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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 

مركز األبحاث
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

مركز األبحاث
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ــييع  ــاء تش ــرائيلّية أثن ــرطة اإلس ــته الش ــذي مارس ــش« ال ــدى »الفح ــال م ــذا املق ــي ه ــب ف ــتعرض الكات يس

الشــهيدة الصحفّيــة شــيرين أبــو عاقلــة، مناقشــا جــدوى الشــروع بتحقيــق دولــّي حــول هــذه اجلرميــة، والــدور 

ــدل إنصافهــم.  ــز ظلــم الفلســطينيني ب ــا اإلســرائيلّية فــي تعزي الــذي تلعبــه احملكمــة العلي

فحش عظيم

يبــدأ الكاتــب مقالــه بتعريــف الفحــش وربطــه بالســلوك اإلســرائيلّي قائــال بــأّن الُفحــش هــو القبيــح والشــنيع 

مــن القــول والفعــل، ومــا يتجــاوز احلــّد. ال عجــب إذن أن تكــون هــذه الكلمــة أوّل مــا يتبــادر إلــى الذهــن ملـّـا نــرى 

مشــاهد جنــازة الصحفيــة الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة التــي اغتيلــت يــوم األربعــاء ١١ أيـّـار/ مايــو ٢٠٢٢ 

علــى يــد اجليــش اإلســرائيلي. هجمــت الشــرطة اإلســرائيلية علــى نعشــها الــذي كاد يســقط، ونزلــوا ضربًــا 

بالهــراوات علــى حامليــه وعلــى املتظاهريــن، وأطلقــوا قنابــل صوتيــة، ومزقــوا األعــالم الفلســطينية. مّوّضًحــا 

بأنـّـه حتــى لــو وضعنــا جانبــاً هنــا أي حكم سياســي، فــإن هذا التصــرّف اعتــداء صــارخ علــى الكرامة اإلنســانية، 

وينتهــك مبــدأ مقّدًســا منــذ فجــر التاريــخ، وهــو احلــقّ فــي الدفــن بكرامــة. 

فــي املقابــل، يعتقــد الكاتــب، أّن إســرائيل منســجمة مــع ذاتهــا وال تــرى فــي ذلــك أّي فحــش، وأّن أغلــب وســائل 

ــرون عــن الشــعور  ــوا يعّب ــني بات ــواب املتطرّف ــة املســؤولني العســكريني، وأن الن ــى رواي اإلعــالم اإلســرائيلية تتبنّ

الســائد فــي إســرائيل، وهــو مــا ميثلــه النائــب املتطــرّف، إيتامــار بــن غافيــر، عندمــا صــرّح قائــال: »عندمــا يطلــق 

اإلرهابيــون النــار علــى جنودنــا فــي جنــني، يجــب علــى هــؤالء ردّ الفعــل بــكل القــوة الالزمــة، حتــى عندمــا يكــون 

صحفيــو قنــاة اجلزيــرة متواجديــن وســط املعركــة لتعطيــل جنودنــا.«

وفًقــا للكاتــب، يؤكـّـد تصريــح بــن غافيــر أن اغتيــال شــيرين أبــو عاقلــة لــم يكــن عرضًيــا، بــل نتيجــة سياســة 

متعّمــدة ومنهجيــة ومدروســة. وإاّل، فكيــف نفّســر أنــه لــم يتــم أبــًدا اغتيــال أي صحفــي إســرائيلي مــن بــني 

ــنة 2001  ــذ س ــوا من ــطينًيا قُتل ــا فلس ــني أن 35 صحفيًّ ــي ح ــداث، ف ــذه األح ــس ه ــون نف ــن يغّط ــك الذي أولئ

حســب منظمــة مراســلون بــال حــدود؟ معظــم هــؤالء كانــوا مصّوريــن، وهــم يُعتبــرون األكثــر “خطــورة” ألنهــم 

يــروُون بالصــور مــا يحــدث علــى األرض. هــذا التبايــن هــو أحــد جوانــب الفصــل العنصــري القائــم فــي إســرائيل 

وفلســطني والــذي قامــت منظمــة العفــو الدوليــة بتشــخيصه جيــًدا، فمــن الواضــح أن عقوبــة األضعــف باتــت 

هــي اإلعــدام. 
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اجلاني شريكا في التحقيق

يتســاءل الكاتــب مســتهجنًا: هــل يجــوز إشــراك اجلانــي فــي التحقيــق فــي اجلرميــة التــي اقترفهــا؟ فــي الوقــت 

الــذي أثبتــت فيــه منظمــات حقــوق اإلنســان اإلســرائيلية مثــل “بتســيلم”، وأخــرى دوليــة مثــل منظمــة العفــو 

الدوليــة أو هيومــن رايتــس ووتــش، التــي توثـّـق منــذ ســنوات، كيــف أن “حتقيقــات” اجليــش نــادرا مــا تفضــي إلــى 

. نتيجة

ــي، إذ ال الغــرب مســتعّد  ــن يكــون هنــاك حتقيــق دول ــه ل ــب بأنّ ــّي، يحاجــج الكات ــق باجملتمــع الدول وفيمــا يتعّل

وال الــدول العربيــة التــي طّبعــت عالقاتهــا مــع إســرائيل مســتعّدة لتجــاوز مرحلــة التنديــدات اللفظيــة التــي 

ــده التاريــخ احلديــث، كــون كل تنــازل إلســرائيل ال يشــّجعها علــى  ال تخــدش أحــًدا. وال هــي ســتعترف مبــا يؤكّ

التصــرّف بـ“اعتــدال”، بــل يشــّجع االســتعمار والقمــع.

احملكمة العليا أداة احتالل

ــز االحتــالل وإضفــاء الشــرعّية عليــه، فقــد أيّــدت  ــأّن احملكمــة العليــا اإلســرائيلّية أداة لتعزي يوّضــح الكاتــب ب

احملكمــة العليــا فــي إســرائيل أكبــر عمليــة تهجيــر للســكان منــذ عــام 1967، والتــي تتمثــل فــي طــرد ألــف 

فلســطيني يعيشــون فــي ثمانــي قــرى جنــوب اخلليــل، وقد أعلنــت احملكمــة -بــكّل وقاحــة- أن القانون اإلســرائيلي 

يســمو علــى القانــون الدولــي. لــم يحــرّك الغربيــون ســاكناً أمــام هــذا األمــر، فهــم منشــغلون مبعاقبــة روســيا. 

وفــي نفــس يــوم جنــازة شــيرين أبــو عاقلــة، أعلنــت احلكومــة اإلســرائيلية بنــاء 4400 وحــدة اســتيطانية جديــدة 

الضفــة الغربيــة. ولـِـم ال، وهــي تعلــم جيــدا أنهــا لــن تتعــرّض إلــى أي عقوبــة، وأن اإلدانــات -إن صــدرت- ســتجد 

ســبيلها إلــى ســّلة مهمــالت وزارة اخلارجيــة، ويتــم تعويضهــا بالتذكيــر الدائــم بدعــم إســرائيل. 

وفًقــا للكاتــب، مــا يحــدث فــي األرض املقّدســة منــذ عقــود ليــس حلقــة جديــدة مــن “احلــرب علــى اإلرهــاب”، 

وال هــي “اشــتباكات” بــني طرفــني متســاويني، كمــا يُفهــم مــن بعــض عناويــن وســائل اإلعــالم وبعــض املعّلقــني. 

كذلــك، فــإن الفلســطينيني ال يتعرّضــون إلــى هجــوم مــن قبــل كائنــات فضائيــة، كمــا قــد يوحــي بذلــك ردّ 

ــد  ــب: “لق ــث كت ــر حي ــى تويت ــمي عل ــابه الرس ــى حس ــان عل ــف لودري ــان إي ــي ج ــة الفرنس ــر اخلارجي ــل وزي فع

أُصبــُت بصدمــة وفــزع شــديدين أمــام أعمــال العنــف غيــر املقبولــة التــي حالــت دون تشــييع جنــازة الســيدة 

شــيرين أبــو عاقلــه فــي ســالم وكرامــة”.
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خامتة

يختــم أالن غريــش بالقــول بأنـّـه لــن نعــرف أبــدا رمّبــا هويــة اجلنــدي اإلســرائيلي الــذي ضغــط علــى الزنــاد وقتــل 

الصحفيــة الفلســطينية. لكــن مــا نعرفــه بالفعــل هــو أن سلســلة التواطــؤ طويلــة. صحيــح أنهــا تنبــع مــن 

تــل أبيــب، لكنهــا متتــد حتــى واشــنطن، مــروراً بــدول التطبيــع العربــي، وصــوالً إلــى باريــس وبروكســل. فاغتيــال 

شــيرين أبــو عاقلــة ليــس عمــالً منعــزالً، بــل هــو جرميــة جماعيــة.


