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ــوا  ــن تفرغ ــل الذي ــود القالئ ــني اليه ــن املؤرخ ــه، م ــالن بابي ــي، إي ــث واألكادمي الباح
لتفكيــك الروايــة الصهيونيــة املتعلقــة بالصــراع مــع الفلســطينيني، إذ اســتطاع 
مــن خــالل العديــد مــن مؤلفاتــه، ال ســيما كتابــي »التطهيــر العرقــي لفلســطني«، 
ــي  ــر العرق ــات التطهي ــع عملي ــف وقائ ــرائيل«، أن يكش ــن إس ــات ع ــر خراف و«عش
ضــد الشــعب الفلســطيني خــالل نكبــة العــام 1948، وينقــض الرواية اإلســرائيلية 
عــن تلــك احلــرب؛ ليؤكــد أن طــرد الفلســطينيني لــم يكــن مجــرد هــروب جماعــي 
وطوعــي للســكان، بــل عبــر خطــة مفصلــة ومتدرجــة للتخلــص مــن أكبــر عــدد 

مــن الســكان، متهيــداً لبنــاء الدولــة اإلســرائيلية.

ــدة لتاريــخ األراضــي  ــه األخيــر« أكبــر ســجن علــى األرض.. ســردية جدي وفــي كتاب
ــى أن  ــاً عل ــاً ملموس ــدم إثبات ــرة، تُق ــر ألول م ــق تُنش ــه وثائ ــف بابي ــة«، يكش احملتل
ــن  ــرائيل وكل م ــني إس ــر ب ــد التوت ــة لتصاع ــة حتمي ــن نتيج ــم تك ــرب 1967 ل ح
ســوريا ومصــر، كمــا تتناقلــه الســردية التاريخيــة املعروفــة. وإلــى جانــب ذلــك، كان 
العديــد مــن احلقائــق التــي يكشــفها املؤلــف فــي كتابــه، والتــي يتــم ذكرهــا فــي 

نــص هــذه املراجعــة.

بيروقراطية الشر!

ــي  ــة. ف ــد واملقدم ــب التمهي ــى جان ــالً، إل ــرة فص ــي عش ــن اثن ــاب م ــون الكت يتك
ــف  ــق املؤل ــالث وكاالت، يُطل ــجنان، وث ــة، وس ــوان: تل ــت عن ــاء حت ــذي ج ــد ال التمهي
ــرائيلي  ــالل اإلس ــة لالحت ــية املمنهج ــى الوحش ــر«، عل ــة الش ــف »بيروقراطي وص
ــى  ــش عل ــز اجلي ــا، بحواج ــض صوره ــي بع ــدت، ف ــي جتس ــطينيني، الت ــد الفلس ض
الطرقــات، واالعتقــاالت اجلماعيــة، والقتــل، وتفتيــش املنــازل، ونقــل الســكان قســراً، 
ــر  ــت أكب ــية أسس ــك الوحش ــواها. تل ــري، وس ــدار العنص ــتوطنني، واجل وزرع املس
ســجن علــى وجــه األرض. ويقــول الباحــث بابيــه إن كتابــه ال يهــدف إلــى شــيطنة 
اجملتمــع اإلســرائيلي ككل، مــع أن الكثيريــن فيــه يؤيــدون الســجن الضخــم وكثيرين 

غيرهــم يغّضــون الطــرف عنــه.

ويضيــف: مُيّيــز هــذا الكتــاب، قــدر اإلمــكان، بــني النظــام وبــني األفــراد الذيــن يعملون 
فيــه، ويحــدد السياســيني واألكادمييــني الذيــن وضعــوا ســنة 1967 آليــة التطويــق 
واحلبــس، باإلضافــة إلــى املســؤولني والضبــاط واجلنــود والشــرطيني الذين تولــوا إدارة 
هــذا الســجن، مشــيراً إلــى أن بعــض مــن تظهــر أســماؤهم فــي هــذا الكتــاب هــم 
مذنبــون بقــدر مــا هــم مذنبــون كل أولئــك األشــخاص فــي العالــم الذيــن اكتفــوا 
بالتفــرج الصامــت عبــر التاريــخ علــى جرائــم تُرتكــب بالنيابــة عنهــم وباســمهم 

وأمــام أعينهــم.
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ــون  ــع أو ال يعترض ــة القم ــدون سياس ــن يؤي ــرائيليني الذي ــب أن اإلس ــني الكات ويب
عليهــا، يُحيَّــوْن فــي العالــم الغربــي كأبطــال للســالم واإلنســانية، ومُينحــون ســيالً 
ال ينضــب مــن اجلوائــز واملكافــآت التــي ال يســتحقونها. رغــم ذلــك، يجــب االعتــراف 
أن عــدد األنظمــة الشــريرة فــي العالــم غيــر قليــل أبــداً، ونظــام الســجن الضخــم 
فــي فلســطني هــو واحــدٌ منهــا. إن األشــرار فــي هــذا الكتــاب، وفــق بابيــه، هــم أوالً، 
ــن  ــك الذي ــل الدقيقــة لهــذا النظــام، وأولئ ــن نســجوا التفاصي اإلســرائيليون الذي
رســخوه طيلــة تلــك الســنوات، وأولئــك الذيــن طــوروه، وبنــوع خــاص، طــّوروا قدرتــه 
علــى اإلســاءة واإلذالل والتدميــر. ويتابــع واصفــاً: »كل هــؤالء كانــوا وال يزالــون خدمــاً 
فــي بيروقراطيــة الشــر. كلهــم يلتحقــون بالنظــام أبريــاء فــي البدايــة، لكــن قلــة 
قليلــة منهــم فقــط تصمــد فــي وجــه عّلــة وجــوده وأســلوب عملــه. ومبــا أنهــم 
ســجانون فــي أكبــر ســجن علــى وجــه األرض، فهــم يواصلــون االعتــداء علــى حيــاة 
الفلســطينيني وحرياتهــم وإذاللهــم وحتطيمهــم. وفقــط عندمــا يُصــرف آخرهــم 
ــى  ــه إل َــت إزالت ــد مت ــم ق ــطيني الضخ ــجن الفلس ــنعلم أن الس ــة، س ــن اخلدم م

األبــد«.

شهوة اجلغرافيا!

ــالق،  ــجن عم ــى س ــطني إل ــول فلس ــل حت ــه تفاصي ــي مقدمت ــه ف ــرح بابي يش
أُنشــئ ليــس بغــرض احلفــاظ علــى االحتــالل، بــل اســتجابة عمليــة للمتطلبــات 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــيطرة عل ــى الس ــة إل ــة، واحلاج ــة للصهيوني األيديولوجي
ــق  ــات، وف ــذه املتطلب ــة. وه ــة اليهودي ــدأ األغلبي ــق مب ــة، وخل ــطني التاريخي فلس
املؤلــف، هــي التــي أدت إلــى التطهيــر العرقــي لفلســطني عــام 1948، ووصلــت إلــى 
السياســة التــي تشــكلت فــي 1967 وأصبحــت املغــذي األول لألعمــال اإلســرائيلية 

التــي متــارس اليــوم.

يعــرض الكاتــب فــي الفصــل األول خلفيــة سياســات حــرب 1967 وكونهــا تكملــة 
لإلســتراتيجيات التــي اعتمدتهــا الصهيونيــة منــذ عــام 1882، وخاصــة فــي 1948. 
ــات  ــني 1948 و1967، والسياس ــا ب ــرة م ــٌح للفت ــل، مس ــذا الفص ــن ه ــي ضم وف
ــتمر،  ــتعماري مس ــروع اس ــي مش ــل ف ــا مراح ــك باعتباره ــد ذل ــت بع ــي اتبع الت
ــزع عروبتهــا. ويؤكــد املؤلــف فــي هــذا الفصــل  ــد فلســطني ون ــى تهوي يهــدف إل
ــة إلســرائيل، ولــم تكــن  ــدات جوهري ــه فــي العــام 1967، لــم تكــن هنــاك تهدي أن
منــاورات جمــال عبــد الناصــر تختلــف -مــن حيــث نوعهــا ونطاقهــا- عــن تصرفاتــه 
ــات  ــة تصرف ــا ببضع ــرائيل تهدئته ــن إلس ــورية كان ميك ــة الس ــابقة، واجلبه الس
غيــر عدوانيــة. لكــن إســرائيل شــنت احلــرب اســتمراراً للتطهيــر العرقــي وابتــالع 

ــة. فلســطني كامل
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ــق التــي يســتند إليهــا بابيــه، فقــد وُضعــت خطــة احتــالل الضفــة  وفقــاً للوثائ
الغربيــة وقطــاع غــزة فــي بدايــات الســتينيات، وأُطلــق علــى اخلطــة آنــذاك »خطــة 
شــكم«، ومــن ثــم ُعرفــت باســم »غرانيــت«، التــي قســمت الضفــة الغربيــة إلــى 
ثمانــي مقاطعــات، وعينــت احلــكام اإلداريــني لتلــك املقاطعــات. وفــي الوقــت ذاتــه، 
شــرعت االســتخبارات الصهيونيــة فــي وضــع الئحــة بأســماء الشــخصيات احملليــة، 
ــنوات،  ــد س ــُتحتل بع ــي س ــي الت ــي األراض ــطة ف ــات الناش ــى املؤسس ــة إل إضاف
ــرح  ــا يش ــه. وكم ــد وقوع ــالل عن ــع االحت ــة م ــة متعاون ــادة محلي ــق قي ــة خل لغاي
بابيــه، فــإن الغايــة النهائيــة للخطــط التــي وضعتهــا القيــادة الصهيونيــة، آنــذاك، 

تتمثــل فــي إقامــة أكبــر ســجن علــى وجــه األرض.

صاحبة الدم!

يتحــدث بابيــه عــن دعــم الصحافــة اإلســرائيلية القوميــة املتطرفــة والعدوانيــة، 
التــي كانــت تدعــم اجلنــراالت والسياســيني اإلســرائيليني، إذ يقــول: »ناقــش 
ــيس  ــة تأس ــة، إمكاني ــاً وبحماس ــني، علن ــؤولني احلكومي ــار املس ــون وكب الصحفي
ــي  ــبب الرئيس ــة أن الس ــأت الصحاف ــد ارت ــي 1958، وق ــرى ف ــرائيل الكب ــة إس دول
للخــوض فــي هــذا اخليــار هــو الــرأي العاملــي الــذي كان ســيتقبل توســعاً مــن هــذا 
ــى  ــر آخــر الســتعادة قلــب الوطــن اليهــودي، مشــيراً إل ــداً عــن أي تبري ــوع؛ بعي الن
ــة  ــوص التعليمي ــج والنص ــي املناه ــق ف ــخة بعم ــذه راس ــتعادة ه ــرة االس أن فك

ــرائيلي.  ــوي اإلس ــام الترب ــي النظ ــية ف املدرس

ــد  ــه بع ــف أن ــي كي ــل الثان ــي الفص ــه، ف ــالن بابي ــرائيلي إي ــث اإلس ــروي الباح ي
ثالثــة أيــام مــن القتــال، أحكمــت إســرائيل ســيطرتها علــى فلســطني التاريخيــة، 
ــف  ــي نص ــة، وحوال ــة الغربي ــطيني بالضف ــون فلس ــا ملي ــي قبضته ــت ف ووضع
مليــون فــي قطــاع غــزة؛ كلهــم حتولــوا فــي نظــر الصهيونيــة إلــى الجئــني علــى 
ــر  ــد، ومصي ــع اجلدي ــاه الواق ــة جت ــة عام ــى سياس ــاق عل ــا مت االتف ــم. كم أرضه
األراضــي وطــرد الســكان ومســتقبل القــدس. ومــا لــم يظهــر فــي الســجالت، كان 
قــرار تــرك آليــة الســيطرة علــى حيــاة النــاس فــي الضفــة والقطــاع إلــى اجليــش، 
ــم  ــي حقوقه ــي يحم ــع قانون ــية، ودون وض ــي اجلنس ــة عدمي ــى حال ــم إل وحتويله
املدنيــة واإلنســانية. وفــي منطقــة القــدس الكبــرى، كانــت جميــع هــذه املواقــف 

ــالل. ــذ فــي الشــهر األول مــن االحت ــز التنفي ــت حي ــد دخل واملمارســات ق

ــي  ــرائيل ه ــد، أن إس ــاً ق ــن واضح ــم يك ــام 1964، ل ــل الع ــه قب ــث أن ــني الباح ويب
»طفلــة أميــركا املدللــة« فــي املنطقــة، لكــن الوضــع تبــدل غــداة اغتيــال الرئيــس 
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جــون كنيــدي وتســلم الرئيــس لينــدون جونســون ســدة احلكــم فــي أميــركا، وهكذا 
بــدأت حقبــة جديــدة ال تــزال مســتمرة حتــى يومنــا هــذا، تُعامــل فيهــا إســرائيل 
علــى أنهــا عضــو فــي مجموعــة مميــزة مــن الــدول التــي ال تتدخــل واشــنطن فــي 

سياســاتها.

ــي  ــى األراض ــيطرة عل ــتراتيجية الس ــداد إس ــي إع ــة ف ــة العبري ــول دور اجلامع وح
الفلســطينية، يكشــف مؤلــف الكتــاب أنــه فــي صيــف 1963، التحقــت مجموعــة 
ــرم  ــي احل ــد ف ــهر واح ــا ش ــية مدته ــدورة دراس ــني ب ــر عادي ــرائيليني غي ــالب إس ط
ــذه  ــة. ه ــة احلقوقي ــن ذوي اخللفي ــاً م ــم تقريب ــوا كله ــات رام( وكان ــي )جفع اجلامع
الــدورة التــي نُظمــت بدعــوة مــن قســم العلــوم السياســية فــي اجلامعــة تضمنت 
ــة  ــي الضف ــي ف ــع السياس ــاً، والوض ــكري عموم ــم العس ــن احلك ــرات ع محاض
ــن  ــرة ع ــة قصي ــاً، مقدم ــي أيض ــج الدراس ــمل املنه ــزة. وش ــاع غ ــة وقط الغربي
اإلســالم. ويوضــح أن هــذه اجملموعــة مــن الطــالب شــكلت جــزءاً مــن اإلســتراتيجية 
ــى  ــا عل ــرائيلي، وطرحه ــس األركان اإلس ــا رئي ــي أطلقه ــاملة الت ــكرية الش العس
ــيطرة  ــداد للس ــى اإلع ــدف ال ــي ته ــو( 1963، وه ــار )ماي ــن أي ــي األول م ــش ف اجلي

ــة. ــكرية محتل ــة عس ــطني منطق ــح فلس ــكرية، لتصب العس

املدينة املثقوبة 

ــه  ــاً«، وفي ــروعاً جتريبّي ــرى مش ــدس الكب ــوان« الق ــت عن ــث حت ــل الثال ــاء الفص ج
ــل  ــورة داخ ــطينية محص ــاحة فلس ــيم مس ــة ترس ــن كيفي ــف ع ــف املؤل يكش
عــدة مناطــق يهوديــة مســتعمرة، نتيجــة جلهــد متضافــر منــح الســجن الهائــل 
شــكله النهائــي. ويبــني: »لقــد كان هنــاك مشــروعان رئيســيان: مشــروع خارجــي 
ــتوطنات،  ــة املس ــر إقام ــرائح عب ــى ش ــزة إل ــة وغ ــة الغربي ــع الضف ــد تقطي يعتم
ومشــروع داخلــي يتمثــل فــي إصــدار مراســيم وقوانــني مســتمرة ال تنتهــي أبــداً، 
الغــرض منهــا هــو مصــادرة األراضــي الفلســطينية الســتعمارها مســتقبالً، واحلــد 
ــاء  ــع البن ــر من ــطينية عب ــات الفلس ــوي للمجتمع ــي والعض ــو الطبيع ــن النم م

ــى مــا بعــد القــدس الكبــرى«. ــن إل والتوســع اجلديدي

ويوضــح بابيــه أن الوســيلة األبــرز لتوســيع مســاحة »إســفني القــدس الشــرقية« 
ــق  ــض املناط ــم بع ــتيطان، وتصمي ــي واالس ــة لألراض ــرقة املمنهج ــت الس كان
كمســاحات خضــراء ورئــة خضــراء للمدينــة اجلديــدة، بتعبيــر آخــر، مناطــق 
ــرر  ــض املتك ــازل والرف ــدم املن ــى ه ــة إل ــطينيني، باإلضاف ــى الفلس ــورة عل محظ
لطلبــات الفلســطينيني تشــييد إضافــات علــى أبنيتهــم. ومــن الوســائل األخــرى 
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التــي اعتمــدت لتوســيع نطــاق هــذا اإلســفني، االمتنــاع عــن االســتثمار فــي أي بنية 
ــيني  ــني املقدس ــع أن املواطن ــتقبلية، م ــطينية مس ــكان فلس ــاريع إس ــة ملش حتتي

ــرائيليون. ــتوطنون اإلس ــا املس ــي يدفعه ــا الت ــب ذاته ــون الضرائ ــوا يدفع كان

ــرق  ــه يتط ــون«، وفي ــا آل ــي قدمه ــة الت ــوان »الرؤي ــت عن ــع حت ــل الراب ــاء الفص ج
ــدة بطريقــٍة  ــة احملتلــة لرســم عمليــات االســتيالء اجلدي املؤلــف إلــى حاجــة الدول
تُرضــي شــهيتها وتهــدئ مخاوفهــا. وفــي هــذا اخلصــوص، يذكــر الكاتــب أن إيغــال 
ــر  ــن التطهي ــالً ع ــؤوالً فع ــة ومس ــة الصهيوني ــدات النخب ــود وح ــون كان يق آل
ــرب  ــج ح ــه نتائ ــت ل ــام 1948، وقدم ــطينية ع ــدات الفلس ــرى والبل ــي فيالق العرق
ــر  ــى تهجي ــوم عل ــروعه يق ــة، وكان مش ــاده القدمي ــتعادة أمج ــة الس ــران فرص حزي

ــى األردن. ــة إل ــطينيي الضف فلس

ويبــني الباحــث أن آلــون لــم يكــن يســعى للتوصــل إلى تســوية، بل إلــى التوســع، إذ 
إنــه كان أول مــن بحــث عــن أفضل طريقــة الســتغالل االســتيطان اليهــودي لضمان 
قضــم املســاحة اجلغرافيــة مــن دون دمــج الســكان. وقــد حتولــت هــذه املشــكلة 
ــة، وشــغلها الشــاغل منــذ نشــأة دولتهــا. ويشــير  ــة إســرائيل األبدي ــى معضل إل
ــرائيلية  ــة اإلس ــتراتيجي للحكوم ــر اإلس ــى الفك ــيطر عل ــون س ــى أن آل ــه، إل بابي
خــالل الســنوات األولــى التــي تلــت احتــالل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وتــرك 
ــه  ــره يوج ــذي ابتك ــل ال ــلوب العم ــزال أس ــالل، وال ي ــط االحت ــى خرائ ــه عل بصمت
ــراح  ــى اقت ــوم، وجوهــر هــذا األســلوب يقــوم عل ــى الي السياســة اإلســرائيلية حت
حلكــم املناطــق الفلســطينية املكتظــة بالســكان بشــكٍل غيــر مباشــر، والســعي 

مبــوازاة ذلــك إلــى ضــم ســائر املناطــق.

الطعام مقابل االستسام!

حتــت عنــوان« مكافــآت اقتصاديــة وعقوبــات انتقاميــة«، يســرد املؤلــف فــي الفصــل 
ــع  ــاس واق ــرائيل أس ــت إس ــران 1967، وضع ــهر حزي ــالل ش ــه خ ــف أن ــس، كي اخلام
ــة  ــرة املهيمن ــت الفك ــوم. وكان ــى الي ــتمر حت ــاع اس ــة والقط ــي الضف ــد ف جدي
هــي كيفيــة فــرض واقــع اقتصــادي مُيكّــن املســتعمرين اجلــدد مــن الهيمنــة علــى 
ــراض األساســي  ــى أن االفت الســكان األصليــني. ويشــير بابيــه فــي هــذا الشــأن إل
ــني  ــكان األصلي ــص الس ــا يخ ــح، وفيم ــن املصال ــني م ــاء مجموعت ــي بن ــل ف متث
ــاً  ــد، وأيض ــلوك اجلي ــى الس ــأة عل ــل كمكاف ــب أن يعم ــاد يج ــإن االقتص ــالد، ف للب
وســيلة عقــاب علــى الســلوك الســيئ مــن وجهــة نظــر املســتعمرين. لكــن مبــا 
أن االحتفــاظ باألراضــي أمــرٌ مكلــف بالنســبة للكيــان الصهيونــي، كان ال بــد مــن 
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خلــق حقائــق تســتند إلــى املســاعدات اآلتيــة مــن الواليــات املتحــدة وأوروبــا. كمــا 
ــتعمرة  ــي املس ــن األراض ــاً م ــادة اقتصادي ــاب- اإلف ــق الكت ــروري -وف ــن الض كان م
اســتيطانياً عبــر احتكارهــا واإلفــادة مــن األيــدي العاملــة الفلســطينية الرخيصــة، 
وهــذا مــا يشــرح ســبب إصــرار إســرائيل علــى اإلمســاك بالسياســة االقتصاديــة 

ــام 1967. ــتيطانياً ع ــتعمرة اس ــطينية املس ــي الفلس لألراض

فــي الفصــل الســادس املعنــون بـــ »التطهيــر العرقــي فــي حزيــران 1967«، يؤكــد 
بابيــه أن حــزب العمــل اإلســرائيلي كان أكثــر شــراً وتوافقــاً مــع املشــروع الصهيوني 
االســتيطاني، ومشــروعه يقــوم علــى تشــريد الســكان األصليــني. ويوضــح أنــه ال 
توجــد ســوى مصــادر قليلــة جــداً تــروي موجــة األعمــال الوحشــية التــي تصاعــدت 
ــوق  ــات حق ــزة، فمنظم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــى، ف ــام األول ــك األي ــي تل ف
ــل  ــي مث ــة ف ــق األدل ــة لتوثي ــة وصادق ــوداً حثيث ــادة جه ــذل ع ــي تب ــان الت اإلنس
هــذه احلــاالت لــم تظهــر علــى الســاحة إال بعــد فتــرة طويلــة، كمــا لــم يكتــب 
الفلســطينيون آنــذاك كتبــاً ومقــاالت عــن األيــام األولــى لالحتــالل، وبالتالــي، فــإن 
ــاً، باإلضافــة الــى  احملاضــر احلكوميــة تشــكّل مصــدراً مهمــاً، ويــكاد يكــون حصري

ــة. ــق هــذه السياســات اإلجرامي ــر األمم املتحــدة ســنة 1971، لتوثي تقري

ــه  ــن 1968 - 1977«، وفي ــل م ــزب العم ــوان »إرث ح ــت عن ــابع حت ــل الس ــى الفص أت
ــة  ــن مطبوع ــر م ــي أكث ــاً، ف ــا كذب ــد مت تصويره ــذا العق ــرة ه ــف أن فت ــني املؤل يب
ــدم  ــالم والتق ــرص الس ــن ف ــر م ــل الكثي ــتنير«، يحم ــد مس ــرائيلية، كـ«عق إس
للفلســطينيني أكثــر مــن أي وقــت مضــى. لكــن احلقيقــة -كمــا يرويهــا الكتــاب- 
هــي أنــه كان عقــداً حتــوَّل فيــه أهــل األراضــي احملتلــة، منــذ اليــوم األول، إلــى نــزالء 
مــدى احليــاة )هــم وأطفالهــم وأحفادهــم( فــي ســجن حتكمــه بيروقراطيــة تنظــر 
ــث  ــب للحدي ــرق الكات ــر. ويتط ــدر خط ــالً ومص ــداً محتم ــم تهدي ــم بوصفه إليه
عــن أحــد الضبــاط الكبــار باجليــش اإلســرائيلي، وقيــادي فــي حــزب العمــل، وهــو 
مردخــاي غــور الــذي تقــدم مبشــروع للحكومــة فــي متــوز/ يوليــو 1967 يقضــي بخلق 
ــي  ــزة ف ــي غ ــتيعاب الجئ ــرورة اس ــل، وض ــى الرحي ــطينيني عل ــر الفلس ــروف جتب ظ
الضفــة الغربيــة، ثــم الضغــط علــى اجلميــع للرحيــل فقــط، وأنــه يجــب العمــل 
علــى ترســيخ الشــعور بعــدم األمــل فــي البقــاء، وجتميــد كل مشــروعات اإلغاثــة 

ــفير.  ــجيع الترانس ــة لتش ــاعدة والتنمي واملس

وجــاء الفصــل الثامــن بعنــوان« بيروقراطيــة الشــر«، ويســرد فيــه بابيــه اخلطــوات 
التفصيليــة للخطــة اإلســرائيلية، إذ يقــول: »عندمــا انتهــت اجتماعــات مجلــس 
ــة  ــتبعاد الضف ــرار باس ــى الق ــو 1967، انته ــران/ يوني ــي حزي ــية ف ــوزراء األساس ال
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الغربيــة وقطــاع غــزة مــن أي جــدول أعمــال للســالم، ونقــل حكمهــا إلــى اجليــش، 
ــي  ــي ف ــاج األراض ــي، وإدم ــرد جماع ــي دون ط ــرد اخلف ــات الط ــض عملي واإلذن ببع
ــي  ــي ط ــاك ف ــاس هن ــرك الن ــي، ت ــمياً، وبالتال ــا رس ــة دون ضمه ــة اليهودي الدول

ــخصي«. ــي والش ــيان املدن النس

جلنة السلب

ــت  ــي كان ــني«، الت ــن العام ــة املديري ــماة »جلن ــة املس ــى اللجن ــب إل ــرق الكات يتط
ــة  ــع البني ــا وض ــوزارات، وأُوكل إليه ــع ال ــني جلمي ــن العام ــن املديري ــكّلة م مش
األساســية للســجن الكبيــر. هــذه اللجنــة، وفــق الكتــاب، أُنشــئت فــي 15 حزيــران/ 
يونيــو 1967، وجميــع اجتماعاتهــا مدونــة فــي مجلديــن يضمــان آالف الصفحــات، 
وكان هدفهــا الرغبــة فــي تعزيــز الوجــود اليهــودي فــي الضفــة الغربيــة، وبدرجــٍة 

أقــل فــي قطــاع غــزة. 

ــة، 1977 - 1987«،  ــو االنتفاض ــق نح ــي الطري ــون بـ«ف ــع املعن ــل التاس ــي الفص ف
ــطينيني،  ــل للفلس ــات األم ــوءاً بخيب ــد كان ممل ــذا العق ــه أن ه ــؤرخ بابي ــر امل يذك
حيــث ســماه الكاتــب »عهــد املســتوطنني«. وبانــدالع االنتفاضــة فــي العــام 1987، 
ــرن  ــات الق ــذ ثالثيني ــدث من ــم حت ــورٍة ل ــة بص ــطينيون لالنتفاض ــتجاب الفلس اس
العشــرين، وأصبحــت صــورة الطفــل النحيــل، الــذي يواجــه دبابــة عمالقــة بحجــر 

ــة لفلســطني فــي أعــني العالــم. ــده، أيقون فــي ي

ويقــول املؤلــف: »يتقــدم عمــر الســجن األعظــم فــي التاريــخ )فلســطني احملتلــة(، 
وال يــزال اجليــل الثالــث مــن الســجناء ينتظــرون مــن العالــم أن يعتــرف مبعاناتهــم 
ويــدرك مــا هــم فيــه مــن اضطهــاد مســتمر، وأن احلصانــة التــي تلقتهــا إســرائيل 
ــٍد  ــى ح ــني عل ــة ومعارض ــن أنظم ــن -م ــجع اآلخري ــرن، تش ــف ق ــدى نص ــى م عل
ســواء- علــى االعتقــاد بــأن حقــوق اإلنســان واحلقــوق املدنيــة فــي الشــرق األوســط 

ال قيمــة لهــا«.

خدعة ومتثيلية 

ــى، 1987 –  ــة األول ــن »االنتفاض ــث ع ــب للحدي ــه الكات ــر خصص ــل العاش الفص
1993«، إذ يوضــح: »اســتمرت االنتفاضــة األولــى ســت ســنوات، وقُتــل فيهــا ألــف 
فلســطيني واعُتقــل 120 ألفــاً، كثيــر منهــم دون ســن السادســة عشــرة. ثــم وقــع 
الفلســطينيون فــي خدعــة اتفــاق أوســلو الــذي امتــأل باألســاطير، ولــم تنتــج عنــه 
ــة، نتــج  ــادة الســيطرة اإلســرائيلية ووحشــية املســتوطنني«. فــي النهاي ســوى زي
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عــن االنتفاضــة األولــى منــوذج آخــر للســجن املفتــوح، وبعــد اإلطاحــة باالنتفاضــة 
ــذا  ــتمر ه ــام 2000، واس ــة ع ــديد احلراس ــجن ش ــد لس ــوذج جدي ــر من ــة، ظه الثاني
النمــوذج عــدة ســنوات، ثــم حتــول إلــى منــوذج مختلــط مــن كل مــا ســبقه فــي 

عــام 2005.

ــة  ــلو واالنتفاض ــة أوس ــوان »متثيلي ــاء بعن ــذي ج ــر ال ــادي عش ــل احل ــي الفص ف
الثانيــة«، يناقــش الكاتــب أســرار ومجريــات اتفاقيــة أوســلو، ومــا تعرضــت لــه مــن 
ــر  ــة أكث ــه: احلقيق ــول بابي ــة. يق ــة الثاني ــا االنتفاض ــت عنه ــات جنم ــات وحتدي عقب
ــات  ــاء أن عرف ــق، واالدع ــتحيلة التحقي ــت مس ــات كان ــروط املفاوض ــداً، فش تعقي
رفــض احتــرام التعهــدات الفلســطينية التــي تضمنهــا االتفــاق غيــر دقيــق، فلــم 
يكــن باســتطاعته أن ينفــذ تعهــدات مســتحيلة. كانــت عمليــة الســالم طرحــاً 
فاشــالً منــذ البدايــة، وأن اســتثناء حــق العــودة الفلســطيني مــن جــدول أعمــال 
مفاوضــات الســالم شــكل ســبباً رئيســياً إلفقــاد أوســلو قيمتهــا كعمليــة ســالم. 
ــالل  ــى االحت ــرعية عل ــاء الش ــر إضف ــيئاً غي ــات ش ــّدم املفاوض ــم تق ــح: »ل ويوض
ــة  ــة اســتعمارية قائمــة أصــالً فــي األراضــي احملتل بوصفــه احتــالالً ال امتــداداً حلال
عــام 1948، وكذلــك تكــون املســتعمرات القائمــة فــي الضفــة غيــر قابلــة لتكــون 
جــزءاً مــن املفاوضــات، ألنهــا جــزٌء مــن أيديولوجيــا صهيونيــة، إضافــة إلــى كونهــا 
جــزءاً ال يتجــزّأ مــن أدوات تثبيــت أكبــر ســجٍن فــي العالــم، وكذلــك يكــون هــدف 
ــي  ــطينية الت ــمية الفلس ــات الرس ــى املؤسس ــة إل ــة، إضاف ــاعدات الدولي املس
نشــأت عــن املفاوضــات، هــو خفــض مصاريــف االحتــالل وحتريــره مــن مســؤولياته 
األمنيــة واإلداريــة وغيرهــا جتــاه ســكان هــذه املناطــق احملتلــة الذيــن يُشــير إليهــم 

ــني«. ــم »مقيم ــي بوصفه ــالل الصهيون االحت

بروفة املوت!

ــزة«،  ــاع غ ــة: قط ــدد احلراس ــجن املش ــوذج الس ــون بـ«من ــر املعن ــل األخي ــي الفص ف
ــة فــي صحــراء النقــب عــام 2004،  ــة وهمي ــة عربي ــاء مدين ــة بن ــف عملي ــروي املؤل ي
ــة  ــت كلف ــيارات. بلغ ــة وس ــاٍن عام ــاجد ومب ــددة، ومس ــماء مح ــوارع بأس ــا ش وفيه
ــتاء 2006  ــي ش ــة ف ــزة مزيف ــى غ ــت إل ــون دوالر، وحتول ــبح 45 ملي ــة الش ــذه املدين ه
ــش  ــتعد اجلي ــي يس ــمال، لك ــي الش ــرائيل ف ــال إس ــي قت ــزب اهلل ف ــود ح ــد صم بع
اإلســرائيلي خلــوض »حــرب أفضــل« فــي مواجهــة حمــاس فــي اجلنــوب. ويذكــر الكاتب 
أنــه فــي حــرب 2009، جــرى بــدالً مــن الهجــوم علــى املدينــة الوهميــة، هوجمــت غــزة 
احلقيقيــة، منوهــاً إلــى أن خالصــة الشــهادات التــي قدمهــا جنــود إســرائيليون أكــدت 
أنهــم تلقــوا أوامــر بالهجــوم علــى غــزة وكأنهــم يهاجمــون معقــالً معاديــاً ضخمــاً.
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ــخ لقــوى  ــاب هــو تاري ــى أن هــذا الكت ــود اإلشــارة إل ــى مــا ســبق، ن وتأسيســاً عل
ــالل، فهــو يســعى لتفســير  ــه تاريخــاً للشــعب اخلاضــع لالحت ــر من االحتــالل أكث
اآلليــة التــي مت اســتحداثها حلكــم ماليــني الفلســطينيني، وليــس الســتعادة مراحل 
حياتهــم. صحيــح أن الفلســطينيني يظهــرون فــي الكتــاب، لكنــه فــي الواقع ســرد 
ملــا تعرضــوا لــه مــن قمــع، أكثــر منــه ســرداً لتطلعاتهــم ونســيجهم االجتماعــي، 

ونتاجهــم الثقافــي، وجلوانــب أخــرى مــن حياتهــم.

ــالدوه  ــطينيون وج ــم الفلس ــاه ه ــذي ضحاي ــر، ال ــجن الكبي ــذا الس ــك ه إن تفكي
ينتمــون إلــى أبشــع احتــالل عرفتــه البشــرية، ســوف يبعــث برســالٍة أكثــر تفــاؤالً 
لــكل مــن يعيــش حتــت الظلم فــي هــذا العالــم املضطــرب، كمــا وعلــى دول العالم، 
ال ســيما التــي كانــت ســبباً فــي نكبــة الفلســطينيني، أن تعتــرف بظلمهــا لنــا، ملــا 
ســاهمت بــه مــن تثبيــت وتقويــة هــذا الكيــان الغاصــب فــي أرضنــا. إن احلصانــة 
ــجع  ــرة، تش ــني األخي ــنوات اخلمس ــي الس ــالل، ف ــة االحت ــا دول ــت به ــي حظي الت
ــانية  ــوق اإلنس ــتهانة باحلق ــى االس ــارات، عل ــة أم تي ــوا أنظم ــواء أكان ــن، س اآلخري

واملدنيــة للشــعوب، كمــا ســيظل العالــم يغلــي باالضطــراب والــدم والتفتيــت.
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ً شؤون فلسطينية قبل 48 عاما
شباط  )فبراير( 1974 
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صدر حديثا...  كتاب
     هندسة االحتالل، أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967 
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صدر حديثا...  
اجمللد التاسع والعشرون من اليوميات الفلسطينية  1/1/2021 - 31/12/2021

  ¿hô°û©dGh ™°SÉàdG ó∏éŸG

اليوميات الفلسطينية  

221


