزميــة إســرائيل التــي روجــت نفســها علــى أنهــا متفوقــة عســكريا ً
عــن الــدول العربيــة مجتمعــة .فــي ظــل هــذه األوضــاع ،أصبــح واضحــا ً أمــام
الفلســطينيني أنــه لــم يعــد باإلمــكان االعتمــاد علــى أي مــن األنظمــة العربيــة ،وال
بــد مــن تقريــر مصيرهــم بأنفســهم بعيــدا ً عــن االنتــداب واالســتيطان واألنظمــة
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العربيــة .أخــذت العالقــات األميركيــة اإلســرائيلية تتقــارب أكثــر فأكثــر ،لدرجــة أن
احلركــة الصهيونيــة باتــت تطالــب بتحويــل فلســطني كاملــة إلــى دولــة يهوديــة
وليــس تقســيمها فقــط ،وفــي املقابــل ،تزايــد تهميــش الفلســطينيني وإقصاؤهــم
مــع تعاقــب اإلدارات األميركيــة واســتمرار احلركــة الصهيونيــة فــي التأثيــر عليهــا.
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يقــف املؤلــف فــي الفصــل الثالث الــذي يحمــل عنــوان «إعالن احلــرب الثالــث »1967
عنــد انعكاســات التقــارب املســتمر فــي العالقــات بــني الواليــات املتحــدة األميركية
ودولــة إســرائيل فــي املنطقــة العربيــة ،بحيــث تنامــت العالقــات فيمــا بينهمــا
وشــملت أبعــادا ً مختلفــة ،لدرجــة أن حــروب إســرائيل والعــدوان الــذي متارســه فــي
املنطقــة أصبحــا محكومــني باالتفــاق مــع الواليــات املتحــدة األميركيــة واملقبــول
مــن طرفهــا وبتغطيــة دبلوماســية وتســهيالت منهــا أمــام اجملتمــع الدولــي .عــاد
إعــالن احلــرب الثالــث علــى الــدول العربيــة املتاخمــة لفلســطني احملتلــة بخســائر
فادحــة ،أدت إلــى تراجــع قــوة مصــر بعــد النكســة عــام  1967لصالــح بــروز اململكة
العربيــة الســعودية املقربــة مــن الواليــات املتحــدة كبديــل فــي املنطقــة العربيــة
والشــرق األوســط.
رســخت تداعيــات النكســة فــي املنطقــة العربيــة مــن إقصــاء الفلســطينيني
بشــكل أكبــر ،لدرجــة أن مجلــس األمــن التابــع لــألمم املتحــدة قــد أصــدر قــرار
 ،242الــذي ينظــر فــي العالقــات بــني إســرائيل والعــرب دون أي ذكــر أو اعتبــار
للفلســطينيني ،كمــا لــو أن الشــعب األصالنــي غيــر موجــود فــي األســاس .لعــل
أســوأ مــا فــي إعــالن احلــرب هــذا هــو أن قــرار  242ســيصبح بعــد بضــع ســنوات
أساســا ً فــي حــل الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي.
علــى الرغــم مــن خيبــات األمــل املتتاليــة والتهميــش واإلقصــاء املتعمــد الــذي
تعــرض لــه الفلســطينيون خــالل إعالنــات احلــرب الثالثــة ،فــإن احلركــة الصهيونيــة
لــم تنجــح فــي إلغــاء وجودهــم ،إذ جــاءت الثــورة الفلســطينية لتوحدهــم مــن
جديــد ولتعيــد صوتهــم وحضورهــم .لقــد كان لعــودة التنظيــم فــي صفــوف
الفلســطينيني أثــر مــؤرق لــدى املشــروع الصهيونــي ،فلــم يعــد ممكن ـا ً أن حتتكــر
احلركــة الصهيونيــة الروايــة التاريخيــة وتنشــر دعايتهــا السياســية أكثــر وبشــكل
أوســع.
جنــح الفلســطينيون فــي كســب اعتــراف مــن جامعــة الــدول العربيــة مبنظمــة
التحريــر الفلســطينية ممث ـال ً شــرعيا ً ووحيــدا ً للشــعب الفلســطيني ،وافتتحــت
بعثــات دبلوماســية للمنظمــة فــي أكثــر مــن  100دولــة حــول العالــم ،وبعدهــا
حتــدث الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات أمــام اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة بصفتــه
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رئيس ـا ً ملنظمــة التحريــر وقائــدا ً للثــورة باســم الفلســطينيني فــي كافــة أماكــن
تواجدهــم ،وهــو مــا وصفــه اخلالــدي بالنجــاح الدبلوماســي العظيــم ،ال ســيما
بعــد عقــود مــن التجاهــل مــن جانــب عصبــة األمم واألمم املتحــدة والــدول العظمــى.
ويضيــف أنــه حتــى فــي الســياقات التــي لــم تثمــر فيهــا اجلهــود الرســمية
النتائــج املرجــوة ،عملــت اجلهــود الشــعبية علــى إيجــاد بدائــل فــي اإلعــالم والتأثيــر
فــي الــرأي العــام ،مثــل الــدور الــذي لعبــه األكادمييــون فــي التأثيــر علــى الــرأي
العــام فــي اجلامعــات األميركيــة .وبينمــا كانــت املنظمــة تفتتــح بعثــات رســمية
فــي أنحــاء العالــم ،شــكل اتفــاق التطبيــع العربــي اإلســرائيلي األول بــني مصــر
وإســرائيل هــزة بالغــة األثــر بالنســبة للفلســطينيني والعــرب عمومـاً .واألســوأ أن
إعــالن احلــرب هــذه املــرة أســس إلدخــال الفلســطينيني فــي معضلــة ضمــن عمليــة
الســالم ،فمــن أجــل أن يحصلــوا علــى االعتــراف الدولــي ،كان ال بــد مــن قبــول
الصيــغ الدوليــة التــي تنكــر وجودهــم ،وبخاصــة القــرار .242
يشــدد اخلالــدي فــي «اإلعــالن الرابــع للحــرب  »1982علــى ضــرورة النظــر إلــى الغــزو
اإلســرائيلي للبنــان علــى أنــه جهــد عســكري إســرائيلي أميركــي مشــترك ،فكيــان
االســتعمار االســتيطاني املعتمــد منــذ نهايــات احلــرب العامليــة الثانيــة علــى
الدعــم مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة ،ال يســتطيع اتخــاذ قــرار بحجــم غــزو
دولــة مجــاورة دون موافقــة راعيــه فــي املنطقــة ودون ضمــان تغطيتــه للجرائــم
التــي ســيرتكبها .وكان ال بــد لكيــان االســتعمار مــن اتخــاذ خطــوات علــى األرض
للحيلولــة دون فشــل مشــروعه االســتعماري ،أو تراجــع تقدمــه بفعــل تنظيــم
الشــعب األصالنــي الــذي ظــن أنــه جنــح فــي محــوه.
بعــد خــروج منظمــة التحريــر مــن األردن ،اســتمر خطــر وجودهــا فــي لبنــان
يتهــدد إســرائيل ،لــذا أرادت الســلطات اإلســرائيلية إقصاءهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك.
وانعكســت فظاعــة اجلرائــم التــي ارتكبتهــا إســرائيل ســلبا ً علــى الصــورة التــي
ســعت جاهــدة لتلميعهــا أمــام العالم ،حيــث نقلــت وكاالت األخبــار العامليــة صورا ً
للدمــار واجملــازر التــي ارتكبهــا اإلســرائيليون فــي بيــروت واخمليمــات الفلســطينية
فــي لبنــان ضــد املدنيــني بشــكل أساســي .ويعتمــد اخلالــدي فــي هــذا الفصــل
علــى ســرد جتاربــه الشــخصية والعائليــة ونقــل الشــهادات مــن ذاكــرة مــن عرفهم
فــي بيــروت فــي تلــك الفتــرة ،مــن أجــل نقــل صــورة مــا حــدث فعـال ً آنــذاك ،بحيــث
يســتطيع القــارئ الربــط بــني املعلومــات التاريخيــة مــن األرشــيفات ،وتفاصيــل
األحــداث مــن الذاكــرة لتكويــن فهــم أعمــق إلعــالن احلــرب هــذا.
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يخصــص اخلالــدي الفصــل اخلامــس الــذي يحمــل عنــوان «اإلعــالن اخلامــس للحــرب
 ،»1995-1987للحديــث عــن االنتفاضــة األولــى باعتبارهــا منوذجــا ً هامــا ً للثــورة
الشــعبية التــي تــردد صداهــا فــي أنحــاء العالــم ،واصفــا ً إياهــا بــأول انتصــار
فلســطيني فــي احلــرب املمتــدة منــذ العــام  ،1917ال ســيما أنهــا تركــت أثــرا ً
إيجابيــا ً فــي لفــت أنظــار الــرأي العــام العاملــي للقضيــة الفلســطينية.
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تعــد االنتفاضــة األولــى مؤشــرا ً علــى فشــل احلركــة الصهيونية فــي إمتــام مهمتها
االســتعمارية فــي إلغــاء الوجــود الفلســطيني وســحق املقاومــة الفلســطينية
وخلــق دولــة يهوديــة ،فحتــى مــع إبعــاد املنظمــة عــن لبنــان ،ازدادت قــوة احلركــة
الوطنيــة داخــل األراضــي احملتلــة ،واندلعــت االنتفاضــة بعــد ســنوات قليلــة مــن
الغــزو اإلســرائيلي للبنــان .ويــرى اخلالــدي أنــه مــع كل جناحــات منظمــة التحريــر
الفلســطينية فــي إعــادة فلســطني علــى خريطــة العالــم ،فــإن االنتفاضــة تركــت
أثــرا ً أكثــر إيجابيــة فــي الــرأي العــام العاملــي مــن أي حــدث فلســطيني آخــر.
يخصــص الكاتــب أيضـا ً جــزءا ً مهمـا ً مــن هــذا الفصــل للحديــث عــن مفاوضــات
تــراع طبيعــة
أوســلو التــي يتناولهــا بأســلوب ناقــد ،فيذكــر أن املفاوضــات لــم
ِ
االســتيطان وال األوضــاع االجتماعيــة والسياســية املعقــدة التــي تســود فــي
الضفــة والقطــاع ،مشــيرا ً إلــى أن عمليــة الســالم صممتهــا إســرائيل وأملــت
الواليــات املتحــدة شــروطها ،مشــددا ً علــى أنــه لــم يكــن باإلمــكان فــرض أوســلو إال
بجهــود أميركيــة ،وبذلــك ،يكــون إعــالن احلــرب اخلامــس قــد حــدث برعايــة أميركية.
أمــا الفصــل الســادس واألخيــر ،الــذي جــاء بعنــوان «اإلعــالن الســادس للحــرب
 ،»2014-2000فيتطــرق فيــه اخلالــدي إلــى األوضــاع التــي آلــت إليهــا القضيــة
الفلســطينية بعــد اتفاقيــات أوســلو ،واصفــا ً الفلســطينيني بالذيــن وجــدوا
أنفســهم فــي ظــل ســلطتني بفعــل االنقســام بــني حركتــي فتــح وحمــاس،
وكذلــك حتــت االحتــالل .ويركــز الكاتــب علــى اجلرائــم التــي يرتكبهــا االحتــالل
اإلســرائيلي بشــكل ممنهــج ومســتمر علــى الفلســطينيني املدنيــني فــي قطــاع
غــزة احملاصــر ،مــن خــالل تتبــع احلــروب املتتاليــة التــي شــنها جيــش االحتــالل
اإلســرائيلي علــى الفلســطينيني مــن ســكان قطــاع غــزة ،التــي وظفتهــا املاكينــة
اإلعالميــة الصهيونيــة لصاحلهــا ،بحيــث صــورت إســرائيل بالضحيــة ،التــي تدافــع
عــن نفســها ضــد الصواريــخ التــي تســتهدفها ،بينمــا كانــت فــي الواقــع ترتكــب
جرائــم حــرب وتســتخدم أســلحة محرمــة دوليــاً ،وتعتــدي بالقــوة العســكرية
علــى مدنيــني يعيشــون فــي منطقــة جغرافيــة محــدودة املســاحة وال ميكنهــم
مغادرتهــا بســبب احلصــار الــذي تفرضــه عليهــم.
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ينهــي اخلالــدي كتابــه عنــد إعــالن الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب لصفقــة
القــرن ،لكــن حــرب املئــة عــام ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن بالشــكل الــذي ناقشــه
اخلالــدي علــى طــول كتابــه .ويؤكــد اخلالــدي فــي اخلامتــة علــى كــون الدعايــة
السياســية للحركــة الصهيونيــة عامــال ً أساســيا ً فــي بقائهــا واســتمرارها ،إذ
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى تلميــع صورتهــا أمــام العالــم ،وحتــرص علــى احتــكار
حــق روايــة حيثيــات الصــراع ،وتشــكيل الــرأي العــام العاملــي بالشــكل الــذي يخــدم
أهدافهــا االســتعمارية.
يقتــرح اخلالــدي أيضــا ً اعتمــاد مبــدأ املســاواة فــي احلقــوق بــني الفلســطينيني
واإلســرائيليني ضمــن كيــان سياســي واحــد مــن أجــل حــل الصــراع بــني الطرفــني.
وال ينكــر الكاتــب هنــا مســؤولية احلركــة الصهيونيــة وجيــش االحتــالل اإلســرائيلي
عــن اجلرائــم املرتكبــة بحــق الشــعب الفلســطيني ،لكنــه يشــير إلــى أن حــل
الصــراع مرتبــط بشــكل أساســي باعتــراف كال الطرفــني بالوجــود القومــي للطــرف
اآلخــر ،بغــض النظــر عــن ســياقات تشــكل الهويــة والوجــود القوميــني.
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مراجعات قصيرة ...
رنيم العزة
دليل إسرائيل العام 2020
مجموعة من المؤلفين
2021
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 1014صفحة
أصــدرت مؤسســة الدراســات الفلســطينية النســخة احملدثــة مــن الدليــل الصــادر
عــام  ،2011إذ مت حتديثهــا واإلضافــة عليهــا لتشــمل جوانــب أخــرى .ويهــدف الدليــل
إلــى تقــدمي معلومــات أساســية منهجيــة وموثقــة ووصفيــة وحتليليــة فــي كل
مــا يتعلــق باحلركــة الصهيونيــة وإســرائيل .شــارك فــي إجنــاز الدليــل نخبــة مــن
الباحثــني واألكادمييــني املطلعــني علــى املعلومــات األوليــة وأحــدث املراجــع العلميــة
املوثــوق بهــا باللغــات العبريــة والعربيــة واإلجنليزيــة والفرنســية .وتختلــف نســخة
الدليــل اجلديــدة املعدلــة لســنة  2020بأنهــا تشــتمل علــى تغطيــة لعالقــات
إســرائيل بيهــود العالــم ،خصوصــا ً الواليــات املتحــدة األميركيــة ،باإلضافــة إلــى
موضــوع نظــام األراضــي وسياســات احليــز.
يبــدأ الدليــل الشــامل باحلديــث عــن اخللفيــة األيديولوجيــة للصهيونيــة،
وينتهــي باحلديــث عــن أدوات الســيطرة علــى الوعــي واجلســد واحليــاة السياســية
للفلســطينيني.
يتكــون مــن اثنــي عشــر فصــال ً مقســمة فــي أقســام متعــددة تنوعــت بــني
مواضيــع مختلفــة ،منهــا اخللفيــة األيديولوجيــة ونظــام احلكــم فــي إســرائيل
والنظــام القانونــي والتربيــة والتعليــم والصحافــة واالقتصــاد ،وتضمنــت أيضــا ً
األرض والتخطيــط العمرانــي ،ومصــادر القــوة فــي العالقــات االقتصادية املشــتركة،
والســيطرة اإلســرائيلية علــى األراضــي الفلســطينية والســورية احملتلــة عــام 1. 967
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الدبلوماسية الروحية والمشترك اإلبراهيمي
المخطط االستعماري للقرن الجديد
هبة جمال الدين محمد العزب
مركز دراسات الوحدة العربية 2021
 256صفحة

تبحــث الكاتبــة فــي اثنــني مــن املفاهيــم اجلديــدة ،وهمــا :الدبلوماســية الروحيــة
واملشــترك اإلبراهيمــي ،باعتبارهمــا مســميني جديديــن خلطــط اســتعمارية.
وحســب الكاتبــة ،فــإن مفهــوم املشــترك اإلبراهيمــي تدعمــه احلكومــات األميركية
املتعاقبــة منــذ عــام  ،1990أي منــذ خطــاب الرئيــس األميركــي جــورج بــوش األب
عــن «النظــام العاملــي اجلديــد» ،ولكــن املفهــوم مت تطويــره ليأخــذ مســارا ً تطبيقيـا ً
بعــد عــام  ،2000ويهــدف إلــى خلــق والءات جديــدة ترفــع شــعارات إزالــة احلــدود
والــوالءات الســائدة مــن أجــل ترســيخ مفهــوم املواطــن العاملــي ،ليصبــح والء الفــرد
مرتبطـا ً مبشــترك واحــد بينهــم ،وهــو املشــترك اإلبراهيمــي.
وكتبــت حــول الدبلوماســية الروحيــة ،بأنهــا مفهــوم مت اســتخدامه ألول مــرة
كمدخــل لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة األلفيــة بــني عامــي  2015 -2000مــن خــالل
احلديــث عــن مشــاريع تنمويــة بنــاءة مــن أجــل مكافحــة الفقــر ورفــع معــدالت
التنميــة ،ال ســيما فــي الــدول الناميــة ،ثــم مت تطويــر تطبيقاتــه عــام  2015مــن
خــالل خطــط التنميــة املســتدامة حتــت رعايــة األمم املتحــدة ،وتتنــوع برامجهــا بــني
معاهــد أكادمييــة ،ومؤسســات مجتمــع مدنــي ،وجمعيــات دوائــر طالبيــة لبنــاء
الكــوادر اجلديــدة ،ومــن تلــك املؤسســات املركــز العاملــي للدبلوماســية الروحيــة،
ومنظمــة األديــان مــن أجــل الســالم ،ومشــروع األرض اجلديــدة ،ورؤيــة إبراهيــم،
ومركــز العالقــات اليهوديــة.
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وتقــدم الكاتبــة مــن خــالل الكتــاب بحثــا ً عميقــا ً فــي املفاهيــم والتطبيقــات
واملســارات املســتقبلية ،وحتلــل املعلومــات وتعطــي مخرجــات للقــارئ لتقريــب
الفكــرة العامــة.

ربيع صيف ٢٠٢١
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قيــم وأكادميــي،
يتكــون الكتــاب مــن أربعــة فصــول ومقدمــة وخامتــة ،وهــو كتــاب ّ
ـص وبحــث عميق،
تقــدم مــن خاللــه الكاتبــة وجهــة نظر بنــاء علــى معلومــات وتقـ ٍّ
لتصــل إلــى حتذيــر العالــم كمــا تــرى فــي كتابهــا مــن اخملططــات االســتعمارية
اجلديــدة حتــت مســميات جديــدة.
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المعرفة ،األيديولوجية ،والحضارة :محاولة لفهم التاريخ
علي الجرباوي
المؤسسة العربية للدراسات والنشر
2021
 376صفحة

يقــدم علــي اجلربــاوي فــي هــذا الكتــاب خبــرة وعبقريــة الكاتــب حــول املعرفــة
واأليديولوجيــة واحلضــارة مــن أجــل فهــم التاريــخ وتطــور احلضــارة وتقدمهــا
واستشــراف مســتقبلها وتكويــن صــورة عنــه وفهــم عالقــة احلضــارات بعضهــا
ببعــض وأســباب تقــدم بعضهــا علــى بعــض ،فــي خمســة فصــول ومقدمــة
وخامتــة.
ينتقــد الكتــاب النظــرة االســتعالئية الغربيــة عــن تطــور احلضــارة الغربيــة
وجتاهلهــا احلضــارات اإلنســانية الســابقة ،واســتخدم مصطلــح بتــر التاريــخ
وتدحرجــه ،حيــث ع َبــر الكاتــب بشــكل عبقــري فــي املصطلحــني عــن جتاهــل
احلضــارة الغربيــة للحضــارات اإلنســانية الســابقة لهــا وعــن فضلهــا فــي تراكــم
املعرفــة بـــ «بتــر التاريــخ» ،بينمــا جــاء «تدحــرج التاريــخ» للتعبيــر عــن أن التقــدم
والتطــور البشــري عجلــة مســتمرة ال تتوقــف وال تنتهــي بانتهــاء إحــدى احلضــارات،
وتتقــدم األمم وتتطــور نتيجــة لتراكــم املعرفــة منــذ بدايــة البشــرية حتــى اليــوم،
حيــث يــؤدي تراكــم املعرفــة البشــرية للوصــول ملرحلــة التقــدم التــي يشــهدها
العالــم اليــوم ،فيبحــث فــي عالقــة اإلنســان باإلنســان وفــي البيئــة ،وتتراجــع
الغيبيــات كلمــا تقــدم الزمــن وازدادت املعرفــة ،وتنتــج احلضــارة لتراكــم هــذه
املعرفــة فيقــول« :مســار تاريــخ التقــدم اإلنســاني ليــس محســوما ً علــى اإلطــالق،
بــل مفتــوح باســتمرار أمــام إبــداع البشــر» .ويســتعرض الكاتــب فــي فصلــي بتــر
التاريــخ وتدحرجــه نظريــة نهايــة التاريــخ ونظريــة صــدام احلضــارات ونظريــة
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النشــوء واالرتقــاء واملاديــة التاريخيــة لــكارل ماركــس ،ويناقــش ويحلــل وينتقــد
ويقــدم مخرجــات التحليــل ،ويعــرف احلضــارة فــي مفهومهــا وارتباطاتــه وصعــود
احلضــارة وهبوطهــا وتألقهــا وتواليهــا وتخطــي حضــارة ألخــرى.

ربيع صيف ٢٠٢١
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يقــدم اجلربــاوي فــي خامتــة الكتــاب نظــرة مســتقبلية تتوقــع صعــود الصــني
ألن مؤهالتهــا تســمح لهــا بذلــك ،باملزيــد مــن اجلهــد والوقــت ،باعتبــار الواليــات
املتحــدة خامتــة مراكــز احلضــارة الغربيــة ،وانهيارهــا فــي أي وقــت يوفــر متســعا ً
للبديــل ،إال أن ذلــك قــد ال يكــون قريبـا ً أو وشــيكاً ،ألن األنظمــة الدميقراطيــة مثــل
الواليــات املتحــدة األميركيــة تســتطيع أن تــرمم نفســها ذاتيــاً ،مــا قــد ميكنهــا
مــن متديــد أمــد حضارتهــا .وتــرك الكاتــب آخــر كلماتــه فــي الكتــاب عــن الشــأن
العربــي الــذي يقــع خــارج التاريــخ.
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يوميات عارف العارف في إمارة شرق األردن 1929-1926
تحقيق وتقديم علي محافظة
ضبط ودراسة ومقابلة نصوص مهند مبيضين
المركز العربي ألبحاث ودراسة السياسات
2020
 276صفحة

عامـا ً حلكومــة شــرق
يســجلُّ الكتــاب يوميــات عــارف العــارف حــني كان ســكرتيرا ً ّ
األردنُ ،معــارا ً مــن حكومــة فلســطني االنتدابيــة فــي الفتــرة  ،1929-1926مقســما ً
إلــى أربعــة فصــول عــن ســنوات  1929 /1928 /1927 /1926بالتوالــي ،باإلضافــة إلــى
مقدمــة وملحــق ونبــذة عــن حيــاة املــؤرخ عــارف العــارف وأعمالــه الفكريــة فــي
بدايــة الكتــاب .كتــب علــي محافظــة فــي مقدمــة الكتــاب فــي التمهيــد عــن
عــارف العــارف واصفـا ً إيــاه« :يعــد عــارف العــارف مــن املؤرخــني البارزيــن للقضيــة
الفلســطينية ،ومــن املناضلــني السياســيني الذيــن دافعــوا عنهــا؛ قــوال ً وعمــالً.
فــي مدينــة القــدس ،أبصــر النــور عــام  ،1892ودرس فــي مدارســها االبتدائيــة ،وأمت
دراســته الثانويــة فــي إســطنبول عــام  ،1910ثــم التحــق بجامعــة إســطنبول،
لينهــي دراســته فيهــا عــام  ،1913متحص ـال ً علــى شــهادة الليســانس فــي اإلدارة
واالقتصــاد».
تصــف اليوميــات احليــاة السياســية واالجتماعيــة فــي األردن بعــد عــام ،1921
وتوثــق تفاصيــل احلكــم وسياســة االنتــداب وتقــدم نقــدا ً لهــا ،وتســرد تفاصيــل
عالقتــه بشــيوخ األردن ومثقفيهــا ومســؤولي االنتــداب البريطانــي فــي شــرق األردن.
تشــكل تفاصيــل اليوميــات مزيجـا ً مــن الثقافــة واملعرفــة واخلبــرة واملشــاعر التــي
يعبــر فيهــا الكاتــب عــن أحــداث ال ميكــن امللــل منهــا أو التغاضــي عنهــا،
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خاصــة أن تلــك احلقبــة الزمنيــة مفصليــة ومهمــة وغنيــة باألحــداث فــي تاريــخ
األردن وفلســطني ،وميكــن أن يلمــس القــارئ شــخصية الكاتــب فــي الســرد ،وهــذا
مــن جماليــات كتابــة الســير الذاتيــة ،وال يبخــل فــي وصــف ارتياحــه أو انزعاجــه
مــن شــخص مــا ،وميكــن أن يعبــر عــن رأيــه فــي أي شــأن ،ســواء كان ذلــك سياســيا ً
أو اقتصاديـا ً أو اجتماعيـا ً ناقــدا ً بــكل ذوق وأناقــة بلغــة سلســة ولطيفــة ومباشــرة
دون تكلــف أو مفــردات صعبــة ،مبجــرد أن تبــدأ الفقــرة بســطرها األول ،يبــدأ الهــدف
مــن كتابتهــا يتجلــى دون عنــاء.
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المكتبة الخالدية في القدس 2001 -1720
وليد الخالدي
طبعة ثانية 2021
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 87صفحة

يبــدأ الكتــاب بنــص مقتبــس لصــالح الديــن األيوبــي عــن بيــت املقــدس «القــدس»
ألهميتهــا التاريخيــة والدينيــة ،يحتــوي علــى خمســة فصــول يســبقها متهيــد
ويلحقهــا ملحــق وببليوغرافيــا عــن املكتبــة اخلالديــة فــي القــدس ،ويشــمل
مخطوطــات وصــورًا ،وورد فــي الصفحــة األخيــرة مــن الكتــاب صــورة عــن فرمــان
عثمانــي مــن مخطوطــات اخلالديــة يتصدرهــا التوقيــع العثمانــي.
ورد فــي مقدمــة الكتــاب فــي التمهيــد حتديــد رائــع ملــكان املكتبــة اخلالديــة فــي
القــدس يأخــذ القــارئ فــي زيــارة إلــى القــدس القدميــة عنــد قراءتــه «فــي قلــب
القــدس القدميــة ،علــى مســافة مائــة متــر مــن احلــرم الشــريف فــي الناحيــة
اجلنوبيــة مــن طريــق بــاب السلســلة ،وتطــل علــى البــراق وعلــى حــي املغاربــة
الســابق عنــد ملتقــى هــذا الطريــق بعقبــة أبــي مديــن املؤديــة إلــى احلــي»
يتحــدث الكتــاب عــن نشــوء اخلالديــة منــذ مت جتميــع أول نــواة خملطوطاتهــا عــام
 ،1720قبــل افتتاحهــا كمكتبــة عامــة عــام  ،1900كمــا متكنــت جمعيــة أصدقــاء
املكتبــة اخلالديــة مــن احلفــاظ عليهــا وتنميتهــا علــى الرغــم مــن مــرور نكبــة عــام
 1948ونكســة عــام .1967
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حتتــوي املكتبــة علــى مجموعــة مهمــة وذات قيمــة تاريخيــة عظيمــة مــن الكتــب،
منهــا مــا هــو عــدد مــن اخملطوطــات ،مثــل قصــص األنبيــاء التــي كتبهــا ابــن أبــي
عدســة القدســي عــام  1452ميــالدي ،وبلــغ عــدد املؤلفــات املكتوبــة بخــط اليــد
 112عنوانــا ،ويعــود تاريــخ أقــدم اخملطوطــات التــي ال حتمــل تاريخــا إلــى القــرن
الرابــع الهجــري.
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حركة مقاطعة إسرائيل BDS
بحث في الطرق والقيم والتأثير
عمرو سعد الدين
مؤسسة الدراسات الفلسطينية
2020
 383صفحة

يشــكل هــذا الكتــاب ،الــذي بــدأ باقتبــاس للراحلــة الناشــطة األميركيــة األصــل،
فلســطينية القلــب والهــوى راشــيل كــوري ،دراســة شــاملة للمهتمــني والدارســني
عــن نشــوء حركــة املقاطعــة وبداياتهــا وامتدادهــا وتوســعها وتأثيرهــا ،يتتبــع
الكتــاب النمــوذج الــذي تعتمــده احلركــة فــي عملهــا لســحب االســتثمارات
مــن إســرائيل ومقاطعتهــا دوليــا وفــرض العقوبــات عليهــا ،منــوذج يعتمــد علــى
حصــار إســرائيل فــي نقطــة ضعفهــا األساســية املتمثلــة فــي اجلانبــني القيمــي
واألخالقــي ،مــن خــالل نظريــة الطبــق املرتــد «البومرنــغ ،»1مــع احلفــاظ علــى البعــد
الفلســطيني ،ويذهــب الكتــاب إلــى أن هنــاك اختال ًفــا بــني الطــرق التــي ســاهمت
فــي تشــكل احلركــة ( االنتفاضــة الشــعبية وحمــالت املقاطعــة داخــل فلســطني
كمقاومــة وطنيــة للتحــرر) وأولوياتهــا ( الضغــط علــى إســرائيل ومقاطعتهــا يأتــي
عــن طريــق العمــل العابــر للحــدود).
اســتطاعت احلركــة جمــع ائتــالف فلســطيني واســع ومتنــوع (مدنــي /نقابــي/
سياســي) ،ومتكنــت مــن حتقيــق جنــاح داخلــي وخارجــي ،يرصــد الكتــاب في خمســة
فصــول نشــأة احلركــة ،امتدادهــا فــي أوروبــا ،وســجال احلضــور اإلســرائيلي فــي
دعــوات املقاطعــة ،والتبنــي العربــي الرســمي للمقاطعــة ،وامتدادهــا فــي الواليــات
 ١أن <5Wث ا K' /"eR7دول ا);^7ل ' Kا !L U7)@7أ 9iا O&D /"eR7إ/Aا K' 9"Gا/^7ق 8</f[ /ا{*#7
ا.5:/;7
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أمــا أهــم إجنــازات حركــة املقاطعــة التــي يتحــدث عنهــا الكتــاب فهــي ســعيها
لتأطيــر النضــال الفلســطيني الداخلــي واخلارجــي والنجــاح بإقنــاع العالــم بــأن
إســرائيل دولــة فصــل عنصــري عبــر حمــالت محليــة ودوليــة.
يحتــوي الكتــاب علــى حتليــل لطريقــة عمــل حركــة املقاطعــة ،فالنضــال
الفلســطيني موجــه باألســاس مــن أجــل مواجهــة إســرائيل وإجبارهــا علــى
التراجــع محدثــا بذلــك تأثيــرا بعيــدا يصــل لــدول الشــمال العاملــي التــي تقــوم
بدورهــا مبقاطعــة إســرائيل ،وبحســب حتليــل الكاتــب فإن حركــة املقاطعة نفســها
تخطــت ذلــك ولــم تعــد عابــرة للحــدود وحســب وإمنــا أصبحــت أيضــا مرجعيــة.
يعــود الكاتــب إلــى بدايــات التحــرك الوطنــي للمقاطعــة عــام  1920فــي مؤمتــر
اجلمعيــة اإلسالمية-املســيحية فــي نابلــس ،حيــث دعــا املؤمتــر ملقاطعــة اإلنتــاج
اليهــودي فــي فلســطني وعــدم بيــع األراضــي ،ثــم تــاله مؤمتــر عــام .1922
ميكــن اعتبــار الكتــاب أكادمييــا ومرجعــا مهمــا لدراســة حركــة املقاطعــة ،لغتــه
سلســة وواضحــة ويحتــوي وصفــا دقيقــا لــكل مــا يرتبــط مبوضوعــه ،باإلضافــة
إلــى كونــه كتــاب حتليــل فــي عمــق احلركــة وعملهــا واجنازاتهــا.
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Arab Armor VS Israeli Armor
Six Days War 1967
Chris Mcnab
Osprey Publishing, 2021
pages 80

الدرع العربي مقابل الدرع اإلسرائيلي :حرب األيام الستة 1967
كريس مكناب
أوسبري للنشر 2021
 80صفحة
يقــدم املؤلــف كريــس مكنــاب ،املــؤرخ اخملتــص بالشــأن احلربــي ،فــي هــذا الكتــاب،
حتلي ـال ً حلــرب األيــام الســتة ،محايــدا ً دون تبريــر أو لــوم ألحــد ،وإمنــا يكشــف ســير
ـواح
احلــرب والتقنيــات واألســاليب وإســتراتيجيات احلــرب وأســباب الهزميــة مــن نـ ٍ
عديــدة ،خــالل الســبعة فصــول التــي تبــدأ بفصــل عــن التسلســل الزمنــي
للحــرب وتنتهــي بفصــل بعنــوان التحليــل .ويشــتمل الكتــاب علــى صــور وملحــق
ومقدمــة وخامتــة.
باالعتمــاد علــى روايــات مقنعــة مباشــرة مــن قــادة الوحــدات واألطقــم الفرديــة،
يشــرح الكاتــب عــن األدوات احلربيــة واإلســتراتيجيات بلغــة واضحــة وصريحــة،
ولكنــه يســتخدم بعــض املصطلحــات والــدالالت احلربيــة وأســماء أدوات حربيــة
وناقــالت وأجهــزة مبســميات حتتــاج للبحــث عنهــا ملعرفتهــا .ويقصــد مــن خــالل
تفاصيــل كتابــه حتليــل احلــرب كونهــا مفصليــة وليــس بهــدف تســليط الضــوء
علــى أحــد األطــراف فــي احلــرب.
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Decolonizing Israel, Liberating Palestine
Zionism, Settler Colonialism, and the Case for one Democratic State
Jeff Halper
Pluto Press
2021
256 pages

إنهاء استعمار إسرائيل وتحرير فلسطين
الصهيونية ،االستعمار االستيطاني ...الدولة الديمقراطية الواحدة
جيف هالبر
بلوتو بريس
2021
يتحــدث جيــف هالبــر عــن إمكانيــة الدولــة الواحــدة بســبب فشــل أطروحــة حــل
الدولتــني ،مــا أدى إلــى ضــرورة تبنــي منــوذج آخــر قائــم علــى املســاواة والدميقراطيــة
وإعطــاء الفلســطينيني حقوقهــم الشــرعية ،ويناقــش فــي العمــق حــول
الصهيونيــة واملمارســات االســتعمارية اإلســرائيلية جتــاه الفلســطينيني ،باإلضافــة
إلــى التطــرق إلــى مســؤولية اجملتمــع الدولــي وضــرورة اتخــاذ موقــف حاســم مــع
إســرائيل ،ال ســيما فــي قضايــا حقــوق الفلســطينيني الشــرعية وإيقــاف الفصــل
العنصــري بكافــة ممارســاته .ويخاطــب الكاتــب اجملتمــع الدولــي فــي الكتــاب
العتبــاره أن إنهــاء الصــراع ســتكون لــه نتائــج إيجابيــة علــى الشــرق األوســط
والعالــم ،ولهــذا ،اعتبــر أن هنــاك أربعــة أســباب تســتدعي توجيــه األنظــار جتــاه
النــزاع فــي فلســطني ،وهــي:
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•

معانــاة الفلســطينيني املســتمرة نتيجــة للممارســات االســتعمارية
اإلســرائيلية جتاههــم.

•

قضية الالجئني الفلسطينيني في الشتات.

•

النــزاع فــي فلســطني هــو بســبب اســتعمار أحــادي يهــدد اســتقرار املنطقــة،
ولكــن بإمــكان الواليــات املتحــدة األميركيــة ،احلليــف األهــم إلســرائيل ،التدخل
بشــكل صحيــح إلنهــاء الصــراع وجعلــه منوذجـا ً لالســتقرار.

•

تعمــل إســرائيل علــى إضفــاء الطابــع العاملــي علــى منوذجهــا للدميقراطيــة
العســكرية القائمــة علــى القمــع الدائــم للفلســطينيني .إن تعريفهــم بأنهــم
«إرهابيــون» مينــح إســرائيل القــدرة علــى «بيــع» دولــة بوليســية متطــورة
يقودهــا منطــق احلــرب الدائمــة ،حيــث يتفــوق طلــب «األمــن» علــى جميــع
أشــكال احلمايــة الدميقراطيــة.

يبحــث الكاتــب فــي مفهــوم الصهيونيــة وممارســاتها احلقيقيــة ،ويقــول عــن
الصهيونيــة إنهــا تشــكل حاليـا ً حركــة اســتعمار واســتيطان تقــوم بإنشــاء دولــة
فصــل عنصــري وتقــوم مبمارســات تــؤدي إلــى حرمــان الفلســطينيني مــن حقوقهم
لصالــح حقــوق اليهــود .بالنســبة للكتــاب ،فــإن ممارســات الفصــل العنصــري تهــدد
العالــم اخلارجــي والداخلــي ،ألن إســرائيل ال تخشــى شــيئا ً وال ميكن معاقبتهــا دولياً،
وبالتالــي ،ال يوجــد مــا مينعهــا مــن ممارســة سياســاتها االســتعمارية العنصريــة.
يتكــون الكتــاب مــن عشــرة فصــول يتقدمهــا متهيــد لناديــا ناصــر جنــاب ثــم
مقدمــة الكتــاب ،تلحقهــا خامتــة بعنــوان «كلمــة أخيــرة :أن تكــون سياســياً»
وملحــق ومالحظــات .لغــة الكتــاب أكادمييــة ،ولكنهــا ال حتتــوي علــى تعقيــدات
لغويــة .وميكــن اعتبــار الكتــاب موجهــا ً لتثقيــف فئــات متعــددة مــن اجملتمــع
الدولــي لدعــم أطروحــة الكتــاب بطريقــة جذابــة ومقبولــة.
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Except For Palestine: the Limits of Progressive Politics
Marc Lamont Hill
Mitchell Plitnick
240Pages
The New Press, 202s

باستثناء فلسطين :حدود للتقدمية السياسية
مارك ليمونت هيل
ميتشيل بليتنيك
نيو برس 2021
 240صفحة
ســلط الباحثــان مــارك ليمونــت هيــل وميتشــل بليتنيــك الضــوء علــى مســألة
مهمــة تتعلــق بصناعــة السياســات فــي الشــرق األوســط ،وهــي أن التمســك
بالسياســات األحاديــة اجلانــب واملؤيــدة إلســرائيل بشــكل ثابــت ومســتمر يعكــس
انحرافـا ً للحقيقــة .يخــوض الكتــاب فــي مســألة اســتثناء فلســطني فــي العديــد
مــن املســائل الدوليــة التــي يتطــرق إليهــا التقدميــون والليبراليــون املعارضــون
جتــاه الهجــرة والعدالــة العرقيــة واملســاواة بــني اجلنســني ،إذ يجــب أن تشــمل
تلــك املبــادئ اضطهــاد الفلســطينيني وتعرضهــم للتهجيــر والقمــع والقتــل،
ومــا يتعــرض لــه ســكان قطــاع غــزة ،واســتمرار احلصــار عليهــم وتشــديده مــن
قبــل إســرائيل ،إذ ال ميكــن أن تســتثنى فلســطني ،وال ميكــن جتاهــل مــا يتعــرض
لــه الفلســطينيون .ويوضــح الكتــاب إلــى أي مــدى جعلــت السياســة األميركيــة
جتــاه فلســطني وتبنيهــا موقفـا ً مســاندا ً إلســرائيل مهمــا كان ثمــن ذلــك ،حتقيــق
الســالم ،أمــرا ً صعب ـا ً ومعقــداً.
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يتطــرق الكتــاب ملســألة مهمــة ،وهي اخللــط بــني الدفاع عــن حقوق الفلســطينيني
ومعــاداة الســامية وكراهيــة إســرائيل .وتتمحــور النقطــة الرئيســية فــي الكتــاب
عــن اســتثناء فلســطني فــي نقاشــات عن فلســطني ومــن أجل فلســطني نفســها!
إذ تقــوم السياســات التــي تنتهجهــا الواليــات املتحــدة األميركيــة وإســرائيل علــى
اتخــاذ قــرارات أحاديــة اجلانــب ال تشــمل فلســطني .ويكمــن اجلــدال فــي تســليط
الضــوء علــى أهميــة وضــع فلســطني كجــزء مــن السياســات التــي تتخــذ جتــاه
مصيرهــا ومســتقبلها.
يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وخامتــة وأربعــة فصــول ،وهــو كتــاب ســلس ولغتــه
واضحــة وأكادمييــة ومباشــرة فــي توضيــح األفــكار ،إذ تتصــدر الفكــرة الرئيســية
محتــوى الكتــاب وتتوضــح باقــي األفــكار والنقاشــات دون تكلــف ،ويأتــي الكتــاب
فــي منــاخ سياســي دولــي يســلط الضــوء علــى القضيــة الفلســطينية مــن
ناحيــة تقريــر املصيــر ورســم السياســات املســتقبلية.
يقــدم هيــل وبليتنيــك تدخـال ً ضروريـا ً فــي الوقــت املناســب مــن خــالل دراســة أبعاد
متعــددة ،مبــا فــي ذلــك تراجــع الدميقراطيــة فــي إســرائيل ،وآثــار االحتــالل علــى
فلســطني ،واحلصــار املفــروض علــى غــزة ،وتقليــل التمويــل األميركــي لإلغاثــة
الفلســطينية .يســأل الكتــاب كيــف ميكــن مواءمــة املعتقــدات والسياســات
التــي يتحــدث عنهــا املســؤولون والناشــطون احلقوقيــون واملواطنــون العاديــون مــع
القيــم ،وكيــف ميكــن أن تكــون فلســطني خــارج ذلــك كلــه؟
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Places of Mind A life of Edward Said
Timothy Brennan
Farrar, Straus and Giroux
2021
Pages 464

أماكن في الذاكرة  :حياة إدوارد سعيد
تيموثي برينان
شتاروس وجيروكز للنشر2021 ،
 464صفحة
 240صفحة
يهــدي الكاتــب تيموثــي برينــان كتابه للشــعب الفلســطيني ،ويســتفتح صفحاته
باقتبــاس إلدوارد ســعيد مــن «األســلوب املتأخــر» فيقــول« :ليــس كوئــام وحســم،
ولكــن كصعوبــة عنــاد وتناقــض مســتمر» .يتكــون مــن اثنــي عشــر فصـال ً بلغــة
أدبيــة حتتــاج للتعمــق ،وهــو كتــاب ســيرة فكريــة ،يحتــاج لقــارئ ذي ذوق فكــري
فلســفي محــدد ،وليــس ســهال ً بلغتــه وتفاصيلــه ،ويبــدو أن الكاتــب انخــرط فــي
العديــد مــن اخملطوطــات واألوراق غيــر املنشــورة للمفكــر الراحــل ،مــا جعــل مهمــة
الكاتــب إجنــاز كتــاب ذات ذوق خــاص متميــز أقــرب ملــا قدمــه ســعيد مــن أعمــال
متميــزة فــي حياتــه ،وأوحــى بــأن الراحــل كان لديــه املزيــد ليقدمــه ،مــن ضمنــه
بعــض اخملطوطــات األوليــة لكتــب أثنــاء دراســته اجلامعيــة.
يــروي الكاتــب الــذي اعتمــد العديــد مــن املصــادر التــي تشــمل مقابــالت مــع
عائلــة ســعيد ومخطوطــات وحتــى معلومــات مــن «أف بــي آي» عــن شــخصية
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ســعيد املركبــة ،فهــو فلســطيني مقدســي قاهــري نيويوركــي ،ولــد فــي حــي
الطالبيــة فــي القــدس وعــاش فــي القاهــرة فــي الزمالــك ،وأكمــل تعليمــه وحياتــه
فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة ،ال ســيما نيويــورك ،وهــذه الشــخصية التــي
وصفهــا الكاتــب بأنــه لــو كان ســعيد مــن أجيــال اليــوم ،لتــم وصفــه بــأن لديــه
«فــرط حركــة» .ويتحــدث الكاتــب عــن تبلــور هــذه الشــخصية وصقلهــا وتطورهــا
وأثــر البيئــة والتعليــم األكادميــي العالــي املســتوى الــذي تلقــاه ســعيد .وقــد متكــن
الكاتــب ببراعــة مــن طــرح الكلمــات واملشــاعر والفكــر والفلســفة حــني احلديــث
عنهــا.
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The Lost Orchard: the Palestinian- Arab Citrus Industry, 1850-1950
Mustafa Kabha
Nahum Karlinsky
Syracuse University Press 2021
pages 232

البستان المفقود :صناعة الحمضيات الفلسطينية العربية 1950-1850
مصطفى كبها وناهوم كارلينسكي
جامعة  Syracuseللنشر 2021
 232صفحة
كانــت صناعــة احلمضيــات الفلســطينية تشــكل  % 77مــن إجمالــي الصــادرات
الفلســطينية بحلــول عــام  ،1930وكانــت تشــكل عصــب احليــاة آلالف العائــالت
ومحــرك تنميــة وتطويــر مينــاء يافــا .يبحــث الكتــاب فــي كل مــا يتعلــق بهــذه
الصناعــة التــي شــكلت أهــم معالــم احليــاة املزدهــرة التــي كانــت للفلســطينيني
قبــل النكبــة عــام  ،1948التــي شــكلت عائــدا ً اقتصادي ـا ً عالي ـا ً ذا قيمــة تاريخيــة
معنويــة للفلســطينيني .وحســب الكتــاب ،فــإن الســرد الصهيونــي اإلســرائيلي
قــد منــح صناعــة احلمضيــات اإلســرائيلية فــي العقــود األولــى بعــد عــام  1948دورا ً
مشــابها ً للــدور الــذي يتــم منحــه فــي الوقــت احلاضــر للصناعــة عاليــة التقنيــة
فــي إســرائيل ،بالتغاضــي التــام عــن كونهــا صناعــة فلســطينية تاريخيــة ،أو
محاولــة لذكــر الفلســطينيني فــي ســرد تاريــخ تلــك الصناعــة ،إذ كانــت صناعــة
التصديــر الرئيســية فــي إســرائيل فــي العقــود األولــى بعــد قيــام الدولــة .وهــذه

275

العدد المزدوج ٢٨٤ - ٢٨٣
ربيع صيف ٢٠٢١

ا ع

الصيغــة الكونيــة تقــدم بشــكل خاطــئ صناعــة احلمضيــات علــى أنهــا صناعــة
يهوديــة صهيونيــة خلقــت أســطوريا ً مــن قبــل احلركــة الصهيونيــة العماليــة
املهيمنــة ،ومحاولــة للتأكيــد فــي الســرد الصهيونــي علــى «جعــل الصحــراء
تزدهــر» .مــن هنــا جــاءت أهميــة الكتــاب الــذي يبحــث فــي هــذه الصناعــة
الفلســطينية املهمــة .وخــالل العمــل علــى البحــث فــي هــذه الصناعــة ،وجــد
الكاتــب كارلينســي أن هــذه الصناعــة لــم يتــم تطويرهــا مــن قبــل احلركــة
العماليــة الصهيونيــة كمــا تدعــي الكتابــات الصهيونيــة ،وإمنــا مــن قبــل القطــاع
اخلــاص ،وأن هــذه الصناعــة مت تطويرهــا والعمــل علــى جعلهــا مزدهــرة وناجحــة
ـال مــن قبــل الفلســطينيني قبــل أن تنســبها الصهيونيــة لنفســها
وذات عائــد عـ ٍ
الحق ـاً ،لذلــك ،جــاءت تســمية الكتــاب متناســبة مــع محــاوالت طمــس التاريــخ
احلقيقــي لهــذه الصناعــة بالبحــث عــن البســتان املفقــود.
يتكــون الكتــاب مــن خمســة فصــول ،ومقدمــة ومالحظــات وملحــق ،ويقــدم
حقائــق ووثائــق وصــورا ً ومعلومــات لتثبيــت التاريــخ احلقيقــي لتلــك الصناعــة بــني
عــام  1850وعــام  ،1950ولغتــه أكادمييــة واضحــة ،وقــد اعتمــد الباحثــان مجموعــة
مــن املصــادر املتنوعــة ،شــملت األرشــيف اخلــاص بالعائــالت الفلســطينية التــي
كانــت تنتــج احلمضيــات ،واملكتبــة الوطنيــة اإلســرائيلية ،واألرشــيف البريطانــي،
ومت جتميــع املعلومــات وترتيبهــا بطريقــة متسلســلة إلنتــاج الكتــاب.
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Wrestling with Zionism
Jewish voices of Dissent
Daphna Levit
Interlink publishing 2020
Pages 288

مصارعة الصهيونية :أصوات المعارضة اليهودية
دافنا ليفيت
إنترلينك للنشر 2020
 288صفحة
تســتعرض الكاتبــة آراء وأفــكارا ً وقضايــا فــي الفكــر الصهيونــي لواحــد وعشــرين
باحثــا ً وعاملــا ً ومفكــرا ً وأســاتذة جامعــات وسياســيني ومؤرخــني ،مــن ضمنهــم
إيــالن بابيــه ،وجدعــون ليفــي ،وشــلومو ســاند ،وألبــرت آينشــتاين ،وغيرهــم،
وتناقــش أفكارهــم ومعارضتهــم ملــا آلــت إليــه ممارســات دولــة إســرائيل ،وتطــرح
فــي كتابهــا نقاشـا ً عــن تناقضــات الصهيونيــة فــي جوهرهــا ،وتقــوم بــكل ذلــك
فــي مناقشــة تاريخيــة واحــدة خــالل الكتــاب .وليفيــت كاتبــة معارضــة تركــت
إســرائيل وســافرت إلــى كنــدا فــي العــام  2001بعــد انــدالع انتفاضــة األقصــى
نتيجــة لعــدم حتملهــا مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون ،وهــي ناشــطة حقوقيــة
تســتخدم فــي كتابهــا خبرتهــا كناشــطة سياســية وباحثــة مــن أجــل كشــف
التناقضــات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان.
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يســتعرض الكتــاب وجهــات نظــر متنوعــة ،وفــي غالبيتهــا أفــكار معارضــني
للصهيونيــة تنتهــك حقــوق الفلســطينيني ،ولكــن قــد يلتفــت القــارئ ملعلومــات
جديــدة أو أســماء معروفــة ،خصوص ـا ً أن أســماء املفكريــن الذيــن يتــم اســتعراض
فكرهــم ومناقشــتهم فــي الكتــاب قــد تكــون أســماء ملفكريــن يهــود وأســاتذة
فــي اجلامعــة العبريــة وباحثــني ،ولكــن ال ميكــن أال يعــرف القــارئ ألبــرت آينشــتاين،
إذ توضــح الكاتبــة مــن خــالل الكتــاب أن مناصــرة آينشــتاين للصهيونيــة كانــت
هامشــية ،الهتمامــه بالعلــم ،وأن صحيفــة نيويــورك تاميــز أظهرتــه كمناصــر بعــد
وفاتــه عندمــا نعتــه فــي الصحيفــة خالف ـا ً للحقيقــة.
وتسعى الكاتبة لتعريف وتثقيف القارئ اليهودي ،حتى أنها توجه رسالة لقراءة فكر
إدوارد سعيد ومحمود درويش ،وتطالب اجملتمع اليهودي بالتمسك بالتقاليد اليهودية
اإلنسانية التي تسعى للمساواة.
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ـ/اف 6Mـ ِ
ِ
أVLــ ،و*iــ ِ /اm7ــ/ر،
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'ــM)6L Kــ 9ذ7ــ¡ 'ـ َّ
ـ@ aا%&`7ـ َ
ـ)ك Lــ! ُ<7)#ـ ُـ aا^7ـ َ
ـ K>"#و%ALــ) ، ِ:اR7ــK
ـ©ن >+ـ
ُ
ـ")دة ا[)67ــXن ،أن ُ<6ـ َ
ـ/و)Eتُ ،
و<*wـ َـ
ـ"/ات وا^7ـ
ِ
ـ5م ا%`R7ـ ِ
ـم وAـ ِ
L:ـ ُـ! ')6wMـ ِـ 8ا%7ـ ِ
َّأ[ـ ُـ \ <6ـ ُ
ـ*" 9اw;7ــ)ل)>"&D ،
ـ n"Fا .Y>@7وA O&Dـ
ـXم </WR7)Mـ
ـ &Dــ Oا/Z7ا"+ـ ِـ 8أو ^:ـ ِ
ِ
ِ
َ
ـ/ح ر َ
ِ َ
ـ/ح ُ
ُ
ْأن َ[^ـ َ
ُ َ
و)>R<X+
وا<>Rــ)
و[*ـ َـ/ر Lــ) ُ<RZـ ُـ' aــK
>F+)>Lــ) ا5;7رAــ" ،8رNــ Uأ[^: )bـ ِ
ٌ
ُ
ـم اAsــ/ا"7 ،K&"Gــ/ى
ـع &Dــ Oا+)>;7ـ ِـ واDsـ ِ
ا">dX7ــ;>"M ،8ــ) \ <7)#ـ ُـ aأEــd\)M 5ـ ِ
ـXم Mـ ِـ ا%A;7ـ ُ
ا7)@7ـ ُـ Uا</WR7ـ َـ ا6"6W7ـ َـ Kا7ــي َ6:ـ ُ
ـ)ت ا`&Rk;7ـ ُـ' 8ــ KإAــ/ا9"G؟.
ـه ا"<)@;7ـ ِ /اC;7دوiــ.8
ـه ا"<)@;7ـ ِ /اC;7دوiــ ،8إ[>ــ) ['/ـ ُـ +ـ ِ
إ[>ــ) ['/ـ ُـ wLـ َـ+ 9ـ ِ
ـت اAlــ/ى وا^7ــ5bاءِ ا<7ــ! +ـ ْـU
و;7ــ)ذا >"&Dــ) ْأن ُ[]Xـ َـ و[*ـ َِ /ر "'X:ـ َـ /ا<)D/7ـ ِـG)@7 8ـ ِ
َ]<)Wــ) ا\REــل و);LرAــ) ِ ِ:ا"@;67ــ8؟ \ ُ<;Zــ! ،أ< )bا%7ـ ُ
ـ"5ات وا%7ــ)دةْ ،أن [O&kR
ِ
ً
َ
ُ
ـ/اح أAــ/ا[) @";iــ) .و"W:ــ>+ 8ــ)
Dــ! أ>Mــ)ءِ 0ــ@*>) ،وAــ>Xا 9ا;@7ــRE 9ــ Oإdـ ِ
ـق Aـ ِ
ـXن >+ــ)ك ?"mــُ8
*b7ــ 8اAlــ/ى"W: ،ــ*b7 8ــ 8اAlــ/ى' .ــ©ذا ا[E5ـ َـ /ا\REــل7 ،ــ! <Zـ َ
َ
أAــ/ى;V .ــ) أ[>ــ Kأ%:ــ)ءل ،وأd)Sـ ُـ aاG);m7ـ َـ /ا"W7ــ' 8ــ+ Kــا ا7)@7ــ+ ،Uــ>+ 9ــ)ك
ا"L)wF7ـ َـ! و<;>ـ ُـ nا+lـ َـL 9ــ! د'>ِ bــ)ّ ،إ\ َLـ ْـ! ا'6Rـ َـ5
'ــ+ Kــا اZ7ــXن Lــ! <@)?ـ ُـa
ِ
اSlـ َ
ـق وا%[sــ)["8؟.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ا7ــ5ول اR7ــK
@6Rــ5
و+ــ:َ 9
^7ــ@*>)،
ا)R7ر<kــK
ا&f7ــU
"%ــ+ /;Rــا
'©7ــRL OــAَ O
ِ
D5:ـ ُـ UإAــ/ا<56RM ،9"Gـ ِـ Uا<C;7ـ ِـL 5ــ! ا;7ــ)ل وا%7ــح ا7ــي %:ـ ُ
ـ7)ds ُ L5kRـ ِـ 8أLـ ِـ5
ِ
ِ
وا%7ــXZت &DــA)"A Oــ) )b ِ:ا5@7وا["ــ ،8وrEــ) ِر
و?Rــ 9ا%&`7ــ،!"">"#
اb ِ7 ِREــ)
ِ
ِ
َّ
َ
َ
^&7ــ@a
وا%7ــم
Ll)Mــ!
أ[`)Aــ ،Ubأ[bــ) 7Mــ¡ AــK:eR
و>Sــ{
ا%&`7ــ!"">"#
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ُ
ـ/ا ،K&"GوA\)Mــ/6Rا ِر 'ــ Kا6#>;7ــ8؟ اF7ــXاب@#? ،ــ) \ ،وأ?b7Xــ) ;Mــ9ءِ ا`7ــ.U
اAsـ ِ
&ــ>L aــ) و َ
َ
ا^7ــ@ aا%&`7ــK>"#؟ 67ــْ 5
ا>LCR7ــ) MــL 9Zــ) َُ d
'ــ{
</ــ5ون Lــ!
Lــ)ذا ُ:
ِ
ِ
ِ
ْ
أ[`%ــ>) ;WR7ـ ِـ 9ا7lـ ِـ' UــK
ـ 8"D/ا57و"7ــ،8
ـ@*>) و&Dــِ O
ـ/ارات ا^7ـ ِ
?ـ ِ
و]>#ــ) &Dــ0 Oـ ِ
ُ
ْ
َ
ا)R7ر<ــ}
ا[fRــ) ِر اLlــ;' ،9ــ)ذا [)Vــ اF"R>7ــ8؟ 67ــ 5أ*Rــ أEــ5اث
dــXال ا6@7ــXدِ
ِ
َ
ا"]);7ــَ 8
F:ــ)ه إAــ/ا.9"G
ا57و"7ــ8
اA)"%7ــ)ت
Xا"Mــ+ 8ــه
Dــ5م
ِ
ِ
ِ
ِ
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ا%7ــ"5ات وا%7ــ)دة' ،ــ Kإdــ)ر "R;:ــ! َ> iــ) ا57ا"&SــV[ُ ،8ـ ُـFL 5ـ ً
ـ5دا أن ;f>Lـ َـ8
ِ *ِRb
ُ
َ
ُ
ـ@*>) ا%&`7ــ ،K>"#وأ[>ــ)
ا</WR7ـ َـ /ا%&`7ـ
ِ
ـ+ 8">"#ــ Kاw;;7ـ ُـ 9ا^7ــ KD/وا"EX7ــ^7 5ـ ِ
َ[ ُ
ورA)Gــ"8
L)Dــ8
ا[M)kRــ)ت
وا+7ــ)ب إ7ــO
وأر]>ــ)،
وEــ5ة
Wــ/ص &DــO
ٍ
ٍ
ٍ
0ــ@*>) ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ا\"?)`:ــ)ت
%Eــa
ا67ــ5س
b;"f>:ــ) 'ــK
];ــ)ن
ِ
ِ
و&FLــ jو>dــF;M Kــ/دِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
LXZEــ8
اm7ــ &DــO
ا@?X;7ــ ،8و[D5ــ Xا;RF;7ــ nا57و7ــ%;7 Kــ)' )> ِ:5DــK
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ُ
ـ5ون
ـل "f>R7ـ ِـ+ Uــه ا\[M)kRـ ِ
ـ)ت 'ــ Kا67ــ5س "E ،ـ \ <@6ــ 9أن [*6ــM Oـ ِ
ا\REـ ِ
ا[M)kRــ)ت .وأ?ــXل >+ــ) إ[>ــ) 7ــ&[ Uــ Kا\[M)kRــ)ت ،إ[;ــ) أ+)>&iــ) %Mــ*D aــ5م إiــ/اء
َ
ـ>Xا 9ا%7ـ َ
ُ
ـ@L Kــ! أiـ ِـ9
ا\[M)kRــ)ت 'ــ Kا67ــ5س .إ7ــ"E Oـ ِـ! "6W:ـ ِـ{ ذ7ــ¡>[©' ،ــ) Aـ
ـ5ة و">dـ ٍـWi)[ 8ــRE ،8ــZ;R[َ Oـ َـ! Lــ!
ـLXZE 9"Zـ ِـ 8وEـ ٍ
"'X:ـ ِ /ا^7ـ ِ
ـ/وط ا7زLـ ِـ^R7 8ـ ِ
ـ)ع
ـ)دة ِ
ـ@*>) 'ــL 9V Kــ)Zن ،و"`>:ــِ "&;Dـ ِـ 8إDـ ِ
%Lـ ِ
ـ)5Dة أ>Mــ)ءِ 0ـ ِ
ا;Dsــ)ر 'ــ#? Kـ ِ
ً
ً
ً
ُ
ُ
أرض
L 9Vـ ِ
NــCة ،اLlــ /ا7ــي <&#Rــ aو?`ــ) L)Vــ و0ــ)@&7 Lـ ِ
ـ5وان 'ــِ K
ـ)Zن &Dــِ O
دو7ـ ِـ%&' 8ــ.!"#
ُ ْ ُ َّ
ـ /bا)67دLـ َـ^RAَ 8ـ ُ
ُ
Vـ َـَّ 5أن ا0lـ َ
ـ)ت ا<5&*7ـ ِـ' 8ــK
و<%ــ@ )[5أن [
ـ"f>: 5bـ َـ Uا\[M)kRـ ِ
ـXRRا 9ا\[M)kRـ ُ
ُ
ـ)دات
اlرا]ـ ِـ Kا%&`7ــِ 8">"#و'ـ َـ{ ا[)67ــXن ،وAـ
ـ)ت ";F7ـ ِـ nا\W:ـ ِ
ـ)ت اR7ــ0َ Kـ ْ
ـb"' )>D/ــ) >Lـ ُـ "Eــ!.
ـ)ت وا@L)F7ـ ِ
واM)6>7ـ ِ
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و

ا5"%7ات وا)%7دة،
َ
َّ 5Vأن ً )><57
ـ)ت ا57و7ــُ [ُ ،8
 8&L)Vا)">*7ن%AL ،ـ ُـ))b:
دو87
&Dــ"@ Oـ ِـ)>M 5ءِ %ALـ ِ
ـ`)'" 8وا/6;<57ا"dـ ِـ 8وا5@R7د<ـ ِـ8
ـ* 8وا^7ـ
ِ
ـXن واA)W;7ـ ِ
;@:ـ ُـِ 9و'ـ َـ{ Aـ ِ
ـ")دة ا[)67ـ ِ
ـ/أة وا^7ــ*)ب ،و?ــْ [َ 5
>WFــ) 'ــ Kا\[;mــ)م
ـXق ا%[sــ)ن و"Z;:ـ ِـ! ا;7ـ ِ
ـ/ام 6Eـ ِ
واREـ ِ
ْ
َِ l
0ــ@*>)،
6EــXق
ا'57ــ)ع Dــ!
bMــ5ف
دو"7ــ8
و+)@Lــ5ة
;f>Lــ8
wVــLِ /ــ! 115
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و<C@:ـ CاX67ا["ــ! واf>7ـ ِـ Uا%&`7ــ;M ،8">"#ــ) '"bــ) 6Eـ ُ
ـXق ا%[sــ)ن .و%>Aــ' /;RــK
ِ
ِ
ا;@7ــ&D 9ــ Oا\[;mــ)م ;f>;&7ــ)ت ا57و"7ــ ،8وLــ) 6*:ــb"' Oــ) و+ــ KأwVــL /ــ! 500
Lــ! ا;f>;7ــ)ت ا/@;7و'ــ' 8ــ Kا"b7ــ)ت ا57و"7ــ.8
و?ــْ Mَ 5
ـ)ت ا"?X6W7ـ ِـ 8وا"&+lـ ِـ 8ا%&`7ــ!L 8">"#
)در[ــ) ;@&7ـ ِـ 9ا^;7ـ ِ
ـ/Rك Lــ nا;f>;7ـ ِ
ـ)ت
ـ" 5و<Xr:ـ ِـ;D aـ ِـ 9ا%A;7ـ ِ
ـ)زات ا">dX7ـ ِـ 8و0/:ـ ِ
ـ)ظ &Dــ+ Oــه اF[sـ ِ
أiـ ِـ 9ا`W7ـ ِ
ـ)Zم [)6&7ــXن.
ـ)س ا\REـ ِ
&Dــ OأAـ ِ
ّ
67ــ 5أـ ُ
ـ/اءات Lــ! أiـ ِـ': 9ــ Kأ<ـ َـ 8أ#Sــ)ء ،وXLا&ـ ِـ8
ـ)ت \k:ــ)ذِ اisـ ِ
ـ5رت ا;"&@R7ـ ِ
ُ
ـ)ن b>Vـ ٍـ [%;Rــ¡ Mـ ِـ 'ــK
ـXن و</Eـ ِـ 8ا "*@R7ـ ِ /و6Eـ ِ
ـ/ام Aـ ِ
اREـ ِ
ـXق ا%[sـ ِ
ـ")دة ا[)67ـ ِ
Mدِ [ــ).
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و

;Vــ) وأiـ ُ
ـ5د ا"VeR7ـ َـ;RF;&7 5ــ nا57و7ـ ِـ>[eM Kــ) ُLCR&Lـ َ
ـXن ;@7)Mـ ِـ 9اA)"%7ـ ِـ KواW7ــXا ِر
ِ
ً
وW')ZLــ8
ا^7ــ@*" 8ا%7ــ&;"،8
ا)6;7وLــ8
و</Z:ــj
"6WR7ــ{ ا%7ــم،
6</dــ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وrLــ)دره 'ــ> ِR6#>L Kــ) وا7)@7ــW[ .Uــ! ><57ــ) أwVــL /ــ!
أ0ــ7)Z
Mــ9Z
ِ
ِ
ِ
اsر+ــ)ب ِ
إ"?)`:ــL 8ــ nدول ا7)@7ــ)W;7 UرMــ 8اsر+ــ)ب ا;7)@7ــ.K
ا5"%7ات وا)%7دة،
أود ا0sـ َ
ُ
ـ")ق &RkLــ ،Yإ7ــXE Oا ِر[ــ) ا>*7ــ)ءِ ا7ــي <Fــ/ي "7)Eـ ًـ) Lــn
ـ)رة >+ــ) 'ــA Kـ ٍ
#SــXات
وو]ــn
ا%&`7ــ 8">"#ا"V/"Llــ،8
ا?@7ــ)ت
\Aــ)@Rدة
ا"V/"Llــ8
اsدارة
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
>*[)iــ) %>Aــ@O
ـ& 8#ا\REـ
ـل "?)`:\)Mـ ِ
;m:ــ! اR7ــCام Aـ ِ
ـ)ت ا@?X;7ــW[ .8ــ! Lــ! ِ
ِ
َ
ـ; 6R[\)Mــ)ل AeMـ َ
ـ5ف &Sـ ِـ{ أiــXاءٍ َ%:ـ ُ
ـ/ع و?ـ ٍـ Z;Lـ ٍـ! إ7ــ OاW7ـ ِـ9
ـ)ح ذ7ــ¡ bMـ ِ
F[sـ ِ
ِ
ُ
َ
َ
اA)"%7ـ ِـ Kا57اGـ ِـ Uا7ــي <>bــ Kا\REــل اAsــ/ا*7 K&"Gدِ [ــ).
ّإ\ َّأن َb:ـ َ
ـ/ا 8"&"Gا"7)W7ـ ِـ 8وا%7ــ)L 86Mــ! اW7ـ ِـ 9اA)"%7ـ ِـ KاG)67ـ ِـU
ـ/ب اLXZW7ـ ِـ 8اAsـ
ِ
&DــE Oــ 9ا57و"R7ــ! و َ
وا%7ــ"/#ة
ا\REــل
X;Mا&ــ8
ا^7ــ 8"D/ا57و"7ــ،8
'ــ{
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ـ/ح ^Lــ)ر< nا?)rRد<ـ ٍـ 8وأ">Lـ ٍـ&<5M 8ـ ٍـ8
ا%@7ـ ِ
ـ&D 8</Zــ Oا^7ـ ِ
ـ@ aا%&`7ــ ،K>"#وdـ ِ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ْ
ٌ
َ
وا"+ــ+ ،8ــ##kL Kــ)ت أ)Eد<ــ 8ا[)F7ـ ِـ7 aــ! 6W:ــ{ اLlــ! وا\Aــ/6Rار Elــb[l ،5ــ)
ُُ :
و"#:ــَ 9
َ
َ
ُ
ُ
ا57و7ــ8
وا?ــn
وZ:ــ/س
ا\REــل،
أLــ5
ا6"6W7ــK
ا%7ــم
biــXد
@"ــ{
ِ
ِ
ِ
ِ
اX7اEــ5ة ا</r>@7ــ.8
ِ
6ــْ 5
أ<bــ) ا%7ــ"5ات وا%7ــ)دةْ 7َ ،
XLاbiــَ 8
Aــ&8#
ا6"6W7ــL 8ــn
Lــn
و&>ــ) إ7ــO
ِ
ِ
ٍ
ـ/ق dــ/ق ،أ?ـ ُ
ـXل ّإ[ـ ُـ َ?ـ ْـ`d 5ـ َـ ا"Z7ــ]X7)' ،9ـ ُـn
ا\REــلَ ،و<*ــ5و أ[>ــ) &DــR`L Oـ ِ
َ
و"NــM)? /ــA7 9ــ/;Rار ،وْ 7ــْ <َ U
@ــُ 5
َ
َ
ُ
<;RWــ 9ا<C;7ــ.5
0ــ@*>)
أ*ــ \ ُ<;RWــ،9
ٍ
dــXال :)"EــL Kــ! أiــ> 9ــ nا%7ــمْ ،
َ
َ
ْ
واُ :
ُ
َ
ا%7ــ&;"8
ا#7ــ/ق
*@ــ
[)]&ــ
67ــ5
ِ
ِ
ً
َ
َ
وا;@7ــ' 9ــ Kا')W;7ــ 9ا57و"7ــْ .8
َ
Lــ/ارا
5Lد[ــ) أ<><5ــ)
واA)LX&M57ــ"8
وا"[X[)67ــ8
ِ
ً
%&7ــم ،و\ ْ
ُ
ُ
WMــ 9ا57و"R7ــ!.
<Lــ!
0ــ' )Z</ــ KإAــ/ا9"G
[Fــ5
ِ
و<*6ــِ 9
و7ــ@ْ <َ Uــ? 5ـ ُ
َ
ـ)دة إAــ/ا 9"Gا"7ــXم^<َ ،ـ َ
ـY
ـeي Eـ ٍ
ـ& 9Zـ ٍ
ـ@/ون Mـ ِ
ـ/ج و+ــZ>R< Uـ َـ/ون Mـ ِ
b7ــا اW7ــ ،9ا7ــي أ;iـ َـ nو<;Fـ ُـ"&D nـ ِـ ا;RF;7ـ ُـ nا57و7ــ .Kو77ــ¡>[©' ،ــ KأEـ ُ
ـر
َ
ُ
َ
اMlــXاب
Aــ"`R
ا^7ــ 8"D/ا57و"7ــ،8
اG)67ــ&D UــO
ا57و"R7ــ!
Eــ9
<X6:ــ
Lــ! َّأن
ِ
ِ
ِ
ِ
ـ@ 8أLـ َـ)م 5MاGـ َـ 9أSــ/ى َAـ ُ
واAـ ً
ـ"`>"&D )b]/ــ) @";iـ ًـ) اX7ا?ـ ُـ nاG)67ـ ُـ&D Uــ Oاlرض،
ـ8&Z
ـ5م Eـ ِـ^L 9ـ ِ
ـ/ا57 K&"Gو>R7ــ) ،و'ــ Kـ ِـD 9ـ ِ
'ــ Kـ ِـD 9ـ ِ
ـل اAsـ ِ
ـ5م إ[bــ)ءِ ا\REـ ِ
ُ
ــ9
أر]bــ' UــK
"<L 7ــ!
ِ
\iــ§ '&%ــ ،K>"#ا?@&RــXا Lــ! ِ
ٍ
ا@7ــ)م  ،1948و'ــِ K
ـ"&8
ـ)زل AXVـ ِ
ـرض ا%&`7ــ ،8">"#و/iاGـ ِـ Uا\REــل و+ـ ِ
ا%7ـ ِ
ـ5م ا>;7ـ ِ
ـ 8?/ا;f>;7ـ ِـ7 8ـ ِ
ا\ف ،وb>Lــ Uا%>7ــ)ءُ
ـ)ل
ِ
ـ)ب D);iــ ،Kو7Vــ¡ "&;Dـ ِ
? bـ ٍ /و6Dـ ٍ
ـ)ت اR67ـ ِـ ،9وا6RDـ ِ
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ُ
وا"67ــ)م
#67ــ)ع NــCة،
وXLا&ــ 8اrW7ــ) ِر اG)F7ــ ِ/
وا`dlــ)ل اr67ــ،/
وا]/;7ــO
ِ
ِ
ِ
ُ
ـ 8<Xا7ــي اD/RSــXه
ـ;")ت `&RkLـ ٍـb>L ،8ــ) ^Lــ/وع ا%R7ـ ِ
ـ)ت اm7ـ ِـW: Uــ %Lـ ٍ
"&;@Mـ ِ
ً
ً
ً
;</F7ــ8
ان 'ــ><5L Kــ 8ا567س،وا7ــm'/[ Kــ ر'mــ) ?)@dــ)+ ،ــا إ])'ــ8
ِ
أر]bــ' ،Uــ"&;D Kـ ٍـ;f>L 8ـ ٍـ "";R&7 8ـ ِC
ـ)Zن ا%&`7ــL !"">"#ــ! ِ
WLـ ِ
ـ)و\ت dــ/دِ ا%7ـ ِ
ُ
دو7ــK
رادع
ــ9
ٍ
ِ
"Nــ)ب ٍ
اr>@7ــ/ي وا"b#R7ــ ِ /ا?/@7ــ6< KــXم bMــ) ا\REــل' ،ــِ K
Asــ/ا.9"G
ـ"Xاَ 9
َّ
َ َ ْ ُ َّ َ
ُ
[7)mـ ُـ
ـل و);LرAــ) "N  ِ:ـ ِ /ا^7ــ ،8"D/وAـ
إن 0ــ@*>) 7ــ! <%ــ&XM Uا?ـ ِـ nا\REـ ِ
ـ@*>) EXR`Lــ;M ،8ــ)
ـXل إ7ــ?X6E Oـ ِـ 'ــ </6: Kـ ِ /ا"r;7ــ ،/وا5*7اGـ ُـ 9أLـ َـ)م 0ـ ِ
X&7ـ ِ
ُ
ُ
ـ" Uر?ــ@&7 181 Uــ)م  ،1947ا7ــي
ـXدة W7ـ ٍـ%< 9ــ 5>Rإ7ــ? Oــ/ا ِر ا%6R7ـ ِ
'"bــ) "Sــ)ر ا@7ـ ِ
ُ
اlرض ا;G)67ـ ِـ8
ـ)8E
ُ<@#ــ Kدو7ــ%&' 8ــL % 44 !"#ــ! اlرض ،و+ــ@] Kــ%L Yـ ِ
ِ
&DــE Oــ5ودِ ا@7ــ)م ُ ،1967
و[Vـ ُـ /ا";F7ـ َـَّ nأن إAـ َ
ـXة
ـ/ا[)V 9"Gـ ْـ ?ــ 5اAــ67)M 7XRـ ِ
ا%&`7ــ' 8">"#ــ Kا@7ــ)م ،1948
5&7و7ــ8
اrrk;7ــ8
اlرض
ا%@7ــ&D 8</ZــO
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[rــِ ٌ Y
ً
ُ
ـ 8"D/ا57و"7ــ.8
XRا'ــ{ Lــ nا^7ـ ِ
و+ــE Xـ ٌـ 9أ<mــ) ِ L
ـ/ا</Z: K&"Gـ َـ jوا?ـ ِـ nا57و7ـ ِـ 8ا</r>@7ـ ِـ8
ـ)ل XLا&ـ ِـA 8ـ ِ
ـل اAsـ ِ
ـ&)#ت ا\REـ ِ
و'ــE Kـ ِ
اX7اEــ5ة;V ،ــ) َ<Fــ/ي ا"7ــXم' ،ـ َّ
ـ©ن 0ـ َ
ـ@*>) ا%&`7ــ ،K>"#وا7)@7ـ َـ AeM Uـ ِ/ه7 ،ـ ْـ! <*6ــَ9
ـXق اA)"%7ـ َ
ـXرات &Dــ Oاlرض ا6W7ـ َ
ـ)ت وا#R7ـ ُ
وAــُ /`Rض ا"#@;7ـ ُ
7Mــ¡َ ،
ـ" 8ا&L)Z7ـ َـ8
ِ
ِ
َ
9V
وا%R;7ــ)و<";F&7 8ــ&D nــ Oأرض '&%ــ !"#ا)R7ر<"kــ' ،8ــ Kدو7ـ ٍـ 8واEــ5ة .و'ــِ K
اElــXال&D ،ــ OإAــ/ا 9"Gأن Rk:ــ)ر+ .ــه +ــ Kا"k7ــ)رات أbL)Lــ) ،وb"&Dــ) أن Rk:ــ)ر.

ربيع صيف ٢٠٢١

و

ا5"%7ات وا)%7دة،
];ـ َـ! ا[)67ـ ُ
ـXن ا57و7ـ ُـ KاREـ َ
ـ/ة وا;</Z7ــ ،8ودDــ)
ـ/ام اW7ـ ِـ{ 'ــ Kا"W7ـ ِـ)ة اW7ـ ِ
67ـ ْـِ 5
ا7ـ َ
ـ/اءات ا7زLـ ِـ<);W7 8ـ ِـ 8و7)`Vـ ِـ+ 8ــا اW7ــ{*RD)M ،ــ) ِر َّأن ا<);W7ـ َـ8
ـ5ول \k:ــ)ذ ِاisـ ِ
ً
ً
^:ـ ُ
ـم واLlـ ِـ! وا\Aــ/6Rا ِر وا";>R7ــ.8
ـ)ظ &Dــ Oا%7ـ ِ
ـr>D 9Zــ/ا A)Eــ;) 'ــ Kا`W7ـ ِ
وLــ! >+ــ) ،أدDــ Xا%7ـ َ
ـ5ة;@&7 ،ـ ِـ9
ـ" 5أ["[X#ــ</":XN Xــ ،jا"Llـ َـ! ا@7ــ)م L7ـ ِـ UاWR;7ـ ِ
ـ/ار اr7ـ ُ
وآ+/Sــ) ا67ـ ُ
ـ5ة ا)k7ـ ِـ<);W7)M 8ـ ِـُ ،8
ـ)در Dــ! ا"@;F7ـ ِـ8
ـ/ارات اLlـ ِـ UاWR;7ـ ِ
6Mـ ِ
َ
"ــ8
ا)#7رGــ' ،8ــ"[X< KــW: ،2018 Xــ
ا\Aــ8"G)>wR
اL)@7ــ' ،8ــ%&i Kــ)b ِR
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ـ 9"Zآ"7ـ ٍـ 8دو"7ـ ٍـ<);W&7 8ــ;V ،8ــ)
»WRLــ5ون Lــ! أiـ ِـ 9ا%7ــ&]X7 ،«Uـ ِـL nــ) <&ــCم ^R7ـ ِ
َ
"@`R7ــ+ 9ــه
ورد 'ــ</6: Kــ ِ/ه اr7ــ)د ِر 'ــ Kأ%Nــ2018 j#
ا"7ــ&D 8ــE Oــ5ودِ
ِ
ِ
ـ 8">"#ا&RW;7ـ ِـ' 8ــ Kا@7ــ)م ;M ،1967ــ) '"bــ) ا67ـ ُ
ـ5س "'XR7 ،ـ ِ /ا<);W7ـ ِـ8
اlرض ا%&`7ـ
ِ
ِ
ا57و"7ــ.8
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و

ا<);W7ــ 8ا57و"7ــ ،8وو َ
'ــ{ Lــ) َ
[`ــ jا67ــ/ا ِر
آ"7ــ8
وR7)MــXازي Lــn
iــ)ء 'ــِ K
ِ
"Le:ــ! ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ـ)ت
ـXة  ;:;7ـ ٍ /دو7ـ ٍـ%&7 Kــمِ ،و'ــ{ ا"@i/;7ـ ِ
أDــه ،أ7)dـ ُـ aا"Llــ! ا@7ــ)م D57)Mـ ِ
ا"M/@7ــ 8وW:ــ
ا%7ــم
و*Lــ)درة
اLlــ UاWR;7ــ5ة،
و?ــ/ارات
ا57و"7ــ 8ا;R@;7ــ5ة،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا"D)M/7ــ 8ا57و"7ــ6' ،8ــ و"7ــ+/"N jــ).
ر<)Dــ8
ِ
ِ
ُ
ـه َ
ـ Y6ز>Lــ6[َ ،Kـ ُ
ـXل َّإن
دون Aـ ٍ
ا%7ــ"5ات وا%7ــ)دة ،وREــ6*: \ Oـ َـ)*L Oدر>:ــ) +ـ ِ
ـ/اً K&"G
L)Dــ) واEـ ًـ5ا %>R7ـ َ
ـ8">"#
اlرا] Kا%&`7ـ
ـL aWــ!
ِ
أLـ َـ)م Aـ ِ
ِ
ـل اAsـ ِ
ـ&)#ت ا\REـ ِ
ا&RW;7ـ ِـ>L 8ـ ُـ ا@7ــ)م ;M ،1967ــ) '"bــ) ا67ـ ُ
9;@&7
ـ5س ا^7ــ ،8"?/و[Wـ ُـ!  O&DاAــ5@Rادٍ
ِ
َ
اG)b>7ــK
ا]X7ــn
";iــ<)m? nــ)
ا@7ــ)م &DــO
Sــل +ــا
A/:ــ" UاW7ــ5ودِ وإ[bــ)ءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـ)ل
ـ/ارات ا^7ـ
W:ـ َـ ر<)Dـ ِـ 8ا>F&7ـ ِـ 8ا"D)M/7ـ ِـ 8ا57و"7ــ ،8و'ــ{ ?ـ ِ
ـ 8"D/ا57و"7ــ .8و'ــE Kـ ِ
ً
ـ5م "6W:ــ{ ذ ِ7ــ¡;&' ،ــ)ذا <*6ــ Oا\RDـ ُ
ـ)س Eــ5ودِ
ـ/اف A©Mــ/ا;G)? 9"Gــ) &Dــ OأAـ ِ
Dـ ِ
ا@7ـ ِـ)م 1967؟ ;7ــ)ذا <*6ــ+ Oــا ا\RDــ/اف؟
َ
ُ
ـ5ل ا57و"7ــِ )*RD)M ،8ر+ــ) ا"b7ــ 8ا&DlــO
Lــ! [)"Eـ ٍـ 8أSــ/ىA ،ــ> iXRإ7ــ;ZWL Oـ ِـ 8ا@7ـ ِ
أرض دو7ـ ِـ8
'ــ Kاm67ــ)ءِ ا57و7ــk:\ ،Kــ)ذِ ?ــ/ا ٍر EــXل 0ـ ِ
ـ 8"D/وiــXدِ ا\REـ ِ
ـل &Dــِ O
ودول ا7)@7ـ ِـَ U
إزاء ذ7ــ¡.
ـ5ة
'&%ــ ،!"#وا%;7ـ
ـو)"7ت ا*:/R;7ـ ِـ&D 8ــ OاLlـ ِـ UاWR;7ـ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
وAــXف َ<ُ R
ا;ZW;7ــbM 8ــا
Dــ!
ا"6R7ــG)R>M 5ــ Lــ)
ا";F7ــn
iXــ&D aــO
ِ
Aــ"5rر ِ
ِ
اr7ــ5دA\)' ،ـ ُ
ـXن ا57و7ــ ،Kو;+ــ) /iاGـ ُـU
ـ);@Rر وا)Mlر<)b:ــfWL 5ـ
ـXران 'ــ Kا[)67ـ ِ
ُِ
ُ
XLاbRbiــ) ،وLXf>Lـ ٌـF< 8ـ ُـbZ"Z`: aــ).
<Fـ ُـa
َ
?*ــXل ا;RF;7ــ nا57و7ــُ K
َ
ا%;7ــ5>Rة
ا*;7ــ)درة
+ــه
"*#R7ــ{
%ــ)ُ :5D
وL
ّإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ َ
ـ)ب إ7ــ Oا"r;7ـ ِ /اbF;7ــXل><57 .ــ)
^&7ـ ِ
ـ 8"D/ا57و"7ــ? ،8ــ6><ُ 5ــ ا6#>;7ــLِ 8ــ! ا+7ـ ِ
' 9Vــ Kدو ِR7ـ ِـ ،وإنّ
@";iـ ًـ) ُ'/ـ ٌـ"@&7 8ـ ِـ 'ــ KأLـ ٍـ! وAــم' ،ــ%E Kـ ِـ! iــXارٌ ،
َ
َ
7)EــL 8ــ! ا:XR7ــ ِ/
ا6#>;7ــ' 8ــK
ا#k7ــXات َُ Aــ"*K6
+ــه
ا"SeR7ــ' /ــ"*#: Kــ{
ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ َ ُ
ُ ُ
ـل
وDــ5م ِا\Aــ/6Rا ِر ا7ــي \ ;W:ــ*6D 5ــ)ه+ .ـ ْـ&W< 9ــE Uــ)Zم إAــ/ا6*M 9"Gــ)ءِ ا\REـ ِ
إ7ــ OاMlــ5؟ +ــ</< 9ــ5ون +ــا ا\REــل M7ــ5؟
ا5"%7ات وا)%7دة،
َ
َ
َ
ُ
<ُ F
اAsــ/اK&"G
ا\REــل
W:ــ
"@7)Mــّ ،إLــ)
ا%&`7ــK>"#
<%ــ/;R
ــ aأن
;7ــ)ذا
ِ
ِ
ِ
دول اF7ــXار؟ أ"7ــ>+ jــ)ك "Sــ)رات أSــ/ى</W7)V ،ــwL 8ــ؟
اr>@7ــ/ي ،أو iVـ ٍ
ـ§ 'ــِ K
ٌ
ُ
ٌ
إن ا%&`7ـ ُ
ـ)ط وا<X"W7ــ،8
L 9Vـ
ـ' K>"#ــK
ـ)Zن إ[%ــ)ن *Lــ5ع وSــق ،و<R;Rــ^>7)M nـ ِ
ٍ
ِ
َ
ـ7M 5bــ¡ ،و<%ـ ُ
وا7)@7ـ ُـ&Vُ Uـ ُـ َ<^ـ ُ
ـْ {WRأن <@"ــ Eـ ًـ/ا 'ــ Kو>dــ.
ـ)Zن 'ــ+ Kــا
ـ@*>) ا%&`7ــ' K>"#ــK
L 9Vـ ٍ
وLــ! +ــا ا*>;7ــ ،/أدDــ Xأ>Mـ َـ)ء و>Mــ)ت 0ـ ِ
ِ
ا7)@7ـ ِـX;7 Uا&ـ ِـb ِ&;D 8ــ Uا^7ــ@* Kا%7ــ&; Kا/7اGــ nوا7ــ5ؤوب ا7ــي أbـ َـ /اr7ـ َ
ـXرة
ِ
ِ
ِ
ِ
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َ
)6;MوLــ8
واAــ76R
R</Eــ
">7ــ9
ا%&`7ــK>"#
^&7ــ@a
ا"6"6W7ــ8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا])>;7ــِ 9
ِ
ا\REــل وا"";R7ــ ِ Cاr>@7ــ/ي.
ُ ِ
ـ)Zن ،و7ــ 9Zا^7ــ@Xب وا7ــ5ول اR7ــ>L)m: Kــْ
ـ
L
9V
ـK
ـ
'
>)
ـ@*
ـ
0
ـ
أ>M
ـ9Z
ـ
7
ا"WR7ــ ِ 8ـ)ءِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ا^EX7ــ"8
ا\RDــ5اءات
و*+ــ 8اAlــ/ى ،و]ــ5
*+ــ 8ا67ــ5س،
0ــ@*>) 'ــK
Lــn
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ا\ف Lــ! أ>Mــ)ءِ 0ــ@*>) 'ــ Kا`m7ـ ِـ8
ـ)ت ودLــ/ت و0ــ/دت
ِ
اR7ــ Kأودت "WMـ ِـ)ة ا;7ـ ِ
وا67ــ5س و?#ــ)ع َ
NــCة.
ِ
َ
َ
;Vــ) ُأ"Eــَ K
ـ)ت اWR;7ــ5ة
ـ/ات اR7ــi/S Kـ ْـ 'ــ Kا<\X7ـ ِ
L 9Vــ! 0ــ)رك 'ــ Kا+)fR7ـ ِ
ً
ا\REــل وا)Mlر<)b:ــ5
Lــ)Zن 'ــ Kا7)@7ــ،U
9V
وأوروMــ)
*7)#Lــb[©M 8ــ)ءِ
ٍ
ِ
ِ
و'ــِ K
ـ ،Kودا"Dـ ًـ5@&7 8ا7ـ ِـ 8وا</W7ـ ِـ 8و</6:ـ /ا"r;7ـ^7 /ــ@*>) ،و+ــ5M Kا<ــُ8
وا"b#R7ـ ِ /ا?/@7ـ
ِ
ِ
WــXة َ
ا"6"6W7ــ 8اR7ــ KأدDــ Xا";F7ــَn
ا%&`7ــ8">"#
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