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االفتتاحية

االفتتاحية
االحتالل والفضاء الرقمي
شــهد العقــد األخيــر صعــودا ً متســارعا ً للحضــور الرقمــي فــي العالقــات الدوليــة
بشــكل عــام ،مــا انعكــس بشــكل مباشــر علــى منظومــة االحتــال اإلســرائيلي
بشــكل واضــح .اســتفادت إســرائيل مــن ميزتهــا النســبية فــي اجملــال الرقمــي ،التــي
راكمتهــا بدعــم أميركــي ،وعكســت هــذه امليــزة عبــر العديــد مــن األدوات لتعــزز
احتاللهــا وحتكــم قبضتهــا علــى الفضــاء الرقمــي الفلســطيني.
يذهــب املســار الرقمــي لالحتــال فــي ثالثــة اجتاهــات :األول دبلوماســي يحاول اســتثمار
املنصــات الرقميــة العابــرة للقيــود واحلــدود مــن أجــل جتميــل شــكل االحتــال عنــد
الفلســطينيني ،وتقــدمي إســرائيل كمكــون بنيــوي منســجم مــع اإلقليــم عنــد العــرب،
ووضعهــا كدولــة رياديــة مركزيــة ومنخرطــة فــي مفاعيــل التنميــة واإلمنــاء الدوليــة
عنــد الغــرب والشــرق.
وخلدمــة هــذا املســار ،تقــود احلكومــة اإلســرائيلية مــن خــال وزارة خارجيتهــا هــذا
اجلهــد ،وتعمــل بتناغــم مــع كل مراكــز الفعــل املتخصصــة ،فيبــرز املنســق مثـا ً فــي
الشــأن الفلســطيني ،كمــا بــرز رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق بنيامــن نتنياهــو
بحضــوره الرقمــي املــدروس .وهنــا ،ال ميكــن إغفــال حــرص إســرائيل علــى التغلغــل فــي
كبريــات شــركات املنصــات الرقميــة مــن خــال كبــار املوظفــن وصنــاع القــرار فيهــا.
ورغــم اســتثمار إســرائيل تقدمهــا فــي مجــال األمــن املعلوماتــي وأمــن الشــبكات
إلحــداث اختراقــات دبلوماســية وعقــد شــراكات إســتراتيجية علــى املســتوى الدولــي،
إال أن فضائــح «بيغاســوس» فــي الداخــل اإلســرائيلي قــد حتمــل تبعــات ســلبية علــى
هــذه املســاحة.
فــي العــدد  285مــن «شــؤون فلســطينية» ،الــذي يصــدر فــي الذكــرى الســابعة
واخلمســن لتأســيس مركــز األبحــاث ،نحــاول رصــد التفاعــل بــن االحتــال وحتــوالت
الفضــاء الرقمــي ،مركزيــن علــى مســاحتني مركزيتــن وهمــا الدبلوماســية واإلعــام،
مــن خــال خمســة مقــاالت تعالــج مواضيــع هــذا احملــور.
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فــي ملــف العــدد ،يقــدم أحمــد عــزم قــراءة فــي حتــوالت مســاحات الفعــل والتأثيــر
الرقمــي ،مــن صعــود انتشــار القــوة وتعاظــم دور الفــرد فــي الفضــاء العــام ،إلــى
مأسســة هــذا الفعــل واالســتحواذ عليــه عبــر شــركات كبــرى حتتكــر التأثيــر وتوجهه،
وترســم مالمــح اســتعمار جديــد.

خريف وشتاء ٢٠٢١

االفتتاحية

وتقــدم تينــا اجلــاد قــراءة لواقــع وموقــع الدبلوماســية الســيبرانية اإلســرائيلية فــي
عالقاتهــا الدوليــة ،وعلــى املســتوى العاملــي بشــكل عــام ،راصــدة التطــورات والتحوالت
فــي هــذا اجملــال ،خاصــة أن إســرئيل أضحــت واحــدة مــن أهــم دول العالــم فــي األمــن
الســيبراني.
ويضــع زيــاد حســيبا حتلي ـا ً حملتــوى منصــات التواصــل االجتماعــي اإلســرائيلية ومــا
حتمــل مــن رســائل موجهــة للفلســطينيني والعــرب ،ودور هــذه الدبلوماســية الرقميــة
فــي اختــراق مســاحات وعــي عربيــة وفلســطينية كانــت منيعــة حتــى وقــت قريــب.
ويحــاول يحيــى قاعــود وســعيد األغــا اســتطالع التحــوالت التــي تشــهدها مواقــع
ومنصــات التواصــل االجتماعــي كمســاحة اشــتباك ومواجهــة مــع االحتــال ،مــن
إســرائيلياً.
خــال حتليــل أدوار األفــراد والشــركات واحلكومــات ومأسســة التضليــل
ّ
أمــا عبيــر النجــار ،فتتبعــت فــي ورقتهــا عمــل مركــز مراقبــة اإلعــام الفلســطيني،
كنمــوذج عــن العديــد مــن املؤسســات اإلســرائيلية التــي تعمــل علــى تكبيــل احملتــوى
والروايــة الفلســطينية.
وفــي بــاب أنثولوجيــا ،ترصــد رشــا احلســن مــا جــاء فــي أعــداد «شــؤون فلســطينية»
الســابقة وفــي إنتاجــات املركــز البحثيــة حــول التكنولوجيــا والتفــوق العلمــي
العســكري والعالقــات الدوليــة اإلســرائيلية.
أمــا فــي بــاب متابعــات ،فيضعنــا بكــر أبــو بكــر فــي مجريــات ومخرجــات مؤمتــر حركة
فتــح البحثــي الــذي جــاء بعنــوان «حركــة فتــح :الفكــر السياســي واالجتماعــي» ،و
تتابــع آمــال وشــنان اجلهــود اجلزائريــة اجلنــوب افريقيــة التــي أســهمت فــي عرقلــة
ســعي إســرائيل احلصــول علــى عضويــة مراقــب فــي االحتــاد االفريقــي.
وفــي بــاب الدراســات التاريخيــة ،يكتــب زهيــر غنــامي ومحمــود األشــقر عــن احلملــة
الفرنســية علــى فلســطني ،ســياقاتها ومســارها ومآالتهــا.
أمــا بــاب نــدوة العــدد ،فيغطــي نــدوة «االحتــال وحتديــات التحــول الرقمــي» ،التــي
عقدهــا املركــز فــي اخلامــس مــن كانــون األول /ديســمبر الفائــت.
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االفتتاحية

وأخيراً،
يقــدم هــذا العــدد ثــاث قــراءات موســعة لكتــب صــدرت حديث ـاً ،وهــي كتــاب أكبــر
ســجن علــى األرض إليــان بابيــه ويراجعــه محمــود فطافطــة ،وكتــاب العســكرية
الفلســطينية لكاتبــه مــازن عــز الديــن ويراجعــه حذيفــه حامــد ،وكتــاب حتريــر الشــرق
إليــاد البرغوثــي ويراجعــه أحمــد زكارنــة ،إلــى جانــب مراجعــات قصيــرة لعــدد مــن
أحــدث اإلصــدارات تراجعهــا الباحثــة رنيــم العــزة.
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فلسطني واإلعالم اجلديد
من «انتشار القوة» إلى «البيانات الكبرى» و«اللوغريتمات»

خريف وشتاء ٢٠٢١

ملف العدد

أحمد جميل عزم*

مقدمة
بدا مع ثورات الربيع العربي مطلع العقد
الثاني من القرن العشرين ( )2011أ ّن
هناك فرصة نادرة لألفراد ولقوى جديدة
أساسياً،
دولياً»
ّ
ليصبح كل منهم «العبا ً ّ
مؤثراً ،ضمن ظاهرة سميت «انتشار
القوة» ( )Power Diffusionكانت جزءا ً من
ظاهرة عاملية ،فلسطني ليست استثنا ًء
منها .سرعان ما الح اجتاه مضاد يحرم
األفراد من امليزة النسبية التي يتمتعون
بها ،حتديدا ً مع دخول شركات وحكومات
وهيئات كبرى للتالعب باإلعالم اجلديد،
عبر مجموعة أدوات ،يوضحها هذا املقال،
من ضمنها الذباب اإللكتروني ،والبيانات
الكبرى ( ،)Big Dataواستعادة شركات
وسائل التواصل االجتماعي للمالمح
التقليدية للشركات متعددة اجلنسية
التي تتحالف مع حكومات استعمارية،
وتستخدم أدوات الذكاء الصناعي
 ،))artificial intelligenceواللوغريتمات
البرمجية.

نشــر الكاتــب والروائــي إليــاس خــوري
مقــاال ً فــي صحيفــة القــدس العربــي،
حــول الشــأن الفلســطيني ،ووضعــه
علــى صفحتــه علــى «فيســبوك» ،لكــن
ُحــذف املقــال يــوم  18كانــون الثانــي/
ينايــر وأرســل لــه مــن قبــل «فيســبوك»،
مجموعــة قيــود ،تتعلــق بتقليــص
نشــاطه علــى املوقــع ،ملــدة  59يومــاً،
ومنعــه حتديــدا ً مــن بــث الفيديوهــات بث ـا ً
حيــا ً مباشــراً ،كمــا منــع مــن اإلعــان
ّ
علــى املوقــع ،فضــا عــن ذلــك ،مت إعالمــه
أ ّن مــا ينشــره ســيظهر فــي موقــع متأخــر
علــى صفحــات الفيســبوك.
الحقــاً ،كتــب إليــاس خــوري مقــاال ً آخــر
فــي صحيفــة القــدس العربــي (ونشــره
علــى حســابه علــى الفيســبوك أيضــاً)،
جــاء فيــه «لــم أشــعر يومــا ً بوطــأة
الرقابــة مثلمــا شــعرت بهــا أمــام قمــع
«فيســبوك» ،الــذي قامــت إدارتــه مبحــو
نصــن نشــرتهما علــى صفحتــي .األول
لألســير زكريــا الزبيــدي ،وهــو كنايــة عــن

مقــال نشــرته «مجلــة الدراســات الفلســطينية» لألســير الزبيــدي بُعيــد عمليــة
نفــق احلريــة فــي ســجن جلبــوع ،والثانــي هــو مقالــي «أيــن فتــح؟» الــذي نشــر
فــي زاويتــي األســبوعية فــي «القــدس العربــي» .ويكمــل خــوري «شــعرت باإلهانــة،
* استاذ مشارك في العالقات الدولية
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إذ يقــوم جهــاز باســتغالل ســيطرته علــى الفضــاء االفتراضــي لفــرض رقابــة
1
عشــوائية هدفهــا تشــكيل جــدار حلمايــة إســرائيل مــن النقــد».
جتربــة خــوري واحــدة مــن آالف ،بــل حتــى ماليــن احلــاالت املشــابهة التــي مــر بهــا
الفلســطينيون ،وحســب تقريــر فــي صحيفــة واشــنطن بوســت ،فــإ ّن شــركتي
«فيســبوك» و»وتويتــر» قامتــا «بحجــب وتقييــد ماليــن التدوينــات (،)posts
2
واحلســابات ،غالبيتهــا مؤيــدة للفلســطينيني».
لــم متــض «سياســات» فيســبوك ضــد احملتــوى الفلســطيني ،دون رد ،ولكــن لفهــم
طبيعــة «املواجهــة» ،ال بــد مــن وضــع احلــدث ضمــن صورتــه األكبــر ،وتسلســل
األحــداث مــن مبــادرة فلســطينية إلــى «قمــع» مضــاد ،ومعنــى هــذا في الســياقات
األوســع لظاهــرة العوملــة وصعــود شــركات تكنولوجيــا املعلومــات.
كيــف تطــورت مواقــع االنترنــت العامليــة ،ال ســيما وســائل التواصــل االجتماعيــة
مــن قنــاة النتشــار القــوة ومتكــن األفراد فــي العالــم إلــى أداة ملركــزة الرقابــة ،وكبت
حريــة التعبيــر عامليـاً ،لصالــح حكومــات ونخــب .وهــو كبــت عشــوائي أحيانـا ً عبــر
أدوات رقابــة الــذكاء الصناعــي ومتابعــة مفــردات محــددة فــي النصــوص ،ومــدروس
وهــادف أحيانـاً ،وبســبب اختــراق إســرائيلي للشــركات.
انتشار القوة والتمكني الفلسطيني
كتــب مستشــار األمــن القومــي األميركــي ،ووزيــر اخلارجيــة ســابقاً ،هنــري
منظــري املدرســة الواقعيــة فــي العالقــات ال ّدوليــة
كيســنجر ،وهــو مــن أهــم ّ
التــي تؤمــن بــدور مركــزي للدولــة ،أ ّن االنترنــت خلــط احلســابات ،وجعــل دور الــدول
مشــكوكا ً فيــه ،يقــول فــي كتابــه الصــادر «النظــام العاملــي»“ :قبــل عصــر اإلنترنت،
كانــت قــدرات األمم تقــاس بخليــط القــوة البشــرية ،املعــدات ،واجلغرافيــا ،واالقتصــاد،
واملعنويــات .وكان هنــاك متييــز واضــح بــن وقتــي احلــرب والســلم ،وكانــت أحــداث
معينــة تشــعل شــرارة االعتــداءات ،وتنفــذ عبــر إســتراتيجيات ،متــت صياغتهــا عبــر
مذاهــب معينــة .وكانــت خدمــات اخملابــرات تلعــب دورا ً فــي تقديــر ،وأحيان ـاً ،إعاقــة
قــدرات اخلصــوم ،وكانــت نشــاطاتهم محــدودة مبعاييــر مشــتركة للتصرفــات ،أو
علــى األقــل عبــر خبــرة مشــتركة تطــورت عبــر عقــود” .ثــم يتابــع أنّــه فــي عصــر
اإلنترنــت« ،ال يوجــد فهــم جديــد مشــترك للقــوة ،وممارســاتها ،حيــث يســتطيع
أفــراد البــدء بأفعــال جتعــل املعنــى احلقيقــي لســلطة الدولــة غامض ـاً».3
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مــا يتحــدث عنــه كيســنجر جــزء ممــا اصطلــح علــى تســميته عامليـا ً بــن الباحثــن
باســم انتشــار القــوة « ،»Power Diffusionوأحــد التوضيحــات لهــذه الظاهــرة
هــي «أن تقــدم وقــوة تكنولوجيــا – أدوات االتصــال  ،connectionالتــي تربــط النــاس
مــع كــم هائــل مــن املعلومــات ،و(تربــط) إنســانا ً مــع آخــر ،جتعــل القــرن الواحــد
والعشــرين مليئـا ً باملفاجــآت ،حيــث ســتتم مباغتــة احلكومــات علــى حــن غفلــة
عندمــا يتمكــن عــدد كبيــر مــن املواطنــن ،مســلحني فعليـا ً بــا شــيء ،إال هواتــف
4
خلويــة ،مــن املشــاركة فــي ثــورات صغيــرة تتحــدى ســلطاتهم».
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فــي الواقــع ،هــذا التفكيــر بشــأن انتشــار القــوة ،وأنهــا تقــوي األفــراد علــى حســاب
الــدول والقــوى املنظمــة التقليديــة ،كان فكــرة ســائدة فعال ً نحــو العــام  2010وقبل
ذلــك ،قبــل أن تبــرز تدريجي ـا ً آليــات وظواهــر تُفــرغ هــذه الظاهــرة مــن محتواهــا،
وتتضمــن هجمــات مضــادة ،وهــذا ينطبــق علــى الواقــع الفلســطيني ،رمبــا بصــورة
مضاعفــة ،وإن كان هــذا ال يعنــي أ ّن ظاهــرة «انتشــار القــوة» وفرصــة األفــراد فــي
إحــداث أثــر انتهــت متامـاً.
كتــب جوزيــف نــاي كتاب ـا ً عــام  ،2011عــن «مســتقبل القــوة فــي العالــم» ،وفــي
نــدوة عــن الكتــاب حتــدث فيهــا نــاي ومعــه جــاك غولدســميث ،األســتاذ فــي
جامعــة هارفــارد ،مت ربــط الكتــاب مبــا يحــدث فــي الشــرق األوســطن حينهــا ،حيــث
يتفــق ســميث مــع نــاي فــي أ ّن «انتشــار القــوة هــو تهديــد أكبــر للقــوة األميركيــة،
مــن مســألة انتقــال القــوة (ألطــراف اخــرى فــي العالــم) ،وهــذا هــو تهديــد
الفواعــل غيــر الــدول ،الــذي قــد يكــون أعظــم واكثــر ج ّديـ ًة مــن تهديــدات ،لنقــل
مــن الصــن» .ويتفــق أيض ـا ً أن هــذا يتضــح بالدرجــة األولــى مــن «قــوة الســايبر
(الفضــاء الرقمــي)» ،ســواء مــن حيــث احلــروب الرقميــة ،أو اســتخدام هــذا الفضــاء
5
الرقمــي ،مــن قبــل الفواعــل غيــر الــدول ،وغيــر حكوميــة.
كان الشــعور العــام نحــو العــام  2011أ ّن الشــباب العربــي بــات يســتخدم أدوات مثل
فيســبوك وتويتــر لينســق حركــة سياســية تنــزل إلــى األرض وتغيــر احلكومــات،
وتفــرض إيقاعـا ً جديــداً ،وأ ّن هــذا نــوع مــن القــوة ال تســيطر عليــه الــدول الكبــرى،
التــي تتعامــل مــع السياســات التقليديــة ،وأدواتهــا العســكرية ،واالقتصاديــة،
والدبلوماســية.
وحســب ســميث ،فــإ ّن حتــرك الشــباب العربــي فــي مصــر ،وتونــس ،واســتخدام
فيســبوك ،وتويتــر ،ومــا يشــبه ذلــك مــن وســائل تواصــل اجتماعــي شــكل حتدي ـا ً
خاصــا ً حتــى للسياســة األميركيــة «التــي تتعامــل مــع عناصــر القــوة الصلبــة،
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مثــل املســاعدات العســكرية للحكومــة ،والســام مــع إســرائيل ،واملوازنة مــع القوة
اإليرانيــة ،ومــا إلــى ذلــك ،مــن قضايــا يجــب التعامــل معهــا» .ويتابــع غولدســميث
«كان علــى إدارة أوبامــا أن تتعامــل مــع اجملتمــع املدنــي ،مــع مــا يحــدث فــي ميــدان
6
التحريــر ،مــع جيــل جديــد».
مناذج من انتشار القوة الفلسطينية
اســتطاع الفلســطينيون اســتخدام االنترنــت والهاتــف اخللــوي ووســائل التواصــل
االجتماعــي بقــدرة عاليــة ،ودأب كبيــر .وهنــاك أمثلــة حظيــت بنــوع مــن االعتــراف
العاملــي فــي هــذا الصــدد ،فمثــا صنفــت مجلــة التاميــز األميركيــة ،األخويــن منــى
ومحمــد الكــرد ،اللذيــن بــرزا فــي الدفــاع عــن حــي الشــيخ جــراح ضــد مخطــط
إســرائيلي باملصــادرة وحتويلــه للمســتوطنني الصهاينــة ،ضمــن الشــخصيات املئــة
األكثــر تأثيــرا ً فــي العالــم ،للعــام  ،2021بســبب «منشــوراتهم علــى االنترنــت
وظهورهــم اإلعالمــي» والتــي «زودت العالــم بنافــذة (ملعنــى) أن تعيــش حتــت
7
االحتــال».
فــي العــام  2021ومطلــع  ،2022بــرز أفــراد كثــر يســتخدمون اإلنترنــت ملناصــرة
القضيــة الفلســطينية ،فــي حتـ ٍّد لوســائل اإلعــام التقليديــة ،وأحدثــوا هــزات فــي
الــرأي العــام ،وعلــى ســبيل املثــال ،األختــان الفلســطينيتان ،أميركيتــا اجلنســية،
وعارضتــا األزيــاء املشــهورتان ،بيــا وجيجــي حديــد ،اللتــان نشــرتا علــى تويتــر
وإنســتغرام رســائل ضــد االحتــال ،مــا أدى حلملــة إســرائيلية ضدهمــا ،وباتــت
8
كبــرى صحــف ومجــات العالــم تتابــع مــا تقوالنــه واحلمــات املضــادة عليهمــا.
وفــي مطلــع عــام  ،2022واجهــت املمثلــة األميركيــة إميــا واتســون Emma Watson
حملــة ضدهــا بعــد أن وضعــت علــى تطبيــق إنســتغرام ،صــورة متضامنــة مــع
فلســطني ،مــع جملــة «التضامــن فعــل» ،وفــورا ً شــنت حملــة عليهــا تتهمهــا
بالالســامية ،وعلــى رأس هــذه احلملــة كان ممثــل إســرائيل فــي األمم املتحــدة جلعــاد
أردان ،ووزراء ســابقني ،لكــن واتســون أصــرت علــى موقفهــا ،وحظيــت بدعــم رعــاة
مجموعــة تســمى «فنانــون ألجــل فلســطني» فــي بريطانيــا التــي جمعــت تواقيــع
أربعــن شــخصية بــارزة مــن العاملــن فــي قطــاع الســينما.9
بالتأكيــد هــذا ليــس املثــال الوحيــد ،حيــث يســتخدم الفلســطينيون وســائل
التواصــل االجتماعــي خملاطبــة العالــم ،وأيض ـا ً للتواصــل فيمــا بينهــم .مثــل هــذا
االســتخدام تعترضــه أو تواجهــه عــدة حتديــات ،يســتعرضها مــا تبقــى مــن هــذا
املقــال ،هــي أوال ً الســلبيات التــي يحملهــا انتشــار القــوة ،ثانيـاً ،ظاهرة امليليشــيات
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اإللكترونيــة املنظمــة حكوميــاً ،ثالثــاً ،التحالــف واالختــراق للشــركات العامليــة،
ورابع ـاً ،هــي مرحلــة البيانــات الكبــرى والتالعــب باللوغريتمــات.
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الوجه اآلخر النتشار القوى :التشظي واالنقسام
ال شــك أ ّن متكــن األفــراد واجلماعــات الصغيرة مــن تكوين شــبكات اتصالهــا اخلاصة
أمــر فيــه الكثيــر مــن اإليجابيــات .فعلــى ســبيل املثــال عــدم وجــود جهــاز أو إعــام
مركــزي يصعــب علــى دولــة مثــل االحتــال تصفيــة هــؤالء ،وهنــا ميكــن اســتذكار
مســت كُ ّتابــا ً وإعالميــن
أ ّن بعــض أشــهر اغتيــاالت إســرائيل للفلســطينيني ّ
ومثقفــن ودبلوماســيني لهــم دور مهــم فــي مخاطبــة الــرأي العــام ،مثــل اغتيــال
كل مــن الروائــي والصحافــي غســان كنفانــي ( ،)1972والكاتــب واملترجــم وائــل
زعيتــر ( ،)1972والشــاعر واإلعالمــي كمــال ناصــر ( ،)1973ومحــاوالت اغتيــال آخريــن
مثــل اإلعالمــي بســام أبــو شــريف ،ومديــر مركــز األبحــاث ســابقا ً أنيــس صايــغ.
كذلــك يعطــي متكــن األفــراد مســاحة حريــة وإمكانيــة وصــول دون انتظــار اإلعــام
الرســمي أو الفصائلــي ،أو اخلضــوع لــذات القيــود ومتطلبــات اإلمكانيــات الضخمــة
التــي يحتاجــه هــذا اإلعــام.
لكــن إحــدى املشــكالت فــي هــذا الصــدد تكمــن فــي أن ســهولة اســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعــي تــؤدي إلــى تشــظي وانقســام منابــر التواصــل ،وهــو
انقســام يصــل إلــى األرض .فمثــا فــي العــام  2011قــرر الشــباب الفلســطيني،
البــدء بتحــرك علــى غــرار حتــركات الشــباب فــي مصــر وتونــس ضمــن ثــورات
الربيــع العربــي ،باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ،وتبلــور أثنــاء املظاهــرات
الشــبابية الفلســطينية املســاندة شــعار «الشــعب يريــد إنهــاء االنقســام» ،لكــن
النتيجــة كانــت انقســام مــن يريــدون انهــاء االنقســام ضمــن مــا ال يقــل عــن 118
صفحــة متنافســة ،مت إحصاؤهــا حينهــا ،بعنــوان «الشــعب يريــد انهــاء االنقســام»،
وفشــلت جهــود القائمــن علــى هــذه الصفحــات فــي تنســيق جهودهــم ،وانتهــت
الظاهــرة ســريعاً 10.ذات الشــيء يالحــظ مــن خــال متكــن كل مخيــم وقريــة ومدينة
وأحيان ـا ً عائلــة مــن بنــاء شــبكاتها اإلعالميــة اخلاصــة ،وحتــى منتجاتهــا الفنيــة
والغنائيــة ،بعيــدا ً عــن اإلعــام املوحــد الــذي يصــوغ عق ـا ً جمعي ـا ً موحــداً.
امليليشيات والوحدات اإللكترونية النظامية
كان إحــدى الطــرق التــي ردّت احلكومــات والهيئــات املنظمــة وحتــى العديــد مــن
الشــركات علــى ظاهــرة انتشــار القــوة ،بتكويــن وحــدات ومجموعــات تعمــل علــى
التواجــد ضمــن وســائل التواصــل االجتماعــي أحيانـا ً بطريقــة مســتترة ،أي ضمــن
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أســماء وحســابات وهميــة ،أو دون إعــان العمــل باســم ولصالــح جهــة مــا ،مــع
ـاع لتوجيــه النقــاش فــي وجهــة محــددة ،يحددها ُمشــغل هــذه اجملموعــات .بل
مسـ ٍ
قــد تكــون هــذه اجملموعــات عبــارة عــن برامــج كمبيوتــر وتطبيقــات تعمــل ضمــن
برمجــة تقررهــا جلــان عمــل ،علــى إعــادة نشــر وتوزيــع أفــكار ومعلومــات معينــة،
ألشــخاص حقيقيــن أو غيــر حقيقيــن ،بطريقــة إلكترونيــة ،عبــر «الهاشــتاغ»،
11
وإعالنــات ،وطــرق مختلفــة ،مقابــل إضعــاف وإخفــاء أفــكار ومعلومــات أخــرى.
وفــي مقــال للباحــث نــور الديــن بنوصلــة ،يحلــل هــذه الظاهــرة سياســيا ً
وتكنولوجيــاً ،يقــول إ ّن عمــر هــذه الظاهــرة مــا بــن  5 -3أعــوام( ،أي نحــو عــام
 12.)2015 -2014ويقــول إن ّــه عــام  2014وحــده كان هنــاك  23مليــون حســاب مــن
هــذا النــوع اخملصــص لترويــج أفــكار ومعلومــات لفتــرة محــدودة ،التــي كانــت فــي
كثيــر مــن األحيــان حســابات وهميــة أو موجهــة لتظهــر باســم أفــراد وموجهــة
لصالــح جهــات معينــة .ويوضــح« :مــن املهــم مالحظــة أ ّن هــذه احلســابات اآلليــة
( )automaticال تســتخدم فقــط فــي الدعايــة السياســية» ،فأحيانـا ً ترفــد شــركات
وخدمــات مثــل مواقــع التنبــؤ اجلــوي وبورصــات األســهم ،وغيرهــا ،وهذه «احلســابات
اآلليــة تنشــر مــا متــت برمجتهــا لتنشــره دون تدخــل بشــري».13
مــن ضمــن التقاريــر التــي تناولــت دور الذبــاب اإللكترونــي فــي املوضــوع
الفلســطيني ،تلــك التــي تناولــت جهــود دول عربيــة تســعى مجموعــات فيهــا
أو جهــات لترويــج فكــرة التطبيــع مــع إســرائيل ،وهــؤالء قــد يكونــون أفــرادا ً
اســتقطبتهم الدعايــة اإلســرائيلية ملهاجمــة الفلســطينيني وتشــويه مواقفهــم.
ونشــرت صحيفــة هآرتــس اإلســرائيلية فــي هــذا الصــدد ،عــن كيفيــة قيــام وزارة
اخلارجيــة اإلســرائيلية ،بدعــوة «مؤثريــن» فــي وســائل التواصــل االجتماعــي العربية،
خصوصـا ً مــن منطقــة اخلليــج ،لزيــارة فلســطني ،ثــم كيــف يتــم توظيــف ردة فعل
الفلســطينيني غيــر املرحبــة ،كالتــي ووجــه بها الشــاب الســعودي «محمد ســعود»
الــذي ينشــر دائم ـا ً داعي ـا ً للتطبيــع مــع إســرائيل ،عندمــا نســقت لــه احلكومــة
اإلســرائيلية زيــارة تطبيعيــة للقــدس ،فــي متــوز /يوليــو  ،2019حيــث واجــه هتافــات
غاضبــة مــن الفلســطينيني فــي املســجد األقصــى ،ومت أخــذ هتافــات ومشــاهد مــن
قبــل مجموعــات علــى اإلنترنــت إلظهــار هــذا الرفــض كموقــف فلســطيني ضــد
الســعوديني ككل ،وشــن حملــة مضــادة علــى الفلســطينيني.14
لعــب الذبــاب اإللكترونــي دورا ً أساســيا ً فــي ترويــج فكــرة التطبيــع مــع إســرائيل
فــي العــام  ،2020ويلخــص عبــد احلميــد صيــام ،احملاضــر فــي مركــز دراســات الشــرق
األوســط بجامعــة رتغــرز بنيوجرســي ،فــي مقــال فــي صحيفــة القــدس العربــي،
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دور هــذا الذبــاب علــى النحــو التالــي« :أعــد املطبعــون أنفســهم ســلفا ً ملواجهــة
عاصفــة االنتقــادات احلــادة ،التــي كانــوا يعرفــون أنهــم ســيتعرضون لهــا ،فتــم
جتنيــد جيــوش مــن املوظفــن ،الذيــن يتقاضــون أجــورا ملتابعــة كل مــا يكتــب حــول
السياســات اجلديــدة ،التــي اتبعتهــا هــذه الــدول .ومبجــرد أن ينشــر شــخص مــا
تعليقــا ناقــدا للتطبيــع ،أو مقــاال ،أو صــورة ،أو رســما كاريكاتيريــا ،أو املشــاركة
فــي حديــث تلفزيونــي ،تنطلــق موجــات الهجــوم الكاســح مــن كل حــدب وصــوب،
حتــت أســماء فــي غالبيتهــا الســاحقة مســتعارة ،خاصــة علــى تويتــر وفيســبوك”،
ويحلــل صيــام تفاصيــل الرســائل التــي تتهــم مــن يرفــض التطبيــع بالعمالــة
جلهــة مــا ،أو تنظيــم مــا ،واتهــام الفلســطينيني بالتطبيــع وبيــع أراضيهــم ،ومــدح
الكيــان الصهيونــي ،ورســائل أخــرى.15
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إســرائيلياً ،عــدا الوحــدات املســتترة ،فــإ ّن العديــد مــن الصفحــات العلنيــة
تقــوم باســتهداف الفلســطينيني ،منهــا مث ـا ً صفحــة املنســق ،التــي تتبــع مــا
تســمى اإلدارة املدنيــة ،التــي صــارت تســتخدم «فيســبوك» لتوصيــل رســائلها
لفلســطينيني ،باللغــة العربيــة ،وكعامــل جــذب أساســي للصفحــة ،حتويلهــا
ملنصــة لإلعالنــات عــن مســائل تتعلــق بتصاريــح الســفر وتصاريــح العمــل وأمــور
حياتيــة أخــرى( 16.ملزيــد عــن مثــل هــذه الصفحــات اإلســرائيلية ،انظــر مقــال زيــاد
حســيبا فــي هــذا العــدد مــن شــؤون فلســطينية).
فــي املقابــل ،حــاول الفلســطينيون تنظيــم صفوفهــم فــي أكثــر مــن مرحلــة والــرد
بعمــل شــعبي ولكــن منظــم .ومــن األمثلــة علــى ذلــك حملــة انطلقــت عــام ،2019
ســمت نفســها «إهبــد  ،»194أسســها شــباب مــن قطــاع غــزة ،ومــن مؤسســيها
الشــاب حســن الــداوودي ،ويقــول« :اســتخدمنا مصطلــح «إهبــد» أي اضــرب الــكالم
الفــارغ باملعنــى الشــعبي الفلســطيني .واحلملة أشــبه بجيــش إلكتروني فلســطيني
يحمــل الهويــة واحلقيقــة ملواجهــة بعــض املنشــورات أو التصريحــات الصــادرة عــن
شــخصيات رســمية وعامليــة وإســرائيلية علــى مواقــع التواصــل االجتماعي ،لكشــف
اإلســرائيليني .بــدأت بشــكل عفــوي بعدمــا نشــرت «ناشــيونال
الكــذب والتزييــف
َ
جيوغرافيــك أبــو ظبــي» صــورة حليــوان تيــس اجلبــل النوبــي الــذي يتســلق اجلبــال،
ووضعــت التســمية اإلســرائيلية للمنطقــة «صحــراء جوديــان» بــدال ً مــن االســم
األصلــي الفلســطيني ،وجنحنــا فــي إجبــار الصفحــة علــى حــذف املنشــور وتعديــل
االســم .مــن هنــا ،بدأنــا نســتهدف احلســابات اإلســرائيلية الرســمية التــي حتجــب
عــن العالــم مــا يحــدث مــن انتهــاكات باللغــة اإلجنليزيــة فــي البدايــة» 17.وجنحــت
احلملــة فــي حتقيــق حضــور مهــم ،ولكــن ال يبــدو أن عملهــا اســتمر.
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كذلــك انطلــق املركــز العربــي لتطويــر اإلعــام االجتماعــي (حملــة) ،ملتابعــة احلقــوق الرقميــة
الفلســطينية ،وينشــط فــي مجــال مواجهــة السياســات اإلســرائيلية الختــراق وســائل
التواصــل االجتماعــي بوســائل سياســية وملواجهــة الضغــط اإلســرائيلي الرامــي لقمــع الصــوت
18
الفلســطيني.
اختراق الشركات الكبرى والضغط عليها
مــع العــام  ،2021اتضــح معلــم جديــد مــن طبيعــة العالقــة بــن االحتــال
وشــركات وســائل التواصــل االجتماعــي الكبــرى ،تعيــد لألذهــان العالقــة بــن
الــدول والشــركات متعــددة اجلنســيات الكبــرى .طالبــت احلكومــة اإلســرائيلية
رســميا ً وعلني ـاً ،مــن شــركات التواصــل االجتماعــي الكبــرى ،باحلــد مــن املضمــون
الفلســطيني ،فمثــا أجــرى وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس ،فــي أيــار /مايــو
 ،2021اجتماعــات واتصــاالت مــع شــركات فيســبوك (التــي تســيطر أيض ـا ً علــى
واتــس آب ،وإنســتغرام) ،ومــع تيــك تــوك ،طالبـا ً منهــا أن تكــون «أكثــر فاعليــة فــي
إزالــة احملتــوى التحريضــي علــى العنــف واإلرهــاب» ،وقــال بيــان صــادر عــن مكتــب
غانتــس إن مــدراء هــذه الشــركات وعــدوا باالســتجابة 19.فــي الواقــع أن غانتــس
التقــى مجموعــة مــن كبــار العاملــن فــي شــركات فيســبوك وتيــك تــوك ،عبــر
زووم ،لدعوتهــم ملتابعــة احملتــوى الفلســطيني ،الــذي يصفــه باإلرهــاب 20،وحتديــدا ً
التقــى مــن بــن آخريــن ،كال مــن نيــك كليــغ ،وهــو نائــب رئيــس شــركة فيســبوك
التــي أصبحــت تعمــل باســم ميتــا ( ،)Metaوقــد كان كليــغ نائــب رئيــس الــوزراء
البريطانــي بــن عامــي  ،2015 -2010ورئيــس حــزب الليبراليــن األحــرار البريطانــي
مــن  ،2017 -2005كمــا شــارك باللقــاءات مــع غانتــس جويــل كابــان ،نائــب رئيــس
شــركة فيســبوك للسياســات العامــة ،وهــو أيضــا ً سياســي أميركــي ســابق،
وعمــل ضمــن مجموعــات الضغــط األميركيــة ،وكان ضمــن فريــق الرئيــس األميركي
األســبق جــورج بــوش بــن عامــي  ،2009 -2001ومــن مناصبــه فــي تلــك اإلدارة موقــع
املســاعد اخلــاص بالرئيــس األميركــي لشــؤون السياســات.
بعــد هــذا ،ومببــادرة فلســطينية ،التقــى رئيــس احلكومــة الفلســطينية ،محمــد
اشــتية ،ومعــه فريــق مــن الــوزراء واخملتصــن وممثلــي اجملتمــع املدنــي ،مــع مســؤولي
فيســبوك ،خصوصــا كليــغ وكابــان ،عبــر تقنيــات اإلنترنــت 21،رافضــا سياســات
فيســبوك إزاء احملتــوى الفلســطيني ،موضحــا ً بكثيــر مــن األمثلــة اســتهداف
فيســبوك بطلــب مــن إســرائيل ،للمضمــون الفلســطيني ،الــذي يثبــت احلقــوق
التاريخيــة الفلســطينية ،والــذي فــي كثيــر من األحيــان يتعلــق بحقائــق ومعلومات
تاريخيــة ،وسياســية ،وليــس فقــط أمــور تتصــل بالصــراع ،مطالبــا ً مبتابعــة
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للمضمــون اإلســرائيلي احملــرض علــى العنــف.

22

فــي الواقــع ،يكفــي اســتعراض أخبــار اللقــاءات أعــاه ،وطبيعــة وخلفية املســؤولني
الذيــن يديــرون كبــرى شــركات اإلنترنــت فــي العالــم ،ليتضــح أ ّن احلديــث هــو عــن
الشــكل القــدمي للشــركات متعــددة اجلنســية الكبــرى ،التــي تتداخــل عالقاتهــا
مــع احلكومــات والسياســات بشــكل كبيــر .وهنــا يجــدر التنويــه الــى أ ّن شــركات
وســائل التواصــل االجتماعــي واإلنترنــت هــي مــن ضمــن أكبــر عشــر شــركات فــي
العالــم متقدمــة علــى شــركات البتــرول والصناعــات الثقيلــة ،فمثــا إذا كانــت
شــركة «أبــل» للحواســيب والهواتــف ،هــي األولــى فــي العالــم ،ومايكروســوفت
للبرمجيــات الثانيــة ،فــإ ّن شــركة ألفابــت التــي تســيطر علــى يوتيــوب وغوغــل
هــي أكبــر ثالــث شــركة فــي العالــم ،وأمــازون هــي اخلامســة ،أمــا ميتــا التــي
متتلــك فيســبوك ،وواتــس آب ،وإنســتغرام ،فهــي الســابعة فــي العالــم.23
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ولكــن األمــر ال يتوقــف أبــدا ً عنــد اســتجابة شــركات الفيســبوك الكبــرى
للمطالــب اإلســرائيلية ،فقــد مت تعيــن عــدد مــن األشــخاص الذيــن انتقلــوا
مــن أجهــزة إســرائيلية ،لكبــرى الشــركات ،مثــل جوردانــا كتلــر Jordana Cutler
 ،وهــي مستشــارة ســابقة لرئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو ،وعضــو
متفــرغ فــي حــزب الليكــود ،ومســؤولة فــي الســفارة اإلســرائيلية فــي واشــنطن
حتــى عــام  ،2016وعينــت منســقة للسياســات العامــة فــي فيســبوك لشــؤون
إســرائيل والشــتات اليهــودي 24.وإميــي باملــر  Emi Palmorعضــو مجلــس اإلشــراف
علــى فيســبوك ،التــي عملــت ســابقا كمديــر عــام وزارة العــدل اإلســرائيلية ،وال
تُخفــي أن ّهــا فــي مجلــس اإلشــراف علــى فيســبوك “تقــدم هويتهــا اليهوديــة
واإلســرائيلية فــي االجتماعــات» 25.وحســب منظمــة «صــوت يهــودي للســام»،
فــإ ّن باملــر كانــت مؤسســة جلنــة حكوميــة إســرائيلية باســم «وحــدة الســايبر
اإلســرائيلي» مهمتهــا «اســتهداف اخلطــاب الفلســطيني ،وإجبــار مواقــع اإلنترنــت
إلزالــة عشــرات آالف مــواد احملتــوى الفلســطيني» ،26وهــو مــا تنفيــه باملــر .27
فــي التقريــر الســنوي ملركــز «حملــة» ســالف الذكــر ،لعــام  ،2020جــاء أ ّن «منصــات
اإلعــام االجتماعــي مثــل فيســبوك ،واتــس آب ،وتويتــر ،اســتمرت فــي التعــاون
وحــدات األمــن اإلســرائيلية ،واســتمرت عمليــة تقييــد احملتــوى الفلســطيني علــى
اإلنترنــت» ،وقالــت «حملــة» إ ّن فيســبوك قبلــت  81باملئة مــن طلبات وحدة الســايبر
اإلســرائيلية إلزالــة محتــوى فلســطيني .وأوقفــت تويتــر عشــرات احلســابات
28
الفلســطينية بنــا ًء علــى شــكاوى وزارة الشــؤون اإلســتراتيجية اإلســرائيلية.
وفــي عــام  2016قالــت وزيــرة العــدل اإلســرائيلية آيليــت شــاكيد إن نســبة قبــول
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فيســبوك للطلبــات اإلســرائيلية وصــل نســبة  95باملئــة ،ويوتيــوب  80باملئــة.

29

رد شــباب ومناصــرون للقضيــة الفلســطينية بحملــة ،فــي أيــار /مايــو ،2021
هدفهــا خفــض تصنيــف تطبيقــات فيســبوك علــى مواقــع تنزيــل التطبيقــات فــي
شــركتي «أبــل» و»غوغــل» ،وبالفعــل جنحــت احلملــة بخفــض التصنيــف مــن درجــة
 4إلــى نحــو درجتــن ،وقــد أخــذت فيســبوك األمــر علــى محمــل اجلــد (التصنيــف
يؤثــر علــى أســهم الشــركة) ،وطلبــت مــن شــركة «أبــل» حــذف التقييمــات
30
والتعليقــات الســلبية علــى التطبيــق ،ولكــن األخيــرة رفضــت.
البيانات الكبرى واللوغاريتمات
مقابــل مصطلــح «انتشــار القــوة» ســالف الذكــر الــذي بــدا أنّــه عنــوان املرحلــة
حتــى نحــو األعــوام  2011/2010فــإ ّن البيانــات الكبــرى  Big Dataأصبحــت املصطلح
اجلديــد املنافــس الحقــاً .يوضــح موقــع شــركة أوراكل العامليــة للبرمجيــات ،أن ّــه
ال تعريــف محــدد للبيانــات الكبــرى ،ولكنهــا تتحــدث عــن املعلومــات والبيانــات
التــي يتــم أخذهــا مــن مصــادر جديــدة ،وهــي كبيــرة جــدا ً لدرجــة ال ميكــن لبرامــج
31
البيانــات واملعلومــات التقليديــة اســتيعابها.
فــي الواقــع ،إ ّن احلديــث عــن البيانــات الكبــرى فــي السياســة لفــت االنتبــاه عنــد
احلديــث عــن حمــات تالعــب كبــرى بالــرأي العــام ظهــرت فــي مناســبات كبــرى مثل
حمــات االنتخابــات الرئاســية األميركيــة ،أو حملــة إخــراج بريطانيــا مــن االحتــاد
األوروبــي  ،Brexitحيــث متكنــت شــركات مثــل كيمبــردج أنالتيــكا ،التــي كانــت
تعمــل لصالــح سياســيني وأحــزاب ،مــن اســتغالل املعلومــات الشــخصية ملاليــن
األشــخاص ،وهــي معلومــات مأخــوذة ،أو باألحــرى مشــتراة مببالــغ ضخمــة ،مــن
شــركات عديــدة أبرزهــا فيســبوك ،وتتضمــن مئــات الســجالت لألفــراد مثــل نــوع
الصفحــات التــي يتابعونهــا ،آراؤهــم ،مشــترياتهم علــى اإلنترنــت عبــر بطاقــات
االئتمــان (كريــدت كارد) ،واألماكــن التــي يرتادونهــا ،وشــبكة صداقاتهــم ،وغيــر هــذا
(تشــير التقديــرات إلــى أن املعلومــات املأخــوذة مــن فيســبوك وحــده لصالــح هــذه
الشــركة تخــص  50مليــون شــخص).
ثــم وعبــر البرمجيــات ،وعلــى غــرار الذبــاب اإللكترونــي املذكــور ســالفاً ،وبرمجيــات
الــذكاء الصناعــي يتــم توجيــه رســائل محــددة لألشــخاص للتأثيــر فــي تفكيرهــم،
وشــن حــرب نفســية عليهــم ،وحجــب أو إخفــاء وتقليــل ظهــور رســائل أخــرى ،عبــر
مــا يعــرف بسياســات اللوغاريتمــات ،التــي تتحكــم مبــدى ظهــور أو اختفــاء املــواد
التــي تبــث علــى اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي.32
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فكــرة البيانــات الكبــرى وتعنــي أ ّن مســألة متكــن الفــرد عبــر وســائل التواصــل
االجتماعيــة فقــدت معناهــا ،أو أن هــذا املعنــى تقلــص بشــكل كبيــر ،بــل إنّــه علــى
العكــس أصبحــت هنــاك جهــات مركزيــة فــي العالــم تديــر احلــروب النفســية،
وحمــات التأثيــر فــي اإلعــام والــرأي العــام والضغــط السياســي.
اعترفــت إســرائيل عــام  2018باســتخدام تكنولوجيــا البيانــات الكبــرى ملتابعــة
املضمــون الفلســطيني ،علــى وســائل التواصــل االجتماعــي إلفشــال مــا تســميها
هجمــات فلســطينية «للمهاجمــن احملتملــن» كمــا قــال وزيــر األمــن اإلســرائيلي
حينهــا غلعــاد أردان .وتعلــق شــبكة  CBS- Newsاألميركيــة ،علــى أ ّن إســرائيل
باتــت «فــي مقدمــة اجتــاه عاملــي متزايــد الشــعبية ،وخالفــي ،الســتخدام أجهــزة
اخملابــرات وإنفــاذ القانــون تكنولوجيــا البيانــات الكبــرى» 33،فــي مالحقــة األفــراد
الذيــن تالحقهــم.
اتضــح فــي عــام  2021أ ّن إســكات املضمــون الصــوت الفلســطيني باســتخدام
تقنيــات البيانــات الكبــرى ،وصــل ليــس حــد متابعــة وإخفــاء املضمون الفلســطيني
وبــث مضمــون مخالــف فقــط ، ،بــل وصــل إلــى منــع ظهــوره أص ـاً ،فمثــا فــي
شــهر نيســان /أبريــل  ،2021وكمــا يوضــح تقريــر نشــره موقع اجلزيــرة .نــت اإلجنليزي،
لكاتبــه عمــر زهــزه «منعــت زووم ،وفيســبوك ،ويوتيــوب ،حدثـا ً
أكادمييـا ً «أون اليــن»،
ّ
بعنــوان «ســردّية مــن؟ مــا معنى حريــة اخلطــاب بالنســبة لفلســطني؟» ،كان برعاية
جهــات منهــا برنامــج الدراســات العربيــة واإلثنيات املســلمة فــي الشــتات ()AMED
فــي جامعــة ســان فرانسيســكو ،ومعهــا معهــد أبحــاث اإلنســانيات فــي جامعــة
كاليفورنيــا .يوضــح زهــزه أن مثــل هــذه النشــاطات ال تخمدهــا أصــوات مؤيــدة
إلســرائيل تتابــع وســائل التواصــل االجتماعــي ،بــل إ ّن «وزارة الدفــاع األميركيــة
34
تنســق مســح ،وحتليــل البيانــات الكبــرى» لوســائل التواصــل االجتماعــي.
خامتة
إن مفهــوم البيانــات الكبــرى يعاكــس متام ـا ً فكــرة انتشــار القــوة ،ففــي انتشــار
القــوة للفــرد والقــوى الشــعبية نفــوذ وقــوة وقــدرة علــى جتــاوز الــدول والشــركات
الكبــرى والتعبيــر عــن أنفســهم ،أمــا البيانــات الكبــرى ،فهــي آليــات تســتخدمها
الــدول والسياســيون ممــن لديهــم قــدرات ماليــة عاليــة ،يتــم مبوجبهــا حتليــل وتتبــع
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اجتاهــات الــرأي العــام ،ونشــاطات معينــة .وتبعــا ً للقــدرة علــى حتليــل البيانــات
الكبــرى ،يتــم حــذف ماليــن املســاهمات مــن وســائل التواصــل االجتماعــي ،كمــا
يتــم توظيــف مــا يســمى الذبــاب اإللكترونــي ،ســواء البشــري والوحــدات العاملــة
لصالــح حكومــات وشــركات ،أو الذبــاب اإللكترونــي الرقمــي علــى شــكل برمجيــات
ذكاء صناعــي ،لضــخ معلومــات وبيانــات وأفــكار كجــزء مــن حــرب نفســية.
وفــي احلالــة الفلســطينية اإلســرائيلية ،متــارس ضغــوط كبيــرة علــى الشــركات،
وتخترقهــا مبوظفــن يعبــرون عــن فكــر صهيونــي يدافعــون عنــه داخــل هــذه
الشــركات ،تقابــل هــذا مقاومــة فلســطينية ،وإصــرار علــى أي فرصــة الســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعــي إليصــال أصواتهــم.
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الدبلوماسية «السيبرانية» اإللكترونية وأهميتها إلسرائيل
تينا اجلالد*
أصبح الفضاء «السيبراني» -اإللكتروني
واحدا ً من أهم أعمدة وميادين العمل
الدبلوماسي .صار لزاما ً على كل
دولة على حدة امتالك أدوات العمل
الدبلوماسي الرقمي و»السيبراني»،
والتنافس للريادة في مجاالته ،والعمل
على استقطاب الدول األخرى بهدف
التعاون معها في أحد هذه اجملاالت.
كذلك فإ ّن الدبلوماسية الرقمية
ذات بعد آمن ،وهذا األمن متشابك
ومعقد بشدة بسبب الكم الهائل من
املعلومات احململة على هذا الفضاء
«السيبراني» ،وبالتالي تزداد احلاجة
إلى وسيلة حلماية البنى التحتية
احليوية للحكومات ،واملواطنني ،من
تأثير الهجمات «السيبرانية» وسرقة
املعلومات.

تقيــم الــدول فيمــا بينهــا عالقــات قائمــة
علــى أســاس البعــد «الســيبراني» (Cyber
 ،)Dimensionمــا يقــود إلــى أحــد أهــم
أنــواع الدبلوماســية ،وهــو الدبلوماســية
«السـ�يبرانية» -اإللكترونيـ�ة(  (Di� Cyber
 .)plomacyأي اســتخدام األســاليب
الدبلوماســية واألســاليب العقلية لتحليل
وإدارة مشــاكل الفضــاء «الســيبراني».
وبالرغــم مــن أن اســتخدام األدوات
«الســيبرانية» للترويــج لتطــور وتقــدم
ـن التقنــي والرقمــي يعتبر
الــدول فــي اجملالـ ْ
نشــاطا ً منفص ـاً( ،الدبلوماســية الرقمية،
( ،Digital Diplomacyإال أنــه يلتقــي مــع
أهــداف الدبلوماســية «الســيبرانية»
لكونه ميهــد الطريــق ألجندات دبلوماســية
أوسع .1
تعتبــر «إســرائيل» مــن الــدول املتقدمــة
فــي مجــال الدبلوماســية «الســيبرانية»

ومحــط أنظــار العديــد مــن الــدول فــي الشــرق األوســط ،بــل والعالــم أجمــع،
للتعــاون معهــا فــي مجــال األمــن «الســيبراني» وتوقيــع اتفاقيــات بهــدف احلصــول
علــى األمــن «الســيبراني» ،وكذلــك لالســتفادة مــن اخلبــرات املتقدمــة التــي
امتلكتهــا «إســرائيل» علــى مــدار ســنني طويلــة ،وأثبتــت تفوقهــا وفــق معاييــر
مختلفــة .وفقـا ً ملؤشــر القــوة «الســيبرانية» القومــي لعــام  ،2020حتتل «إســرائيل»
املرتبــة الثالثــة علــى العالــم فــي املقــدرة علــى شــن هجمــات عبــر اإلنترنــت،
* مرشح دكتوراة في الدبلوماسية السيبرانية -في جامعة غرناطة  -اسبانيا
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وحتتــل املرتبــة السادســة علــى العالــم فــي املقــدرة االســتخباراتية «الســيبرانية»،
واملرتبــة العاشــرة فــي املقــدرة علــى املراقبــة عبــر الفضــاء «الســيبراني».2
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تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى الدبلوماســية «الســيبرانية» اإلســرائيلية،
وتبحــث فــي انعــكاس هــذه الدبلوماســية علــى موقــع «إســرائيل» عامليـاً ،وقدرتهــا
علــى تســويق احلاجــة الدوليــة خلبراتهــا فــي عالــم الفضــاء واألمــن «الســيبراني».
وتقــدم هــذه الدراســة تأطيــرا ً مفاهيمي ـا ً للدبلوماســية «الســيبرانية» فــي ظــل
قلــة الدراســات التــي تطرقــت للمفهــوم حديــث احلضــور.
الدبلوماسية «السيبرانية» ( :)Cyber Diplomacyتأطير مفاهيمي
كانــت “الشــرارة” التــي دفعــت إلــى انطــاق الدبلوماســية «الســيبرانية» مبفهومها
ـن فــي العــام  ،2007عقــب هجــوم «ســيبراني» واســع النطــاق على
وشــكلها احلاليـ ْ
دولــة إســتونيا ،كانــت حملــة الهجــوم «الســيبراني» ذات دوافع سياســية اســتمرت
يومــا .وتســبب الهجــوم بتعطيــل شــبكات الكمبيوتــر علــى نطــاق
اثنــن وعشــرين ً
واســع فــي إســتونيا ،بســبب املتســللني الذيــن شــلّوا عــددًا كبيــرًا مــن املواقــع
احلكوميــة والشــركات .دفــع هــذا النــوع مــن الهجمــات احلكومــات إلــى صياغــة
إســتراتيجيات «ســيبرانية» وطنيــة .نشــأ ذلــك بعــد إدراك أن الفضــاء «الســيبراني»
أيضا أبعاد عســكرية وإســتراتيجية،
( ،)Cyber Spaceيحاكــي العالــم امللمــوس ،لــه ً
3
معــا لهزميــة الهجمــات «الســيبرانية» .
ويســتدعي مــن احلكومــات العمــل ً
وتعتبــر الدبلوماســية «الســيبرانية» مــن اجملــاالت البحثيــة اجلديــدة التــي ال
تــزال بحاجــة إلــى املزيــد مــن الدراســات إلرســاء نظرياتهــا وأدبياتهــا .ولقــد
قــدم مجموعــة مــن الباحثــن إســهاماتهم لتوضيــح املقصــود بالدبلوماســية
«الســيبرانية» .قــدم كل مــن «باهالفــي ،”2003 ،و»ميليســن ،»2015 ،تفســيرا ً
امللحــة الســتخدام الدبلوماســية «الســيبرانية» ،ذلــك الختــاف أنــواع
للحاجــة
ّ
القــوة املؤثــرة عامليـاً ،مــن القــوة الصلبــة ( )Hard Powerإلــى القــوة الناعمــة (Soft
 .)Powerفوفقً ــا لوجهــات النظــر التقليديــة ،فقــد كان الدفــاع واألمــن مــن األمــور
التــي يتــم التعامــل معهــا علــى أفضــل وجــه مــن خــال القــوة العســكرية.
ولكــن فــي عصــر ثــورة التكنولوجيــا واملعلومــات ،واالعتمــاد العاملــي املتبــادل،
وفــي عصــر اجملتمعــات املترابطــة واملتشــابكة عبــر وســائل االتصــاالت مبختلــف
أنواعهــا ،يصبــح األمــر أكثــر حتديـا ً وتعقيــدا ً أمــام الــدول لزيــادة أمنهــا مــن خــال
تقييــد منافســيها بالقــوة أو اجليــش  .4وبالتالــي «نظــرًا للمســتويات العاليــة مــن
االتصــال عبــر احلــدود فــي العالــم «الســيبراني» ،يجــب أن يأخــذ النهــج اجلديــد
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لألمــن «الســيبراني» فــي االعتبــار البعــد الدولــي .وبالتالــي ،بــدال ً مــن التركيــز
حصريًــا علــى الدفــاع «الســيبراني» أو احلــرب «الســيبرانية» ،مــن الضــروري البــدء
فــي تطويــر «الدبلوماســية الســيبرانية».5
وناقــش كل مــن «ريــوردان »2019 ،وكذلــك «بارينهــا ورينــارد »2020 ،أن الفضــاء
«الســيبراني» يجــب أال يُتــرك للفنيــن فقــط ،إمنــا ينبغــي دمــج املهــارات والعقليات
الدبلوماســية التقليديــة مــع التقنيــات اجلديــدة لتحقيــق النظــام وتعزيــز التعــاون
الدولــي عبــر الدبلوماســية «الســيبرانية» .6فمنذ نشــأة الفضــاء «الســيبراني» األول
فــي الســتينيات ،والــدول تتعــرض للتحــدي مــن قبــل أولئــك الذيــن لــم يكــن لهــم
رأي فــي كيفيــة تشــكيله .وأن ظهــور الدبلوماســية «الســيبرانية» جــاء نتيجــة
واســتجابة ملرحلــة مــا بعــد التحــول الليبرالــي .أي أنــه إذا كان الفضــاء اإللكترونــي
مــن صنــع النظــام الليبرالــي ،فــإن الدبلوماســية «الســيبرانية» هــي ممارســة عاملية
مــا بعــد ليبراليــة.7
وقــدم تعريفـا ً لهــا كل مــن «عبــد الصــادق 8”2019 ،و»خليــل 9”2018 ،بأنهــا ممارســة
الدبلوماســية عبــر اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي ،وأضــاف عبــد الصــادق
أن الدبلوماســية «الســيبرانية» جــاءت بهــدف حمايــة مصالــح الــدول وجمــع
املعلومــات ،اســتغالال ً لتطــور تكنولوجيــا االتصــال والتواصــل عبر شــبكات اإلنترنت
واألقمــار الصناعيــة .إال أن الدبلوماســية «الســيبرانية» فــي الواقــع ليســت ممارســة
الدبلوماســية عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،إمنــا املقصــود فــي هــذا التعريــف
هــو الدبلوماســية الرقميــة (.)Digital Diplomacy
يجــد الباحــث فــي مجــال الدبلوماســية «الســيبرانية» أن هنــاك لُبسـا ً لــدى بعــض
الباحثــن بــن مفهومــي الدبلوماســية «الســيبرانية» -اإللكترونيــة ،والدبلوماســية
الرقميــة .فــإن الدبلوماســية «الســيبرانية» تشــير إلــى اســتخدام األدوات
الدبلوماســية ،والعقليــة واخلبــرة الدبلوماســية ملعاجلــة القضايــا الناشــئة عــن
الفضــاء «الســيبراني» .10بينمــا تشــير الدبلوماســية الرقميــة إلــى اســتخدام
األدوات والتقنيــات الرقميــة وصفحــات التواصــل االجتماعــي للقيــام باألعمــال
الدبلوماســية ،والتأثيــر علــى اجلمهــور والشــعوب األخــرى وكســب الــرأي العــام.11
باجملمــل يتفــق الباحثــون علــى أن الدبلوماســية «الســيبرانية» هــي دبلوماســية
طــرأت نتيجــة الفوضــى العارمــة فــي الفضــاء «الســيبراني» ،وافتقــار الــدول
واألشــخاص شــيئا ً فشــيئا ً خلصوصياتهــم جملــرد اقتنائهــم ألجهــزة متصلــة علــى
شــبكات اإلنترنــت .وهنــا كان لزام ـا ً علــى احلكومــات التوصــل إلــى آليــة لضبــط
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وتنظيــم هــذه الفوضــى «الســيبرانية» ،عــن طريــق عقــد اتفاقيــات ،وتشــكيل
هيئــات عليــا ،وتدريــب مجموعــة مــن الدبلوماســيني القادريــن علــى اســتخدام
أدوات وعقليــات دبلوماســية فــي العالقــات الدوليــة ،وبنفــس الوقــت يكونــون علــى
درايــة بتقنيــات العمــل «الســيبراني» ،كمــا يفهمــه التقنيــون واخلبــراء ومهندســو
التكنولوجيــا .حتديــدا ً بعدمــا حدثــت فــي العالــم العديــد مــن حــوادث االختراقــات
والهجمــات «الســيبرانية» ،التــي مت تنفيذهــا مــن قبــل أفــراد وجماعــات إرهابيــة
وأجهــزة أمنيــة وغيرهــا ،وســببت شــلال ً فــي الوظائــف احليويــة للمجتمعــات
وأحدثــت خســائر ذات تكاليــف جســيمة.
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أبعاد الدبلوماسية «السيبرانية»
قدمــت الباحثــة «أمــل عطاطفــة» فــي شــكل بيانــي مجموعــة مــن العناصــر التي
ترتبــط معـا ً لتشــكل أبعــاد هــذا النــوع مــن الدبلوماســية ،حيــث أشــارت إلــى أهم
األعمــدة التــي ترتكــز عليهــا الدبلوماســية «الســيبرانية» ،أال وهــي الدبلوماســية،
وشــبكة اإلنترنــت ،أمــا باقــي العناصــر فهــي جتتمــع معــا ً لكــي تبلــور الصــورة
األكثــر وضوحـا ً للدبلوماســية «الســيبرانية» ،وهــي:
1 .1القوة الناعمة التي تفسر عالقات التأثير والدبلوماسية بأنواعها.
2 .2القــوة الصلبــة ،بحيــث تقــف مــا وراء الدبلوماســية «الســيبرانية» مجموعــة
مــن التهديــدات بــن الــدول تشــكل فــي مجملهــا حربــا ً إلكترونيــة ،تهــدد
العالــم واجملتمعــات وأمنهــا ،وميكــن فهــم هــذه اخلالفــات فــي ســياق القــوة
الصلبــة التــي انطلقــت منهــا الهجمــات «الســيبرانية» بشــكلها احلديــث.
3 .3الشــأن العــام ،فالدبلوماســية «الســيبرانية» ال يعــود نفعهــا علــى احلكومــات
فقــط ،إمنــا علــى أمــن وحمايــة معلومــات املواطنــن وحســاباتهم ووظائفهــم
احلياتيــة احليويــة.
4 .4قيــادة الدولــة ،فالدولــة هــي الفاعــل األساســي فــي عمليــة الدبلوماســية
«الســيبرانية» ،ويقــع علــى عاتقهــا املســؤولية الكبــرى فــي تقــدمي الدعــم
الــازم لتعزيــز حمايــة أنظمــة ومؤسســات الدولــة ،وتخصيــص امليزانيــات
الالزمــة لذلــك.
5 .5العالقــات مــا بــن الــدول ،حيــث تقيــم الــدول فــي مــا بينهــا عالقــات تعتبــر
األهــم فــي العصــر احلالــي ،حتــت إطــار الدبلوماســية «الســيبرانية» .ومنهــا
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تنــدرج اتفاقيــات تعــاون وتبــادل خبــرات ،وقــد تتشــكل عالقــات عدائيــة،
وبالتالــي يتــم تشــكيل هيئــات تنظيميــة عليــا.
6 .6القــوة القســرية ،مبجــرد إثبــات التطــور التكنولوجــي والرقمــي ،وأدوات القــوة
فيــه وإمكانيــات فــرض الســيطرة تلقائيـا ً تصبــح الــدول تشــكل قــوة كبــرى،
تســتطيع فــرض شــروطها علــى اآلخريــن ،وكســب تنــازالت مــن األطــراف
األضعــف مبــا يخــدم سياســاتها اخلارجيــة.
7 .7األجهــزة العســكرية ،حيــث تلعــب أجهــزة االســتخبارات العســكرية دورا ً
أساســيا ً فــي الدبلوماســية «الســيبرانية» ،وحتديــد معطياتهــا وقوتهــا
وطريقــة طرحهــا.
8 .8تســهيل املراقبــة ،فالبعــد األساســي للدبلوماســية «الســيبرانية» هــو
احلصــول علــى مراقبــة أســهل للفضــاء «الســيبراني» عــن طريــق التعــاون مــا
بــن الــدول وتبــادل املعلومــات.
9 .9جتميــع املعلومــات ،إذ يخــدم الــدول بتشــكيل قاعــدة بيانــات منظمــة ميكــن
االســتعانة بهــا لتحليــل القضايــا الدوليــة وفــق ســياقها التاريخــي ،والتمكن
مــن التنبــؤ بالســيناريوهات واحللــول املســتقبلية.
1010املؤسســات غيــر احلكوميــة ،حيــث يقــع على عاتــق املؤسســات غيــر احلكومية
مســؤولية كبيــرة لتقــدمي الدعــم للحكومــات فــي مجال تعزيــز الدبلوماســية
«الســيبرانية» ،مثــل اجلامعــات ومراكــز األبحــاث ومراكــز التفكيــر (Think
 ،)Tanksومراكــز العلــوم والتكنولوجيــا ،ومــن مهندســن وفنيــن ،لتقــدمي
النصــح للدبلوماســيني وصانعــي القــرار ،ووضعهــم فــي الصــورة التقنيــة
للوضــع احلالــي مــن حيــث نقــاط القــوة والضعــف فــي اجملــال «الســيبراني»،
وتقــدمي التوصيــات الالزمــة مــن تعديــات وميزانيــات مطلوبــة.
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12

جتتمــع هــذه األبعــاد معــا ً لتشــكل نوعــا ً جديــدا ً مــن أنــواع الدبلوماســية،
الــذي تلتقــي فيــه القــوة الناعمــة مــع القــوة الصلبــة ،ويظهــر فيــه دور
القطــاع اخلــاص -مــن شــركات تكنولوجيــة ورقميــة -إلــى جانــب الدولــة،
لتقــدمي منظومــة متكاملــة تســعى لتوفيــر األمــن «الســيبراني» ملعلومــات
احلكومــات ،واملؤسســات ،واألفــراد ،وكذلــك للتفــوق فــي عالــم الدبلوماســية
«الســيبرانية» وحتقيــق أكبــر قــدر مــن املكاســب.

أوال ً :أهداف الدبلوماسية «السيبرانية»
تســعى احلكومــات عبــر دبلوماســيتها «الســيبرانية» لعقــد اتفاقيــات ثنائيــة
مــع العديــد مــن الــدول األخــرى ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،اتفاقيــة الفضــاء
اإللكترونــي بــن الواليــات املتحــدة والصــن لعــام  .13 2015وكذلــك التعــاون مــا بــن
إســرائيل وبــن دول فــي اخلليــج العربــي .14وذلــك لتطــور القــدرات «الســيبرانية»
الهجوميــة فــي الزمــن احلالــي ،وانبثــاق احلاجــة امللحــة لوضــع ضوابــط بــن الــدول،
مــن شــأنها تأمــن القــدر األكبــر مــن احلمايــة للمعلومــات اخلاصــة بــكل دولــة،
والتــي مــن املمكــن اختراقهــا عبــر الفضــاء «الســيبراني».
وتكمــن أهميــة دور الدبلوماســية «الســيبرانية» لــدرء التصعيــد أو االتهــام اخلاطــئ
للهجمــات «الســيبرانية» ،مــن خــال احلفــاظ علــى قنــوات حــوار واتصــال مفتوحــة
بــن النظــراء ،حتــى فــي أوقــات األزمــات واخلالفــات السياســية .15وتطويــر هيئــات
مســؤولة فــي الفضــاء «الســيبراني» يكــون جوهــر عملهــا تنظيــم مجــاالت العمل
الدبلوماســي «الســيبراني» ،ووضــع قواعــد وبروتوكــوالت ملزمــة وغيــر ملزمــة علــى
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الــدول األعضــاء مــن أجــل معاجلــة االختالفــات األكثــر حــدة بــن أصحــاب املصلحــة
فــي هــذا اجملــال .مت حتقيــق ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الهيئــات علــى املســتوى
الدولــي ذات أطــراف متعــددة مثــل مجموعــة اخلبــراء احلكوميــن ،16GGEومجموعــة
العمــل املفتوحــة العضويــة  ،17 OEWGوتدابيــر بنــاء الثقــة ،واالتفاقيــات.
حتــول اجلهــد فــي الفضــاء «الســيبراني» الــذي كان ينظمــه فــي الغالــب خبــراء
ومهندســو تكنولوجيــا املعلومــات إلــى الدبلوماســيني «الســيبرانيني» ضمــن
نطــاق الدبلوماســية «الســيبرانية» .إذ يتوجــب عليهــم اآلن محاولــة التوصــل
إلــى إجمــاع بــن جميــع األطــراف الفاعلــن فــي هــذا اجملــال ،وبنــاء اجلســور بــن
التطلعــات ووجهــات النظــر اخملتلفــة فــي مضمونهــا ،حتــى وإن لــم تكــن متوافقــة
مــع بعضهــا البعــض.
بشــكل عــام ،يســتدعي األمــر لتكــون العبــا ً فــي نطــاق الفضــاء «الســيبراني»
قبــول القاســم املشــترك األدنــى بــن الــدول األعضــاء ،ورمبــا التضحيــة بالقيــم
األساســية مــن أجــل الوصــول إلــى نظــام دولــي مســتقر للفضــاء «الســيبراني».
هــذه التنــازالت هــي نــوع مــن االعتــراف بالفشــل فــي احلفــاظ علــى فضــاء
«ســيبراني» متجانــس ،وقبــول وجــود شــبكات أقــل ترابط ـاً ،تلعــب الــدول األقــوى
«ســيبرانياً» فيهــا اليــد العليــا التــي حتكــم شــبكة هــذه العالقــات .ومــع تصــادم
الــرؤى املتضاربــة ملســتقبل اإلنترنــت العاملــي ال محالــة ،يتعــن علــى الدبلوماســيني
«الســيبرانيني» التفــاوض بشراســة بشــأن هــذه اخليــارات الصعبــة.
حتــى اآلن ،قــام اخلبــراء التقنيــون بتشــكيل الفضــاء «الســيبراني» ،ولكــن ســيكون
مــن اخلطــأ الســماح لهــم باالســتمرار فــي تشــكيل فــروع هــذا اجملــال األساســي.
قــد يــؤدي القيــام بذلــك إلــى افتقــار اجلهــات احلكوميــة إلــى البنيــة والقــدرات
املتعلقــة باألمــن غيــر التقنــي وأدوات الطاقــة 18.ألن أمــن الــدول ال يعتمــد فقــط
علــى خبــراء فنيــن وتقنيــن ،إمنــا يتــم تنظيمــه عبــر اتفاقيــات وقوانــن حتكــم
العالقــات «الســيبرانية» علــى مســتويات دوليــة كالتــي مت ذكرهــا ســابقاً ،وعلــى
املســتوى اإلقليمــي مثــل منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا ( ،19)OSCEوإنيســا
( )ENISAفــي االحتــاد األوروبــي ،وهــي الوكالــة األوروبيــة لألمــن اإللكترونــي،
التــي عززهــا قانــون األمــن «الســيبراني» فــي أوروبــا ،ومنحهــا صالحيــة إعطــاء
شــهادة األمــن «الســيبراني» للمنتجــات واخلدمــات 20.وكذلــك مجموعــة النمــاذج
والتشــريعات املتعلقــة بتنظيــم العالقــات فــي الفضــاء «الســيبراني» فــي منطقة
اإلســكوا ،وهــي دول أعضــاء فــي اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا.21
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وهنــا يتوجــب علــى جميــع الــدول فــرز دبلوماســيني «ســيبرانيني» مــن نــوع
متخصــص بخبــرات تقنيــة ودبلوماســية رفيعــة املســتوى .وضــرورة جتهيزهــم
ليكونــوا فاعلــن ومتمكنــن فــي مجالهــم ،ليتمكنــوا مــن حتقيــق أكبــر قــدر مــن
اإلجنــازات واألربــاح لصالــح بالدهــم .وفــي ســياق احلديــث عــن الــدول األقــوى فــي
مجــال األمــن اإللكترونــي ،ال بــد مــن التطــرّق إلــى احلديــث عــن «إســرائيل» كدولــة
رائــدة فــي هــذا اجملــال ،فــي منطقــة الشــرق األوســط ،ومحــط أنظــار العديــد مــن
دول املنطقــة والعالــم أيضــاً.
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ثانياً :الدبلوماسية «السيبرانية اإلسرائيلية»
أساســيا منــذ نوفمبــر  ،2010حــن
وطنيــا
أصبــح األمــن «الســيبراني» هدفًــا
ً
ً
مت إطــاق «املبــادرة الســيبرانية الوطنيــة» حتــت رعايــة اجمللــس الوطنــي للبحــث
والتطويــر فــي وزارة العلــوم 22.يــرأس فريــق العمــل املتعــدد التخصصــات هــذا
رئيــس اجمللــس الوطنــي للبحــث والتطويــر -العميــد املتقاعــد البروفيســور إســحاق
بــن إســرائيل 23.وعلــى إثرهــا مت إنشــاء املكتــب الوطنــي «الســيبراني» اإلســرائيلي
( )INCBليكــون أول مكتــب استشــاري وطنــي ،وفقــا ً لقــرار احلكومــة رقــم ،3611
عــام .24 2011
بــدأ إنشــاء «إســرائيل» إلجــراءات ومؤسســات األمــن «الســيبراني» فــي وقــت مبكــر
ـبيا ،وال يــزال يتطــور فــي مواجهــة بيئــة مليئــة بالتحديــات مــن التهديــدات
نسـ ً
العســكرية واملدنيــة ،والبنــوك «اإلســرائيلية» ،واملؤسســات املالية وشــركات املرافق،
وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة احليويــة ،حيــث كانــت فــي العــام  2015مــن بــن تلــك
تعرضــا لألحــداث «الســيبرانية» العدائيــة علــى مســتوى العالــم
الــدول األكثــر
ً
25
تغيــر كبيــر ،بحيــث لــم تظهــر
بنســبة  . % 47.3بينمــا فــي العــام  ،2020حصــل ّ
«إســرائيل» ضمــن قائمــة العشــر دول األولــى العرضــة للهجمــات «الســيبرانية»
علــى مســتوى العالــم .26وقــد أكــد علــى ذلــك رئيــس مديريــة الســايبر الوطنيــة
اإلســرائيلية «ييغــال أونــا» فــي مؤمتــر التكنولوجيــا «الســيبرانية» بأنــه لــم تُرصــد
إطالقــا ً أي هجمــات إلكترونيــة ناجحــة علــى البنــى التحتيــة الوطنيــة احلرجــة
«إلســرائيل» فــي العــام  .27 2020وقــد أولــت «إســرائيل» قطــاع التكنولوجيــا
والصناعــة «الســيبرانية» أهميــة كبيــرة ،واســتثمرت فــي هــذا اجملــال مليــارات
الــدوالرات ،رغبــة منهــا بتحقيــق أهــداف وغايــات بالغــة األهميــة.
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ثالثاً :أهداف الدبلوماسية «السيبرانية اإلسرائيلية»
متكنــت «إســرائيل» مــن «إثبــات» أهميتهــا عامليــا ً فــي مجــال التكنولوجيــا
«الســيبرانية» وأمــن املعلومــات .ومتكنــت مــن وضــع إســتراتيجية لتحديــد منــط
وشــكل عالقاتهــا مــع الــدول األخــرى فــي هــذا النطــاق .ويشــير قــرار احلكومــة
رقــم  ،3611إلــى األســاس الــذي ســتعتمد عليــه وثيقــة السياســة النهائيــة ،وإلــى
أولويــات وطنيــة فــي مجــال الفضــاء «الســيبراني» ،وهــي:
1 .1النهــوض بالقــدرات الوطنيــة وحتســن إدارة حتديــات الفضــاء «الســيبراني»
احلاليــة واملســتقبلية.
2 .2حتســن الدفــاع عــن البنــى التحتيــة الوطنيــة الضروريــة للحفــاظ علــى
حيــاة مســتقرة ومنتجــة فــي دولــة «إســرائيل».
 3 .النهوض مبكانة البلد كمركز عاملي لتطوير تكنولوجيا املعلومات.
 4 .تشــجيع التعــاون الدولــي فــي مجــال الفضــاء «الســيبراني» متعــدد
التخصصــات بــن األوســاط األكادمييــة ،والصناعــة ،والقطــاع اخلــاص،
والــوزارات احلكوميــة.28
إجمــاالً ،علــى الرغــم مــن قــوة «إســرائيل» عســكرياً ،وجهوزيتهــا واحتياطاتهــا
األمنيــة والعســكرية الكبيــرة ،أي فــي مجــال قوتهــا الصلبــة ،إال أنهــا عملــت
بشــكل مــدروس علــى ســحب الــدول مــن أصدقــاء وأعــداء للدخــول إلــى ملعبهــا،
فبــات مــن األســهل عليهــا مواجهــة عــدوان ،وشــن عــدوان آخــر ،ســيبرانياً،
بــدال ً مــن التطــرق خليــار املواجهــة مــع خصومهــا وجهــا ً لوجــه .ومــع تقدمهــا
التكنولوجــي واألمنــي «الســيبراني» الــذي يصعــب حتديــد تاريــخ بدايتــه ،وأحــداث
تطــوره الدقيقــة ،إال أنــه فــي نهايــة املطــاف ظهــر إلــى العيــان مبشــهد قــوة
عُ ظمــى .وبــدأت «إســرائيل» تلفــت األنظــار عاملي ـا ً نحوهــا ،بــدءا ً مــن دبلوماســية
اســتضافة املؤمتــرات «الســيبرانية» الدوليــة ،حيــث تعقــد «إســرائيل» ســنويا ً مؤمتــر
التكنولوجيــا «الســيبرانية» ،29وصـ ً
ـوال إلــى توقيــع اتفاقيــات مــع العديــد مــن الــدول
حتــت إطــار الدبلوماســية «الســيبرانية» ،والتعــاون األمنــي «الســيبراني» ،مثــل
الهنــد ،30واليونــان ،31واإلمــارات العربيــة املتحــدة.32
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رابعاً :الدبلوماسية «السيبرانية» اإلسرائيلية واملقاييس العاملية
احتلــت «إســرائيل» عــام  2020املرتبــة السادســة علــى العالــم حســب مؤشــر
النوايــا «الســيبرانية» ( 33)CIIبعــد كل مــن الصــن ،والواليــات املتحــدة ،واململكــة
املتحــدة ،وروســيا ،وهولنــدا .34واحتلــت أيض ـا ً موقــع الصــدارة فــي مجــال تطويــر
البنيــة التحتيــة واخلدمــات فــي مجــال التكنولوجيــا املتقدمــة واإلنترنــت علــى
مــدار العقــد املاضــي ،وتتصــدر «إســرائيل» قائمــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة  OECDفــي مجــال اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر
(( R&Dكنســبة مئويــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي الوطنــي. 35
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فــي العــام  ،2018احتلــت إســرائيل املرتبــة األولــى بــن جميــع دول منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة فــي هــذا املعيــار ،حيــث بلــغ اإلنفــاق الوطنــي علــى البحــث
والتطويــر املدنــي  % 4.9مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي .36وفــي العــام  ،2020بلغت قيمة
رأس املــال والتمويــل املســتثمر فــي مجــال الصناعــة «الســيبرانية»  2.9مليــار دوالر
أميركــي بزيــادة قدرهــا  % 70عــن العــام الســابق ،وبلغــت قيمــة الصــادرات فــي هــذا
اجملــال  6.85مليــار دوالر أميركــي .بلغــت نســبة االســتثمار العاملــي فــي «إســرائيل»
فــي مجــال الصناعــة الســيبرانية  ،% 31كمــا يظهــر فــي الشــكل أدنــاه.

صورة رقم ()2
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فــي العــام  ،2020دخلــت خمــس شــركات «إســرائيلية» «نــادي يونيكــورن» املرمــوق
(الــذي يــدرج إلــى تصنيفــه الشــركات اخلاصــة التــي تقــدر قيمتهــا بأكثــر مــن
مليـ�ار دوالر) فـ�ي مجـ�ال اإلنترنـ�ت ،وه�ـي  ، Snyk SentinelOne :و  ، Forterو �Cato Net
 ، worksو  .BigIDبالتالــي يرفــع هــذا الرقــم الشــركات «اإلســرائيلية» إلــى نســبة
 ٪33مــن اليونيكــورن فــي مجــال اإلنترنــت علــى مســتوى العالــم.38
تعقـ�د «إسـ�رائيل» سـ�نويا ً مؤمتـ�ر التكنولوجيـ�ا «السـ�يبرانية»( (�Cybertech Confer
 ،)enceوبــه تلتقــي قائمــة متنوعــة مــن املتحدثــن واملشــاركني .ومــن بينهــم قــادة
ورياديــون فــي مجــال الصناعــة اإللكترونيــة ،وصنّــاع القــرار احلكوميــون مــن جميــع
أنحــاء العالــم ،وخبــراء التكنولوجيــا ،واملســتثمرون ،ورجــال األعمــال ،واملتحمســون
للحــوار حــول إســتراتيجيات حــل املشــكالت التجاريــة جملموعــة متنوعــة مــن
التحديــات فــي الســاحة «الســيبرانية» ،واإلنشــاء اإلســتراتيجي للنظــام االقتصادي
الداعــم لالبتــكار.39
جــاء فــي حديــث رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق «بنيامــن نتنياهــو» فــي مؤمتــر
 Cybertechالســنوي لعــام  ،2019وبعــد تقدميــه لعــرض وجيــز حــول الهجمــات
«الســيبرانية» التــي تتعــرض لهــا «إســرائيل» مبعــدل يومــي ،وأن أي دولــة قــد تواجــه
هجمــات «ســيبرانية» .وأضــاف أن «الشــيء املهــم هــو أنــه ميكــن مهاجمــة أي
دولــة اليــوم بهجمــات إلكترونيــة ،وكل دولــة حتتــاج إلــى مزيــج مــن جهــود الدفــاع
اإللكترونــي الوطنيــة وصناعــة قويــة لألمــن «الســيبراني» .وأعتقــد أن «إســرائيل»
لديهــا ذلــك ولديهــا طــرق ال مثيــل لهــا» 40.وصــرّح بأنــه منــذ ســنوات عديــدة قــرر
أن تصبــح «إســرائيل» واحــدة مــن القــوى اخلمــس الكبــرى علــى مســتوى العالــم
فــي مجــال التكنولوجيــا «الســيبرانية» ،وقــال إنــه يعتقــد أن «الدبلوماســية
الســيبرانية» ســتكون اجملــال التالــي للتعــاون بــن االقتصــادات الكبــرى.41
وأوضــح «نتنياهــو» فــي مؤمتــر التكنولوجيــا «الســيبرانية»  2019أهــم ركائــز
الدبلوماســية «الســيبرانية» اإلســرائيلية ،وهــي ذلــك النــوع مــن االندمــاج
والتكامــل مــا بــن:
•أجهزة االستخبارات العسكرية.
•األبحــاث األكادمييــة املتخصصــة فــي مجــال التكنولوجيــا
الســيبرانية(.)Cybertech
•الصناعة السيبرانية.42
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تعمــل جميــع هــذه العناصــر يــدا ً بيــد لتشــكل منظومــة الدبلوماســية
«الســيبرانية اإلســرائيلية» ،بصيغتهــا النهائيــة ،التــي تقــدم «إســرائيل» بهــا
نفســها أمــام باقــي الــدول .إذ يخــوض العالــم فــي وقتنــا الراهــن حرب ـا ً ضروس ـا ً
ـب أساســي بهــا .يحتــم ذلــك
داخــل أروقــة الفضــاء «الســيبراني» ،و»إســرائيل» العـ ٌ
عليهــا حتصــن نفســها بشــتى الوســائل ،بحكــم موقعهــا اجليوسياســي فــي
الســاحة الشــرق أوســطية والدوليــة .لكــن أكثر أنــواع احلــروب «الســيبرانية» إزعاجا ً
بالنســبة «إلســرائيل» -كمــا يتــم التصريــح عنــه فــي اإلعــام «اإلســرائيلي» -هــي
احلــرب مــا بــن «إســرائيل» و»إيــران» .إذ تتعــرض إســرائيل بشــكل يومــي لهجمــات
«ســيبرانية» إيرانيــة ،وتتمكــن «إســرائيل» مــن إحباطهــا.43
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خامساً :ثمار الدبلوماسية «السيبرانية اإلسرائيلية»
حققــت «إســرائيل» إجنــازات بالغــة األهميــة علــى مســتوى الشــرق األوســط وعلــى
مســتوى العالــم ،إذ متكنــت مــن تســويق نفســها بعيــدا ً عــن حقيقــة أنهــا دولــة
احتــال ،إمنــا دولــة متقدمــة متطــورة ،حتديــدا ً فــي مجــال األمــن اإللكترونــي (Cyber
 ،)Securityالــذي حتتاجــه الــدول لتوفيــر األمــن واحلمايــة ملؤسســاتها ومواطنيهــا،
خاصـ ًة الــدول الســلطوية منهــا ،كمــا فــي منطقــة الشــرق األوســط ،والــذي أظهر
جليــا ً طمــع البعــض مــن هــذه احلكومــات بالتعــاون مــع «إســرائيل» للحصــول
ّ
علــى برامــج متقدمــة فــي التجســس واالختــراق ،وحتقيــق مصالــح متبادلــة ،علــى
ســبيل املثــال ،عندمــا قامــت اململكــة العربيــة الســعودية بشــراء منظومــات
أمنيــة متطــورة إســرائيلية بقيمــة  250مليــون دوالر .44وعــاد ذلــك بالنفــع علــى
«إســرائيل» علــى مســتويات عــدة ،منهــا:
علــى املســتوى األمنــي :فــإن العالقــة الدبلوماســية التقليديــة و»الســيبرانية»
بــن «إســرائيل» وبــن بعــض الــدول العربيــة مــن شــأنها أن تعــزز فرصــة حليفتهــا
اإلســتراتيجية األولــى -الواليــات املتحــدة -فــي متكــن ســيطرتها ونفوذهــا فــي
منطقــة الشــرق األوســط ،نظــرًا الهتمامهــا اإلســتراتيجي بهــا .وبدورهــا فــإن
الواليــات املتحــدة ال تدخــر جهــدا ً فــي دعــم وحمايــة األمــن «اإلســرائيلي» ،وكذلــك
الضغــط لتحقيــق املصالــح «اإلســرائيلية» علــى حســاب مــا دونهــا.
وأمــا التعــاون فــي مجــال األمــن «الســيبراني» فقــد وقّعــت «إســرائيل» اتفاقيــات
فــي مجــال األمــن «الســيبراني» مــع العديــد مــن الــدول .علــى ســبيل املثــال ال
احلصــر ،اتفاقيــة التعــاون «الســيبراني» مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة .وقــد صــرح
رئيــس األمــن «الســيبراني» اإلســرائيلي أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة و»إســرائيل»
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تشــتركان فــي التهديــدات لشــبكاتهما الوطنيــة علــى اإلنترنــت ،كان ذلــك فــي
مناقشــة علنيــة مــن أجــل تنظيــم آليــات التعــاون احملتمــل مــع نظيــره بعــد تطبيع
العالقــات .وبعدمــا أخــذت العالقــات بينهمــا الطابــع الرســمي -محفــزة علــى
ذلــك اخملــاوف املشــتركة مــن التهديــد اإليرانــي -انطلقــت موجــة مــن الصفقــات
الثنائيــة ،مبــا فــي ذلــك بشــأن التقنيــات الســيبرانية ،التــي بلغــت قيمــة الصــادرات
اإلســرائيلية منهــا  6,5و 6,85مليــار دوالر فــي العامــن  ،2019و 2020علــى التوالــي.45
وقــد متكنــت إســرائيل مــن عقــد صفقــات مماثلــة كثيــرة مــع العديــد مــن الــدول،
مثــل ،اململكــة املتحــدة ،والهنــد ،والواليــات املتحــدة ،واليونــان ،ألهــداف مختلفــة،
منهــا  -1احلمايــة مــن الهجمــات «الســيبرانية» فــي فتــرة الوبــاء العاملــي «كوفيــد-
 ،»19كمــا هــو احلــال فــي اتفاقيتهــا مــع الهنــد . 46باإلضافــة إلــى  -2عقــد صفقــات
بيــع برامــج جتســس متطــورة ،حيــث أجــرت شــركة التجســس اإلســرائيلية «»NSO
مفاوضــات متقدمــة إلبــرام صفقــة لبيــع آليــات تكنولوجيــة ومعــدات جتســس مــع
دول خليجيــة عربيــة 47.ومثــل هــذه الصفقــات حصلــت مــع العديــد مــن الــدول
العربيــة ،48منهــا مــا هــو معلــن عنــه ومنهــا مــا هــو ســر ّ ّي -3 .وكذلــك اتفاقيــات
تبــادل اخلبــرات األكادمييــة والتقنيــة والعمليــة فــي مجــال الصناعــة «الســيبرانية»
كمــا يحصــل علــى ســبيل املثــال فــي مؤمتــر التكنولوجيــا «الســيبرانية» الدولــي،
الــذي تســتضيفه «إســرائيل» ســنوياً.
بدورهــا تســعى «إســرائيل» لعقــد املزيــد مــن االتفاقيــات والصفقــات للتعــاون فــي
مجــال األمــن «الســيبراني» ،ألن الهجمــات فــي الفضــاء «الســيبراني» ال حتتمــل
التهــاون واألخطــاء ،فمهمــا بلغــت «إســرائيل» مــن قــوة وحتصــن ،إال أن أي خلــل
قــد يحصــل ،سيكشــف نقــاط ضعفهــا ،التــي ســتكلفها الحق ـا ً أعبــاء باهظــة.
أمــا علــى املســتوى االقتصــادي ،فــا بــد أن جتنــي «إســرائيل» تلــك املنافــع واملبالــغ
الضخمــة مقابــل اســتثمارها الذكــي ،واملــدروس واملنظــم وفــق إســتراتيجية واضحة
ومميــزة .حيــث متكنــت مــن تســويق نفســها كســلعة رفيعــة املســتوى تســتحق
التجربــة ،ملــا أثبتتــه مــن تفوقهــا ومتيزهــا فــي مجــال الصناعــة «الســيبرانية»،
واســتطاعت عبــر اتفاقيــات التعــاون مــع دول العالــم ،ومؤخرا ً مــع الــدول املُط ّبعة من
فتــح أســواق جديــدة لصناعتهــا «الســيبرانية» وحتقيــق املزيــد مــن األربــاح ،وحتديــدا ً
عندمــا يكــون الزبــون هــو اخلليــج العربــي ،حيــث القــدرات االقتصاديــة الكبيــرة،،
كدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي صرحــت مؤخــرا ً فيمــا يتعلــق بعالقتهــا مــع
«إســرائيل» اقتصاديـا ً بتخصيــص صنــدوق اســتثماري بقيمــة  10مليــارات دوالر ،مــن
ضمنهــا مخصصــات تتعلــق بالتعــاون التكنولوجــي والســيبراني».49
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كان لــدى إســرائيل  752شــركة «ســيبرانية» فــي العــام  ،2018تعمــل  421منهــا،
وتوقفــت  213شــركة عــن العمــل ،ومت االســتحواذ علــى  118شــركة مــن قبــل
احلكومــة .مــن بــن الشــركات التــي مت تأسيســها حديثًــا فــي العقــد املاضــي،
انضمــت  367شــركة جديــدة إلــى مجموعــة الشــركات اإللكترونيــة اإلســرائيلية
بــن عامــي  2013و .50 2018يشــير حجــم وعــدد الشــركات التــي تعمــل فــي قطــاع
الصناعــة والتكنولوجيــا «الســيبرانية» فــي «إســرائيل» إلــى مــدى أهميــة هــذا
القطــاع لالقتصــاد القومــي «اإلســرائيلي» .يدلّــل علــى ذلــك حجــم االســتثمار
الكبيــر فيــه مــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص ،ومــدى حجــم الطلــب عليــه .فضال ً
عــن أن هــذا القطــاع يعمــل علــى تشــغيل نســبة كبيــرة مــن األيــدي العاملــة
«اإلســرائيلية» ،بلــغ عددهــم  20,5ألــف عامــل فــي العــام .51،2018

خريف وشتاء ٢٠٢١

الدبلوماسية «السيبرانية» اإللكترونية وأهميتها إلسرائيل

ملف العدد

وفــي العــام  ،2020اســتحوذت صناعــة األمــن «الســيبراني» فــي «إســرائيل» علــى
 ٪31مــن االســتثمارات العامليــة فــي قطــاع األمــن «الســيبراني» ،وجــاءت فــي املرتبة
الثانيــة بعــد الواليــات املتحــدة .انتقلــت الشــركات الناشــئة فــي مجــال األمــن
«الســيبراني» فــي «إســرائيل» فــي فتــرة اجلائحــة إلــى مســتوى التحــدي ،وبذلــك
ـيا قــدره
ســجلت منـ ً
ـوا بنســبة  % 70فــي التمويــل لعــام  ،2020محققــة ً
رقمــا قياسـ ً
52
 2,9مليــار دوالر  .وتشــير اإلحصائيــات احلاليــة إلــى أن الصناعــة «الســيبرانية» فــي
«إســرائيل» فــي تطور مســتمر ،وســتق ّدم الدبلوماســية «الســيبرانية اإلســرائيلية»
لهــا مجــاالت أوســع عبــر فتــح املزيــد مــن األســواق الدوليــة.
لــم تقتصــر ثمــار الدبلوماســية «الســيبرانية اإلســرائيلية» علــى حتقيــق املكاســب
االقتصاديــة واألمنيــة فقــط ،إمنــا حققــت إجنــازات عديــدة على املســتوى السياســي
أيضـاً .إن عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع «إســرائيل» وخاصـ ًة فــي مجــال حســاس وهام،
يتعامــل مــع حمايــة أمــن املعلومــات ،والتكنولوجيــا «الســيبرانية» ،تكــون فيــه
«إســرائيل» يــدا ً عليــا ،متتلــك قــوة حتتاجهــا العديــد مــن الــدول الضعيفــة املهــزوزة.
كل ذلــك ســيكون مبقابــل أن تخضــع هــذه الــدول إلــى شــروط معقــدة وصعبــة،
وســتقدم الكثيــر مــن التنــازالت لكــي حتصــل علــى قبــول اجلانــب «اإلســرائيلي»
ملشــاركتهم ببعــض خبراتهــا فــي مجــال األمــن «الســيبراني» .أصبحــت
الدبلوماســية «الســيبرانية» طاولــة املفاوضــات احلديثــة ،التــي تســتخدمها
«إســرائيل» فــي الوقــت الراهــن لكســب املواقــف السياســية لصاحلهــا ،والســير
بشــكل مســتقيم جتــاه مخططــات وأهــداف سياســاتها اخلارجيــة ،حيــث تعتبــر
عالقــات التطبيــع التــي حصلــت مؤخــرا ً هــي مكســب سياســي كبيــر «إلســرائيل»
علــى حســاب اجلانــب الفلســطيني ،إذ لــم يعــد تقــدمي احللــول للقضيــة
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الفلســطينية شــرطا ً يحــول دون توقيــع الــدول العربيــة اتفاقيــات مــع «إســرائيل»
كمــا ورد فــي نصــوص مبــادرة الســام العربيــة 53عــام  .2002عــاوة علــى ذلــك،
تقــوم «إســرائيل» بعقــد مؤمترهــا للتكنولوجيــا «الســيبرانية» فــي شــهر نيســان/
أبريــل  ،2021فــي دبــي باســتضافة عــدد مــن املتحدثــن حــول العالــم ،ومبشــاركة
متحدثــن «إســرائيليني» مــن ضمنهــم رئيــس ســابق للموســاد «اإلســرائيلي» هــو
«تاميــر بــاردو».54
لعــب العامــل «الســيبراني» دورا ً كبيــرا ً فــي جــذب احلكومــات العربيــة للتطبيــع
مــع «إســرائيل» ،كلفهــا ذلــك باملقابــل مبالــغ ضخمــة وتنــازالت فــي املواقــف
السياســية .فقــد جتاهلــت الــدول املُط ّبعــة الصــراع «اإلســرائيلي» -الفلســطيني،
الــذي لــم يصــل إلــى احلــد األدنــى مــن احللــول املمكنــة وغيــر املمكنــة .وجتاهلــت
أيضــا ً مبــادرة الســام العربيــة ،التــي لطاملــا ســعت «إســرائيل» لقلــب بنودهــا،
ودفــع الــدول العربيــة للتنصــل مــن شــروطها (مــن أهمهــا مطالبــة الــدول العربية
مبقاطعــة «إســرائيل» اقتصاديـاً ،وعــدم توقيــع اتفاقيــات ســام مــع «إســرائيل» إال
بعــد اســتجابتها لقــرارات الشــرعية الدوليــة ،وإعــان قيــام دولــة فلســطني ،وإيجاد
حــل لقضيــة الالجئــن .55).. ،وعلــى العكــس مــن ذلــك متام ـاً ،فقــد هرولــت الــدول
العربيــة واحــدة تلــو األخــرى للتطبيــع مــع «إســرائيل» ،طمع ـا ً باملنافــع املزعومــة
التــي وعــدت بهــا حلفاءهــا.
خالصة
حتــول احملــور الرئيســي للعالقــات الدوليــة إلــى الفضــاء «الســيبراني» .قامــت
ّ
معظــم القــوى العامليــة اآلن بطــرح القضايــا «الســيبرانية» فــي سياســاتها
اخلارجيــة وأجنداتهــا ،واعتمــدت إســتراتيجيات «ســيبرانية» ،وعينــت دبلوماســيني
الكافيتــن ملتابعــة هــذه األهــداف اإلســتراتيجية.
ممــن ميتلكــون اخلبــرة واملهــارة
ْ
تقــدم هــذه الورقــة البحثيــة فــي مفهــوم الدبلوماســية «الســيبرانية»
( ،)Cyber Diplomacyمــن خــال حتليــل تطورهــا وحتديــد أهدافهــا وأبعادهــا
كمنظومــة أساســية تديــر العالقــات فــي اجملتمــع الدولــي .وتســلط الضــوء علــى
منــوذج الدبلوماســية «الســيبرانية اإلســرائيلية» ،بحيــث يتنــاول أهــم أهدافهــا،
ومــدى تطورهــا وتقدمهــا علــى املســتويني اإلقليمــي والدولــي ،ومــن ثــم اإلشــارة
حلجــم النفــع الــذي حققــه هــذا النــوع مــن الدبلوماســية «إلســرائيل» علــى
املســتوى األمنــي ،واالقتصــادي ،والسياســي أيضــاً.
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تفتــرض هــذه الورقــة بــأن الدبلوماســية «الســيبرانية» هي ممارســة دولية تُســتخدم
فيهــا األدوات والعقليــات الدبلوماســية مــن أجــل تقــدمي حلــول لقضايــا ناشــئة
مــن الفضــاء «الســيبراني» ،ومــن أجــل بنــاء مجتمــع «ســيبراني» دولــي منظــم
حتكمــه هيئــات عليــا ضابطــة ،بحيــث تربــط هــذه الدبلوماســية بــن املصالــح
الوطنيــة للــدول والديناميكيــات التــي حتكــم اجملتمــع العاملــي .وأن الدبلوماســية
«الســيبرانية اإلســرائيلية» هــي مــن أهــم أدوات فــرض قــوة وســيطرة «إســرائيل»
إقليمي ـا ً وعاملي ـاً ،لتحقيــق أهــداف أجنداتهــا وسياســاتها اخلارجيــة.
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الدعاية الرقمية اإلسرائيلية للفلسطينيني والعرب
«حتليل محتوى»
زياد حسيبا*

وفرت التطورات الرقمية وانتشار وسائل
التواصل االجتماعي أدوات فاعلة
إلسرائيل تستغلها في محاوالت بناء
روايتها ونشرها في العالم العربي،
مخترقة بذلك حواجز الدبلوماسية
التقليدية التي كانت تواجه حتى وقت
قريب جدارا ً حديديا ً عربياً .في املقابل،
هناك جهد كبير من شباب فلسطيني
مضاد أو في االجتاه املعاكس ،ويحقق
جناحات بالغة األهمية قد تفوق رغم
تطوعيتها واعتمادها على جهد فردي،
لكن هذا املقال يختص في حتليل
محتوى الدعاية اإلسرائيلية املوجهة
للفلسطينيني والعرب ضمن منصاتها
اخملصصة لذلك ،التي ترعاها جهات
عسكرية وحكومية.

أوال ً :الدبلوماسية اإلسرائيلية العامة
تعتبــر إســرائيل واحــدة مــن دول الصــف
األول فــي مجــال الدبلوماســية الرقميــة،
إذ أدركــت تــل أبيــب مبكــرا ً أهميــة
مواقــع التواصــل ،وأخــذت باالهتمــام
بهــذا احلقــل ،مــا جعــل إســرائيل فــي
املراكــز املتقدمــة فــي الدبلوماســية
الرقميــة ،وقامــت إســرائيل فــي آذار/
مــارس  2016باســتضافة أول مؤمتــر دولــي
للدبلوماســية الرقميــة مبشــاركة العديــد
مــن الــدول الرائــدة فــي هــذا اجملــال مثــل
الواليــات املتحــدة األميركيــة ،واململكــة
املتحــدة ،وكنــدا ،والدمنــارك ،ومبشــاركة
العديــد مــن الباحثــن اخملتصــن ،مــا يــدل
علــى االهتمــام املبكــر مــن قبــل احلكومــة
اإلســرائيلية بهــذا امللــف.1
وكمــا أشــار موقــع وزارة اخلارجيــة
اإلســرائيلية باللغــة العربية،فقــد «ناقــش

املؤمتــر موضــوع «التكنولوجيــا فــي خدمــة الدبلوماســية» وقضايــا مثــل اســتخدام
الشــبكات االجتماعيــة مــن قبــل وزارات اخلارجيــة لتحقيــق أهــداف سياســية،
واالنخــراط فــي حــوار مــع اجلمهــور عبــر املواقــع اإللكترونيــة ،وإتاحــة اخلدمــات
القنصليــة للمواطنــن فــي حــاالت الطــوارئ وتســويق الدولــة .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،تطــرح علــى بســاط البحــث للمــرة األولــى إمكانيــة إنشــاء شــبكة رقميــة
دوليــة لــوزارات الشــؤون اخلارجيــة».2
*منتسب لبرنامج الزمالة البحثية-مركز األبحاث
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ومتــارس إســرائيل الدبلوماســية الرقميــة عبــر توظيــف مئــات احلســابات علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي بأكثــر مــن  50لغــة ،مبــا فيهــا العربيــة ،واإلجنليزيــة،
والفنلنديــة ،واإلندونيســية ،واإلســبانية ،والفارســية وغيرهــا ،مــا يــدل علــى أن
اجلهــود املبذولــة فــي هــذا اجملــال هائلــة ،وأن توظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي
باتــت مهمــة للغايــة فــي قضيــة الصــراع العربــي اإلســرائيلي.
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وفيمــا يخــص الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية جتــاه الناطقــن باللغــة العربيــة،
كانــت فكــرة تواصــل إســرائيل مــع الشــعوب العربيــة غيــر واقعيــة ،فحتــى بعــد
التوقيــع علــى اتفاقيتــي الســام :كامــب ديفيــد مــع مصــر فــي عــام  1978ووادي
عربــة مــع األردن فــي عــام  ،1994إال أن الســام اقتصــر علــى املســتوى الرســمي
والدبلوماســي فقــط ،ولكــن ،ومــع ظهــور وســائل التواصــل االجتماعــي ،باتــت
الفرصــة ســانحة إلســرائيل لكــي تتواصــل مــع الشــعوب العربيــة ،فمنصــات
التواصــل كفيســبوك وتويتــر وغيرهمــا وفــرت منصــة خصبــة الســتهداف اجلمهــور
العربــي ومحاولــة التأثيــر عليــه وإرســال الرســائل اإلســرائيلية إليــه.
وفــي هــذا ،تقــول املســؤولة فــي اخلارجيــة اإلســرائيلية «لينــدا مينوهــن» املنحــدرة
مــن أصــول عراقيــة فــي تصريحاتهــا لواشــنطن بوســت إنهــا لــم تتخيــل بعــد
أربعــن عامــا ً مــن تركهــا للعــراق ،أنهــا ســتقود اجلهــود الدبلوماســية العامــة
اإلســرائيلية املوجهــة للعــرب ،فهــي أصبحــت ســفيرة مــن نــوع آخــر تعمــل فــي
اجملــال الرقمــي .وحتدثــت مينوهــن عــن التفاعــل اليومــي الــذي يتــم مــع العــرب
عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي ،وعــن ربــط العــرب بخبــراء ومعلمــن وأطبــاء
إســرائيليني ،وعــن قيــام الصفحــات بتقــدمي معلومــات عــن إســرائيل والديانــة
اليهوديــة واليهــود ،وعــن أنهــا تهــدف إلــى إظهــار القيــم املشــتركة التــي
يتشــاركها اليهــود والعــرب كمــا قالــت مينوهــن.3
وتــدل تصريحــات مينوهــن علــى حجــم اجلهــود الهائلــة املبذولــة فــي مجــال
الدبلوماســية الرقميــة جتــاه العــرب ،فالتفاعــل اليومــي علــى الصفحــات
اإلســرائيلية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يعتبــر كبيــراً ،وإن كان تفاعــا ً
ســلبياً ،وفــي هــذا ،يقول الناطــق باســم وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية باللغــة العربية
حســن كعبيــة ،إن العاملــن فــي قســم الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية
يواجهــون حتديـا ً فــي أنهــم أمــام أشــخاص ترعرعــوا علــى كراهيــة إســرائيل ،علــى
حــد وصفــه ،وأن الكثيــر مــن التعليقــات هــي عبــارة عــن شــتائم ،ولكــن تواجههــم
الصفحــات اإلســرائيلية بطــرق دبلوماســية بالــرد علــى التعليقــات وعــدم احلظــر أو
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إخفــاء التعليقــات حســب قولــه .ويضيــف أن الهــدف هــو عــرض صــورة إســرائيل
«احلقيقيــة» ،مشــيرا ً إلــى أنــه عندمــا حوكــم رئيــس إســرائيلي بتهمــة االغتصــاب
وألقــي القبــض عليــه وســجن ،وعندمــا حوكــم رئيــس وزراء آخــر بتهمــة الرشــوة
ومت ســجنه ،فــإن الصفحــات اإلســرائيلية قامــت بالنشــر عــن هــذه القضايــا ،مــا
أدى إلــى تفاعــل إيجابــي ،حســب قولــه ،مــن قبــل اجلمهــور العربــي الــذي أبــدى
إعجابــه بالدميقراطيــة اإلســرائيلية .4لكــن املتابــع للتفاعــل العربــي علــى املواقــع
اإلســرائيلية يــرى حجــم الرفــض الهائــل للمحتــوى اإلســرائيلي والشــتائم جتــاه
اإلســرائيليني.
ووفــرت هــذه املنصــات وســيلة ســهلة ملــن يرغــب مــن العــرب بالتواصــل مــع
اإلســرائيليني ،فخانــة الرســائل تبقــى مفتوحــة وســرية ،بحيــث ال يتــم معرفــة
مــن قــام بالتواصــل مــع اإلســرائيليني ،وهــذا أمــر يعتبــر فــي غايــة اخلطــورة علــى
البلــدان العربيــة ،خاصــة مــن الناحيــة األمنيــة ،والتفاعــل علــى خانــة التعليقــات
ال يعتبــر دائمــا ً معيــارا ً واضحــاً ،فالتفاعــل ،وإن كان ســلبياً ،يــؤدي إلــى انتشــار
احملتــوى ،مــا يعنــي وصولــه إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن اجلمهــور.
ويالحــظ فــي احملتــوى اإلســرائيلي أنــه مبنــي بطريقــة تراعــي العقليــة العربيــة
الرافضــة للوجــود اإلســرائيلي وحتــاول اختراقهــا ،فيبتعد احملتــوى الرقمي اإلســرائيلي
عــن القضايــا اخلالفيــة واجلدليــة مــع اجلمهــور العربــي ،كأحقيــة إســرائيل فــي
الوجــود ،كمــا يتســم هــذا احملتــوى باملرونــة العاليــة وســرعة االســتجابة للحــدث،
وهــذا يظهــر فــي أي عــدوان علــى القطــاع مث ـاً ،حيــث يســلط احملتــوى الرقمــي
اإلســرائيلي الضــوء علــى القــدرات العســكرية اإلســرائيلية مبواجهــة «اإلرهــاب
الفلســطيني املوجــه ضــد املدنيــن اإلســرائيليني».
وميكــن تقســيم الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية جتــاه الناطقــن باللغــة
العربيــة إلــى مســاحتني :األولــى موجهــة للفلســطينيني ،والثانيــة تســتهدف
اجلمهــور العربــي الواســع.
الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية جتاه الفلسطينيني
لعــل النمــوذج األبــرز فــي هــذه املســاحة هــو «املنســق» ،فصفحــة املنســق تقــدم
محتــوى يــروج لــإدارة املدنيــة كبديــل للســلطة الفلســطينية ،إذ يقــوم املنســق
بتوفيــر «خدمــات» للمواطنــن الفلســطينيني ،وتســلط الصفحــة الضــوء على هذه
اخلدمــات ودورهــا فــي حتســن حيــاة الفلســطينيني ،باإلضافــة إلــى إبــراز «اجلهــد»
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اإلســرائيلي فــي توفيــر البنيــة التحتيــة مبــا يخــدم املواطنــن الفلســطينيني .فــي
شــهر كانــون األول /ديســمبر  ،2021بلــغ عــدد اإلعجابــات بصفحــة املنســق حوالــي
 721ألــف إعجــاب ،وهــو رقــم كبيــر ،خاصــة أنــه يأتــي بعــد انتشــار حملــة «يــا
عنــدي يــا عنــد املنســق» ،التــي دعــت إلــى مقاطعــة صفحــة املنســق .واألخطــر
هــو التفاعــل اإليجابــي للجمهــور علــى الصفحــة ،ففــي دراســة بحثيــة أجريــت
فــي جامعــة بيرزيــت بعنــوان «تأثيــر صفحــات فيســبوك اإلســرائيلية الناطقــة
بالعربيــة علــى اجلمهــور الفلســطيني– صفحــة «املنســق» كحالــة دراســية» ،مــن
نتائجهــا حصــول صفحــة املنســق اإلســرائيلية علــى  % 76تعليقــات إيجابيــة و24
 %ســلبية».5
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لــم تنكفــئ إســرائيل عــن محاولــة إيجــاد وخلــق قيــادة بديلــة للشــعب
الفلســطيني ،واملنســق هــو جتســيد لهــذه الفكــرة فــي الوقــت احلالــي ،فعبــر
صفحاتــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،يقــوم بــإدارة شــؤون العديــد مــن
الفلســطينيني .وعنــد الدخــول إلــى املوقــع الرســمي للمنســق ،الــذي يســمى وحدة
تنســيق أعمــال احلكومــة فــي املناطــق ،يتحــدث املنســق عــن دوره بقضايــا كالبنيــة
التحتيــة واألديــان واجملــال االقتصــادي والصحــي والزراعــي والطاقــة والقانــون
والقضــاء وغيرهــا ،فــي رســالة واضحــة عــن الــدور البديل للســلطة الفلســطينية،
حيــث «أعــرب مراقبــون فلســطينيون عــن اعتقادهــم بــأن إســرائيل تســعى مــن
خــال توســيع مجــال عمــل مكاتــب اإلدارة املدنيــة فــي األراضــي الفلســطينية ،إلى
ســحب البســاط مــن حتــت أقــدام الســلطة الفلســطينية ،وتعبئــة أي فــراغ قــد
يحــدث فــي حــال «حلّهــا» ،أو ســقوطها» .6وتركــز صفحــات املنســق علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،علــى اجليــش اإلســرائيلي وتعمــل علــى إبــراز دوره فــي كل
شــيء ،حتــى فــي القضايــا التــي تتعلــق فــي احليــاة املدنيــة بالنســبة للمواطنــن
الفلســطينيني ،إذ يقــوم املنســق اإلســرائيلي دائمـا ً بالتعريــف عــن نفســه برتبتــه
يالحــظ
العســكرية ،وفــي الســواد األعظــم مــن احملتــوى املنشــور حــول املنســقَ ،
ارتــداؤه الدائــم للبــزة العســكرية.
ويظهــر فــي كافــة األنشــطة التــي تنشــرها صفحــة املنســق اجليــش اإلســرائيلي،
فتبــرز الصفحــة إدارة ضبــاط اجليــش اإلســرائيلي ملشــاريع البنيــة التحتيــة
واإلشــراف عليهــا ،وقيــام اجليــش بتنظيــم دخــول العمــال إلــى إســرائيل ،وإظهــار
«العالقــة املتينــة وعالقــة الصداقــة» بــن العمــال واجليــش اإلســرائيلي ،وإشــراف
اجليــش علــى مشــاريع الزراعــة وغيرهــا مــن املظاهــر ،وهنــا تكمــن أهميــة هــذا
احملتــوى بترســيخ صــورة تغلغــل اجليــش اإلســرائيلي فــي كافــة مناحــي احليــاة فــي
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الضفــة الغربيــة ،وفــي إدارة شــؤون حيــاة الفلســطينيني ،وهــذا أمــر لــه أبعــاد
مهمــة فــي تطبيــع وجــود االحتــال واجليــش اإلســرائيلي فــي كافــة مجــاالت
احليــاة ،مبــا فيهــا اجملــاالت املدنيــة فــي عقــول املتابــع الفلســطيني حتديــداً.
ومتــارس صفحــات املنســق الترهيــب والترغيــب ،فمــن مظاهــر الترغيــب التــي
يســتعملها حمــات إزالــة املنــع األمنــي التــي تســتهدف الفلســطينيني «أصحــاب
الســوابق األمنيــة» ،فضابــط اجليــش اإلســرائيلي يوفــر لهــذه الفئــة مــن الشــعب
الفلســطيني فرصــة للقــاء بــه باســتمرار للحديــث والنقــاش ومــن ثــم النظــر فــي
إمكانيــة إزالــة املنــع األمنــي حتــى يتمكنــوا مــن العمــل فــي إســرائيل ،والرســالة
األولــى مــن وراء هــذا الفعــل تكمــن فــي كســر اجلمــود بــن هــذه الفئــة واجليــش
اإلســرائيلي ،إذ يذهــب الفلســطيني للجلــوس واحلديــث مــع ضبــاط االحتــال فــي
العديــد مــن القضايــا ،وقــد تذهــب إلــى أبعــد وأخطــر مــن ذلــك بتجنيــد العمــاء
إلســرائيل .أمــا الرســالة الثانيــة ،فتقــوم علــى إظهــار إســرائيل حســن نواياهــا
للعالــم وللجمهــور الفلســطيني والعربــي حتديــداً ،خاصــة أن إظهــار النوايــا يأتــي
عــن طريــق القــوة احملتلــة وهــي اجليــش اإلســرائيلي ،أمــا الرســالة الثالثــة ،فهــي
دعــوة للمتابعــن للتخلــي عــن العمــل املقــاوم لالحتــال ،واالنشــغال بالعمــل
وجمــع األمــوال.
يقــوم املنســق دائم ـا ً بالربــط بــن األمــن واألمــان واالزدهــار واالنتعــاش االقتصــادي،
ومــا إن يقــع حــدث أمنــي معــن ،حتــى تبــدأ التهديــدات وإعــادة التذكيــر بالربــط،
يقــوم املنســق باســتعمال هــذه الورقــة ،خللــق رأي عــام فلســطيني داخلــي مضــاد
ألي فعــل مضــاد للقــوة االحتالليــة ،فتذكيــر أكثــر مــن  200ألــف عامل فلســطيني
يعملــون فــي إســرائيل ،وفــق مــا تــرى إســرائيل ،بــأن مصــدر رزقهــم وعملهــم مهدد
بســبب أي حــدث أمنــي ،كفيــل بجعــل الــرأي العــام لهــؤالء العمــال وعائالتهــم
مضــادّا ً ألعمــال املقاومــة دون وعــي منهــم حــول مــا يــدور علــى أرض الواقــع ومــا
تعرضــوا لــه مــن تأثيــر عبــر هــذه املنصــات.
وتقــوم صفحــة املنســق علــى العديــد مــن األهــداف ،أهمهــا مــا مت شــرحه مبحاولــة
اســتبدال الســلطة الفلســطينية أو اجلهوزيــة فــي حــال حــدوث فجــوة أو انهيــار
للســلطة الفلســطينية بســبب السياســات اإلســرائيلية املؤديــة لذلــك .وتعمــل
الصفحــة علــى تلميــع صــورة االحتــال اإلســرائيلي واجليــش اإلســرائيلي للجمهــور
العربــي والفلســطيني حتديــدا ،بــل وتذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي محاولــة إضفــاء
شــرعية فــي عقــول املتابعــن علــى حضــور اجليــش اإلســرائيلي فــي كافــة أنحــاء
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احليــاة املدنيــة للفلســطينيني ،وهــو مــا يترتــب عليــه العديــد مــن األمــور فــي غايــة
اخلطــورة ،وفــي احملتــوى الــذي تقدمــه نــوع مــن إعــادة ترتيــب األجنــدة فــي عقــول
املتابعــن وتغييــر للصــورة النمطيــة ،بجعــل احليــاة االقتصاديــة والعمــل واالزدهــار،
علــى حــد قــول املنســق ،ذات أهميــة عاليــة ،والتحريــض علــى املقاومــة ووصفهــا
باإلرهــاب والتخريــب وربطهــا بأنهــا عائــق أمــام عمليــة التقــدم والتنميــة فــي
األراضــي الفلســطينية ،وغيرهــا مــن األمــور والقضايــا التــي يركــز عليهــا املنســق
مــن خــال صفحتــه التــي يحــاول إعــادة ترتيــب الشــارع الفلســطيني فيهــا.
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الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية جتاه الشعوب العربية
خاصـا ً بها،
حتمــل الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية للــدول التي تعاديهــا محتوى ّ
واملقصــود هنــا بالــدول املعاديــة إمــا الــدول املعاديــة بالشــقني الرســمي والشــعبي،
كإيــران علــى ســبيل املثــال ،أو الــدول املعاديــة إلســرائيل علــى املســتوى الشــعبي
فقــط كمصــر .يتحــدث رئيــس القســم الرقمــي فــي وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية
«يفتــاح كورييــل» عــن أن إســرائيل مــن الــدول الرائــدة فــي مجــال الدبلوماســية
الرقميــة ومــن أوائــل الــدول التــي افتتحــت قنــوات رقميــة ومــن أفضلهــا عامليــا،
ويتحــدث عــن التواجــد اإلســرائيلي علــى خمــس منصــات رئيســية وهــي فيســبوك
وإنســتغرام وتويتــر وتلغــرام ويوتيــوب ،باإلضافــة إلــى إدارة بعــض احلســابات األخــرى
والتوســع نحــو تطبيقــات كـــتيك تــوك ولينكــد إن .ويشــير مديــر املكتــب العربــي
فــي قســم الدبلوماســية الرقميــة فــي وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية «يوناتــان
جونــن» إلــى أن بــاده تركــز علــى النشــر عــن التعايــش داخــل إســرائيل وابتكاراتهــا
يومي ـا ً
وإســهاماتها فــي العالــم ،مشــيرا ً إلــى “آالف” طلبــات اللجــوء التــي تصــل
ّ
7
مــن العالــم العربــي عبــر صناديــق الرســائل لصفحاتهــم علــى مواقــع التواصــل .
للتصريحــات اإلســرائيلية داللــة علــى القــدرة على اختــراق العالــم العربــي والتوغل
فيــه ،وتكمــن اخلطــورة فيمــا يــدور خلــف الكواليــس فــي الرســائل املتبادلــة غيــر
الظاهــرة للعلــن ،وحتــى وإن كان التفاعــل فــي خانــة التعليقــات ســلبياً.
أمــا أهــم الرســائل التــي حتــاول إســرائيل إرســالها إلــى الشــعوب العربيــة مــن
خــال منصاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فهــي:
•البحث عن القيم املشتركة
يلحــظ املتابــع لصفحــات التواصــل اإلســرائيلية قيــام هــذه الصفحــات بالتركيــز
علــى القضايــا املشــتركة بــن العــرب واإلســرائيليني .يتكــون اجملتمــع اإلســرائيلي
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اليهــودي مــن عــدة مكونــات عرقيــة ،مــن أهمهــا اليهــود مــن أصــول عربيــة ،وتقــوم
األجهــزة اإلســرائيلية بالتركيــز علــى هــؤالء اليهــود مــن أصــول عربيــة ،وتســتعرض
عاداتهــم وتقاليدهــم القريبــة مــن العــرب .باإلضافة إلى ذلك ،تســتغل فلســطينيي
الداخــل والوجــود العربــي إلظهــار اجملتمع اإلســرائيلي كمجتمــع مثالــي وأن «ما يدور
فــي اخلــارج مــن حديــث عــن العنصريــة واالحتــال وغيرهــا مــن القضايــا املعروفــة
عــن إســرائيل ليســت صحيحــة» ،وبالعــودة إلــى اليهــود مــن أصــول عربيــة ،تلعــب
الصفحــات اإلســرائيلية علــى وتــر حنينهــم إلــى أوطانهــم األم واحلديــث عــن
ذكرياتهــم فــي بغــداد والقاهــرة واإلســكندرية كمحاولــة للربــط بــن اإلســرائيلي
فــي إســرائيل والعربــي فــي البــاد العربيــة .ومثــاال علــى ذلــك ،مــا نشــرته صفحــة
الفيســبوك «إســرائيل تتكلــم بالعربيــة» بتاريــخ  8أيلــول /ســبتمبر  2020عــن
املغنيــة اإلســرائيلية «متــار شــوقي» ،وفــي هــذا الفيديــو ،تتحــدث متــار عــن أنهــا
مواليــد إســرائيل وســكان يافــا ،وعــن أصولهــا اللبنانيــة ،وتشــير إلــى أنهــا تنحــدر
مــن عائلــة فنيــة لبنانيــة األصــول ،وعــن شــوقها لبيــروت بســبب حديــث والدهــا
املتكــرر عــن بيــروت وجمالهــا وشــوقه لبيــروت ،وعــن رغبتهــا امللحــة بالغنــاء فــي
بيــروت ،وفــي ختــام الفيديــو الــذي ميتــد ألكثــر مــن ثمانــي دقائــق ،تتحــدث عــن
أمنيتهــا للتعــرف علــى اجلمهــور اللبنانــي عــن قــرب والغنــاء لــه حتــى يــرى «كيــف
أننــا متشــابهون».
تنشــر هــذه القنــوات حلقــات للحديــث عــن التشــابه بــن اللغتــن العربيــة
والعبريــة ،كالفيديــو الــذي نشــرته صفحــة «إســرائيل تتكلــم بالعربيــة» بتاريخ 19
تشــرين األول /أكتوبــر  2020لفتاتــن تتحدثــان وتناقشــان املصطلحــات املتشــابهة
بــن اللغتــن العربيــة والعبريــة ،وفــي بدايــة الفيديــو ،تقــول إحداهمــا إن «العربيــة
والعبريــة لغتــان شــقيقتان» ،ومــن ثــم يبــدأوا بســرد املصطلحــات العبريــة
املشــتقة مــن اللغــة العربيــة كنــوع مــن إظهــار التشــابه بــن الثقافتــن.
تكمــن أهميــة هــذه الرســائل فــي خلــق نــوع مــن الــود بــن العــرب وإســرائيل،
فمتابعــة هــذا النــوع مــن احملتــوى يخلــق شــيئا ً مــن األلفــة لــدى املشــاهد واملتابــع
مــع احملتــوى ،وهنــا يكمــن الــذكاء فــي إرســال هــذه الرســالة ،فهــي بعيــدة عــن
النقاشــات واجلــداالت التــي مــن املمكــن أن جتعــل عقــل املتابــع يتوقــف عــن
التفكيــر ويتخــذ حالــة دفاعيــة ،كــون إســرائيل احتــاال ً لألراضــي العربيــة ،وينظــر
لألمــور بطريقــة وديــة.
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يالحــظ فــي الصفحــات اإلســرائيلية جلوؤها املتكــرر لالستشــهاد بالقــرآن واألحاديث
النبويــة فــي خطابهــا للعالــم العربــي ،مــا يجعــل الرســائل أكثــر مقبوليــة لــدى
املســتمعني ،وقــد تكــررت هــذه الظاهــرة فــي العديــد مــن املناســبات .وتنشــط فــي
اســتعمالها بشــكل مكثــف صفحــات الناطــق باســم جيــش االحتــال «أفيخــاي
أدرعــي» ،فهــو يهــودي ســوري األصــل ،ويتقــن اللغــة العربيــة ويحفــظ العديــد
مــن آيــات القــرآن ويســتعملها فــي العديــد مــن املناســبات ،فــا نــكاد نــراه يتــرك
مناســبة إســامية إال ويظهــر بفيديوهاتــه لتهنئــة املســلمني بأعيادهــم ،بــل إنــه
يتابــع كافــة الشــعائر اإلســامية كقيامــه بشــكر اهلل ألن فريضــة احلج لــم تتوقف
ومتــت بســام فــي هــذا العــام فــي منشــور علــى صفحتــه علــى الفيســبوك نشــره
فــي  29متــوز /يوليــو  ،2020وقيامــه بنشــر فيديــو بتاريــخ  24متــوز /يوليــو  2017يحمل
األحاديــث وآيــات مــن القــران الكــرمي بعــد عمليــة حلميــش ،فذكــر حديــث الرســول
(ال تقتلــوا صبيــا وال امــرأة وال شــيخا كبيــرا) ،ومــن ثــم تبــدأ تــاوة آيــات مــن القــرآن
الكــرمي تتحــدث عــن جــزاء القاتــل فــي القــرآن الكــرمي .هــذه بعــض األمثلــة علــى
اســتخدام اخلطــاب الدينــي اإلســامي فــي مخاطبــة العالــم العربــي ،وهــي ظاهــرة
متكــررة لــدى أفيخــاي أدرعــي والصفحــات اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة.
•االندماج
إحــدى الدعايــات املهمــة التــي حتــاول الصفحــات اإلســرائيلية التركيــز عليهــا هــي
دعايــة االندمــاج ،واملقصــود مبلــف االندمــاج هنــا أصحــاب البــاد من الفلســطينيني
األصالنيــن ،واندماجهــم وعالقتهــم مــع اليهــود فــي إســرائيل .حتــاول إســرائيل مــن
خــال صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل ضــرب فكــرة االحتــال والصــراع مــن خــال
إظهــار العالقــات بــن الفلســطينيني واليهــود فــي إســرائيل علــى أنهــا وديــة ،بــل
ومتتــد هــذه األداة إلــى مــا أبعــد مــن ذلــك عبــر تركيــز أدوات االحتــال الرقميــة
علــى جنــود عــرب فــي جيــش االحتــال وفــي األجهــزة األمنيــة اخلاصــة بــه ،مــا
يعطــي شــرعية أكبــر لالحتــال فــي نظــر املتابــع ،ومثــال ذلــك مــا نشــرته صفحــة
إســرائيل تتكلــم بالعربيــة بتاريــخ  1تشــرين األول /أكتوبــر  2020حــول اللــواء جمــال
حكــروش ،وهــو يعــرف نفســه علــى أنــه مواطــن مســلم إســرائيلي ،ويتحــدث عــن
طبيعــة عملــه فــي الشــرطة وعــن أنــه كيــف كان كمســلم مديــرا ً في عملــه على
اليهــود ،كمحاولــة لالســتدالل علــى عــدم وجــود فصــل عنصــري فــي إســرائيل .أما
الشــخص اآلخــر الــذي تركــز عليــه وســائل اإلعــام اإلســرائيلية بلغاتهــا اخملتلفــة،
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فهــو يوســف حــداد .ويعــرف يوســف حــداد نفســه علــى إســرائيلي مــن ســكان
الناصــرة ،ويركــز فــي خطابــه علــى أنــه عربــي خــدم فــي جيــش االحتــال ولــم
يشــعر بــأي فــرق أو عنصريــة بســبب أنــه عربــي فــي اجليــش اإلســرائيلي ،ومــن ثــم
يتحــدث عــن إصابتــه فــي حــرب لبنــان  2006وكيــف أن اجليــش اإلســرائيلي لــم
يتخــلَّ عنــه بعــد إصابتــه ،ويعــدد مناقــب اجليــش اإلســرائيلي ،ومــن ثــم ينتقــل
للحديــث عــن احليــاة املشــتركة للعــرب واليهــود فــي إســرائيل وعــن جمــال احليــاة
فــي إســرائيل.
•التقدم العلمي
تقــوم الصفحــات اإلســرائيلية بالتركيــز علــى قضيــة التقــدم العلمــي إلســرائيل،
وحتــاول إظهارهــا بصــورة الدولــة املتقدمــة تكنولوجي ـاً ،وتركــز فــي حديثهــا علــى
العلــم والعلمــاء اإلســرائيليني وعــن تقــدم اجلامعــات اإلســرائيلية فــي التصنيــف
العاملــي ،وأحيانــا تذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي احلديــث عــن الرســائل العلميــة
بطريقــة ربــط غريبــة ،مثــال ذلــك مــا نشــرته صفحــة “إســرائيل بالعربيــة” علــى
تويتــر وإســرائيل فــي مصــر علــى الفيســبوك حــول العالــم اليهــودي رميونــد
شــينازي ،وهــو يهــودي ذو أصــول مصريــة ،اضطــرت أســرته للرحيــل فــي عهــد
ـس الشــعب
جمــال عبــد الناصــر ،بحســب ادعــاء الصفحــة ،وأنــه رغــم ذلــك لــم ينـ َ
املصــري ،وحينمــا اختــرع لقــاح فيــروس ( ،)Cقــام ببيــع العــاج ملصــر بســعر أرخــص
مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة التــي يعمــل بهــا ،وتركــز الصفحــات اإلســرائيلية
علــى اســتعراض التكنولوجيــا الزراعيــة والعســكرية والطبيــة والتقنيــة ،وعلــى
إظهــار وإبــراز أي اختــراع إســرائيلي.
وفــي أمثلــة أخــرى ،خصــص احملتــوى الرقمــي اإلســرائيلي محتــوى ً خاصـا ً يســتهدف
الشــارع الســوداني مــن خــال الرســائل التــي كانــت ترســل للســودان كقضيــة
التضامــن اإلســرائيلي مــع الشــعب الســوداني عقــب الفيضانــات التــي حصلــت
فــي صيــف عــام  2020وقيامهــم بتاريــخ بتاريــخ  8أيلــول /ســبتمبر  2020مــن
خــال صفحــة إســرائيل تتلكــم بالعربيــة باســتعمال بعــض العبــارات اإلســامية
كعبــارة ال حــول وال قــوة إال بــاهلل .ومنــذ اإلعــان عــن نيــة التطبيــع مــع اخلرطــوم،
كان أول االهتمامــات يصــب حــول قضيــة تصديــر إســرائيل للتكنولوجيــا اخلاصــة
بهــا للســودان وتســخيرها فــي خدمــة الســودان وأهــل الســودان وخاصــة فــي
اجملــال الزراعــي ،دون اإلعــان عــن النوايــا اإلســرائيلية احلقيقيــة فــي اســتغالل مــوارد
الســودان ،بحيــث ذكــرت صفحــة إســرائيل تتكلــم بالعربيــة بتاريــخ  23تشــرين
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األول /أكتوبــر « :2020اتفقــت إســرائيل والســودان علــى البــدء بعالقــات جتاريــة
واقتصاديــة مــع التركيــز أوال علــى الزراعــة .كمــا اتفــق الطرفــان علــى أن تلتقــي
وفــود مــن كال البلديــن ملناقشــة اتفاقــات تعــاون فــي هــذه اجملــاالت إضافــة إلــى
تكنولوجيــا الزراعــة ،والطيــران ،وقضايــا الهجــرة ،ومجــاالت أخــرى تخــدم مصلحــة
الشــعبني».
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•امللف اإليراني
هنــاك تركيــز واضــح مــن الصفحــات اإلســرائيلية علــى امللــف اإليرانــي ،إذ تقــوم
الصفحــات اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة بالتركيــز علــى العــداء املشــترك مــع
إيــران ،خاصــة عنــد مخاطبــة شــعوب اخلليــج ،بحيــث تظهــر أن إســرائيل ليســت
هــي العــدو احلقيقــي للعــرب ،بل إيــران هي مــن تعــادي العــرب وإســرائيل ،وأن األخيرة
علــى أرض الواقــع هــي صديــق للعــرب ،ويالحــظ تركيــز الصفحــات اإلســرائيلية
منــذ توقيــع اتفاقيــات الســام مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة والبحريــن علــى أن
لعبــة إيــران فــي املنطقــة قــد فضحــت وأن النفــوذ اإليرانــي ســيضعف ويتقلــص
بســبب توقيــع هــذه االتفاقيــات.
•اجليش اإلسرائيلي
يالحــظ إبــراز اجليــش اإلســرائيلي فــي احملتــوى الرقمــي بشــكل ملحــوظ ،فتــارة
حتــاول هــذه الصفحــات إظهــار اجلانــب اإلنســاني لهــذا اجليــش ،كالتركيــز علــى
النشــر بــأن اجليــش اإلســرائيلي قــام مبســاعدة الالجئــن الســوريني فــي إســرائيل،
وعــن بعــض املهمــات اإلنســانية التــي يقــوم بهــا ملســاعدة الفلســطينيني.
وتلجــأ الصفحــات اإلســرائيلية فــي بعــض األحيــان للحديــث عــن قــدرات اجليــش
الهائلــة كنــوع مــن التهديــد املبطــن ،ويتقــن هــذا الــدور جيــدا «أفيخــاي أدرعــي»
فــي احلديــث عــن القــدرات واالكتشــافات التــي حققهــا اجليــش اإلســرائيلي،
باإلضافــة إلــى قيــام هــذه الصفحــات باتخــاذ وضعيــة دفاعيــة والتهديــد والوعيــد
عنــد حــدوث أي حــدث أمنــي أو مناوشــات أو تهديــدات ،والتصعيــدات التــي حتــدث
بقطــاع غــزة أو علــى اجلبهــة الشــمالية مــع لبنــان حــزب اهلل خيــر مثــال.
•التفاعل مع األحداث اإلقليمية
تقــوم الصفحــات اإلســرائيلية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بالتفاعــل مــع
األحــداث اليوميــة التــي تــدور فــي الوطــن العربــي ،والتــي حتمــل أهميــة بالنســبة

53

العدد 286-285
خريف وشتاء ٢٠٢١

ملف العدد

الدعاية الرقمية اإلسرائيلية للفلسطينيين والعرب «تحليل محتوى»

للعــرب ،وتقــوم هــذه الصفحــات بالنشــر والتفاعــل مــع األحــداث ،ســواء كانــت
مفرحــة أو حزينــة ،وحتــاول دائمــا ربــط هــذه األحــداث بإســرائيل ،فبعــد انفجــار
بيــروت الــذي حــدث فــي بدايــة شــهر آب /أغســطس مــن العــام املاضــي ،قامــت
الصفحــات اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة بتكثيــف النشــر حــول مــا حــدث
ببيــروت وعــن التضامــن اإلســرائيلي مــع بيــروت وأهــل بيــروت ،وفــي نفــس الســياق،
قامــت الصفحــات اإلســرائيلية بالتفاعــل بشــكل مكثــف بعــد فيضانات الســودان
للتعبيــر عــن أســفها وحزنهــا على مــا حصــل بالســودان ،وتعــزي الشــعب الكويتي
بوفــاة الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر .وميتــد التفاعــل إلــى أبعــد مــن ذلــك ،فنجــد
الصفحــات اإلســرائيلية تعــزي فــي وفــاة الفنــان املصــري محمــود ياســن ،وتتحــدث
عــن شــغف عشــاق الســينما اإلســرائيليني بأفالمــه ،ومــا نشــرته صفحــة أفيخــاي
أدرعــي فــي يــوم  11تشــرين األول /أكتوبــر  ،2020وهــو فيديــو جلنــود إســرائيليني
يغنــون إحــدى أغانــي الفنــان عمــرو ديــاب ،ويقــوم الناطــق باســم جيــش االحتــال
بتهنئــة الفنــان املصــري عمــرو ديــاب ،واصفــا ً إيــاه بالهضبــة فــي عيــد ميــاده،
ويتمنــى لــه عيــد ميــاد ســعيدا ً منــه ومــن جميــع محبــي عمــرو ديــاب فــي
إســرائيل.
انعكاسات الدبلوماسية الرقمية اإلسرائيلية على القضية الفلسطينية
أحــد اآلثــار اخلطيــرة املترتبــة علــى الدبلوماســية الرقميــة اإلســرائيلية هــي األثــر
األمنــي ،فالصفحــات اإلســرائيلية باتــت منصــة للتجنيــد الســهل للشــباب
العربــي ،إذ حتــدث العديــد مــن املســؤولني اإلســرائيليني عــن آالف الرســائل التــي
تصلهــم يوميــا ً مــن الشــباب العربــي ،مــا يعنــي وجــود حلقــة وصــل وتواصــل
ســهلة بــن األجهــزة اإلســرائيلية اخملتلفــة والشــباب العربــي ،مــا يعنــي اختراق ـا ً
أمنيــا ً للمنطقــة العربيــة .وحتــى لــو كانــت هــذه املزاعــم نوعــا ً مــن املبالغــة،
فإن ّهــا جــزء مــن حــرب نفســية إلظهــار الشــارع العربــي شــارعا ً مخترق ـاً ،وهش ـاً،
وبعيــدا ً عــن الفلســطينيني.
أمــا فيمــا يتعلــق بامللــف الفلســطيني ،فيركــز املنســق علــى خلــق قنــوات تواصــل
عديــدة ،عــن طريــق صفحــة الفيســبوك وتوفيــر أرقــام للتواصــل عبــر تطبيــق
الواتــس آب ،واحلمــات التــي يدعــو لهــا إلزالــة املنــع األمنــي التــي يقــوم بهــا
الشــباب الفلســطيني مبقابلــة ضبــاط جيــش االحتــال دون معرفــة مــا دار بينهــم
مــن حديــث ومــا النوايــا ،ويالحــظ مــن خــال التعليقــات أن العديــد مــن املتابعــن
يقومــون بتقــدمي شــكاواهم واحتياجاتهــم للمنســق بشــكل علنــي ومباشــر.
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وينتهــك تطبيــق املنســق معاييــر اخلصوصيــة للمســتخدمني بشــكل واضــح،
«فوفقــا ً لصحيفــة هآرتــس اإلســرائيلية ،مــن أجــل تثبيــت التطبيــق ،يحتــاج
املســتخدمون إلــى املوافقــة علــى الشــروط التالية :يجــوز لنــا اســتخدام املعلومات
التــي جنمعهــا ألي غــرض ،مبــا فــي ذلــك األغــراض األمنيــة» ،8وهــي سياســة واضحــة
فــي اختــراق هواتــف املســتخدمني لهــذا التطبيــق ،وعنــد الرجــوع إلــى متجــر
جوجــل بتاريــخ  30تشــرين األول /أكتوبــر  ،2020يتضــح أن عــدد املســتخدمني علــى
أجهــزة األندرويــد للتطبيــق يتجــاوز  100ألــف مســتخدم.
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لــم يجــر حتــرك فلســطيني بشــكل فعــال ومباشــر ضــد املنســق حتــى انقطــاع
العالقــات ووقــف التنســيق بــن اجلانبــن عقــب إعــان صفقــة القــرن فــي نهايــة
شــهر كانــون الثانــي /ينايــر  ،2020فمــا إن قُطعــت العالقــات والتنســيق ،حتــى
بــدأت الدعــوات للتحذيــر مــن خطــورة املنســق والدعــوات لعــدم التعامــل معــه.
فــي املقابــل ،بــدأ املنســق بانتهــاز الفرصــة وتقــدمي اخلدمــات للمواطنــن التــي
كانــت حتتــاج تنســيقا ً وعم ـا ً مشــتركا ً بــن الســلطة الفلســطينية والســلطات
اإلســرائيلية ،متجــاوزا ً بذلــك الســلطة ودورهــا ،وهــو مــا يعتبــر مؤشــرا ً علــى
اخملططــات اإلســرائيلية بشــأن مســتقبل الســلطة الفلســطينية ،ويقــوم بعــض
الفلســطينيني بتبريــر جلوئهــم للمنســق بأنــه اجلهــة الوحيــدة اخملولــة بالتعامــل
مــع مشــاكلهم املتعلقــة باملنــع األمنــي ومنــع الســفر ومنــع التصاريــح وغيرهــا
العديــد مــن القضايــا ،مــا يعنــي توغــل املنســق فــي القضايــا املتعلقــة بحيــاة
الفلســطينيني علــى حســاب دور الســلطة الفلســطينية.
تعمــل إســرائيل جاهــدة علــى الترويــج للروايــة اخلاصــة بهــا وضــرب الروايــة
الفلســطينية ،وتذهــب أبعــد مــن ذلــك ،وتقــوم بإعــان حــرب علــى احملتــوى
الفلســطيني علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وشــطبه ،بالتواطــؤ مــع
شــركات التواصــل االجتماعــي كفيســبوك علــى ســبيل املثــال بحجــة التحريــض،
وفــي بيــان لهــا ،اتهمــت نقابــة الصحفيــن الفلســطينيني العديــد مــن مواقــع
التواصــل االجتماعــي بـ»شــن حــرب» علــى احملتــوى الفلســطيني ،مــن أجــل تقــدمي
خدمــة لالحتــال ،وطالبــت بـ»مواجهــة اخلطــر الكبيــر الــذي يتهــدد اإلعــام
الفلســطيني ،والروايــة الفلســطينية ،بســبب إدارة بعــض مؤسســات اإلعــام
الرقمــي» ،9فمنصــات التواصــل االجتماعــي تعتبــر فــي غايــة األهميــة لنشــر الرواية
اخلاصــة بالقضيــة الفلســطينية وفضــح جرائــم االحتــال اإلســرائيلي ،وهــو مــا
تدركــه قــوات االحتــال اإلســرائيلي جيــدا ،لــذا تقــوم بإعــان حــرب علــى احملتــوى
الفلســطيني علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.
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خالصة
يحتــاج العمــل الدبلوماســي الرقمي الفلســطيني الرســمي إلــى التطويــر ،فجهود
وزارة اخلارجيــة الفلســطينية ال تــزال متواضعــة مقارنــة بنظيرتهــا اإلســرائيلية،
فاخلارجيــة الفلســطينية متتلــك حســابني اثنــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعي:
فيســبوك وتويتــر ،ومتلــك حســابات الــوزارة حتــى بدايــة عــام  2021مــا يقــارب الـــ
 87الــف إعجــاب علــى صفحتهــا علــى الفيســبوك ،و 5000متابــع علــى صفحتهــا
علــى تويتــر ،وهــي أرقــام متواضعــة ،فــي حــن ال متتلك حســابات علــى إنســتغرام أو
لينكــد إن أو يوتيــوب علــى ســبيل املثــال ،وميكــن القــول إن مجابهــة الدبلوماســية
الرقميــة اإلســرائيلية تقــوم علــى مبــادرات فرديــة ،كجيــش الهبــد اإللكترونــي
علــى ســبيل املثــال ،أو بعــض األشــخاص العاملــن فــي توثيــق مــا يــدور علــى أرض
فلســطني ،كالطفلــة جنــى التميمــي التــي توثــق مــا يــدور مــن انتهــاكات لالحتالل
اإلســرائيلي علــى أرض فلســطني ،وتقــوم بالنشــر باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة ،مــا
دفــع وزارة الشــؤون اإلســتراتيجية اإلســرائيلية إلــى تصنيفهــا علــى أنهــا خطــر
إســتراتيجي علــى دولــة إســرائيل ،10بالرغــم مــن كونهــا طفلــة ال متتلــك إال آلــة
التصويــر وصفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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«مركز مراقبة اإلعالم الفلسطيني» واستهداف شرعية النضال

«مركز مراقبة اإلعالم الفلسطيني» واستهداف شرعية النضال
النجار*
عبير ّ
يعمل مركز «مراقبة اإلعالم
الفلسطيني» Palestinian
 Media Watchوهو منظمة
غير حكومية إسرائيلية،
تأسست في العام  ،1996أي عقب
توقيع اتفاقيات التسوية االنتقالية
بني منظمة التحرير الفلسطينية
وإسرائيل( ،)1994-1993ذراعا ً دعائيا ً
لتضليل النخب السياسية والرأي
العام العاملي حول الفلسطينيني،
وانتزاع قرارات وقوانني وسياسات من
حكومات العالم ضد الفلسطينيني.
يناقش هذا املقال آلية عمل املركز،
وجناحاته الدولية ،مقابل التشكيك
به حتى من القضاء اإلسرائيلي.

يعمــل مركــز مراقبة اإلعالم الفلســطيني،
بشــكل أساســي علــى اســتخدام
اقتباســات وإشــارات مــن اإلعــام الرســمي
والكتــب املدرســية الفلســطينية ،تقــدم
للمؤسســات الدوليــة حتــت عنــوان
«خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى
اإلرهــاب».
يبحــث هــذا املقــال فــي آليــات عمــل املركز
اإلســتراتيجية ودورهــا في تشــتيت االنتباه
الدولــي عــن السياســات اإلســرائيلية
وجرائــم االحتــال ،ووصــم الفلســطينيني
باإلرهــاب بغــرض عزلهــم دوليـا ً وحرمانهم
مــن التضامــن الدولــي معهــم ،وجتفيــف
مصــادر دعمهــم.
يعــرف املركز نفســه علــى صفحته 1بـــأن ّه
«مركــز أبحــاث غيــر ربحــي» ،يســتهدف
بنــاء «تعليــم مــن أجــل الســام» وتقــدمي

استشــارات حــول اجملتمــع الفلســطيني «مــن وجهــات نظــر متعــددة» .لكــن
التدقيــق فــي منشــورات املركــز ونشــاطه ومحاضــرات فريقــه يدلــل علــى أنهــا
تركــز حصريـا ً علــى نقــد وجتــرمي الفلســطينيني ،وحتديــدا ً الســلطة الوطنيــة حتــت
مــا يســميه املركــز «جتــاوزات الســلطة» فــي املناهــج الدراســية واإلعــام ،فيمــا
ال يوجــد اهتمــام مــوازٍ بسياســات وجرائــم دولــة االحتــال أو العنــف والتمييــز
املمــارس ضــد الفلســطينيني ،أو باملناهــج واإلعــام اإلســرائيليني أو أيــة تصريحــات
عنصريــة للقيــادات السياســية والدينيــة اإلســرائيلية.
* أستاذة اإلعالم الجديد في الجامعة األمريكية -الشارقة.
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إن أولــى قواعــد عمــل املركــز هــي احلــرص علــى التخلــص مــن أي ســياق أو
إشــارة لالحتــال اإلســرائيلي وخطابــه وسياســاته ضــد الفلســطينيني فــي أي
مــن االنتقــادات املنشــورة أو االقتباســات التــي تســتخدم للداللــة علــى «إرهــاب
الفلســطينيني» وكراهيتهــم «لليهــود» ،مــع جتاهــل االحتــال والسياســات
اإلســرائيلية ،وهنــا ال يتــم الدفــاع عــن السياســات اإلســرائيلية ،بــل يتــم اعتبارهــا
مواضيــع خــارج النقــاش ،ويتــم الفصــل بــن اإلعــام وقنــوات التعبير الفلســطينية
مــن جهــة ،وبــن الســياق االحتاللــي واالســتعماري مــن جهــة أخــرى.
أمــا ثانــي القواعــد فهــي االنتقائيــة ،إذ يأتــي املركــز ضمــن عــدد مــن املراكــز
املناصـ�رة للصهيونيـ�ة ،ومنهـ�ا :مراكـ�ز ( ( )MEMRIو ( )Honest Reportingو (�Cam
 ،)eraوالتــي تقــوم برصــد األخبــار وتغطيــة األحــداث املتعلقــة بالفلســطينيني
واإلســرائيليني فــي الصحافــة ،وانتقــاء شــواهد منزوعــة مــن ســياقها للتأثيــر علــى
وســائل اإلعــام الدوليــة والصحفيــن وإخافتهــم مــن انتقاد إســرائيل وسياســاتها،
وبذلــك تعمــل علــى تعزيــز الســردية اإلســرائيلية التــي تخدمهــا آلــة دعايــة هائلــة
فــي مواردهــا وقدراتهــا ونفاذهــا.
ثالــث اآلليــات ،هــي العمــل علــى تثبيــت مبــدأ أ ّن أي خطــاب وأي نــص أو حديــث
ال يتماهــى مــع الروايــة الصهيونيــة يجــب اعتبــاره خطــاب كراهيــة واتهامــه
بالالســامية والتحريــض علــى اإلرهــاب .وال ميكــن جتاهــل اتســاق نشــاط املركــز مــع
اخلطــوط العريضــة للدعايــة السياســية اإلســرائيلية املعروفــة بـ(الدبلوماســية
العامــة فــي إســرائيل– هاســبارا) ،وكلمــة هاســبارا فــي العبريــة تعنــي «توضيــح»
أو «شــرح» ،بزعــم توضيــح احلقيقــة للعالــم .وال تنفصــل هــذه السياســة عــن
االبتــزاز السياســي املمنهــج الــذي تتــم ممارســته حــول العالــم ألي شــخصية أو
مؤسســة تتجــرأ علــى انتقــاد السياســات اإلســرائيلية أو تعبــر عــن أي شــكل مــن
أشــكال التعاطــف أو الدعــم للفلســطينيني ،ومســاواة املقاومــة حتــى الســلمية
منهــا باإلرهــاب.
رابــع آليــات عمــل املركــز ،باإلضافــة إلــى افتقــار منشــورات املركــز وتقاريره ورســائله
ألي ســياق أو تــوازن فــي املواضيــع املطروحــة أو النقــد ،هــي القيــام وبشــكل متكــرر
مبســاواة اليهوديــة بإســرائيل واســتخدام التســميتني بشــكل متداخــل.
خامــس آليــات العمــل ،تتمثــل بعــدم اســتخدام روابــط اإلنترنــت ،وتواريــخ النشــر،
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بشــكل منتظــم ومنهجــي مــع النصــوص املترجمــة ،مــا يصعــب مهمــة التحقــق
مــن صحــة تفاصيــل احملتــوى املنشــور ومــن دقــة الترجمــة ،ومــن الســياق الــذي
نشــرت فيــه النصــوص .وعلــى ســبيل املثــال ،فــي العــام  2006اعتمــدت إحــدى
الصحــف الكنديــة «ذي جلــوب آنــد ميــل» علــى املركــز فــي تعريــف جمهورهــا
بـ»حمــاس» عشــية فــوز احلركــة باالنتخابــات الفلســطينينة فــي العــام  2006عبــر
نشــرها لفيديــو قــدمي ل«حمــاس» علــى أنــه فيديــو جديــد.2
دور دبلوماسي
يلعــب مركــز مراقبــة اإلعــام الفلســطيني فــي الســنوات األخيــرة دورا ً متزايــدا ً
فــي إســرائيل ،وأوروبــا والواليــات املتحــدة وأفريقيــا ،ويقــوم بتقــدمي نفســه علــى
أنــه «بيــت خبــرة» حــول اجملتمــع واإلعــام الفلســطينيني ،إذ ســاهم مديــر املركــز
ومؤسســة «إيتمــار ماركــوس» فــي احلشــد لســن قانــون تايلــور فــورس عــام 2018
فــي الواليــات املتحــدة 3،وهــو قانــون مينــع تقــدمي مســاعدات للفلســطينيني ويضــع
شــروطا ً تعجيزيــة أمــام ذلــك ،لعــب ماركــوس دورا ً كبيــرا ً فــي ترويــج عبــارة شــبيه
«بــاي تــو ســاي» (الدفــع للذبــح) ،فــي اتهــام للســلطة الفلســطينية بــأ ّن مــا
تدفعــه لألســرى وأســر الشــهداء مــن مخصصــات اجتماعيــة ماليــة ،هــو نــوع
مــن الدفعــات مقابــل قيامهــم بذبــح اليهــود .ارتبطــت بهــذا املفهــوم قوانــن
إســرائيلية تتيــح للحكومــة اإلســرائيلية اقتطــاع مئــات ماليــن الــدوالرات مــن
عائــدات الضرائــب الفلســطينية حتــت ذريعــة دعــم الســلطة لإلرهــاب مــن خــال
صناديــق أســر الشــهداء واألســرى .4يحظــر قانــون تايلــور فــورس علــى حكومــة
الواليــات املتحــدة تقــدمي أي معونــات للســلطة أو أي مؤسســات فلســطينية
مرتبطــة بهــا مــا لــم تشــهد وزارة اخلارجيــة األميركيــة علــى التحقــق مــن أربعــة
شــروط ،مــن ضمنهــا إلغــاء القوانــن واملؤسســات التــي تتيــح للســلطة دعــم
أســر الشــهداء واألســرى واجلرحــى والتوقــف التــام عــن تقــدمي الدعــم لهــم .قــدم
املركــز «رأي مختــص» باملشــاركة مــع مؤسســات أخــرى للمحكمــة اجلنائيــة
الدوليــة ادعــى فيهــا عــدم اختصــاص احملكمــة فــي النظــر باجلرائــم اإلســرائيلية
فــي املناطــق الفلســطينية ،إلــى جانــب اتهام الســلطة الفلســطينية باملســاهمة
فــي سياســات األبارتهايــد العنصريــة (ضــد اليهــود) . 5كمــا ســاهم املركــز بتحريــك
مطالبــات أوروبيــة وضغــوط فــي البرملانــات علــى الفلســطينيني للتوقــف عــن
دعــم أســر الشــهداء واألســرى .باإلضافــة إلــى حتريــض فيســبوك وتيــك تــوك وعــدد
مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي علــى إغــاق عــدد مــن الصفحــات واحلســابات
الفلســطينية حتت ذرائــع خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى اإلرهــاب.6
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رغــم صعوبــة حتديــد القــوة احلقيقيــة والــوزن الفعلــي للمركــز وتأثيــر نشــاطاته
فــي التطــورات الســابقة ،أو دوره فــي أي مــن اإلجنــازات التــي يزعــم حتقيقهــا فــي
اإلعــام أو فــي املوقــع اإللكترونــي لــه أو آراء مديــره وكادره املنشــورة فــي عــدد مــن
الصحــف اإلســرائيلية ،إال أنــه يبــدو أن دوائــر االســتماع لــه تتســع مؤخــرا ً خــارج
إســرائيل وبالــذات فــي الواليــات املتحــدة وأوروبــا.
فــي شــباط /فبراير  2020ســلم املركــز تقريــرا ً لليونيســيف بعنوان «حتويل الســلطة
الفلســطينية األطفــال إلــى ســاح ضــد إســرائيل» ،7والتقريــر عبــارة عــن جتميــع
لعــدد مــن املــواد املنشــورة علــى موقــع املركــز حــول ثالثــة مزاعــم أساســية ،أولهــا
تربيــة األطفــال الفلســطينيني علــى الكراهيــة لليهــود واليهوديــة وإســرائيل ،وهنــا
يتــم التركيــز علــى عــدد مــن الكتــب الدراســية فــي اللغــة والعلــوم االجتماعيــة
للصفــوف الثالــث والســابع والتاســع والعاشــر ،أمــا الزعــم الثانــي فهــو معــاداة
الســامية ،وهنــا يتــم االستشــهاد باقتباســات مــن الرئيــس الفلســطيني محمــود
عبــاس وعــدد مــن مســؤولي الســلطة الوطنية التــي تنكــر الهولوكوســت (حصول
احملرقــة اليهوديــة) وفــق املركــز ،أمــا الزعــم الثالــث فهــو اإلرهــاب والتحريــض عليــه،
حيــث يركــز التقريــر علــى نشــاطات صنــدوق األســرى والشــهداء الفلســطينيني
وقيــام الســلطة بتســمية شــوارع ومــدارس بأســماء الشــهداء.
جــاء هــذا التقريــر دون أي تعريفــات محــددة ألي مــن املفاهيــم املســتخدمة فيــه
أو املنهجيــة املســتخدمة فــي جمــع املعلومــات وحتليلهــا ،ويقــوم بشــكل مباشــر
بتوجيــه اللــوم ملنظمــة األمم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) علــى عــدم توجيــه
النقــد للســلطة الفلســطينية علــى مــا يــراه املركــز «تعديــات علــى الطفولــة»،
و»جتنيــد لألطفــال» و»غســيل أدمغتهــم وحتويلهــم إلرهابيــن» ،يطالــب التقريــر
اليونيســيف بإدانــة الســلطة وانتقادهــا علــى جتنيــد األطفــال وحتويلهــم إلــى
إرهابيــن ،واملفارقــة أن التقريــر ذاتــه ال يشــير بــأي شــكل مــن األشــكال لالنتهــاكات
اإلســرائيلية حلقــوق األطفــال الفلســطينيني بالقتــل واالعتقــال واحلرمــان مــن
احلقــوق األساســية فــي الصحــة والتعليــم وغيرهمــا .وبهــذا يظهــر للعيــان
املنطلــق الدعائــي للمركــز ونشــاطاته ،كمــا يبــرز إخفــاق املركــز فــي االلتــزام -ولــو
باحلــد األدنــى -باملبــدأ املنشــور علــى صفحتــه التعريفيــة وهــو «تقــدمي وجهــات
نظــر متعــددة» للمجتمــع الفلســطيني.
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يعتبــر تقريــر املركــز املقــدم إلــى «اليونســكو» مثــاال ً علــى االنتقائيــة فــي احملتــوي
املقــدم وتغييــب الســياق ،والتحريــض علــى الفلســطينيني واســتخدام األطفــال
الفلســطينيني ذريعــة للتأثيــر علــى عالقــات الفلســطينيني اخلارجيــة ،ففــي
الوقــت الــذي يغيــب األطفــال الســجناء (عــدد املعتقلــن مــن القصــر مــن قبــل
قــوات االحتــال اإلســرائيلي فــي تشــرين األول /أكتوبــر  2020كان أكثــر مــن 140
بحســب منظمــة بتســيلم اإلســرائيلية) 8أو حتــى محاكمــة األطفــال أمــام احملاكم
العســكرية اإلســرائيلية كمــا تشــير اليونيســيف ذاتهــا 9،أو األطفــال الذيــن قتلــوا
فــي القصــف اإلســرائيلي ( 551طف ـا ً فــي العــدوان علــى غــزة فقــط عــام )2014
و 66طفـا ً قتلهــم القصــف اإلســرائيلي لقطــاع غــزة فــي أيــار /مايــو  ،2021تتكــرر
قصــص وترجمــات وتقاريــر املركــز حــول مزاعــم «إســاءات الســلطة الفلســطينية
لألطفــال».
يتضمــن هــذا التقريــر اســتخداما ً عامـا ً ومضلـا ً ملصطلحــات اإلرهــاب والكراهيــة،
فــأي نقــد للسياســات اإلســرائيلية فــي الصحافــة الفلســطينية أو خطابــات
السياســيني ميكــن إدراجــه حتــت خطــاب الكراهيــة ،وتصنيــف الكراهيــة يحتــوي
الكثيــر مــن املــواد حــول «التشــهير» ،10وتصــف تقاريــر املركــز كل املعتقلــن اإلداريني
11
واألســرى الفلســطينيني لــدى إســرائيل بالـــ «إرهابيــن».
وفيمــا ينتقــد املركــز اليونيســيف بســبب «عــدم إدانتهــا للفلســطينيني»
الســتخدامهم األطفــال «ســاحاً» فــي وجــه إســرائيل ،يــكاد يخلــو املوقــع
اإللكترونــي للمركــز مــن أي إشــارات للســام ،أو أي خطــاب أو مــواد صحفيــة أو
تصريحــات سياســية أو نشــاطات مدرســية تدعــو للســام ،مــا يظهــر بشــكل
جلــي أن الســام هنــا هــو فقــط للجــذب واالســتخدام الدعائــي الــذي ال يوجــد مــا
يفســره أو يســانده فــي نشــاطات املركــز أو منشــوراته ،حتــى بعــد القيــام بالبحــث
فــي موقــع املركــز ضمــن العناويــن املقترحــة التاليــة« :توجهــات نحــو الســام»،
«الترويــج للســام والتعايــش» ،والنظــام التعليمــي» ،مت العثــور علــى عناويــن
مــن ضمنهــا عنــوان يدعّ ــي أن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس يخــدع األمم
املتحــدة بخطــاب الســام ،بينمــا يقــوم مســاعدوه باســتخدام خريطــة فلســطني
التاريخيــة فــي أحاديثهــم مــع الفلســطينيني ،مــا يــرى فيــه املركــز إنــكارا ً لوجــود
12
إســرائيل وأن ّهــم يعتبــرون أن «كل إســرائيل هــي فلســطني».
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الالفــت للنظــر أن كثيــرا ً مــن األطــراف التــي تســتمع للمركــز وتســتقبل ممثليــه
لــم تنتبــه أو تغــض الطــرف عــن افتقــار أعمالــه ومنشــوراته لقواعــد البحــث
العلمــي ،إلــى جانــب عــدم متتــع مــواده باحلــد األدنــى مــن أصــول العمــل الصحفــي
مــن التــوازن والتحقــق مــن املعلومــات والتفريــق بــن الــرأي واملعلومــة وغيرهــا ،فلــو
نظــر أي زائــر للموقــع اإللكترونــي للمركــز ،ســيرى احلجــم الهائــل مــن االنتقائيــة
واالنحيــاز التــي تقــوض مصداقيــة ونزاهــة أيــة مؤسســة إعالميــة أو بحثيــة.
هنــاك اســتثناءات ،وجهــات ترفــض التســليم بعمــل املركــز دون مســاءلة ،علــى
ســبيل املثــال أزال موقــع «يوتيــوب» لألفــام ،محتويــات مــن صفحــة املركــز
وحجبهــا فــي عامــي  2010و 2016بســبب احتوائهــا علــى خطــاب كراهيــة ،وأوردت
صحيفــة اجليروزالــم بوســت فــي العــام  ،2012علــى لســان ماركــوس أن الســبب في
حجــب صفحــة املركــز عــن يوتيــوب هــو شــكاوى بعــض النشــطاء الفلســطينيني
والعــرب.13
لــم يقــف األمــر عنــد «يوتيــوب» ،فقــد رفضــت احملكمــة اإلســرائيلية مزاعــم
وتقاريــر للمركــز ،إذ رفضــت القاضيــة اإلســرائيلية «داليــة غانــو» شــهادة ماركــوس
فــي قضيــة مدنيــة مرفوعــة ضــد اإلعــام الفلســطيني والســلطة الوطنيــة
بتهمــة التحريــض املمنهــج علــى اإلرهــاب ،وبنــت رفضهــا لشــهادته علــى كــون
الشــهادة «ناقصــة ومنحــازة ،وغيــر جديــرة باســم شــهادة خبيــر» ،تلــت القاضيــة
املقتبســات املقــروءة وعرضــت الفيديوهــات التــي أحضرهــا ماركــوس للتدليــل
علــى وجــود سياســة فلســطينية واضحــة للتحريــض علــى اإلرهــاب ،وقضــت
بأنــه ال املقتبســات وال املــواد املرئيــة املســموعة مــن اإلعــام الفلســطيني تدلــل
علــى مــا أدلــى بــه إيتمــار مــن وجــود سياســة واضحــة للتحريــض فــي اإلعــام
الفلســطيني مــن قبــل الســلطة الوطنيــة ،أشــارت القاضيــة إلــى انتقائيــة إيتمــار
فــي استشــهاداته بعــدد محــدود مــن املصــادر اإلعالميــة الفلســطينية وجتاهــل
املصــادر األخــرى بشــكل تــام ،وقالــت إنــه «لــم يســتطع تقــدمي شــرح لســلوكه
(االنتقائــي) مــا يقــوض مصداقيــة ومهنيــة شــهادته» ،وأخــذت عليــه جتاهلــه
لوكالــة األنبــاء الفلســطينية «وفــا» بالرغــم مــن كونهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر
بالســلطة ،وكذلــك جتاهلــه لصحيفــة القــدس بالرغــم مــن كونهــا األعلــى توزيعـا ً
مقارنــة بصحيفــة احليــاة اجلديــدة التــي مت التركيــز عليهــا فــي الشــهادة.14
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خامتة
بالرغــم مــن ضعــف املنهجيــة وغمــوض املصطلحــات والتقاريــر املنحــازة
واحلافلة بالتعميــم واخللــط ،إال أ ّن بعــض منشــورات واحملتــوى الــذي يقدمــه املركــز
وجــد طريقــه إلــى عــدد مــن املؤلفــات والدراســات األكادمييــة ،وقــد مت اســتخدام
املــواد التــي ينتجهــا املركــز أكثــر مــن  15مــرة فــي التقريــر املرفــوع للمحكمــة
اجلنائيــة الدوليــة مــن قبــل البروفيســور «آن بييفســكي» ،مديــر معهــد تــورو
حلقــوق اإلنســان والهولوكوســت فــي  18آذار /مــارس  ،2020بالرغــم مــن أن شــهادة
إيتمــان لــم تقبــل فــي محكمــة مدنيــة فــي إســرائيل فــي العــام  ،2013حيــث
أدلــى بشــهادته بصفتــه «شــاهد خبيــر» فــي قضيــة وجــود سياســة في الســلطة
الفلســطينية للتحريــض علــى اإلســرائيليني ،ومت رفــض شــهاداته.
كذلــك يتــم تغطيــة تقاريــر املركــز فــي عــدد مــن الصحــف اإلســرائيلية
والصهيونيــة اليمينيــة مثــل« :جيروزالــم بوســت» ،و«إســرائيل اليــوم» ،و«تاميــز أوف
إســرائيل» ،و«جــي إن إس جويــش نيــوز ســينديكيت» ،و«ســي جــي ان» (ذي كاناديــان
جويــش نيــوز) ،وبالتالــي تتحــول تقاريــر املركــز جلــزء مــن املعلومــات أو االدعــاءات
املنتشــرة حــول الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي.
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ترمي الدراسة إلى فهم وسائل التواصل
االجتماعي كساحة مواجهة جديدة في
الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني ،وتناقش
سياسات تقييد احملتوى التي تتبعها
شركات وسائل التواصل االجتماعي من
جهة ،والتقنية اإلسرائيلية املتقدمة
التي تستخدمها في صناعة محتوى
مضلل لكسب الرأي العام العاملي من
جهة أخرى ،باإلضافة إلى دور السياسيني
واحلكومات في التأثير على محتوى وسائل
التواصل االجتماعي عبر العالقة مع
إدارات الشركات التي متتلك هذه الوسائل.

مقدمة
متثــل وســائل التواصــل االجتماعــي فضــا ًء
عامــا ً إلكترونيــا ً عابــرا ً للحــدود الوطنيــة،
حيــث كشــفت املناقشــات العامــة علــى
منصاتهــا عــن دورهــا الهــام فــي حتقيــق
التواصــل املؤثــر .وأوجــدت تلــك الوســائل
منطــا ً جديــدا ً للتفاعــل مــع القضيــة
الفلســطينية ،اتضــح بشــكل خــاص بعــد
تعــرض املقدســيني فــي حــي الشــيخ جراح
بالقــدس لسياســة التهجيــر القســري
التــي لــم تتوقــف ،واقتحامــات املســجد
األقصــى وذلــك فــي ربيــع  ،2021مــا أدى
إلــى اشــتعال غضــب جماهيــري فــي كل
التجمعــات الفلســطينية ،وازديــاد التفاعل

العاملــي مــع احملتــوى الفلســطيني بعــد بــدء العــدوان العســكري علــى قطــاع غــزة.
رفعــت إســرائيل وتيــرة املواجهــة ومحاربــة احملتــوى الفلســطيني عبــر الضغط على
الشــركات املالكــة ملنصــات التواصــل االجتماعــي .فــي هــذا الســياق ،اجتمــع وزيــر
الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتــس بشــكل عاجــل مــع املســؤولني التنفيذيــن
لفيــس بــوك وتيــك تــوك  15أيــار /مايــو  .2021وقــد وصــف غانتــس الفلســطينيني
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بـــ «املتطرفــن». 1
أتاحــت منصــات التواصــل االجتماعــي اململوكــة لشــركات كبــرى ســاحة مواجهــة
غيــر مســبوقة فــي الصــراع اإلســرائيلي -الفلســطيني ،مــا أهلهــا ألن تكــون أحــد
الفواعــل املؤثــرة مــن غيــر الــدول فــي العالقــات الدوليــة“ ، ”Non-State Actors
* مختص في ريادة االعمال االجتماعية والتحول الرقمي.
** باحث في العلوم السياسية والسياسات العامة.
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أيضـا ً تخضــع هــذه املنصــات لتأثيــرات الــدول التــي تعمــل داخلهــا ،خاصــة الواليات
املتحــدة األميركيــة ،وهــو مــا ســمح إلســرائيل باملطالبــة الدائمــة لتلك الشــركات
بتقييــد احملتــوى الفلســطيني تبعـا ً لعالقتهــا مــع الواليــات املتحــدة ،إذ خضــع آالف
الفلســطينيني لتقييــد حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،فيمــا
أغلــق جــزء كبيــر منهــا بشــكل كامــل .علــى إثــر ذلــك ،أعلنــت فيــس بــوك عــن
تشــكيل مركــز عمليــات خــاص باحملتــوى اإلســرائيلي -الفلســطيني يــوم األربعــاء
 19أيــار /مايــو .2 2021
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نتيجــة تصاعــد وتيــرة تقييــد احلســابات الفلســطينية مــن قبــل وســائل التواصــل
االجتماعــي بشــكل عــام ،وفيــس بــوك بشــكل خــاص ،ملنــع وصــول احملتــوى
الفلســطيني للمســتخدمني ،عقــد ســفير دولــة فلســطني فــي بريطانيــا حســام
زملــط فــي  14أيــار /مايــو  2021اجتماعــا ً مــع مديــرة السياســة العامــة فيــس
بــوك للشــرق االوســط وشــمال أفريقيــا إيبيلــي أوكوبــي لتقــدمي شــكوى رســمية
بشــأن الرقابــة املفرطــة التــي يتعــرض لهــا احملتــوى الفلســطيني .3كانــت وكالــة
األنبــاء الفلســطينية الرســمية قــد أوردت أن إدارة فيــس بــوك أعربــت عــن اعتذارهــا
ملــا جــاء فــي الشــكوى التــي تقدمــت بهــا دولــة فلســطني عــن تقاعــس الشــركة
عــن مســؤولياتها القانونيــة واألخالقيــة وحــق الشــعب الفلســطيني فــي التعبيــر
عــن االضطهــاد الــذي يتعــرض لــه ،والنضــال مــن أجــل إنهائــه ،4وهــو مــا أكدتــه
صحيفــة التــامي األميركيــة ،فيمــا لــم تنفــه فيســبوك فــي أي مــن مصادرهــا.
اســتمرارا ً ملتابعــة االنتهــاكات بحــق احملتــوى الفلســطيني ،بحــث رئيــس الــوزراء
محمــد اشــتية مــع رئيــس الشــؤون العامليــة واالتصــاالت فــي فيــس بــوك نيــك
كليــغ ،يــوم األربعــاء  19أيار/مايــو  2021آليــات تعامــل الشــركة مــع احملتــوى
الفلســطيني ،مؤكــدا ً علــى «حــق الشــعب الفلســطيني ومناصريــه فــي التعبيــر
عــن الروايــة الفلســطينية مــن دون التعــرض لتقييــد احملتــوى أو إزالتــه». 5
أفضــى تصديــر الروايــة الفلســطينية علــى منصــات التواصــل االجتماعــي -رغــم
سياســات إســرائيل وشــركات التواصــل -إلربــاك احلســابات اإلســرائيلية خاصــة بعد
تصاعــد التفاعــل مــع منشــورات ملؤثريــن مؤيديــن للروايــة الفلســطينية ،مــا دعــا
إســرائيل إلــى التوجــه نحــو عقــد لقــاءات مــع شــركات التواصــل االجتماعــي أثنــاء
العمليــة العســكرية علــى قطــاع غــزة .وعليــه ،تثــار مســألة توظيــف وســائل
التواصــل االجتماعــي كإحــدى أدوات النضــال الوطنــي الفلســطيني فــي مواجهــة
االحتــال ،وذلــك فــي ضــوء اشــتعال ســاحة مواجهــة جديدة مــن قبل مســتخدمي
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منصــات التواصــل االجتماعــي الفلســطينيني ومناصريهــم لنشــر جرائــم االحتــال
اإلســرائيلي ضــد الفلســطينيني وأرضهــم .لــذا ،يتطلــب فهــم ســاحة املواجهــة
اجلديــدة البحــث فــي ثالثــة أبعــاد رئيســية:
1 .1الفواعل من غير الدول في السياسة الدولية.
2 .2حرب احملتوى في ساحة املواجهة اجلديدة وأدواتها.
3 .3السياســات واجلهــود التــي تشــمل أطــراف الصــراع (الفلســطينيني
واإلســرائيليني) وسياســات شــركات التواصــل االجتماعــي.
وهــذا يعنــي ضــرورة وصــف األحــداث املتســارعة علــى وســائل التواصــل االجتماعي،
وحتليــل مضامينهــا وتأثيراتهــا علــى الــرأي العــام العاملي.
أوال ً :وسائل التواصل االجتماعي والسياسة الدولية
أحدثــت وســائل التواصــل االجتماعــي حتــوال ً كبيــرا ً فــي طريقــة التواصــل بــن
الــدول والشــعوب ،وتعتبــر وســيلة فعالــة فــي تكويــن مجموعــات افتراضيــة توفــر
إحساســا ً قويــا ً بالواقــع اجلمعــي ،خاصــة فــي ضــوء زيــادة اإلدراك باالضطهــاد،
مــا يزيــد مــن فــرص املشــاركة ،وقــد يتحــول إلــى فعــل سياســي جماعــي علــى
الســاحة السياســية .6خلقــت وســائل التواصــل االجتماعــي بيئــة افتراضيــة
مكنــت الشــعوب مــن املتابعــة وإبــداء الــرأي ،وتدقيــق عمــل دبلوماســييها.
يصــف الســفير البريطانــي الســابق تــوم فليتشــر الدبلوماســية الرقميــة قائ ـاً:
«نحــن نعيــش عصــر الدبلوماســية املكشــوفة ،إنهــا دبلوماســية املواطنــن..
املدعومــة بحريــة اإلنترنــت والعالــم الرقمــي» .7تشــير الدبلوماســية مبضمونهــا إلى
فــن التواصــل بطالقــة ومصداقيــة وتأثيــر .أدى تطــور الدبلوماســية بعــد ارتباطهــا
بوســائل التواصــل االجتماعــي علــى الصعيديــن الرســمي والشــعبي إلــى خروجهــا
مــن الغــرف املغلقــة والدبلوماســية التقليديــة ،لتصبــح أكثــر تشــاركية وتفاعليــة
بــن البشــر فيمــا بــات يعــرف بـــ «الدبلوماســية الرقميــة».
كان العالــم قائمـا ً علــى «الــدول» كفواعــل مركزيــة ،وبعــد احلــرب العامليــة الثانيــة
وعوملــة العالــم ،تراجعــت مركزيــة الدولــة لتتشــارك معهــا فواعــل جديــدة مــن
غيــر الــدول ،وتصبــح العالقــات الدوليــة أكثــر تعقيــداً .وســاهمت وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي تعميــق هــذا التراجــع .وأصبحــت قوة هــذه الوســائل في السياســة
الدوليــة وتأثيراتهــا علــى طبيعــة العالقــات بــن الــدول إن كانــت تعاونيــة أو صراعية.
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تناولــت نظريــات العالقــات الدوليــة (املنظمــات الدوليــة ،والشــركات متعــددة
اجلنســيات ،واحلــركات التحرريــة ،واألشــخاص أصحــاب النفــوذ والتأثيــر الدولــي)...
كفواعــل مــن غيــر الــدول ،ولعــل وســائل التواصــل االجتماعــي مبقارنتهــا مــع تلــك
الفواعــل أضحــت أحــد أهــم هــذه الفواعــل املؤثــرة ،ويؤكــد ســيف الهرمــزي أن
النظــام الدولــي فــي القــرن احلــادي والعشــرين لــم يعــد يقتصــر علــى الــدول فــي
إطــار تفاعالتــه ،وإمنــا تعــدى ذلــك إلــى أبعــاد وأمنــاط متعــددة؛ فهنــاك الفاعــل
الرقمــي «اإللكترونــي» الــذي أصبــح مفتــاح الهيمنــة اخلشــنة واللينــة فــي
الوحــدات الدوليــة ،ويســوق مثــاال ً لشــركات عامليــة تســوق منتجاتهــا باســتخدام
نفــس العالمــة التجاريــة فــي جميــع األســواق ،ولديهــا مكتــب واحــد مســؤول عــن
إســتراتيجيتها العامليــة»  8.وأصبحــت شــركات التواصــل االجتماعــي أداة تنســيق
رئيســية ملعظــم احلــراكات السياســية فــي العالــم ،وبــرزت بشــكل خــاص فــي
حــراكات «الربيــع العربــي» بعــد العــام .2010
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بلــغ عــدد مســتخدمي منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل عــام 4.33
مليــار مســتخدم بحلــول نيســان  ،2021مــا يعــادل  % 60مــن إجمالــي ســكان
العالــم .9وبإلقــاء نظــرة فاحصــة علــى عمــاق التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك،
يتضــح أ ّن قيمتــه الســوقية جتــاوزت شــركات متعــددة اجلنســيات ،حيــث بلغــت
( )881.22مليــار دوالر أميركــي فــي بورصــة يــوم اإلثنــن  7حزيــران /يونيــو ،10 2021
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وبلــغ عــدد مســتخدمي منصاتــه حوالــي  2.8مليــار مســتخدم .وصــف مقطــع
فيديــو عــرض فــي املنتــدى االقتصــادي العاملــي عــام  2017فيــس بــوك بأنــه أكثــر
اكتظاظـا ً بالســكان مــن الصــن .وذهــب البعــض إلــى حــد تصويــر مــارك زوكربيــرغ
علــى أنــه ديكتاتــور «البلــد الرقمــي» .11مــا دعــا العديــد مــن الــدول إلــى ترســيخ
عالقاتهــا مــع شــركات التواصــل االجتماعــي ســعيا ً إلــى تقنــن الوصــول للمحتوى
مبــا يتوافــق مــع سياســات تلــك الــدول ،هــذا باإلضافــة لشــروط وسياســات
االســتخدام واخلصوصيــة التــي تتبعهــا وســائل التواصــل االجتماعــي.
ساحة مواجهة جديدة
تبلــورت «ســاحة املواجهــة اجلديــدة» فــي الفضــاء الرقمــي ،بــن الفلســطينيني
ومناصريهــم مــن جهــة ،واإلســرائيليني ومناصريهــم مــن جهــة أخــرى ،فيمــا بــرزت
«شــركات التواصــل االجتماعــي» كمتحكــم أوحــد فــي هــذه الســاحة باعتبارهــا
املالــك واملنظــم فــي ذات الوقــت .ووصفــت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة BBC
وســائل التواصــل االجتماعــي بـــ «أحــدث ســاحة للقتــال فــي الصــراع اإلســرائيلي-
الفلســطيني». 12
وشــكلت منصــات التواصــل االجتماعــي فرصــة جديدة أمام الشــباب الفلســطيني
لالشــتباك مــع االحتــال وإجراءاتــه وسياســاته ،وهــو مــا دفــع النشــطاء فــي اآلونــة
األخيــرة -خاصــة املهدديــن منهــم بالتهجيــر القســري -لتشــكيل مجموعــات
شــبابية أخــذت علــى عاتقهــا أدوارا ً مختلفــة فــي املواجهــة ،وســاهمت فــي نشــر
محتــوى فلســطيني يواجــه الروايــة اإلســرائيلية ويفندهــا .كذلــك اســتطاعت
أن توجــد فضــاءات مواجهــة مكنتهــا مــن حتقيــق اختراقــات جديــدة ،ال ســيما
املنشـ�ورات التـ�ي حملـ�ت وسـ�م (#أنقذوا_حي_الشـ�يخ_جراح)( (�savesheikhjar
 ،)#rahوحمايــة احملتــوى الفلســطيني مــن سياســات التقييــد ،خاصــة مــع تزايــد
التهديــد بحــذف احلســابات بصــورة تامــة إذا تكــررت املنشــورات التــي تصفهــا إدارة
فيــس بــوك باخملالفــة للقواعــد اإلرشــادية .13
فــي ذات الســياق ،انتشــر فيديــو الصحفيــة مهــا رزق بســرعة عبر تقنيــة ( )4Gعلــى منصات
التواصــل االجتماعــي ،عندمــا صرخــت باللغــة اإلجنليزيــة علــى مســتوطن إســرائيلي «You
( »!are stealing my houseأنــت تســرق منزلــي ،ليــرد عليهــا) (If I don’t steal it, someone
( )else will steal itإن لــم أســرقه أنــا فســوف يســرقه غيــري) .14حقــق الفيديــو انتشــارا ً
واســعا ً ســاهم فــي زيــادة النشــطاء العامليــن املناصريــن للحــق الفلســطيني ،ورغــم أن
الفيديــو لــم يتضمــن أي مخالفــة ،إال أن فيــس بــوك حذفتــه دون ســابق إنــذار.

70

العدد 286-285

شــكل حتيــز وســائل التواصــل االجتماعــي حتديــا ً كبيــرا َ للنشــطاء واملناصريــن
الذيــن يخضعــون قانونيــا ً وتقنيــا ً لسياســات وخوارزميــات تقييــد الوصــول
للمحتــوى الفلســطيني ،هــذا باإلضافــة إلــى حتيــز بعــض الصحــف العامليــة ،ال
ســيما األميركيــة منهــا ،التــي اعتبــرت أن وســائل التواصــل االجتماعــي تؤجــج
الصــراع وتعقــده ،كمــا ذكــرت صحيفــة نيويــورك تاميــز  .15كمــا خضــع محتــوى
القنــوات الفضائيــة التــي غطــت العــدوان اإلســرائيلي وجتاوزاتــه بحــق املدنيــن
لتقييــد النشــر عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي ،حيــث قيــد موقــع يوتيــوب
يوتيــوب التابــع لشــركة جوجــل الوصــول إلــى البــث املباشــر لقنــاة اجلزيــرة ،وبعــد
إعــان القنــاة عــن ذلــك فــي نشــراتها ،أعــادت جوجــل البــث. 16
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فــي املقابــل ،لم يقتصــر اســتخدام اإلســرائيليني علــى مواقــع التواصــل االجتماعي
فــي نشــر محتــوى دعائــي فقــط ،وإمنــا جتــاوزه إلــى أبعــد مــن ذلــك ،حيــث أنشــئت
مجموعــات واتــس اب بهــدف التنســيق والهجــوم علــى الفلســطينيني فــي املــدن
واملناطــق الفلســطينية فــي الداخــل .17نفــذ هــؤالء الشــباب أعمـ ً
ـاال عنفيــة فــي
مــدن وبلــدات فلســطينية ،كاللــد وعــكا وحيفــا ،وقــد شــاهد العالــم ببــث مباشــر
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي هجمــات جماعــات إســرائيلية وهــم يرتــدون
مالبــس ســوداء ويحطمــون بيــوت الفلســطينيني وســياراتهم ،18ورغــم ذلــك ،لــم
يتــم تقييــد احملتــوى اإلســرائيلي فــي تلــك املنصــات احملرضــة علــى العنــف.
كمــا روجــت ذات اجلماعــات اإلســرائيلية معلومــات مضللــة برســائل نصيــة أو
ملفــات صوتيــة باللغــة العبريــة تزعــم أن هنــاك مجموعــة شــباب فلســطينيني
ينــوون الهجــوم علــى اإلســرائيليني .19وعلــى إثــر ذلــك ،قــام (حملــة) ،املركــز العربــي
لتطويــر اإلعــام االجتماعــي ،بعمــل بالغــات علــى جــزء مــن احملتــوى اإلســرائيلي
التحريضــي والعنصــري وخطــاب الكراهيــة لشــركات التواصــل االجتماعــي،
واتضــح أن هنــاك رقابــة مفرطــة علــى احملتــوى الفلســطيني ،مقابــل عــدم إيــاء
رقابــة كافيــة لرصــد احملتــوى اإلســرائيلي باللغــة العبريــة علــى املنصــات ذاتهــا
وفــق املقارنــة التــي قــام بهــا املركــز.20
تعــززت ســاحة املواجهــة اجلديــدة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،بعــد
ـال للجمهــور؛ كالسياســيني واألكادمييــن
تفاعــل شــخصيات ذات تأثيــر ووصــول عـ ٍ
والرياضيــن والفنانــن ،باإلضافــة لصحــف وأحــزاب ومؤسســات وأنديــة عبــر
العالــم ،مــا ســاهم فــي زيــادة فعاليــة التأثيــر العاملــي بشــكل غيــر مســبوق
وتصــدر الصــورة الفلســطينية للمشــهد العاملــي بشــكل واســع.
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ثانياً :حرب احملتوى
تلعــب وســائل التواصــل االجتماعــي دورا ً هامــا ً فــي املواجهــة الدائــرة بــن
الفلســطينيني واالحتــال اإلســرائيلي ،إذ يحــاول فلســطينيون كســب ســاحة
املواجهــة اجلديــدة ،وحشــد الدعــم العاملــي حلقوقــه املشــروعة ،ووقــف االعتــداءات
االحتالليــة علــى أرضــه ومقدســاته .بينمــا تســعى إســرائيل لالســتفادة مــن
كافــة أدواتهــا اإللكترونيــة ،وعالقاتهــا السياســية واالقتصاديــة؛ حملاربــة احملتــوى
الفلســطيني مــن جهــة ،وتبريــر اعتداءاتهــا مبحتــوى مضــاد مــن جهــة أخــرى.
توظــف إســرائيل الدبلوماســية الرقميــة منــذ أعــوام خلدمــة أهدافهــا ،حيــث
أسســت وزارة اخلارجيــة قســم «الدبلوماســية الرقميــة» فــي العــام 2011م ،ووظفت
عشــرات املتخصصــن واملستشــارين ،وخصصــت  350منصــة لإلعــام الرقمي ،ومـــا
يقـــارب  20موقعا ً إلكترونيا ً باللغـــات العربيـــة واإلجنليزية والفارســـية والروسـية.21
فــي أيلــول /ســبتمبر  2016اجتمعــت وزيــرة العــدل اإلســرائيلية الســابقة إيليــت
شــاكيد ووزيــر األمــن العــام اإلســرائيلي الســابق جلعــاد أردان مــع مــدراء تنفيذيــن
لفيــس بــوك ،محاولــن إقناعهــم «باحلــد مــن التحريــض» علــى املنصــة ،وقــد
وضعــت كلمــات بعينهــا كأســاس إلزالــة احملتــوى مثــل« :االنتفاضــة»« ،النازيــن»،
وغيرهمــا الكثيــر ،تالهــا اإلعــان عــن امتثــال فيــس بــوك لـــ  % 95مــن الطلبــات
اإلســرائيلية ،وإزال يوتيــوب كذلــك % 80مــن احملتــوى التحريضــي حســب وصفهــا،
وأكــدت شــاكيد اســتمرارية ممارســة الضغــوط إلزالــة مــا تبقــى منــه. 22
مــن جانــب آخــر ،كشــفت القنــاة الثانيــة اإلســرائيلية فــي العــام  2018عــن تقريــر
ســري لــوزارة الشــؤون اإلســتراتيجية وصــف الفتــاة الفلســطينية اليافعــة ،جنــى
جهــاد التميمــي ،بـــ «اخلطــر اإلســتراتيجي علــى إســرائيل» بعــد نشــرها أفالم ـا ً
عــن قمــع قــوات االحتــال للمســيرات الســلمية املناهضــة للجــدار واالســتيطان
باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة.23
اســتدعت املواجهــة التــي تشــكلت بعــد هبــة حــي الشــيخ جراح فــي القــدس تدخل
احلكومــة اإلســرائيلية ،وبــرز ذلــك فــي اجتمــاع غانتــس بشــكل عاجــل مع املســؤولني
التنفيذيــن لفيــس بــوك وتيــك تــوك يــوم الســبت  15أيــار /مايــو  .2021مــن هنــا،
تواجــه إســرائيل احملتــوى الفلســطيني بروايــة مضــادة ،مســتعينة بتفوقهــا التقنــي
والتقييــد القانونــي للوصــول إلــى احملتــوى ،باعتبــاره خطابـا ً يحــض علــى «الكراهيــة
ومعــاداة الســامية» وفــق سياســات احملتــوى عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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ســعت إســرائيل بــكل قوتهــا إلســقاط الروايــة الفلســطينية ،وتعزيــز املناصريــن
لروايتهــا؛ فقــد أشــار حتقيــق لـــ  BBCإلــى أن املتحــدث باســم رئيــس الــوزراء
اإلســرائيلي عوفيــر جندملــان نشــر علــى حســابه عبــر تويتــر فيديــو يظهــر إطــاق
حمــاس صواريــخ مــن مناطــق آهلــة بالســكان ،وأثبــت التحقيــق أن الفيديــو مت
تصويــره فــي ســورية عــام . 24 2018

خريف وشتاء ٢٠٢١

وسائل التواصل االجتماعي :ساحة اشتباك جديدة

ملف العدد

لــم تقــدم األخبــار املضللــة عبــر املؤسســات الرســمية فقــط ،بــل تــداول النشــطاء
اإلســرائيليون علــى منصــات التواصــل االجتماعــي فيديــو جلنــازة مئــات املــرات
بوســم هوليــوود الفلســطينية ( ،)Palywood#حيــث ثبــت بعــد التحقــق أنــه
يرجــع جملموعــة أردنيــن للتحايــل علــى قيــود احلجــر املنزلــي عــام  .2020وفــي ذات
الســياق ،يــرى مــارك جونــز أن احلــرب الدعائيــة واحملتــوى املضلــل اإلســرائيلي علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي هدفــت إلــى تصويــر الفلســطينيني بأنهــم عنيفــون
ومخادعــون ،وحاولــت إضفــاء شــرعية للوحشــية ضدهــم. 25
يضــاف ملــا ســبق دعــم الكثيــر مــن اإلعــام التقليــدي الغربــي للروايــة اإلســرائيلية
علــى منصاتــه اخملتلفــة ،فقــد نشــرت صحيفــة نيويــورك تاميــز علــى تويتــر خبــرا ً
تدعــي فيــه «مقتــل ( )20إســرائيليا ً مــن بينهــم ( )9أطفــال» ،وبعــد متابعــة
النشــطاء الفلســطينيني واملناصريــن للخبــر وتفنيــده ،مت حذفــه دون تقــدمي اعتذار.26
كمــا شــرعت إســرائيل بنشــر تقاريــر رقميــة بعــدة لغــات فــي العــدوان األخيــر
تتهــم الفلســطينيني بأنهــم يقدمــون روايــة مضللــة للعالــم.
أدوات إسرائيل في حرب احملتوى
تســتخدم إســرائيل فــي حــرب احملتــوى مجموعــة مــن األدوات فــي تعزيــز مكانتهــا
الرقميــة وإضعــاف الروايــة الفلســطينية ،ومــن أهــم تلــك األدوات:
القوانــن :شــركات التواصــل االجتماعــي أغلبهــا أميركــي ،وتعتمــد علــىقواعــد األمم املتحــدة والقانــون األميركــي الــذي يصنــف العديــد مــن املؤسســات
واألحــزاب الفلســطينية كيانــات إرهابيــة ،ومبــا فــي ذلــك منظمــة التحريــر
الفلســطينية التــي يصنفهــا منظمــة إرهابيــة .27فقــد وظفــت إســرائيل تلــك
القوانــن فــي خدمــة روايتهــا وتفنيــد الروايــة الفلســطينية.
سياســات تقييــد احملتــوى :إن سياســات تقييــد احملتــوى لــدى شــركاتالتواصــل االجتماعــي تتطــور وتتعقــد مــع طلبــات الــدول ،وجماعــات الضغــط
التــي تطالــب فــي مذكراتهــا بتقييــد محتــوى معــن فــي نطــاق ســيادتها .وقــد
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ســبقت إســرائيل الفلســطينيني فــي مخاطبــة شــركات التواصــل االجتماعــي
مــن خــال اجتماعاتهــا ومذكراتهــا املســتمرة منــذ ســنوات حــول تقييــد احملتــوى
الفلســطيني.
صنــاع السياســات فــي شــركات مواقــع التواصــل االجتماعــي :يشــغلبعــض اإلســرائيليني مراكــز صنــع القــرار فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وهــم
معــادون للمحتــوى الفلســطيني .حيــث تشــغل إميــي باملــور عضويــة مجلــس
احلكمــاء -الرقابــة فــي فيــس بــوك ،وهــي التــي عملــت ســابقا ً مديــرا ً عام ـا ً فــي
وزارة العــدل اإلســرائيلية (. 28)2019-2014
فــي حــن تشــغل الدبلوماســية واملستشــارة الليكوديــة الســابقة لرئيــس الــوزراء
اإلســرائيلي الســابق بنيامــن نتنياهــو جوردانــا كاتلــر منصــب مديــر السياســات
العامــة إلســرائيل والشــتات اليهــودي فــي فيــس بــوك ،وكانــت قــد ترأســت أثنــاء
عملهــا احلكومــي الســابق «وحــدة اإلنترنــت اإلســرائيلية» التــي اســتهدفت إزالــة
عشــرات اآلالف مــن احملتــوى الفلســطيني .وقــد صرحــت بعــد شــغلها للمنصــب
قائلــة« :أنــا صــوت إســرائيل فــي فيســبوك». 29
يؤكــد أشــرف زيتــون الرئيــس الســابق لسياســة فيــس بــوك فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا أن الشــركة أعطــت ميــزة إلســرائيل بتخصيــص
مجموعــة مــن املوظفــن لإلشــراف علــى السياســة العامــة فــي بلــد يبلــغ عــدد
ســكانه حوالــي  9ماليــن نســمة .30فــي املقابــل ،كان زيتــون ،مسـ ً
ـؤوال عــن مصالــح
أكثــر مــن  220مليــون عربــي ،مبــا فــي ذلــك األراضــي الفلســطينية.
•التقنيــة اإلســرائيلية :متتلــك إســرائيل تقنيــات متقدمــة فيما يتعلــق مبوضوع
تتبــع احملتــوى العربــي (بــأي لغــة كانــت) عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي
واإلبــاغ عنــه .غالبـا ً يتــم حظــر احملتــوى بنــا ًء علــى البالغــات اإلســرائيلية ،وقــد
جلــأ الفلســطينيون ألدوات متعــددة مكنتهــم مــن جتــاوز خوارزميــات املنصــات
التــي تقيــد احملتــوى وتوقــف حســابات املســتخدمني ،فتوجهــوا مثــا ً إلــى
تقطيــع تلــك الكلمــات مثــل« :الـ صـــ هـــ ي ونيـ ة».
•سياســة اإلقصــاء :تعرضــت الصحفيــة إميلــي وايلــدر للفصــل مــن قبــل
وكالــة األسوشــييتد بــرس ،فــي  20أيــار /مايــو  2021بســبب منشــوراتها علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وكتبــت تغريــدة توضــح كيفيــة إنهــاء عملهــا
علــى ( ،)twitterقائلــة« :تعرضــت للتشــهير بأنــي معاديــة للســامية ،ومت طــردي
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بعــد أقــل مــن  48ســاعة مــن توظيفــي ...أنــا إحــدى ضحايــا التطبيــق غيــر
املتكافــئ للقواعــد املتعلقــة باملوضوعيــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
التــي فرضــت رقابــة علــى العديــد مــن الصحفيــن».31

خريف وشتاء ٢٠٢١
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ملف العدد

فيمــا هاجمــت شــبكة القيــم العامليــة « »The World Values Networkمــن خــال
إعــان نشــر فــي صحيفــة نيويــورك تاميــز كال ًّ مــن املغنيــة دوا ليبــا وعارضتــي األزيــاء
بيــا وجيجــي حديــد ،ملناصرتهن الشــعب الفلســطيني وإدانة الســلوك اإلســرائيلي
فــي حــي الشــيخ جــراح والعــدوان علــى غــزة علــى حســاباتهن الشــخصية فــي
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وعنونــت الشــبكة اإلعــان بـــ «حمــاس تدعــو حملرقــة
ثانيــة» .ووصفهــن رئيــس منظمــة شــبكة القيــم العامليــة بـــ «مؤثــرات مــن العيــار
الثقيل» .32
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وكتبــت رجــاء ناطــور عــن إســتراتيجية إســرائيل التــي تقودهــا الدبلوماســية
اإلســرائيلية بــا توقــف ،فاجتهــت آلــة اإلســكات لتتبــع شــخصيات مؤثــرة ،فــي
محاولــة إلخمــاد أصواتهــم بالقــوة ،وذلــك باســتخدام االدعــاءات القدميــة املتوقعــة
ـامية .33فقــد غــردت إســرائيل علــى حســاب الدولــة الرســمي
حــول معــاداة ّ
السـ ّ
علــى تويتــر ردا ً علــى عارضــة األزيــاء بيــا حديــد «عندمــا يدعــو مشــاهير مثــل بيــا
حديــد إلــى إلقــاء اليهــود فــي البحــر ،فإنهــم يدعــون إلــى القضــاء علــى الدولــة
اليهوديــة».34
يظهــر مــا ســبق ســلوكا ً تضليلي ـا ً جتــاه املؤثريــن عبــر حتريــف محتواهــم الرقمــي
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،وبــرز ذلــك من خــال ترجمــة خاطئــة لتصريح
بيــا حديــد «فلســطني ســتكون حــرة مــن النهــر إلــى البحــر».
شركات التواصل االجتماعي وحرب احملتوى
متتلــك شــركات التواصــل االجتماعــي مبنصاتهــا اخملتلفــة ســاحة املعركــة اجلديــدة
بــن الفلســطينيني واالحتــال ،وهــي التــي تفــرض قوانــن وقواعــد االشــتباك مــن
خــال السياســات الضابطــة للمحتــوى املنشــور علــى منصاتهــا ،الــذي يتنــوع مــا
بــن نصــوص ،وصــور ،وفيديوهــات ،وبــث مباشــر .وبطبيعــة احلــال ،تتواصــل شــركات
التواصــل االجتماعــي مــع الــدول بشــكل عــام ،حيــث تتيــح الشــركات اإلبــاغ عــن
أي محتــوى قــد يتعــارض مــن وجهــة نظرهــم مــع بعــض املعاييــر اخلاصــة بالنشــر.
أدركــت إســرائيل أهميــة وســائل التواصــل االجتماعــي مبكــراً ،فعقــدت اجتماعــات
منظمــة ونســجت عالقــات وروابــط دبلوماســية واقتصاديــة وأمنيــة مــع منصــات
التواصــل االجتماعــي بشــكل عــام ،و فيــس بــوك بشــكل خــاص ،مــا مكنهــا
مــن رفــع شــكاوى ضــد احملتــوى الفلســطيني باســتمرار ،وجعــل تلــك الشــركات
عاملي ـا ً فــي اإلبــاغ عــن
تســتجيب لطلباتهــا املســتمرة .وتعتبــر إســرائيل األولــى
ّ
احملتــوى مبوجــب قواعــد الشــركة املتعلقــة باإلرهــاب ،بعــدد مســتخدمني (5.8
مليــون) علــى فيــس بــوك ،متجــاوزة البلــدان األكثــر اكتظاظــا ً بالســكان مثــل
الواليــات املتحــدة والهنــد والبرازيــل. 35
وأظهــرت منصــات التواصــل االجتماعــي ازدواجيــة فــي املعاييــر ،حيــث تعــرض احملتــوى
الفلســطيني إلــى سياســات تقييــد احملتــوى وحســابات النشــطاء الفلســطينيني .فــي
املقابــل ،لــم يخضــع احملتــوى اإلســرائيلي الذي يحتــوي علــى خطــاب «التحريــض والكراهية»
للتقييــد ،مــا يوضــح انحيــاز سياســات شــركات التواصــل مــع الروايــة اإلســرائيلية. 36
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فــي املقابــل ،وثــق مركــز «صــدى سوشــال»  770انتهــاكا ً إســرائيليا ً خالل شــهر أيار/
مايــو  2021ضــد احملتــوى الفلســطيني ،وهــي النســبة األعلــى التــي وثقهــا املركــز
منــذ ســنوات .وســاهم عــدم وجــود تواصــل رســمي وتنســيق بــن الفلســطينيني
وشــركات التواصــل االجتماعــي فــي تدنــي مســتوى املتابعــة العاجــل لالنتهــاكات
اإلسرائيلية.
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وكان الفتـا ً أن هــذه االنتهــاكات توزعــت علــى غالبية منصــات التواصــل االجتماعي.
تصــدر فيــس بــوك االنتهــاكات بواقــع  350انتهــاكاً ،يليــه تويتــر  250انتهــاكاً،
انســتغرام  100انتهــاك ،تيــك تــوك  50انتهــاكاً ،واتــس اب  20انتهــاكاً ،و 10انتهاكات
علــى يوتيــوب .كمــا تنوعــت هــذه االنتهــاكات بــن احلظــر الكامــل وتعليــق بعــض
امليــزات ،وإغــاق تــام للحســابات أو الصفحــات أو تقييــد وصــول املنشــورات إلــى
اجلمهــور .37يفســر جيمــس غرمييلمــان أســتاذ القانــون فــي جامعــة كورنيــل،
اإلشــكاليات القائمــة قائ ـاً« :شــركات التكنولوجيــا عالقــة بــن احلكومــات التــي
حتــاول وقــف االضطرابــات ونشــطاء يدافعــون عــن حريــة التعبيــر الدميقراطــي».38
ـف صحيفة الواشــنطن بوســت انحيــاز فيس بــوك وتويتــر تصاعــد العدوان
ولــم تخـ ِ
فــي التعامــل مــع احملتــوى الفلســطيني ،حيــث فرضــت وحظــرت ماليــن املنشــورات
واحلســابات املؤيــدة للفلســطينيني ،وكانــت احلجــة تتمحــور حــول أخطــاء «ذكاء
اصطناعــي» ،واعتبــرت أن سياســات النشــر لــدى فيــس بــوك متشــابهة فــي
التعامــل بــن النشــطاء الفلســطينيني واألميركيــن الســود علــى الســواء .أمــا
املتحدثــة باســم تويتــر كاتــي روزبــورو فصرحــت بــأن إجــراءات اإلنفــاذ كانــت «أشــد
ممــا هــو مقصــود مبوجــب سياســاتنا».39
فــي  18أيــار /مايــو  2021كتبــت عضــو الكونغــرس األميركــي رشــيدة طليب رســالة
إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي تيــك تــوك وفيــس بــوك وحتدثــت عــن إغــاق
حســابات املســتخدمني ،ملنــع إيصــال العنــف اإلســرائيلي ضــد الفلســطينيني
الــذي يواجهونــه .وبحثــت أهميــة وســائل التواصــل للفلســطينيني فــي ضــوء
نهــج القنــوات التقليديــة فــي الواليــات املتحــدة إلســكات الصــوت الفلســطيني.40
كمــا طرحــت مشــكلة الضغــط اإلســرائيلي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
لتبنــي تعريــف معــاداة الســامية الــذي أنشــأه «التحالــف الدولــي إلحيــاء ذكــرى
الهولوكوســت عــام  ،»2016والــذي مــن شــأنه أن يتعامــل صراحــة مــع انتقــاد
إســرائيل والصهيونيــة بأنــه معــادٍ لهــا وللســامية .إن القضيــة الفلســطينية
تتمحــور حــول حتريــر فلســطني واملســاواة والعدالــة جلميــع النــاس.
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الفلسطينيون وحرب احملتوى
اختلفــت األدوات الفلســطينية فــي ســاحة املواجهــة عــن األدوات اإلســرائيلية،
فهــي أدوات مبنيــة علــى الســلوك الفــردي للفلســطينيني واملناصريــن
واســتجابتهم لالعتــداءات اإلســرائيلية باعتبــاره نضــاال ً وطنيـا ً ميارســه الناشــطون
الشــباب وليــس عم ـا ً رســميا ً منســوبا ً للدولــة الفلســطينية .وقــد متيــز احملتــوى
الفلســطيني بعفويتــه وشــكله التوثيقــي مــن خــال البــث املباشــر والفيديوهــات
املســجلة أو الصــور الصــادرة مــن امليــدان بشــكل حلظــي ،مــا يعنــي أنهــا لــم
تخضــع للمعاجلــة أو التوجيــه ،وهــو مــا أكســبها مصداقيــة وانتشــارا ً عامليـاً .علــى
الرغــم مــن ذلــك ،تعــرض احملتــوى للتقييــد بحجــة مخالفــة قواعــد االســتخدام
اخلاصــة بتلــك املنصــات.
بــرز اهتمــام رســمي فلســطيني للمــرة األولــى جتــاه شــركات التواصــل االجتماعــي
بعــد تصاعــد حــدة تقييــد احملتــوى الفلســطيني ،حيــث بحــث رئيــس الــوزراء
محمــد اشــتية ووزيــرا االتصــاالت ،والريــادة والتمكــن ،مــع رئيــس الشــؤون العامليــة
واالتصــاالت فــي فيــس بــوك نيــك كليــغ ،فــي  19أيــار /مايــو  2021آليــات تعامــل
الشــركة مــع احملتــوى الفلســطيني .41وتركــز جــدول األعمــال حــول:42
1 .1آليــات فيــس بــوك فــي مراجعــة احملتــوى الفلســطيني ،وخضــوع آالف احلســابات
الفلســطينية للتقييــد وتوضيــح بعــض الكلمــات الدالليــة التــي تخضــع
احملتــوى للتقييــد كـــ «شــهيد» و»األقصــى».
2 .2جتاهــل مراقبــة ومتابعــة املنصــات اإلســرائيلية «احملتــوى العبــري» الــذي ميــأه
التخطيــط الرتــكاب جرائــم ضــد الفلســطينيني وليــس التحريــض فحســب.
وبالرغــم مــن ذلــك ،فهنــاك اســتجابة دائمــة للشــكاوى اإلســرائيلية وتقييــد
احلســابات الفلســطينية دون حتديــد معاييــر االســتجابة لتلــك الشــكاوى.
 3 .حــذف احملتــوى الفلســطيني مــن قبــل فيســبوك ،هــو حــذف لألدلــة التــي ميكن
اســتخدامها للمالحقــة القضائيــة ضــد االحتالل ،خاصــة «البث املباشــر».
تضمــن اللقــاء االتفــاق علــى تشــكيل جلنــة مشــتركة بــن إدارة فيــس بــوك
والفلســطينيني ،بحيــث تضــم «ممثلــن عــن احلكومــة الفلســطينية ،واجملتمــع
املدنــي» .كمــا طالبــت احلكومــة بتمثيــل فلســطيني مقابــل التمثيــل اإلســرائيلي،
جتــاه حتديــد ووضــع سياســة احملتــوى واملعاييــر املتعلقــة بفلســطني وإســرائيل.
فيمــا توجهــت احلكومــة الفلســطينية ملزيــد مــن املتابعــة علــى احملتــوى العبــري،
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كمــا أنشــأت «اللجنــة الوطنيــة للحقــوق الرقميــة» التــي تضــم مؤسســات
اجملتمــع املدنــي الداعمــة للحقــوق الرقميــة. 43
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أمــا علــى املســتوى األهلــي ،فقــد حتركــت بعــض مؤسســات اجملتمــع املدنــي
الفلســطيني التــي تهتــم بالدفــاع عــن احلقــوق الرقميــة ،كـــمركز «صــدى
سوشــال» اخملتــص بالدفــاع عــن احلقــوق الرقميــة الفلســطينية ،الــذي تقــدم
بشــكوى رســمية إلــى إدارة فيــس بــوك حــول الرقابــة التعســفية علــى احملتــوى
الفلســطيني املنشــور علــى املنصــة يــوم األربعــاء  21أيــار «مايــو»  .44 2021وتطلــب
الشــكوى التــي مت إرســالها أيض ـا ً إلــى مقــرر األمم املتحــدة اخلــاص املعنــي بحريــة
الــرأي والتعبيــر فــي العالــم ،مراجعــة عاجلــة وشــرحا ً للقــرارات التــي اتخذهــا
فيســبوك بتعليــق احلســابات واملنشــورات التابعــة للنشــطاء الفلســطينيني.
كمــا أطلــق مجموعــة مــن املؤثريــن وصنــاع احملتــوى العربــي فــي  8حزيــران
«يونيــو»  2021حملــة رقميــة ردّا ً علــى سياســات تقييــد احملتــوى وإغــاق احلســابات
والصفحــات واملنشــورات الســلمية التــي تتعاطــف مــع تهجيــر املقدســيني وقتــل
األبريــاء ،وتســتخدم هاشــتاغ ( )EndDigitalExecution#فــي منشــوراتها ،حيــث
وثقــت احلملــة ( )10أشــكال إلعــدام احملتــوى الرقمــي .45لــم تتوقــف خطــوات اجملتمــع
الرقمــي إلــى هنــا ،حيــث يحــاول خبــراء الــذكاء االصطناعــي والنشــطاء بشــكل
مســتمر العمــل مــن أجــل التغلــب علــى سياســات تقييــد وإغــاق احلســابات مــن
قبــل شــركات التواصــل االجتماعــي.
احملتوى الفلسطيني والرأي العام العاملي
منــا التضامــن العاملــي مــع الفلســطينيني عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي،
وأضحــت االحتجاجــات االفتراضيــة هــي األقــوى ،ال ســيما بعــد هبــة القــدس
والعــدوان علــى قطــاع غــزة .وقــد ذكــرت صحيفــة  New York Timesفــي تقريرهــا
الصــادر فــي  19أيــار /مايــو  2021أن ردود فعــل العواصــم العربيــة كانــت خافتــة
مقابــل األصــوات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي التــي كانــت عاليــة وواضحــة،
وأصبحــت شــارعا ً عربي ـا ً افتراضي ـا ً لديــه القــدرة علــى أن يكــون لــه تأثيــر أوســع
مــن املــدن والعواصــم العربيــة.46
فــي ذات الســياق ،وجــه ( )250موظفـا ً فــي شــركة جوجــل فــي  19أيــار /مايــو 2021
رســالة داخليــة ملديرهــا التنفيــذي ســاندر بيتشــاي تطالبــه بإصــدار بيــان يديــن
الهجمــات اإلســرائيلية ،مبــا فــي ذلــك «االعتــراف املباشــر بالضــرر الــذي يلحــق
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بالفلســطينيني مــن قبــل اجليــش اإلســرائيلي وعنــف العصابــات اإلســرائيلية».
كمــا طالبــت «مبراجعــة جميــع العقــود التجاريــة والتبرعــات اخلاصــة بالشــركة
األم ألفابيــت وإنهــاء العقــود مــع املؤسســات التــي تدعــم االنتهــاكات اإلســرائيلية
حلقــوق الفلســطينيني ،مثــل قــوات الدفــاع اإلســرائيلية». 47
انضــم برنامــج  Access Nowإلــى  17منظمــة وأكثــر مــن  50فنانــا ً وصحفيــا ً
ومدافعــا ً عــن حقــوق اإلنســان إلطــاق حملــة ()StopSilencingPalestine#
للمطالبــة بوضــع حــد لرقابــة فيــس بــوك لألصــوات الفلســطينية .48يبــدو واضحـا ً
أن هنــاك تضامن ـا ً مــع احلقــوق الفلســطينية ،حيــث شــكلت احلمــات واملبــادرات
للمؤثريــن واملؤسســات التــي تهتــم بالرقمنــة والنشــطاء وســائل ضغــط حقيقيــة
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي .رفضــت شــركة أبــل طلــب فيــس بــوك بإزالــة
التقييمــات الســلبية التــي تركهــا نشــطاء مؤيــدون للفلســطينيني علــى متجــر
أبــل ،مــا جعــل فيــس بــوك تصفــه بـــ «اخلطــر األول».49
وقــد اســتخدمت بعــض املؤسســات اخلاصــة باحلقــوق ومكافحــة التشــهير
األميركيــة ســاح املقاطعــة اإلعالنيــة ،ومبوجبــه خســرت فيــس بــوك أكثــر مــن 7
مليــارات دوالر بعــد توقــف أهــم الشــركات التجاريــة عــن اإلعــان عبــر منصاتهــا،
وبــرز مــن بــن املقاطعــن يونيليفــر ،املعلــن األول عامليــاً ،وشــركة كــوكا كــوال.50
ومــن شــأن التقييمــات الســلبية واملقاطعــة اإلعالنيــة التأثيــر علــى سياســات
شــركات التواصــل االجتماعــي ،ألنهــا تشــعر بتعرضهــا للخطــر احلقيقــي وتؤثــر
فــي ســمعتها.
انتقــل الدعــم والتضامــن مــن صفحــات التواصــل االجتماعــي إلــى املياديــن
العامــة فــي معظــم الــدول ،وبــرز ذلــك فــي بعــض العواصــم العربيــة واألوروبيــة،
لعبــت فيــه الشــخصيات املؤثــرة كالفنانــن والعبــي كــرة القــدم وناشــطي
اإلعــام الرقمــي وغيرهــم الكثيــر أدوارا ً رئيســية ،وهــو مــا يعنــي أن تأثيــرات ســاحة
املواجهــة اجلديــدة خلقــت حتــركات ميدانيــة للجماهيــر ســاهمت فــي إعــادة
تشــكيل خريطــة التضامــن مــع احلقــوق الفلســطينية علــى املســتوى الدولــي.
فــي املقابــل ،تتبنــى إســرائيل سياســات موجهــة للــرأي العــام العاملــي مــن جهــة،
وشــركات التواصــل االجتماعــي مــن جهــة أخــرى ،فــي ســاحة املواجهــة اجلديــدة،
وهــي معركــة مفتوحــة وطويلــة ،حتتــاج إلــى سياســات فلســطينية وأدوات
تتصــف بالدميومــة واالســتمرار للبنــاء والتراكــم ،فهنــاك حتــرك إســرائيلي قــدمي
مــع شــركات التواصــل االجتماعــي ،وعليــه ،فــإن االتصــال والتواصــل الفلســطيني
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كل مــا ســبق يشــير إلــى أن الفواعــل غيــر احلكوميــة لعبــت دورا ً رئيســيا ً فــي
تعزيــز فعاليــة ســاحة املواجهــة اجلديــدة وزادت مــن زخمهــا ورفعــت مــن تأثيرهــا
علــى دوافــع اجلماهيــر بالتحــرك ميدانيـاً .فــي املقابــل ،لــم يكــن مســتوى التدخــل
الرســمي للــدول بحجــم التحــرك الشــعبي الداعــم للحقــوق الفلســطينية ،رغــم
تصريحــات قــادة الــدول بضــرورة وقــف العــدوان ،إال أن التحــرك لــم يترجــم إلــى
عمــل سياســي إلنهــاء الصــراع اإلســرائيلي -الفلســطيني.
ثالثاً :مداخل مقترحة
إن االحتــال اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية ال زال قائمــاً ،والفلســطينيون
بحاجــة دائمــة لتطويــر وســائلهم وأدواتهــم النضاليــة ،واتضــح بشــكل الفــت
للنظــر أن العالــم االفتراضــي -وســائل التواصــل االجتماعــي ،ســاحة نضــال جديدة،
تســتطيع حتريــك الــرأي العــام العاملــي ،الــذي بــدوره يشــكل ضغط ـا ً كبيــرا ً علــى
الساســة واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ،لــذا ،تقــدم الورقــة ثــاث سياســات مــن
شــأنها إعــادة متوضــع الفلســطينيني فــي ســاحة املواجهــة الرقميــة ،وهــي:
 1 .مؤثرون سفراء
هنــاك فرصــة كبــرى لبنــاء خطــوط تواصــل إســتراتيجي مــع املؤثريــن كســفراء
للقضيــة الفلســطينية علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،خاصــة الذيــن
أظهــروا تعاطفهــم مــع احلقــوق الفلســطينية ،وميتلكــون جمهــورا ً افتراضيــا ً
واســعاً ،مــا يُعظــم قدرتهــم للتأثيــر فــي مجموعــة مــن املســتويات ،وهــي:
•املســتوى اجلماهيــري :ميكــن للمؤثريــن العمــل علــى اجتاهــن ،االجتــاه األول
اجلمهــور احمللــي :مــن خــال التوجيــه ورفــع نســبة الوعــي واملســاندة فــي
احلمــات واملبــادرات الرقميــة .أمــا اآلخــر ،فهــو اجلمهــور اخلارجــي :مــن خــال
إيصــال الروايــة الفلســطينية ونشــر االنتهــاكات واالعتــداءات اإلســرائيلية.
•شــركات التواصــل االجتماعــي :ميتلــك املؤثــرون وســائل ضغــط علــى شــركات
التواصــل االجتماعــي ،متكنهــم مــن خلــق حالــة تفاوضيــة والضغــط لتبنــي
سياســات تتيــح مزيــدا ً مــن احلريــات للمحتــوى العربــي علــى املنصــات ،ومــن
بــن أهــم هــذه الوســائل التســويق اإللكترونــي الــذي يعتبــر مصــدر األربــاح
الرئيســي للمنصــات .كمــا أنــه ال ميكننــا إغفــال اجلانــب املتعلــق بثقــة اجلمهور
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فــي منصــات التواصــل املبنــي باألســاس علــى ثقــة املؤثريــن.
•مؤسســات اجملتمــع املدنــي الداعمــة للحقــوق الرقميــة :يســتطيع املؤثــرون
دعــم عمــل املؤسســات املدافعــة عــن احلقــوق الرقميــة مــن خــال التوســع
فــي األنشــطة ،واالنتشــار علــى مســتوى اجلمهــور ،واملصداقيــة فــي األداء.
يزيــد مــا ســبق مــن فعاليــة التدخــات املصممــة مــن قبــل هــذه املؤسســات
ويدعــم توجهاتهــا وفــرص حتقيــق أهدافهــا.
2 .2ساحة مواجهة ديناميكية
إن ســاحة املواجهــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي مســتمرة ،فاالحتــال
وإجراءاتــه وسياســاته بحــق الشــعب الفلســطيني قائمــة .لــذا ،يتوجــب أن يكــون
احملتــوى الفلســطيني دائمــا ً ومســتمرا ً بنفــس الوتيــرة وأال يعمــل فقــط عنــد
تصاعــد االعتــداءات اإلســرائيلية؛ وهــو مــا يتطلــب تصديــر خطــاب وصــورة دائمــة
ومســتمرة للعالــم االفتراضــي ،ولكســب ســاحة املواجهــة ،يتطلــب األمــر العمــل
علــى:
•الروايــة اإلنســانية :وهــو مــا يعنــي إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة تقــدمي
الفلســطينيني أنفســهم للعالــم الرقمــي ،مــن خــال روايــة فلســطينية
مبحتــوى يعبــر عــن حيــاة الفلســطيني اليوميــة حتــت االحتــال.
•الروايــة احلقوقيــة (احلــق التاريخــي واألممــي) :الروايــة األولــى مبنيــة علــى فكــرة
أن الفلســطينيني هــم الســكان األصليــون لهــذه األرض ،وهــم مــن تعــرض
للتهجيــر والتطهيــر العرقــي املنظــم بهــدف إحــال شــعب مــكان آخــر .فيمــا
تذهــب الروايــة األخــرى باجتــاه تبنــي قــرارات الشــرعية الدوليــة باعتبارهــا
املرجــع األساســي لــأمم ،وهــي ملزمــة بالدفــاع عنــه وضمــان تطبيقــه.
•تشــكل الروايتــان حقيقــة الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه التــي يعيشــها
باعتبــاره شــعبا ً مجــزأً؛ يعيــش جــزء منــه وفــق الروايــة التاريخيــة ،واآلخــر
يعيــش وفــق احلقــوق األمميــة ،وكالهمــا لــم يتحصــل علــى حقوقــه.
•مواجهــة التضليــل :يســتند العمــل فــي هــذا املدخــل علــى اجتاهــن ،األول:
تفنيــد الروايــة املضــادة للروايــة الفلســطينية ومجابهتهــا أيـا ً كان مصدرهــا.
أمــا الثانــي ،فيذهــب باجتــاه مجابهــة سياســات شــركات التواصــل االجتماعــي
التــي حتابــي إســرائيل وتدعــم وصــول محتواهــا.
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لزيــادة ديناميكيــة ســاحة املواجهــة ،ميكــن التوجــه نحــو الصحافــة التشــاركية
التــي جتمــع بــن الصحافــة الرســمية وصحافــة املواطــن ،باإلضافــة إلــى نشــاط
املؤثريــن علــى منصــات التواصــل؛ يــؤدي هــذا التوجــه إلــى إتقــان عمليــة التوثيــق
وســرعة الوصــول ألماكــن األحــداث وتغطيتهــا فــي أســرع وقــت ،ومــن ثــم حتقيــق
االنتشــار الواســع لهــا .تدعــم فكــرة الصحافــة التشــاركية تبنــي خيــار املقاومــة
الرقميــة فــي ســاحة املواجهــة اجلديــدة وتعمــل علــى مشــاركة شــرائح واســعة
مــن فئــات اجملتمــع الفلســطيني ،مبــا فيهــا الشــباب واملــرأة.
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 .3شركات التواصل :متثيل فلسطيني فاعل
تعظيــم التمثيــل الفلســطيني الفاعــل لــدى شــركات التواصــل االجتماعــي علــى
املســتويات التاليــة:
•وجــود قنــوات اتصــال رســمية بــن احلكومــة وشــركات التواصــل :ميثــل
التواصــل الفاعــل بــن املؤسســات احلكوميــة والشــركات فرصــة مهمــة
إليصــال الطلبــات الفلســطينية املتعلقــة باحملتــوى وتبــادل البيانــات مبــا ال
يتجــاوز القوانــن احملليــة وال يتعــارض مــع سياســات اخلصوصيــة.
•ضمــان وجــود متثيــل عربــي لــدى الشــركات :وجــود صــوت عربــي يضمــن عــدم
بنــاء سياســات متــس باحملتــوى العربــي ،وتزيــد مــن فــرص تقييــده .وهــو مــا
يتأتــى مــن خــال متثيــل عــادل علــى طاولــة مجلســي احلكمــاء والسياســات.
•مكتــب ارتبــاط إقليمــي فــي األراضــي الفلســطينية :هنــاك حاجــة لدعــوة
شــركات التواصــل االجتماعــي لفتــح مكاتــب إقليميــة فــي فلســطني
تعــزز مــن فــرص التواصــل وتشــكل غرفــة عمليــات مشــتركة بهــدف حــل
اإلشــكاليات العالقــة.
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رشا احلسن*

اســتحوذ موضــوع التكنولوجيــا والتفــوق العلمــي اإلســرائيلي علــى اهتمــام
“مركــز األبحــاث” منــذ بدايــات نشــأته .وصــدرت عــن املركــز العديــد مــن الدراســات
حــول التكنولوجيــا والتقنيــات التــي متتلكهــا دولــة االحتــال ،وأثــر ذلــك علــى
الدبلوماســية والعالقــات السياســية مــع دول العالــم اخملتلفــة.
صــدرت فــي نهايــة الســتينيات مجموعــة مــن الكتــب التــي تتنــاول املوضــوع
بإســهاب ،وتعكــس مــدى اهتمــام القائمــن علــى املركــز بإثــراء اجلانــب املعرفــي
حــول املســتوى التقنــي للعــدو وانعكاســاته السياســية .وأجمعــت معظــم
الدراســات واألوراق البحثيــة علــى ضــرورة معرفــة املســتويني العلمــي والتقنــي
اللذيــن وصلــت إليهمــا دولــة االحتــال ،ودراســة إمكانياتهــا كخطــوة أولــى علــى
طريــق اســتعادة احلــق املســلوب.
كان مــن بدايــات الكتابــة حــول املوضــوع فــي نشــرات خاصــة ،وضمــن سلســلة
«دراســات فلســطينية» التــي كان مــن أهمهــا دراســة املهنــدس الفيزياكيميائــي
يوســف مــروّة بعنــوان «أخطــار التقــدم العلمــي فــي إســرائيل» التــي صــدرت
فــي آب /أغســطس  .1967تنــاول الفصــل األول بإســهاب موضــوع املعاهــد
التقنيــة العاليــة فــي «إســرائيل» ونشــاطاتها العلميــة .فيمــا أفــرد الفصــل
الثانــي للحديــث عــن النشــاط العلمــي الدولــي وكل مــا ميكــن معرفتــه عــن
األبحــاث التــي جتريهــا اخملتبــرات اإلســرائيلية وكل مــا ينشــر وتتــم مناقشــته فــي
املؤمتــرات الدوليــة مــن قبــل علمائهــم .حــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل شــرح
اهتمــام «إســرائيل» باملؤمتــرات والــدورات التدريبيــة ومــدى مشــاركتها علــى مــدار
عشــر ســنوات مــن  1965–1955باملؤمتــرات الدوليــة ،كمــا مت ذكــر أســماء العلمــاء
ومواقعهــم الوظيفيــة وأبــرز إجنازاتهــم.
وفــي الفصــل الثالــث مت التطــرق إلى موضوع الــذرة في إســرائيل ومؤسســة الطاقة
ميــز الباحــث بــن نوعــن مــن املؤسســات النوويــة ،وهما:
الذريــة اإلســرائيلية .وقــد ّ
مؤسســة الطاقــة الذريــة التــي متلــك املفاعــات الذريــة ،واملؤسســات التــي تتبــع
* باحثة في مركز األبحاث الفلسطيني.
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ملكيتهــا للجامعــات واملعاهــد التقنيــة وتكــون حتــت إشــراف خبــراء املؤسســة
املذكــورة وتوجيهاتهــم .وتطــرّق مــروّة فــي الفصــل الرابــع للثــروات الطبيعيــة
ومصــادر الطاقــة وصناعــات التعديــن اإلســرائيلية .وتوســع فــي الفصــل اخلامــس
فــي عــرض األبحــاث اإلســرائيلية اجلاريــة فــي الطــب والزراعــة والفضــاء والكيميــاء
والفيزيــاء ،كمــا اســتعرض أبحاث ـا ً أخــرى دون شــرحها ،وشــرح عــددا ً مــن األبحــاث
الســرية اخلطيــرة لتوجيــه أنظــار العلمــاء العــرب للمواضيــع احلساســة التــي
يجــب أن يلتفتــوا إليهــا فــي أبحاثهــم.
فــي نهايــة الكتــاب ،أضــاف الباحــث ملحقــا ً حــول مــا اعتبرهــا «األهــداف
العســكرية والعلميــة فــي فلســطني احملتلــة» تنــاول فيــه تفاصيــل مهمــة عــن
املفاعــات الذريــة واملســرعات الذريــة وأهــداف عســكرية أخــرى.
كمــا صــدرت عــن املركــز ضمــن سلســلة “أرقــام وحقائــق” عــدد مــن الكتــب
للتوزيــع اخلــاص واحملــدود ،التــي كانــت موجهــة بشــكل خــاص للخبــراء واملعنيــن
باملوضــوع دون توزيعهــا توزيعـا ً واســعاً .ومــن ضمــن هــذه الكتــب؛ كتــاب «الطاقــة
الكهربائيــة فــي إســرائيل» للمهنــدس الباحــث بطــرس لبكــي الــذي صــدر فــي
متــوز /يوليــو  .1969وتنــاول الباحــث فــي دراســته املؤسســات العاملــة فــي حقــل
الطاقــة الكهربائيــة ودورهــا وتطورهــا اإلداري واالقتصــادي .فشــرح فــي البدايــة
النواحــي القانونيــة واملاليــة لبدايــات عمــل مؤسســات الكهربــاء فــي فلســطني،
وفصــل باألرقــام وضــع
والتســهيالت التــي حصلــت عليهــا مــن املنــدوب الســاميّ .
شــركة الكهربــاء منــذ تأسيســها فــي العــام  1921حتــى العــام  .1967حيــث
تطــرق الباحــث إلــى تطــور محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة والتغيــرات التــي
طــرأت عليهــا ،واألعمــال الســنوية التــي قامــت بها شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية،
مــن جتهيــز باحملــوالت وتطويــر لطاقــة التحويــل وعــدد احملــوالت ومحطــات التحويــل..
وفــي ختــام كتابــه ،شــرح الباحــث دور الطاقــة الكهربائيــة فــي اضطهــاد األقليــة
العربيــة مقابــل تهويــد اجلليــل واملناطــق احلدوديــة واملســاهمة فــي إســكان اليهــود
منطقــة اجلنــوب .وفــي الكتــاب ،كمــا فــي جميــع كتــب سلســلة «حقائــق وأرقــام»
تركيــز واضــح علــى املعلومــات الرقميــة اخلاصــة مبوضــوع البحــث.
ومــن بــن كتــب السلســلة كذلــك ،كتيــب بعنــوان «إســرائيل وعصــر العقــول
اإللكترونيــة» للباحــث أحمــد حجــاج ،الــذي صــدر فــي شــهر تشــرين األول/
أكتوبــر  .1969ويقصــد الباحــث بـ»العقــول اإللكترونيــة» مــا نســميه فــي أيامنــا
هــذه بالكمبيوتــرات والرقمنــة اإللكترونيــة .يبــدأ الباحــث دراســته بعــرض ســريع
لظهــور «العقــول اإللكترونيــة» فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة ،ومــا رافقهــا
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مــن تطــور فــي العلــوم والتنافــس العاملــي علــى امتــاك هــذه التقنيــة .وهــذا
الكتيــب يوضــح مــدى اهتمــام مركــز األبحــاث مبعرفــة تفاصيــل التقــدم العلمــي
الــذي وصلــت إليــه دولــة االحتــال ومجــاالت اســتخدامها للتقنيــات اجلديــدة فــي
العلــوم كافــة ،حيــث شــرح الباحــث بالتفصيــل دمــج علــم اإللكترونيــات بنظــام
تدريــس العلــوم والرياضيــات فيهــا ،ودمجــه بنظــام البحــث العلمــي مــع التركيــز
علــى أهــم مراكــز األبحــاث اإللكترونيــة فــي «إســرائيل» .كمــا شــرح الباحــث عــن
تطــور الصناعــات اإللكترونيــة اإلســرائيلية التــي لــم تقتصــر فقــط علــى املــواد
اإللكترونيــة الالزمــة للمســتهلك ،مثــل :أجهــزة الراديــو والتلفــاز والتســجيل ..بــل
تخطتهــا إلــى االســتخدامات الصناعيــة ،مثــل« :احلواســيب» وأجهــزة املواصــات
الســلكية والالســلكية ..وأيضـا ً لألغــراض العســكرية ،مثــل :الطائــرات والصواريــخ
وأجهــزة التوجيــه العســكرية ...وقــد لفــت الباحــث االنتبــاه إلــى أن التفــوق
التكنولوجــي ال يقــاس بعــدد األجهــزة التــي متتلكهــا الدولــة ،إمنــا بنوعهــا وطريقــة
اســتخدامها ،وفــي هــذا اجملــال كانــت «إســرائيل» متفوقــة علــى الــدول األوروبيــة
املتقدمــة .كمــا نشــأت منــذ البدايــات جلنــة حكوميــة لإلشــراف علــى شــراء
«العقــول اإللكترونيــة» واســتخدامها اســمها «جلنــة األوتوميشــن ومراكــز العقــول
اإللكترونيــة فــي القطاعــن املدنــي والعســكري» .وفــي الكتــاب عــدد مــن املالحــق
التــي حتتــوي علــى إحصــاءات ذات عالقــة مبوضــوع البحــث.
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وصــدر فــي العــام نفســه  1969كتــاب للتوزيــع اخلــاص واحملــدود ضمــن نفــس
السلســلة بعنــوان «األبحــاث الذريــة اإلســرائيلية» للباحــث يوســف مــروّة .حــرص
الباحــث ،بتكليــف مــن مركــز األبحــاث ،علــى جمــع أحــدث املعلومــات واألرقــام
فوضح
اخلاصــة باملوضــوع لتزويــد املؤسســات الفلســطينية والعربيــة املعنيــة بهــاّ .
الباحــث فــي الفصــل األول مــن كتابــه النشــاط الــذري اإلســرائيلي منــذ بداياتــه،
وتنــاول فــي الفصــل الثانــي األبحــاث الذريــة اإلســرائيلية بالتفصيــل ،ثــم تنــاول
موضــوع الســامة النوويــة وفيزيــاء األشــعة .وخصــص الفصــل الرابــع للتطبيقــات
الســلمية للطاقــة الذريــة ،حيــث شــرح اســتخداماتها فــي الصناعــة والزراعــة
والطــب النــووي والكهربــاء الذريــة ..وفــي الفصــل اخلامــس شــرح مــا متكــن مــن
احلصــول عليــه مــن معلومــات حــول القنبلــة الذريــة اإلســرائيلية وأســرار تركيبها..
وفــي الكتــاب مالحــق مهمــة لــذوي االختصــاص.
وضمــن سلســلة دراســات فلســطينية ،صــدر كتابــان هامــان لنفــس الكاتــب،
يعكســان متابعــة اخملتصــن للتقــدم التقنــي لالحتــال فــي مجــال تصنيــع
األســلحة ،والســعي الدائــم لدراســة العــدو وقدراتــه ،وهمــا؛ كتــاب «القــوات
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اإلســرائيلية احملمولــة جــواً» للباحــث محمــود عزمــي ،الــذي صــدر فــي العــام ،1973
وكتــاب «القــوات املدرعــة اإلســرائيلية عبــر أربــع حــروب» لنفــس الباحــث ،والــذي
صــدر فــي حزيــران .1975
يبحــث الكاتــب فــي كتابــه األول التطــور التاريخــي لوحــدة املظليــن اإلســرائيليني،
ويفصــل عــددا ً مــن العمليــات التــي نفذتهــا هــذه الوحــدة مثــل عمليــة «ممــر
ّ
متــا» فــي العــام  ،1956والعمليــات قبــل العــام  ،1967كمــا يتطــرق للعمليــات
التــي قامــت بهــا القــوات احملمولــة جــوا ً فــي حــرب العــام  1967بشــكل خــاص وفي
حــرب االســتنزاف كذلــك .ثــم يوضــح الباحــث كيــف مت اســتخدام القــوات احملمولــة
جــوا ً ضــد املقاومــة الفلســطينية خصوصـا ً فــي معركــة الكرامــة .وينهــي كتابــه
بفصــل بعنــوان «اجتاهــات تطــور القــوات اإلســرائيلية احملمولــة جــواً» ناقــش فيــه
توقعاتــه للتغيــرات التــي ســتدخلها دولــة االحتــال علــى قواتهــا اجلويــة واملهــام
القتاليــة احملتملــة للمظليــن فــي املســتقبل.
وفــي كتابــه «القــوات املدرّعــة اإلســرائيلية عبــر أربــع حــروب» بــدأ الباحــث بشــرح
نظريــات حــرب املدرعــات بشــكل عــام ،ثــم كتــب بإســهاب عــن تاريخ نشــأة ســاح
املدرعــات اإلســرائيلي وتطــوره علــى فتــرات زمنيــة قســمها حســب احلــروب التــي
خاضتهــا هــذه القــوات .بــدأ بشــرح تطــور ســاح القــوات املدرعــة منــذ تشــكيل
أول وحــدة مدرعــة إســرائيلية أثنــاء الهدنــة األولــى حلــرب عــام  1948حتــى حــرب
عــام  ،1956مــرورا ً بالعمليــات التــي خاضتهــا تلــك املدرعــات علــى احملــاور الثالثــة؛
اجلنوبــي واألوســط والشــمالي .ثــم شــرح عــن تطورهــا بــن حربــي  1956و،1967
فكتــب حــول عمليــات املدرعــات علــى اجلبهــة املصريــة وعلــى اجلبهــة األردنيــة
واجلبهــة الســورية ،وكيــف تصرفــت هــذه القــوات علــى كل جبهــة مــن اجلبهــات،
والتكتيــكات التــي اتبعتهــا .بعــد ذلــك ،تطــرق الباحــث للحديــث عــن تطور ســاح
ـتغن
املدرعــات اإلســرائيلي بــن حربــي  1967و ،1973وكيــف أ ّن هــذه القــوات لــم تسـ ِ
عــن املدرعــات أو تزيــد فــي أعــداد املشــاة املرافقــن لهــا كمــا توقــع البعــض.
وخصــص الباحــث فصـا ً كامـا ً للحديــث عــن ميــزان القــوى بــن املدرعــات العربية
واملدرعــات اإلســرائيلية فــي حــرب عــام  ،1973كمــا تطــرق لقتــال املدرعــات علــى
اجلبهــات املصريــة والســورية بإســهاب ،وقــارن بــن حربــي عــام  1967و 1973علــى
نفــس اجلبهــات .وفــي الفصــل األخيــر للكتــاب حتــدث الباحــث عمــا أطلــق عليــه
«التأهــب للحــرب اخلامســة» ،حيــث شــرح عــن وضــع ســاح املدرعــات اإلســرائيلي
وحجمــه وتوقعاتــه حلــرب قريبــة مــن تاريــخ كتابــة الكتــاب فــي أيــار /مايــو .1975
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وضمــن سلســلة دراســات فلســطينية أيضــاً ،أعــ ّد املقــدم الهيثــم األيوبــي
وهشــام عبــد اهلل كتابــا ً بعنــوان «متييــز الطائــرات واملدرعــات» فــي العــام .1974
وقــد كان هــدف مركــز األبحــاث مــن نشــره أن يكــون دلي ـا ً للمقاتلــن يحتــوي كل
مــا يحتاجــه املقاتــل مــن معلومــات وصــور ضروريــة لتمييــز الطائــرات اخملتلفــة؛
طائــرات القتــال ،والنقــل ،والهليكوبتــرات ،وأنــواع الدبابــات ،واملصفحــات...
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لــم يتوقــف االهتمــام مبوضــوع التقــدم التكنولوجــي للعــدو عنــد هاتــن
السلســلتني بــل تخطاهمــا إلــى سلســلة الكتــب التــي تصــدر عــن املركــز وإلــى
دوريــة «شــؤون فلســطينية» .وهنــا يجــدر التنويــه إلــى أ ّن سلســلة الكتــب ودوريــة
«شــؤون فلســطينية» إصــدارات مو ّجهــة جلمهــور القــراء واملهتمــن وليســت
محــدودة التوزيــع كمــا السلســلتني الســابقتني.
صــدرت فــي العــام  1973أربــع دراســات فــي دوريــات «شــؤون فلســطينية» وهــي؛
«التعــاون التقنــي األميركــي– اإلســرائيلي إلنتــاج «الســوبر ميــراج» لهشــام عبــد
اهلل ،و»التكنولوجيــا فــي إســرائيل» لـــلدكتور محمــد عجــان ،و»بعــض املالمــح
البــارزة للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي إســرائيل» للدكتــور محمــود خيــري
بنونــه ،و»دور اجلامعــات واملعاهــد العليــا فــي إســرائيل فــي البحــث العلمــي
والتكنولوجــي» لبكــر مصبــاح تنيــرة.
يوضــح هشــام عبــد اهلل فــي دراســته «التعــاون التقنــي األميركــي– اإلســرائيلي
إلنتــاج «الســوبر ميــراج» تفاصيــل التعــاون واالتفــاق األميركــي– اإلســرائيلي
بخصــوص إنتــاج طائــرات الـ»ســوبر ميــراج» وتوقعاتــه املســتقبلية بخصــوص
ذلــك .وتنــاول أحدهــا موضــوع التفــوق التكنولوجــي علــى الــدول العربيــة ،ومــدى
اهتمــام الدولــة اإلســرائيلية بزيــادة الفجــوة التكنولوجيــة املوجــودة بينهــا وبــن
دول املنطقــة ،كمــا بحــث موضــوع النشــاط العلمــي فــي «إســرائيل» وتركيزهــا
علــى ضــرورة تفــوق علمائهــا وإنتاجهــم العلمــي ســنوياً.
وفــي تقريــر «بعــض املالمــح البــارزة للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي إســرائيل»،
اهتــم د .محمــود خيــري بنونــه بدراســة نظــام التعليــم فــي «إســرائيل» والنشــاط
العلمــي للمراكــز البحثيــة فيهــا ،كمــا شــرح أهــم ركائــز التقــدم العلمــي
والتكنولوجــي فيهــا التــي حصرهــا بالعامــل البشــري ،حيــث متتلــك إســرائيل
وبــن
أعلــى نســبة مــن العلمــاء بالنســبة لتعــداد ســكانها ،واملــوارد املتاحــة.
ّ
الباحــث كيــف جعلــت دولــة االحتــال التفــوق العلمــي والتكنولوجــي لهــا مــن
أولــى أهدافهــا القوميــة.
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أمــا تقريــر «دور اجلامعــات واملعاهــد العليــا فــي إســرائيل فــي البحــث العلمــي
ّ
والتكنولوجــي» لبكــر مصبــاح تنيــرة ،فقــد جــاء مكمـا ً للتقريريــن اللذين ســبقاه،
حيــث تنــاول بالتفصيــل والشــرح دور كل جامعــة مــن اجلامعــات اإلســرائيلية
وفصــل القــارئ طبيعــة
وجميــع املعاهــد العليــا فــي تطويــر البحــث العلمــيّ ،
األبحــاث التــي تقــوم بهــا الدوائــر واملعاهــد اخملتلفــة واهتماماتهــا العلميــة ،فــي
محاولــة لتوجيــه الباحثــن العــرب لطبيعــة األبحــاث التــي يجــب أن يقومــوا بهــا
ملواجهــة عدوهــم.
وقــد توالــت فــي «شــؤون فلســطينية» األبحــاث التــي تناولــت جوانــب مختلفــة
مــن املعرفــة حــول مواضيــع التقنيــة اإلســرائيلية وتفوقهــا العلمــي ،ودراســة
األســلحة والتقنيــات املســتخدمة فــي املواجهــة .ويتضــح لنــا أ ّن املعلومــات
التــي كانــت فــي البدايــة موجهــة إلــى أشــخاص محدديــن فــي نشــرات خاصــة،
لــم تعــد حكــرا ً علــى العلمــاء وصنــاع القــرار ،بــل أصبحــت تنشــر جلمهــور
القــراء واملهتمــن فــي أعــداد دوريــة «شــؤون فلســطينية» ،حيــث شــهدت فتــرة
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين نشــر أكثــر مــن  14دراســة ،بعضهــا
متخصــص إلــى درجــة كبيــرة.
فــي دراســته «مقارنــة تكنولوجيــة وتكتيكيــة بــن طائرتــي ميــغ  23وميــغ 25
وطائــرات الفانتــوم وتــوم كات وايغــل» حملمــود عزمــي التــي صــدرت فــي العــدد 84
بــن الباحــث الفروقــات بالتفصيــل بــن هــذه
فــي شــهر تشــرين الثانــي ّ ،1978
الطائــرات ،وأســعارها ،وتعــرض لذكــر الفــرق فــي قدراتهــا القتاليــة واســتخداماتها
اخملتلفــة.
فــي شــهر متــوز /يوليــو  1975صــدرت دراســة بعنــوان «حتــدي التقنيــة اإلســرائيلية
وكيــف نواجههــا» لهالــة ســام مقصــود ،فــي العــدد  47مــن «شــؤون
فلســطينية» .شــرحت الباحثــة كيــف تطــور البحــث العلمــي فــي دولــة االحتــال
منــذ العــام  ،1948واهتمــام الباحثــن اإلســرائيليني باملشــاركة فــي املؤمتــرات
العلميــة العامليــة وتطويــر معاهدهــم البحثيــة وخصوصــا ً أبحاثهــم النوويــة.
وقــد بينــت الباحثــة كيــف اهتــم العلمــاء بشــكل خــاص بتطويــر األبحــاث فــي
اجملــال العســكري ،وإدخــال حتســينات علــى أســلحتهم البريــة والبحريــة واجلويــة...
كمــا تطرقــت بالتفصيــل إلــى الصناعــات املدنيــة اإلســرائيلية ،والتطويــرات
التــي أدخلتهــا علــى الصناعــة اإللكترونيــة –املتصلــة بالصناعــة العســكرية،-
والصناعــة الكيماويــة –التــي منــت بعــد اســتيالء إســرائيل علــى نفــط ســيناء.-
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مواكبــة للتقــدم العلمــي.
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فــي العــدد  56الــذي صــدر فــي نيســان /أبريــل  ،1976نشــرت دراســة بعنــوان
«دور العلــم والتكنولوجيــا فــي املعركــة» للدكتــور إليــاس الزيــن .تنــاول الباحــث
املوضــوع بالتحليــل باألرقــام واحلقائــق ،حتــى يبــن كيــف يخــدم التقــدم العلمــي
البلــدان ضــد التخلــف ،وكيــف يفيــد فــي الدفــاع واألمــن واحلــروب بشــكل خــاص.
فقــد أعطــى فــي البدايــة نبــذة عــن تطــور العلــم والتكنولوجيــا ودورهمــا فــي
املعركــة ،وشــرح عــن وضــع األقطــار العربيــة فــي العلــوم وامتــاك التقنيــات
احلديثــة بعــد حــرب عــام  ،1967خصوص ـا ً لبنــان .ثــم عقــد مقارنــة موســعة بــن
األقطــار العربيــة وإســرائيل ،وهنــا بــرزت الفروقــات الكبيــرة فــي معــدل اإلنتــاج
العلمــي للفــرد ،وعــدد العلمــاء الناشــرين ،وعــدد األبحــاث العلميــة والذريــة
املنشــورة ،ومعــدالت اإلنفــاق علــى البحــوث ،وإصــدار الكتــب العلميــة ،وغيرهــا..
هامــن وهمــا؛ هــل يخــدم العلــم العربــي املعركــة؟ ومــا
وناقــش الباحــث تســاؤلني ّ
هــي أســباب تخلــف العلــم العربــي؟ ثــم أفــرد جــزءا ً كبيــرا ً مــن دراســته للحديــث
عــن «الثــورة الفلســطينية والعلــم» ،وكيــف اســتفادت الصهيونيــة مــن العلــم
فــي «بنــاء الدولــة» وتطويــر قدراتهــا العســكرية والنوويــة .ولــم يتوقــف الباحــث
عنــد مرحلــة الوصــف ،بــل تخطاهــا إلــى اقتــراح إســتراتيجيات علميــة لتطويــر
العلــم والتكنولوجيــا فــي البلــدان العربيــة ،وتوظيــف التقنيــات احلديثــة فــي
خدمــة املعركــة مــع العــدو .وكمــا ذكــرت «هالــة ســامة مقصــود» فــي الدراســة
الســابقة ،ذكــر الباحــث أ ّن أوّل خطــوة تنفيذيــة فــي االجتــاه الصحيــح تكــون بوجود
قــرار سياســي داعــم.
واهتمــت «شــؤون فلســطينية» بنشــر دراســات حــول اإلســتراتيجية اإلســرائيلية
والتقنيــات املســتخدمة فــي احلــروب .ففــي العــدد  84الــذي صــدر في شــهر تشــرين
الثانــي /نوفمبــر  ،1978كتــب محمــود عزمــي دراســة بعنــوان «حــرب تشــرين :تخلف
اإلســتراتيجية وتطــور التقنــي والتكنيــك» ،ناقــش فيهــا التقنيــات املســتخدمة
فــي حــرب تشــرين والفــرق بينهــا وبــن حــرب عــام  .1948وفــي ثمانينيــات القــرن
العشــرين ،ظهــرت فــي العــدد  188دراســة حلســن حجــازي بعنــوان «إشــكالية
«التفــوق» فــي اإلســتراتيجية اإلســرائيلية» معتمــدة علــى دراســة مترجمــة
بعنــوان «الكميــة والنوعيــة فــي اإلســتراتيجية اإلســرائيلية».
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وفــي العــدد  192مــن «شــؤون فلســطينية» نشــرت دراســة لعمــرو هاشــم ربيــع
بعنــوان «التكنولوجيــا العســكرية اإلســرائيلية» .تناولــت الدراســة موضــوع
التطــور التكنولوجــي فــي دولــة االحتــال بالتفصيــل ،فتــم توضيــح أهــم دعائــم
التطــور التكنولوجــي فــي املؤسســات التعليميــة والبحثيــة ،وفــي الصناعــات
اإللكترونيــة ،وفــي الزراعــة ،وفــي الصناعــات العســكرية –بشــكل أعمــق .-وقــد
عــرض الباحــث نشــأة صناعــة األســلحة اإلســرائيلية وتطــور الصناعــات احلربيــة
اخملتلفــة ،وناقــش عوامــل جناحهــا مــن خبــرة عمليــة ،وشــعور باخلــوف مــن حظــر
تصديــر الســاح لهــا مــن بعــض الــدول الكبــرى ،وعوامــل داخليــة عديــدة .وفــي
الدراســة تفاصيــل مهمــة حــول تطــور أنــواع األســلحة اخملتلفــة؛ أســلحة املشــاة،
واملدرعــات ،والدفــاع اجلــوي ،والســاح البحــري ،وإنتــاج القنابــل والصواريــخ ،وصناعة
الطائــرات ..وذكــر ألهــم تراخيــص إنتــاج الســاح التــي حصلــت عليهــا الدولــة
اإلســرائيلية –خصوص ـا ً فــي الفتــرة مــن عــام  1981حتــى عــام .-1985
اهتــم الباحــث فــي دراســته بشــرح القــدرات النوويــة اإلســرائيلية ،والتوســع
مبوضــوع املفاعــات النوويــة وقدراتهــا ،ثــم ناقــش موضــوع التكنولوجيــا
اإلســرائيلية فــي إطــار العالقــات مــع الواليــات املتحــدة ،وكيــف أدى التعــاون
اإلســرائيلي– األميركــي فــي مجــال الصناعــات احلربيــة إلــى تطويــر هــذا القطــاع
وتوقيــع اتفاقيــات إســتراتيجية .كمــا ناقشــت الدراســة الصــادرات التكنولوجيــة؛
املدنيــة والعســكرية ،وربطــت بــن تصديــر الســاح اإلســرائيلي والتوســع فــي
العالقــات السياســية اخلارجيــة.
فــي أيلــول  ،1989صــدرت دراســة بعنــوان «األبعــاد اإلســتراتيجية والتكنولوجيــة
للقمــر االصطناعــي اإلســرائيلي» لهشــام فهيــم ،بعــد عــام واحــد فقــط مــن
إطالقــه .وكانــت الدراســة مميــزة فــي تنــاول تطــور القمــر االصطناعــي اإلســرائيلي
ومواصفاتــه وتأثيراتــه اإلســتراتيجية والعلميــة واإلعالميــة .فقــد بــدأ الباحــث
بشــرح تطــور تكنولوجيــا األقمــار الصناعيــة عامليـاً ،وأنواعهــا ،واســتخداماتها .ثــم
ـن خطــوات
توســع فــي تفاصيــل تطــور فكــرة القمــر االصطناعــي اإلســرائيلي ،وبـ ّ
التعــاون العلمــي أو التقنــي بــن إســرائيل وبــن الواليــات املتحــدة األميركيــة التــي
أدّت إلــى هــذا التطــور .وفــي الدراســة شــرح مفصــل ملواصفــات القمــر الصناعــي
اإلســرائيلي مــن حيــث الشــكل والــوزن ،وبيانــات التــزود بالوقــود ،وبيانــات أخــرى
مهمــة للمعنيــن .ويناقــش الباحــث بالتفصيــل االدعــاء اإلســرائيلي بــأ ّن القمــر
االصطناعــي «جتريبــي– علمــي» ،كمــا يحــاول توقــع تأثيراتــه علــى املنطقــة ككل،
علــى املســتوى اإلســتراتيجي ،واملســتوى العلمــي– التقنــي ،واملســتوى اإلعالمــي.
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ويختــم الباحــث دراســته بوضــع تصــور ألســاليب عربيــة ممكنــة ملواجهــة تأثيــرات
هــذا القمــر االصطناعــي علــى املنطقــة.

خريف وشتاء ٢٠٢١

التكنولوجيا ..التفوق العلمي المدني والعسكري ..وعالقات إسرائيل الدولية

أنثولوجيا

يالحــظ أ ّن مركــز األبحــاث منــذ تأسيســه بــدأ باســتكتاب الباحثــن واخملتصــن حول
مختلــف املوضوعــات املهمــة بغــرض توفير املعلومــات الدقيقــة للمهتمــن بالوضع
السياســي والعســكري القائــم ،وحــاول املركــز باســتمرار البحــث فــي احللــول
املمكنــة واقتــراح ســبل للتغييــر فــي األوضــاع القائمــة عاملي ـاً ،بهــدف الوصــول
إلــى حتريــر البــاد واســتعادة احلــق املســلوب.
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مؤمتر حركة فتح..
الفكر السياسي واالجتماعي

عقدت حركة التحرير الوطني
الفلسطيني «فتح» في  18كانون
األول /ديسمبر  ،2021الفائت،
مؤمترا ً بعنوان «حركة فتح :الفكر
السياسي واالجتماعي» ،وذلك
في جامعة االستقالل بأريحا،
بتنظيم من أكادميية عثمان أبو
غربية الفكرية التابعة للحركة،
مبشاركة كافة مفوضيات احلركة
وبالشراكة مع عدد من مراكز
الدراسات املتخصصة.

خريف وشتاء ٢٠٢١

متابعات

بكر أبو بكر*

حمــل املؤمتــر أربعــة عناويــن رئيســية
وهــي :فتــح واألفــكار الشــمولية ،واحلركــة
بــن السياســة والديــن والثقافــة واحلداثــة،
وفتــح والفكــر االجتماعــي واالقتصــادي،
والثقافــة الوطنيــة واحلضــارة العربيــة.
وأولــت احلركــة املؤمتــر أهميــة خاصــة،
إذ حضــره نائــب رئيــس احلركــة محمــود
العالــول وخمســة أعضــاء جلنــة مركزيــة،
ومبشــاركة واســعة مــن أعضــاء اجمللســن
االستشــاري والثــوري ،وممثلــن عــن كافــة
األطــر احلركيــة فــي الضفــة الغربيــة
والقطــاع والشــتات ،وجاهيــا ً وعبــر
«الــزووم».

أهمية املؤمتر
تكمــن أهميــة املؤمتــر فــي كونــه مســاحة تفاعــل فكــري وثقافــي للحركــة ،خاصة
قبــل املؤمتــر احلركــي الثامــن املزمــع عقــده فــي آذار «مــارس»  ،2022إذ يشــكل املؤمتــر
جــزءا ً مــن مســاحات التفكيــر األرحــب التــي تســهم فيهــا احلــوارات والنقاشــات
والنــدوات التــي جتــدد فــي برامــج ورؤى احلركــة بعيــدا ً عــن التفاعــل اآلنــي اإللزامــي،
خاصــة أن فتــح تشــبه شــعبها ومتثــل العمــود الفقــري للوطنيــة الفلســطينية،
خاصــة مــع عــدم وجــود أي بديــل مقنــع عنهــا مــع التراجــع الكبيــر فــي دور
ومكانــة الفصائــل األخــرى.
يأتــي املؤمتــر فــي ســياق تثبيــت املراجعــة كمنهــج حركــي مســتدام ،وهــو مــا
يشــكل متطلبــا ً للنهــوض وحتقيــق األهــداف احلركيــة وجتديــد الفكــر واخليــارات
* رئيس أكاديمية فتح الفكرية «أكاديمية الشهيد عثمان أبو غربية» والمشرف العام علىالمؤتمر.
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مؤتمر حركة فتح ..الفكر السياسي واالجتماعي

السياســية بهــذه املراجعــات النقديــة املســؤولة ،التــي تفضــي أيضــا ً إلرســاء
قواعــد احلــوار والدميقراطيــة احلركيــة وجتديــد البنــى احلركيــة وإعــادة االعتبــار
لهويــة احلركــة كحركــة حتــرر وطنــي.
يثبــت املؤمتــر أيضـا ً قاعــدة االنتقــال مــن االســتجابات اآلنيــة إلــى املعاجلــات املتأنيــة
الفكريــة واملعرفيــة ،فــا يجــب أن تأتــي املؤمتــرات وامللتقيــات احلركيــة اســتجابة
ملشــكلة آنيــة فقــط ،أو فــي ســياق تفاعــل انتخابــي شــعبي جماهــري وحســب.
جاء املؤمتر باحثا ً عن معاجلات معمقة ،ومشتبكا ً مع خمس مساحات:
حــة املطلقــة ملــا يحملــه،
أوال ً :الفكــر الشــمولي اإلقصائــي هــو فكــر يفتــرض ِ
الص ّ
كليــة وعامليــة جتمــع املعتقــدات الصلبــة والثابتــة
فهــو ميتلــك نظــرة شــمولية ّ
مــع تلــك املتغيــرات وتخضــع الثانيــة لألولــى ،ومــن هنــا نشــأت فــي بدايــات القــرن
العشــرين فــي عاملنــا العربــي الفكرانيــات (األيديولوجيــات) املتطاحنــة ،تلــك
الشــموليات التــي تبلــورت فــي ثــاث اجتاهــات :الفكــر الشــيوعي االشــتراكي،
والفكــر القومــي ،والفكــر اإلســاموي ،وتقاتلــت زمنـا ً طويـاً .ومنهــا مــا ســاد فتــرة
ثــم بــاد ،إلــى أن أســفر العالــم اليــوم عــن انتهــاء عصــر الفكرانيــات عامــة ،رغــم
املزايــا والعيــوب التــي حتيــط بالفكــرة.
فمثـ ً
ـا ،ميكننــا القــول إن الفكــرة الصلبــة (األيديولوجيــة) مبنطــق اإلميــان الصلــب
والعمــل الــدؤوب لتحقيــق الفكــرة تتميــز بنقطتــن هامتــن :األولــى هــي الصالبــة
والثانيــة هــي القــدرة علــى التحريــض ،بينمــا باالجتــاه الســلبي ،فإننــا جنــد
اجلمــود والتكلــس وصعوبــة التطــور ،كمــا جنــد تعملــق مدرســة الفســطاطني
أو املعســكرين التــي ال تــرى اآلخــر إال مخالفــا ً يجــب اجتِثاثــه وال تــرى املســاحة
الواســعة مــن األلــوان بــن األســود واألبيــض.
ثانيـاً :فهــم الصــراع :فــي إطــار الصــراع العربــي اإلســرائيلي ف ُِهــم الصــرا ُع صــراع
وجــود مــع الكيــان الصهيونــي االســتعماري الغــازي ألرض فلســطني العربيــة ،وفُهم
الصــراع فــي األطــر األدنــى أي بــن قــوى املقاومــة الفلســطينية وبعضهــا صــراع
ثانــوي ،مبعنــى أن الصــراع أو الهــدف أو القضيــة املركزيــة هــي فلســطني والصراعات
تهضمــه جيــدا ً أجــزاء كبيــرة
األخــرى هــي فــي اإلطــار الثانــوي ال املركــزي ،مــا لــم
ِ
مــن التيــارات الفكرانيــة التــي اعتبــرت جذريتهــا تشــمل تلــك الفئــة املناوئــة غيــر
العــدو املركــزي.

100

العدد 286-285

ثالثــاً :التطــور الفكــري :الشــموليون لديهــم صعوبــة فــي التطــور الفكــري
واملســلكي إلــى حــد اجلمــود ،لــذا ،فــإن مفاهيــم الدميقراطيــة واحلــوار والنقــاش
عصيــة عليهــم ،وهــي املنطلقــة مــن املفاهيــم الثالثــة
وآداب االختــاف تكــون
ّ
األساســية :االعتــراف ثــم التفهــم والتقبــل ،ثــم التجــاور ،مبعنــى إن لــم أتقبــل
اآلخــر ،فكيــف أراه أو أســمعه أص ـاً .وإن لــم أتفهمــه بــأن أضــع نفســي مكانــه،
فكيــف أقــر لــه باالختــاف ،ثــم ثالثًــا فــي ســياق االعتــراف والتقبــل ،نصــل للتجاور
مبعنــى قبولنــا للمشــاركة بالتجــاور معـا ً بنفــس املســاحة ،فليــس أي منــا ميتلــك
احلقيقــة املطلقــة أو الصــواب الــذي مــا بعــده صــواب.

خريف وشتاء ٢٠٢١
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متابعات

رابعـاً :حركــة فتــح والوطنيــة :جــاءت فتــح والثــورة الفلســطينية لتكــرس املبــدأ
اجلامــع فــي ظــل صــراع الفكرنــة «األدجلــة» مــن خــال طــرح واضــح ومحــدد
وبســيط ،وهــو حتريــر فلســطني ،فأصبــح هــذا الهــدف هــو اخليــط الــذي يجمــع
شــمل ثــوب فلســطني ،زاهــي األلــوان.
ومــن هنــا ،انبثــق فكــر الثــورة الفلســطينية عامــة الطليعــي -اجلماهيــري
ليكــرّس أمــورا ً خمســة واضحــة ومحــددة :األول هــو :الوطنيــة بالتكريــس والتركيــز
والتخصيــص لتحريــر فلســطني دون ســواها وباملعطــف العربــي الدافــئ ،والثانــي:
بالتحريــر ،باعتبــاره رأس الرمــح لألمــة وبالوحدويــة وبكافــة الســبل وصـ ً
ـول لفهــم
الواقعيــة السياســية واملرحليــة ،والثالــث :بالعقــل الوســطي ضمــن حضارتنــا
العربيــة االســامية ،والرابــع :بالكيانيــة ارتباط ـا ً باملنظمــة مدخ ـا ً للوطــن ،ضمــن
قاعــدة اســتقاللية اإلرادة والقــرار ،واخلامــس :بقيــم النظــام الداخلــي التــي منهــا
الدميقراطيــة وااللتــزام والتشــاركية.
خامس ـاً :فكــر حركــة فتــح التحــرري املقــاوم املرتبــط بالقضيــة املركزيــة تطــور
مــن الســاح إلــى الدمــج مــع السياســة ،دون التخلــي عــن حــق اســتعمال كافــة
أشــكال النضــال ،علــى اعتبــار أنهــا حــق ،ومرتبــط بعوامــل عــدة مــن تقديــر
املوقــف العــام واخلــاص ،ومــن هنــا نشــأت فكــرة املرحليــة فــي النضــال والواقعيــة
السياســية التــي بــدأت تســبغ مختلــف التنظيمــات السياســية الفلســطينية
التحاقــا ً بنهــج حركــة فتــح املتطــور واملتجــدد.

محاور املؤمتر
جــاء هــذا املؤمتــر كإطاللــة علــى فكــر حركــة فتــح فــي الســياقني السياســي
ً
وصــول
واالجتماعــي منــذ االنطالقــة عــام  ،1965اســتمرارا ً بالتطــورات الالحقــة،
إلــى الواقــع احلركــي املعاصــر.
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ســبق املؤمتــر عقــد ســت ورشــات اســتباقية فــي مختلــف احملافظــات ،عاجلــت
ذات املواضيــع احملــددة فــي برنامــج املؤمتــر ،شــارك فيهــا العديــد مــن األكادمييــن
والباحثــن واملفكريــن واملثقفــن والسياســيني.
وفــي تفاصيــل محــاور املؤمتــر ،عالــج احملــور األول موضــوع حركــة فتــح واألفــكار
الشــمولية ،وقدمــت ثــاث أوراق فــي هــذا احملــور وهــي :حركــة فتــح واأليديولوجيــات
الشــمولية ،والوطنيــة والكيانيــة واالعتــدال فــي حركــة فتــح ،وهــل كانــت فتــح
وعــاء انصهــار فكــري؟ وهــل مــا زالــت كذلــك؟
أمــا احملــور الثانــي ،فركــز علــى موضــوع حركــة فتــح بــن السياســة والديــن
والثقافــة ،وقدمــت فيــه أوراق حــول فتــح واملســألة الدينيــة ،والثقافــة والتربيــة فــي
حركــة فتــح ،والتثقيــف السياســي وجتربــة الشــبيبة والتنظيــم واملعتقــات.
وذهــب احملــور الثالــث إلــى معاجلــة موضــوع فتــح والفكــر االجتماعــي واالقتصــادي،
وشــمل أوراقــا ً حــول التنميــة االقتصاديــة فــي النضــال الفلســطيني ،والفكــر
االجتماعــي الفلســطيني وخيــارات املرحلــة ،والعالقــة مــع األحــزاب االشــتراكية
(الســويدي منوذج ـاً).
أمــا احملــور الرابــع ،فتــم نقاشــه من خــال طاولــة مســتديرة حــول الثقافــة الوطنية
واحلضاريــة العربيــة ،وغطــى عوامــل صمــود وتطــور الفكــر الوطنــي الفلســطيني،
وقدرتــه علــى امتصــاص االجتاهــات الفكريــة األخــرى ،وعالقتــه مبكونــات احلضــارة
العربيــة ،وعوامــل االســتمرار فــي ظــل الصــراع العربــي الصهيونــي.
افتتاح املؤمتر
افتتــح املؤمتــر نائــب رئيــس احلركــة محمــود العالــول ،نيابــة عــن الرئيــس محمــود
عبــاس ،وركــز فــي كلمتــه علــى أهميــة التعبئــة الفكريــة والثقافيــة فــي جميــع
أطــر احلركــة ،إلــى جانــب العمــل امليدانــي ضمــن إطــار املقاومــة الشــعبية ،مشــددا ً
علــى ضــرورة توفيــر الدعــم لهــذا املســار فــي احلركــة ،اســتمرارا ً لبداياتهــا التــي
اعتمــدت علــى تنويــر أعضائهــا ومناصريهــا بالفكــر الثــوري التحــرري الهــادف
إلــى تعبئــة أبنــاء احلركــة لتمتــن قناعاتهــم فــي النضــال مــن أجــل االســتقالل
الوطنــي وبنــاء الدولــة القائمــة علــى العدالــة االجتماعيــة واملؤسســات.
وأوضــح العالــول فــي كلمتــه االفتتاحيــة أن فتــح مســتمرة بعملهــا الوطنــي
التحــرري والبنــاء علــى أســاس الفكــر الثــوري واالجتماعــي الواعــي واملترســخ
فــي جميــع أطرهــا ،مركــزا ً علــى أهميــة توفيــر مــا يلــزم ألكادمييــة فتــح الفكريــة
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وأشــارت عضــو مركزيــة فتــح دالل ســامة إلــى أهميــة الفكــر والثقافــة ومــا يلعبه
ذلــك مــن دور فــي تنويــر أعضــاء احلركــة ،وحتديــدا ً جيــل الشــباب ،لالســتمرار فــي
حمــل الشــعلة نحــو احلريــة واالســتقالل والدولــة القائمــة علــى أســس العدالــة
والدميقراطيــة ،واعتبــرت املؤمتــر محطــة حــوار هامــة بعيــدا ً عــن املســارات التــي
تربــط املؤمتــرات إمــا باالنتخابــات أو القضايــا ذات اإلشــكاالت اليوميــة.
وركــز عضــو مركزيــة فتــح اللــواء توفيــق الطيــراوي ،رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة
االســتقالل ،علــى أهميــة تعزيــز الفكــر والثقافــة لــدى األجيــال الشــابة فــي
احلركــة باالعتمــاد علــى منهجيــة واضحــة قــادرة علــى إحــداث حتــول على مســتوى
التفكيــر النقــدي ألبنــاء احلركــة ،مبينـا ً مــا قدمتــه جامعــة االســتقالل مــن دعــم
ألكادمييــة فتــح الفكريــة علــى مســتوى املبانــي التــي أقامتهــا فــي مدينــة أريحــا.
وأشــار رئيــس أكادمييــة فتــح الفكريــة بكــر أبــو بكــر ،إلــى تواصــل عمــل جلنــة
التعبئــة الفكريــة واالكادمييــة مبســار الــدورات ضمــن منهجيــة واضحــة للتعبئــة
الفكريــة والثقافيــة داخــل اإلطــار الفتحــاوي ،داعي ـا ً القيــادة إلــى تقــدمي الدعــم
الــازم لألكادمييــة كــي تواصــل دورهــا املنــوط بهــا علــى أكمــل وجــه ،موضح ـا ً أن
املؤمتــر “مســاحة تفاكــر هامــة وفضــاء للحــوار يشــكل بصمــة للحركــة فــي ظــل
االنخراطــات بالشــأن اليومــي املــراوغ ،وفــي ظــل االشــتباك املســتمر مــع االحتــال
الصهيونــي.
شــارك فــي اجللســة االفتتاحيــة أيضـا ً ســكرتير عــام احلــزب االشــتراكي الدميقراطي
الســويدي« ،جوهــان هاســيل» ،الــذي أشــاد بالعالقــة التاريخيــة بــن حركــة فتــح
واحلــزب االشــتراكي الدميقراطــي الســويدي ،مؤكــدا ً دعــم حزبــه الكامــل حلركــة
فتــح فــي نضالهــا لتحقيــق احلريــة واالســتقالل للشــعب الفلســطيني.
كمــا شــارك فــي املؤمتــر مديــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت األملانيــة« ،هانــس البــن»،
الــذي أكــد بــدوره علــى أهميــة فتــح فــي النضــال الفلســطيني مــن أجــل حريــة
الشــعب الفلســطيني ،مســتعرضا ً عمــق العالقــة بــن احلركــة واحلــزب االشــتراكي
األملانــي.
وحفلــت جلســات املؤمتــر ،وإلــى جانــب أوراق املتحدثــن التــي شــكلت محــاور املؤمتــر
الرئيســية ،بنقاشــات عميقــة تناولت الواقــع احلركــي وارتباطاتــه بتاريخه ورؤاه املســتقبلية.
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وركــزت النقاشــات علــى أهميــة الثقافــة السياســية املرتكــزة علــى فكــر الثــورة
كأداة تعبويــة ومدخــل لبنــاء الوعــي ،والتركيــز علــى التجربــة اإلعالميــة الثوريــة
لعكــس طبيعــة فتــح املعتدلــة واحلاضنــة للــكل الوطنــي.
حــاول النقــاش تشــخيص األزمــات التــي تواجههــا احلركــة بانفتــاح ،كمــا أشــارت
املداخــات إلــى ضــرورة إحــداث تغييــر فــي آليــات التفكيــر احلزبــي وتنميــة القيــم
احلركيــة املركزيــة.
مزجــت املداخــات بــن التجربــة الثوريــة التــي اســتعرضت فكــر البدايــات والبنــاء
التنظيمــي الثــوري اجلــدي ،وبــن اخلبــرة األكادمييــة البحثيــة ،فطرحــت القضايــا
املعاصــرة كاإلعــام اجلديــد وأدوات التأثيــر املعاصــر املهمــة فــي االشــتباك وحمايــة
الروايــة الوطنيــة واخلطــرة فــي اســتهداف احلركــة.
وشــددت املداخــات علــى قيمــة تن ّبــه فتــح إلــى عــدم االنــزالق فــي محبــس
األيديولوجيــا ،ومــا جعلهــا حاضنــة ثوريــة تتســع للجميــع مبواجهــة االحتــال.
واســتعرضت املداخــات الدولــة فــي فكــر فتــح ومفهومــي الوحــدة الوطنيــة
والهويــة والديــن فــي الفكــر والســلوك السياســي احلركــي.
واســتعرضت املداخــات حتــوالت موقــع الثقافــة فــي اخلطــاب الوطنــي الفتحــاوي
بعــد أوســلو ،وشــددت هــذه املداخــات علــى أهميــة إعــاء الثقافــة كونها مســاحة
اشــتباك ومواجهــة شرســة مــع االحتــال ومخبــرا ً منتجـا ً للفكــر احلزبــي املتجــدد.
اتفقــت املداخــات علــى أهميــة املؤمتــر فــي اســتعادة حيويــة الفكــر التنظيمــي،
وأشــارت املداخــات إلــى ضــرورة هكــذا مراجعــات ملالقــاة جتربتــي الثورة ومؤسســات
الفعــل الثــوري املســلحة والشــعبية ،وجتربــة الداخــل فــي بنــاء املؤسســات
ومشــروع الدولــة ومــا ســبقتها مــن جتــارب االنتفاضــة الشــعبية واحلركــة األســيرة
والشــبيبة ومراكــز الفعــل الشــعبي الالمركزيــة.
واســتعرضت املداخــات جتــارب التثقيــف التنظيمــي داخــل املعتقــات وفــي أكنــاف
الشــبيبة ،ذات الفعــل االجتماعــي الثــري ،التــي شــكلت ظهيــرا ً صلبـا ً للحركــة في
الداخــل ،وهــي جتربــة رفــدت جتربــة احلركــة األســيرة بكوادرهــا وفكرهــا واســتفادت
هــي أيضـا ً مــن جتربــة االعتقــال.
لــم تغفــل املداخــات قضايــا املــرأة والتمثيــل داخــل األطــر احلركيــة ،إلــى جانــب
قضايــا االنتخابــات والعشــائر وارتباطاتهــا باحلركــة.
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أشــارت املداخــات إلــى ضــرورة عــدم تشــتيت جهــود احلركــة والتركيــز علــى الصــراع
مــع االحتــال ،وأكــدت املداخــات أن ارتبــاط االحتــال وكيانــه بالغــرب عضــو ويقابلــه
ارتبــاط فلســطيني عضــوي وبنيــوي بالعمقــن العربــي واإلســامي .ولفتــت املداخــات
إلــى أهميــة وجــود دور أشــمل وأوســع لفتــح بالتفاعــل مــع اجلاليــات وحتفيزهــا للبقاء
متصلــة مــع قضيتنــا الوطنيــة عبــر تكويــن جماعــات ضغــط فاعلــة فــي كل مــكان.

خريف وشتاء ٢٠٢١

مؤتمر حركة فتح ..الفكر السياسي واالجتماعي

متابعات

وركــزت املداخــات علــى دور املؤمتــر احلركــي املقبــل في حســم العديــد من االشــتباكات
املرتبطــة بالهويــة احلركيــة والــرؤى وبرامــج االشــتباك بــكل مســتوياته وأدواتــه،
وأكــدت املداخــات أن فتــح مســتهدفة وتواجــه مشــاريع تصفيــة كونهــا وريثــة جتربــة
النضــال الوطنــي الــذي ســبق ،وحاملــة الثــورة الفلســطينية املعاصــرة التــي تقابــل
الفكــر الصهيونــي.
مخرجات املؤمتر
خلــص املؤمتــر إلــى ضــرورة مأسســة التفاعــل الفكــري احلركــي وضمــان اســتدامته،
داعيـا ً إلــى ورقــة سياســية فتحاويــة واضحــة تقــوم علــى نظــام حركــي دقيــق وجلــان
عمــل ورقابــة فاعلــة.
واقتــرح املؤمتــرون أن تركــز النســخة القادمــة علــى الفلســفة واإلســتراتيجية واجلوانب
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة بشــكل أكثــر عمقاً.
وأشــار املؤمتــر إلــى أهميــة تطويــر منظومــات الضغــط حلصــار املشــروع الصهيونــي
فــي كل مــكان ،كمــا دعــا املؤمتــر إلــى إيــاء الثقافــة الوطنيــة أولويــة فــي نظــم
التدريــس املدرســية واجلامعيــة وإقــرار مســاق القضيــة الفلســطينية مســاقا ً إجباريـا ً
فــي كافــة اجلامعــات .وشــدد املؤمتــر علــى أهميــة إعطــاء مراكــز األبحــاث والدراســات
والسياســات والتفكيــر اإلســتراتيجي مســاحة أوســع للتأثيــر واإلنتــاج واالســتفادة
بشــكل جــدي مــن مخرجاتهــا.
وأتــى املؤمتــر علــى أهميــة التنظيــم الداخلــي الفاعــل القائــم علــى كادر فاعــل
منضبــط ،ودعــا املؤمتــر إلــى دفــع األجيــال الشــابة للمراكــز القياديــة ،وأشــار املؤمتــر
إلــى ضــرورة توحيــد احملتــوى الفتحــاوي الرقمــي ومنصاتــه لتقــدمي رســالة فاعلــة ذات
تأثيــر حتاكــي كافــة األجيــال ،حتــت إشــراف مفوضيــة إعــام رقميــة بــإدارة الشــبيبة.
وأكــد املؤمتــر علــى ضــرورة رصــد امليزانيــات الكافيــة لدعــم وتشــغيل مبنــى
أكادمييــة فتــح الفكريــة ،أكادمييــة الشــهيد عثمــان أبــو غربيــة ،وتثبيــت املؤمتــر
بشــكل ســنوي ودوري.
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متابعات

اجلهود اجلزائرية -اجلنوب أفريقية في عرقلة سعي إسرائيل
للحصول على عضوية مراقب في االحتاد األفريقي
آمال وشنان*

عرفــت القضيــة الفلســطينية حضــورا ً هاما ً علــى مســتوى األجندة الدبلوماســية
األفريقيــة اإلقليميــة والدوليــة ،فلطاملــا عبــرت الكتلــة األفريقيــة املهمــة عددي ـا ً
بــاألمم املتحــدة عــن دعمهــا للقــرارات الصــادرة لصالــح القضيــة الفلســطينية.
وقــد وصــف هــذا الدعــم باملســتقر واملتواصــل إلــى فتــرة قريبــة بــدأ يُرصــد فيهــا
حتــول فــي الســلوك التصويتــي للــدول األفريقيــة ،التــي امتنــع العديــد منهــا
عــن التصويــت لصالــح القــرارات األمميــة املســاندة للقضيــة الفلســطينية .فــي
املقابــل ،مــرت العالقــات األفريقيــة اإلســرائيلية مبراحــل مــن التطــور والتراجــع
نتيجــة ديناميكيــات احلــرب والســام بــن إســرائيل والــدول العربيــة.
عبــرت العالقــات األفريقيــة اإلســرائيلية ثــاث مراحــل رئيســية :متثلــت املرحلــة
األولــى فــي محاولــة إســرائيل فــك العزلــة اإلقليميــة فــي املنطقــة العربيــة
والتوجــه نحــو بنــاء عالقــات بينيــة تضفــي مزيــدا ً مــن الشــرعية علــى التواجــد
اإلســرائيلي ،فــي تلــك الفتــرة القــت إســرائيل جتاوب ـا ً مــن بعــض الــدول األفريقيــة
التــي كانــت تــرى إســرائيل شــريكا ً عســكريا ً جذابـا ً قــادرا ً علــى تزويــد األنظمــة ذات
الطابــع العســكري بالقــوة القهريــة الالزمــة للبقــاء واالســتمرار فــي الســلطة .أما
املرحلــة الثانيــة ،فتزامنــت وحــرب أكتوبــر  ،1973حيــث لعبــت الــدول العربيــة ،منها
اجلزائــر ومصــر وليبيــا ،دورا ً كبيــرا ً فــي التعبئــة ضــد الســلوك اإلســرائيلي علــى
مســتوى منظمــة الوحــدة األفريقيــة آنــذاك ،إذ أبــدت  30دولــة أفريقيــة تضامنـا ً مع
الكتلــة العربيــة وقطعــت عالقاتهــا مــع اســرائيل بعــد القــرار الصــادر عــن اجمللــس
الــوزاري ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،1973الــذي طالب
إســرائيل باالنســحاب مــن األراضــي احملتلــة واحتــرام حــق تقريــر مصيــر الشــعب
الفلســطيني .أمــا املرحلــة الثالثــة فكانــت بعــد اتفاقيــات الســام املبرمــة بــن
الــدول العربيــة وإســرائيل ،حيــث اســتأنفت العديــد مــن الــدول األفريقيــة عالقاتهــا
الدبلوماســية بإســرائيل.1

*باحثة دكتوراة في قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص دراسات أفريقية بجامعة الجزائر.
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لكــن مــع تنامــي الــدور اإلســرائيلي فــي أفريقيــا تزايــدت طموحــات تــل أبيــب
السياســية لاللتحــاق باالحتــاد األفريقــي لتعزيــز تأثيرهــا فــي القــارة .قوبــل هــذا
الطمــوح السياســي بالرفــض مــن قبــل اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا ،وعليــه ،تبحــث
الورقــة فــي حيثيــات قبــول إســرائيل كعضــو مراقــب باالحتــاد األفريقــي ،كمــا
يتنــاول اجلهــود اجلزائريــة واجلنــوب أفريقيــة لعرقــة مســاعي إســرائيل فــي احلصــول
علــى صفــة مراقــب ،وأخيــراً ،تســتعرض الورقــة عوامــل جنــاح وفشــل جهــود كل
مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا فــي إســقاط املســعى اإلســرائيلي.

خريف وشتاء ٢٠٢١

الجهود الجزائرية -الجنوب أفريقية في عرقلة سعي إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في االتحاد األفريقي

متابعات

حيثيات قبول إسرائيل كعضو مراقب باالحتاد األفريقي
قدمــت نظريــة العالقــات الدوليــة فــي شــقها املتعلــق بالتكامــل واالندمــاج العديد
مــن التفســيرات التــي تدفــع بالــدول إلــى االنضمــام للمنظمــات ذات الطابــع
اإلقليمــي ،ومــن بينهــا الدوافــع األمنيــة ،واالقتصاديــة ،والسياســية ،والهوياتيــة،
فقــد حاجــج أنصــار الليبرياليــة املؤسســاتية ومنهــم روبــرت كيوهــان بــأن
املنظمــات اإلقليميــة تســمح مبزيــد مــن التعــاون والتفاهــم بــن الــدول .2حققــت
إســرائيل العديــد مــن املكاســب االقتصاديــة عبــر عالقاتهــا الثنائيــة مــع أغلبيــة
الــدول األفريقيــة ،لكــن التواجــد داخــل أكبــر منظمــة قاريــة كعضــو مراقــب لــه
العديــد مــن األهــداف الدبلوماســية والسياســية.
تاريخيــاً ،حظيــت أفريقيــا بأهميــة بالغــة فــي التوجهــات الدبلوماســية
اإلســرائيلية ،ملــا متثلــه دول القــارة مــن ثقــل سياســي علــى مســتوى املنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة ،وقدرتهــا علــى قلــب كفــة التصويــت علــى القــرارات املؤثــرة
كونهــا متثــل  54دولــة مــن أصــل  193علــى مســتوى اجلمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة ،كمــا يضفــي انخــراط إســرائيل داخــل املنظمــات اإلقليميــة مزيــدا ً مــن
الشــرعية علــى وجودهــا وكســرا ً للحاجــز املتبقــي مــن العزلــة ،وفــي هــذا اإلطــار
تقــوم رؤيــة إســرائيل علــى تخفيــف حالــة الالقبــول السياســي عبــر االنضمــام
إلــى املؤسســات التكامليــة اإلقليميــة .جســد هــذه الرؤيــة تصريــح رئيــس الــوزراء
اإلســرائيلي األســبق ديفيــد بــن غوريــون حــن قــال «الطريــق األكثــر ضمانـا ً للوصول
إلــى الســام ،يكــون عــن طريــق احلصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن األصدقــاء فــي
3
آســيا وأفريقيــا».
أشــارت العديــد مــن التقاريــر واألبحــاث إلــى طبيعــة اخلطــاب السياســي
اإلســرائيلي التعاونــي املوجــه ألفريقيــا مــن طــرف النخبــة احلاكمــة ،باإلضافــة إلــى
نوعيــة الــكادر الدبلوماســي املعــن فــي الــدول األفريقيــة الــذي ســاهم فــي رســم
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وحتديــد التوجــه األفريقــي إلســرائيل ،ومــع أوائــل الســتينيات كان نصــف البعثــات
الدبلوماســية اإلســرائيلية موجــودا ً فــي أفريقيــا ،وبهــذا اعتبــرت إســرائيل رابــع
أكبــر دولــة مــن حيــث التمثيليــات الدبلوماســية فــي القــارة بعــد الواليــات املتحدة،
وبريطانيــا وفرنســا ،علــى املســتوى املؤسســاتي قــادت العديــد مــن املؤسســات
اإلســرائيلية املانحــة 4برامــج املســاعدات اإلنســانية والتقنيــة فــي أفريقيا ورســمت
صــورة جديــدة إلســرائيل فــي أفريقيــا ،حيــث جنحــت فــي احلصــول علــى صفــة
مراقــب داخــل منظمــة الوحــدة األفريقيــة ســابقاً ،التــي ألغيــت إثــر حــل املنظمــة
وتعويضهــا باالحتــاد األفريقــي.
ومــع صعــود قيــادة جديــدة ملفوضيــة االحتــاد األفريقــي بقيــادة موســي فقــي،
وفــي خضــم تصاعــد االتفاقيــات الثنائيــة مــع إســرائيل فــي املنطقــة العربيــة،
أعلنــت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية قبــول ملــف عضويتهــا كمراقــب داخــل االحتــاد
األفريقــي بتاريــخ  22متــوز /يوليــو  2021بعــد محــاوالت عديــدة ســابقة لالنضمــام
بــاءت بالفشــل ،كمــا قــدم ســفير إســرائيل لــدى إثيوبيــا أدماســو أليلــي أوراق
االعتمــاد إلــى االحتــاد األفريقــي.
حاجــج رئيــس املفوضيــة األفريقيــة بــأن القــرار يقــع ضمــن نطــاق صالحياتــه.
فيمــا قوبلــت هــذه اخلطــوة باحتجــاج شــديد اللهجــة مــن كل مــن اجلزائــر وجنــوب
أفريقيــا اللتــن قالتــا إن األمــر مت بــدون استشــارة الــدول األعضــاء.
أسباب وسياقات دعم اجلزائر وجنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية
علــى الرغــم مــن متكــن إســرائيل مــن إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع  46دولــة
أفريقيــة مــن أصــل  55دولــة ،إال أن ذلــك لــم يؤثــر علــى موقــف بعــض الــدول
الداعمــة للقضيــة الفلســطينية وأهمهــا اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا ،اللتــان عبرتــا
عــن رفضهمــا القاطــع النضمــام إســرائيل كعضــو مراقــب داخــل اإلحتــاد األفريقــي،
تاريخي ـا ً تعــد جنــوب أفريقيــا ســابع دولــة فــي العالــم تعتــرف بإســرائيل ،حيــث
كانــت لنظــام األبارتايــد عالقــات دبلوماســية قويــة مــع إســرائيل ،لكــن مــع انتهــاء
5
الفصــل العنصــري وصعــود نظــام جديــد أعلنــت جنــوب أفريقيــا عــام 1995
إقامــة عالقــات مــع فلســطني ،كمــا قامــت بتخفيــض متثيلهــا الدبلوماســي
فــي تــل أبيــب عــام  2019وحتويلــه إلــى مكتــب اتصــال .أمــا اجلزائــر فلهــا موقــف
مبدئــي لــم يتغيــر منــذ االســتقالل يتمثــل برفــض أيــة عالقــات مــع إســرائيل،
ويتمثــل باإلســناد الدائــم للقضيــة الفلســطينية .إن محاولــة فهــم أســباب دعــم
هاتــن الدولتــن للقضيــة الفلســطينية يتطلــب قــراءة فــي جتربتيهمــا النضاليــة

108

العدد 286-285

وإرثهمــا التاريخــي املناهــض لالســتعمار والفصــل العنصــري ،ونظــام القيــم لــدى
القــادة التاريخيــن ،ومبــادئ السياســة اخلارجيــة لكلتــا الدولتــن.
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متابعات

التجربة النضالية واإلرث التاريخي املناهض لالستعمار والفصل العنصري
تركــز العديــد مــن األبحــاث والدراســات علــى القواســم املشــتركة فــي التجــارب
النضاليــة واإلرث التاريخــي املناهــض لالســتعمار ودورهــا فــي تعزيــز التضامــن
واملناصــرة بــن الشــعوب والــدول ،إذ يــرى العديــد مــن الباحثــن أن الشــعوب التــي
تتشــابه فــي جــدوى النضــال وأدواتــه واخلطــاب السياســي النــاجت عنــه ،متيــل إلــى
دعــم بعضهــا البعــض.
بالنظــر إلــى تاريــخ كل مــن جنــوب أفريقيــا واجلزائــر فــي التحــرر مــن الفصــل
العنصــري واالســتعمار ،تظهــر العديــد مــن القواســم املشــتركة فــي ســياقات
التاريــخ االســتيطاني االســتعماري ،إذ قامــت الفكــرة االســتعمارية فــي فلســطني
علــى «وجــود أرض بــا شــعب» وهو املبدأ نفســه الــذي تبنــاه االســتعماري الهولندي
ومؤســس «كيــب تــاون» جــان ريبيــك حــن وصــف جنــوب أفريقيــا بأنهــا أرض خاليــة
مــن الســكان .6أفــرزت السياســات االســتعمارية واالســتيطانية أنظمــة متشــابهة
قائمــة علــى األبارتهايــد فــي بعــده املــادي ،والبنيــوي واإليديولوجــي ،ويعــرف
نظــام األبارتهايــد بأنــه نظــام الفصــل القائــم علــى األســس العرقيــة ،لــه بنيــة
قائمــة علــى مجموعــة مــن العناصــر التنظيميــة والسياســية واالقتصاديــة ،كمــا
كانــت لألبارتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا وفلســطني جتليــات ماديــة قابلــة للقيــاس
متثلــت أساس ـا ً فــي مراكــز التفتيــش واجلــدران الفاصلــة والســجون ،وغيرهــا مــن
أدوات القهــر املــادي ،وهــو مــا أطلقــت عليــه الباحثــة دوروقــي ســميث مفهــوم
“األثنوجرافيــا املؤسســية» .7أمــا املســار الثــوري اجلزائــري الــذي كلــل باالســتقالل
وتأســيس الدولــة اجلزائريــة ،فــكان ملهم ـا ً حلــركات املقاومــة آنــذاك ،فقــد أعطــت
ســيكولوجية االنتصــار دافع ـا ً أيديولوجي ـا ً وسياســيا ً مهم ـا ً للقضايــا التحرريــة،
ومــن بينهــا القضيــة الفلســطينية .8لــذا ،ميكــن القــول إن تاريــخ النضــال،
واملظالــم املشــتركة ،وســرديات املقاومــة ،بلــورت فكــرة املناصــرة والتضامــن ضمــن
اخمليــال اجلمعــي للشــعوب ،كمــا جتســدت فــي مبــادئ السياســة اخلارجيــة للــدول
مــا بعــد االســتقالل.
نظام القيم لدى القادة التاريخيني وتأثيرهم في مبادئ السياسة اخلارجية
لعبــت الزعامــات الفرديــة فــي كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا دورا ً فــي رســم
مبــادئ السياســة اخلارجيــة لدولــة مــا بعــد االســتقالل ،إذ أثــر النظــام العقائــدي
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ومجموعــة التصــورات والقيــم الفرديــة لــكل مــن كل مــن نيلســون مانديــا بجنوب
أفريقيــا وهــواري بومديــن باجلزائــر فــي اخليــارات والتوجهــات الكبــرى للدولــة .فــي
بدايــة تســعينيات القــرن املاضــي ،ومــع مــع نهايــة نظــام األبارتهايــد ،دخلــت جنوب
أفريقيــا مرحلــة جديــدة مــن إعــادة بنــاء املؤسســات والتصــورات التــي تقــوم عليها
السياســات الداخليــة واخلارجيــة ،كمــا أخــذت الشــخصيات التــي قــادت النضــال
ضــد نظــام الفصــل العنصــري موقعــا مهمــا فــي هــرم احلكــم ،وكان أهمهــا
نيلســون مانديــا الــذي تــرأس الدولــة بــن عامــي  1994و ،1999وقــاد تفكيــك بنيــة
األبارتهايــد وترســيخ قيــم جديــدة نابعــة مــن جتربتــه النضاليــة الشــخصية ،كمــا
تبنــى مانديــا «نهجـا ً أخالقيـا ً حقوقيـاً» وسياســة خارجيــة قائمــة علــى قناعاتــه
النضاليــة وفهمــه للسياســة الدوليــة كمرتكــز لقيــم العدالــة وحقــوق اإلنســان،
وهــذا مــا جتســد فــي مواقــف مانديــا مــن القضيــة الفلســطينية ،حيــث قــال «إن
ثــورة جنــوب أفريقيــا لــن تكمــل أهدافهــا قبــل حصــول الشــعب الفلســطيني
علــى حريتــه”.
فــي مقابــل النهــج احلقوقــي الــذي اتبعــه مانديــا ،كانــت القضيــة الفلســطينية
مركزيــة بالنســبة للجزائــر حتــى قبــل االســتقالل ،فقــد أبــدت احلركــة الوطنيــة
اجلزائريــة علــى ســبيل املثــال دعمهــا للقضيــة الفلســطينية وأدرجتهــا ضمــن
البرامــج التربويــة والتعليميــة جلميــع األطــوار الدراســية بعــد االســتقالل .ومــع
مجــيء الرئيــس اجلزائــري الراحــل هــواري بومديــن ،الــذي امتــاز «بالنهــج الثــوري»
والرفــض القاطــع لالســتعمار واإلمبرياليــة ،أثــرت مرجعيتــه الثوريــة في السياســة
اخلارجيــة اجلزائريــة ،وخــال فتــرة حكمــه ،دافعــت اجلزائــر عــن حــركات التحــرر
وحــق الشــعوب فــي تقريــر املصيــر ومقاومــة االســتعمار ،9ومــن بينهــا القضيــة
الفلســطينية.
جتســدت مظاهــر دعــم اجلزائــر لفلســطني فــي العديــد مــن احملطــات التاريخيــة
وعلــى مســتويات عديــدة أهمهــا علــى املســتوى الدوالنــي ،حيــث اعترفــت اجلزائــر
مبنظمــة التحريــر الفلســطينية عــام  ،1965كمــا افتتحــت الســفارة الفلســطينية
باجلزائــر عــام  ، 1974كمــا جــاء اإلعــان عــن قيــام الدولــة الفلســطينية مــن اجلزائــر
عــام  ،1988وقــد تطــور هــذا الدعــم فــي فتــرة الراحــل هــواري بومديــن إلــى دعــم
عســكري ،حيــث مت التوقيــع علــى اتفاقيــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية
ووزارة الدفــاع اجلزائريــة لتدريــب ضبــاط فلســطينيني باألكادمييــة العســكرية
بشرشــال ،وتخرجــت دفعــات الضبــاط مــن األكادمييــة العســكرية اجلزائريــة ســنة
 1966بحضــور الرئيــس بومديــن  ،10وعلــى املســتوى القــاري ،دعمــت اجلزائــر حصــول
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دولــة فلســطني علــى صفــة مراقــب داخــل االحتــاد األفريقــي عــام  2013وصــار
لفلســطني مشــاركة دوريــة فــي القمــم األفريقيــة .أمــا علــى املســتوى الدولــي،
فدعمــت اجلزائــر منــح صفــة مراقــب ملنظمــة التحريــر الفلســطينية بــاألمم املتحدة
عــام  1974عندمــا تــرأس وزيــر خارجيــة اجلزائــر آنــذاك عبــد العزيــز بوتفليقــة
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة ،التــي صــدر فــي تلــك الــدورة العديــد مــن القــرارات
الدوليــة التــي تدعــم احلقــوق الثابتــة للشــعب الفلســطيني مثــل تقريــر املصيــر
وحــق العــودة ،واعتبــرت قــرارات اجلمعيــة العامــة لســنة  1974مرجعيــة شــرعية
فــي الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية.11

خريف وشتاء ٢٠٢١

الجهود الجزائرية -الجنوب أفريقية في عرقلة سعي إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في االتحاد األفريقي

متابعات

مساعي اجلزائر وجنوب أفريقيا لسحب عضوية مراقب إلسرائيل
قــادت كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا مبــادرة ســحب صفــة مراقــب مــن إســرائيل
التــي منحهــا رئيــس املفوضيــة األفريقيــة موســي فقــي ،واعتمــدت كلتــا الدولتــن
مجموعــة مــن املبــادرات علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والقــاري ملنــع دخــول
إســرائيل إلــى االحتــاد .علــى املســتوى الداخلــي ،تعتبــر حــركات اجملتمــع املدنــي
بوصلــة أخالقيــة للسياســة اخلارجيــة ،وغالبــا مــا تشــكل ضغطــا ً لتنبيــه
احلكومــات إلــى البعــد األخالقــي والقيمــي للقضايــا العادلــة ،12وفــي هــذا اإلطــار،
عبــرت قــوى اجملتمــع املدنــي وحتــى األحــزاب السياســية فــي كل مــن اجلزائــر وجنوب
أفريقيــا عــن إدانتهــا لقــرار منــح صفــة مراقــب إلســرائيل ،إذ تعتبــر القضيــة
الفلســطينية مركزيــة فــي عمــل القــوى املدنيــة واحلزبيــة داخــل الدولتــن وأهمهــا
حركــة أســبوع الفصــل العنصــري اإلســرائيلي وحركــة املقاطعــة ،وســحب
االســتثمار وفــرض العقوبــات فــي جنــوب أفريقيــا وحركــة مجتمــع الســلم وحــزب
جبهــة التحريــر الوطنــي فــي اجلزائــر.
قدمــت وزيــرة خارجيــة جنــوب أفريقيــا ناليــدي بانــدور خطاب ـا ً أمــام برملــان بالدهــا
قائلــة «عارضنــا بشــدة منــح صفــة مراقــب مــن االحتــاد األفريقــي إلســرائيل مــن
قبــل رئيــس مفوضيــة االحتــاد األفريقــي .واعتراضنــا ينبــع مــن دســتورنا وقيمنــا
وميثــاق االحتــاد األفريقــي الــذي يرفــض االســتعمار والعنصريــة واالحتــال غيــر
املشــروع لــأرض .نــدرس اتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات لإلشــارة إلــى انزعاجنــا البالــغ
مــن اســتمرار ممارســات الفصــل العنصــري التــي متارســها إســرائيل ضــد الشــعب
الفلســطيني الــذي طالــت معاناتــه« ..نأمــل فــي االقتــراب مــن مجلــس الــوزراء
بإجــراءات مباشــرة مقترحــة أخــرى ضــد ممارســات الفصــل العنصــري املوثقــة جيــدا ً
فــي إســرائيل».13
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وعلــى املســتوى اإلقليمــي ،قــادت كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا جهــودا ً فــي
فضائيهمــا اإلقليميــن ،حيــث دفعــت جنــوب أفريقيــا بالنقــاش حــول قبــول
عضويــة إســرائيل كمراقــب باالحتــاد األفريقــي داخــل اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب
األفريقــي «ســادك» وهــي منظمــة إقليميــة تضــم  16دولــة ،وأعربــت دول «ســادك»
خــال القمــة العاديــة احلاديــة واألربعــن لرؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة اإلمنائيــة
للجنــوب األفريقــي عــن قلقهــا واعتراضهــا علــى القــرار األحــادي الــذي اتخذتــه
مفوضيــة االحتــاد األفريقــي .حضــر القمــة رؤســاء الــدول وحكومات بوتســوانا،
والكونغــو الدميقراطيــة ،ومدغشــقر ،ومــاوي ،وموزامبيــق ،وجنــوب أفريقيــا ،وتنزانيا،
وزميبابــوي ،وناميبيــا ،وإيسواتيني ،وليســوتو ،وأنغــوال ،وجــزر القمر ،وزامبيــا،
وصادقــت هــذه الــدول باإلجمــاع علــى بيــان الرفــض ،كمــا أرســل الســكرتير العــام
ملنظمــة ســادك البيــان اخلتامــي للمفوضيــة األفريقيــة.14
أمــا اجلزائــر ،فعملــت ضمــن الفضــاء املغاربــي مــع تونــس وموريتانيــا وليبيــا،
والعربــي مــع مصــر والكويــت واجلامعــة العربيــة ،علــى حشــد الدعــم لقــرار رفــض
انضمــام إســرائيل لالحتــاد ،حيــث أرســلت البعثــات الدبلوماســية للــدول العربيــة
بأثيوبيــا واملتمثلــة فــي مصــر واجلزائــر وجــزر القمــر وتونــس وجيبوتــي وموريتانيــا
وليبيــا ،مذكــرة شــفوية لرئيــس مفوضيــة االحتــاد األفريقــي موســي فقــي ،عبــرت
فيهــا عــن «االعتــراض علــى قــرار قبــول إســرائيل عضــوا ً مراقب ـا ً باالحتــاد».
تســعى اجلزائــر التــي ستســتضيف القمــة العربيــة إلــى بنــاء توافــق حــول امللــف
الفلســطيني ،والتدخــل فــي الشــق املتعلــق باملصاحلــة الداخليــة بــن مختلــف
األطــراف الفلســطينية ،وفــي هذا اإلطــار ،أدرجــت القضيــة الفلســطينية وانضمام
إســرائيل لالحتــاد األفريقــي ضمــن جــدول النقــاش بــن الرئيــس اجلزائــري عبــد اجمليــد
تبــون والرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي كانــون الثانــي /ينايــر ،2022
حيــث بحــث الطرفــان فــي بلــورة موقــف عربــي مشــترك داخــل الكتلــة القاريــة.
وعلــى املســتوى القــاري ،شــكلت كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا جبهــة موحــدة
للتعبئــة والضغــط علــى املســتوى األفريقــي ،حيــث نظمــت اجلزائــر النــدوة الثامنة
رفيعــة املســتوى حــول الســلم واألمــن األفريقــي مبدينــة وهــران ،وهــدف االجتمــاع
إلــى مســاعدة الــدول األفريقيــة مبجلــس األمــن لــأمم املتحــدة علــى حــل مشــاكل
األمــن والســلم فــي القــارة األفريقيــة ،وعلــى الرغــم مــن أن انضمــام إســرائيل
لالحتــاد األفريقــي لــم يكــن ضمــن األجنــدة الرســمية للقــاء ،لكــن شــكل تواجــد
وزراء خارجيــة بعــض الــدول األفريقيــة وكــوادر مــن اجلهــاز اإلداري لالحتــاد األفريقــي
فرصــة ســانحة لتأكيــد اجلزائــر علــى أهميــة التضامــن واإلجمــاع بــن دول القــارة،
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كمــا حاولــت اجلزائــر الضغــط باجتــاه موقــف موحــد مــن انضمــام إســرائيل كعضو
مراقــب ،ولعــل أهــم مــا قدمتــه اجلزائــر فــي هــذا اإلطــار هــو االقتــراح البنيــوي
املتمثــل فــي تعديــل ميثــاق االحتــاد األفريقــي ومنــع منــح أي صفــة خاصــة للــدول
مــن خــارج أفريقيــا ،خاصــة تلــك التــي حتتــل أراضــي الغيــر.15
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أمــا جنــوب أفريقيــا ،فقــد ضغطــت باالســتناد إلــى امللفــات القانونيــة املنظمــة
لعمــل االحتــاد األفريقــي ،إذ أرســلت ســفارتها بأثيوبيــا والبعثــة الدائمــة لــدى
االحتــاد األفريقــي وجلنــة األمم املتحــدة االقتصاديــة ألفريقيــا رئيــس املفوضيــة وقســم
الشــؤون القانونيــة مذكــرة شــفوية اعترضــت فيهــا علــى قــرار قبــول إســرائيل
كعضــو مراقــب ،وأشــارت املذكــرة إلــى أن قبــول الــدول أو املنظمــات غيــر األفريقيــة
الراغبــة فــي االعتمــاد لــدى االحتــاد األفريقــي «يجــب أن يتوافــق مــع روح وأهــداف
ومبــادئ القانــون التأسيســي لالحتــاد األفريقــي» ،وأن هنــاك اعتبــارات قانونيــة
مفادهــا أن ســلوك إســرائيل ال يتماشــى مــع القيــم املنصــوص عليهــا فــي القانــون
التأسيســي لالحتــاد األفريقــي ،ولذلــك ،رُفــض طلــب عضويــة إســرائيل املقــدم فــي
 2013و 2015و ،2016حينمــا كانــت جنــوب أفريقيــا تتــرأس االحتــاد.
كمــا طلبــت جنــوب أفريقيــا مــن رئيــس املفوضيــة توضيحـا ً حــول املغــزى القانونــي
وراء رفــض عضويــة إســرائيل ســابقا ً وقبولهــا اآلن ،كمــا طالبــت جنــوب أفريقيــا
بــإدراج املســألة علــى جــدول أعمــال اجمللــس التنفيــذي لالحتــاد األفريقــي ،أمــا اجلزائر،
فقــد وصــف وزيــر خارجيتهــا رمطــان لعمامــرة منــح صفــة مراقــب إلســرائيل
فــي االحتــاد األفريقــي باخلطــأ املــزدوج ،ألنــه منــح دون إجــراء مشــاورات مــع الــدول
األعضــاء ،وألن القــرار تــرك دون تصحيــح فــي ظــل انقســام بــن الــدول األعضــاء
فــي االحتــاد ،كمــا أصــدرت اخلارجيــة اجلزائريــة بيان ـا ً حــول املوضــوع.16
عوامــل جنــاح أو فشــل مســاعي كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا فــي ســحب صفة
العضــو املراقــب من إســرائيل
يتوقــف جنــاح كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا فــي ســحب صفــة مراقــب مــن
إســرائيل علــى مجموعــة مــن العوامــل منهــا:
 -1الثقــل السياســي والدبلوماســي للجزائــر وجنــوب أفريقيــا :حتظــى كل مــن
اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا برمزيــة تاريخيــة داخــل الكتلــة القاريــة ،فكلتــا الدولتــن
ناضلــت مــن أجــل حقــوق الســود ومقاومــة االســتعمار ،مــا يشــكل بعــدا ً قيمي ـا ً
للمبــادئ التــي قــام عليهــا االحتــاد ،منهــا التضامــن والكفــاح األفريقــي ضــد
التمييــز واالســتعمار.
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بعــد االســتقالل ،كانــت اجلزائــر مــن الــدول املؤسســة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة
التــي انضمــت لهــا بتاريــخ  25أيــار /مايــو  ،1963تتجســد األهميــة السياســية
والدبلوماســية للجزائــر فــي امللفــات التــي أشــرفت عليهــا واملناصــب القياديــة التي
تبوأهــا الدبلوماســيون اجلزائريــون داخــل االحتــاد األفريقــي .ارتبــط الــدور اجلزائــري
فــي االحتــاد األفريقــي بامللفــات القاريــة احلساســة املتعلقــة باألطــر التنظيميــة
مــن جهــة ،وقضايــا األمــن والنزاعــات واإلرهــاب مــن جهــة أخــرى ،17فقــد ســاهمت
اجلزائــر فــي جهــود مأسســة االحتــاد األفريقــي عبــر املشــاركة فــي صياغــة املعاهدة
املؤسســة واســتضافة القمــة  35ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة عــام  ،1999كمــا
اســتضافت قمــة اجلزائــر للمصادقــة علــى امليثــاق األفريقــي ملكافحــة اإلرهــاب.18
وعملــت اجلزائــر علــى وضــع مخطــط أفريقــي ملكافحــة اإلرهــاب عــام  2004باجلزائر،
كمــا تعــد اجلزائــر الدولــة املســتضيفة لــكل مــن اللجنــة اجلنائيــة األفريقيــة التــي
تعنــى باجلرميــة الدوليــة لـــ  41دولــة عضــوا ً باالحتــاد األفريقــي ،واملركــز األفريقــي
للدراســات والبحــوث حــول اإلرهــاب التابــع للمفوضيــة األفريقيــة باإلضافــة إلــى
مجموعــة الطاقــة األفريقيــة.
علــى مســتوى الــكادر الدبلوماســي ،حصــل الدبلوماســيون اجلزائريــون علــى
مناصــب قياديــة مهمــة فــي مجــال األمــن ،وقدمــوا إضافــة نوعيــة فــي هــذا
اجملــال ،أهمهــم ســعيد جنيــت الــذي لعــب دورا ً مهم ـا ً فــي ربــط االحتــاد األفريقــي
باملؤسســات الدوليــة مثــل األمم املتحــدة وحلــف شــمال األطلســي ،والــذي عــن
عــام  2014مبعوثـا ً خاصـا ً لألمــن العــام لــأمم املتحــدة ملنطقــة البحيــرات الكبــرى
فــي أفريقيــا ،كمــا ســاعد موقــع جنيــت املهــم فــي األمم املتحــدة فــي احلصــول على
دعــم الناتــو لبعثــة االحتــاد األفريقــي فــي الســودان حلــل نــزاع دارفــور .أمــا رمطــان
لعمامــرة فقــد قــاد مجلــس الســلم واألمــن األفريقــي مــن عــام  2008إلــى عــام
 ،2013لعــب لعمامــرة أدوارا ً مهمــة فــي الوســاطة وحــل النــزاع أهمهــا النــزاع
بــن مالــي وبوركينــا فاســو فــي عــام  ،1985النــزاع بــن ليبيــا وتشــاد ،والقضيــة
الليبيريــة بــن عامــي  2003و ،2007واملفاوضــات بــن احلكومــة املغربيــة ومندوبــي
جبهــة البوليســاريو فــي الصحــراء الغربيــة ،النــزاع فــي الصومــال ،والنــزاع فــي
مالــي.19
أمــا جنــوب أفريقيــا ،فكانــت صوت ـا ً عالي ـا ً ومســموعا ً للقضايــا األفريقيــة علــى
املســتوى الدولــي ،فهــي عضــو مبنظمــة البريكــس وعضــو ســابق مبجلــس األمــن
لــأمم املتحــدة ،عُ نيــت جنــوب أفريقيــا مبلفــات إعــادة اإلعمــار والتنميــة فــي مرحلــة
مــا بعــد النزاعــات وبنــاء الســام علــى مســتوى االحتــاد األفريقــي ،أحــد القطاعــات
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املهمــة بالنظــر إلــى التحديــات التــي تواجــه دول االحتــاد األفريقــي ،كمــا لعبــت دورا ً
كبيــرا ً فــي تشــكيل مؤسســات وسياســات وإجــراءات االحتــاد األفريقــي ،مثــل قــوة
حفــظ الســام األفريقيــة ،القــدرة األفريقيــة القاريــة لالســتجابة لألزمــات ،البرملــان
األفريقــي ،وكالــة الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا (نيبــاد) ،اللجنــة
األفريقيــة للطاقــة النوويــة واجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،جنحــت جنــوب أفريقيــا فــي تــرؤس االحتــاد األفريقــي عــام  2013حيــث
انتخبــت وزيــرة داخليتهــا نكوســازانا دالمينــي زومــا رئيســة لالحتــاد األفريقــي وفــي
تلــك الفتــرة رفــض طلــب إســرائيل كعضــو مراقــب باالحتــاد األفريقــي عدة مــرات.20
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ال ميكــن جتاهــل هــذا الثقــل الدبلوماســي والسياســي والقــدرة علــى أداء أدوار بنيوية
مــن وســاطة ،وتنميــة ،وإعــادة إعمــار وحفــظ الســام التــي تقــوم بهــا كل مــن
جنــوب أفريقيــا واجلزائــر ،خاصــة مــع حاجــة االحتــاد األفريقــي إلــى هاتــن الدولتــن
فــي ظــل الوضــع األمنــي والسياســي املتــردي وتصاعــد االنقالبــات والنزاعــات
والتحديــات األمنيــة فــي أفريقيــا.
 -2مشــاورات اللجنــة االستشــارية :مــن الناحيــة اإلجرائيــة ،يتوقــف قــرار قبــول
إســرائيل كعضــو مراقــب باالحتــاد األفريقــي فــي جــزء كبيــر منــه علــى نتائــج
املشــاورات بــن أعضــاء اللجنــة االستشــارية الســبعة التــي أعلنهــا البيــان اخلتامي
للقمــة األفريقيــة اخلامســة والثالثــن ،التــي تضــم رؤســاء اجلزائــر عبــد اجمليــد تبون،
وجنــوب أفريقيــا ســيريل رامافــوزا ،والســنغال ماكــي ســال ،وروانــدا بــول كاغامــي،
ونيجيريــا محمــد بخــاري ،والكاميــرون بــول بيــا ،والكونغــو الدميقراطيــة فيليكــس
تشيســيكيدي ،وســيتم حتضيــر التوصيــات خــال ســنة لتعــرض علــى قمــة االحتــاد
األفريقــي العــام القــادم ،21بالنظــر إلــى تكويــن اللجنــة ،فإنهــا تضــم ثــاث دول
تعــارض انضمــام إســرائيل بشــكل صريــح وهــي اجلزائــر ،نيجيريــا وجنــوب أفريقيــا،
فــي حــن تؤيــد ثــاث دول أخــرى بشــكل صريــح قــرار انضمــام إســرائيل وهــي
كل مــن الكاميــرون ،وروانــدا ،والكونغــو ،يبقــى موقــف الســنغال املتــرأس لالحتــاد
غيــر واضــح ،مــن ناحيــة التأثيــر ،جنــد أن الــدول املعارضــة لقــرار االنضمــام ،وهــي
اجلزائــر ونيجيريــا وجنــوب أفريقيــا ،هــي دول محوريــة داخــل االحتــاد األفريقــي وهــي
املســاهم األكبــر فــي ميزانيتــه ،وعليــه ســتخضع نتيجــة القــرار إلــى مــدى قــدرة
هــذه الــدول علــى الضغــط والتأثيــر وصياغــة التوصيــات النهائيــة مبــا يتماشــى
وموقفهــا.
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 -3متويــل االحتــاد األفريقــي :لطاملــا واجــه االحتــاد األفريقــي مشــكلة التمويــل ،إذ
يعانــي االحتــاد مــن عــدم التــزام الــدول األعضــاء فــي مســاهماتهم املاليــة ،وأشــار
مجلــس اإلحتــاد إلــى أن هنــاك عــددا ً محــدودا ً جــدا ً مــن الــدول التــي تلتــزم بدفــع
التزاماتهــا الســنوية وهــي اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا وليبيــا ومصــر ونيجيريــا ،فــي
حــن أن املنظمــة تضــم  55دولــة عضــوا ،22مــن هنــا فــإن أربعـا ً مــن الــدول املمولــة
لالحتــاد األفريقــي تقــف ضــد منــح إســرائيل صفــة مراقــب ،وعلــى ســبيل املثــال،
بلغــت املســاهمات املاليــة اجلزائريــة لالحتــاد األفريقــي فــي عــام  2019مــا بــن 45
إلــى  % 48مــن مجمــل امليزانيــة املاليــة لالحتــاد ،إلــى جانــب املســاهمني الرئيســيني
اآلخريــن مصــر واملغــرب ونيجيريــا وجنــوب أفريقيــا .23وعليــه ،فالتســاؤل احملــوري
هنــا :هــل ســتتمكن الــدول املمولــة لالحتــاد والرافضــة لقــرار انضمــام إســرائيل
مــن حتويــل قــوة التمويــل إلــى قــوة تأثيــر؟
مؤشرات الفشل
يتوقــف فشــل جهــود كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا فــي ســحب صفــة مراقــب
مــن إســرائيل علــى مجموعــة مــن العوامــل منهــا:
 حاجــة الــدول األفريقيــة إلســرائيل :متتلــك إســرائيل عالقــات دبلوماســيةواقتصاديــة وعســكرية قويــة مــع العديــد مــن الــدول األفريقيــة ،إذ لهــا عالقــات
دبلوماســية مــع  44دولــة أفريقيــة 17 .دولــة لديهــا ســفارات بتــل أبيــب12 ،
دولــة أفريقيــة لديهــا قنصليــات عامــة .24يركــز التعــاون اإلســرائيلي مــع الــدول
األفريقيــة علــى مجموعــة مــن اجملــاالت احلساســة ومنهــا اجملــال األمنــي ،حيــث
تزايــد الطلــب األفريقــي علــى اخلبــرة اإلســرائيلية فــي مجــال األمــن الســيبراني
واملعلوماتيــة ،ففــي عــام  2016بلغــت صــادرات إســرائيل الدفاعيــة إلــى أفريقيــا
 6.5مليــار دوالر ،حيــث متثــل القــارة األفريقــي  % 5مــن إجمالــي الصــادرات الدفاعيــة
اإلســرائيلية ،كمــا فــازت الشــركات األمنيــة اإلســرائيلية بالعديــد مــن العقــود
داخــل الــدول األفريقيــة ،منهــا شــركة البرمجيــات اإلســرائيلية Elbit Systems
التــي فــازت بعقــد قيمتــه  240مليــون دوالر لتوفيــر أنظمــة الدفــاع اإللكترونيــة
«لدولــة لــم يتــم ذكــر اســمها» .كمــا فــازت شــركة  Visual Defenceبعقــد األمــن
فــي مطــار ومينــاء أبيدجــان بكوديفــوار ،وعليــه ،لــدى إســرائيل رقابــة علــى تدفــق
األفــراد والبضائــع فــي كوديفــوار ،25وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن الصــادرات األمنيــة
اإلســرائيلية إلــى الــدول األفريقيــة تضاعــف مــن  2إلــى  4باملائــة ســنة .26 2019

116

العدد 286-285

 فــي اجملــال االقتصــادي والتنمــوي ،عرفــت إســرائيل نشــاطا ً متزايــدا ً فــي مجــاالتالزراعــة والــري والطاقــة الشمســية ،فــي روانــدا مثــاً ،ســاعدت الشــركة
اإلســرائيلية  Energiya Globalفــي بنــاء أول محطــة للطاقــة الشمســية ،فــي
كينيــا .كمــا وقــع مجلــس الــري الوطنــي الكينــي عقــدا بقيمــة  14.5مليــار شــلن
كينــي مــع شــركة  Greenاإلســرائيلية .وفــي ليبيريــا ،وقعــت الشــركة اإلســرائيلية
 Energiya Globalاتفاقيــة تطويــر حلديقــة للطاقــة الشمســية بقيمــة  20مليــون
دوالر .كمــا ســاهمت املؤسســة األميركيــة اإلســرائيلية «ابتــكار :أفريقيــا» فــي
إنشــاء  300منشــأة للطاقــة الشمســية وامليــاه أثــرت علــى أكثــر مــن  2مليــون
مــن مواطنــي  10دول أفريقيــة .وتنشــط شــركات البنــاء والهندســة الكهربائيــة
فــي نيجيريــا مثــل شــركة البنــاء  ،Nigersalوشــركة الهندســة الكهربائيــة
وامليكانيكيــة  .Etco Limitedوعليــه ،ســيكون مســتوى العالقــات البينيــة املتطــور
بــن إســرائيل والــدول األفريقيــة عائقـا ً أمــام اجلهــود اجلزائريــة واجلنــوب أفريقيــة ،إذ
ســتؤثر احلاجــة األفريقيــة إلــى إســرائيل علــى ميــوالت التصويــت.27
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 آليــة وصيغــة التصويــت :يحــدد ميثــاق االحتــاد األفريقــي الطريقــة التــي تتخــذبهــا قــرارات اجمللــس التنفيــذي ،حيــث يتضــح ذلــك فــي املــادة  11رقــم  1أن اجمللــس
التنفيــذي يتخــذ قراراتــه باإلجمــاع وإن تعــذر ذلــك ،فبموافقــة أغلبيــة ثلثــي
األعضــاء ،ويتكــون النصــاب القانونــي مــن أغلبيــة ثلثــي جميــع أعضــاء االحتــاد
ألي اجتمــاع مــن اجتماعــات اجمللــس التنفيــذي ،28وعليــه يتوقــف قبــول إســرائيل
كعضــو مراقــب علــى :أوالً ،توصيــات اللجنــة االستشــارية ،ثاني ـاً ،إذا عــرض القــرار
علــى التصويــت ،أو ســيتم االكتفــاء بتوصيــات اللجنــة الرئاســية ،وثالث ـاً ،صيغــة
التصويــت .وقــد أشــار إلــى هــذه الفكــرة الباحــث بجامعــة الكويــت إدريــس آيــات،
حيــث تســاءل« :هــل ســتصوت الــدول علــى قبــول عضويــة إســرائيل أو علــى رفــض
عضويــة إســرائيل ،ألنــه إذا طــرح التصويــت علــى قبــول عضويــة إســرائيل باإلجماع
فسيســقط قــرار العضويــة الــذي منحــه موســي فقــي إلســرائيل فــي ظــل
معارضــة  21دولــة للقــرار ،وإذا طــرح التصويــت بصيغــة رفــض عضويــة إســرائيل
فســتنجح إســرائيل فــي احلصــول علــى صفــة العضــو املراقــب فــي ظــل وجــود
عــدد كبيــر مــن الــدول األفريقيــة املؤيــدة» ،إذا طــرح القــرار للتصويــت بأغلبيــة
الثلثــن فصيغــة التصويــت أيضــا ســتكون مهمــة لكــن األهــم هــو مــدى قــدرة
كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا علــى تعبئــة الــدول األفريقيــة التــي لــم تعبــر عــن
موقفهــا بشــكل صريــح ،وتلــك التــي أبــدت تأييدهــا حلصــول إســرائيل علــى صفــة
العضــو املراقــب.
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خامتة
ـاع طويلــة إلعــادة
ارتبــط قبــول إســرائيل كعضــو مراقــب باالحتــاد األفريقــي مبسـ ٍ
ترتيــب العالقــات البينيــة مــع الــدول األفريقيــة مــن خــال التركيــز علــى ثنائيــة
احلاجــة األفريقيــة واخلبــرة اإلســرائيلية ،كمــا كان حضــور إســرائيل الالفــت ضمــن
فعاليــات املؤسســات اإلقليميــة الفرعيــة مثــل اإليكــواس مؤشــر مســاعد علــى
تقبلهــا أفريقيـاً ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــكل طمــوح إســرائيل السياســي بالتواجد
ضمــن النمــوذج التكاملــي القــاري نتيجــة للتحــوالت احلاصلــة فــي ميــزان القــوة
والتأثيــر داخــل الكتلــة األفريقيــة ،فــي ظــل انشــغال بعــض الــدول األفريقيــة
باملشــاكل والتحديــات الداخليــة ،وعلــى الرغــم مــن محدوديــة دور الدولــة املراقــب
واملتمثــل فــي حضــور رؤســاء البعثــات الدبلوماســية مؤمتــرات االحتــاد ،واالطــاع
علــى وثائــق االحتــاد ،واملشــاركة فــي اجتماعــات األجهــزة والهيــاكل التابعــة لالحتــاد
األفريقــي ،واملشــاركة فــي املــداوالت ،وإلقــاء كلمــة خــال االجتماعــات العلنيــة
لالحتــاد األفريقــي ،فــإن متكــن إســرائيل مــن دخــول االحتــاد األفريقــي هــو ســيكون
حتديــا ً تاريخيــا ً لإلجمــاع األفريقــي حــول القضايــا اجلوهريــة ،كمــا ســيكون
االنقســام الداخلــي حتديـا ً لــروح التضامــن والتوافــق وللقيــم التــي تأســس عليهــا
االحتــاد.
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https://bit.ly/3vchhwk 2022 )شــباط (فبرايــر
 وكالــة األنبــاء، فــي المائــة30  اشــتراكات الــدول األعضــاء ال تتجــاوز: تمويــل االتحــاد األفريقــي22
https://www.aps.dz/ .2022 ،) شــباط (فبرايــر13  شــوهد بتاريــخ2018 ) حزيــران (يونيــو30 ،الجزائريــة
ar/monde/58278-30
23 Amel Lamri, ibid, p. 162.
 موقــع، كلمــة رئيــس المفوضيــة األفريقيــة حــول منــح صفــة مراقــب لدولــة إســرائيل24
pressreleas�/ar/int.au//:https.2022 ) شــباط (فبرايــر17 ،2022 ) شــباط (فبرايــر6 ، االتحـ�اد األفريقـ�ي
. israel-state-observer-granting-chairperson-remarks/20220206/es
25 Khalid Chegraoui, Rida Lyammouri & Maha Skah, Emerging Powers In Africa Key Drivers, Differing
Interests, And Future Perspectives, policy centre of the new south, p.29, visited on 15 (February), 2022.
https://media.africaportal.org/documents/Report_-_Emerging_powers_in_Africa.pdf
26 Yaron Salman, The Security Element in Israel-Africa Relations, Strategic Assessment,Vol.24, No. 2,
April (2021), p.46. visited on 15(February) 2022. https://strategicassessment.inss.org.il/wp-content/uploads/2021/05/The-Security-Element-in-Israel-Africa-Relations.pdf.
27 Ibid, p.29.
28 Charter of the African Union, p.10. visited on 15 (February) 2022. https://au.int/sites/default/files/
pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf
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يتناول هذا البحث احلملة الفرنسية على فلسطني عام 1213هـ 1799م
واألسباب التي أدت إليها ،والدعاية الدينية والسياسية التي استخدمها
نابليون عند قيامه باحلملة ،واحلجج والذرائع التي ساقها لتبريرها ،وكيف
واجهت الدولة العثمانية هذه الدعاية واالستعدادات العسكرية التي
اتخذتها ملواجهة الفرنسيني .ويكشف البحث تفاصيل اجملازر التي قام بها
جيش نابليون في يافا وغيرها ،ومجازر قتل األسرى ،كما يوضح تعاون بعض
القوى احمللية في فلسطني ومحيطها مع الفرنسيني في غزوهم ،مقابل وجود
منشقني فرنسيني ،ووجود إجنليز قاتلوا بجانب املدافعني ضد الغزو
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املقدمة
فــي عــام 1203هـــ 1789م ،قامــت ثــورة فــي فرنســا أطاحــت بالنظــام امللكــي فيهــا،
وخاضــت فرنســا فــي أعقــاب الثــورة حروبــا ً مــع الــدول األوروبيــة ،ومتكنــت مــن
هزميــة هــذه الــدول باســتثناء بريطانيــا التــي صمــدت أمــام اجليــوش الفرنســية،
فاتخــذت احلكومــة الفرنســية قــرارا ً بإرســال حملــة الحتــال مصــر مــن أجــل قطع
طــرق املواصــات البريطانيــة إلــى مســتعمراتها فــي شــبه القــارة الهنديــة ،وكُلــف
نابليــون بونابــرت بقيــادة احلملــة  .وفــي  22ذي القعــدة 1213هـــ  19أيــار1799م،
حتــرك األســطول الفرنســي الــذي تكــون مــن  400ســفينة و 35000جندي ـا ً بقيــادة
نابليــون بونابــرت مــن مينــاء طولــون جنــوب فرنســا ،واجتــه شــرقا ً حتــى وصــل إلــى
اإلســكندرية فــي  27محرم 1213هـــ  10متــوز 1798م ،حيث احتل الفرنســيون املدينة،
ثــم تقدمــوا نحــو القاهــرة واحتلوهــا ،ففــر العديــد مــن املماليــك وزعماؤهــم إلــى
1
العريــش وغــزة ويافــا.
أوال ً :أسباب وذرائع احلملة الفرنسية
منــذ وصــول نابليــون إلــى مصــر ،حــاول كســب عطــف وتأييــد املصريــن مدعيـا ً أنه
جــاء حملاربــة املماليــك الذيــن يعتــدون علــى التجــار الفرنســيني ويختلســون ثــروات
مصــر ألنفســهم وليــس حملاربــة اإلســام واملســلمني ،وجــاء فــي منشــور وزعــه على
املصريــن“ يــا شــعوب مصــر ســوف يقولــون لكــم إننــي قــادم إلبــادة ديانتكــم فــا
تصدقوهــم بــل قولــوا لهــم إنــي آت ألعيــد إليكــم حقوقكــم وأعاقب مختلســيها،
وأنــي أحتــرم اهلل ونبيــه الكــرمي أكثــر ممــا يحترمهمــا املماليــك”2.
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ويقــول نابليــون فــي منشــور آخــر“ أيهــا املصريــون ،قــد يقولــون لكــم إننــي مــا
نزلــت هــذا الطــرف إال بقصــد إزالــة دينكــم ،فذلــك كــذب صريــح فــا تصدقــوه
وقولــوا للمفتريــن إننــي مــا قدمــت إليكــم إال لكــي أخ ّلــص حقكــم ،”3وأكــد فــي
منشــور آخــر علــى أن اإلســام ســيبقى معتــزا ً ومعتبــراً ،وأن اجلوامــع ســتبقى
عامــرة بالصــاة وزيــادة املؤمنــن ،وأن كل خيــر يأتــي مــن اهلل تعالــى ،وهــو يعطــي
4
النصــر ملــن يشــاء.
وقــد حــاول نابليــون تأكيــد دعايتــه للمســلمني فبــن للمصريــن أن الفرنســيني
هاجمــوا رومــا وخربــوا كرســي البابــا فيهــا الــذي كان دائم ـا ً يحــث علــى محاربــة
اإلســام واملســلمني ،كذلــك فــإن الفرنســيني هاجمــوا مالطــا وطــردوا مــن كان بهــا
5
مــن الفرســان الذيــن يزعمــون أن اهلل يطلــب منهــم محاربــة املســلمني.
ســار نابليــون علــى نفــس النهــج عندمــا بــدأ حملتــه علــى فلســطني ،فادعــى أنــه
جــاء حملاربــة أحمــد باشــا اجلــزار واملماليــك الذيــن هربــوا مــن مصــر إلــى فلســطني،
ـن فيــه أنــه جــاء
فبعــد احتاللــه العريــش و ّجــه كتابـا ً إلــى أهالــي غــزة والرملــة بـ ّ
إلــى هــذه البــاد بهــدف طــرد املماليــك وعســاكر اجلــزار الــذي تعــدى علــى بــاد
غــزة ويافــا اللتــن لــم تكونــا حتــت حكمــه 6.وبعــد ســيطرته علــى اللــد والرملــة
بــن فيــه أن اجلــزّار جهــز حملــة ليســير بهــا
كتــب إلــى أهالــي مصــر منشــورا ً ّ
إلــى مصــر مســكن الفقــراء واملســاكني وهدفــه أن يتوجــه إليهــا بأشــرار العربــان
قاصــدا ً ســفك دمــاء النــاس ،وأن جتبــره وظلمــه مشــهور ألنــه مــن تربيــة املماليــك
الظلمــة ،وأنــه ال يعلــم مــن ضعــف عقلــه وســوء تدبيــره أن األمــر هلل وكل شــيء
7
بقضائــه وتدبيــره.
وبعــد احتــال يافــا عــاد نابليــون لتأكيــد أفــكاره الســابقة ،فكتــب منشــورا ً إلــى
أهالــي مصــر أكــد فيــه أن النصــر مــن عنــد اهلل رب العاملــن مالــك كل شــيء وأن
اهلل يؤتــي النصــر ملــن يشــاء ،وأنــه هاجــم يافــا واحتلهــا ألن اجلــزار كان ينــوي الزحف
بســفاحي العــرب إلــى القطــر املصــري ،وأن اجلــزار يريــد ســفك الدمــاء كمألــوف
عادتــه الهمجيــة منقــادا ً بذلــك إلــى عجرفتــه التــي اكتســبها مــن املماليــك
8
وأوحاهــا إليــه اجلهــل فذهــب عنــه أن احلــق ســبحانه وتعالــى مصــدر كل شــيء.
كمــا حــاول نابليــون إقنــاع الســكان فــي فلســطني أنــه ال يضمــر لهــم شــراً ،فقــد
كتــب إلــى أهالــي غــزة ويافــا قبــل هجومــه علــى املدينتــن أنــه ال ينــوي لهــم األذية
وال الضــرر ،وطلــب منهــم االســتمرار فــي محالتهــم مطمئنــن مرتاحــن ،وملــن كان
خارج ـا ً مــن محلــه ووطنــه أن يرجــع ويقيــم فــي بلــده 9.كمــا حــاول إقنــاع النــاس
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أنــه ال فائــدة مــن املقاومــة ،وأن معارضيــه ســينالون العقــاب ومحبيــه ســيفلحون
فجــاء فــي إحــدى منشــوراته“ وال يخفاكــم أن جميــع مــا تآمــر بــه النــاس ضدنــا
فيغــدوا باطــا ً وال نفــع لهــم بــه ألنــه كل مــا نضــع بــه يدنــا ال بــد مــن متامــه
باخليــر والــذي يتظاهــر لنــا باحلــب يفلــح والــذي يتظاهــر بالغــدر يهلــك”10.
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إن السياســة الدعائيــة التــي اعتمدهــا نابليــون منــذ النــزول فــي اإلســكندرية
واســتمرت خــال حملتــه علــى فلســطني قــد فشــلت فــي حتقيــق طموحــه فــي
أن يجمــع املســلمني حولــه؛ ال ســيما أن العثمانيــن شــنوا حــرب دعايــة مضــادة
11
ســاهمت فــي فشــل مشــروعه.
ثانيـــا ً :موقف الدولة العثمانية واستعداداتها السياسية والعسكرية
أخــذت الدولــة العثمانيــة باالســتعداد ملواجهــة الدعايــة التــي أطلقهــا نابليــون،
فعملــت علــى إثــارة الســكان ضــد الفرنســيني بالتأكيــد علــى أن أهدافهــم تتمثــل
بالقضــاء علــى اإلســام واملســلمني والســيطرة علــى األماكن املقدســة اإلســامية،
ولذلــك ،وجــب علــى املســلمني نصــرة الديــن والدفــاع عــن البــاد ألن ذلــك واجــب
عليهــم .كمــا أصــدرت الفتــاوى التــي تؤكــد أن محاربــة الفرنســيني فــرض عــن
علــى املســلمني ،وجــاء فــي مرســوم موجــه إلــى علمــاء وشــيوخ القــدس“ أنــه ال
يخفــى علــى كل ذي قلــب ســليم وعقــل قــومي وإميــان صحيــح وإســام مليــح أن
نصــرة الديــن وحفــظ األنفــس واألعــراض واألمــوال فــرض فــي ســائر األحــوال ،إذا
أتــى العــدا( األعــداء )إليهــا وحتايلــوا علينــا  ...ومــن املعلــوم أن القــدس الشــريف
ومــا حولــه مــن أماكــن التشــريف حــرم مقصــود ونظــر العــدو إليــه ممــدود بــل هــو
الغايــة القصــوى ألهــل اجلحــود”12.
وأكــد مرســوم آخــر إلــى أهالــي القــدس وأعيانهــا أن هــدف الفرنســيني هــو
االســتيالء علــى جميــع بــاد املســلمني ،وقتــل النفــوس الطيبــة ،وهــدم اجلوامــع
واملعابــد ،وإلغــاء شــعاع الديــن املبــن ،وأنــه قــد اتفقــت آراؤهــم اخلبيثــة علــى أن
يحدثــوا دينـا ً موافقـا ً ملشــاربهم ومناســبا ً ألفعالهــم ،وأنهــم يرمــون إلى االســتيالء
13
علــى بيــت املقــدس.
كذلــك اتســم اخلطــاب الدينــي والسياســي العثمانــي بوصــف الفرنســيني بالكفرة
والفجــرة البغــاة الذيــن ال يؤمنــون بوحدانيــة اهلل وال برســالة الشــفيع ،بــل إنهــم
تركــوا األديــان وأنكــروا اآلخــرة وال يعتقــدون بيــوم احلشــر والنشــر ،وأنهــم نهبــوا
أمــوال كنائســهم وأغــاروا علــى رهبانهــم ،وهــم يقولــون إن الكتــب الســماوية
14
التــي جــاء بهــا األنبيــاء كــذب صريــح ،وأن األنبيــاء ليــس لهــم مزيــة علــى أحــد.
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واتخــذت الدولــة العثمانيــة عــدة إجــراءات عســكرية ملواجهــة احلملــة الفرنســية،
فقامــت بتعيــن أحمــد باشــا اجلــزار والي ـا ً علــى واليتــي الشــام وطرابلــس إضافــة
إلــى واليــة صيــدا ،وبذلــك أصبحــت جميــع ألويــة فلســطني تابعــة للجــزار ،كمــا
15
عُ ــن اجلــزار قائــدا ً عامـا ً للجيــوش العثمانيــة التــي ســيتم إرســالها إلــى مصــر.
كمــا أخــذت الدولــة العثمانيــة تعمــل علــى حتصــن املــدن في فلســطني اســتعدادا ً
ملواجهــة الفرنســيني ،فأرســلت العســاكر والبــارود واألســلحة إلــى القــدس ويافــا
والرملــة ،16وحظيــت يافــا بنصيــب أكبــر مــن اهتمــام الدولــة العثمانيــة وطلبــت
مــن أهالــي القــدس املشــاركة فــي حتصــن املدينــة ،وجــاء فــي كتــاب مــن والــي
دمشــق إلــى قاضــي القــدس“ ليكــن معلومـا ً لديكــم مبوجــب األمــر العالــي الواصل
لطرفكــم أنــه بنــا ًء علــى اســتيالء الكفــرة الفرنســيني علــى مصــر القاهــرة تقــرر
بنــا ًء علــى األمــر الســلطاني املباشــرة بتعزيــز االســتحكامات فــي قلعــة يافــا
وذلــك بــأن يحفــر حــول القلعــة خنــدق وأن تُبنــى تلــة مــن األخشــاب والتــراب مــن
جهاتهــا الثــاث علــى أن يتــم ترتيــب وإرســال  200عامــل مــن القــدس إلــى يافــا
ويســلموا إلــى أمــن اإلنشــاءات هنــاك ويدفــع لــكل منهــم عشــرة بــارات 17يوميـا ً
ســتدفع لهــم مــن أمــن اإلنشــاءات وعلــى املتســلم ووجــوه األهالــي فــي القــدس
ســرعة االمتثــال لهــذا األمــر الشــريف واحلــذر مــن مخالفتــه ”.كمــا طلــب أحمــد
باشــا اجلــزار مــن أهالــي القــدس تأمــن عــدد مــن املعماريــة وإرســالهم إلــى قلعــة
18
عــكا للمســاهمة فــي حتصــن املدينــة.
وعنــد ســيطرة الفرنســيني علــى القاهــرة واســتعدادهم لتوجيــه احلملــة إلــى بــاد
الشــام ،ضاعــف اجلــزار اجلهــود التــي بذلهــا مــن أجــل حتصــن عــكا وزود املدينــة
مبختلــف املدافــع ،19وأعــد خطــة دفاعيــة ملواجهــة اجليــش الفرنســي؛ وألنــه كان
يــدرك عــدم القــدرة علــى مواجهــة مكشــوفة ومباشــرة مــع الفرنســيني ،عمــل
علــى حتصــن املــدن اخملتلفــة إلجبــار نابليــون علــى التوقــف عنــد كل مدينــة
ومحاصرتهــا ،وبذلــك يضعــف قــواه ويحــد مــن ســرعة تقدمــه 20.ولتحقيــق ذلــك،
باشــر بإرســال العســاكر إلــى املــدن الســاحلية فأرســل أربعــة آالف مــن املماليــك
21
واملغاربــة واألرنــاؤوط إلــى قلعــة العريــش.
وممــا يؤكــد مخــاوف اجلــزار أنــه ملــا وصــل“ خبــر ذلــك( أي احلملــة الفرنســية )إلــى
اجلــزار باشــا فإنــه بســبب خوفــه الدائــم مــن طائفــة الــدروز ،ورمبــا توجســه كذلــك
مــن الصديــق والغريــب وعــدم ثقتــه حتــى فــي خاصــة رجالــه اعتقــد أن عــكا هــي
دار األمــان ال يحتمــل أن يتزحــزح عنهــا قيــد أمنلــة ،ولذلــك أرســل خمســمئة مــن
22
األرنــاؤوط واملرتزقــة التــرك مــن املشــاة للدفــاع عــن قلعــة العريــش.
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وعندمــا وصلــت األخبــار بخــروج احلملــة الفرنســية مــن مصــر إلــى فلســطني
أســرع أحمــد باشــا اجلــزار بتدبيــر مــا يحتــاج إليــه فــي احلصــار خشــية هجــوم
الفرنســيني واســتيالئهم علــى تلــك األقطــار ،وحصــن مدينــة عــكا باألبــراج
واألســوار ووضــع عليهــا املدافــع ،وحصــن مدينــة حيفــا وأرســل إلــى يافــا العســاكر
وحصنهــا باملدافــع وأمــ ّد مدينــة غــزة بعســاكره ووصلــت اجليــوش إلــى قلعــة
23
العريــش.
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وقــد شــمل االســتعداد ملواجهــة الفرنســيني توفيــر الذخائــر( احلبــوب )مــن القمــح
والشــعير وغيرهــا ،مــا يلــزم للجيــش فقــد أصــدرت الدولــة إلــى والــي الشــام أمــرا ً
بشــراء القمــح والشــعير مــن مناطــق بــاد الشــام وتخزينهــا فــي أماكــن مناســبة
24
لتكــون متوفــرة للجيــش املتوجــه حملاربــة الفرنســيني.
كمــا طلــب اجلــزار مــن متســلم القــدس توفيــر احلبــوب الالزمــة للجيــش ،فقــد جاء
فــي فرمــان موجــه منــه إلــى مصطفــى آغــا متســلم املدينــة“ عزمنــا قريبـا ً علــى
حركــة قيامنــا مــن محروســة الشــام إلــى طريــق الــدورة 25بالعســاكر املنصــورة
واجلنــود الوفيــرة ومبقتضــى قبــل حلــول ركابنــا بذلــك الطــرف تكــون مهيــأة
وحاضــرة ،فاملــراد بوقوفكــم علــى مرســومنا هــذا حــاال ً تتداركــوا الذخائــر املرتبــة
وتكــون بقــدر العــام املاضــي مرتــن وأكثــر ألن مــن حمــد البــاري تعالــى العســاكر
وافــرة العــدد غزيــرة املــدد”26.
ثالثا ً :صدى احلملة الفرنسية في فلسطني:
أثــارت أنبــاء احتــال الفرنســيني ملصــر وتوجههــم نحــو فلســطني األهالــي
والســكان فيهــا ،فأخــذ أهالــي القــدس يطلبــون مــن الدولــة ووالة الشــام تزويدهــم
باألســلحة للدفــاع عــن البــاد ومقاومــة الفرنســيني ،وقــد ردت الدولــة علــى ذلــك
مظهــرة اســتعدادها لتزويدهــم باألســلحة املطلوبــة ،ففــي  (15صفــر 1213هـــ/28
حزيــران 1798م )أرســل والــي الشــام كتابـا ً إلــى أهالــي القــدس جــاء فيــه“ حتيطــون
علمــا ً أنــه عــرض محضركــم وصــل أوال ً وثانيــا ً صــار محيــط علمنــا مــا ذكــرمت
والتمســتم مــن إرســال بــارود واآلالت وطوبجيــة 27والعربجيــة 28واملــراد تنزلوهــم
فــي القلعــة ألجــل تصليــح املدافــع وآالتهــا ولوازمهــا ،ونحــن إن شــاء اهلل تعالــى
قريبـا ً يكــون حتريــك ركابنــا إلــى تلــك األطــراف بالعســاكر الوفيــرة واجلنــود الغزيــرة
فاملــراد منكــم أن تكونــوا جميع ـا ً يــدا ً واحــدة وحــاال ً واحــدا ً فــي محافظــة البلــدة
والتيقــظ إلــى حراســتها ليـا ً ونهــارا ً ال يصيــر أدنــى غفلــة إلــى حــن حلــول ركابنــا
إن شــاء اهلل تعالــى لتلــك األطــراف”29.
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وازدادت مطالــب أهالــي القــدس مــن الدولــة إرســال األســلحة والذخائــر عنــد
محاصــرة الفرنســيني للعريــش ،فــرد والــي الشــام علــى أهالــي املدينــة مبينــا ً
لهــم أن اإلمــدادات املطلوبــة فــي طريقهــا إلــى املدينــة ،30كمــا قــام أهالــي القــدس
بالكشــف علــى مــا فــي اجلبخانــة 31التــي فــي املدينــة مــن األســلحة والذخائــر
فلــم يجــدوا فيهــا إال القليــل فعرضــوا األمــر علــى الدولــة التــي أرســلت كميــات
32
مــن البــارود وثالثــة مــن املدافــع إلــى املدينــة.
ومــن ردود فعــل أهالــي القــدس علــى احلملــة الفرنســية مــا قــام بــه املســلمون
فــي املدينــة مــن مهاجمــة املســيحيني فيهــا بحجــة خوفهــم مــن قيــام الرهبــان
وغيرهــم مــن الســكان املســيحيني مبســاعدة الفرنســيني .كمــا حاصــر املســلمون
33
األديــرة والكنائــس وحبســوا الرهبــان فيهــا مدعــن أن فيهــا أســلحة وذخائــر.
ولكــن الدولــة العثمانيــة ووالتهــا فــي دمشــق وقفــوا موقف ـا ً متشــددا ً مــن ذلــك
وطالبــوا أهالــي القــدس باالمتنــاع عــن مثــل هــذه األعمــال ،وقــد جــاء فــي كتــاب
أرســله والــي الشــام إلــى أهالــي املدينــة“ ليــس ألحــد التعــرض لهــم باألذيــة بوجــه
مــن الوجــوه ...وبيدهــم أوامــر عليــة بــأن يكونــوا محميــن مصانــن مــن كل أذيــة...
وباحلــال مــا ذكــر ال يجــوز ألحــد مــن املســلمني أذيتهــم وإضرارهــم وعلــى حــكام
املســلمني أيــد اهلل بهــم الديــن حمايتهــم وصيانتهــم ومنــع مــن يتعــرض لهــم
باألذيــة واألضــرار ورد عنهــم ومنعهــم عــن ذلــك بالكليــة ويســتدعون حتــت األمــان
فــي ظــل حمايــة موالنــا الســلطان”34.
وفــي  6شــعبان 1213هـــ  8كانــون الثانــي  1799م )حتــرك اجليــش الفرنســي مــن
دميــاط وبلبيــس والصاحليــة فــي مصــر بقيــادة اجلنــرال جــان باتيســت كليبــر نحــو
فلســطني ،بينمــا حتــرك نابليــون مــن القاهــرة يــوم  (5رمضــان 1213هـــ  10شــباط
35
1799م ،وقــد بلــغ عــدد أفــراد هــذا اجليــش ثالثــة عشــر ألــف جنــدي.
ويذكــر الدارندلــي أن نابليــون خــرج مــن مصــر بعتــاد قــوي وعــدة عظيمــة مــن
الفرنســيني ،وقلــة مــن أســفل القبــط والفالحــن والعربان ،وســلك طريــق الصحراء
37
يريــد غــزة ويافــا ،36بــل إنــه ألَّــف طابــورا ً مــن املغاربــة ملســاعدته فــي احلملــة.
ويرجــع الدافــع احلقيقــي وراء هجــوم نابليــون علــى فلســطني إلــى أنــه علــم -بعــد
أن ســيطر علــى مصــر -باجتمــاع اجليــوش العثمانيــة مــن أجــل محاربتــه ،وأنــه إن
لــم يفاجــئ العثمانيــن فــي بــاد الشــام قبــل أن تكتمــل اســتعداداتهم احلربيــة
تكــون عواقــب األمــور وخيمــة عليــه؛ ألن مــن يحتــل مصــر ال يكــون آمنـا ً فيهــا إال
38
إذا احتــل ســوريا.
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ويذكــر لورانــس أن الهــدف األساســي للحملــة علــى ســوريا عــاوة علــى القضــاء
علــى خطــر اجليــوش العثمانيــة ،هــو تفكيــك الدولــة العثمانيــة علــى األقــل فــي
39
جزئهــا اآلســيوي مــن خــال تشــجيع شــعوبها علــى التمــرد علــى الدولــة.
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محطات احلملة الفرنسية على فلسطني
1 .1معركة العريش
فــي  10رمضــان 1213هـــ /14شــباط 1799م )حتــرك اجليش الفرنســي مــن دمياط نحو
العريــش وفــرض عليهــا احلصــار ،وعــرض الفرنســيون علــى حاميتهــا االستســام
علــى أن يخرجــوا منهــا بــا ســاح ،ولكــن احلاميــة املكونــة مــن األرنــاؤوط واملغاربــة
واملماليــك والبالــغ عددهــا ألــف مقاتــل وفــي روايــة أخــرى  1500مقاتــل رفضــت
40
عــرض االستســام.
وقــد بــرر نابليــون الهجــوم علــى العريــش بــأن املماليــك الهاربــن مــن مصــر
التجــأوا إلــى أحمــد باشــا اجلــزار ،وأن اجلــزار جمــع العســاكر ونقلهــا إلــى العريــش
بغــرض مهاجمــة الديــار املصريــة وتخريــب البــاد وهــاك الرعية41.وخــال حصــار
العريــش جــاءت النجــدات ملســاعدة احملاصريــن ،وكانــت إحداهــا بقيــادة قاســم بــك
42
املســكوبي ،فهاجمــه الفرنســيون مــع جنــوده ،فقتــل وفــر جنــوده.
ويذكــر الدارندلــي روايــة أخــرى ،وفيهــا أنــه عندمــا تنامــى إلــى مســامع قائــد
غــزة تكــة لــي قــرة محمــد خبــر الهجــوم علــى العريــش ،حتــرك بقســم مــن
جيشــه نحوهــا واســتبقى الثلــث الباقــي مــن جيشــه فــي غــزة ،وعندمــا وصــل
إلــى العريــش رابــط علــى ســاحل البحــر علــى مســافة نصــف ســاعة مــن قلعــة
العريــش وأعلــن جلنــوده أنــه ســيبادر إلــى قتال الفرنســيني فــي اليــوم التالــي ،ولكن
الفرنســيني هاجموهــم ليـا ً بقذائــف املدفعيــة .ومبــا أن تكــة لــي قــرة محمــد لــم
يتــح للجنــود التعــرف علــى أرض املعركــة ،ولــم يكــن كفــؤاً ،فــإن صفــوف املشــاة
يعــد لهــم القــدرة علــى الثبــات فــي وجــه العــدو ،ففــروا
والفرســان أربكــت ،ولــم ُ
43
إلــى غــزة.
واســتمر اجلنــود احملاصــرون فــي قلعــة العريــش يقاتلــون ملــدة ســبعة عشــر يوم ـا ً
وحتملــوا وطــأة احلصــار ،فــي حــن أن مــن قــدم لنجدتهــم مــن اجلنــود فــروا بــا قتــال
مــن دو ّي القذائــف املدفعيــة والقنابــل .وملــا شــاهد أهــل القلعــة ذلــك ،ضعفــت
يعــد هنــاك احتمــال ألن ينجدهــم أولئــك اجلنــود
نفوســهم عــن املقاومــة ولــم ُ
44
املنهزمــون ،فاضطــروا إلــى تســليم القلعــة ليلحقــوا باجلنــود املنهزمــن إلــى غزة.
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بينمــا يذكــر التــرك والشــهابي ،أن القتــال اســتمر ملــدة ثمانيــة أيــام حتــى فرغــت
45
مؤونــة املدافعــن وذخائرهــم وأســلحتهم فأرســلوا يطلبــون األمــان.
أمــا نابليــون فقــد ذكــر وصفـا ً للمعركــة فــي املنشــور الــذي بعثــه ألهــل مصــر بــأن
الفرنســيني حاصــروا قلعــة العريــش مــن17 - 10رمضــان 1213هـــ /21- 14شــباط
1799م )وأنــه وقعــت مقتلــة عظيمــة خــارج القلعــة وكان فيهــا  1500نفــر ،فلمــا
طــال عليهــم احلصــار وتهدمــت أســوار القلعــة عندهــا أيقــن املدافعــون بالهــاك
وطلبــوا األمــان فأعطــوا ذلــك وســار نحــو  800منهــم فــي الصحــراء نحــو بغــداد،
46
وأطلــق ســراح عــدد آخــر عــادوا إلــى مصــر.
وقــد مت االتفــاق مــع احملاصريــن علــى أال يرفعــوا فــي وجــه الفرنســيني ســاحا ً مــا
دامــوا يحاربــون فــي ســوريا .وفــي روايــة أخــرى أال يحاربــوه ملــدة ســنة ،47ولكــن
الفرنســيني خالفــوا االتفــاق عندمــا مت إرســال املماليــك إلــى مصــر ومت جتنيــد
املغاربــة بالقــوة للعمــل مــع اجليــش الفرنســي ،ثــم رحــل مــن تبقــى مــن اجلنــود
48
إلــى ســوريا معتبريــن أنفســهم غيــر ملزمــن باتفــاق لــم يحترمــه الفرنســيون.
وقــد عثــر الفرنســيون فــي قلعــة العريــش علــى مخــازن أرز وبقســماط 49وشــعير
50
و 300رأس مــن اخليــل وكثيــر مــن اجلمــال واحلميــر.
2 .2احتــــالل غــزة
بعــد احتــال العريــش حتــرك اجليــش الفرنســي نحــو فلســطني ،وفــي  (19رمضــان
1213هـــ / 23شــباط 1799م )اســتولى علــى خــان يونــس .وحتــرك فــي اليــوم التالــي
بقيــادة كليبــر نحــو غــزة ،فســيطر عليهــا دون قتــال ،ووجــد الفرنســيون فيهــا
حواصــل مشــحونة مــن الذخائــر بالبقســماط والشــعير و 400قنطــار بــارود واثنــي
51
عشــر مدفع ـا ً وعــددا ً كبيــرا ً مــن اخليــام.
وقــد غــادر عــدد مــن ســكان غــزة املدينــة قبــل وصــول الفرنســيني إليهــا ،فيذكــر
الدارندلــي أنــه قبــل وصــول الفرنســيني إلــى غــزة قــام املماليــك فيهــا بنقــل
نســائهم وأشــغالهم إلــى القــدس لعــدم شــعورهم باألمــان فيهــا ،مــا تســبب
فــي خــوف أهلهــا الذيــن أســرعوا رجــاال ً ونســا ًء وأخــذوا مــا اســتطاعوا حملــه مــن
52
األمتعــة وفــر بعضهــم إلــى اخلليــل والبعــض اآلخــر إلــى القــدس.
وتابــع الفرنســيون تقدمهم شــماال ً ففــي  (25رمضــان 1213هـــ / 1آذار 1799م )احتلوا
53
اللــد والرملــة ،واســتولوا علــى مــا فيهمــا مــن البقســماط والشــعير وقرب املــاء.
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3 .3احتـــالل يـافــا واملذابح الفرنسية
فــي  (26رمضــان 1213هـــ /2آذار 1799م )وصــل اجليــش الفرنســي إلــى يافــا“ املدينــة
الواقعــة علــى تلــة عاليــة حتيــط بهــا األســوار ذات األبــراج” ،وفــرض الفرنســيون
احلصــار علــى املدينــة ،فأرســلوا إلــى عبــد اهلل باشــا حاكــم املدينــة يطلبــون منــه
تســليمها ولكنــه رفــض ذلــك .وفــي اليــوم التالــي ،بــدأ الفرنســيون بحفــر اخلنــادق
حــول األســوار لعمــل متاريــس آمنــة ونصــب املدافــع عليهــا ،ولكــن احملاصريــن
قامــوا باخلــروج مــن املدينــة ومهاجمــة الفرنســيني الذيــن أجبروهــم علــى التراجــع
54
إلــى داخلهــا.
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وكان يرابــط فــي يافــا حاميــة إســامية مــن األلبــان واألكــراد واملغاربــة والســوريني
ومــن األناضــول ،إضافــة إلــى املماليــك الذيــن هربــوا مــن مصــر إلــى املدينــة.
واختلفــت التقديــرات فــي عــدد أفــراد احلاميــة فمنهــم مــن ذكــر أنهــم12000
مقاتــل ،أو ، 8000أو  7000.وقــد قدرهــم البعــض بــن  4000-5000.فأرســل نابليــون
ـن فيــه لــه أن ســبب حضــوره إلــى املدينــة يتمثــل
كتاب ـا ً إلــى عبــد اهلل باشــا بـ ّ
بإخــراج عســاكر اجلــزار فقــط ،ألن اجلــزار أرســل العســاكر إلــى العريــش ورابــط
فيهــا وفــي ذلــك تعـ ٍد منــه علــى إقليــم مصــر التــي أنعــم اهلل بهــا عليــه ،كمــا
55
أنهــا ليســت مــن أرضــه وهــو تعــدى علــى ملــك غيــره.
وقــد حــاول الفرنســيون بــث الرعــب واخلــوف بــن ســكان املدينــة واملدافعــن عنهــا،
ففــي( نهايــة رمضــان 1213هـــ /7آذار 1799م )أرســلوا كتاب ـا ً إلــى عبــد اهلل باشــا
يطلبــون منــه إخــراج عســاكر اجلــزار منهــا ،وجــاء فــي هــذا الكتــاب“ :ونعلمكــم
يــا أهــل يافــا أن بندركــم حاصرنــاه مــن جميــع أطرافــه وجهاتــه  ...بأنــواع احلــرب
وآالت واملدافــع الكثيــرة  ...والقنابــر ،وفــي مقــدار ســاعتني ينقلــب ســوركم وتبطــل
آالتكــم وحروبكــم ،وأن حضــرة ســاري عســكر املشــار إليــه( نابليــون )ملزيــد رحمتــه
وشــفقته خصوص ـا ً بالضعفــاء مــن الرعيــة خــاف عليكــم مــن ســطوة عســكره
احملاربــن إذا دخلــوا عليكــم بالقهــر أهلكوكــم أجمعــن فلزمنــا أن نرســل لكــم
هــذا اخلطــاب أمان ـا ً كافي ـا ً ألهــل البلــد واألغــراب”56.
وأرســل نابليــون مبعوثــن اثنــن يحمــان الرســالة إلــى حاكــم املدينــة عبــد اهلل
آغــا ،الــذي قتلهمــا وألقــى جثتيهمــا علــى الفرنســيني ،أو فــي البحــر ،بينمــا علــق
الرأســن علــى أســوار املدينــة؛ مــا آثــار نابليــون وجنــوده فأمــر مبهاجمــة املدينــة
حتــى متكنــوا مــن دخولهــا ،وعندمــا شــاهدهم أفــراد احلاميــة تركــوا ســاحهم
وســلموا أنفســهم ،فبــدأ الفرنســيون يقتلــون النــاس ،الرجــال والنســاء واألطفــال،
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وقامــوا بســلب مــا فــي املدينــة مــن املــال واألمتعــة .وقــد قتلــوا فــي املدينــة
57
خمســة آالف مــن اجلنــود وألفــن مــن الســكان.
ويذكــر الدارندلــي أن ســبب ســقوط املدينــة يعــود إلــى أن بعــض املدافعــن مــن
املغاربــة تآمــروا مــع الفرنســيني؛ إذ إن الفرنســيني أخــذوا يحاصرون املدينــة ويضيقون
عليهــا ليــل نهــار ،لكــن مــن بداخلهــا مــن اجلنــد املكلفــن بحراســتها ،وهــم ممــن
قــدم مــن العريــش وغــزة ومــن أرســل مــن جهــة الســلطنة الســنية مــن رجــال
املدفعيــة ،وبعــض املشــاة املغاربــة ،وقــد بلــغ عددهــم جميع ـا ً نحــو خمســة آالف
مــن اجلنــود وجلهــم مــن اجملاهديــن الشــجعان األشــداء ،استبســل هــؤالء جميع ـا ً
فــي الدفــاع عــن يافــا واســتفرغوا فــي ذلــك مــا بوســعهم وطاقاتهــم ونالــوا
كثيــرا ً مــن الفرنســيني ،غيــر أنــه وجــد بــن مشــاة املغاربــة جماعــة مــن املنافقــن
تخابــروا ســرا ً هــم وبعــض الســفهاء ممــن قــدم مــن مصــر مــع الفرنســيني ودلوهــم
علــى الطريــق مــن خــال الثغــرات التــي أحدثتهــا قذائــف مدفعيــة الفرنســيني
فــي أســوار القلعــة فاقتحــم الفرنســيون القلعــة .وملــا علــم غــزاة املســلمني
بهــذا وعاينــوه اضطــروا إلــى تســليم القلعــة ،غيــر أن الفرنســيني لــم يُقــدِّروا
تســليمهم هــذا فاجتاحــوا املدينــة ينهبــون ويدمــرون وســاقوا مــا يربــوا علــى ثالثــة
آالف مــن اجملاهديــن أســرى إلــى أرض خاليــة بحجــة إرســالهم إلــى مصــر ،وطوقــوا
أولئــك املؤمنــن واســتعرضوهم بنيــران بنادقهــم مــن جميــع اجلهــات فأبادوهــم عن
58
آخرهــم.
وخــال حصــار يافــا حــاول ســكان القــرى واملــدن اجملــاورة جندتهــا ،ال ســيما أن أهلهــا
اســتنجدوا بجبــل نابلــس ،فخــرج الشــيخ يوســف الواكــد والشــيخ محمــد أبــو
عــودة اجليوســيان والشــيخ خليــل البرقــاوي بجمــوع مــن بنــي صعــب وهاجمــوا
الفرنســيني ،ولكــن اجليــش الفرنســي ردهــم فانســحبوا إلــى وادي عــزون وحاصرتهم
القــوات الفرنســية فيــه حتــى كادت ذخائــر احملاصريــن تنفــد ،فجــاء محمــد آغــا
النمــر لنجدتهــم ،فانســحب الفرنســيون إلــى الســهل وقســم تــوارى فــي أحــراش
وادي الرشــا( وادي الدحلــة )تاركــن ذخارئهــم ليطمــع بهــا العــرب وينشــغلوا بهــا،
ولكــن محمــد آغــا النمــر فطــن للمكيــدة فأطلــق ورجالــه النــار علــى الذخائــر التي
احترقــت ومعهــا األحــراش وعــدد مــن الفرنســيني ،بعــد أن حاصرهــم النابلســيون
وقتلــوا عــددا ً منهــم ،مثــل القائــد دومــاسDumas59.
وارتكــب الفرنســيون مذبحــة فــور احتاللهــم مدينــة يافــا ،وقتلــوا فيهــا اآلالف
مــن ســكانها ،ويصــف التــرك والشــهابي املذبحــة بالقــول“ :فبــدت الفرنســاوية
يزجرونهــم زجــر الغنــم ،ولــم يــزل هــول احلــرب فــي إمــداد ،والكــرب فــي اشــتداد،

132

العدد 286-285

وتتناثــر الــرؤوس ،وتهلــك النفــوس ،وتنتهــك األحــرار ،وتنكشــف األســرار واألســتار،
وتقتــل الرجــال والنســاء واألطفــال ،وفــاق صــوت البــكاء والعويــل علــى صــوت
البــارود  ..وفــي ذلــك احلــن مــات مــن العســاكر مــا ينيــف عــن اخلمســة آالف ،ومــن
أهالــي البلــد ألفــن”60.
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وقــد كانــت اجملــزرة التــي ارتكبهــا اجلنــود الفرنســيون مثــار اســتياء حتــى عنــد
بعــض اجلنــود الفرنســيني أنفســهم ،فقــد أكــد ضابــط فرنســي يدعــى ديتــروا أن
“كل شــيء دمــر بالــدم والنــار .كل األفعــال التــي ميكــن تصورهــا اقترفــت فــي ذلــك
اليــوم احلافــل بالكــوارث !لــم يتوقــف جنودنــا عــن القتــل بغــض النظــر عــن ســن
الضحايــا أو جنســهم إال عندمــا تعبــوا فأوقفــوا اجملــازر ”.ووصــف الطبيب الفرنســي
مالــوس الــذي كان مرافقـا ً للحملــة -املذبحــة بالقــول“ :مــزق اجلنــود إربـا ً إربـا ً الرجال
والنســاء واملســنني واألطفــال دون متييــز ،ال فــارق إن كانــوا مســيحيني أو أتــراكا !كل
مخلــوق بشــري وقــع ضحيــة غضبهــم ،زعيــق القتلــة ،األبــواب اخمللوعــة ،البيــوت
املنهــارة ،أصــوات العيــارات الناريــة ،تلميــع احلرابــات ،عويــل النســاء ،أب وابنــه تكــوم
جثــة أحدهمــا علــى جثــة اآلخــر ،بنــت تغتصــب فــوق جثــة أمهــا ،دخــان اجلثــث
احملروقــة ،رائحــة الــدم ،أنــن اجلرحــى ،زعيــق املنتصريــن املتشــاجرين علــى أســاب
ضحيــة حتتضــر ،جنــود غاضبــون يــردون بغضــب وغيــظ ومبنتهــى الوحشــية علــى
الصــراخ البائــس  ...هكــذا كان املشــهد فــي تلــك املدينــة املســكينة حتــى هبــوط
الظــام” 61.
حتــى أن نابليــون وصــف فــي مذكراتــه بشــاعة اجلرميــة التــي ارتكبهــا الفرنســيون
قائـا ً“ :لقــد جتــاوز غضــب اجلنــود كل احلــدود ،وأعملــوا حرابهــم فــي اجلميــع مــن دون
رحمــة أو شــفقة ،ومــرت املدينــة بشــقاء ال يوصــف كمــا يحــدث عــادة عنــد احتــال
مدينــة محاصــرة” 62.
وبعــد االســتيالء علــى يافــا ،وقعــت الكثيــر مــن الغنائــم فــي أيــدي الفرنســيني
منهــا : 15ســفينة جتاريــة مملــوءة باحلبــوب أرســلت إلــى يافــا مــن عــكا ،و 200قنطار
مــن األرز وكميــات كبيــرة مــن الشــعير والعلــف واألحمــاض والزيتــون والصابــون
والتبــغ ،و 80مدفعـا ً منهــا  50مدفعـا ً صاحلــة لالســتعمال .كمــا فــرض علــى أهالــي
63
يافــا دفــع  175000قطعــة فضــة.
وبعــد املذبحــة التــي ارتكبهــا اجلنــود الفرنســيون فــي يافــا ،أرســل نابليــون اثنــن
مــن ضباطــه لتهدئــة اجلنــود الفرنســيني .وأثنــاء جولــة الضابطــن وجــدا مجموعة
مــن اجلنــود مــن أفــراد احلاميــة فــي املدينــة قــد حتصنــوا بإحــدى اخلانــات وظلــوا
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يقاومــون الفرنســيني ،فعــرض عليهــم الضابطــان االستســام ،فوافقــوا علــى ذلــك
شــريطة احملافظــة علــى أرواحهــم ،وإال فإنهــم ســيقاتلون حتــى آخــر قطــرة مــن
دمائهــم ،فوافــق الضابطــان علــى ذلــك علــى أن يأخــذا اإلذن فــي ذلــك مــن نابليــون،
وعندهــا جــرد اجلنــود العثمانيــون مــن ســاحهم وأحضــروا أمــام نابليون64.وملــا
وصــل اجلنــود أمــام نابليــون ســأل الضابطــان عــن هــذه اجلمــوع احملتشــدة ،فأخبــراه
أن حاميــة املدينــة ســلمت لــه أمانــا ً حقنــا ً للدمــاء ،فقــال لهــم نابليــون :مــاذا
تريــدون أن أفعــل بهــذا العــدد وليــس عنــدي طعــام يكفيهــم ،وال ســفن تنقلهــم
إلــى مصــر أو فرنســا ،وال العــدد الكافــي مــن اجلنــود حلراســتهم؟ !وبعــد ثالثــة أيــام
65
مــن املفاوضــات بــن نابليــون وقادتــه ،أمــر بقتــل هــؤالء األســرى رمي ـا ً بالرصــاص.
وقــد اختلفــت التقديــرات فــي عــدد األســرى الذيــن مت إعدامهــم ،فذكــرت بعضهــا
ً
قتيــا ،67وذكــر
أنهــم ، 4000أو ،3000أو ، 2000 66بينمــا نقــل الدبــاغ أنهــم 4441
68
اجلبرتــي أن عســاكر اجلــزار قتــل منهــم أكثــر مــن  4000بالســيف والبنــادق.
وكان نابليــون قــد قســم األســرى إلــى مجموعــات :اجملموعــة األولــى ،وشــملت
مــن كان مــن أهــل مصــر والشــام ،وأطلــق األســرى مــن مصــر الذيــن كانــوا فــي
يافــا وأعطاهــم األمــان وأمرهــم بالرجــوع إلــى بلدهــم آمنــن ،وكان مــن بينهــم
عمــر مكــرم نقيــب األشــراف .وعفــا عــن أهــل دمشــق وحلــب وأمــر برجوعهــم
إلــى بالدهــم ســاملني؛ ألجــل أن يعرفــوا مقــدار شــفقته ورحمتــه ،وأنــه يعفــو عنــد
املقــدرة .وقــد قــدر عــدد املصريــن بـــ  500رجــل؛ بينمــا ذكــر ســعيد أن عــدد األســرى
املصريــن بلــغ ، 800أعيــد منهــم  700إلــى مصــر ،وبقــي  100مــع الفرنســيني
للعمــل فــي ســاح النقــل كعمــال وحفاريــن مســاعدين لســاح الهندســة .بينمــا
69
أبقــى مــن األســرى الســوريني  200مدفعــي مــع اجليــش الفرنســي.
أمــا اجملموعــة الثانيــة ،فتتكــون مــن األســرى الذيــن مت إعدامهــم بعــد إصــدار
نابليــون قــرار اإلعــدام .وقــد اســتغرقت العمليــة ثالثــة أيــام ،ونفــذت على الشــاطئ
علــى بعــد 300م مــن يافــا فــي املــكان الــذي ُســمي فيمــا بعــد تــل الشــهداء.
وكان اإلعــدام حســب االنتمــاء القومــي فبــدأ بإعــدام املغاربــة الذيــن قــدر عددهــم
بنحــو  800رجــل ،وعندمــا بــدأ إطــاق النــار عليهــم قفــز بعــض مــن هــؤالء إلــى
البحــر فقتــل الكثيــر منهــم وهــم يســبحون .أمــا الباقــون فقضــى عليهــم
اجلنــود الفرنســيون وهــم يطاردونهــم فــي القــوارب .ثــم أعــدم األلبــان الذيــن كان
معظمهــم ممــن أخلــي ســبيلهم مــن العريــش .وتالهــم أبنــاء القوميــات األخــرى ،إذ
ســيقوا إلــى ســاحة اإلعــدام وهــم مقيــدون فلقــوا حتفهــم طعنـا ً بحــراب اجلنــود
الفرنســيني قبــل أن يصلــوا إلــى ســاحة اإلعــدام .أمــا عبــد اهلل آغــا فقــد وقــع فــي
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األســر ،وعندمــا جــيء بــه إلــى نابليــون توســل إليــه طالبـا ً الرحمــة والعفــو فأبقــى
نابليــون علــى حياتــه ولكــن بعــد فشــل احلملــة علــى عــكا أمــر نابليــون بإعدامــه
70
هــو وابنتــه.
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لقــد قــدم لورنــس وصــف أحــد ضبــاط احلملــة ملذبحــة أســرى يافــا ،جــاء فيــه:
“عندمــا وصلــوا أخيــرا ً إلــى الكثبــان الرملــة فــي جنــوب غربــي يافــا جــرى إيقافهــم
أمــام بركــة مــاء راكــد ،وعندئــذ أمــر الضابــط الــذي يقــود القوات بتقســيم احلشــد
إلــى مجموعــات صغيــرة وبعــد توجيــه هــذه اجملموعــات إلــى عــدة نقــاط مختلفــة
جــرى قتلهــا هنــاك ،رميــا ً بالرصــاص .وقــد اســتغرقت هــذه العمليــة املريعــة
الكثيــر مــن الوقــت بالرغــم مــن أن عــدد اخملصصــن لهــذه التضحيــة املشــؤومة
والــذي ال بــد لــي مــن إعــان ذلــك لــم يتحملــوا إال ببالــغ التقــزز تلــك الطقــوس
املقيتــة املفروضــة علــى أيديهــم الظافــرة  ...إن األتــراك يتوضــأون فــي هــذا املــاء
الراكــد  ...ثــم يشــدون علــى األيــدي فيمــا بينهــم بعــد أن يضعوهــا علــى قلوبهــم
وأفواههــم شــأن املســلمني فــي تبــادل التحيــة يتبادلــون وداع ـا ً أبدي ـا ً لقــد بــدا أن
أرواحهــم اجلســورة تتحــدى املــوت”71.
لقــد اختلفــت التبريــرات التــي قدمــت إلقــدام نابليــون علــى قتــل هــذا العــدد مــن
األســرى ،فيذكــر التــرك أن نابليــون قتــل أربعــة آالف مــن عســكر اجلــزار ملــا وقــع
منهــم مــن االنحــراف ،وهــم مــن الهــوارة واألرنــاؤوط والبعض منهــم كان فــي قلعة
العريــش .وحــن أطلــق نابليــون ســراحهم أمرهــم أن يذهبــوا إلــى بالدهــم ســاملني،
ولكنهــم أتــوا إلــى مدينــة يافــا وحوصــروا فيهــا فقتلهــم جميعـاً ،باســتثناء أنفــار
72
مــن األغــوات أرســلهم إلــى مصــر.
ويوضــح كــرد علــي أن نابليــون أقــدم علــى قتــل هــذا العــدد مــن األســرى بعــد أن
أطلــق ســراحهم بعــد احتاللــه العريــش حيــث أخــذ عليهــم العهــود أال يعــودوا
لقتالــه مــرة أخــرى ،وملــا وقعــوا فــي قبضتــه بعــد احتــال يافــا وعددهــم يربــو
علــى ثالثــة آالف ،حنـق َ عليهــم وعلــم أنهــم“ ال يراعــون ذمــة وال يحترمــون الشــرف
العســكري” ،فأمــر جنــوده بإطــاق النــار عليهــم 73علم ـا ً بــأن عــدد اجلنــود الذيــن
جــاؤوا مــن العريــش كان يتــراوح مــا بــن500 - 400جنــدي.
واحلقيقــة أن هــدف نابليــون مــن إعــدام هــؤالء اجلنــود األســرى هــو تخويف الســكان
فــي ســوريا ومدنهــا وال ســيما فــي عــكا ونشــر الرعــب بينهــم؛ فبعــد ســقوط
يافــا كتــب منشــورا ً إلــى أهالــي فلســطني جــاء فيــه“ يجــدر بكــم أن تعرفــوا أن
جميــع اجلهــود البشــرية غيــر مجديــة ضــدي ألن كل مــا أقــدم عليــه ال بــد أن يكتب
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لــه النجــاح وأولئــك الذيــن يصادقوننــي ســوف يكســبون وأولئــك الذيــن يعادوننــي
ســوف يهلكــون ومثــال مــا حــدث فــي يافــا وغــزة ال بــد أن يجعلكــم تعرفــون أننــي
إذا كنــت ال أرحــم أعدائــي فإننــي كــرمي مــع أصدقائــي وأننــي رؤوف ورحيــم خاصــة
مــع الفقــراء”74.
وبعــد حتــرك نابليــون بجيشــه مــن يافــا نحــو عــكا وصــل إلــى أراضــي قريــة قاقــون؛
كمنــت لــه عســاكر اجلــزار والنابلســيون فــي واد هنــاك ،وعندمــا وصــل الفرنســيون
إلــى الــوادي خــرج لــه  500مقاتــل نحــو اجليــش الفرنســي بهــدف جرهــم إلــى
قســم جيشــه إلــى ثالثــة أقســام ،قســم
الــوادي ،وعندمــا شــاهد نابليــون ذلــك ّ
ســيره إلــى الــوادي ،والقســمان اآلخــران إلــى أعلــى اجلبــل ،وحــن اقتربــت العســاكر
العثمانيــة نحــو الــوادي أطلــق عليهــم الفرنســيون املدافــع والرصــاص مــا أدى إلــى
75
مقتــل  400مــن عســاكر املســلمني وولّــى الباقــي منهزمــن.
ويذكــر النمــر روايــة أخــرى عــن املعركــة بــأن حســن آغــا النمــر مبــن معــه رابــط فــي
وادي الشــعير ينتظــر اســتدراج الفرنســيني إليــه ،وكانــت قــوة مــن عســاكر اجلــزار
ترابــط فــي وادي قاقــون وعندمــا وصــل اجليــش انســحبت عســاكر اجلــزار وبقــي
النابلســيون بقيــادة محمــد آغــا النمــر ،وملــا دخل الفرنســيون انســحب النابلســيون
إلــى وادي الشــعير محاولــن اســتدراج الفرنســيني إلــى الــوادي ،إال أن نابليــون فطــن
لألمــر وأمــر فصيـا ً مــن جيشــه بالصعــود علــى التــال للمحافظــة علــى مؤخــرة
اجليــش ،وهكــذا متكــن هــو وجيشــه مــن الســير نحــو الشــمال ،76واحتــل حيفــا
وســيطر عليهــا دون قتــال بعــد أن خــرج أهاليهــا الســتقبال الفرنســيني وســلموا
77
نابليــون مفاتيــح املدينــة والقلعــة فأعطاهــم األمــان.
4 .4حصار عكا
تقــدم اجليــش الفرنســي نحــو عــكا ،وفــي  (14شــوال 1213هـــ /20آذار 1799م)
اتخــذ مواقعــه أمــام املدينــة .ومــر األســبوع األول دون مواجهــات مهمــة ،واســتغل
الفرنســيون ذلــك بإنشــاء خطــوط حتصيناتهــم ،ولكــن املدافعــن قامــوا بشــن
الغــارات لتهديــد أعمــال التحصــن .وفــي  (22شــوال 1213هـــ /28آذار 1799م )قــام
اجليــش الفرنســي بالهجــوم األول وجنــح فــي فتــح ثغــرة فــي الســور اخلارجــي
للمدينــة ،إال أنــه اكتشــف أن هــذه الثغــرة غيــر ســالكة وأنهــا معرضــة لنيــران
احملاصريــن ،إذ اســتطاع املدافعــون ردهــم بســهولة إذ وقعــت خســائر فادحــة فــي
78
جانــب الفرنســيني وأصيــب منهــم مئــة جنــدي بينهــم عــدد من الضبــاط الكبــار.
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وبعــد ثالثــة أيــام ،شــن الفرنســيون هجومـا ً آخــر ،فقتــل عــدد منهــم ،وأدرك نابليون
عندئــذ أن جميــع محــاوالت احلصــار غيــر مجديــة مــا لــم تصــل مدفعيــة احلصــار
مــن مصــر .وفــي هــذه األثنــاء قــام بحــارة األســطول اإلجنليــزي املرابــط فــي مينــاء
عــكا بنقــل األســلحة إلــى املدينــة ،منهــا : 1200بندقيــة ،و 4000قذيفــة مدفــع،
79
ومدفعــا مورتــر ،وكميــة كبيــرة مــن البــارود.
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وقــد شــارك فــي الدفــاع عــن مدينــة عــكا املهنــدس الفرنســي فيليبــو إلــى جانــب
عــدد مــن اجلنــود اإلجنليــز الذيــن انتقلــوا إليهــا مــن األســطول اإلجنليــزي املرابــط
فــي املينــاء .وأشــار فيليبــو علــى أحمــد باشــا اجلــزار بتحصــن املدينــة بإنشــاء خط
ـان خلــف ســورها للدفــاع عنهــا .كمــا مت نشــر املدافــع البحريــة اإلجنليزيــة علــى
ثـ ٍ
80
أســوارها .وخالل ذلــك متكنــت ســفن األســطول اإلجنليــزي مــن الســيطرة علــى
81
ثــاث ســفن فرنســية كانــت تنقــل املدافــع والذخيــرة مــن دميــاط إلــى عــكا.
واســتمر الفرنســيون يهاجمــون املدينــة لي ـا ً ونهــاراً ،ويضربــون األســوار باملدافــع
والقنابــل .وفــي الوقــت نفســه كانــوا يتعرضــون لهجمــات املدافعــن الذيــن كانــوا
يغمســون اللحــف بالزيــت والقطــران ويحذفونهــا مــن علــى األســوار بعــد أن
82
يشــعلوها بالنــار ويلقوهــا علــى الفرنســيني الذيــن يحاولــون تســلق األســوار.
وخــال عمليــة احلصــار قتــل عــدد مــن اجلنــود الفرنســيني واإلجنليــز .فقــد قتــل
مــن الفرنســيني اجلنــرال بــون واملهنــدس كافارللــي صاحــب اخلبــرة باحلــروب وفنــون
القتــال ،واملعرفــة فــي األبنيــة وكيفيــة أخــذ القــاع ومحاصرتهــا 83.وفقــد املدافعون
مــن اإلجنليــز عــددا ً مــن الرجــال منهــم تومــاس فيلــل ،ورايــت ســكرتير ســدني
ســميث قائــد األســطول اإلجنليــزي .كمــا توفــي املهنــدس الفرنســي فيليبــو فــي
(27ذي القعــدة 1213هـــ/أول أيــار 1799م )مــن ضربــة شــمس أصيــب بهــا .وفــي(3
ذي احلجــة 1213هـــ /7مايــو 1799م )جنــح املدافعــون بنســف لغــم أعده الفرنســيون،
فقــرر بعدهــا نابليــون شــن هجــوم شــامل علــى املدينــة .وتزامــن ذلــك مــع وصــول
أســطول عثمانــي يحمــل فوجـا ً مــن قــوات النظــام اجلديــد وهــي قــوات دربــت علــى
النمــط األوروبــي ،وكان اجلــزار وســدني ســميث يقاتــان فــي الصفــوف األماميــة
لتعزيــز معنويــات املدافعــن .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،متكنــت فرقــة اجلنــرال
الفرنســي الن مــن اقتحــام املدينــة ،لكنهــا اضطــرت للتراجــع بعــد أن تكبــدت
84
خســائر جســيمة وقتــل عــدد مــن الضبــاط الفرنســيني.
وقبــل انســحاب اجليــش الفرنســي قــرر نابليــون مهاجمــة املدينــة للمــرة األخيــرة،
ووصــف كل مــن الشــهابي والتــرك تلــك الواقعــة فقــاال“ :وقفــزت الفرنســاوية
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علــى األســوار ،ودخلــوا إلــى اجلامــع ،وتبــادرت العســاكر الذيــن فــي املدينــة ،واملراكب
فــي املينــاء ،مبهاجمتهــم باحلراقــة والنيــران ،وبالزيــت والقطــران والكلــل والرصــاص،
فتراجــع الفرنســيون بعــد أن دخلــوا املدينــة ،ولكــن مئــة وعشــرين منهــم بقــوا
فــي مســجد املدينــة بعــد أن حالــت عســاكر املدينــة دون تراجعهــم ،وقــد نفــدت
منهــم الذخيــرة فاستســلم هــؤالء لســدني ســميث ،وفــي روايــة أخــرى أنهــم
ً 85
قتلــوا جميع ـا.
ويذكــر الدارندلــي أن نابليــون أرســل كتابـا ً باللغــة العربيــة إلــى اجلــزار يطلــب عقــد
هدنــة حتــى يتــم رفــع جثــث القتلــى ويتبــادل الطرفــان األســرى ،ولكــن اجلــزار
طــرد مبعوثــي نابليــون وأصــر علــى االســتمرار فــي القتــال ،مــا دفــع الفرنســيني
ملهاجمــة املدينــة مــرة أخــرى ،وقــد جنــح بعــض جنودهــم فــي التســلل إليهــا مــن
الثغــرات التــي أحدثــت فــي أســوارها ،فتصــدى لهــم املدافعــون وأبلــوا فــي صدهــم
86
حتــى أتــوا علــى آخرهــم.
وحــاول نابليــون االســتعانة بأعــداء اجلــزار مثــل آل الزيدانــي 87فــي اجلليــل ،والشــيعة
فــي جنــوب لبنــان ،واألميــر بشــير مــع الــدروز واملوارنــة في جبــل لبنــان 88.وكتــب إلى
مشــايخ تلــك البــاد وحكامهــا فــي  /13شــوال 1213هـــ / 19آذار 1799م) ،فحضــر
ملقابلتــه الشــيخ عبــاس بــن ظاهــر العمــر ،وأعطــاه نابليــون الســاح والكســوة
وكتــب إليــه أن يكــون حاكمـا ً علــى البــاد التــي كان يحكمهــا أبــوه .وحضــر إليــه
أيض ـا ً مشــايخ املتاولــة( الشــيعة )فأعطاهــم حكــم بالدهــم ،وعندمــا عــادوا إلــى
صــور تســلموا القــاع التــي كانــت آلبائهــم .كمــا حضــر إليــه مصطفــى بشــير
مــن جبــل شــيحا ،فأكرمــه نابليــون وأمــره أن يجمــع العســاكر مــن أهــل تلــك
البــاد ويتوجــه بهــم إلــى صفــد ،وعندمــا علــم ســكان صفــد بقــدوم مصطفــى
89
بشــير طــردوا عســاكر اجلــزار وســلموه املدينــة.
كذلــك كتــب نابليــون إلــى األميــر بشــير ،أميــر جبــل لبنــان ،يبلغــه بحصــار عــكا،
وأنــه عــازم علــى القضــاء علــى اجلــزار وتخليــص الــدروز مــن اســتبداده ،وجــاء فــي
كتابــه“ :إن نيتــي تتمثــل فــي جعــل األمــة الدرزيــة مســتقلة ،وتخفيــف اخلزينــة
(األمــوال )التــي تدفعهــا ،وتســليم مينــاء بيــروت لهــا إلــى جانــب املــدن األخــرى
التــي تعتبــر ضروريــة لهــا ملنافــذ جتارتهــا ”.وقــد اتخــذ األميــر بشــير موقفـا ً يقــوم
علــى الترقــب واالنتظــار ،ورفــض الــرد علــى رســائل نابليــون ،خاصــة أنــه كان
يــدرك أن اجلــزار يأخــذ عليــه عــدم مجيئــه إلــى عــكا لتقــدمي العــون إليــه ،كمــا أن
الســير ســدني ســميث ،قائــد األســطول البريطانــي ،اتصــل هــو اآلخــر بــه وحــذره
مــن االتصــال مــع نابليــون ،وطلــب منــه أن يكــون علــى عالقــة حســنة مــع أحمــد
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91
بالهدايــا الكثيــرة ،وأنهــم محبــون للفرنســيني كارهــون للجــزار.
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لــم تقتصــر املعــارك بــن الفرنســيني والعثمانيــن علــى عــكا ،بــل امتــدت إلــى
املناطــق اجملــاورة فــي اجلليــل وســهل مــرج ابــن عامــر وطبريــا .ويظهــر أن الفرنســيني
أرادوا حمايــة جيشــهم احملاصــر لعــكا واحليلولــة دون وصــول املســاعدات العســكرية
للمحاصريــن فــي عــكا ،فأخــذوا يرســلون الفيالــق العســكرية للتصــدي للجيــوش
العثمانيــة وتأمــن املناطــق القريبــة مــن عــكا ،فأرســل نابليــون فيلق ـا ً إلــى جبــل
عامــل واتصــل بالشــيعة ،واســتولى علــى صــور ومتركــزت فيهــا حاميــة صغيــرة من
92
الفرنســيني والشــيعة.
كمــا أن جونــو أحــد قــادة اجليــش الفرنســي ذهــب إلــى الناصــرة واســتولى عليهــا
ولقــي الترحيــب مــن ســكانها املســيحيني وأقــام فيهــا للتصــدي للنابلســيني
املتمركزيــن فــي جنــن ،كمــا ص ـ ّد فــي  (4ذي القعــدة 1213هـــ /8نيســان 1799م)
ً 93
هجوم ـا ً للفرســان العثمانيــن علــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا أكثــر عــددا.
وعندمــا تقــدم اجليــش العثمانــي إلــى صفــد مــن دمشــق ،أمــر نابليــون اجلنــرال
ميــراد أن يســير إليــه بجيــش قوامــه  500جنــدي؛ مــا دفــع اجليــش العثمانــي
للرحيــل إلــى جســر بنــات يعقــوب علــى نهــر األردن ،ثــم إلــى دمشــق 94.وفــي حملــة
أخــرى ،توجــه اجلنــرال ميــراد مــن الناصــرة إلــى طبريــا ،مصطحب ـا ً صالــح وعبــاس
حفيــدي ظاهــر العمــر ،عندمــا بلغــه أن فيهــا جنــودا ً يتبعــون للجــزار ،وعندمــا
وصــل الفرنســيون إلــى طبريــا وقــع القتــال بــن الطرفــن ،وخســر فيهــا اجليــش
95
العثمانــي  200مقاتــل.
أهــم املواقــع التــي دارت بــن العثمانيــن والفرنســيني هــي معركــة جبــل طابــور
جنــوب الناصــرة؛ حيــث اجتمــع هنــاك جيــش عثمانــي قوامــه  30000مقاتــل،
وعندمــا علــم كليبــر بذلــك حتــرك نحوهــم بفيلــق مــن  1500جنــدي ،فتظاهــر
العثمانيــون باالنســحاب إلــى أطــراف ســهل مــرج ابــن عامــر ،وأحاطــوا بكليبــر
وجنــوده .ولكــن أهالــي الناصــرة أخبــروا نابليــون فــي عــكا بذلــك فتوجــه مــع
مجموعــة مــن جنــوده إلــى املوقــع ومعــه أربعــة مدافــع فتمكــن الفرنســيون مــن
هزميــة العثمانيــن وإجبارهــم علــى التراجــع ،ولكــن نابليــون أمــر قــوة مــن اجليــش
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بالتحــرك نحــو جنــن حيــث قــام اجلنــود الفرنســيون بنهبهــا ثــم وحرقهــا ،كمــا
96
أحــرق الفرنســيون عــدة قــرى فــي جبــل نابلــس.
ويذكــر النمــر أن عســاكر اجلــزار الذيــن كانــوا مرابطــن فــي وادي قاقــون دخلــوا
جبــل نابلــس ،وانضمــت إليهــم جمــوع مــن جبــل عجلــون والبلقــاء فبلغــوا30000
خرجــوا عــن طريــق جنــن إلــى مــرج ابــن عامــر فوجــدوا كليبــر مرابطـا ً فــي املــرج،
فأحاطــوا بــه مــن جميــع اجلهــات ،فأســرع نابليــون إلــى موقــع املعركــة وهاجــم
العثمانيــن باملدافــع فتراجــع اجليــش العثمانــي إلــى جنــن ،فتبعــه الفرنســيون
97
وأحرقــوا جنــن والقــرى اجملــاورة.
رابعا ً :انتهاء احلملة الفرنسية وفشلها
أدت اخلســائر الكبيــرة التــي أصيــب بهــا الفرنســيون إلــى إدراك نابليــون أنــه ال
جــدوى مــن االســتمرار فــي حصــار املدينــة .فأعلــن فــي  13ذي احلجــة 1213هـــ/17
أيــار 1799م للجيــش الفرنســي عــن إنهــاء احلصــار علــى عــكا ،مدعيــا ً أنــه مت
القضــاء علــى أي خطــر يهــدد مصــر مــن فلســطني ،وأنــه ال بــد مــن العــودة إلــى
98
مصــر ملواجهــة عمليــات اإلنــزال التــي أخــذ العثمانيــون واإلجنليــز القيــام بهــا.
وقــد تعــددت التفســيرات التــي دفعــت نابليــون التخــاذ قــرار االنســحاب مــن عــكا،
فقــد أدرك بعــد شــهرين مــن احلصــار أن ال فائــدة مــن االســتمرار فــي احلــرب ،وأن
دخــول عــكا أصبــح صعــب املنــال ،وأن جنــوده أصبحــوا متردديــن فــي الهجــوم علــى
99
عــكا بعــد أن مــات خاللــه  3500جنــدي ،منهــم ألــف ماتــوا فــي الطاعــون.
ويوضــح مواريــه الظــروف التــي واكبــت انســحاب الفرنســيني قائــا ً“ :وبعــد
ســاعات قليلــة أدركــت فداحــة مصيبتنــا؛ إذ توافــدت علينــا قوافــل املصابــن
وعلمــت أنــه بعــد آالف األعمــال البطوليــة التــي قــام بهــا رجالنــا الشــجعان،
وبعــد عــدة هجمــات فقدنــا خاللهــا عــددا ً مــن جنودنــا وضباطنــا البواســل مــن
املراتــب العليــا اضطررنــا للتخلــي عــن احلصــار ،كمــا أن أســطوال ً جــاء ليمدنــا
باملــؤن والســاح ولكــن اإلجنليــز اعترضــوا طريقــه واســتغلوا مــا كان مخصصــا ً
لتدميــر عــكا فــي الدفــاع عنهــا فــكان فــي خســارتنا تلــك خيــر عــون لهــم أكثــر
مــن املتاريــس والتحصينــات ،فقــد أفقدنــا نقــص املدفعيــة الثقيلــة القــدرة علــى
إحــراز انتصــارات قويــة علــى هــذه القلعــة احلصينــة ،ثــم إن اجليــش لــم يكــن كبيــر
العــدد حتــى ميكــن التضحيــة ببعــض رجالــه”100.
كمــا أن وصــول النجــدات إلــى عــكا خــال احلصــار جعــل مــن الصعــب علــى
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الفرنســيني احتــال املدينــة ،فقــد دخــل عــكا فصيــل مــن نابلــس ،101وقــدم حســن
بــك متصــرف رودس ومعاونــو القــاع التســعة و”أجنــاد إزميــر البواســل” ،فــازدادت
قــوة املدافعــن وهاجمــوا الفرنســيني“ ونالــوا مــن أكثرهــم وأوردوهــم اجلحيــم”.
وبهــذه اخلســارة دب التشــتت والضعــف فــي صفــوف الفرنســيني وأيقنــوا أنهــم إذا
مــا أمســوا فــي أماكنهــم ســيصبحون ُطعمـا ً لســيوف اجملاهديــن ،فأســرعوا حتــت
جنــح الظــام الدامــس لتلــك الليلــة يفجــرون كافــة ذخائرهــم ويتخلصــون مــن
أمتعتهــم ويدفنــون آالتهــم الصعبــة احلمــل ،وفــروا حتــى طلــع عليهــم النهــار
102
فــي يافــا.

خريف وشتاء ٢٠٢١

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م

دراسات تاريخية

وأبــدى جنــود احلاميــة العثمانيــة بقيــادة اجلــزار شــجاعة واضحــة فــي حربهــم
للفرنســيني ،فوصــف اجلــزار بأنــه قائــد ال تلــن شــدته النوائــب ،ولعــل شــجاعة
اجلنــود تعــود إلــى أنهــم خشــوا أن يلقــوا املصيــر الــذي القــاه املدافعــون عــن يافــا.
وإضافــة إلــى ذلــك ،لــم تكــن خطــط الفرنســيني العســكرية ناجعــة فــي إخضــاع
عــكا ،كمــا يفهــم مــن قــول نابليــون“ :إننــا هاجمنــا عــكا علــى الطريقــة التركيــة
بينمــا كان الدفــاع عنهــا قريب ـا ً ومنظم ـا ً علــى القواعــد العلميــة”103.
وشــارك فــي الدفــاع عــن عــكا جنــود وضبــاط إجنليــز حتــت قيــادة الســير ســدني
ســميث ،الــذي انضــوى حتــت لوائــه املهنــدس الفرنســي فيليبــو أحــد كبــار
املهندســن الفرنســيني الذيــن نقمــوا علــى الثــورة الفرنســية ،وهجــر بــاده وجــاء
مــع ســدني ســميث إلــى عــكا ،وكان لــه فضــل فــي تدبيــر الدفــاع عــن املدينــة
104
وإحبــاط اخلطــط العســكرية التــي كان يدبرهــا نابليــون وقادتــه.
وممــا ســاهم فــي فشــل احلملــة الفرنســية علــى عــكا ،أ ّن املدافــع التــي نقلــت
بالســفن مــن مصــر إلــى عــكا وقعــت فــي أيــدي اإلجنليــز واســتعملت فــي الدفــاع
عــن عــكا ،وأن الطاعــون كان يفتــك باجليــش الفرنســي منــذ أن خــرج مــن يافــا حتى
أنهــم فقــدوا بســببه مــا ينــوف علــى ألــف جنــدي 105.والواقــع أن رفــاق نابليــون فــي
باريــس كانــوا يتآمــرون عليــه وقــد منعــوا عنــه اإلمــداد ليهلــك فــي البــاد؛ وإن
حتالفـا ً بقيــادة إجنلتــرا تشــكل فــي أوروبــا ضــد فرنســا ،وقــد جنحــوا فــي اســتعادة
ً 106
كثيــر مــن املناطــق التــي ســيطر عليهــا الفرنســيون ســابقا.
وقــد عــدد نابليــون فــي كتــاب أرســله إلــى مصــر األســباب التــي دفعتــه إلــى
االنســحاب مــن عــكا وهــي 107:وصــول اإلجنليــز إلــى عــكا وحتصينهــا ،واســتيالؤهم
علــى الســفن التــي حتمــل املدافــع الكبيــرة للجيــش الفرنســي؛ ووفــاة اجلنــود
الفرنســيني بالطاعــون حيــث كان ميــوت كل يــوم  5-6عســكريني فرنســيني؛ وعــدم
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وجــود املــؤن فــي نواحــي عــكا خلــراب البــاد القريبــة منهــا؛ واملعركــة التــي وقعــت
بــن الفرنســيني ومــراد بيــك ،أحــد قــادة املماليــك فــي مصــر ،ومقتــل  300فرنســي
فيهــا؛ ووصــول األســطول اإلجنليــزي إلــى اإلســكندرية ودمياط ،واألســطول الروســي
إلــى رودس.
كمــا كتــب نابليــون كتاب ـا ً إلــى أهالــي مصــر حتــدث فيــه عــن اجنازاتــه فــي عــكا
فقــال :ومحقــت ســراية اجلــزار وســور عــكا بالقنبــر( بالقنابــل) ،هدمــت البلــد مــا
بقيــت فيهــا حجــر علــى حجــر ،وجميــع ســكانها انهزمــوا مــن البلــد إلــى طريــق
البحــر ،واجلــزار مجــروح ودخــل بجماعتــه داخــل بــرج مــن ناحيــة البحــر وجرحــه
يبلــغ خطــر املــوت ،ومــن جملــة ثالثــن مركبــا موســوقة( مملــوءة )عســاكر الذيــن
حضــروا يســاعدون اجلــزار ثالثــة غرقــت مــن كثــرة مدافــع مراكبنــا”108.
وعندمــا انســحب نابليــون مــن عــكا انتقــل إلــى حيفــا ،وتوجــه إلــى يافــا فأخــذ
الفرنســيون مــا فيهــا مــن الذخائــر واألســلحة واملدافــع الكبيــرة ودفنوهــا بالرمــال،
وأحرقــوا املراكــب التــي كانــت فيهــا ،كمــا أخــذوا منهــا  300أســير وأمروهــم أن
يصنعــوا النعــوش لنقــل اجلرحــى واملرضــى ويحملــوا هــؤالء علــى أكتافهــم ،ثــم
حتــرك نابليــون إلــى غــزة ومنهــا نحــو العريــش 109وبذلــك انتهــت احلملــة علــى
فلســطني.
اخلــامتــة
ارتبطــت احلملــة الفرنســية علــى مصــر وبــاد الشــام باألحــداث السياســية
والعســكرية فــي أوروبــا؛ فبعــد قيــام الثــورة الفرنســية عــام 1789م ،نشــبت احلروب
بــن فرنســا والــدول األوروبيــة املعارضــة للثــورة ،وقــادت بريطانيــا الــدول املتحالفــة
ضــد فرنســا ،لكــن الفرنســيني اســتطاعوا هزميــة الــدول املتحالفــة واحتــال
مناطــق واســعة مــن أوروبــا ،وبقيــت بريطانيــا صامــدة تقــاوم الفرنســيني ،فــرأى
بعــض قــادة فرنســا أن أفضــل وســيلة إلضعــاف بريطانيــا وهزميتهــا هــي قطــع
الطريــق إلــى مســتعمراتها فــي الهنــد ،وكان ذلــك يتطلــب احتــال مصــر التــي
تشــكل مرحلــة هامــة فــي هــذه الطريــق.
واســتنادا ً إلــى مــا تقــدم ،يصعــب قبــول األســباب األخــرى للحملــة ،ومنهــا :رغبــة
نابليــون فــي احتــال مصــر وبــاد الشــام والتحــرك منهــا نحــو الهنــد واالســتيالء
عليهــا ،أو رغبتــه فــي التقــدم مــن مصــر وبــاد الشــام إلــى األناضــول واحتــال
العاصمــة العثمانيــة إســطنبول ،ثــم العــودة إلــى فرنســا عــن طريــق شــرق أوروبــا؛ ألن
أعــداد اجليــش الفرنســي التــي رافقــت احلملــة ال تكفــي ملثــل هــذه احلمــات اخلياليــة.

142

العدد 286-285

وكانــت احلملــة الفرنســية علــى مصــر وبــاد الشــام مــن األحــداث الهامــة التــي
شــهدها العالــم اإلســامي فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر امليــادي وبدايــة
القــرن التاســع عشــر امليــادي؛ فللمــرة األولــى منــذ انتهــاء حــروب الفرجنــة( احلــروب
الصليبيــة )تتعــرض إحــدى الواليــات التابعــة للدولــة العثمانيــة للغــزو األوروبــي،
وقــد أظهــرت احلملــة الضعــف السياســي والعســكري الــذي تعانــي منــه الدولــة
العثمانيــة والعالــم العربــي ومــدى التقــدم العلمــي والعســكري واالقتصــادي الــذي
حققتــه أوروبا.
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لقــد اعتمــد نابليــون خــال حملتــه دعايــة سياســية تقــوم علــى أنــه جــاء حملاربــة
املماليــك فــي مصــر وأحمــد باشــا اجلــزار فــي فلســطني؛ ألن هــؤالء يســتغلون البالد
وثرواتهــا لصاحلهــم كمــا أنــه حــاول اســتغالل الديــن ألغــراض سياســية دعائيــة،
فادعــى أنــه يحتــرم اإلســام واملســلمني والرســول محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم
وأنــه لــم يــأت حملاربتهــم ،مبينـا ً للمســلمني أنــه هاجــم رومــا وهــدم كرســي البابــا
فيها .
ـل علــى الســكان ،وقلمــا وقفــوا إلــى جانبــه ،خاصــة
ولكــن هــذه الدعايــة لــم تنطـ ِ
أن الدولــة العثمانيــة شــنت علــى الفرنســيني دعايــة مضــادة أكــدت فيهــا أن
الفرنســيني هــم كفــرة ملحــدون جــاؤوا الحتــال البــاد اإلســامية ومحاربــة
اإلســام واملســلمني .فــي حــن أن بعــض القــوى احملليــة تعاونــت مــع نابليــون ضــد
أحمــد باشــا اجلــزار ،وكان علــى رأس هــؤالء أوالد ظاهــر العمــر وأحفــاده الذيــن حقدوا
علــى الدولــة العثمانيــة وأحمــد باشــا اجلــزار إلعــدام ظاهــر العمــر ومالحقــة أوالده
وقتلهــم مــن قبــل أحمــد باشــا اجلــزار ،وكذلــك الشــيعة( املتاولــة )الذيــن اســتاؤوا
مــن سياســة اجلــزار نحوهــم.
وســاهمت احلملــة الفرنســية علــى فلســطني بتدميــر عــدد مــن القــرى واملــدن،
فقــد قتــل نابليــون أعــدادا ً ال بــأس بهــا مــن ســكانها ،وقــام خــال حملتــه وأثنــاء
انســحابه بتدميــر وإحــراق العديــد مــن القــرى التــي كان ميــر فيهــا؛ مــا أدى إلــى
تدهــور الزراعــة فيهــا.
وترتــب علــى احلملــة الفرنســية والنجــاح فــي التصــدي لهــا رفــع مكانــة اجلــزار
الــذي كان صمــوده وتصديــه حلصــار عــكا أحــد األســباب التــي أدت إلــى فشــل
احلملــة ،ولذلــك مدحــه شــعراء ذلــك العصــر ،مــا يقــدم صــورة مغايــرة لتلــك
الصــورة التــي تقدمهــا املصــادر التاريخيــة لتلــك الفتــرة عــن اجلــزار ،واملتمثلــة
بســفك الدمــاء وقتــل النــاس.
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الهوامش
 1عبــد الرحمــن بــن حســن الجبرتــي ،عجائــب اآلثــار فــي التراجــم واألخبــار ،تحقيــق عبــد الرحيــم
عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم( ،القاهــرة :مطبعــة دار الكتــب المصريــة1998 ،م) ،ج ،3ص1-124.
حيــدر بــن أحمــد الشــهابي ،لبنــان فــي عهــد األمــراء الشــهابيين (الغــرر الحســان فــي أخبــار
الزمــان) ،تحقيــق أســد رســتم ،فــؤاد أفــرام البســتاني ،منشــورات الجامعــة اللبنانيــة 1969،م،
قســم ،2ص 220-236.عــزت حســن أفنــدي الدارندلــي ،الحملــة الفرنســية علــى مصــر فــي
ضــوء مخطــوط عثمانــي( مخطوطــة ضيانامــه) ،دراســة وترجمــة جمــال ســعيد عبــد الغنــي،
(القاهــرة :الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب1999 ،م) ،ص.198
 2الشــهابي ،الغــرر الحســان ،..قســم ،2ص223 . ،222نقــوال التــرك ،ذكــر تملــك جمهــور
الفرنســاوية األقطــار المصريــة والبــاد الشــامية أو الحملــة الفرنســية علــى مصــر والشــام،
تحقيــق ياســين ســويد( ،بيــروت :دار الفارابــي ،الطبعــة األولــى 1990م) ،ص30. ،29إليــاس
طنــوس الحويــك ،تاريــخ نابليــون األول (،بيــروت :دار ومكتبــة الهــال 1981م) ،ج ،1ص.113
 3الجبرتــي ،عجائــب ،..ج ،3ص ،4-5محمــد ســعید مصلــح .أخبــار الحملــة الفرنــسیة مــن
ســجالت محكمــة القــدس الشــرعیة .رام اللــه :وزارة اإلعــام . 3س.ش ،س، 280ص. 23
...الفلســطینیة2010 ،م ،ص.27 ،26
 4المصدر نفسه ،ص.291 ،290
 5س.ش ،س ،280ص( 23أواخــر محــرم 1213هـــ 13 /تمــوز 1798م) وسیشــار إلیه ھكــذا:
ســجالت محكمــة القــدس الشــرعية  .الشــهابي ،الغــرر الحســان ،..قســم ،2ص.222
 6أحمــد حافــظ عــوض ،نابليــون بونابــرت فــي مصــر ،القاهــرة :مؤسســة هنــداوي للتعليــم
والثقافــة ،2013 ،ص290،291.
 7التــرك ،ذكــر تملــك ، ..ص71. ،70جوزيــف مــاري مواريــه ،مذكــرات ضابط في الحملة الفرنســية
علــى مصــر ،ترجمــة وتقديــم كاميليــا صبحــي( ،القاهــرة :المجلــس األعلــى للثقافــة، 2000)،
ص.82
 8الحويك ،تاريخ نابليون ،..ج ،1ص.131 ،130
 9الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص.80-84
 10عوض ،نابليون ،..ص.291 ،290
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 11هنــري لورنــس وآخــرون ،الحملــة الفرنســية فــي مصــر ،بونابــرت واإلســام ،ترجمــة بشــير
الســباعي( ،القاهــرة ،دار ســينا للنشــر ،1995ص.335 ،334
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 12س .ش ،س ،279ص 151 (3صفر 1213هـ / 16تموز 1798م).
 13س .ش ،س ،280ص 3( 22رجب 1213هـ 10 /كانون األول 1798م).
 14س .ش ،س ،280ص 21( 20رجب 1213هـ 28 /كانون األول 1798م).
 15عــوض ،نابليــون ،..ص 89.عــادل منــاع ،لــواء القــدس فــي أواســط العهــد العثمانــي ،منــذ
أواســط القــرن الثامــن عشــر مــن حملــة محمــد علــي باشــا 1831م (،بيــروت :مؤسســة
الدراســات الفلســطينية ،الطبعــة األولــى 2008م) ،ص.12
 16البــارة( ،القطعــة المصريــة) عملــة فضيــة كانــت تضــرب فــي مصــر وتعــرف بالقطعــة المصريــة
أو البــارة .شــوكت بامــوك ،التاريــخ المالــي للدولــة العثمانيــة ،ترجمــة عبــد اللطيــف الحــارس،
(بيــروت ،دار المــدار اإلســامي ،الطبعــة األولــى 2005م) ،ص.183-200
 17س .ش ،س ،280ص 16( 47جمادى األول 1213هـ 25 /تشرين األول 1798م).
 18س.ش ،س ،281ص 15( 92ربيع اآلخر 1214هـ 15 /أيلول 1799م).
 19مصطفــى مــراد الدبــاغ ،بالدنــا فلســطين ،ج ،7قســم) ،2كفــر قــرع :دار الهــدى ،1987ص،250
.251
 20لورنــس ،الحملــة الفرنســية ،....ص 343.إدوارد لوكــروا ،الجــزار قاهــر نابليــون (،بيــروت :دار
الثقافــة ،1919 ،ص.205-207
 21عوض ،نابليون ،..ص.289
 22الدارندلي ،الحملة الفرنسية على مصر ،....ص.199 ،198
 23الترك ،ذكر تملك ،..ص.64 ،63
 24س .ش ،س ،280ص 16( 47جمادى األول 1213هـ 25 /تشرين األول 1798م).
 25الــدورة :خــروج والــي الشــام مــن دمشــق إلــى ألويــة صفــد ونابلــس والقــدس لجمــع المــال
المخصــص لتمويــل قافلــة الحــج الشــامي .شــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن شــرف
الخليلــي ،تاريــخ القــدس والخليــل ،تحقيــق محمــد عدنــان البخيــت ،نوفــان رجــا الســواريه،
(لنــدن :مؤسســة الفرقــان للتــراث ٍاإلســامي ،الطبعــة األولــى 2004،م) ،ص54. ،48عبــد الكريــم
رافــق ،دراســات اقتصاديــة واجتماعيــة فــي تاريــخ بــاد الشــام الحديــث (،دمشــق :مكتبــة
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نوبــل ، 2002)،ص 169و.192
 26س .ش ،س ،280ص 4( 23رجب 1213هـ 11 /كانون أول 1798م).
 27الطوبجيــة :مطلقــو المدافــع .محمــد علــي األنســي ،الــدراري الالمعــات فــي منتخبــات
اللغــات (،بيــروت :دون دار نشــر 1902 ،م) ،ص 393.إكمــال الديــن احســان أوغلــي ،الدولــة
العثمانيــة :تاريــخ وحضــارة ،ترجمــة ،صــاح ســعداوي( ،اســتانبول :مركــز األبحــاث للتاريــخ
والفنــون والثقافــة اإلســامية (أرســيكا) ، 1999) ،مجلــد ،1ص.394 ،393
 28العربجية :ناقلوا المدافع .أوغلي ،الدولة العثمانية ،..مجلد ،1ص.395
 29س.ش ،س ،280ص 15( 4صفر 1213هـ 17 /تموز 1798م).
 30س.ش ،س  ،280ص1213( 18هـ1798 /م).
 31الجبخانة ،مخزن األسلحة .أوغلي ،الدولة العثمانية ،..مجلد ،1ص.391
 32س.ش ،س ،280ص 17( 49جمادى الثانية 1213هـ 25 /تشرين الثاني 1798م).
 33س.ش ،س ،280ص( 80-81أواسط رجب 1213هـ /أواخر كانون الثاني 1798م).
 34س.ش ،س ،280ص 27( 69رجب 1213هـ 3 /كانون الثاني 1799م).
 35الشــهابي ،الغــرر الحســان ،..قســم ،2ص 253. ،252التــرك ،ذكــر تملــك ،..ص64. ،63محمــد كــرد
علــي ،خطــط الشــام )،دمشــق :مكتبــة النــوري ،الطبعــة الثالثــة 1983،م) ،ج ،3ص 12.عــوض،
نابليــون ،..ص 288.حســن إبراهيــم ســعيد ،يافــا مــن الغــزو النابليونــي إلــى حملــة إبراهيــم
باشــا(1799-1831م) (،بيــروت :مؤسســة الدراســات الفلســطينية ،الطبعــة األولــى،2006) ،
ص.15
 36الدارندلي ،الحملة الفرنسية على مصر ،..ص.198
 37لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.187
 38كرد علي ،خطط الشام ،..ج ،3ص.15
 39لورنس ،الحملة الفرنسية336.،..
 40الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص 78.الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص.255
 41الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص 252.الترك ،ذكر تملك ،..ص67
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 42الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص289. ،288لورانس ،الحملة الفرنسية ،..ص.342
 43الدارندلي ،الحملة الفرنسية على مصر ،..ص.199
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 44المصدر نفسه ،ص.200-201
 45الترك ،ذكر تملك ،..ص 66-68.الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص.255
 46الشــهابي ،الغــرر الحســان ،..قســم ،2ص 255،256.التــرك ،ذكــر تملــك ،..ص68. ،67مواريــه،
مذكــرات ،..ص.97-98
 47لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص 188.عوض ،نابليون ،..ص.289 ،288
 48لورنس ،الحملة الفرنسية ،..ص343. ،342الترك ،ذكر تملك ،..ص.67
 49البقسماط :نوع من الخبز أو الكعك المجفف .صابان ،المعجم ،ص.63
 50الترك ،ذكر تملك ،..ص.68
 51الجبرتــي ،عجائــب ،..ج ،3ص 81.الشــهابي ،الغــرر الحســان ،..ج ،1ص ،256ص 257.ســعيد ،يافــا
مــن الغــزو ،..ص 6.لورنــس ،الحملــة الفرنســية ،..ص343. . ،324
 52الدارندلي ،الحملة الفرنسية على مصر ،..ص.201 ،200
 53الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص 84.الترك ،ذكر تملك ،..ص.70 ،69
 54الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3قسم ،3ص 86.الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص.260 ،259
 55الجبرتــي ،عجائــب ،..ج ،3ص86. ،85التــرك ،ص73. ،72الدبــاغ ،بالدنــا فلســطين ،..ج ،4قســم،2
ص.150
 56الدارندلــي ،الحملــة الفرنســية علــى مصــر 202. ، 201،..الدبــاغ ،بالدنــا فلســطين ،..ج ،4قســم،2
ص 150-152.مواريــه ،مذكــرات ،..ص.91 ،90
 57الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم  ،2ص 257-259.لورنس ،الحملة الفرنسية343.، 343،..
 58الدارندلي ،الحملة الفرنسية على مصر ،..ص.202 ،201
 59احســان النمــر ،تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء (،نابلــس ،مطبعــة جمعيــة عمــال المطابــع
التعاونيــة 1975،م) ،ج ،1ص.219
 60الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص 257.الترك ،ذكر تملك ،..ص.70
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 61سعيد ،يافا من الغزو ،..ص .12-13لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.196 ،195
 62عوض ،نابليون ،..ص.22
 63ســعيد ،يافــا مــن الغــزو ،..ص 18.الدبــاغ ،بالدنــا فلســطين ،..ج ،4قســم ،2ص 152.عــوض،
نابليــون ،..ص .313 ،312ويقصــد بالقطعــة الفضيــة ،وحــدة نقــد عثمانيــة صغيــرة ،كل
أرعيــن منهــا تعــدل دينـ ً
ـارا عثمانيـ ًـا ســلطانيا .س.ش ،س ،53ص 7 ،289ذي الحجــة 977هـــ12/
أيــار1570م.
 64كرد علي ،خطط الشام ،..ج ،3ص 16-17.عوض ،نابليون ،..ص.311-312 ،296-297
 65الحويك ،تاريخ ،ج ،1ص 129-131.سعيد ،يافا من الغزو ،..ص.14-15
 66الترك ،ص.70-73
 67الدباغ ،بالدنا فلسطين ،..ج ،4قسم ،2ص.155 ،152
 68الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص.86
 69سعيد ،يافا من الغزو ،..ص 16-18.عوض ،نابليون ،..ص.310
 70الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص 126.لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.197-199
 71لورنس ،الحملة الفرنسية ،..ص.345
 72الترك ،ذكر تملك ،..ص ،70-74سعيد ،يافا من الغزو ،..ص.16 ،15
 73كرد علي ،خطط الشام ،..ج ،3ص.17
 74لورانس ،الحملة الفرنسية ،..ص ،344-346 ،343سعيد ،يافا من الغزو ،..ص.13
 75الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،3ص.260-261
 76النمر ،تاريخ جبل ،..ج ،1ص 220.لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص202-203.
 77الجبرتي،عجائب ،..ج ،3ص ،93الترك ،ذكر تملك ،..ص.74
 78لورنس ،الحملة الفرنسية ،..ص.348 -346
 79الدباغ ،بالدنا فلسطين ،..ج ،7قسم ،2ص.254 ،252
 80مواريه ،مذكرات ،..ص 96.لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.208 ،207 ،201
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 81الشــهابي ،الغــرر الحســان ،..قســم ،2ص 296.الدارندلــي ،الحملــة الفرنســية علــى مصــر،..
ص.215

خريف وشتاء ٢٠٢١

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م

دراسات تاريخية

 82الترك،ذكر تملك ،..ص.81 ،80
 83الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص 99.لورنس ،الحملة الفرنسية ،،..ص.362
 84لورنس ،الحملة الفرنسية ،،..ص.362 ،349 ،348
 85الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص 267.الترك ،ذكر تملك ،..ص.82 ،81
 86الدارندلي ،الحملة الفرنسية على مصر ،..ص 217.لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.252 ،247-248
 87آل الزيدانــي :ينســبون إلــى ظاهــر العمــر الزيدانــي الــذي ســيطر علــى منطقــة الجليــل فــي
شــمال فلســطين منــذ أوائــل القــرن الثامــن عشــر ،واســتمر فــي حكــم المنطقــة حتــى عــام
1188هـــ1775 /م ،عندمــا أرســلت الدولــة العثمانيــة جيشـ ًـا تمكــن مــن قتل ظاهر العمــر ،وإنهاء
حكمــه .وعندمــا تولــى أحمــد باشــا الجــزار واليــة صيــدا فــي نفــس العــام ،الحــق أوالد ظاهــر
العمــر وقتــل علــي بــن ظاهــر ،ولذلــك نقــم إلــى الزيدانــي علــى الدولــة العثمانيــة وأحمــد
باشــا الجــزار .منــاع ،فلســطين ،ص.79-82
 88لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.187
 89الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص263. ،262الترك ،ذكر تملك ،..ص.76
 90لورنس ،الحملة الفرنسية ،..ص.359 ،347
 91الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص.96 ،95
 92لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.226 ،225
 93لورنس ،الحملة الفرنسية ،..ص.350 ،349
 94الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص265. ،264الترك ،ذكر تملك ،..ص.79 ،78
 95لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.226-236
 ، 96لورنس ،الحملة الفرنسية ،..ص.362-364 ،350 ،349
 97النمر ،تاريخ جبل ،..ج ،1ص.222 ،221
 98لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص 253.الترك ،ذكر تملك ،..ص.80-84
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دراسات تاريخية

الحملة الفرنسية على فلسطين عام 3121هـ 9971م

 99الشهابي ،الغرر الحسان ،..ج ،3قسم ،3ص.268 ،267
 100مواريه ،مذكرات ،..ص.96
 101النمر ،تاريخ جبل ،..ج ،1ص.223
 102الدارندلي ،الحملة الفرنسية على مصر ،..ص.217 ،215
 103عوض ،نابليون ،..ص 302-304.الدراندلي ،الحملة الفرنسية على مصر ،..ص.215
 104لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.242-249
 105الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص266-267. ،262الترك ،ذكر تملك82-83.،75-76،..
 106لوكروا ،الجزار قاهر ،..ص.237 ،236
 107الجبرتي ،عجائب ،..ج ،3ص.115-116
 108عوض ،نابليون ،..ص.305 ،304
 109الشهابي ،الغرر الحسان ،..قسم ،2ص.268
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ندوة العدد

خريف وشتاء ٢٠٢١

ندوة العدد

االحتالل وحتديات التحول الرقمي
ريهام املقادمة

عقــد مركــز األبحــاث ،فــي اخلامــس مــن كانــون األول /ديســمبر  ،2021طاولــة
مســتديرة بعنــوان «االحتــال وحتديــات التحــول الرقمــي فــي فلســطني» ،شــارك
فيهــا عــدد مــن ممثلــي مراكــز صنــع القــرار واألكادمييــن والباحثــن واخملتصــن
والصحفيــن املهتمــن .وأدارهــا رئيــس برنامــج املاجســتير فــي اإلعــام الرقمــي
بجامعــة القــدس د .نــادر صاحلــة ،وقــدم فيهــا كل مــن مستشــار رئيــس الــوزراء
للشــؤون االقتصاديــة د .شــاكر خليــل ومديــر عــام جمعيــة البنــوك بشــار ياســن،
مداخــات معمقــة حــول واقــع التحــول الرقمــي وحتدياتــه فــي فلســطني ،ودور
االحتــال فــي هــذه املســاحة.
التحول الرقمي واإلعالم
فــي تقدميــه للقــاء ،اســتعرض د .صاحلــة واقــع التحــول الرقمــي فــي قطــاع اإلعــام
الفلســطيني وموقعــه فــي التحــوالت الدوليــة ذات الصلــة ،وقــال« :تشــهد البــاد
موجــة تهيئــة للتحــول الرقمــي ،فــي موضــوع اإلعــام بشــكل رئيســي ،مــا نحــن
بأمــس احلاجــة للبنــاء عليــه واالســتثمار فيــه هــو البيانــات والثــورة الهائلــة التــي مت
إجنازهــا واإلمكانيــات غيــر املســبوقة فــي معاجلــة البيانــات ،وربــط ذلــك فــي اإلعــام
بشــكل عــام بأشــكال مختلفــة .الصحافــة وقعــت علــى ضالتهــا فــي هــذا
املوضــوع بشــكل رئيســي ،ألنــه أصبحــت باإلمــكان اإلجابــة عــن أســئلة ،ومعاجلــة
قضايــا معينــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل ،ملــاذا؟ ألن اجملتمــع البشــري لــم يتمتــع
مطلقـا ً قبــل هــذا الوقــت بهــذا القــدر مــن وفــرة املعلومــات».
وأشــار صاحلــة إلــى أن العالــم يفــرز فــي الثانيــة الواحــدة  1.8ميغابايت مــن البيانات
مطــرد ،نتيجــة دخــول كل األدوات
باملعــدل العاملــي لــكل فــرد ،وهذه النســبة بازديــاد ّ
الرقميــة مبختلــف أشــكالها ،وشــمولها لكافــة شــرائح اجملتمــع وقطاعاتــه أيضـاً،
* صحفية وباحثة في مركز األبحاث الفلسطيني.
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ندوة العدد

االحتالل وتحديات التحول الرقمي

مــن األطفــال وألعابهــم إلــى الترفيــه ،والتعليــم .وأضــاف صاحلة« :العالــم اآلن
أمــام معضلــة حقيقيــة فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي وبنــاء وتطويــر املنصــات
املناســبة ،والبيئــة الرقميــة املناســبة للتعليــم ،فالعالــم وضــع فــي الواجهــة مــن
خــال جائحــة كورونــا فــي موضــوع التعليــم ،وبالتالــي جلــأ إلــى مــا هــو متوفــر ،من
خــال منصــات زوم وتيمــز ومــا شــاكلها ،وتبــن أن اجملتمــع اإلنســاني عموم ـا ً غيــر
مهيــأ النتقــال رقمــي علــى هــذا القــدر مــن مئــات ماليــن الطــاب بشــكل متزامن،
كمــا شــهد العالــم خســائر كبيــرة علــى مســتوى البعــد اإلنســاني والتحصيــل
املعرفــي فيمــا يتعلــق باملســافات االجتماعيــة التــي نتجــت .العالــم اليــوم يحتــاج
إلــى كميــات هائلــة مــن األبحــاث واالســتثمارات لتطويــر هــذه البيئــة ،ومــن ثــم
وصــوال ً إلــى اإلعــام».
ونــوه صاحلــة إلــى أن اإلعــام بشــكل رئيســي مــن العلــوم متعــددة التداخــات
مــع علــوم أخــرى ،كمــا يســتعير اإلعــام بشــكل مســتمر مــن التقنيــات املوجــودة
فــي مختلــف اجملــاالت .وتســاءل« :بالتالــي ،الصحافــة إلــى أين؟ اإلعــام إلــى أيــن؟
فــي العمــوم ،منصــات التواصــل االجتماعــي انتزعــت مــن اإلعــام حصــة كبيــرة
جــدا ،انتزعــت منــه بعــض مســؤولياته ،نالــت مــن مســؤولية اإلعــام كســلطة،
وأصبــح هنــاك تســاهل كبيــر فيمــن ينتمــي ملــا تســمى البيئــة اإلعالميــة ،نتيجــة
التكنولوجيــا التــي دخلــت بشــكل متغلغــل ودون اســتئذان ،ودفــع ذلــك بشــكل
رئيســي إلــى اإلعالنــات ،ودفعــت جتــاه ذلــك طريقــة إدارة شــركات املعلومــات ،ونحــن
شــهود علــى محاولــة فيســبوك الهيمنــة علــى إنتــاج احملتــوى كونهــا مالكــة أكبر
مجتمــع افتراضــي ،واليــوم ،يعــاد تعريــف مفهــوم االفتراضــي ومفهــوم احلقيقــي،
وهنــاك هجــرة معاكســة بــن االفتراضــي ومــا هــو حقيقي ،وتعريــف الهويــة ومــا
إلــى ذلــك».
وتســاءل صاحلــة« :فلســطينياً ،هــل نحــن جاهــزون لهــذا التحــول الرقمــي
الكبيــر؟ هــل نســتفيد مــن جتــارب اآلخريــن؟ كــون املنصــات وســيادتها جعلــت
مــن القصــص الطويلــة ،ومــن احلقيقــة ،تدفــع الثمــن ،وفتحــت البــاب لألخبــار
الكاذبــة ،والتضليــل ،وفــق إســتراتيجيات معينــة خلدمــة أيديولوجيــات معينــة،
الصحافــة تعلمــت الــدرس ،مبعنــى أن هنــاك تســاؤالت نتجــت ،ملــاذا ربحــت
منصــات التواصــل االجتماعــي؟ ملــاذا هيمنــت علــى املشــهد؟» .ويجيــب صاحلــة:
«ألن امليديــا باألســاس تعمــل مــن خــال ثالثــة محــاور :األول تخبــر ،والثانــي تثقــف،
والثالــث متتــع .اإلعالنــات والعالقــات العامــة تعمــل بطريقــة مختلفــة ،حتــى تربــح
منصــات التواصــل االجتماعــي ،جعلــت عنصرهــا األساســي فــي طريــق العمــل هــو
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الترفيــه ،وبالتالــي ،صناعــة خطــاب إلشــغال اجلمهــور وإمتاعــه ،مــا فتــح اجملــال
أمــام مختلــف املتخصصــن وغيــر املتخصصــن ،وأصبــح لدينــا مصطلــح جديــد
هــو الصحافــة الرياديــة ،وهــذا يعنــي توظيــف كل مــا هــو معلــن فــي الصحافــة،
اليــوم ،حتــى الــرأي العــام يعــاد تعريفــه ،هــذه األســئلة لــم تكــن موجــودة مــن
قبــل ،إذ كانــت هنــاك أصــول لألشــياء ،أصــول الصحافــة واإلعــام ،فحجــم اخلســارة
والتــآكل نتيجــة التحــول الرقمــي كبيــرة ،إذ خســرت الصحافــة وخســر اجملتمــع
زمــام املبــادرة وأشــكال التدخــل فــي القضايــا اخلطيــرة».
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ندوة العدد

ونــوه صاحلــة« :نحــن ال نصنــع تكنولوجيــا بــل نســتوردها ،ونحــن ال نســتخدم
تكنولوجيــا بــل نســتهلك ،ففكــرة االســتهالك مختلفــة متامــا ً عــن فكــرة
االســتعمال ،فلســطينياً ،بيئــة التحــول الرقمــي عبــارة عــن ثقافــة ،مبعنــى ثقافــة
تطــور صناعــة اإلعــام ،بنيــة تطــور الصحافــة ال ميكــن ربطهــا فــي التكنولوجيــا
فقــط ،لــذا ،يجــب العــودة حملتــوى مــا يتــم تعليمــه فــي اجلامعــات ،ولنســبة
البطالــة فــي القطــاع اإلعالمــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،نحــن لدينــا
كميــة هائلــة مــن الداتــا فــي قطــاع الســيارات ،والضرائــب ،واالحتــال ،واملقاطعــة،
والزراعــة ،واألســمدة ،تســتطيع مــن خاللهــا إنتــاج قصــص مذهلــة ،ســواء
كانــت فيديــو ،قصصــا ً تفاعليــة ،إنفوغرافيــك .وبالتالــي ،التحــول الرقمــي هــو
اخللفيــة لــكل هــذا التسلســل فــي إنتــاج القصــة واملعرفــة .وهــذا يتطلــب تقــدمي
تخصــص اإلعــام بطريقــة أكثــر متعــة ،أكثــر فائــدة ،وهــذا يشــمل كل اجملتمــع،
كل املؤسســات ،اإلعالنــات ،صناعــة احملتوى ،وباألخــص علــى مســتوى الوظيفــة
االجتماعيــة واإلنســانية املرتبطــة بالصحافــة».
برامج احلكومة والتحول الرقمي
وفــي مداخلتــه ،ابتــدأ د .خليــل مبنطلــق نظــري تأطيــري لتحــوالت االقتصــاد الدولــي
وموقــع فلســطني مــن هــذا التحــول ،وأشــار إلــى «ميــل االقتصاديــن لربــط كل
السياســات باالقتصــاد ،فالثــورات التــي غيــرت مجــرى العالــم احلديــث ،بــدأت
بالثــورة الصناعيــة التــي علــى إثرهــا كان اكتشــاف املاكينــة البخاريــة ،وكان هنــاك
مفهــوم إنتــاج كل مــا ميكــن إنتاجــه ،لــذا ،كل مــا ينتــج يســتهلك فــي الســوق،
فــكان أصحــاب النظريــة الكالســيكية فــي االقتصــاد يشــجعون العــرض الكلــي
دون تركيــز علــى الطلــب ،فــكان الســائد إنتــاج مــا ميكــن إنتاجه ،ثــم حدث الكســاد
العاملــي فــي عشــرينيات القــرن العشــرين ،فيمــا بعــد ،حتــول احلديــث إلنتــاج مــا
ميكــن اســتهالكه ،واســتمر جــدل كبيــر بــن النظريــات االقتصاديــة ومــآالت كل
واحــدة منهــا ،واســتمر العالــم فــي الرجــوع للنظريــات االقتصاديــة عنــد حــدوث
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أي أزمــة عامليــة .تلتهــا ثــورة الكمبيوتــر ،ثــم ثــورة اإلنترنــت .اليــوم ،العالــم يعيــش
الثــورة الرابعــة وهــي الثــورة الرقميــة ،التــي نقلــت العالــم إلــى مفهــوم جديــد،
ليــس اختــراع التكنولوجيــا هــو مــا يهــم العالــم حاليــاً ،التحــدي هــو كيفيــة
اســتخدام هــذه التكنولوجيــا ،فهــي تنتــج كميــة هائلــة مــن املعلومــات والبيانــات،
وبالعــودة للموضــوع األساســي ،وهــو التحــول الرقمــي ،أصبحــت التكنولوجيــا
والبيانــات األساســية متاحــة وفــي متنــاول يــد اجلميــع ،وبالتالــي ،اليــوم مــن ميلــك
الثــروة هــو مــن ميتلــك التكنولوجيــا والبيانــات املتقدمــة ويتقــن اســتخدامها».
وأشــار د .خليــل إلــى أن تســارع التطــور والقفــزات املعرفيــة رهيــب ،موضحــا ً أن
البعــض يعــرف التحــول الرقمــي بأنــه اســتخدام للمنصــات مــن خــال اإلنترنــت،
وهــو تعريــف ضيــق بعــض الشــيء ،والتعريــف األوســع يرتبــط بحجــم اســتخدام
اإلنســان لإلنترنــت فــي احليــاة اليوميــة ،ال يوجــد تعريــف محــدد ،ولكــن مــن املؤكــد
أنــه يتشــكل عبــر الزمــن» .فيمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا ،يعتقــد خليــل أن اجلائحة
ســرعت مــن التحــول الرقمــي ،فمــن كان يتوقــع أن لقــاءات الــزووم ســتصبح فــي
كل بيــت.
إضافيــاً ،نظــرا ً
وفــي فلســطني ،يــرى شــاكر أن التحــول الســريع شــكل حتديــا ً
ّ
خلصوصيــة اجملتمــع الفلســطيني الفتــي ،إذ تلقــى اجملتمــع اســتخدام التكنولوجيــا
بجاهزيــة أفضــل مــن غيــره ،مستشــهدا ً ببعــض اإلحصــاءات التــي تشــير إلــى أن
أكثــر فئــة اســتخداما ً لالنترنــت هــي فئــة الشــباب بنســبة  ،% 80-% 75مــا يدلــل
علــى أن اجملتمــع الفلســطيني مهيــأ.
واســتدرك خليــل« :مــن املؤكــد أن هنــاك الكثيــر مــن املعيقــات ،لكــن الفضــاء
املفتــوح هيــأ لنــا مســاحة مهمــة للتواصــل مــع اآلخريــن فــي أي مــكان فــي
العالــم ،والدليــل علــى ذلــك أحــداث الشــيخ جــراح فــي أيــار /مايــو  ،2021التــي
وصلــت للعالــم مــن خــال اســتخدام التكنولوجيــا ومنصــات وســائل التواصــل
االجتماعــي ،فاســتطاعت أن تبــرز وتصبــح حديــث العالــم ،لــذا ،يجــب اســتغالل
هــذه الفرصــة» .ويتابــع« :أشــير هنــا إلــى عملنــا املســتمر علــى تأهيــل خريجينــا
للحــاق بركــب التكنولوجيــا الدوليــة ،فمثـاً ،برنامــج الـــ  ،codingيســتهدف فئــة
الشــباب اخلريجــن حتديــداً ،والعاطلــن عــن العمــل ،ليحــاول تغطيــة الفجــوة
املتعلقــة فــي التعامــل مــع البرمجيــات اخملتلفــة ،إذ إن مخرجــات التعليــم ال تتوافق
مــع ســوق العمــل ،وبالتالــي ،اســتطعنا مــن خــال هــذا البرنامــج أن نخــرج فوجــن
غالبيتهــم اســتطاعوا احلصــول علــى فــرص عمــل» .ونــوه خليــل إلــى أن «مــدى
التنافســية علــى التحــول الرقمــي يبــرز مــن خــال ثــاث قضايــا ،وهــي :املعرفــة،
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والتكنولوجيــا وأدواتهــا ،وأيضــا ً اجلاهزيــة للمســتقبل».
وأكــد خليــل علــى أن «التحــول الرقمــي يقــوم علــى جوانــب متعــددة أساســها
قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،لكنهــا متتــد إلــى القطــاع املالــي ،وهنــا،
االحتــال يكــون معيقــا ً
أساســيا ً أليــة حتــوالت فــي السياســات ونظــم اإلدارة
ّ
النقديــة ،فنحــن حتــى اآلن ال منتلــك نقــداً .فــي موضــوع العملــة الرقميــة ،أعتقــد
أننــا رغــم عــدم امتالكنــا للنقــد ،قــد تكــون العملــة الرقميــة مبحاذيرهــا اخملتلفــة
مخرج ـا ً للتخلــص مــن معيقــات االحتــال بخصــوص التحــول الرقمــي» ،مشــيرا ً
إلــى أن البنيــة التحتيــة ومنظومــة التعليــم والبحــث العلمــي أيضــا ً حتديــات
مركزيــة بوجــه التحــول الرقمــي الفاعــل ،وأن التبعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة
للتحــول الرقمــي آخــذة بالتشــكل.
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ونــوه خليــل إلــى أن «احلكومــة الفلســطينية ماضيــة بتعزيــز البنيــة التحتيــة
الالزمــة إلنضــاج ودعــم التحــول الرقمــي ،مشــيرا ً إلــى قــرب إطــاق خدمــات
حكوميــة رقميــة مواكبــة وفاعلــة فــي ســياق هــذا التحــول».
هل أصبح التحول الرقمي ضرورة في القطاع املالي؟
وقــال بشــار ياســن إن «الثــورة التكنولوجيــة غيــرت مفاهيــم كثيــرة فــي حياتنــا،
غيــرت العديــد مــن العــادات االجتماعيــة ،وبالتالــي ،تركــت هــذه الثــورة آثارهــا
علــى جميــع مناحــي احليــاة ،أيــن يقــف القطــاع املصرفــي؟ هــل انخــرط فــي مجــال
التحــول الرقمــي؟ أو تقــدمي اخلدمــات املاليــة بشــكل رقمــي؟ حســب دائــرة اإلحصــاء
املركــزي ،فــإن عــدد اشــتراكات الهاتــف اخلليــوي فــي فلســطني  4.3مليــون اشــتراك،
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بلغــت نســبة األســر التــي متلــك خــط هاتــف
خليويـا ً  % 97.2مــن عــدد الســكان ،نســبة األفــراد التــي متتلــك هاتفـا ً ذكيـا ً حوالــي
 ،% 86نســبة األســر التــي متتلــك خــط إنترنــت فــوق  ،% 80جنــد أن اجلميــع فــي
الغالــب متعلــق بالتكنولوجيــا ،وبالتالــي ،هــذه األرقــام هــي مدخــل لســؤال :هــل
لدينــا بنيــة حتتيــة تكنولوجيــة متكننــا مــن اســتخدام هــذا التحــول الرقمي؟ يعمل
فــي القطــاع املصرفــي فــي فلســطني اليوم حوالــي  13مصرفـاً ،مــن خــال شــبكة
فــروع ومكاتــب موزعــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تقــدر بحوالــي  379فرعاً،
توجــد مصــارف إســامية ومصــارف جتاريــة ،كمــا توجــد مصــارف محليــة ومصــارف
وافــدة ،بشــكل أساســي مــن األردن ،إضافــة إلــى مصــرف واحــد مــن مصــر ،يوجــد
أكثــر مــن  700صــراف آلــي ،هنــاك البعــض يطالــب بخدمــات إلكترونيــة أكثــر فــي
القطــاع املصرفــي ،جائحــة كورونــا ســرعت مــن اســتخدام كل مــا هــو إلكترونــي
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فــي القطــاع املصرفــي ،ولكــن حتــى يتــم التحــول الرقمــي ،نحــن بحاجــة خطــة
إســتراتيجية متكاملــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،وتوفيــر بنيــة حتتيــة
للتحــول الرقمــي».
وأضــاف ياســن «قبــل احلديــث عــن التحــول الرقمــي فــي القطــاع اخلــاص ،يجــب أن
تكــون هنــاك خدمــات إلكترونيــة تقــدم مــن خــال احلكومــة ،مثــل دفــع مخالفــات
الســير ،ورخصــة البنــاء ،وفاتورتــي امليــاه والكهربــاء ،مبعنــى أن جميــع اخلدمــات
احلكوميــة املدفوعــة يجــب أن تتــم بشــكل إلكترونــي ،وبالتالــي ،التحــول الرقمــي
فــي القطــاع املصرفــي هــو اســتخدام التكنولوجيــا للوصــول للخدمــات املاليــة أو
اخلدمــات املصرفيــة فــي وقــت أقــل وبشــكل آمــن وتكلفــة قليلــة».
وأكــد بشــار أن «أبــرز حتديــات التحــول الرقمــي األساســية هــو القبــول اجملتمعــي
للخدمــة الرقميــة التــي يقدمهــا املصــرف ،وســهولة االســتخدام ،األمــر اآلخــر هــو
التوعيــة فــي اســتخدام الوســائل الرقميــة البديلــة ،أيضـا ً التكامــل فــي اخلدمــات
اإللكترونيــة ،والتكامــل يتــم مــن خــال أن تكــون كل دائــرة تقــدم خدماتهــا
اإللكترونيــة حتــى نصــل حلالــة عامــة مــن التحــول الرقمــي ،تعتمــد علــى بنيــة
حتتيــة آمنــة الســتخدام وســائل الدفــع اإللكترونيــة ،ويشــعر املواطــن باألمــان
خــال اســتخدامه لهــذه اخلدمــة».
وتابــع ياســن« :حتــى يتــم التحــول الرقمــي املتكامــل ،هنــاك حاجــة لبنيــة حتتيــة
مــن االتصــاالت الســلكية والالســلكية ،ويبــرز هنــا دور االحتــال الــذي يتحكــم
فــي دخــول التكنولوجيــا التــي تنقــل البيانــات ،وبالتالــي ،يتحكــم بســرعة أو تأخــر
االســتفادة مــن التكنولوجيــا ،كمــا أن اإلنترنــت الســريع والســهل يجــب أن يكــون
منخفــض التكلفــة ،فاإلنترنــت الســريع يســاعد علــى اســتخدام األدوات الرقميــة
التــي تســاهم فــي عمليــة التحــول ،كل مــا ســبق يحتــاج أيض ـا ً بيئــة تشــريعية
حتميــه ،فالبــت فــي أيــة خالفــات بــن املســتخدمني يحتــاج لتوفيــر قاعــدة تســمح
للقضــاء بــأن تكــون لديــه أســس شــرعية وقانونيــة يعتــد فيهــا للحكــم بــن
املتخاصمــن».
واســتعرض ياســن خطــوات التحــول الرقمــي فــي القطــاع املصرفــي ،إذ أشــار
إلــى أنــه فــي منتصــف عــام  2020أطلقــت ســلطة النقــد مشــروع املقاصــة
اإللكترونيــة للشــيكات كنقلــة نوعيــة ،إذ إن حتصيــل الشــيكات قبــل املقاصــة
اإللكترونيــة كانــت تتطلــب  5-4أيــام ،فيمــا تصــل املــدة بــن احملافظــات الشــمالية
واجلنوبيــة وقت ـا ً أكثــر .واالنتقــال إلــى املقاصــة اإللكترونيــة جعلنــا نعتمــد علــى
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املســح الضوئــي للشــيكات ،إذ تؤخــذ صــورة الشــيك األماميــة واخللفيــة ببياناتــه،
يرســلها البنــك املقــدم للبنــك الدافــع ،ويقــوم البنــك الدافــع بدفــع الشــيك ،بنــا ًء
علــى البيانــات اإللكترونيــة التــي وصلتــه مــن ســلطة النقــد التــي متثــل املركــز
الرئيســي لعمليــة النقــل اإللكترونــي.

خريف وشتاء ٢٠٢١

االحتالل وتحديات التحول الرقمي

ندوة العدد

وأكــد بشــار أن «املقاصــة اإللكترونيــة مثلــت نقلــة نوعيــة فــي حيــاة االقتصــاد
الفلســطيني ،فــكل املبالــغ املاليــة التــي كانــت تســتغرق أيامــا ً حتــى حتصيــل
الشــيكات ،لــم يكــن يســتفيد االقتصــاد منهــا ،وكانــت تؤخــر عجلــة االقتصــاد،
اليــوم ،تســتطيع الشــركات أن تــودع شــيكاتها دون إرســال موظــف ،وبالتالــي،
تصبــح عمليــة نقــل الشــيكات أكثــر أمن ـا ً وأوفــر وقت ـاً ،لــذا ،قلــل االنتقــال إلــى
املقاصــة اإللكترونيــة فتــرة األمــوال العائمــة التــي تنتظــر التحويــل ،أيض ـا ً بــرزت
خدمــة احملفظــة اإللكترونيــة مــن خــال بعــض الشــركات املرخصــة ،إذ يكــون
جهــازك احملمــول هــو محفظتــك الشــخصية ،وهــذه اخلدمــة تتــواءم وفكــرة
الشــمول املالــي؛ مبعنــى أن يصبــح لــدى اجلميــع حســاب مصرفــي ويســتطيع
االســتفادة مــن اخلدمــات التــي يقدمهــا القطــاع املصرفــي ،احملافــظ اإللكترونيــة
تقــدم ميــزات كثيــرة لألفــراد والشــركات بــن بعضهــا البعــض مــن حــواالت
وغيرهــا ،وبالتالــي ،تعــزز اخلدمــات اإللكترونيــة التــي تســاهم فــي التحــول الرقمــي
بشــكل كامــل.
ونــوه ياســن إلــى أن املواطــن فــي بعــض املصــارف يســتطيع أن يفتــح حســابا ً
دون أن يضطــر للذهــاب إلــى البنــك نفســه ،كمــا يوجــد املصــرف الرقمــي فــي
بعــض املناطــق ،وهــو مصــرف بــا موظفــن ،تســتطيع الذهــاب إليــه وتنجــز كامــل
خدماتــك دون احلاجــة ألي كادر بشــري ،باإلضافــة لذلــك ،يتــم العمــل علــى مفتــاح
مركــزي للحــواالت الســريعة ،مبعنــى أن تتــم عمليــة التحويــل بشــكل فــوري.
واعتبــر بشــار أن املعيــق األول فــي تســريع تقــدمي كل هــذه اخلدمــات وتطويرهــا هــو
االحتــال ،وتســاءل« :مثــا ً خطــوط الفايبــر ،هــل تســتطيع الشــركات تركيبهــا
لزيــادة ســرعة اإلنترنــت فــي املناطــق املصنفــة ج ،أو بــن املــدن؟» ،مشــددا ً علــى أن
االحتــال يقيــد حريتنــا فــي تركيــب خطــوط الفايبــر ،أو اســتخدام اجليــل الرابــع،
كمــا تبــرز منافســة الشــركات اإلســرائيلية فــي املناطــق التــي ال متلــك الســلطة
الوطنيــة الســيطرة عليهــا.
واختتــم ياســن مداخلتــه باعتبــار أن عــدد املشــتركني فــي اإلنترنــت مؤشــر علــى
تقبــل املواطنــن للتحــول الرقمــي ،مشــددا ً علــى أن عمليــة التحــول الناجــح
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ناجمــة عــن تكامــل القطاعــات واالســتخدامات ذات الصلــة ،ومــن خــال بنــاء
ثقافــة متكاملــة بــن قطــاع التعليــم مــن خــال املناهــج والتثقفيــف والتوعيــة،
مشــيرا ً إلــى أن احلكومــة تنظــر ملوضــوع االنفــكاك مــن خــال التخفيــف املتــدرج
مــن تبعيتنــا لالحتــال قــدر اإلمــكان ،كمــا حتــاول احلكومــة أن تنتقــل رقميـا ً بتــروٍّ،
ســواء مــن خــال الدفــع اإللكترونــي ،أو تعزيــز اخلدمــات إلكترونيـاً ،لكــن مــن املؤكــد
أن هــذا التحــول يحتــاج بيئــة قانونيــة وتشــريعية معــززة».
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صورة قلمية

شفيق الغبرا
األكادميي املشتبك
مهند ياسني
* صحفي في منصة االستقالل الثقافية
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صورة قلمية :شفيق الغبرا االكاديمي المشتبك

رغــم إعــان وفاتــه فــي الرابــع مــن أيلــول /ســبتمبر  ،2021إال أن أعمــال الباحث
الفلســطيني الكويتــي متعــدد الثقافــات شــفيق الغبــرا لــم تنقطــع برحيلــه
اجلســدي ،إذ يعمــل كل مــن إبراهيــم فريحــات ومعــن الطاهــر علــى متابعــة
إصــدار كتــاب لــه حــول النكبــة ،فيمــا تقــوم ابنتــه حنــن الغبــرا مبتابعــة
ترجمــة كتابــه «حيــاة غيــر آمنــة» لإلجنليزيــة ،متهيــدا ً لنشــره فــي أقــرب وقت.
كان هــذا شــيئا ً ممــا كشــفته الباحثــة الغبــرا خــال حديثهــا عــن والدهــا فــي
نــدوة إلكترونيــة تأبينيــة لــه فــي التاســع عشــر مــن أيلــول /ســبتمبر *2021

الطفل الفلسطيني العروبي
ولــد شــفيق الغبــرا فــي كنــف عائلــة فلســطينية فــي مدينــة الكويــت فــي
العــام  ،1953وحتديــدا ً فــي آخــر يــوم مــن شــهر آب /أغســطس .والــده ناظــم الغبــرا،
الطبيــب الشــاب املولــود فــي حيفــا واملتخــرج مــن اجلامعــة األمريكيــة فــي بيــروت
عــام  ،1946قبــل العمــل فــي الكويــت فــي العــام  .1952عمــل والــده فــي دول
عربيــة عــدة بعــد النكبــة التــي وقعــت عــام  ،1948بدأهــا طبيب ـا ً متطوع ـا ً فــي
مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني فــي جنــوب لبنــان ،ثــم فــي العــراق واململكــة
العربيــة الســعودية.
وفــي كتابــه الســير ّي يقــول الغبــرا عــن والــده :لقــد نشــأ والــدي فلســطينيا ً
عربيـاً ،لكنــه واجــه الصــراع مــع الصهيونيــة والهجــرات اليهوديــة الكثيفــة حتــت
االنتــداب البريطانــي الــذي احتــل فلســطني مــع ســقوط الدولــة العثمانيــة فــي
العــام  ،1918مضيف ـاً :أثنــاء احلــرب فــي حيفــا واحتــال القــوات اليهوديــة أجــزاء
مــن فلســطني فــي العــام  ،1948أنقــذ والــدي أرواحـا ً عربيــة وغيــر عربيــة ،يهوديــة
وبريطانيــة عديــدة.
وتابــع :ســألته فــي أحــد أيــام طفولتــي كيــف فعلــت ذلــك ،فقــال« :ميــارس الطبيب
دوره اإلنســاني حتــت كل الظــروف .فــي حيفــا عشــنا فــي مدينــة مختلطــة بــن
يهــود وعــرب ،مســيحيني ومســلمني .لــن أســأل هــل اجلريــح الــذي أمامــي عربــي أم
يهــودي أم مهاجــر يهــودي أتــى إلــى فلســطني كمــا حصــل مــع مئــات األلــوف مــن
اليهــود؟ فــي النهايــة الطــب مهنــة إنســانية».
* نظمت الندوة المجموعة األكاديمية لفلسطين وأدارها ابراهيم فريحات فيما قدم كل من حنين الغبرا وسعود المولى
وأحمد عزم وابتهال الخطيب مداخالت حول تجاربهم مع الراحل الغبرا.
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أمــا والدتــه فهــي نهلــة صدقــي عبــد الســام الطبــري ،مــن مدينــة طبريــا ومــن
عائلــة فلســطينية لهــا جــذور تاريخيــة فــي تلــك املدينــة .فوالدهــا كان أحــد كبــار
وجهــاء املدينــة وقائــدا ً سياســيا ً فلســطينيا ً فــي القيــادة املقاومــة التــي عرفــت
باســم «اللجنــة العربيــة العليــا» برئاســة احلــاج أمــن احلســيني.
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صورة قلمية

ترعــرع الغبــرا علــى حكايــات والــده ووالدتــه املأســاوية حــول النكبــة وحتديــدا ً فــي
حيفــا وطبريــا ،حيــث القصــف وجرائــم جنــود العصابــات الصهيونيــة والتهجيــر
وســقوط شــهداء مــن أســرتيهما ،وغيــر ذلــك الكثيــر.
ويعتــرف الغبــرا فــي كتابــه آنــف الذكــر :لقــد مــأت السياســة حيــزا ً كبيــرا ً مــن
طفولتــي ( )...فــي اخلامســة أو السادســة مــن عمــري ،راودنــي حلــم ظــل يتكــرر
ـت أحلــم بتأليــف مجموعــة مــن الفدائيــن لتحريــر مدينــة
لســنوات طويلــة .كنـ ُ
حيفــا مــن اإلســرائيليني ،حلمــت بأننــي فــي املرفــأ الواقــع علــى البحــر املتوســط
كمــا وصفــه لــي والــدي علــى شــكل ضفــدع بشــري إلــى جانــب مجموعــة
مقاتلــة مدججــن باألســلحة ،ونحــن متــرددون فــي دخــول املدينــة خوف ـا ً مــن أن
نلحــق الضــرر مبنازلنــا.
فــي العــام  1958انتقلــت عائلــة الغبــرا إلــى بريطانيــا ليكمــل والــده تخصــص
جراحــة القلــب ،واســتقرت فيهــا عامــن ونصــف العــام ،وعــن فترتــه فــي
بــدوت مــدركا ً
بريطانيــا يقــول :فــي لنــدن ،منــذ العــام  1958إلــى العــام 1960
ُ
فع ـا ً ألحاسيســي العربيــة .فــأن يكــون اإلنســان عربي ـا ً فــي بريطانيــا ،فــي زمــن
الصــراع العربــي البريطانــي ،جتربــة غيــر ســهلة علــى اإلطــاق .ومجــرد أننــي مــن
العالــم العربــي أو مــن فلســطني التــي احتلتهــا إســرائيل ،فهــذا ميثــل فــي ح ـ ّد
ذاتــه مدعــاة ملوقــف مــن اآلخريــن ..مــن أيــن أنــت؟ أقــول لهــم «مــن فلســطني»ـ
ثــم يســألون :أيــن هــي فلســطني؟ فأقــول «أنــا عربــي ،وفلســطني أرضنــا قبــل أن
تتحــول إلــى إســرائيل بســبب بريطانيــا واســتعمارها لفلســطني».
ويضيــف الغبــرا :فــي إحــدى املــرات ســألني طالــب مــن أيــن أنــت ،وكنــت قــد
جتــاوزت السادســة مــن عمــري ،قلــت «أنــا عربــي مــن فلســطني» ،وإذا بــه يقــول
لــي «أريــد أن أقــول لــك شــيئا ً بصــوت خافــت» .فقرّبــت أذنــي منــه :فمــا كان منــه
إال أن بصــق فــي أذنــي كل اللعــاب الــذي جمعــه لــي .قفــزت مــن مكانــي مصدومـا ً
وذهبــت ألغتســل بــكل امليــاه التــي أســتطيع أن أص ّبهــا فــي أذنــي فــوراً ،مــن دون
أن أســتطيع اســتيعاب مــا حصــل فــي تلــك اللحظــة ،وملــاذا فعــل هــذا الولــد مــا
فعــل؟
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فــي العــام  1960وفــي طريــق عودتــه إلــى الكويــت كان قــد جتــاوز الغبــرا الســابعة
مــن عمــره ،مــر ّ بالقاهــرة هــو وعائلتــه جللــب شــقيقه يوســف الــذي لــم يــره منــذ
تركتــه األســرة هنــاك .وبالرغــم مــن لغتــه العربيــة الركيكــة ،وعــدم إتقــان أخيــه
للغــة اإلجنليزيــة اســتطاعا التواصــل.
وعــن هــذه الفتــرة يقــول الغبــرا :تلقيــت تشــجيعا ً فــي القاهــرة للعــب مــع أخــي
يوســف أمــام املبنــى الــذي تقطــن فيــه جدتــي وعمتــي العزبــاء هيــام .فهنــاك
العشــرات مــن األوالد الذيــن يلعبــون أمــام املبنــى ،وجميعهــم مــن املصريــن ،وقــد
اضطــررت فــي وقــت مــا إلــى التحــدث بعربيتــي الضعيفــة مــع أحدهــم.
ويتابــع :فجــأة وجدتــه يصــرّح أمــام عشــرات األوالد «إنــه إجنليــزي ..إنــه إجنليــزي»،
محــذرا ً بقيــة األوالد مــن وجــود «منــدس» .تقــ ّدم منــي بعــض األوالد وســألوني:
«هــل أنــت إجنليــزي؟» .وبــدوا كأنهــم يتحققــون مــن هويتــي قبــل أن يقــرروا كيــف
ســيتعاملون معــي.
صــدم أخــي يوســف مبــا حصــل ،فصــرخ باللهجــة املصريــة بأننــي أخــوه وأننــي
ُ
عربــي مثلــه ،وأننــي عــدت اآلن مــن إنكلتــرا .وفيمــا كان أخــي يلقــي خطابــه فــي
حشــد األوالد ،فقــدت شــجاعتي ،فرميــت الدراجــة التــي كنــت أقودهــا ،وركضــت
عائــدا ً إلــى شــقة جدتــي وعمتــي.
فــي العــام ُ 1961منــح والــده اجلنســية الكويتيــة ،مــا أشــعر الغبــرا باالرتبــاك مــن
هــذا التحــول باعتبــاره فلســطينيا ً لــم يبلــغ الثامنــة بعــد ،وكان يــرى أن عليــه
مهمــة متثيــل وطنــه وقضيتــه ليصبــح مواطنــا ً جديــدا ً فــي البلــد الــذي ولــد
وتربــى فيــه .وهــو مــا ع ّبــر عنــه بســرد حكايــة جــاء فيهــا :فــي أحــد األيــام جــاء
الشــيخ صبــاح الســالم إلــى منزلنــا ،وبحضــور والــدي أبلغنــي أننــي أصبحــت
مواطنــا ً كويتيــاً ،لكننــي أمــام الشــيخ أصــررت علــى أننــي فلســطيني وأحمــل
قضيــة ألتــزم بهــا ..اســتغرقت مناقشــتنا بضــع دقائــق.
تكوين شخصية الغبرا
فــي كتابــه «حيــاة غيــر آمنــة» يعتــرف الغبــرا قائــاً :حــرب  1967أيقظــت فينــا
عمالقـا ً مكبوتـا ً يبحــث عــن حتــرر وإعــادة اعتبــار ملــا حصــل فــي نكبــة  1948عنــد
جذبــت جيلــي حركــة “فتــح” التــي تأسســت
قيــام إســرائيل ،لهــذا بالتحديــد
ْ
بقيــادة ياســر عرفــات ومجموعــة مــن إخوانــه فــي العــام  ،1965فهــي التــي
صنعــت معركــة الكرامــة الكبيــرة فــي العــام  ،1968وهــي التــي قلبــت شــعار
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تغيــرا ً كبيــرا ً فــي خريــف  .1968ففــي «ثانويــة الدعيــة»
ويضيــف :شــهدت حياتــي ّ
بالكويــت ،وحــن أصبحــت فــي الفصــل العاشــر (الثانــي الثانــوي) ،التقيــت
مجموعــة مــن الطلبــة الفلســطينيني الناشــطني فــي السياســة ،منهــم مــازن
ع .وبديــع وعبــد اخلالــق ..دار بيننــا نقــاش عــن الفدائيــن فــي األردن ،وعــن معركــة
الكرامــة التــي وقعــت فــي شــهر آذار /مــارس مــن ذلــك العــام ،والتــي جنــح خاللهــا
عمــار) ،فــي حتقيــق انتصــار وصمــود
الفدائيــون ،بقيــادة “فتــح” وياســر عرفــات (أبــو ّ
كبيريــن فــي مواجهــة اجليــش اإلســرائيلي».
ويتابــع الغبــرا :بعــد ثالثــة أيــام جاءتنــي دعــوة للقــاء خــارج املدرســة مــع األســتاذ
حســني زعــرب ،وهــو مــدرّس أول للغــة العربيــة فــي مدرســة «الدعيــة» ويعمــل مع
حركــة “فتــح” فــي الكويــت .ذهبنــا إلــى منزلــه أنــا وبديــع ومــازن ع وعبــد اخلالــق..
هــذا اللقــاء الســري الــذي لــم أُعلــم والــد ّي بشــأنه أصبــح مبثابــة االجتمــاع
السياســي األول لــي.
فجــأة لــم يعــد أصدقــاء مراهقتــه يلهمونــه كمــا كان األمــر فــي الســابق ،بــل
ابتعــد عــن معظمهــم ،ووجــد نفســه منكب ـا ً علــى القــراءة ،فض ـا ً عــن تنميــة
مهاراتــه فــي الكتابــة .وقــد متثّلــت مهمتــه األولــى بإعــداد صحيفــة حائــط تتحدث
عــن فلســطني مــع مــازن ع وبديــع وعبــد اخلالــق ،فــي ثانويــة «الدعيــة».
صحيــح أن بدايــات ارتباطــه بالعمــل الفدائــي كانــت عبــر التقائــه مجموعــة مــن
الطلبــة الفلســطينيني ،ومتأثــرا ً بأســتاذ اللغــة العربيــة باملدرســة نفســها ،لكــن
الغبــرا كان يــرى أن «فتــح ليســت حزبـا ً سياســياً ،بــل هــي حركــة كانــت أكادمييــة،
بــل مدرســة ،وألنهــا مدرســة كان فيهــا كل هــذه التيــارات ،كان فيهــا يســار ،ويســار
تقليــدي ،ويســار مجــدِّد مثــل (الســرية الطالبيــة) كان فيهــا وســط ،كان فيهــا
ميــن ،كان فيهــا إســامي ،كان فيهــا شــيوعي ،وكان فيهــا وطنــي ،ال يريــد التداخــل
ـب علــى فلســطني».
فــي أي شــيء ،لكــن التركيــز لديــه انصـ ّ
وقلــة رمبــا مــن يعرفــون أن الغبــرا كان قائــدا ً وضابط ـا ً مــن بــن قيــادات الكتيبــة
الطالبيــة (التنظيــم الطالبــي حلركــة “فتــح”) إلــى جانــب الشــهيد علــي أبــو
طــوق ومعــن الطاهــر وغيرهمــا ،ومنــذ نهايــة ســتينيات وأوائــل ســبعينيات القــرن

163

العدد 286-285
خريف وشتاء ٢٠٢١

صورة قلمية

صورة قلمية :شفيق الغبرا االكاديمي المشتبك

املاضــي ،وفــق مــا أفــاد ســعود املولــى فــي النــدوة املشــار إليهــا أعــاه.
بعــد االنتهــاء مــن دراســته البكالوريــوس مــن جامعــة جــورج تــاون فــي الواليــات
املتحــدة األميركيــة فــي العــام  ،1975عــاد الغبــرا إلــى لبنــان ليقضي ســت ســنوات
مــن النضــال فــي اجلنــوب اللبنانــي ،وحــول هــذه الفتــرة يقــول الغبــرا فــي مقابلــة
عــام  2011مــع تلفزيــون «وطــن» الكويتــي“ :ذهبــت إلــى مــكان أمــارس مــن خاللــه
قيمــي ومبادئــي وإميانــي بالقضيــة الفلســطينية ،ووجــدت أن املــكان الوحيــد الــذي
أســتطيع أن أفعــل ذلــك مــن خاللــه فــي ذلــك الزمــن كان جنــوب لبنــان» ،مضيفـاً:
كانــت جتربــة غنيــة ..جتربــة أليمــة.
بعــد هــذه الســت ســنوات أي مطلــع ثمانينيــات القــرن املاضــي وقبــل االجتيــاح
اإلســرائيلي األكبــر للبنــان كان الغبــرا قــد أخــذ قــرارا ً بــأن يغــادر تلــك التجربــة
وأن يعــود إلــى مقاعــد الدراســة ،وبالفعــل توجــه مجــددا ً إلــى الواليــات املتحــدة
األميركيــة وحصــل علــى درجــة املاجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة
بــوردو -إنديانــا ،ثــم نــال شــهادة الدكتــوراة فــي السياســات املقارنــة مــن جامعــة
تكســاس -أوســن ( ،)1987ليعــود فــي الســنة نفســها إلــى الكويــت لتدريــس
العلــوم السياســية فــي قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة الكويــت التــي
كان ُمبتعثــا ً منهــا لدراســة الدكتــوراة.
الغبرا األكادميي
اســتقر الغبــرا فــي الكويــت ألربــع ســنوات تقريبــاً ،أي حتــى أواخــر العــام 1990
(ثالثــة أشــهر بعــد الغــزو العراقــي علــى الكويــت) ،عــاد بعدهــا إلــى الواليــات
املتحــدة األميركيــة ليعمــل مدرس ـا ً فــي جامعــة وليــام ومــاري األميركيــة ،وبــدأ
متطوع ـا ً مــع جلنــة «مواطنــون مــن أجــل كويــت حــرة» دافــع خاللهــا عــن قضيــة
عادلــة بنظــره وهــي غــزو الكويــت مــن قبــل النظــام العراقــي برئاســة صــدام
حســن علــى حــد تعبيــره كمــا أشــار فــي اللقــاء التلفزيونــي املشــار إليــه أعــاه،
حيــث قــال« :األســاس الــذي يجــب أن يحــرك املــرء هــو قناعتــه بعدالــة األمــور،
بعدالــة املواقــف ،بعدالــة القضيــة .العدالــة أساســية ،وإن لــم تكــن هنــاك عدالــة،
مــا هــو املســتقبل؟!» .بعدهــا تقلــد الغبــرا منصــب مديــر املكتــب اإلعالمــي
الكويتــي فــي واشــنطن ألربــع ســنوات ،عــاد بعدهــا إلــى الكويــت للعمــل كمــدرس
جامعــي فــي جامعــة الكويــت.
«كأســتاذ جامعــي ينعكــس علــى طلبتــي أننــي ال أحتــدث فــي نظريــات فقــط ،إمنــا
أحتــدث عــن جتربــة حياتيــة عميقــة وتنــوع فــي هــذه التجــارب فــي بيئــات مختلفــة،
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كل بيئــة أعطتنــي شــيئا ً خاصـا ً ومتميــزاً ..طبيعــة مــوادي بشــكل أساســي تقــوم
علــى النقــاش واحلــوار واألخــذ والعطــاء ،باســتثناء مــادة الصــراع العربي اإلســرائيلي
التــي أُعطــي فيهــا محاضــرات متكاملــة لطبيعــة هــذه املــادة» .هــذا مــا قالــه
الغبــرا فــي املقابلــة آنفــة الذكــر عنــد ســؤاله عــن تأثيــر جتربتــه وانعكاســها علــى
طلبتــه أثنــاء التدريــس.
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أمــا ابنتــه حنــن الغبــرا فقــد حتدثــت فــي النــدوة املشــار إليهــا أعــاه عــن والدهــا
األكادميــي قائلــة :كأكادميــي أعتقــد أنــه أهــم مــا كان يعنيه البحــث والنظريــة ،كان
البحــث فــي رأيــه مفتاحـا ً لكونــك أكادمييـا ً ناجحـاً ،لكــن النظريــة هــي الطريقــة
التــي ميكننــا مــن خاللهــا فهــم االضطهــاد واألنظمــة السياســية مــن حولنــا..
ـوي هــذا اخلــاف بــكل
كأكادميــي ،حتــى حــن كان يختلــف مــع شــخص كان يُسـ ّ
أدب واحتــرام ،كــرّس حياتــه األكادمييــة للقضيــة الفلســطينية وللكويــت .مضيفــة
«مــا جعلــه يبــرز كأكادميــي هــو قدرتــه علــى جتديــد عمليــات تفكيــره بالنظريــات
واملنهجيــات احلديثــة ،حتــى لــو كانــت مــن مــدارس فكريــة مختلفــة».
جديــر بالذكــر أن الغبــرا تقلــد منصــب مديــر مركــز الدراســات اإلســتراتيجية
فــي جامعــة الكويــت ،وهــو الرئيــس الســابق واملؤســس للجامعــة األمريكيــة فــي
الكويــت ( ،)2003-2006كمــا عمــل كرئيــس حتريــر مجلــة العلــوم االجتماعيــة فــي
جامعــة الكويــت وأســتاذا ً للعلــوم السياســية فيهــا.
الغبرا األب واالبنة
«عندمــا أحتــدث عــن والــدي ،فأنــا أحتــدث عــن أب يحب مــن دون قيــود ومن دون شــرط،
بــل أحتــدث عــن ميــاد أكادميــي آمــن ،لدينــا عالقــة تتجــاوز الكلمــات ،لــد ّي تاريــخ
طويــل مــع الوالــد ،كفتــاة صغيــرة كان الوالــد صديقــي وأبــي ،حتــى لــو فعلــت
شــيئا ً خــال ســنوات مراهقتــي فلــن يغضــب ،لكــن ســيجلس معــي وسيشــرح
لــي ويفهمنــي باملنطــق ،بشــكل عــام كنــت أشــعر باألمــان ،كان لــد ّي شــخص أثــق
بــه ويحمينــي» ..هكــذا بــدأت د .حنــن شــفيق الغبــرا حديثهــا عــن والدهــا فــي
النــدوة املُشــار إليهــا ســابقاً.
وأضافــت :وفــي العــام  ،2012اتخــذت قــرارا ً باحلصــول علــى درجــة الدكتــوراة مــن
جامعــة «دنفــر» فــي النقــد البالغــي ودراســات التواصــل والثقافــة ،وجــاء والــدي
يوميــا ً ونتحــدث حــول
وتفــرغ عنــدي فــي جامعتــي ،وكالعــادة ،كنــا جنلــس
ّ
النظريــات ،لكــن ،وفــي تلــك النقاشــات ،خضــت وألول مــرّة «هوشــة» (شــجار) مــع
والــدي أمــام أحــد زمالئــي فــي الفصــل ..اجلــدل شــكّلنا بشــكل كبيــر ،وشــكّل
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عالقتنــا األكادمييــة ألن ّنــي كنــت يســارية للغايــة وكنــت أدرس نــزاع االســتعمار،
ومــا بعــد االســتعمار ،الــذي يعنــي أن نكــون ضــد الليبراليــة البيضــاء والليبراليــة
اجلديــدة والرأســمالية ،ودرس والــدي فــي برنامــج علــوم سياســية محافــظ أكثــر،
ـيا ً ليبرالياً..
كان مؤيــدا ً للدميقراطيــة وللغــرب .مبعنــى أنــه كان يتبــع برنامجـا ً سياسـ ّ
كانــت هــذه املناقشــة ســاخنة ،فاجأتنــي وفاجأتــه وفاجــأت اجلميــع ،وأخبرتــه عــن
مشــكلتي مــن حتريــر املــرأة مــن وجهــة نظــر الليبراليــة ،أخبرنــي هــو أننــي كنــت
متطرفــة وأننــي بحاجــة إلــى إلقــاء اللــوم علــى األنظمــة العربيــة.
ولفتــت حنــن إلــى أن والدهــا ،الــذي ألــف تســعة كتــب ،كان يســعى دائمـا ً إليــداع
نســخ مــن جميــع كتبــه أو احللقــات الدراســية التــي كان يســجلها عــن القضيــة
الفلســطينية ،ومت إطالقهــا قبــل أســابيع مــن موتــه علــى موقــع «يوتيــوب» فــي
برنامــج يحمــل اســم «ســفراء فلســطني» ،الــذي عمــل عليــه مــع اخملرجــة والباحثة
الفلســطينية روان الضامــن.
الغبرا والعمل الطالبي
خــاض الغبــرا أولــى جتاربــه فــي العمــل الطالبــي السياســي مــع حركــة “فتــح”
فــي عــدة عواصــم ودول .البدايــة كانــت فــي املدرســة فــي الفصــل الدراســي
العاشــر فــي الكويــت فــي العــام  1968فــي التنظيــم الطالبــي حلركــة “فتــح” ،ثــم
فــي لبنــان إبــان دراســته فــي الســنتني األخيرتــن مــن الثانويــة ،ثــم فــي الواليــات
املتحــدة منــذ العــام  1971حتــى العــام  1975أثنــاء الدراســة اجلامعيــة .ولكــن مــع
تخرجــه مــن جامعــة جــورج تــاون األميريكيــة فــي العــام  ،1975كان قــد بلــغ احلادية
والعشــرين مــن عمــره ،وعلــى مــدى ســت ســنوات متتاليــة بعدهــا ،ســتتحول تلــك
التجــارب إلــى التــزام شــامل بالكفــاح املســلح والقتــال انطالقـا ً مــن جنــوب لبنــان.
ـول إلــى اجلبهــة الوحيــدة الباقيــة واملفتوحــة بــن
فاجلنــوب فــي ذلــك الوقــت حتـ ّ
العــرب وإســرائيل.
ومــن أجــل مشــروع األرض والتغييــر مبعنــاه العربــي األوســع ومشــروع الــرد علــى
هزميــة  1967انضــوى مئــات الشــبان والشــابات مــن ذوي امليــول الوطنيــة اليســارية،
القادمــن مــن التنظيــم الطالبــي حلركــة “فتــح” وقطاعــات أخــرى وتيــارات حزبيــة
ـمي بدايــة «بالســرية الطالبيــة» والــذي حتــول
عربيــة شــبابية ،حتــت لــواء مــا سـ ّ
فيمــا بعــد إلــى اســم «كتيبــة اجلرمــق» املقاتلــة ضمــن حركــة “فتــح” ،حســب مــا
ذكــر الغبــرا فــي كتابــه الســير ّي «حيــاة غيــر آمنــة».
وحســب الكتــاب نفســه ،فقــد اشــتهرت «الســرية الطالبية» ،ثــم «كتيبــة اجلرمق»
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فيمــا بعــد ،وهــي التابعــة حلركــة “فتــح” ،رغــم معارضتهــا املعروفــة للحــرب
األهليــة اللبنانيــة بحكــم تركيزهــا علــى فلســطني ،بجرأتهــا فــي اجلــزء األول مــن
احلــرب األهليــة اللبنانيــة  ،1975-1976كمــا متيــزت بعــدم طائفيتهــا أثنــاء احلــرب
األهليــة ،ورفضهــا للتطهيــر الدينــي بــن الفرقــاء وأحيان ـا ً انســجامها مــع خــط
حركــة “فتــح” العــام ،وأحيان ـا ً أخــرى تقدميهــا لــرؤى وأفــكار وممارســات إصالحيــة
لــم تكــن متوافقــة مــع املمارســات العامــة الســائدة فــي “فتــح” أو فــي الوســط
املقــاوم .ثــم أصبحــت «الســرية الطالبيــة /كتيبــة اجلرمــق» مــن أكثــر األطــراف
العســكرية احتراف ـا ً وقــدرة فــي مواجهــة إســرائيل الســاعية إلــى التوســع عبــر
بنــاء القطــاع األمنــي فــي اجلنــوب اللبنانــي .1982-1976
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فدائي في بيروت
وأكمــل أحمــد عــزم حكايــة عــن الغبــرا ومشــواره النضالــي قائــاً :عندمــا زار
بيــروت فــي العــام  ،1975وبعــد أن أنهــى دراســته الثانويــة فيهــا ،اكتشــف مجــدداً،
وبعمــق أكبــر ،هــذا التنــوع الهائــل فــي العمــل السياســي ،ليــس فــي املدرســة
فقــط ..اآلن هــو شــاهد املقاتلــن ،التنــوع الهائــل بــن الطوائــف اخملتلفــة والتيــارات
السياســية واحلزبيــة ،والتيــارات احلزبيــة فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن تقــل تناحــرا ً
عــن الطائفيــة .هــذه احلركيــة غيــر املؤدجلــة واحــدة مــن أهــم معالــم فكــر الغبــرا،
هــذه احلركيــة املرنــة ،بحيــث تق ّبــل أن يحتفــظ اإلنســان بفكــره املؤدلــج وتيــاره
السياســي وتوجهــه الدينــي ،ولكنــه فــي ذات الوقــت يعمــل مــع اآلخريــن.
وأضــاف عــزم فــي النــدوة املشــار إليهــا أعــاه :هــذه الفكــرة احلركيــة التــي حتــدث
عنهــا الغبــرا تقودنــا لفكــرة أخــرى ،حقيقــة حتـ ّدث عنهــا وآمــن بهــا الغبــرا ،وهــي
فكــرة مرتبطــة بالســرية الطالبيــة وبالكتيبــة الطالبيــة وبالتيــار ،فكــرة التناقــض
الرئيســي والثانــوي ..عندمــا ســألت أحــد اللبنانيــن مــن أصحــاب الفكــر القومــي
ـان يســاري أو قومــي؟
اليســاري ،ملــاذا ذهبــت لـ»فتــح” وليــس لفصيــل فلســطيني ثـ ٍ
قــال :إن فكــرة “فتــح” جتمــع الــكل فــي إطــار واحــد ..كل هــذا كان الفكــر الــذي
آمن به الغبرا.
وتابــع عــزم :عندمــا عــاد الغبــرا فــي العــام  1975ليلتحــق بالعمــل الفدائــي
مباشــرة وبشــكل فعلــي ،رمبــا كان مــن أول مــن قابلهــم املناضــل املصــري املعــروف
«محجــوب عمــر» ،الــذي أخــذ بيــده إلــى منطقــة نســور العرقــوب فــي اجلنــوب،
حيــث التحــق بالقواعــد هنــاك ،ومحجــوب عمــر اســمه احلقيقــي معــروف نظمــي
ميخائيــل عبــد امللــك املناضــل القبطــي وزوجتــه الراحلــة منــى العرقــان اللبنانيــة
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املارونيــة التــي كان خالهــا وأهلهــا مــن قــادة حــزب الكتائــب ..هــذه التوليفــة التــي
يتحــدث عنهــا الغبــرا ،مبعنــى كيــف ميكــن أن تتجــاوز كل هــذه التنوعــات وتبقــى
فــي إطــار الوحــدة .وهــذا حتــدث عنــه الغبــرا فــي أكثــر مــن مــرة .كمــا ســبق وأن
حتــدث عــن تأثــره مبحجــوب ،وعــن تأثيــره بحنــا ميخائيــل (أبــو عمــر) خريــج هارفــارد..
كان يريــد أن يكــون قريب ـا ً مــن النــاس وقريب ـا ً حتــى مــن الفكــر اإلســامي ليــس
ـن ،لكنــه كان يريــد أن يفهــم طبيعــة هــذه القــوى الكبيــرة.
كتـ ٍ
ومــن بــن املالمــح الفكريــة للغبــرا ،التــي حتــدث عنهــا عــزم فــي النــدوة ذاتهــا ،مــا
يعــرف بـ»خــط النــاس» ،بحيــث كان دائــم احلديــث عــن عالقــة الشــعب مــع الناس..
ونقــل عــزم علــى لســان الغبــرا قولــه «التيــار الطالبــي أو الســرية الطالبيــة أو
التنظيــم الطالبــي كانــت فيــه قطاعــات شــبابية طالبيــة متعلمــة قارئــة مفكــرة،
وعراقيــون وســوريّون” ،ويقــول إن مــا جمــع هــؤالء فكــرة عــدم الدخول
لبنانيــون
فيــه
ّ
ّ
فــي التناقــض السياســي والبحــث عــن املشــترك .مــا يؤكــد أن الغبــرا «كان مــن
خــط النــاس».
شفيق الغبرا وتوثيق التجربة
ووفــق مــا ذكــر الكاتــب واإلعالمــي صخــر أبــو فخــر فــي «شــفيق الغبــرا يــروي
الكتيبــة الطالبيــة :جيــل األحــام والغضــب» ،فإنــه “لــم يــؤرخ أحــد ،حتــى اآلن،
جتربــة الكتيبــة الطالبيــة ،ومــا كتــب عنهــا عبــارة عــن شــذرات متناثــرة هنــا
وهنــاك ،أو فقــرات تــرددت فــي ســياق احلديــث عــن هــذا الشــهيد أو ذاك .غيــر أن
الدكتــور شــفيق الغبــرا ،وهــو فلســطيني ذو جــذور ســورية (ويحمــل اجلنســية
الكويتيــة فــي الوقــت نفســه) تصــدى للكتابــة عــن هــذه التجربــة البهيــة ،فأصدر
لهــذه الغايــة كتاب ـا ً وافي ـا ً بعنــوان (حيــاة غيــر آمنــة :جيــل األحــام واإلخفاقــات)،
والصــادر فــي بيــروت عــن دار الســاقي (.»)2011
يــروي شــفيق الغبــرا ،حســب أبــو فخــر ،فــي ســيرته هــذه كيــف التحــق بحركــة
“فتــح” ،وهــو القــادم مــن جامعــة جــورج تــاون فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة،
وكيــف خضــع لــدورة عســكرية فــي بلــدة مصيــاف بســورية ،وكيــف تــرك أميــركا
بصــورة نهائيــة وجــاء إلــى لبنــان ليلتحــق مباشــرة بالعمــل العســكري وليــس
بالعمــل اإلعالمــي أو الدبلوماســي أو السياســي .فقــد تزامــن وصولــه إلــى بيــروت
مــع اغتيــال معــروف ســعد فــي صيــدا فــي العــام  ،1975ثــم اندلعــت احلــرب األهلية،
فوجــد الكاتــب نفســه فــي معمعــان املعــارك فانخــرط فيهــا .ثــم يســرد قصــة
«الســرية الطالبيــة» التــي أُسســت بُعيــد أحــداث أيــار /مايــو ،1973
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وحتــول اســمها إلــى «الكتيبــة الطالبيــة» ثــم إلــى «كتيبــة اجلرمــق» ،التــي قاتــل
عناصرهــا فــي معركــة الطبيــة فــي بيــروت (كليــة الطــب التابعــة للجامعــة
اليســوعية والواقعــة فــي إحــدى نقــاط طريــق الشــام) ،ودافعــوا عــن حــي البرجاوي،
وقاتلــوا بشــهامة فــي مرتفعــات صنــن وتــال العرقــوب ،وشــاركوا فــي التصــدي
لإلســرائيليني وجماعــة ســعد حــداد فــي جبــال البطــم وتلــة مســعود وتلــة
شــلعبون ،وغيرهــا مــن املواقــع امللتهبــة.
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يعيــد شــفيق الغبــرا ،واحلديــث ال يــزال لصخــر أبــو فخــر ،إحيــاء كثيــر مــن أســماء
الشــهداء واملناضلــن الذيــن خاضــوا جتربــة «الكتيبــة الطالبيــة» ،فيــروي حكايــات
دافئــة عــن الشــهداء حنــا ميخائيــل (أبــو عمــر) ،ومحمــد بحيــص (أبــو حســن)،
وعبــد القــادر جــرادات (ســعد) ،وعلــي أبــو طــوق ،ومــروان كيالــي ،وجــورج عســل،
وســمير الشــيخ ،وعصمــت مــراد ،وباســم ســلطان التميمي (حمــدي) ،ونعيــم (عبد
احلميــد الوشــاحي) ،وأمــن العنــداري (أبــو وجيــه) ،ونقــوال عبــود ،وجــواد أبــو الشــعر،
ومحمــد شــبارو ،وجــودت املصــري (أبــو الوفــا) ،ودالل املغربــي ،وغيرهــم .ويعيــد
تذكيرنــا مبناضلــن كثيريــن تناثــروا بعــد اخلــروج مــن لبنــان فــي العــام  ،1982أمثــال:
أنيــس نقــاش ،وعــادل عبــد املهــدي (الــذي صــار نائب ـا ً لرئيــس احلكومــة العراقيــة)،
وإدي زنانيــري ،ومعــن الطاهــر ،ويزيــد صايــغ ،والســيد هانــي فحــص ،وحســن صالح،
وســعود املولــى ،ونظيــر األوبــري (احللبــي اجلــذور) ،ومحمــود العالــول ،وســامي عبــود،
ونعمــان العوينــي ،وهــال رســان (مــن جبــل العــرب فــي ســوريا) ،ومحجــوب عمــر
(مــن مصــر) ،وربحــي ،وأدهــم ،وهالــة صايــغ ،وســامية عيســى ،ومحمــد صالــح
احلســيني (مــن إيــران) ،والعشــرات مــن األســماء احلركيــة أو اخملتصــرة التــي كانــت
جميعهــا تتكوكــب فــي إطــار «الســرية الطالبيــة».
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عنوان الكتاب :تحرير الشرق
المؤلف :إياد البرغوثي
الناشر :المؤسسة العربية للدراسات والنشر
سنة النشر2020 :
عدد الصفحات ١٥٨ :صفحة

مراجعة :أحمد زكارنة

* كاتب وناقد وإعالمي فلسطيني.
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مراجعات طويلة :كتاب تحرير الشرق

األمــة
يُعـ ّد مــن امل ّتفــق عليــه ،أ ّن الوعــي الناجــز ،أســاس البنــاء القــو ّي ،وأ ّن مفهــوم ّ
الثقافيــة بالبنــى
ـورات
ـي لعالقــة التصـ ّ
ّ
فــي بعدهــا الهوياتــي ،هــو انعــكاس طبيعـ ّ
أمــة ،مــن الضــرور ّي أن يكــون
اجلغرافــي
االجتماعيــة ،وأ ّن اجملــال
االجتماعــي أل ّي ّ
ّ
ّ
ّ
إلمكانيــة تشــكيل أيديولوجيــا جامعــة.
مجــاال ً قاب ـا ً لتالقــي الثقافــات القطريــة
ّ
تأسيســا ً علــى مــا تقــ ّدم ،حينمــا نتحــ ّدث عــن مشــروع «حتريــر الشــرق– نحــو
ثقافيــة» كمــا هــو عنــوان كتــاب الدكتــور إيــاد البرغوثــي،
شــرقية
إمبراطوريّــة
ّ
ّ
يصبــح الســؤال األوّل :هــل متتلــك شــعوب الشــرق هــذا الوعــي؟ وإن مت افتــراض
السياســية؟ وإن تأكــد حضورهــا ،أي
امتالكــه ،هــل لــدى النخــب احلاكمــة اإلرادة
ّ
السياســية واالقتصاديّــة
التبعيــة
«اإلرادة» ،أميكنهــا «أي النخــب» أن تتحــرّر مــن
ّ
ّ
التــي عملــت علــى تشــكيل أنظمتهــا علــى نحــو مــا عــرف الحق ـا ً بـــ «الدولــة
الوطنيــة» بعــد تفكيــك اإلمبراطوريّــة العثمانيــة؟ واألهــم ،هــل تعــ ّد «دول»
ّ
وظيفيــة؟
املفاهيمــي دوال ً مســتق ّل ًة أم كيانــات
املنطقــة باملعنــى
ّ
ّ
هــذه األســئلة وغيرهــا ،أجــاب عــن بعضهــا البرغوثــي بالشــرح املقتضــب ،فــي
ـي ،ولكــن حــن يشــير االقتــراح املقـ ّدم
كتابــه امل ّتكــئ باألســاس علــى البعــد الثقافـ ّ
املؤهلــة واألكثــر قــدرة
مــن ِقبــل الكاتــب ،إلــى الدولــة
اإليرانيــة بوصفهــا ال ّدولــة ّ
ّ
علــى تبنّــي وقيــادة هــذا املشــروع ،تنصــرف األســئلة حكمـا ً إلــى دوائــر أخــرى ،كأن
ـية
يتســاءل القــارئ :ومــاذا عــن األيديولوجيــا
اإليرانيــة التــي تُعرّف نفســها بالفارسـ ّ
ّ
ـي؟ وإلــى أي مــدى ميكنهــا أن تتنــازل أو تقترب
فــي ســياق تناقضهــا مع احمليــط العربـ ّ
واألهــم ،هــل
املذهبــي مــن الثقافــات أو اخلطابــات األخــرى كــي تقــود؟
باملنطــوق
ّ
ّ
ـعاراتي؟
ـي أم الشـ
ّ
يُع ـ ّد ســؤال فلســطني ،ســؤالها الفعلـ ّ
فــي هــذه املقاربــة مــع كتــاب الدكتــور البرغوثــي ،أحــاول اإلضــاءة علــى مــا اقترحــه
أساســيني ،األوّل :حت ّديــات البعــد
الكاتــب ،ومناقشــة بعــض األفــكار فــي بعديــن
ّ
خاصــة مــع انحيــاز الكاتــب لال ّعــب اإليرانــي مــن بــن
الهوياتــي ملثــل هــذا املشــروعّ ،
وأمــا الثانــي،
ثالثــة العبــن أساســيني فــي املنطقــة هــم:
«تركيــا -مصــر -إيــران»ّ .
ّ
ـي لفكــرة مركزيّــة فلســطني انطالق ـا ً
فســيتناول حــدود اســتجابة املثقّ ــف العربـ ّ
ـي ،وتفاعالتــه القائمــة واملعكوســة علــى
مــن موقعهــا فــي وعــي املشــروع اإلمبريالـ ّ
ـي.
نطاقهــا اإلقليمـ ّ
املشروع
وألن الشــيء يبنــى علــى مقتضــاه ،كمــا يقــال ،فــإن مقتضــى أو حاجــة الشــرق
الثقافيــة،
تصــور ملشــروع وحــدة ،ولــو علــى اجلبهــة
اليــوم لصياغــة مشــروع أو
ّ
ّ
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ملحــة وضروريّــة فــي ســياق مواجهــة التصـ ّدع البنيــو ّي احلاصــل فــي
بــات حاجــة ّ
برمتهــا ،الــذي بــدأ ي ّتضــح للعيــان يومــا ً بعــد يــوم ،فضــا ً
اجملتمعــات
العربيــة ّ
ّ
الســلمية ،وأوّلهــا
السياســي أمــام العديــد مــن املشــاريع
عــن انســداد األفــق
ّ
ّ
ـطينية ،باإلضافــة إلــى تفاقــم عديــد القضايــا القطريّــة
القضيــة الفلسـ
وأهمهــا
ّ
ّ
ّ
ـي واالقتصــاد ّي،
ّ
واإلقليميــة لكيانــات أو «دول» املنطقــة علــى الصعيديــن السياسـ ّ
ً
وذاتيــة أحيان ـاً ،إلــى أن ُه ّ
شــم
،
ا
ـ
حين
ـة
ـ
خارجي
ـات
ـ
ضرب
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ل
ـت
ـ
ض
تعر
ـا
جــرّاء مـ
ّ
ّ
ّ
مــا تبقّ ــى لهــا مــن مالمــح وجــود قائــم بذاتــه ومســتقلّ  .علم ـا ً بأنّــه لــم يكــن
ـي للكلمــة طيلــة القــرن العشــرين.
يوم ـا ً قائم ـا ً وال مســتقال ً باملعنــى الفعلـ ّ
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باالتّــكاء علــى هــذه احلاجــة ،راح الكاتــب والباحــث إيــاد البرغوثــي يطــرح فكــرة
ـرقي ،يتخــذ مــن اإلمبراطوريّــة شــكال ً ميكنــه أن يشـكّل نــواة
ـي شـ ّ
مشــروع ثقافـ ّ
واالجتماعية،
ـية واالقتصاديّــة
أولــى ملشــروع وحــدة علــى كافــة ُّ
ّ
الصعــد السياسـ ّ
ـي مــا بــن أفغانســتان شــرقا ً واملغــرب غربـاً ،بغيــة التقـ ّدم
حـ ّدد فضــاءه اجلغرافـ ّ
باجتــاه تغييــر موقــع الشــرق مــن مفعــول بــه إلــى فاعــل .ويســتند البرغوثــي
فــي طرحــه إلــى مــا يراهــا مواجهــة حتميــة مــع املركزيــة احلاليــة للمشــروع
ـون مشــروع
الصهيونــي فــي فلســطني واملنطقــة ،ويــرد هــذه املواجهــة إلــى تكـ ّ
مناهــض حلاجــة املعســكر الليبرالــي إلــى تأبيــد وإدامــة هــذا املشــروع كــرأس
حربــة فــي مواجهــة منافســيه فــي الشــرق «الصــن وروســيا والهنــد» .يســعى
املعســكر الليبرالــي إلــى االحتفــاظ مبصاحلــه املرتبطــة فــي منطقــة الشــرق
عبــر وكيلــه «املقيــم» :الكيــان الصهيونــي ،الــذي قــام بدعــم السياســة
ـي
األميركيــة فــي التمـ ّدد فــي اجلغرافيــا
ّ
ّ
العربيــة عبــر حمــات التطبيع السياسـ ّ
العربيــة منــذ عقديــن
ـة
ـ
املنطق
ـهدتها
ـ
ش
ـي
ـ
الت
ـتترة
ـ
واملس
ـة
ـ
املعلن
ـي
ـ
واالجتماع
ّ
ّ
ويزيــد .إن هــذا الصــراع قائــم ،ولكنــه لــم يصــل إلــى إعــان االنتصــار الك ّلــي
اإلمبرياليــة بحاجــة
بعــد ،وهــو مــا عبــر ّ عنــه البرغوثــي بالقــول« :مــا دامــت
ّ
الصهيونــي لفــرض إرادتهــا ،فــإن ذلــك يعنــي أ ّن مشــروع التحــرّر
للمشــروع
ّ
أهميــة ثقافــة الوحــدة
الكليــة ،وهنــا تكمــن
ـرقي لــم يصــل حلـ ّد الهزميــة
ّ
ّ
الشـ ّ
الثقافيــة
الشــرقية
الفلســطينية ،ويصبــح مشــروع اإلمبراطوريّــة
والقضيــة
ّ
ّ
ّ
ّ
مشــروع وعــي بامتيــاز».
حت ّديات البعد الهويّاتي
عنــد احلديــث عــن حت ّديــات البعــد الهويّاتــي ،ال بـ ّد مــن االعتــراف أوال ً بــأ ّن البحــث في
ـن وشــائك ومرتبك،
موضــوع الهويّــة ،حتديــدا ً فــي املنطقــة
العربيــة ،هــو بحــث مضـ ٍ
ّ
تكثــر فيــه االجتهــادات واالســتخالصات ،ذلــك أل ّن تعريــف األنــا واآلخــر ،تعريــف

173

العدد 286-285
خريف وشتاء ٢٠٢١

مراجعات

مراجعات طويلة :كتاب تحرير الشرق

التشــوه والتبايــن والتناقــض حــ ّد االلتبــاس والتداخــل فــي
يشــوبه الكثيــر مــن
ّ
يفســر مــا آلــت
ـورات
الذهنيــة واملمارســات املاديّــة .وهــو مــا ّ
الرؤيــة مــا بــن التصـ ّ
ّ
ـظ وتراجــع،
إليــه شــعوب املنطقــة فــي الزمــن الراهــن مــن حــال تيــه ووهــن وتشـ ٍّ
ـح
ميكــن معــه وصــف معطــى الهويّــة باعتبــاره «فائــض القيمــة املطمــورة» إن صـ ّ
ختلــف علــى طريقــة
التعبيــر .ليــس ألنهــا قيمــة غيــر مدركــة ،ولكــن ألن ّــه ُم
ٌ
ـي؟ أيجــب أن تدفــع
ـي بهــا؛ هــل تتــم مقاربتهــا مــن املدخــل املاضــو ّي ،أم احلداثـ ّ
الو ْعـ ِ
لالنتصــار إلــى املاضــي والتش ـ ّبث باملــوروث بوصفــه ميــزة أصالــة حاميــة ،أم إلــى
االشــتباك مــع احلاضــر باملعاصــرة باعتبارهــا واقعــا ً يجــب مواكبتــه؟ هــل يجــب
التعامــل معهــا مبنطــق املهــزوم الباحــث عــن طــوق النجــاة ،أم املقــاوم الناشــد
وظيفيــة« ،والكيــان
خاصــة أ ّن كيانــات املنطقــة ،كيانــات
جملابهــة املفــروض عليــه؟
ّ
ّ
ـي هــو إطــار أكثــر توليــدا ً لألزمــات ،وأكثــر ضعف ـا ً فــي مواجهتهــا» ،علــى
الوظيفـ ّ
ح ـ ّد قــول هشــام البســتاني.1
مفهوميــة الوعــي
حتتيــة فــي
ّ
تعريــف الهويّــة بهــذا املعنــى تنقصــه بنيــة ّ
تطبيقــي ،مبــا ميكنهــا« ،أي
اجملــرّد واإلجرائــي ،األوّل كإطــار نظــر ّي ،والثانــي كإطــار
ّ
الهويّــة» ،مــن تشــكيل رافعــة قــادرة علــى االشــتباك مــن حيــث املبــدأ ،مــع كلّ
والعرقــي،
املذهبــي
والدينــي،
القومــي
الثنائيــات الض ّديّــة ،الــذات واآلخــر،
أمنــاط
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدميقراطــي والدكتاتــور ّي ،إلــى آخــره؛ ومــع اآلخــر النقيــض املســتعمر املهيمــن
ّ
كلّ
ـي
ـ
العرب
ـتقالل
ـ
االس
ـكال
ـ
أش
ـى
ـ
عل
ـاء
ـ
القض
ـاول
ـ
يح
ـل
ـ
فاع
ـب
ـ
الع
ـو
ـ
ه
مــن حيــث
ّ
والثقافــي ،اســتجابة حملــاكاة ســؤال النهضــة
والسياســي
املــاد ّي ،االقتصــاد ّي
ّ
ّ
وعالقتهــا بثقافــة املنطقــة مــا بــن الوافــد واملــوروث.

فالهويّــة لــدى أصحــاب التو ّجــه الدينــي املتشــ ّدد ،تتجلّــى مركّباتهــا فــي
وأدبياتــه األســطوريّة ،ح ـ ّد املــزج فــي غالــب
ـي
ّ
خطاباتهــم مــن املدخــل التاريخـ ّ
مســيحيا ً كان أم
األمــر ،مــا بــن تعبيــرات الهويّــة ومفــردات اخلطــاب نفســه،
ّ
العربيــة
ـامياً .واقــع احلــال فــي املنطقــة يشــير إلــى أ ّن خصائــص الهويّــة
ّ
إسـ ّ
ومتنوعــة،
وقوميــة مركّبــة
وعرقيــة
ومذهبيــة
دينيــة
القائمــة علــى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مكونــات ّ
ال تنحصــر فــي املنطــق الدينــي مبــا فيــه اليهــود ّي وحســب ،مــا يعنــي أ ّن األمــر
خاصــة أن تناولــه فــي مــا بعــد
ذو أبعــاد متشــابكة وشــائكة فــي الوقــت ذاتــه.
ّ
الكولونياليــة ودخــول مــا عــرف مبفهــوم ال ّدولــة احلديثــة ،مترافق ـا ً مــع صعــود
ّ
القوميــة علــى خــط االشــتباك مــا بــن النظــم احلاكمــة ،صاحبــة
احلــركات
ّ
االجتماعيــة
الوطنيــة» بخطابهــا املؤدلــج ،والقاعــدة
امتيــاز حتديــد «الهويّــة
ّ
ّ
ـي غيــر املعلــن
املكونــة ملفــردات الهويّــة الفرديّــة
ّ
ّ
واجلماعيــة ،بصراعهــا الطبقـ ّ
ً
ً
ـامي مبحمولــه
ـ
اإلس
ـراث
ـ
الت
ـار
ـ
خلي
ـاز
ـ
االنحي
ـرة
ـ
فك
ـول
ـ
ح
،
ا
ـ
أحيان
ـر
ـ
والظاه
،
ا
ـ
حين
ّ
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الغربيــة ،وهــو
العلمانيــة احلضاريّــة بحمولتهــا
املدنيــة
املاضــو ّي ،أم ملعطيــات
ّ
ّ
ّ
الصــراع الــذي دفــع بطرفــي املعادلــة للعمــل بجـ ّد على نفــي الهويّــات األخــرى بكل
للتيــارات املتشـ ّددة ،كمــا اإلســام
مــا ميلــكان مــن قـ ّ
ـوة .وهــو نفســه الــذي ســمح ّ
األغلبيــة التــي يحــق لهــا إعــاء الكلمــة
ـي ،باالدعــاء بــأ ّن اإلســام هــو
ّ
السياسـ ّ
ـي مغلــق ،فــي
ـي أيديولوجـ ّ
الفصــل فــي هــذه البقعــة مــن العالــم وفــق منظــور دينـ ّ
العلمانيــة املتطرّفــة التي
مواجهــة مــا ميكــن تســميته فــي بعــض احلــاالت مبنطــق
ّ
الغربيــة ،بديـا ً وحيــداً .وهــذا يعنــي أ ّن اخللــل القائــم يكمن
املدنيــة
تــرى فــي منــوذج
ّ
ّ
املكونــة لهويّــات املنطقة وشــعوبها،
االجتماعيــة
فــي طبيعــة العالقة بــن الكتــل
ّ
ّ
علــى الرّغــم مــن كــون املشــكلة ،وفــق معاجلــة برهــان غليــون فــي كتابــه اغتيــال
وإنــا فــي معاجلــة النزاعــات الناجمــة عنــه،
العقــل ،ليســت فــي وجــود التناقــضّ ،
ـي الســائد ،والتخلــص
( )...ولذلــك ،فــإ ّن تغييــر العالقــة يعنــي قلــب املنــاخ الثقافـ ّ
مــن األوهــام ،وتغييــر إطــار الرؤيــة واملمارســة ،وفتــح فضــاء جديــد الزدهــار الفكــر
والشــعور مع ـاً».2
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واملنــاخ الســائد فــي املنطقــة كمــا يــراه العديــد مــن الباحثــن ،مبــن فيهــم الدكتور
أفقيــة
البرغوثــي ،هــو منــاخ يشــير بشــكل ال لبــس فيــه إلــى وجــود معضــات
ّ
اجتماعيــة
ثقافيــة أو
وعموديّــة علــى كا ّفــة الصعــد تقريب ـاً ،اقتصاديّــة كانــت أم
ّ
ّ
الذاتــي ،مــا يطــرح ســؤال
اخلارجــي ومنهــا
ألســباب متعــ ّددة ومتداخلــة ،منهــا
ّ
ّ
املقاربــة مــن جهــة املصالــح املشــتركة لشــعوب هــذه املنطقــة؛ ولغــة املصالــح
ـية اقتصاديّــة بالدرجــة األولــى ،ولكنّهــا لغــة
كمــا هــو معلــوم ،هــي لغــة سياسـ ّ
ثقافيــة أيضــاً ،ذلــك أل ّن واقــع احلــال فــي املنطقــة يؤكّــد
قابلــة ألن تكــون لغــة
ّ
الصهيونــي «اإلمبراطــور ّي» املضــاد لتطلّعــات املنطقــة وشــعوبها،
أ ّن املشــروع
ّ
هــو مشــروع اســتطاع أن يحقّ ــق جناحــات باتــت تشــكّل خطــرا ً فاضحــا ً علــى
برمتهــا ،وهــو املنطلــق الــذي انطلقــت منــه اســتخالصات البرغوثــي،
املنطقــة ّ
الرئيســية والوازنــة فــي املنطقــة،
أوال ً مــن جهــة تفنيــد احلالــة الراهنــة للــدول
ّ
ـرقية
والقابلــة
تاريخيـا ً وحضاريـا ً لقيــادة مشــروع بحجــم مشــروع «إمبراطوريّــة شـ ّ
ّ
وتركيــا وإيــران ،بوصفهــا دوال ً محوريّــة وأصيلــة فــي
ثقافيــة» وتتمثّــل فــي مصــر
ّ
ّ
ً
التوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أ ّن الدولــة الوحيــدة التــي تبــدو
الشــرق ،وثاني ـا فــي
ّ
اإليرانيــة مســتندا ً فــي
«األقــدر واألنســب لقيــادة هكــذا مشــروع» هــي الدولــة
ّ
أساســيني ،األوّل موقفهــا اجلــذر ّي برأيــه
موقفــه هــذا علــى حتقيقهــا لشــرطني
ّ
ـي فــي املنطقــة،
القضيــة الفلسـ
مــن
ّ
ّ
ـي الصهيونـ ّ
ـطينية ،ومــن املشــروع اإلمبريالـ ّ
باإلمبرياليــة.
ـي غيــر مرتبــط
ّ
والثانــي امتالكهــا ملشــروع ذاتـ ّ
ولك ـ ّن املالحــظ فــي طــرح البرغوثــي ،بعيــدا ً عــن الســقوط فــي شــرك االتهامــات
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اإليرانيــة ،أ ّن مشــروعه املطــروح فــي الكتــاب املشــار إليــه،
اجلاهــزة واملعلّبــة لل ّدولــة
ّ
اتيــة التــي
يوضــح للقــارئ الكيفيــة واألداة؛
لــم ّ
كيفيــة معاجلــة املســألة الهوي ّ ّ
ّ
ـي ،وأداة املعاجلــة الناجعــة
تش ـكّل معضلــة أساسـ ّ
ـي إيرانـ ّ
ـية فــي أي تقــارب عربـ ّ
للخــروج مــن دائــرة الصــراع علــى اجلزيئــات لصالح االتفــاق أو االقتــراب مــن الكليات،
السياســي يشــير بوضــوح كامــل إلــى أ ّن الهويّــة
خاصــة أ ّن علــم االجتمــاع
ّ
ّ
ـيعية» ،عــادة
االنعزاليــة ،وهــي فــي حالتنــا هنــا ،الهويّــة
ـية– الشـ ّ
االيرانيــة «الفارسـ ّ
ّ
ّ
مــا تبحــث عــن أمريــن مح ّدديــن :األوّل تثبيــت أركان دولتهــا ،والثانــي العمــل علــى
أيديولوجيتهــا.
التوســع والتم ـ ّدد مبــا يخــدم
فكــرة
ّ
ّ
ت علــى
انعزاليــة
اإليرانيــة باعتبارهــا هويّــة
ووصــف الهويّــة
إقصائيــة ،لــم يــأ ِ
ّ
ّ
ّ
أدبياتهــا
ـيني :األوّل أل ّن إيــران فــي ّ
ســبيل االتهــام أو االدعــاء ،ولكــن لســببني أساسـ ّ
أمــة قائمــة بذاتهــا ،وقــد تكــون محقّ ــة فــي ذلــك مــن وجهــة نظــر
تعتبــر نفســها ّ
ً
العربــي بوصفــه جــارا شــريكا ً فــي اجلغرافيــا
مــا ،وبالتالــي ،هــي تنظــر للجــوار
ّ
أمــا الثانــي،
ـي والهويّــة
املذهبيــةّ .
ّ
والعقيــدة ،ولكنّــه مختلــف فــي التكويــن الثقافـ ّ
اإلمبريالــي،
فهــو أ ّن إيــران مــن حيــث هــي دولــة محوريّــة نقيضــة للمشــروع
ّ
ـوة الهيمنــة واالســتالب للمشــروع
تعتبــر الهويّــة أداة قــوة مقاومــة ومناهضــة لقـ ّ
االســتعمار ّي ،مــا يدفعهــا للعمــل مبنطــق اجلبريّــة لفهــم الهويّــة نظريّـا ً
وإجرائيـاً،
ّ
ماهية
فتنظــر لهــا باعتبارهــا نــواة صلبــة وثابتــة ومتحقّ قــة ،وهــو ما يتعــارض مــع
ّ
وتطــور وحركــة وصيــرورة مشــروطة
عمليــة تالقــح وتفاعــل
الثقافــة بوصفهــا
ّ
ّ
تاريخيــة واقتصاديّــة واعيــة ،ال تســقط عامــل األصالــة /التــراث،
بحاجــة اجتماعيــة
ّ
وال ترمتــي فــي أحضــان املعاصــرة /احلداثــة.
العربي
حت ّديات استجابة املثقّ ف
ّ
إذا كان مــا ذُكــر أعــاه هــو جــزء مــن حت ّديــات البعــد الهويّاتــي أمــام هــذا املشــروع
اإلمبراطــور ّي املطــروح مــن قبــل إيــاد البرغوثــي فــي كتابــه املشــار إليــه ،يصبــح
العربي لفكــرة مركزيّــة فلســطني انطالقا ً
الســؤال التالــي حــول اســتجابة املثقــف
ّ
ـي ،وتفاعالتــه القائمــة واملعكوســة علــى
مــن موقعهــا فــي وعــي املشــروع اإلمبريالـ ّ
أساســيي :األوّل
اإلقليمــي .واالســتجابة بهــذا املعنــى تطــرح ســؤالني
نطاقهــا
ّ
ّ
العربيــة ،والثانــي يكمــن فــي
اجتماعيــة فــي املنطقــة
إمكانيــة حــدوث ثــورة
حــول
ّ
ّ
ّ
ـم فــي املشــروع نفســه.
دور املثقّ ــف فــي هــذه الثــورة ،ومــن ثـ ّ
االجتماعيــة ،فهــو ال يشــير إلــى معناهــا املتــداول ،خــروج
أمــا عــن معنــى الثــورة
ّ
ّ
املســتعمر ونيــل التحريــر بالفعــل املــاد ّي ،ولكــن
النــاس علــى الدولــة ،أو علــى
ِ
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وإنــا
ـيةّ ،
إلــى معناهــا األدّق فــي إحــداث تغييــر ال يشــمل فقــط الطبقــة السياسـ ّ
أيضـا ً
واالجتماعيــة ،وصــوال ً للتغييــر العميــق فــي تركيبــة بنــى النظــام
الثقافيــة
ّ
ّ
األخالقيــة واملفاهيــم
والسياســي ،بغيــة حتديــد القيــم
الطبقــي
االجتماعــي
ّ
ّ
ّ
ّ
ـاركية ميكنهــا أن تخــدم الــرؤى الفكريــة ،وبالتالــي
االجتماعيــة علــى
أرضيــة تشـ ّ
ّ
ّ
تفاعــل الطبقــات االجتماعيــة اخملتلفــة مــع كلّ حــراك محتمــل.
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العربــي ،فاإلشــارة هنــا ترتبــط بالنخبــة أو الطبقــة
وعنــد احلديــث عــن املثقّ ــف
ّ
املؤسســة للوعــي واملعرفــة ،مــن حيــث امتالكهــا ألداة التنظيــر لهــذا التغييــر،
ّ
امللحــة ،فــي ســياق موقــع القضايــا الكبــرى مــن
ومــن قبــل أداة الوعــي بضروراتــه
ّ
ـطينية ،بحكــم
القضيــة الفلسـ
واخلارجيــة ،وأكثرهــا تأثيــرا ً هــي
الذاتيــة
املشــاريع
ّ
ّ
ّ
ّ
ـي االســتعمار ّي بغيــة فــرض الهيمنة
مركزيّــة موقعهــا فــي وعــي املشــروع اإلمبريالـ ّ
العربيــة ،وتعبيــرات هــذه الهيمنــة علــى اإلقليــم وشــعوبه
علــى كامــل املنطقــة
ّ
واألهــم انعــكاس هــذه الهيمنــة علــى النطــاق
فــي املديــن القصيــر والبعيــد،
ّ
مقومــات
اإلقليمــي ،وهــو مــا يســتدعي بــدوره ســؤالي
املقومــات ،والتجانــس؛ ّ
ّ
ّ
اإلمبريالــي واالســتعمار ّي
املشــروع
مركــز
فلســطني
تكــون
أن
يعنــي
مــاذا
فهــم
ّ
امللحــة
وتصــورات املثقّ ــف بنــاء علــى احلاجــة
فــي املنطقــة ،وجتانــس مخرجــات
ّ
ّ
مقومــات الفهــم لتنظيــم األهــداف
والضروريّــة جملابهــة هــذا املشــروع ،فــإن فحــص ّ
االندفاعيــة
وغاياتهــا ،عندهــا ســتتضح اإلجابــة الواضحــة واملباشــرة فــي حتليــل
ّ
العميــاء لبعــض قــوى االقليــم لالرمتــاء فــي أحضــان هــذا املشــروع ،ومــا اإلعــان
ـي «االمارات
عــن تطبيــع عالقــات بعــض كيانــات /دول اإلقليــم مــع الكيــان الصهيونـ ّ
والبحريــن والســودان» إال منوذج ـا ً عــن املعلــن فض ـا ً عــن املســتتر.
العربيــة ذات الطابــع
وعنــد التوقــف أمــام التجانــس ،يتضــح عديــد املواقــف
ّ
ـجالي املهيمــن علــى تباينهــا وتناقضهــا فــي آن ،كتلــك التــي تتبنّــى املقولــة
السـ
ّ
الصهيونيــة حــ ّد التماهــي ،كمــا هــو موقــف كاتــب بحجــم يوســف زيــدان
ّ
فــي الزمــن الراهــن ،وطــه حســن فــي زمــن مضــى ،فضــا ً عــن بعــض الوجــوه
العربيــة املؤثــرة؛ وفــي املقابــل ،هنــاك مواقــف جذريّــة ال حصــر لهــا ممّــن
اإلعالميــة
ّ
ّ
ً
ً
وقضيــة ،علــى الرغــم مــن
ا
ـعب
ـ
ش
ـطني
ـ
لفلس
ا
ـار
ـ
انتص
ـر
ـ
اآلخ
ـو
ـ
تل
ـور
ـ
احلض
ل
ـج
تسـ ّ
ّ
خاصــة مــع مــا تشــهده املنطقــة مــن
ـي،
ّ
ـي والسياسـ ّ
محدوديّــة تأثيرهــا االجتماعـ ّ
ـطينية مــن املــن إلــى الهامــش ،وهــو مــا ال ميكــن أن
القضيــة الفلسـ
دفــع موقــع
ّ
ّ
ـوالت الكبــرى التــي تشــهدها هــذه
ننكــر جناحــه إلــى ح ـ ّد كبيــر فــي زمــن التحـ ّ
البقعــة مــن العالــم.
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مراجعات طويلة :كتاب تحرير الشرق

املهــم والضــرور ّي باملعنــى املطــروح ،هــو مشــروع ذو وظيفــة
غيــر أ ّن املشــروع
ّ
مكانيــا ً
وزمانيــاً ،ولكنّــه مشــروع ،علــى أهميتــه ونبــل غاياتــه ،غــاب
واضحــة
ّ
ّ
عنــه طــرح ســبل وأدوات التحقّ ــق فــي ظــلّ العديــد مــن التفصيــات الضروريّــة
سياســية وفكريّــة مشــحونة بالتوتّــر
املوضوعيــة فــي إطــار بيئــة
والتباينــات
ّ
ّ
اســترجاعية،
ومتحرّكــة باســتمرار ،فكمــا يقــول بــول ريكــور« :مــن غيــر نظــرة
ّ
تؤســس هويّتهــا» ،ونظــرة الدكتــور البرغوثي
ـرافية ال ميكــن للــذات أن ّ
وأخــرى استشـ ّ
ـترجاعية مجــرّدة بامتيــاز فــي
فــي هــذا الطــرح املهــم والضــروري ،هــي نظــرة اسـ
ّ
ـرافية اإلجرائيــة
بعــض محاورهــا ،ولكنّهــا لــم تقـ ّدم الكثيــر مــن النظــرة االستشـ ّ
ـرقية
كــي تتحقّ ــق الهويّــة
الثقافيــة اجلامعــة املنشــودة لهــذه اإلمبراطوريّــة الشـ ّ
ّ
الثقافيــة .فهــل ســيعمل الدكتــور البرغوثــي علــى تطويــر وإنضــاج املشــروع
ّ
املقتــرح جلهــة حتديــد الســبل اإلجرائيــة وأدواتهــا الفعليــة؟ هــذا مــا ســتجيب
عنــه األيــام القادمــة ،وجتــدر متابعتــه باهتمــام حــال حدوثــه.

الهوامش
 1هشــام البســتاني ،الكيانــات الوظيفيــة( ،بيــروت ،المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر)2021 ،
 ،ج 2ص.485
 2برهان غليون ،اغتيال العقل ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،2006 ،ص. 314
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()2000 – 1973
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مراجعات

المؤلف :مازن عز الدين
الناشر:مركز األبحاث  -منظمة التحرير الفلسطينية
سنة النشر٢٠٢١ :
عدد الصفحات ٢٩٨ :صفحة

مراجعة :حذيفة حامد*

* باحث في العلوم السياسية – جامعة بيرزيت.
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يتت ّبــع مــازن عــز الديــن ،فــي كتابــه الصــادر حديثـا ً عــن مركــز األبحــاث – منظمــة
التحريــر الفلســطينية ،بعنــوان« :العســكرية الفلســطينية :ذروة الكفــاح
املســلح واالقتــاع  ،” 2000 – 1973العمــل العســكري لفصائــل منظمــة التحريــر
الفلســطينية فــي عهــد «الثــورة والكفــاح املســلح» ،وذلــك عبــر تتبــع تاريــخ الثورة
وإجنازاتهــا ،وال ســيما املقاومــة العســكرية .فمؤلــف الكتــاب ،كغيــره ممــن شــاركوا
فــي قــوات الثــورة ،احتفــظ بذكريــات ومجريــات أحداثهــا ،ووجــد أن يــدوّن ذلــك فــي
هــذا الكتــاب ،رغبـ ًة بـ»حفــظ» التاريــخ ،مــن جهــة ،ومحاولــة إعــادة تقييــم إلجنازات
وأخطــاء الثــورة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى.
يبــدو جليــا ً اتّبــاع املؤلــف للمنهــج التاريخــي فــي دراســة «العســكرية
الفلســطينية» منــذ حــرب فلســطني واحلركــة الصهيونيــة عــام  ،1948وحتــى
ـكل رئيســي علــى
االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــام  .2000وقــد اعتمــد بشـ ٍ
املقابــات الشــخصية التــي قــام بهــا مــع شــخصيات مــن الثــورة الفلســطينية.
وهــي مقابــات أُعـ ّدت منــذ عــام  1999وحتــى عــام  .2016وعليــه ،فــإن هــذا الكتاب،
ُيثّــل انتقــاال ً إلــى تاريــخ الثــورة الفلســطينية املعاصــرة مــن وجهــة نظــر مــن
عايشــها ،وهــو مؤلــف الكتــاب ،مــازن عــز الديــن .وهــو بذلــك ،ليــس بســير ٍة ذاتيــة،
وإمنــا محاولــة لتتبــع دور املقاومــة العســكرية الفلســطينية خصوصـا ً فــي احلــروب؛
حــرب تشــرين األول (أكتوبــر)  ،1973وحــرب الليطانــي  ،1978واجتيــاح إســرائيل
لبنــان وإخــراج املقاومــة الفلســطينية صيــف عــام  ،1982وأخيــراً ،خالفــات منظمــة
التحريــر مــع حركــة «فتــح االنتفاضــة» التــي انشــقت عــن حركــة «فتــح» ،وحركــة
أمــل اللبنانيــة ،فــي العامــن  1983و.1987
يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة ومتهيــد وســتة فصــول إضاف ـ ًة إلــى خامتــة وتســعة
مالحــق وقائمــة مراجــع ومصــادر .أمــا الفصــول الســتة ،فهــي :دور املقاومــة
العســكرية الفلســطينية قبــل انــدالع حــرب  ،1973واملقاومــة العســكرية
الفلســطينية  ،1978 – 1973وحــرب الليطانــي عــام  ،1978وحــرب عام  :1982أســباب
واســتعدادات ،ومعــارك املقاومــة العســكرية الفلســطينية فــي حــرب ،1982
واملقاومــة العســكرية الفلســطينية .1987 – 1983
متهيد الكتاب
بعــد قيــام دولــة إســرائيل عــام  ،1948اتســمت املقاومــة الفلســطينية إلــى حــد
املنظــم سياســياً ،لعقــد
كبيــر بالطابــع الفــردي (العمليــات الفدائيــة) وغيــر
ّ
ونصــف العقــد مــن الزمــن .وفــي عــام  ،1956اندلعــت احلــرب العربيــة – اإلســرائيلية
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الثانيــة إثــر هجــوم بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل علــى مصــر بُعيــد قــرار القيــادة
املصريــة بتأميــم قنــاة الســويس .وتشــكّلت النــواة األولــى إلنشــاء منظمــة
فلســطينية «تقــوم علــى حتريــر الوطــن باســتقاللية عــن األنظمــة العربيــة”،
كمــا يقــول عــز الديــن فــي كتابــه ،علــى يــد قــادة املنظمــة فيمــا بعــد ،ويشــير
للكويــت حتديــداً ،حيــث التقــت نــواة حركــة تأســيس حركــة التحــرر الوطنــي
الفلســطيني (فتــح) .جــاء العــام  1964ليحمــل تطوريــن مهمــن فــي حتريــك امليــاه
الفلســطينية الراكــدة منــذ العــدوان الثالثــي علــى مصــر :األول ،إنشــاء منظمــة
التحريــر الفلســطينية (م.ت.ف) بجهــود جامعــة الــدول العربيــة وزعمائهــا فــي
أيــار (مايــو) مــن العــام نفســه .أمــا الثانــي ،فهــو تفجيــر مجموعــة فلســطينية
نفــق «عيلبــون» فــي شــمال شــرق فلســطني احملتلــة يومــي  29 /28كانــون األول
ليعلــن علــى إثرهــا انطالقــة حركــة التحريــر الوطنــي (فتــح) فــي األول
(ديســمبر)ُ ،
مــن كانــون الثانــي (ينايــر)  ،1965بعــد أعــوام علــى الفكــرة .هــذان احلدثــان رســما
ـمي عبــر
معالــم الفتــرة الالحقــة ،وهــي متثيــل الفلســطيني سياســيا ً بإطــارٍ رسـ ّ
«م.ت.ف» ،ومقاومــة إســرائيل بأجنحــة منظمــة التحريــر العســكرية.
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ميــض علــى صعــود منظمــة التحريــر وحركــة «فتــح» بضعــة أعــوام حتــى
لــم
ِ
أغــارت إســرائيل علــى ســيناء املصريــة وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة واجلــوالن
الســورية وأجــزاء مــن اجلنــوب اللبنانــي فــي حزيــران (يونيــو)  ،1967وإعالن الســيطرة
اإلســرائيلية علــى تلــك املناطــق بواســطة االحتــال .أعلنــت املنظمــة و»فتــح»
الكفــاح املســلح خيــارا ً إســتراتيجياً ،وشــاركتها فــي ذلــك فصائــل فلســطينية
ُشـكّلت كــرد فعــل علــى هزميــة  ،1967ومنهــا :اجلبهة الشــعبية لتحرير فلســطني–
القيــادة العامــة ،واجلبهــة الدميقراطية لتحريــر فلســطني ،وغيرها .وفــي ،21/3/1968
شـ ّن اجليــش اإلســرائيلي هجومـا ً علــى الضفــة الشــرقية لنهــر األردن ،وقــام بعبــور
النهــر واندلعــت أولــى املعــارك العربيــة /الفلســطينية – اإلســرائيلية بعــد هزميــة
اضطــره
 .1967وقــد فوجــئ اجليــش اإلســرائيلي بــدور املقاومــة الفلســطينية ،مــا
ّ
إلــى االنســحاب بخســائر تقــدر بـــ  250قتيـا ً أمــام القــوة الفلســطينية األردنيــة
املشــتركة فــي معركــة قريــة الكرامــة األردنيــة .ويشــير عــز الديــن إلــى أن أهــم
نتائــج تلــك املعركــة هــي حتطيــم معنويــات اجليــش اإلســرائيلي وازديــاد معنويــات
الشــعب الفلســطيني والتفافــه حــول نهــج املقاومــة.
ازدادت عمليــات فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية ضــد إســرائيل مــن
عــدة جبهــات عربيــة .وكان لبنــان الوجهــة الثانيــة لـــ «م.ت.ف» بعــد األردن ،نظــرا ً
خلالفاتهــا مــع الدولــة األردنيــة ،كان ُ
أشــ ّدها أحــداث أيلــول (ســبتمبر) .1970
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ويســتنتج عــز الديــن أن عالقــات املنظمــة مــع األردن انحــدرت إلــى «مسلســل
أخطــاء فلســطينية» ،أفضــت إلــى نهايــة مرحلــة وبدايــة مســار جديــد.
الوجود في لبنان :مرحلة دقيقة في مسار العسكرية الفلسطينية
كان مســار منظمــة التحريــر اجلديــد ليــس بجديــد عــن مســار تواجدهــا فــي
األردن .ففــي العامــن  1971و ،1982تعرضــت املنظمــة حملــاوالت اجتثــاث لبنانيــة
مــن تيــارات وجهــات لبنانيــة ،وهــو مــا أدى إلــى اشــتباكات متواصلــة وعنيفــة بــن
«م.ت.ف» وقــوات الكتائــب اللبنانيــة ،وهــي قــوات تتبــع الطائفــة املارونيــة املدعومــة
سياســيا ً مــن إســرائيل .ورغــم تلــك االشــتباكات ،كانــت العمليــات الفدائيــة
متواصلــة .وكانــت إســرائيل -فــي املقابــل– تقــوم بتنفيــذ سياســتني إزاء املقاومــة
الفلســطينية فــي لبنــان .األولــى وهــي سياســة ســحق مقاومــة فصائــل منظمــة
التحريــر عبــر شــن حمــات متقطعــة علــى لبنــان .أمــا السياســة الثانيــة،
فتقــوم علــى إشــغال «م.ت.ف» بخالفاتهــا مــع الفرقــاء اللبنانيــن ،مــن خــال دعــم
خصومهــا مــن ســكان البلــد ،وإعــداد لبنــان حلالــة عنــف وحــرب أهليــة طويلــة،
امتــدت منــذ ســنة  1975وحتــى توقيــع اتفــاق الطائــف عــام .1989
حرب  :1973جبهة ثالثة باسم املقاومة الفلسطينية
أثنــاء تواجــد منظمــة التحريــر فــي لبنــان ،قــرّرت ســوريا ومصــر شــن حــرب علــى
إســرائيل .وقــد أبلــغ الرئيــس املصــري األســبق ،محمــد أنــور الســادات (– 1918
 )1981رئيــس املنظمــة ،ياســر عرفــات ،بخطــة احلــرب لعبــور قنــاة بارليــف وحتريــر
ســيناء فــي شــهر تشــرين األول (أكتوبــر) مــن العــام  ،1973دون حتديــد ســاعة
الصفــر .ونظــرا ً البتهــاج عرفــات للحــرب ،قامــت «م.ت.ف» بفتــح جبهــة ثالثــة
فــي اجلنــوب اللبنانــي ،باســم املقاومــة الفلســطينية .وكانــت تلــك اجلبهــة مميــزةً،
كونهــا قدمــت عمليــات فلســطينية متطــورة ومنظمــة جيــداً ،حتــى بــات الرقــم
الفلســطيني رقم ـا ً صعب ـاً ،حســب وصــف عرفــات ،بواقــع  78عمليــة عســكرية
(فــي الفتــرة .)1973 24/10 – 16/10
تداعيات حرب  1973على املقاومة الفلسطينية ولبنان
لــم حتمــل حــرب أكتوبــر  1973نتائــج إيجابيــة مــن الناحيــة املوضوعيــة ،وإمنــا
ســتكون مفصـا ً مهمـا ً فــي ســياق القضيــة الفلســطينية .فبعــد ُمضــي أربعــة
أعــوام علــى احلــرب ،فاجــأ الرئيــس الســادات العــرب والعالــم بزيارتــه إلــى مدينــة
القــدس احملتلــة وإعــان الســام مــع إســرائيل ،والحقــا ً توقيــع معاهــدة الســام
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املصريــة – اإلســرائيلية فــي  .26/3/1979أمــا ســوريا ،إضافــة إلــى مصــر ،فقــد
وقّعــت اتفاقــات فــك االشــتباك مــع إســرائيل عــام  .1974كان اخلاســر الرئيســي
مــن حــرب  ،1973همــا لبنــان واملقاومــة الفلســطينية .فقــد حوصــرت «م.ت.ف»
ومجمــدة –نتيجــة
داخــل إقليــم الدولــة اللبنانيــة .وبــدأت تظهــر ملفــات ســاخنة
ّ
حــرب  –1973فــي الداخــل اللبنانــي بــن الفلســطينيني وأطــراف لبنانيــة غذ ّتهــا
أطــراف خارجيــة ،أهمهــا :ســوريا وإســرائيل .وبالتالــي ،اللعــب علــى توازنــات الصراع
الداخلــي لهــدف ســوري يتمثــل بالهيمنــة علــى لبنــان ،وهــدف إســرائيلي يتمثــل
بإخــراج فصائــل منظمــة التحريــر مــن لبنــان وإضعافهــا بز ّجهــا فــي صراعــات
داخليــة ،تضمــن إشــغال اآلخريــن عنهــا .ومــا يلفــت االنتبــاه ،هــو أن ســوريا بــدأت
تدريجيــا ً باالقتــراب مــن القــوى املدعومــة إســرائيلياً ،مــا أحــدث اختــاال ً فــي
«أصــول املعادلــة» .أمــام هــذا املشــهد ،تشــتتت منظمــة التحريــر ،وكثُــرت املعــارك
مــع األطــراف ،وازداد الــدوّران الســوري واإلســرائيلي فــي ضــرب املقاومــة وإضعافهــا
عســكريا ً وسياســياً .فســوريا ارتكبــت مجــازر بحــق الفلســطينيني واملقاومــة فــي
مخيــم تــل الزعتــر عــام  .1976أمــا إســرائيل ،فقامــت باجتيــاح اجلنــوب اللبنانــي
عــام .1978
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حصار بيروت  :1982نهاية الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان
بــدا واضحــا ً أن الوجــود الفلســطيني فــي لبنــان آيــل إلــى الكارثــة .فلــم تنتــه
احلــرب األهليــة اللبنانيــة والتدخــات الســورية ،وفــي املقابــل ،أصــرّت إســرائيل علــى
ضــرورة خــروج املقاومــة الفلســطينية مــن لبنــان وتشــتيتها ،إلنهــاء ملــف وجــود
«م.ت.ف» فــي دول الطــوق العربــي .ففــي  15 – 14آذار (مــارس)  ،1978قــام اجليــش
اإلســرائيلي باجتيــاح  150بلــدة لبنانيــة فــي اجلنــوب ،وهــي مــا تُعــرف بـــ «عمليــة
الليطانــي».
ضي ســبعة
وبعــد عشــرة أعــوام علــى وجــود املقاومــة الفلســطينية فــي لبنــانُ ،
وم ّ
أعــوام علــى احلــرب األهليــة اللبنانيــة ،ومحــاوالت اجتثــاث منظمــة التحريــر ،وجدت
إســرائيل أن األمــر يتطلــب تدشــن حــرب ضــد لبنــان والفلســطينيني ،بعــد صمــود
املقاومــة إثــر عمليــات إســرائيل وســوريا املتكــررة جتــاه الفلســطينيني .وعليــه،
حاربــت منظمــة التحريــر آخــر معاركهــا مــن لبنــان إثــر اجتيــاح إســرائيل لبيــروت
وحصارهــا ثالثــة أشــهر صيــف عــام .1982
وقــد خاضــت منظمــة التحريــر العديــد مــن املعــارك فــي حــرب عــام  ،1982ومنهــا:
حصــار مدينــة صيــدا ،معركــة قلعــة شــقيف الشــهيرة ،معركــة الدامــور ،معركــة
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عــن زحلتــا ،معركــة الســلطان يعقــوب ،معركــة حاصبيــا ،وغيرهــا .ولعــل احلــدث
األهــم فــي تلــك احلــرب هــو احلصــار اإلســرائيلي لبيــروت الــذي شــهد معــارك مثــل:
معركــة خلــدة ،معركــة األوزاعــي ،معركــة املطــار .ومــع نهايــة احلــرب ،بوســاطات
دوليــة ،خرجــت منظمــة التحريــر مــن لبنــان متجه ـ ًة إلــى تونــس .أمــا إســرائيل،
فقــد شــعرت بتفــوق عســكري وسياســي آخــر ،رغــم حجــم املقاومــة والصمــود
الفلســطيني .وظــلّ اجلنــوب اللبنانــي ُمحتــا ً حتــى قــرار إســرائيل باالنســحاب
ربيــع العــام .2000
بعــد خــروج املقاومــة عــام  ،1982واجهــت قيــادة منظمــة التحريــر أزمــات تنظيمية
وخالفــات داخليــة وانشــقاقات حزبيــة .مــن هــذه االنشــقاقات ،انشــقاق تيــار
يســاري فــي حركــة فتــح أُطلــق عليــه «فتــح االنتفاضــة» .وقــد خاضــت املنظمــة
أيض ـا ً معــارك مــع الفصائــل املنشــقة ،واحتــكاكات بــن اجلانبــن .ومــن العوامــل
التــي أحدثــت االنشــقاقات .1 :الــدور الســوري فــي متزيــق صفــوف منظمــة التحريــر.
 .2حالــة اليــأس التــي ســادت بعيــد حــرب  1982بــن الفلســطينيني ،واالتهامــات
اجلميــل،
املتبادلــة .كمــا أشــعل اغتيــال الرئيــس اللبنانــي املنتخــب حديث ـاً ،بشــير
ّ
وهــو حليــف إســرائيل السياســي ،وخصــم منظمــة التحريــر وزعيــم حــزب
الكتائــب ،فــي  14أيلــول (ســبتمبر)  ،1982انتقامـا ً مــن أنصــاره فــي حــزب الكتائــب،
واســتثمارا ً إســرائيليا ً للحــدث (بالرغــم مــن خــروج املنظمــة قبيــل االغتيــال بأيــام).
وبالتالــي ،تعــرض الفلســطينيون فــي لبنــان جملــزرة جديــدة ،هــي مجــزرة صبــرا
وشــاتيال ،حيــث قامــت القــوات اإلســرائيلية بعمليــة التمهيــد لدخــول قــوات
الكتائــب إلــى اخمليمــات فــي مســاء  16ســبتمبر (أيلــول).
تخيــل الفتــرة بــن األعــوام  1983و .1987فالوضــع السياســي
مــن الســهل ّ
ملنظمــة التحريــر كان فــي أســوأ ظروفــه ،واملعنويــات الفلســطينية مكســورة.
وإضافــة لذلــك ،اســتكملت األطــراف اللبنانيــة والســورية واإلســرائيلية خطــط
التدميــر املمنهــج حليــاة الفلســطينيني فــي لبنــان .وبــدأت احلــرب علــى اخمليمــات
الفلســطينية ،ضربــا ً لهــدف عرفــات بإعــادة بنــاء قــوة فلســطينية متنــع اجملــازر
ضــد الفلســطينيني .1وكانــت حركــة أمــل تقــوم بحملــة لضــرب الكفــاح املســلح
ـض ســور ّي .وقــد توقفــت حــرب اخمليمــات فــي  22كانــون األول
فــي اخمليمــات ،وبتحريـ ٍ
توصــل حركــة فتــح وحركــة أمــل إلــى اتفــاق وقــف شــامل
(ديســمبر)  ،1987بعــد ّ
2
إلطــاق النــار.
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خامتة
حســمت منظمــة التحريــر الفلســطينية خيارهــا إزاء إســرائيل مــع بدايــة
االنتفاضــة الفلســطينية األولــى عــام  ،1987بالذهــاب الــى اخليــار الســلمي
بعــد تبنّيهــا خليــار الكفــاح املســلح طيلــة ربــع قــرن ،مــا قــاد لتحــوالت أفضــت
لتوقيــع «إعــان مبــادئ بشــأن ترتيبــات احلكومــة الذاتيــة االنتقاليــة» مــع احلكومــة
اإلســرائيلية فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة ،عــام ( 1993اتفــاق أوســلو) ،3وهــو
مــا يشــير إليــه الكاتــب بتحــول الوســائل .4باختصــار ،فــإن تطــور العســكرية
الفلســطينية ،ودورهــا الكبيــر فــي معــارك وحــروب األعــوام  1968و 1973و1976
ـول النهــج واســتبداله بنهــج نقيــض لــه ،وهــو
و 1978و ،1982وصــا إلــى مرحلــة حتـ ّ
نهــج التســوية السياســية وعمليــة الســام.
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مالحظات نقدية
يحمــل هــذا الكتــاب تفاصيــل جماليــة ملعــارك وحــروب منظمــة التحريــر ،وأســماء
بعــض قياداتهــا وشــهدائها ومعاركهــا .لكــن أولــى مالحظاتــي تتعلــق بــأن الكتــاب
العاميــة وحالــة العواطــف األيديولوجيــة،
يعــج بالفقــرات اخلطابيــة ،واملصطلحــات
ّ
أمــا مــن الفقــرات ،فيشــوبه التكــرار ،مــا يؤثــر ســلبا ً علــى تواصــل النــص .ويلفــت
االنتبــاه أيضــاً ،عــدم دقــة بعــض األرقــام والتواريــخ ،وهــو مــا قــد يكــون مــرده
صعوبــة حتديدهــا بالنســبة للكاتــب أو مصــادره ،التــي فــي أساســها مقابــات
شــفوية.
يُحــدد الكاتــب فــي عنــوان كتابــه الفتــرة الزمنيــة ملــا يســعى أن يطرحــه ،وهــي
مــن العــام  1973وحتــى العــام  ،2000إال أنــه تطــرّق إلــى الفتــرة ،2000 – 1987
ـكل ســريع ال تتجــاوز الـــ  7صفحــات .كمــا أن الكتــاب لم يقــدم خامتــة تركيبية
بشـ ٍ
ترتبــط بأطروحــة وهــدف الكتــاب بشــكل محــدد ،وذلــك أن األطروحــة وإشــكالية
البحــث ليســت واضحــة للقــارئ بشــكل دقيــق ،مــا أفقــد الكتــاب قيمــة بحثيــة
كانــت متاحــة.
يعكــس الكتــاب بوضــوح حنــن الكاتــب املقاتــل إلــى ماضيــه ورغبتــه باســترداد
ذكريــات الثــورة وحفظهــا تأريخـا ً وتوثيقـاً ،مبــا فــي ذلــك أخطــاء فلســطينية زمــن
الثــورة.
لــم يشــر الكتــاب مبــا يكفــي إلــى التحــوالت الفلســطينية بعــد العــام  ،1993فيما
يتصــل باخلارطــة السياســية وموازيــن القــوى واشــتباك الــرؤى بــن مكونــات احلقــل
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السياســي الفلســطيني ،وهــي مســاحة حتليــل ضروريــة لربــط الكتــاب بهدفــه
املركــزي القائــم علــى التأريــخ البنــاء الرافــد للفكــر السياســي.

الهوامش
 1عز الدين ،ص .245
 2عز الدين ،ص .252
 3علــي الجربــاوي« ،إســرائيل و»الحكــم الذاتــي» لفلســطين :المفهــوم وصالحيــة النمــوذج»،
مجلــة الدراســات الفلســطينية ،العــدد ( 114ربيــع  ،)2018ص .56
 4عز الدين ،ص .259

186

العدد 286-285

أكبر سجن على األرض..
سردية جديدة لتاريخ األراضي المحتلة
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المؤلف :إيالن بابيه
الناشر:األهلية للنشر والتوزيع -عمان
ترجمة :أدونيس سامل
سنة النشر٢٠٢٠ :
عدد الصفحات ٢٥٥ :صفحة

مراجعة :محمود الفطافطة*

* محاضر في العلوم السياسية ،مؤسس» باحثون بال حدود -فلسطين».
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الباحــث واألكادميــي ،إيــان بابيــه ،مــن املؤرخــن اليهــود القالئــل الذيــن تفرغــوا
لتفكيــك الروايــة الصهيونيــة املتعلقــة بالصــراع مــع الفلســطينيني ،إذ اســتطاع
مــن خــال العديــد مــن مؤلفاتــه ،ال ســيما كتابــي «التطهيــر العرقــي لفلســطني»،
و»عشــر خرافــات عــن إســرائيل» ،أن يكشــف وقائــع عمليــات التطهيــر العرقــي
ضــد الشــعب الفلســطيني خــال نكبــة العــام  ،1948وينقــض 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 ،متهيــدا ً لبنــاء الدولــة اإلســرائيلية.
وفــي كتابــه األخيــر» أكبــر ســجن علــى األرض ..ســردية جديــدة لتاريــخ األراضــي
احملتلــة» ،يكشــف بابيــه وثائــق تُنشــر ألول مــرة ،تُقــدم إثباتــا ً ملموســا ً علــى أن
حــرب  1967لــم تكــن نتيجــة حتميــة لتصاعــد التوتــر بــن إســرائيل وكل مــن
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!
يتكــون الكتــاب مــن اثنــي عشــرة فصــاً ،إلــى جانــب التمهيــد واملقدمــة .فــي
التمهيــد الــذي جــاء حتــت عنــوان :تلــة ،وســجنان ،وثــاث وكاالت ،يُطلــق املؤلــف
وصــف «بيروقراطيــة الشــر» ،علــى الوحشــية املمنهجــة لالحتــال اإلســرائيلي
ضــد الفلســطينيني ،التــي جتســدت ،فــي بعــض صورهــا ،بحواجــز اجليــش علــى
الطرقــات ،واالعتقــاالت اجلماعيــة ،والقتــل ،وتفتيــش املنــازل ،ونقــل الســكان قســراً،
وزرع املســتوطنني ،واجلــدار العنصــري ،وســواها .تلــك الوحشــية أسســت أكبــر
ســجن علــى وجــه األرض .ويقــول الباحــث بابيــه إن كتابــه ال يهــدف إلــى شــيطنة
اجملتمــع اإلســرائيلي ككل ،مــع أن الكثيريــن فيــه يؤيــدون الســجن الضخــم وكثيرين
يغضــون الطــرف عنــه.
غيرهــم
ّ
ويضيــفُ :ي ّيــز هــذا الكتــاب ،قــدر اإلمــكان ،بــن النظــام وبــن األفــراد الذيــن يعملون
فيــه ،ويحــدد السياســيني واألكادمييــن الذيــن وضعــوا ســنة  1967آليــة التطويــق
واحلبــس ،باإلضافــة إلــى املســؤولني والضبــاط واجلنــود والشــرطيني الذين تولــوا إدارة
هــذا الســجن ،مشــيرا ً 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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ويبــن الكاتــب أن اإلســرائيليني الذيــن يؤيــدون سياســة القمــع أو ال يعترضــون
عليهــا ،يُحيَّــوْن فــي العالــم الغربــي كأبطــال للســام واإلنســانيةُ ،وينحــون ســيال ً
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 واحـدٌ منهــا .إن األشــرار فــي هــذا الكتــاب ،وفــق بابيــه ،هــم أوالً،
اإلســرائيليون الذيــن نســجوا التفاصيــل الدقيقــة لهــذا النظــام ،وأولئــك الذيــن
ـوروا قدرتــه
رســخوه طيلــة تلــك الســنوات ،وأولئــك الذيــن طــوروه ،وبنــوع خــاص ،طـ ّ
علــى اإلســاءة واإلذالل والتدميــر .ويتابــع واصفـاً« :كل هــؤالء كانــوا وال يزالــون خدمـا ً
فــي بيروقراطيــة الشــر .كلهــم يلتحقــون بالنظــام أبريــاء فــي البدايــة ،لكــن قلــة
قليلــة منهــم فقــط تصمــد فــي وجــه ع ّلــة 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
مــن اخلدمــة ،ســنعلم أن الســجن الفلســطيني الضخــم قــد متَــت إزالتــه إلــى
األبــد».
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شهوة اجلغرافيا!
يشــرح بابيــه فــي مقدمتــه تفاصيــل حتــول فلســطني إلــى ســجن عمــاق،
أُنشــئ ليــس بغــرض احلفــاظ علــى االحتــال ،بــل اســتجابة عمليــة للمتطلبــات
األيديولوجيــة للصهيونيــة ،واحلاجــة إلــى الســيطرة علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن
فلســطني التاريخيــة ،وخلــق مبــدأ األغلبيــة اليهوديــة .وهــذه املتطلبــات ،وفــق
املؤلــف ،هــي التــي أدت إلــى التطهيــر العرقــي لفلســطني عــام  ،1948ووصلــت إلــى
السياســة التــي تشــكلت فــي  1967وأصبحــت املغــذي األول لألعمــال اإلســرائيلية
التــي متــارس اليــوم.
يعــرض الكاتــب فــي الفصــل األول خلفيــة سياســات حــرب  1967وكونهــا تكملــة
لإلســتراتيجيات التــي اعتمدتهــا الصهيونيــة منــذ عــام  ،1882وخاصــة فــي .1948
مســح للفتــرة مــا بــن  1948و ،1967والسياســات
وفــي ضمــن هــذا الفصــل،
ٌ
التــي اتبعــت بعــد ذلــك باعتبارهــا مراحــل فــي مشــروع اســتعماري مســتمر،
يهــدف إلــى تهويــد فلســطني ونــزع عروبتهــا .ويؤكــد املؤلــف فــي هــذا الفصــل
أنــه فــي العــام  ،1967لــم تكــن هنــاك تهديــدات جوهريــة إلســرائيل ،ولــم تكــن
منــاورات جمــال عبــد الناصــر تختلــف -مــن حيــث نوعهــا ونطاقهــا -عــن تصرفاتــه
الســابقة ،واجلبهــة الســورية كان ميكــن إلســرائيل تهدئتهــا ببضعــة تصرفــات
غيــر عدوانيــة .لكــن إســرائيل شــنت احلــرب اســتمرارا ً للتطهيــر العرقــي وابتــاع
فلســطني كاملــة.
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وفق ـا ً للوثائــق التــي يســتند إليهــا بابيــه ،فقــد وُضعــت خطــة احتــال الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة فــي بدايــات الســتينيات ،وأُطلــق علــى اخلطــة آنــذاك «خطــة
شــكم» ،ومــن ثــم عُ رفــت باســم «غرانيــت» ،التــي قســمت الضفــة الغربيــة إلــى
ثمانــي مقاطعــات ،وعينــت احلــكام اإلداريــن لتلــك املقاطعــات .وفــي الوقــت ذاتــه،
شــرعت االســتخبارات الصهيونيــة فــي وضــع الئحــة بأســماء الشــخصيات احملليــة،
إضافــة إلــى املؤسســات الناشــطة فــي األراضــي التــي ســ ُتحتل بعــد ســنوات،
لغايــة خلــق قيــادة محليــة متعاونــة مــع االحتــال عنــد وقوعــه .وكمــا يشــرح
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
الصحفيــون وكبــار املســؤولني احلكوميــن ،علنــا ً وبحماســة ،إمكانيــة تأســيس
دولــة إســرائيل الكبــرى فــي  ،1958وقــد ارتــأت الصحافــة أن الســبب الرئيســي
للخــوض فــي هــذا اخليــار هــو الــرأي العاملــي الــذي كان ســيتقبل توســعا ً مــن هــذا
النــوع؛ بعيــدا ً عــن أي تبريــر آخــر الســتعادة قلــب الوطــن اليهــودي ،مشــيرا ً إلــى
أن فكــرة االســتعادة هــذه راســخة بعمــق فــي املناهــج والنصــوص التعليميــة
املدرســية فــي النظــام التربــوي اإلســرائيلي.
يــروي الباحــث اإلســرائيلي إيــان بابيــه ،فــي الفصــل الثانــي كيــف أنــه بعــد
ثالثــة أيــام مــن القتــال ،أحكمــت إســرائيل ســيطرتها علــى فلســطني التاريخيــة،
ووضعــت فــي قبضتهــا مليــون فلســطيني بالضفــة الغربيــة ،وحوالــي نصــف
مليــون فــي قطــاع غــزة؛ كلهــم حتولــوا فــي نظــر الصهيونيــة إلــى الجئــن علــى
أرضهــم .كمــا مت االتفــاق علــى سياســة عامــة جتــاه الواقــع اجلديــد ،ومصيــر
األراضــي وطــرد الســكان ومســتقبل القــدس .ومــا لــم يظهــر فــي الســجالت ،كان
قــرار تــرك آليــة الســيطرة علــى حيــاة النــاس فــي الضفــة والقطــاع إلــى اجليــش،
وحتويلهــم إلــى حالــة عدميــي اجلنســية ،ودون وضــع قانونــي يحمــي حقوقهــم
املدنيــة واإلنســانية .وفــي منطقــة القــدس الكبــرى ،كانــت جميــع هــذه املواقــف
واملمارســات قــد دخلــت حيــز التنفيــذ فــي الشــهر األول مــن االحتــال.
ويبــن الباحــث أنــه قبــل العــام  ،1964لــم يكــن واضحــا ً قــد ،أن إســرائيل هــي
«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.
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وحــول دور اجلامعــة العبريــة فــي إعــداد إســتراتيجية الســيطرة علــى األراضــي
الفلســطينية ،يكشــف مؤلــف الكتــاب أنــه فــي صيــف  ،1963التحقــت مجموعــة
طــاب إســرائيليني غيــر عاديــن بــدورة دراســية مدتهــا شــهر واحــد فــي احلــرم
اجلامعــي (جفعــات رام) وكانــوا كلهــم تقريبــا ً مــن ذوي اخللفيــة احلقوقيــة .هــذه
الــدورة التــي نُظمــت بدعــوة مــن قســم العلــوم السياســية فــي اجلامعــة تضمنت
محاضــرات عــن احلكــم العســكري عمومــاً ،والوضــع السياســي فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة .وشــمل املنهــج الدراســي أيضــاً ،مقدمــة قصيــرة عــن
اإلســام .ويوضــح أن هــذه اجملموعــة مــن الطــاب شــكلت جــزءا ً مــن اإلســتراتيجية
العســكرية الشــاملة التــي أطلقهــا رئيــس األركان اإلســرائيلي ،وطرحهــا علــى
اجليــش فــي األول مــن أيــار (مايــو)  ،1963وهــي تهــدف الــى اإلعــداد للســيطرة
العســكرية ،لتصبــح فلســطني منطقــة عســكرية محتلــة.
املدينة املثقوبة
جــاء الفصــل الثالــث حتــت عنــوان» القــدس الكبــرى مشــروعا ً
جتريبيــاً» ،وفيــه
ّ
يكشــف املؤلــف عــن كيفيــة ترســيم مســاحة فلســطينية محصــورة داخــل
عــدة مناطــق يهوديــة مســتعمرة ،نتيجــة جلهــد متضافــر منــح الســجن الهائــل
شــكله النهائــي .ويبــن« :لقــد كان هنــاك مشــروعان رئيســيان :مشــروع خارجــي
يعتمــد تقطيــع الضفــة الغربيــة وغــزة إلــى شــرائح عبــر إقامــة املســتوطنات،
ومشــروع داخلــي يتمثــل فــي إصــدار مراســيم وقوانــن مســتمرة ال تنتهــي أبــداً،
الغــرض منهــا هــو مصــادرة األراضــي الفلســطينية الســتعمارها مســتقبالً ،واحلــد
مــن النمــو الطبيعــي والعضــوي للمجتمعــات الفلســطينية عبــر منــع البنــاء
والتوســع اجلديديــن إلــى مــا بعــد القــدس الكبــرى».
ويوضــح بابيــه أن الوســيلة األبــرز لتوســيع مســاحة «إســفني القــدس الشــرقية»
كانــت الســرقة املمنهجــة لألراضــي واالســتيطان ،وتصميــم بعــض املناطــق
كمســاحات خضــراء ورئــة خضــراء للمدينــة اجلديــدة ،بتعبيــر آخــر ،مناطــق
محظــورة علــى الفلســطينيني ،باإلضافــة إلــى هــدم املنــازل والرفــض املتكــرر
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
حتتيــة ملشــاريع إســكان فلســطينية مســتقبلية ،مــع أن املواطنــن املقدســيني
كانــوا يدفعــون الضرائــب ذاتهــا التــي يدفعهــا املســتوطنون اإلســرائيليون.
جــاء الفصــل الرابــع حتــت عنــوان «الرؤيــة التــي قدمهــا آلــون» ،وفيــه يتطــرق
املؤلــف إلــى حاجــة الدولــة احملتلــة لرســم عمليــات االســتيالء اجلديــدة بطريق ـ ٍة
تُرضــي شــهيتها وتهــدئ مخاوفهــا .وفــي هــذا اخلصــوص ،يذكــر الكاتــب أن إيغــال
آلــون كان يقــود وحــدات النخبــة الصهيونيــة ومســؤوال ً فعــا ً عــن التطهيــر
العرقــي فيالقــرى والبلــدات الفلســطينية عــام  ،1948وقدمــت لــه نتائــج حــرب
حزيــران فرصــة الســتعادة أمجــاده القدميــة ،وكان مشــروعه يقــوم علــى تهجيــر
فلســطينيي الضفــة إلــى األردن.
ويبــن 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
إلــى معضلــة إســرائيل األبديــة ،وشــغلها الشــاغل منــذ نشــأة دولتهــا .ويشــير
بابيــه ،إلــى أن آلــون ســيطر علــى الفكــر اإلســتراتيجي للحكومــة اإلســرائيلية
خــال الســنوات األولــى التــي تلــت احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتــرك
بصمتــه علــى خرائــط االحتــال ،وال يــزال أســلوب العمــل الــذي ابتكــره يوجــه
السياســة اإلســرائيلية حتــى اليــوم ،وجوهــر هــذا األســلوب يقــوم علــى اقتــراح
ـكل غيــر مباشــر ،والســعي
حلكــم املناطــق الفلســطينية املكتظــة بالســكان بشـ ٍ
مبــوازاة ذلــك إلــى ضــم ســائر املناطــق.
الطعام مقابل االستسالم!
حتــت عنــوان» مكافــآت اقتصاديــة وعقوبــات انتقاميــة» ،يســرد املؤلــف فــي الفصــل
اخلامــس ،كيــف أنــه خــال شــهر حزيــران  ،1967وضعــت إســرائيل أســاس واقــع
جديــد فــي الضفــة والقطــاع اســتمر حتــى اليــوم .وكانــت الفكــرة املهيمنــة
هــي كيفيــة فــرض واقــع اقتصــادي ُيكّــن املســتعمرين اجلــدد مــن الهيمنــة علــى
الســكان األصليــن .ويشــير بابيــه فــي هــذا الشــأن إلــى أن االفتــراض األساســي
متثــل فــي بنــاء مجموعتــن مــن املصالــح ،وفيمــا يخــص الســكان األصليــن
للبــاد ،فــإن االقتصــاد يجــب أن يعمــل كمكافــأة علــى الســلوك اجليــد ،وأيضــا ً
وســيلة عقــاب علــى الســلوك الســيئ مــن وجهــة نظــر املســتعمرين .لكــن مبــا
أن االحتفــاظ باألراضــي أمــر ٌ مكلــف بالنســبة للكيــان الصهيونــي ،كان ال بــد مــن
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خلــق حقائــق تســتند إلــى املســاعدات اآلتيــة مــن الواليــات املتحــدة وأوروبــا .كمــا
كان مــن الضــروري -وفــق الكتــاب -اإلفــادة اقتصاديــا ً مــن األراضــي املســتعمرة
اســتيطانيا ً عبــر احتكارهــا واإلفــادة مــن األيــدي العاملــة الفلســطينية الرخيصــة،
وهــذا مــا يشــرح ســبب إصــرار إســرائيل علــى اإلمســاك بالسياســة االقتصاديــة
لألراضــي الفلســطينية املســتعمرة اســتيطانيا ً عــام .1967
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فــي الفصــل الســادس املعنــون بـــ «التطهيــر العرقــي فــي حزيــران  ،»1967يؤكــد
بابيــه أن حــزب العمــل اإلســرائيلي كان أكثــر شــرا ً وتوافقـا ً مــع املشــروع الصهيوني
االســتيطاني ،ومشــروعه يقــوم علــى تشــريد الســكان األصليــن .ويوضــح أنــه ال
توجــد ســوى مصــادر قليلــة جــدا ً تــروي موجــة األعمــال الوحشــية التــي تصاعــدت
فــي تلــك األيــام األولــى ،فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،فمنظمــات حقــوق
اإلنســان التــي تبــذل عــادة جهــودا ً حثيثــة وصادقــة لتوثيــق األدلــة فــي مثــل
هــذه احلــاالت لــم تظهــر علــى الســاحة إال بعــد فتــرة طويلــة ،كمــا لــم يكتــب
الفلســطينيون آنــذاك كتب ـا ً ومقــاالت عــن األيــام األولــى لالحتــال ،وبالتالــي ،فــإن
احملاضــر احلكوميــة تش ـكّل مصــدرا ً مهم ـاً ،ويــكاد يكــون حصري ـاً ،باإلضافــة الــى
تقريــر األمم املتحــدة ســنة  ،1971لتوثيــق هــذه السياســات اإلجراميــة.
أتــى الفصــل الســابع حتــت عنــوان «إرث حــزب العمــل مــن  ،»1977 - 1968وفيــه
يبــن املؤلــف أن فتــرة هــذا العقــد مت تصويرهــا كذبــاً ،فــي أكثــر مــن مطبوعــة
إســرائيلية ،كـ»عقــد مســتنير» ،يحمــل الكثيــر مــن فــرص الســام والتقــدم
للفلســطينيني أكثــر مــن أي وقــت مضــى .لكــن احلقيقــة -كمــا يرويهــا الكتــاب-
هــي أنــه كان عقــدا ً حتــوَّل فيــه أهــل األراضــي احملتلــة ،منــذ اليــوم األول ،إلــى نــزالء
مــدى احليــاة (هــم وأطفالهــم وأحفادهــم) فــي ســجن حتكمــه بيروقراطيــة تنظــر
إليهــم بوصفهــم تهديــدا ً محتمــا ً ومصــدر خطــر .ويتطــرق الكاتــب للحديــث
عــن أحــد الضبــاط الكبــار باجليــش اإلســرائيلي ،وقيــادي فــي حــزب العمــل ،وهــو
مردخــاي غــور الــذي تقــدم مبشــروع للحكومــة فــي متــوز /يوليــو  1967يقضــي بخلق
ظــروف جتبــر الفلســطينيني علــى الرحيــل ،وضــرورة اســتيعاب الجئــي غــزة فــي
الضفــة الغربيــة ،ثــم الضغــط علــى اجلميــع للرحيــل فقــط ،وأنــه يجــب العمــل
علــى ترســيخ الشــعور بعــدم األمــل فــي البقــاء ،وجتميــد كل مشــروعات اإلغاثــة
واملســاعدة والتنميــة لتشــجيع الترانســفير.
وجــاء الفصــل الثامــن بعنــوان» بيروقراطيــة الشــر» ،ويســرد فيــه بابيــه اخلطــوات
التفصيليــة للخطــة اإلســرائيلية ،إذ يقــول« :عندمــا انتهــت اجتماعــات مجلــس
الــوزراء األساســية فــي حزيــران /يونيــو  ،1967انتهــى القــرار باســتبعاد الضفــة
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الغربيــة وقطــاع غــزة مــن أي جــدول أعمــال للســام ،ونقــل حكمهــا إلــى اجليــش،
واإلذن ببعــض عمليــات الطــرد اخلفــي دون طــرد جماعــي ،وإدمــاج األراضــي فــي
الدولــة اليهوديــة دون ضمهــا رســمياً ،وبالتالــي ،تــرك النــاس هنــاك فــي طــي
النســيان املدنــي والشــخصي».
جلنة السلب
يتطــرق الكاتــب إلــى اللجنــة املســماة «جلنــة املديريــن العامــن» ،التــي كانــت
مشــكّلة مــن املديريــن العامــن جلميــع الــوزارات ،وأُوكل إليهــا وضــع البنيــة
األساســية للســجن الكبيــر .هــذه اللجنــة ،وفــق الكتــاب ،أُنشــئت فــي  15حزيــران/
يونيــو  ،1967وجميــع اجتماعاتهــا مدونــة فــي مجلديــن يضمــان آالف الصفحــات،
وكان هدفهــا الرغبــة فــي تعزيــز الوجــود اليهــودي فــي الضفــة الغربيــة ،وبدرج ـ ٍة
أقــل فــي قطــاع غــزة.
فــي الفصــل التاســع املعنــون بـ»فــي الطريــق نحــو االنتفاضــة،»1987 - 1977 ،
يذكــر املــؤرخ بابيــه أن هــذا العقــد كان مملــوءا ً بخيبــات األمــل للفلســطينيني،
حيــث ســماه الكاتــب «عهــد املســتوطنني» .وبانــدالع االنتفاضــة فــي العــام ،1987
اســتجاب الفلســطينيون لالنتفاضــة بصــور ٍة لــم حتــدث منــذ ثالثينيــات القــرن
العشــرين ،وأصبحــت صــورة الطفــل النحيــل ،الــذي يواجــه دبابــة عمالقــة بحجــر
فــي يــده ،أيقونــة لفلســطني فــي أعــن العالــم.
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
علــى مــدى نصــف قــرن ،تشــجع اآلخريــن -مــن أنظمــة ومعارضــن علــى حــ ٍد
ســواء -علــى االعتقــاد بــأن حقــوق اإلنســان واحلقــوق املدنيــة فــي الشــرق األوســط
ال قيمــة لهــا».
خدعة ومتثيلية
الفصــل العاشــر خصصــه الكاتــب للحديــث عــن «االنتفاضــة األولــى– 1987 ،
 ،»1993إذ يوضــح« :اســتمرت االنتفاضــة األولــى ســت ســنوات ،وقُتــل فيهــا ألــف
فلســطيني واع ُتقــل  120ألفـاً ،كثيــر منهــم دون ســن السادســة عشــرة .ثــم وقــع
الفلســطينيون فــي خدعــة اتفــاق أوســلو الــذي امتــأ باألســاطير ،ولــم تنتــج عنــه
ســوى زيــادة الســيطرة اإلســرائيلية ووحشــية املســتوطنني» .فــي النهايــة ،نتــج
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عــن االنتفاضــة األولــى منــوذج آخــر للســجن املفتــوح ،وبعــد اإلطاحــة باالنتفاضــة
الثانيــة ،ظهــر منــوذج جديــد لســجن شــديد احلراســة عــام  ،2000واســتمر هــذا
النمــوذج عــدة ســنوات ،ثــم حتــول إلــى منــوذج مختلــط مــن كل مــا ســبقه فــي
عــام .2005
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فــي الفصــل احلــادي عشــر الــذي جــاء بعنــوان «متثيليــة أوســلو واالنتفاضــة
الثانيــة» ،يناقــش الكاتــب أســرار ومجريــات اتفاقيــة أوســلو ،ومــا تعرضــت لــه مــن
عقبــات وحتديــات جنمــت عنهــا االنتفاضــة الثانيــة .يقــول بابيــه :احلقيقــة أكثــر
تعقيــداً ،فشــروط املفاوضــات كانــت مســتحيلة التحقيــق ،واالدعــاء أن عرفــات
رفــض احتــرام التعهــدات الفلســطينية التــي تضمنهــا االتفــاق غيــر دقيــق ،فلــم
يكــن باســتطاعته أن ينفــذ تعهــدات مســتحيلة .كانــت عمليــة الســام طرح ـا ً
فاش ـا ً منــذ البدايــة ،وأن اســتثناء حــق العــودة الفلســطيني مــن جــدول أعمــال
مفاوضــات الســام شــكل ســببا ً رئيســيا ً إلفقــاد أوســلو قيمتهــا كعمليــة ســام.
ويوضــح« :لــم تقــ ّدم املفاوضــات شــيئا ً غيــر إضفــاء الشــرعية علــى االحتــال
بوصفــه احتــاال ً ال امتــدادا ً حلالــة اســتعمارية قائمــة أص ـا ً فــي األراضــي احملتلــة
عــام  ،1948وكذلــك تكــون املســتعمرات القائمــة فــي الضفــة غيــر قابلــة لتكــون
ـزء مــن أيديولوجيــا صهيونيــة ،إضافــة إلــى كونهــا
جــزءا ً مــن املفاوضــات ،ألنهــا جـ ٌ
ـجن فــي العالــم ،وكذلــك يكــون هــدف
جــزءا ً ال يتج ـزّأ مــن أدوات تثبيــت أكبــر سـ ٍ
املســاعدات الدوليــة ،إضافــة إلــى املؤسســات الرســمية الفلســطينية التــي
نشــأت عــن املفاوضــات ،هــو خفــض مصاريــف االحتــال وحتريــره مــن مســؤولياته
األمنيــة واإلداريــة وغيرهــا جتــاه ســكان هــذه املناطــق احملتلــة الذيــن يُشــير إليهــم
االحتــال الصهيونــي بوصفهــم «مقيمــن».
بروفة املوت!
فــي الفصــل األخيــر املعنــون بـ»منــوذج الســجن املشــدد احلراســة :قطــاع غــزة»،
يــروي املؤلــف عمليــة بنــاء مدينــة عربيــة وهميــة فــي صحــراء النقــب عــام ،2004
ومبــان عامــة وســيارات .بلغــت كلفــة
وفيهــا شــوارع بأســماء محــددة ،ومســاجد
ٍ
هــذه املدينــة الشــبح  45مليــون دوالر ،وحتولــت إلــى غــزة مزيفــة فــي شــتاء 2006
بعــد صمــود حــزب اهلل فــي قتــال إســرائيل فــي الشــمال ،لكــي يســتعد اجليــش
اإلســرائيلي خلــوض «حــرب أفضــل» فــي مواجهــة حمــاس فــي اجلنــوب .ويذكــر الكاتب
أنــه فــي حــرب  ،2009جــرى بــدال ً مــن الهجــوم علــى املدينــة الوهميــة ،هوجمــت غــزة
احلقيقيــة ،منوهـا ً إلــى أن خالصــة الشــهادات التــي قدمهــا جنــود إســرائيليون أكــدت
أنهــم تلقــوا أوامــر بالهجــوم علــى غــزة وكأنهــم يهاجمــون معقـا ً معاديـا ً ضخمـاً.
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وتأسيس ـا ً علــى مــا ســبق ،نــود اإلشــارة إلــى أن هــذا الكتــاب هــو تاريــخ لقــوى
االحتــال أكثــر منــه تاريخ ـا ً للشــعب اخلاضــع لالحتــال ،فهــو يســعى لتفســير
اآلليــة التــي مت اســتحداثها حلكــم ماليــن الفلســطينيني ،وليــس الســتعادة مراحل
حياتهــم .صحيــح أن الفلســطينيني يظهــرون فــي الكتــاب ،لكنــه فــي الواقع ســرد
ملــا تعرضــوا لــه مــن قمــع ،أكثــر منــه ســردا ً لتطلعاتهــم ونســيجهم االجتماعــي،
ونتاجهــم الثقافــي ،وجلوانــب أخــرى مــن حياتهــم.
إن تفكيــك هــذا الســجن الكبيــر ،الــذي ضحايــاه هــم الفلســطينيون وجــادوه
ينتمــون إلــى أبشــع احتــال عرفتــه البشــرية ،ســوف يبعــث برســال ٍة أكثــر تفــاؤال ً
لــكل مــن يعيــش حتــت الظلم فــي هــذا العالــم املضطــرب ،كمــا وعلــى دول العالم،
ال ســيما التــي كانــت ســببا ً فــي نكبــة الفلســطينيني ،أن تعتــرف بظلمهــا لنــا ،ملــا
ســاهمت بــه مــن تثبيــت وتقويــة هــذا الكيــان الغاصــب فــي أرضنــا .إن احلصانــة
التــي حظيــت بهــا دولــة االحتــال ،فــي الســنوات اخلمســن األخيــرة ،تشــجع
اآلخريــن ،ســواء أكانــوا أنظمــة أم تيــارات ،علــى االســتهانة باحلقــوق اإلنســانية
واملدنيــة للشــعوب ،كمــا ســيظل العالــم يغلــي باالضطــراب والــدم والتفتيــت.
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Vehicles of Decolonization: Public Transit in the Palestinian West Bank (Critical
)Race, Indigeneity, and Relationality
Maryam S. Griffin
Temple University Press 202
وسائل إنهاء االستعمار :النقل العام في الضفة
الغربية في فلسطني (السباق احلرج ،األصالة،
والروابط)
مرمي س .جريفني
 231صفحة

تنفــرد هــذه الدراســة بكونهــا ترصــد مســاحة بديهيــة فــي حيــاة البشــر فــي عاملنــا
اليــوم فــي أي مــكان ،إذ يأتــي األفــراد مــن خلفيــات متنوعــة مــع مســارات مختلفــة
للتجمــع فــي مركبــات النقــل للتنقــل بسالســة داخــل املــدن وفيمــا بينهــا؛ ولكنــه
ليــس كذلــك فــي الضفــة الغربيــة فــي فلســطني .يشــير الكتــاب إلــى أن وســائل
النقــل العــام مبختلــف تفاصيلهــا تشــكل حتدي ـا ً لالســتعمار وقيــوده علــى حياتهــم
اليوميــة وتنقالتهــم .وتتأثــر وســائل النقــل العــام بشــدة بسياســات وممارســات
ـتعمر بالطــرق العامــة ،كمــا هــي حــال
االســتعمار االســتيطاني نظــرا ً لتحكــم املسـ ِ
الشــبكة بــن املــدن الفلســطينية اخملتلفــة ،مــا يجعــل التنقــل باســتخدام وســائل
النقــل كســرا ً للقيــود ،وهــو كســر يتعــارض مــع مســألة ضــم أكبــر مســاحة ممكنــة
مــن األراضــي بأقــل عــدد مــن الســكان ،وهنــا ،ال تكتفــي إســرائيل بالفصل بــن املناطق
التــي يقطنهــا الفلســطينيون واملناطــق التــي يقطنهــا اإلســرائيليون ،وإمنــا تقــوم
بالفصــل بــن الســكان الفلســطينيني أنفســهم وتعيــق حتركاتهــم ،إذ تقــارن الكاتبــة
بــن التنظيــم والترتيــب الــذي يحصــل عليــه املســتوطنون ،والصعوبــات والتحديــات
التــي تواجــه الفلســطينيني ،الذيــن يشــكلون الســكان األصالنيــن.
اســتخدمت الكاتبــة مجموعــة مــن الدراســات الفلســطينية ودراســات املقاومــة
والتنقــل ،جمعــت معهــا مالحظاتهــا بعــد زيــارة فلســطني ومشــاهدتها للواقــع.
يقــع الكتــاب فــي خمســة فصــول تســبقها مقدمــة ومختصــر عــن وســائل النقــل
فــي الضفــة الغربيــة وتلحقهــا خامتــة وملحــق .ويشــكل الكتــاب دراســة مهمــة ذات
تسلســل تاريخــي منظــم وعميــق وواضــح لشــرح تفاصيــل الطــرق واملناطــق التــي
اســتولت عليهــا إســرائيل.
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احلركــة الطالبيــة الفلســطينية فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة
أحمد حنيطي
مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2021
 216صفحة

يقــع الكتــاب ضمــن سلســلة آفــاق املســتقبل الصــادرة عــن مؤسســة الدراســات
الفلســطينية ،وهــو يتكــون مــن ســبعة فصــول ومقدمــة وخامتــة وملحــق .يتصــدر
فصولــه مدخــل نظــري ،أمــا منهجي ـاً ،فاعتمــد الباحــث فــي دراســته علــى العديــد
مــن املقابــات ،وقــام بتحليــل مضمــون البيانــات الصــادرة مــن األطــر الطالبيــة.
حتلــل الدراســة عمــل احلــركات الطالبيــة منــذ ســبعينيات القــرن املاضــي وحتــى عــام
 2020فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ويشــير إلــى االختــاف بــن مســيرة احلــركات
الطالبيــة فــي الضفــة الغربيــة عنهــا فــي قطــاع غــزة ،ومــن جملــة األســباب التــي
أدت إلــى هــذا االختــاف طبيعــة اجملتمــع وبنيتــه االجتماعيــة ومســألة االنقســام
السياســي ،باإلضافــة إلــى الهيكليــة اإلداريــة للجامعــات .ومــن التحديــات التــي
تواجــه احلركــة الطالبيــة فــي فلســطني ،حســب الدراســة ،غيــاب املشــروع الوطنــي
وفوضــى الهويــة الوطنيــة وأزمــات اجلامعــات املتالحقــة والوضــع االقتصادي واالنقســام
السياســي .وحتــاول الدراســة تبيــان عالقــة احلــركات الطالبيــة بالتحــوالت السياســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي فلســطني ،وحتديــد دور املــرأة فــي احلــركات الطالبيــة.
حتظــى الدراســة بأهميــة فــي ظــل غيــاب دراســات مشــابهة تتنــاول هــذا املوضــوع،
ومــع األزمــات املتالحقــة التــي تواجــه اجلامعــات الفلســطينية اليــوم.
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مفهمــة فلســطني احلديثــة :منــاذج مــن
املعرفــة التحرريــة
إشراف وحترير :عبد الرحيم الشيخ
عدة مؤلفني
مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2021
 256صفحة

يأتــي هــذا الكتــاب كجــزء أول ضمــن سلســلة دراســات بحثيــة تصــدر بتعــاون بــن
جامعــة بيرزيــت ومؤسســة الدراســات الفلســطينية .يقــع الكتــاب فــي ســبعة
فصــول أجنزهــا طلبــة برنامــج الدكتــوراة فــي العلــوم االجتماعيــة فــي جامعــة بيرزيت.
تنوعــت األبحــاث حــول الهويــة والوجــود والدميغرافيــا .ويجمــع الكتــاب فلســطني فــي
طياتــه بــن الزمــان واملــكان تاريخــا ً وحاضــرا ً ومســتقبالً .جــاءت العناويــن كاآلتــي:
«مــن أروقــة احملاكــم االســتعمارية إلــى األرض :الصــراع اليومــي علــى الزمــان واملــكان
فــي األغــوار الفلســطينية» ،لفيــروز ســالم« .ســؤال الدميوغرافيــا :بــن التوجهــات
الفلســطينية واإلســرائيلية الراهنــة» ،خللــود ناصــر« .االشــمئزاز كآليــة اســتعمارية:
ـول واإلغالقــات العســكرية:
االســتعمار الصهيونــي منوذجـاً» ،ألشــرف بــدر« .حظــر التجـ ّ
اعتقــال الزمــكان الفلســطيني وحتريــره» ،لقســم احلــاج« .أبعــاد الهويــة الفلســطينية
فــي ســير ذاتيــة ومذكــرات مــن نابلــس ( ،»)1967– 1948لعلــي موســى« .صــور الفاعلية
فــي الكتــب املدرســية الفلســطينية» ،ألســماء الشــرباتي« .مــا بعــد فلســطني:
اخلطــاب الثقافــي الفلســطيني وتراجيديــا الهزميــة» ،لعبــد اجلــواد عمــر.
وحســب مقدمــة الكتــاب ،فــإن مفهمــة فلســطني احلديثــة تســعى إلــى «جتــاوز مزدوج
للفــوات النظــري وفوضــى املفهمــة حــول مــا تعنيه فلســطني كـ»حالــة اســتعمارية»
بــن تيــارات عديــدة تتنافــس اليــوم علــى «كســب فلســطني» فــي رصيدهــا النظــري
كدراســات :مــا بعــد االســتعمار ،واالســتعمار االســتيطاني ،واألصالنيــة ،والبحــث
احملــارب ،وإعــادة زعزعــة العــام».
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Ibrahim Natil
Emerald publishing limited 2021
الصــراع واجملتمــع املدنــي ومتكــن املــرأة :نظــرة
ثاقبــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
إبراهيم نتيل ٢٠٢١
 144صفحة
يقــدم الكتــاب دراســة عميقــة عــن مشــاركة املــرأة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
فــي اجملتمــع املدنــي رغــم التحديــات التــي تواجههــا فــي ظــل األزمــات السياســية
واالقتصاديــة ،والتاريــخ االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي للمــرأة فــي فلســطني
واملؤسســات احملليــة الفاعلــة .ويســتعرض تاريــخ مشــاركة املــرأة فــي كافــة مجــاالت
التنميــة .ويفحــص جهــود ومســاعي قيــادة املؤسســات احملليــة لتحقيــق األهــداف
اخملتلفــة ألنشــطة التمكــن والتغييــر ،مــن خــال دور القيــادة احملليــة للمجتمــع املدنــي
فــي إدارة األنشــطة فــي االنتخابــات الوطنيــة واحملليــة ،ويــدرس أيضــا ً العالقــة بــن
القيــادات النســوية واجملالــس احملليــة واجملتمــع املدنــي كحالــة دراســية ،ويناقــش مــا
إذا كانــت املــرأة قــد شــاركت بفعاليــة فــي األنشــطة ومــدى تأثيــر ذلــك علــى تطويــر
اجملتمــع احمليــط بهــا .وتشــمل الدراســة اســتعراض األنشــطة النســائية التــي قمــن
بهــا إلنهــاء االنقســام السياســي واملقاومــة الســلمية ،وحتلــل اجلهــود واملســاعي
التــي تبذلهــا املنظمــات احملليــة لتحقيــق األهــداف اخملتلفــة لتمكــن املــرأة مــن خــال
تنظيــم أنشــطة تدريبيــة لبنــاء القــدرات ،ومراقبــة اجملتمــع وتقــدمي املشــورة .يتكــون
الكتــاب مــن مقدمــة وســبعة فصــول وخامتــة ،يســتعرض خاللهــا أيضـا ً دور منظمــات
اجملتمــع املدنــي فــي تقــدمي اخلدمــات الصحيــة والثقافيــة والتعليميــة واالجتماعيــة
أثنــاء األزمــات اإلنســانية.
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Aftershocks: Pandemic Politics and the
End of the Old International Order
Colin Kahl and Thomas Wright
St. Martin’s Press 2021
الهــزات املرتــدة :السياســة الوبائيــة ونهايــة
النظــام الدولــي القــدمي
كولن كال وتوماس رايت
 464صفحة
يشــكل الكتــاب صــورة حيــة لنظــام دولــي مصــاب بخلــل وغيــر قــادر حتــى علــى التعــاون
البســيط فــي مواجهــة حالــة طــوارئ صحيــة عامــة عامليــة مميتــة .يحكــي قصــة -أزمــة
سياســية عامليــة مســتمرة -ومشــهد فوضــوي مــن عــدم اليقــن واخلــوف واملنفعة السياســية.
ويســعى الكتــاب إلــى اســتخدام األزمــة كأداة تشــخيصية لتحديــد املســار الطويــل األمــد
للنظــام الدولــي .يجــادل كال ورايــت بــأن الوبــاء لعــب دور احملفــز وليــس املســبب فــي االنهيــار
النهائــي للنظــام العاملــي الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة .لقــد انتهــى عصــر تعــاون القــوى
العظمــى .قــد يكــون االعتمــاد املتبــادل عبــر الوطنــي -فــي االقتصــاد واألمــن والصحــة العامــة
والبيئــة -آخــذا ً باالزديــاد ،ولكــن التنافــس بــن الواليــات املتحــدة والصــن يخلــق آثــارا ً ســلبية
ميكــن أن جتعــل العالــم أقــل اســتقرارا ً وأقــل أمانـاً .يجــادل املؤلفــان بأنــه يجــب علــى الواليــات
املتحــدة والــدول ذات التفكيــر املماثــل أن تتخلــى عــن بنــاء نظــام عاملــي للحكــم ،وأن تتعــاون
بــدال ً مــن ذلــك ملعاجلــة اخملاطــر املشــتركة ،مــع احلفــاظ علــى املبــادئ الدوليــة الليبراليــة
للشــفافية واملســاءلة .إن الكتــاب موجــه للــرأي العــام وينتقــد السياســة اخلارجيــة األميركيــة
ويضــع أمامهــا مســارات جديــدة مــن أجــل أن تتعــاون مــع العالــم لتجنــب مخاطــر األوبئــة
وغيرهــا مــن التحديــات التــي قــد تواجــه العالــم فــي املســتقبل .يزخــر الكتــاب باملعلومــات
والتحقيقــات الصحفيــة والتحليــات السياســية التــي يقدمهــا الكاتبــان بلغــة سلســة.
يتكــون الكتــاب مــن ثالثــة عشــر فص ـا ً موزعــة علــى أربعــة أقســام ،باإلضافــة للمقدمــة.
يســتعرض الكتــاب التاريــخ السياســي جلائحــة اإلنفلونــزا التــي اجتاحــت العالــم بــن عامــي
 1918و ،1919ويقــدم بحثـا ً مكثفـا ً حــول العواقــب العامليــة جلائحة كوفيــد .كما يتنــاول الكتاب
آليــات اســتجابة الــدول الدميقراطيــة واالســتبدادية للجائحــة ،التــي يــرى مؤلفــا الكتــاب أنهــا
آليــات غيــر مالئمــة مت إعطــاء األولويــة فيهــا للمنافســة واأليديولوجيــا علــى حســاب التعــاون
والعلــوم ،إلــى جانــب االســتجداء علــى حســاب العمــل اجلماعــي ،ونشــر املعلومــات املضللــة
بــدال ً مــن خلــق حقيقــة مشــتركة ،والتحــدث مبــا يصفهــا الكتــاب التفاهــات عــن اإلنصــاف
أثنــاء مشــاهدة تزايــد أعــداد املوتــى.
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Capital and State Building in the West
Bank
Kareem Rabie
Duke University Press 2021
فلسطني تقيم حفال ً والعالم مدعو
رأس املال وبناء الدولة في الضفة الغربية
كرمي ربيع
 272صفحة
يقــوم الكتــاب علــى مقاربــة مختلفــة وجديــدة لفهم واقــع السياســة الفلســطينية،
فمعظــم الدراســات والســرديات تتعامــل مــع الذاكــرة التاريخيــة واجلماعيــة
وتســتثني الواقــع السياســي القائــم ،مــن هنــا ،يتعمــق الكتــاب فــي اقتصاديــات
االســتعمار واالحتــال العســكري ،ودور الدبلوماســية الدوليــة فــي االنقســامات بــن
الفلســطينيني ،ويأتــي علــى التناقضــات والتفاوتــات الهائلــة بــن الضفــة والقطــاع،
بحيــث يتــم تصويــر رام اهلل ،وفــق الكتــاب ،علــى أنهــا «منــوذج» .والكتــاب يتعامــل
مــع مشــكلة الدولــة والتنميــة فــي فلســطني مــن زوايــا مختلفــة ،فيدعــي أن منــوذج
مدينــة روابــي الواقعــة علــى تــال رام اهلل وبيرزيــت هــي جتلــي مفهــوم بنــاء الدولــة
كمــا تــراه الســلطة الوطنيــة .ويتطــرق الكاتــب إلــى اخلصخصــة وتأثيراتهــا علــى
بنــاء هــذه الدولــة .ويقــدم الكتــاب قــراءة فــي اجلدلــن اإلعالمــي والسياســي اللذيــن
أحاطــا بإنشــاء مدينــة روابــي.
يحتــوي الكتــاب علــى عشــرة فصــول ومقدمــة وخامتــة وملحــق ،ويشــكل دراســة
نوعيــة تســتدعي الترجمــة للعربيــة ،ويأتــي بلغــة أكادمييــة ،ويوظــف مصــادر متنوعــة
تشــمل دراســات ومقابــات وحتليــات ،وميكــن القــول إنــه دراســة أنثروبولوجيــة تتحــدث
عــن التنميــة ومشــروع بنــاء الدولــة واخلصخصــة والليبراليــة اجلديــدة فــي فلســطني،
ويرصــد االنتقــادات املوجهــة ملشــروع بنــاء روابــي ،كمــا يخصــص الفصلــن التاســع
والعاشــر ملســألة اســتغالل املســتوطنني خلطــاب حقــوق اإلنســان وتوجيهــه لدعــم
املشــاريع واالدعــاءات اإلســرائيلية وفــرض املزيــد مــن القيــود علــى الفلســطينيني،
ال ســيما خطــاب منظمــة «ريجافيــم» اإلســرائيلية ،التــي تدعــي أن روابــي تعتــدي
علــى األراضــي اإلســرائيلية ،فــي إشــارة إلــى القيــود علــى احلركــة واحليــاة والســكن
والتنميــة التــي تفرضهــا دولــة االحتــال علــى الشــعب الفلســطيني.
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The book of Ramallah: A City in short fiction
Edited by: Maya Abu Al-Hayat
Comma Press 2021
كتاب رام اهلل :املدينة في قصص قصيرة
حترير :مايا أبو احليات
 112صفحة
يحتــوي الكتــاب على عشــر قصــص قصيــرة كتبهــا مؤلفــون فلســطينيون معاصرون،
عــن املدينــة اجلبليــة احملاطــة بالعديــد مــن املســتوطنات واحلواجــز العســكرية التــي
يقضــي املســافرون بــن رام اهلل ومدينــة أخــرى معظــم وقتهــم فــي االنتظــار عليهــا
بشــكل يومــي.
يقــع الكتــاب ضمــن سلســلة كتــب لــدار كومــا بــرس للنشــر عــن املــدن ،إذ ال بــد أن
كل مدينــة فــي العالــم لهــا قصتهــا وتاريخهــا ،وفــي كل مدينــة يكتــب الروائيــون
والقاصــون رواياتهــم وقصصهــم التــي تخلــد تلــك املدينــة وحتفــظ ذاكرتهــا ألجيــال
قادمــة .وفــي رام اهلل وعــن قصصهــا ،يتشــارك احلاجــز العســكري بعــض القصــص
ليصــف املشــهد املؤلــم .فــي املقدمــة ،تصــف الروائيــة مايــا أبــو احليــات تاريــخ رام اهلل
وحياتهــا االجتماعيــة ،مدينــة نابضــة باحليــاة مليئــة بالتناقضــات يشــوبها االحتــال
واحلواجــز .تقــول أبــو احليــات« :إنهــا مدينــة التناقضــات مــع ثقافــة املقاهــي الراقيــة
واملطاعــم احلديثــة باإلضافــة إلــى مطاعــم الفالفــل وأســواق للطبقــة العاملــة..
مدينــة فيهــا ثالثــة مخيمــات لالجئــن الفلســطينيني وهــي :اجللــزون واألمعــري
وقلنديــا».
يرســم هــذا الكتــاب القصصــي صــورة مــا يعيشــه الفلســطيني فــي حياتــه اليومية.
لغتــه أدبيــة جميلــة ،وقصصــه مــن نســج خيــال كتابهــا ،لكنهــا ذات مطابقــة
بســياقات الواقــع ،تســرد املعانــاة ولكــن بإضافــة العنصــر القصصــي والســرد اجلميــل.
شــارك فــي هــذا الكتــاب الروائيــون والقاصــون :إبراهيــم نصــر اهلل ،ومايــا أبــو احليــات،
وزيــاد خــداش ،وليانــا بــدر ،وأنــس أبــو رحمــة ،وأحــام بشــارات ،وأميــر حمــاد ،وخالــد
حورانــي ،وأحمــد جابــر ،ومحمــود شــقير.
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ملوك فلسطني من ما قبل امليالد إلى سنة
 100بعد امليالد
تامر مهنا الزغاري
الرعاة للدراسات والنشر وجسور للنشر
والتوزيع 2021
 362صفحة

يبحــث الكتــاب فــي تاريــخ ملــوك حكمــوا فلســطني مــن قبــل امليــاد إلــى العــام
 100بعــد امليــاد ،باالعتمــاد علــى مئــة مرجــع تاريخــي بلغــات متعــددة مــن أجــل
جتميعهــا فــي هــذا الكتــاب ،أولهــم ســام بــن نــوح (أكبــر أبنــاء النبــي النــوح) مــن
األســرة العمليقيــة ( 5098إلــى  )4498قبــل امليــاد .ركــب ســام ســفينة نــوح وجنــا مــع
الناجــن ،وكان نصيبــه أن يحكــم وســط األرض .اســتقر فــي بيــت املقــدس وبناهــا وكان
ملــكا ً عليهــا .يستشــهد الباحــث ببعــض اآلثــار التــي وجــدت فــي منطقــة شــعفاط
تعــود إلــى العــام  5000ق .م ،ويؤكــد فــي املراجــع التاريخيــة توثيقـا ً للمعلومات الــواردة.
آخــر امللــوك الــوارد فــي الكتــاب هــو امللــك الرابــع والســتون أغريبــاس الثانــي ( 27إلــى
 )100بعــد امليــاد ،الــذي أصبــح ملــكا ً علــى فلســطني عــام  48بعــد امليــاد ،بعدمــا
توفــي عمــه امللــك هيــرودوس الثانــي .حكمهــا ملــدة  52عامــا ،وكان آخــر ملــوك األســرة
األدوميــة.
تتقــدم الكتــاب خلفيــة تاريخيــة بأســماء أطلقــت علــى منطقــة فلســطني ،ثــم
عنــوان «الفلســطينيون ليســوا مــن جزيــرة العــرب أو جزيــرة كريــت» ،ويكتــب فــي
إثبــات خطــأ النظريتــن ،منهــا استشــهاده باآلثــار التــي وجــدت وتــدل علــى قــدم
احلضــارة فــي فلســطني ،ومــن ضمنهــا اآلثــار الكنعانيــة التــي تعــود إلــى خمســة
آالف عــام قبــل امليــاد ،بينمــا هــي فــي اجلزيــرة العربيــة تعــود إلــى حوالــي األلفــن
وخمســمئة عــام قبــل امليــاد.
ومــن جملــة مــا كتــب الباحــث أن ســام بــن النبــي نــوح ســكن فلســطني وبنــى
مدينتهــا «ســميت (يبــوس) التــي تعنــي املنطقــة اليابســة ،وذلــك بســبب أن األرض
كانــت قبــل ذلــك غارقــة بالطوفــان العظيــم ،وهــذا يــدل علــى أن فلســطني لــم تكــن
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فارغــة كــي يأتــي مهاجــرون ليكونــوا أول الســاكنني لهــا» .أمــا فيمــا يخــص نفــي
نظريــة جزيــرة كريــت ،فوضــح أربعــة تفســيرات إلثبــات خطئهــا ،مــن ضمنهــا أن
جزيــرة كريــت واليونــان كانتــا جــزءا ً مــن اإلمبراطوريــة الفلســتية القدميــة ،وعندمــا
جــاءت القبائــل الفلســتية إلــى فلســطني ،كان ذلــك مبثابــة العــودة إلــى الوطــن
وليــس قدومــا ً ملهاجريــن أو غــزاة.
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بيان صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
الدورة العادية الحادية والثالثون
دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن
رام الله -فلسطين
 6-8شباط /فبراير 2022
عقــد المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية دورتــه العاديــة الحاديــة والثالثيــن
«دورة تطويــر وتفعيــل م.ت.ف وحمايــة المشــروع الوطنــي والمقاومــة الشــعبية (دورة
الشــهيد القائــد الوطنــي جمــال محيســن)» فــي مدينــة رام اللــه مــن  6-8شــباط  ،2022وقــد
بــدأت الجلســة بعــزف النشــيد الوطنــي الفلســطيني وتــاوة الفاتحــة ً
ترحمــا علــى أرواح
شــهداء شــعبنا.
افتتــح الجلســة األب قســطنطين قرمــش ،نائــب رئيــس المجلــس الوطنــي الفلســطيني ،الــذي
تــا كلمــة ســليم الزعنــون رئيــس المجلــس ،ودعــا فيهــا الــى تعزيــز ثقــة الشــعب بالمشــروع
الوطنــي والقيــادة وتســليم الرايــة للشــباب المنتميــن للوطــن والمســتعدين للتضحيــة
الســتكمال المســيرة حتــى تحقيــق أهدافنــا فــي تقريــر المصيــر والعــودة وإقامــة الدولــة
المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.
وأضــاف الزعنــون «مــا أحوجنــا اليــوم ونحــن نواجــه الهجمــة االســتعمارية االســتيطانية أن
نعــزز مقاومتنــا الشــعبية وندافــع عــن الهويــة العربيــة واإلســامية والمســيحية للقــدس
عاصمــة دولتنــا ،إذ أتــرك مقعــدي فــي رئاســة المجلــس الوطني اليــوم لمن يســتحق ثقتكم،
فإننــي علــى ثقــة بــأن الدمــاء الجديــدة ســتقوي مؤسســاتنا وتعمــل مــن مكامــن قــوة الرجال
الذيــن يســتلهمون مــن األوائــل العزيمــة واالنتمــاء للهــدف األســمى «فلســطين»» ،وأردف
«لقــد فشــل المجتمــع الدولــي فــي تحمــل مســؤولياته فــي تنفيــذ قراراتــه وإنهــاء االحتــال
ألرضنــا ،وفــي ظــل مماطلــة وامتنــاع اإلدارة األمريكيــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــاّ ،
وتخلــي
مجلــس األمــن الدولــي عــن ّ
تحمــل مســؤولياته ،فإنــه بــات ال مفــر مــن اتخــاذ القــرار المناســب
للــرد علــى هــذه الحــرب اإلســرائيلية المفتوحــة ضــد وجودنــا ،والبــدء بإجــراءات عمليــة لكســر
قيــود مرحلــة الســلطة واالنتقــال لمرحلــة تجســيد الدولــة ،مشـ ً
ـيرا الــى ان اســتمرار االنقســام
ألحــق ضـ ً
ـررا بالغـ ًـا فــي نســيج وحدتنــا الوطنيــة ،وعلــى الطــرف الــذي تســبب بهــذا االنقســام
العمــل علــى تنفيــذ اتفاقيــات المصالحــة واالنخــراط فــي وحــدة وطنيــة شــاملة فــي إطــار
م.ت.ف الممثــل الشــرعي والوحيــد لشــعبنا».
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وفــي ختــام كلمــة الزعنــون ،تقــدم األب قســطنطين قرمــش باســتقالته مــن هيئــة رئاســة
المجلــس الوطنــي قائـ ًـا «أفتخــر بفتــرة عملنــا المشــترك ســواء وأنــا فــي هيئة رئاســة المجلس
أو قبــل ذلــك فــي عضويتــي فــي المجلــس الوطنــي ،إن الشــعب الفلســطيني بمســلميه
ومســيحييه يقــف صفـ ًـا واحـ ً
ـدا فــي الدفــاع عــن حقوقــه المشــروعة ،وفــي مقدمتهــا إنهاء
االحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية بمقدســاتها
المســيحية واإلســامية».
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واســتمع المجلــس الــى كلمــة الرئيــس محمــود عبــاس ،التــي اعتمدهــا المجلــس وثيقــة
للــدورة جــاء فيهــا «ال بــد مــن الحفــاظ علــى مؤسســات م.ت.ف وتفعيلهــا باعتبارهــا الممثــل
الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني ،والتأكيــد علــى القــرار الوطنــي المســتقل والتمســك
بثوابتنــا الوطنيــة كمــا فــي إعــان االســتقالل وقــرارات المجلــس الوطنــي فــي العــام ،»1988
وأكــد الرئيــس علــى أهميــة المحافظــة علــى منجزاتنــا الوطنيــة ،ومواصلــة بنــاء مؤسســات
دولتنــا الديمقراطيــة وااللتــزام بســيادة القانــون وحريــة التعبيــر وتطبيــق معاييــر الشــفافية
والمســاءلة ومكافحــة الفســاد وتعزيــز الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص،
ودعــم اإلبــداع وتمكيــن المــرأة والشــباب وتعزيــز القضــاء» ،وأضــاف الرئيــس أبو مــازن «القدس
الشــرقية ســتبقى عاصمــة دولــة فلســطين األبديــة وســنواصل دعــم صمــود أهلنــا ،وندعــو
للمقاومــة الشــعبية الســلمية دفاعـ ًـا عــن هويتنــا ووجودنــاُ ،نشــيد ّ
بهبــة القــدس والشــيخ
جــراح وببطــوالت أهلنــا فــي القــرى والمــدن والمخيمــات ،وقــال« :لــن نقبــل باســتمرار
االحتــال وممارســاته االســتعمارية التــي تكــرس الفصــل العنصــري وإرهــاب المســتوطنين».
وشــدد الرئيــس أبــو مــازن علــى أن مجــازر العصابــات الصهيونيــة بحــق أبنــاء شــعبنا منــذ
العــام  1948ال تســقط بالتقــادم ،داعيـ ًـا المجتمــع الدولــي الــى تنفيــذ كل مــا جــاء فــي تقريــر
منظمــة العفــو الدوليــة «أمنســتي» الــذي يمثــل خطــوة هامــة نحــو كشــف حقيقــة الجرائــم
اإلســرائيلية بحــق شــعبنا ،وجــدد الرئيــس دعوتــه الــى عقــد مؤتمــر دولــي للســام ،وتوفيــر
آليــة الحمايــة الدوليــة ألبنــاء شــعبنا وعلــى أســاس المرجعيــات الدوليــة المعتمــدة ،وقــال
«نؤكــد علــى دعــم صمــود أهلنــا فــي المخيمــات والشــتات والدفــاع عــن حــق العــودة
والتعويــض وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة .....نســتذكر وعــد بلفــور ،والعالــم أمامــه فرصــة
لتحمــل مســؤولياته تجــاه شــعبنا الفلســطيني ،خاصــة الــدول التــي تســببت بمأســاة الشــعب
الفلســطينيُ ،
ونشــيد بالــدول والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا ،وكل مــن يقــف الــى جانــب
حريــة وعدالــة قضيتنــا فــي العالــم أجمــع».
واســتمع المجلــس الــى كل مــن رئيــس لجنــة المتابعــة العربيــة فــي الداخــل محمــد بركــة،
ورئيــس القائمــة العربيــة المشــتركة أيمــن عــودة ،اللذيــن أكــدا علــى وحــدة الشــعب
الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة ،ودعيــا بقــوة الفصائــل الفلســطينية وقــوى وفعاليــات
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الشــعب الفلســطيني كافــة الــى تعزيــز وحدتهــم الوطنيــة تحــت مظلــة م.ت.ف الممثــل
الشــرعي الوحيــد لشــعبنا ،والتمســك بالحــوار الديمقراطــي كوســيلة وحيــدة لحــل الخالفــات
والتباينــات داخــل أطرهــا ومؤسســاتها ،وأكــدا علــى أهميــة اســتعادة الوحــدة الوطنيــة
وإنهــاء االنقســام البغيــض الــذي ألحــق أفــدح األضــرار بالقضيــة الفلســطينية.
وشــدد كل مــن بركــة وعــودة علــى ضــرورة التصــدي لسياســة التمييــز العنصــري الــذي
تمارســه حكومــة االحتــال اإلســرائيلي ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني ســواء فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة أو فــي الداخــل ،والتوقــف عــن هــدم منــازل المواطنيــن ومصــادرة
أراضيهــم ،مذكريــن بتعمــق سياســة هــدم البيــوت والتجمعــات الســكانية فــي الداخــل
ووجــود قــرى غيــر معتــرف بهــا ومحرومــة مــن أبســط حقوقهــا ،وجــددا الدعــوة الــى
المجتمــع الدولــي لتنفيــذ قراراتــه الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية وضــرورة إنهــاء االحتــال
لألراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ العــام  1967وإقامــة الدولــة المســتقلة.
كمــا ألقــى رئيــس الــوزراء فــي دولــة فلســطين د .محمــد اشــتيه كلمــة اســتعرض فيهــا
األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية الصعبــة التــي تواجــه أبنــاء شــعبنا واألزمــة الماليــة التــي
تواجــه الموازنــة العامــة بســبب توقــف الــدول العربيــة الشــقيقة عــن االلتــزام بقــرارات الجامعة
العربيــة بتنفيــذ التزاماتهــا الماليــة ،معبـ ًـرا عــن شــكره الجزيــل للجزائــر الشــقيقة علــى الدعــم
األخيــر والبالــغ مئــة مليــون دوالر ،والــذي ســاعد فــي التخفيــف مــن حــدة األزمــة وصــرف
رواتــب الموظفيــن ،كمــا اســتعرض األوضــاع الصحيــة الصعبــة ومــا قامــت بــه الحكومــة فــي
مواجهــة جائحــة كورونــا ،كمــا تطــرق الــى المجــاالت األخــرى وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحســين
األوضــاع المعيشــية وتجــاوز األزمــة الماليــة ،حيــث عبــر عــن شــكر الحكومــة للــدول األوروبيــة
علــى اســتئنافها دفــع التزاماتهــا فــي دعــم الموازنــة ،مؤكـ ً
ـدا انــه لــن يكــون هنــاك زيــادة
فــي الضرائــب.
كمــا تحــدث عــن مشــاركته فــي مؤتمــر قمــة اإلتحــاد األفريقــي ممثـ ًـا للســيد الرئيــس وعبــر
عــن شــكر فلســطين لالتحــاد األفريقــي علــى قــرار القمــة األفريقيــة بتأجيــل مســألة قبــول
إســرائيل عضـ ً
ـوا مراقبـ ًـا لســنة وتعليــق القــرار الســابق الــذي اتخــذه األميــن العــام بهــذا الشــأن.
وبعــد كلمــات جلســة االفتتــاح صــادق المجلــس باإلجمــاع علــى جــدول األعمــال كمــا صــادق
علــى الئحــة الكوتــا النســائية فــي عضويــة المجلــس المركــزي وفقـ ًـا للقائمــة التــي قدمتهــا
اللجنــة التنفيذيــة والتــي بلــغ عــدد أعضائهــا  34عضـ ً
ـوا مــن األخــوات األعضــاء فــي المجلــس
الوطنــي حيــث ارتفعــت نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس المركــزي الــى .25%
وفــي ضــوء اســتقالة مكتــب رئاســة المجلــس الوطنــي تــم انتخــاب هيئــة جديــدة لرئاســة
المجلــس الوطنــي وفقـ ًـا لالئحــة الداخليــة للمجلــس حيــث انتخــب األخ روحــي فتــوح رئيسـ ًـا

210

العدد 286-285

للمجلــس الوطنــي واألخــوان علــى فيصــل وموســى حديــد نائبيــن للرئيــس واألخ فهمــي
الزعاريــر أمينـ ًـا للســر.

خريف ٢٠٢١
خريف
وشتاء ٢٠٢١

وثائق

وأثنــى الســيد الرئيــس محمــود عبــاس علــى الجهــود التــي بذلهــا مكتــب رئاســة المجلــس
الســابق برئاســة القائــد الوطنــي ســليم الزعنــون والشــهيد تيســير قبعــة ،واألب قســطنطين
قرمــش نائبــي الرئيــس واألخ محمــد صبيــح أميــن الســر ،ووســط تصفيــق األعضــاء أعلــن
قــراره بتقليــد الزعنــون وســام نجمــة الشــرف مــن الدرجــة العليــا ،والمناضليــن األخــوة قبعــه
وقرمــش وصبيــح وســام نجمــة القــدس.
وفــي جلســة المجلــس الثالثــة انتخــب المجلــس المركــزي ثالثــة أعضــاء جــدد فــي اللجنــة
التنفيذيــة هــم:
األخ حسين الشيخ عن حركة فتح مكان األخ المرحوم صائب عريقات.
ً
مستقال.
األخ د .محمد مصطفى
األخ رمــزي ربــاح عــن الجبهــة الديمقراطيــة مــكان األخ تيســير خالــد الــذي اســتقال مــن
موقعــه.
ً
ً
ووفقــا للنظــام
رئيســا لمجلــس إدارة الصنــدوق القومــي،
وانتخــب األخ د .رمــزي خــوري
يصبــح عضـ ً
ـوا فــي اللجنــة التنفيذيــة.
وقــد منــح الرئيــس محمــود عبــاس عضــو اللجنــة التنفيذيــة الســابق الرفيــق تيســير خالــد
وســام نجمــة الشــرف مــن الدرجــة العليــا لــدوره الوطنــي فــي الحركــة الوطنيــة وم.ت.ف
والتــي امتــدت لعقــود.
وأثنــاء انعقــاد المجلــس ،قامــت قــوة خاصــة إســرائيلية بعمليــة اغتيــال جبانــة لثالثــة مناضليــن
فــي أحــد أحيــاء مدينــة نابلــس «المخفيــة» وهــم الشــهداء :محمــد الدخيــل ،أشــرف مبســلط،
أدهــم مبروكــة .وأدان المجلــس العمليــة الجبانــة التــي قــام بهــا جيــش االحتــال الصهيوني،
مشـ ً
ـددا علــى ضــرورة اســتنكار المجتمــع الدولــي والعربــي وإدانــة هــذه العمليــة البشــعة،
وســرعة تنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة الســام العربيــة لتوفيــر الحمايــة للشــعب
الفلســطيني وإنهــاء االحتــال ألرض دولتــه الفلســطينية.
وبعــد مناقشــة بنــود جــدول األعمــال وخاصــة الوضــع السياســي مــن قبــل أعضــاء المجلــس،
اتخــذ عـ ً
ـددا مــن القــرارات السياســية والتنظيميــة مــن أبرزهــا:
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ً
أوال :حول العالقة مع سلطة االحتالل (إسرائيل)
ً
نظــرا الســتمرار تنكــر دولــة االحتــال اإلســرائيلي لالتفاقيــات الموقعــة ،وإمعانهــا فــي
االســتيالء المتســارع علــى أرض دولــة فلســطين فــي محاولــة لعرقلــة انجــاز االســتقالل
والســيادة للشــعب الفلســطيني علــى أرضــه وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة ،وتأكيـ ً
ـدا لقــراره
الســابق ،بــأن المرحلــة االنتقاليــة التــي نصــت عليهــا االتفاقــات الموقعــة بمــا انطــوت عليــه
مــن التزامــات لــم تعــد قائمــة فــإن المجلــس يقــرر:
إنهــاء التزامــات م.ت.ف والســلطة الوطنيــة الفلســطينية بكافــةاالتفاقــات مــع دولــة االحتــال (إســرائيل) وفــي مقدمتهــا:
تعليــق االعتــراف بدولــة إســرائيل لحيــن اعترافهــا بدولــة فلســطين علــىحــدود الرابــع مــن حزيــران  1967بعاصمتهــا القــدس الشــرقية ووقــف
االســتيطان.
وقف التنسيق األمني بأشكاله المختلفة.تحديــد ركائــز عمليــة لالســتمرار فــي عمليــة االنتقــال مــن مرحلــة الســلطةالــى مرحلــة الدولــة ذات الســيادة.
رفــض مشــروع الســام االقتصــادي وخطــة تقليــص الصــراع وإجــراءاتبنــاء الثقــة التــي تطرحهــا إســرائيل كبديــل عــن الســام الدائــم والعــادل
بإقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــرقية ووقــف
االســتيطان االســتعماري وابتــاع ارض الدولــة الفلســطينية.
ً
ثانيا :حول العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية والمجتمع الدولي:
 -1رفــض صفقــة القــرن التــي أعلــن عنهــا الرئيــس األمريكــي الســابق ترامــب ،بمــا فــي ذلــك
قــرار االعتــراف الواليــات المتحــدة بالقــدس الموحــدة عاصمــة إســرائيل ،ونقــل الســفارة
األمريكيــة مــن تــل ابيــب الــى القــدس ورفــض اســتمرار العمــل بهــا.
 -2دعــوة اإلدارة األمريكيــة لتنفيــذ مــا قالــه الرئيــس جــو بايــدن ووزيــر خارجيتــه انتونــي
بلينكــن ،حــول التــزام إدارتــه بحــل الدولتيــن ووقــف التوســع االســتيطاني اإلســرائيلي ووقــف
سياســة الطــرد القســري للفلســطينيين مــن أحيــاء القــدس والحفــاظ علــى الوضــع التاريخــي
فــي المســجد األقصــى وســاحاته ووقــف االنتهــاكات اإلســرائيلية للمقدســات اإلســامية
والمســيحية والتأكيــد علــى وقــف األعمــال أحاديــة الجانــب وإعــادة فتــح القنصليــة األمريكيــة
فــي القــدس الشــرقية ،وإعــادة فتــح ممثليــة م.ت.ف فــي واشــنطن ،ورفــض أن تبقــى
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تعهــدات الرئيــس بايــدن نظريــة بــدون تطبيــق ،ونطالبــه بتنفيذهــا عمليـ ًـا وعــدم ربــط ذلــك
بموافقــة الدولــة القائمــة باالحتــال ونطالبــه بعــدم التلكــؤ فــي تنفيذهــا.

خريف ٢٠٢١
خريف
وشتاء ٢٠٢١

وثائق

 -3الدعــوة لتحــرك دولــي عاجــل يبــدأ باجتمــاع الرباعيــة الدوليــة علــى المســتوى الــوزاري
وإصــدار بيــان يؤكــد علــى حــل الدولتيــن وعــدم شــرعية االســتيطان ووقفــه علــى الفــور،
ورفــض جميــع الممارســات أحاديــة الجانــب وإنهــاء االحتــال اإلســرائيلي ألرض فلســطين
بعاصمتهــا القــدس الشــرقية ومطالبــة دول العالــم التــي تحــرص علــى حــل الدولتيــن ولــم
تعتــرف بعــد بدولــة فلســطين أن تقــوم باالعتــراف بهــا.
 -4وبعــد االطــاع علــى رؤيــة الرئيــس محمــود عبــاس التــي طرحهــا فــي مجلــس األمــن فــي
 20/2/2018يؤكــد المجلــس ان اإلدارة األمريكيــة بقرارهــا بشــأن القــدس فقــدت أهليتهــا
كوســيط وراع لعمليــة الســام وتأكيــد رفــض المجلــس التفــرد مــن أي جهــة برعايــة عمليــة
الســام ،وفــي ضــوء ذلــك نؤكــد مجـ ً
ـددا علــى الدعــوة لعقــد مؤتمــر دولــي للســام كامــل
الصالحيــات علــى أســاس القانــون الدولــي وقــرارات الشــرعية الدوليــة برعايــة دوليــة جماعيــة
تضــم الــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن وتوســيع دائــرة المشــاركة فيــه
لتضــم اطرافـ ًـا أخــرى وفــق مــا يتفــق عليــه ،وإنشــاء آليــة حمايــة دوليــة لــأرض الفلســطينية
المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية لحمايــة الشــعب الفلســطيني مــن بطــش االحتــال
وممارســاته اإلجراميــة بــكل اشــكالها وأدواتهــا ،وبهــدف أن يخــرج المؤتمــر الدولــي بقــرارات
إلنهــاء االحتــال اإلســرائيلي وإزالــة المســتوطنات االســتعمارية وتمكيــن دولــة فلســطين
بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى حــدود  1967مــن ممارســة اســتقاللها وســيادتها وحــل
قضيــة الالجئيــن علــى أســاس قــرار الجمعيــة العامــة رقــم  194وإطــاق ســراح األســرى وحــل
ســائر القضايــا وفقـ ًـا لقــرارات الشــرعية الدوليــة والقانــون الدولــي بســقف زمنــي محــدد.
 -5التأكيــد علــى عــدم شــرعية االســتيطان االســتعماري ووجــوب الوقــف الفــوري
لبنــاء وتوســيع المســتعمرات االســتيطانية وجــدران الضــم والتهجيــر القســري للســكان
الفلســطينيين وهــدم بيوتهــم ومطالبــة مجلــس األمــن الدولــي بتحمــل مســؤولياته نحــو
تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم  2334لعــام  2016واتفاقيــات جنيــف الرابعــة ،والتأكيــد مجـ ً
ـددا
علــى دعــم حركــة المقاطعــة الدوليــة ( )BDSبمقاطعــة دولــة االحتــال ودعــوة أحــرار العالــم
لالنضمــام اليهــا.
 -6تفعيــل متابعــة مــا ترتكبــه ســلطات االحتــال اإلســرائيلي لمســاءلتها أمــام الجهــات
القانونيــة الدوليــة ،بمــا فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة،
ومجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة ،ومطالبــة المجتمــع الدولــي بإدانــة
ومعاقبــة ســلطة االحتــال اإلســرائيلي التــي تمــارس العنصريــة واألبارتهايــد ضــد الشــعب
الفلســطيني ..ويعبــر المجلــس المركــزي عــن تقديــره للتقريــر الــذي أعلنتــه مؤخـ ًـرا منظمــة
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العفــو الدوليــة «أمنســتي» الــذي أكــد ان مــا تمارســه إســرائيل ضــد الفلســطينيين هــو جريمــة
حــرب ضــد اإلنســانية وينبغــي مســاءلة إســرائيل علــى ارتــكاب جريمــة الفصــل العنصــري وان
النظــام اإلســرائيلي هــو نظــام قهــر وابارتهايــد.
 -7مطالبــة المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى ســلطة االحتــال اإلســرائيلي إلنهــاء إجــراءات
تدميــر االقتصــاد الفلســطيني واالســتيالء علــى أرضنــا ،ومواردنــا الطبيعيــة ،وحجــز أموالنــا،
وإطــاق حريــة التنقــل لشــعبنا ،ووقــف عمليــات تغييــر طابــع وهويــة مدينــة القــدس
والتضييــق علــى أهلهــا ،وضــرورة العمــل علــى إنهــاء الحصــار الجائــر علــى قطــاع غــزة،
ويدعــو إلــى عــدم وضــع العراقيــل أمــام إعــادة اإلعمــار ودعــم صمــود أهلنــا هنــاك ..ويؤكــد
المجلــس علــى حــق شــعبنا باتخــاذ الخطــوات العمليــة لتحقيــق اســتقالله االقتصــادي
والتحــرر مــن عالقــة التبعيــة االقتصاديــة التــي كرســها بروتوكــول باريــس.
ثالثا :على المستوى العربي
مــع اقتــراب عقــد القمــة العربيــة فــي الجزائــر الشــقيقة تتجســد الحاجــة الماســة الســترداد
آليــات العمــل العربــي المشــترك وتفعيــل قــرارات القمــم العربيــة بشــأن القضيــة الفلســطينية
وبخاصــة االلتــزام بالمبــادرة العربيــة للســام نصـ ًـا وروحـ ًـا وتسلسـ ًـا ،فــا اعتــراف وال تطبيــع
مــن قبــل الــدول العربيــة واإلســامية إال بعــد انهــاء االحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية
المســتقلة بعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي  4حزيــران
 1967وكذلــك بتوفيــر الدعــم المالــي لموازنــة الدولــة الفلســطينية وتأميــن شــبكة األمــان
العربيــة لهــا.
ً
رابعا :على المستوى الوطني
-١باعتبــار أن م.ت.ف الممثــل الشــرعي والوحيــد لشــعبنا الفلســطيني ،وضــرورة مواصلــة
الحفــاظ عليهــا ،وتطويــر مؤسســاتها ودوائرهــا وتفعيلهــا وتصويــب العالقــة بينهــا وبيــن
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومؤسســاتها باعتبــار المنظمــة مرجعيــة الســلطة الوطنيــة،
ويعبــر المجلــس عــن تقديــره للجهــود التــي تقــوم بهــا الحكومــة فــي رعايــة أبنــاء شــعبنا
الفلســطيني اقتصاديـ ًـا وصحيـ ًـا وتعليميـ ًـا واجتماعيـ ًـا.
ويؤكــد المجلــس المركــزي علــى دعمــه للحكومــة فــي اســتراتيجيتها الراميــة لالنفــكاك عــن
االحتــال وتعزيــز الصمــود ألهلنــا فــي أرض دولتــه وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.
 -2ضــرورة مواصلــة العمــل علــى تكييــف الوضــع القانونــي لمؤسســات الدولــة الفلســطينية
وعالقاتهــا الدوليــة ،تنفيــذا لقــرار الجمعيــة العامــة رقــم  19/67للعــام  2012والخــاص باالعتراف
بدولــة فلســطين كعضــو مراقــب فــي األمــم المتحــدة.
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 -3يشــيد المجلــس بنضــال وصمــود أهلنــا فــي القــدس الشــرقية عاصمــة دولــة فلســطين
األبديــة ويؤكــد علــى مواصلــة العمــل علــى دعــم صمودهــم ودعــم المؤسســات الوطنيــة
فيهــا وحمايــة مقدســاتنا المســيحية واإلســامية وإحبــاط سياســة التطهيــر العرقــي التــي
تقــوم بهــا ســلطة االحتــال .ويؤكــد المجلــس علــى توحيــد المرجعيــات السياســية والوطنيــة
تحــت مرجعيــة واحــدة تقودهــا دائــرة شــؤون القــدس فــي اللجنــة التنفيذيــة لـــ م.ت.ف
وتوفيــر اإلمكانيــات واالعتمــادات التــي تحتاجهــا المدينــة ،والعمــل علــى حــث الــدول العربيــة
واإلســامية للوفــاء بالتزاماتهــا نحــو القــدس.

خريف ٢٠٢١
خريف
وشتاء ٢٠٢١

وثائق

 -4التأكيــد علــى مواصلــة النضــال مــن اجــل حــل مشــكلة الالجئيــن والنازحيــن والمبعديــن
ونيلهــم حقوقهــم فــي العــودة والتعويــض وفــق قــرار األمــم المتحــدة رقــم  ،194والتأكيــد
علــى دور وكالــة األونــروا ومواصلــة مهامهــا وفــق قــرار إنشــائها رقــم  302لعــام ،1949
وعــدم التعامــل مــع أي إطــار ال يتوافــق مــع قــرار إنشــاء األونــروا .ويؤكــد المجلــس علــى
اســتمرار بــذل الجهــود لرعايــة مخيمــات اللجــوء فــي الخــارج والشــتات وخاصــة مخيمــات
اللجــوء فــي ســوريا ولبنــان ورعايتهــم ومتابعــة جالياتنــا فــي كل أماكــن تواجدهــم فــي
الخــارج.
 -5التمســك بكامــل حقــوق األســرى الفلســطينيين فــي ســجون االحتــال اإلســرائيلي والعمــل
ً
جميعــا ،ومواصلــة دعــم ورعايــة عائــات الشــهداء واألســرى،
علــى إطــاق ســراحهم
واســتمرار رعايــة الجرحــى وإصــدار القوانيــن الخاصــة بهــم ورفــض أي محــاوالت االنتقــاص
منهــا ،فهــم مناضلــون مــن أجــل حريــة وطنهــم واســتقالله وســيادته.
 -6التأكيــد علــى حــق شــعبنا الفلســطيني فــي مقاومــة االحتــال بكافــة أشــكالها وفــق مــا
كفلــه القانــون الدولــي والمواثيــق وقــرارات الشــرعية الدوليــة ،والدعــم الكامــل للمقاومــة
الشــعبية وتوفيــر احتياجاتهــا فــي مواجهــة اعتــداءات المســتوطنين ومخططــات االحتــال،
ووجــوب العمــل علــى تكثيفهــا ونشــرها علــى نطــاق واســع وصــوال إلــى العصيــان الوطنــي
الشــامل وتفعيــل عمــل القيــادة الوطنيــة الموحــدة للمقاومــة الشــعبية.
 -7مواصلــة العمــل علــى وحــدة ارضنــا وشــعبنا وإنهــاء االنقســام ،وتشــكيل حكومــة وحــدة
وطنيــة تلتــزم القــوى المشــاركة فيهــا بالشــرعية الدوليــة والبرنامــج الوطنــي المتمثــل بإعــان
ً
انســجاما مــع وثيقــة الوفــاق الوطنــي الموقعــة عــام  ، 2006ويعبــر
االســتقالل عــام 1988
المجلــس عــن تقديــره العالــي لمصــر الشــقيقة فــي متابعــة تحقيــق المصالحــة وجهــود
انهــاء االنقســام ،كمــا يؤكــد علــى اجــراء االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمجلــس الوطنــي
وكســر الفيتــو اإلســرائيلي علــى إجرائهــا فــي مدينــة القــدس الشــرقية عاصمــة الدولــة
الفلســطينية ،وإجــراء انتخابــات الحكــم المحلــي فــي مرحلتهــا الثانيــة ودعــوة حركــة حمــاس
عــدم وضــع العراقيــل امــام إجرائهــا فــي قطــاع غــزه ،وكذلــك األمــر بالنســبة النتخابــات
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وثائق

االتحــادات والنقابــات والجامعــات وفــق القانــون.
 -8كمــا يعبــر المجلــس المركــزي عــن تقديــره للجزائر الشــقيقة علــى مبادرتها بدعــوة الفصائل
الفلســطينية قبيــل القمــة العربيــة للحــوار معهــم وبلورة صيغــة من جانبها مــن أجل االتفاق
عليهــا بهــدف إنهــاء االنقســام فــي الســاحة الفلســطينية لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة فــي إطــار
م.ت.ف الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني .ويحــث المجلــس المركــزي كافــة
الفصائــل والقــوى مــن أجــل تحمــل مســؤولياتها الوطنيــة واالتفــاق علــى تنفيــذ االتفاقــات
والتفاهمــات التــي تمــت إلنهــاء االنقســام واالســتجابة المســؤولة لجهــود الجزائــر الشــقيقة،
والشــقيقة مصــر التــي رعــت وبذلــت جهـ ً
ـدا مميـ ًـزا فــي حوارهــا مــع الفصائــل حتــى توصلــت
الــى إعــان القاهــرة  2006واتفــاق المصالحــة  4/5/2011واعــان القاهــرة فــي  ،2/10/2017وال
بــد مــن امتــاك اإلرادة الصادقــة مــن كافــة القــوى مــن اجــل تحقيــق الهــدف األســمى
بإنهــاء االنقســام والمصالحــة والشــراكة الوطنيــة بيــن الجميــع وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة فــي
إطــار م.ت.ف لمجابهــة األخطــار التــي تتعــرض لهــا القضيــة الفلســطينية.
 -9الدعــم الكامــل الســتقالل القضــاء وتطويــره ودعــم أجهــزة إنفــاذ القانــون وقــوى األمــن
كافــة ،ومكافحــة الفســاد وتطبيــق الرقابــة اإلداريــة بمــا يحقــق العدالــة واألمــن والشــفافية
والمحاســبة ،وضمــان حريــة التعبيــر والتظاهــر وفــق القانــون ،مــع التمييــز بيــن النقــد
والتشــهير ،وتمتيــن الجبهــة الداخليــة واالبتعــاد عــن تشــتيت الجهــد الفلســطيني والتفــرغ
للخــاص مــن االحتــال .وأهميــة االنخــراط فــي الحــوار البنــاء مــن أجــل تعزيــز الســلم األهلــي
ومواصلــة بنــاء مؤسســات الدولــة والحفــاظ علــى حداثتهــا وديمقراطيتهــا وااللتــزام
بســيادة القانــون ،وضمــان حقــوق المواطنــة للجميــع.
 -10يدعــو المجلــس المركــزي إلــى ســرعة إصــدار قانــون األحــوال الشــخصية وقانــون حمايــة
األســرة ويؤكــد المجلــس علــى اســتكمال تنفيــذ قــراره بتمثيــل المــرأة بنســبة  30%فــي هيئــات
م.ت.ف ومؤسســات دولــة فلســطين ،ويؤكــد المجلــس علــى أهميــة دور الشــباب والشــابات
فــي عمليــة بنــاء مؤسســات الدولــة وعمليــة التنميــة والبنــاء.
 -11يقــرر المجلــس المركــزي اإلســراع بإعــادة تشــكيل وتفعيــل المجلــس المركــزي للمنظمــات
الشــعبية ،وتكليــف هيئــة رئاســة المجلــس بمتابعــة تنفيــذ هــذا القــرار ،ويطلــب المجلــس
توفيــر اإلمكانيــات إلعــادة بنــاء فــروع االتحــادات فــي الخــارج والداخــل وعقــد مؤتمراتهــا
الســتكمال مهماتهــا الوطنيــة والدوليــة.
ً
التزاما باتفاقية العهد الدولي.
ويؤكد المجلس المركزي على الحريات النقابية
 -12يؤكــد المجلــس علــى أن الثقافــة واإلبــداع قنطرتــان واجبتــان فــي ســياق الحفــاظ علــى
ً
ً
ووعيــا
ثقافــة
الهويــة الوطنيــة المحمولــة علــى إرثهــا وتراثهــا المجيــد ،وأن فلســطين
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ـدا علــى دور ّ
تواصــل ردهــا مــن خــال ثقافتهــا العميقــة علــى روايــة االحتــال ،تأكيـ ً
الكتــاب
واألدبــاء فــي الوطــن والشــتات فــي معركــة التحــرر الوطنــي والحفــاظ علــى تراثنــا وحمايتــه.

خريف ٢٠٢١
خريف
وشتاء ٢٠٢١

وثائق

 -13قــرر المجلــس المركــزي ضــرورة ممارســة صالحياتــه الدســتورية وواليتــه الرقابيــة علــى
الجهــات التنفيذيــة فــي المنظمــة وأجهزتهــا ومؤسســاتها ،وعلــى الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية وعمــل االتحــادات والنقابــات والجمعيــات وفــق القوانيــن التــي تنظــم عملهــا.
 -14كمــا قــرر المجلــس المركــزي الطلــب مــن رئاســة المجلــس الوطنــي واللجنــة التنفيذيــة
ً
ً
وفقــا لقانــون
عضــوا
العمــل علــى إعــادة تشــكيل المجلــس الوطنــي بمــا ال يزيــد عــن 350
انتخابــات المجلــس الوطنــي الــذي أقرتــه اللجنــة التنفيذيــة واعتمــده رئيــس دولــة فلســطين
وضــرورة اإلســراع فــي تنفيــذ ذلــك.
ً
اســتنادا الــى وثيقــة اعــان االســتقالل عــام  1988وقــرار األمــم المتحــدة رقــم ( 19/67لعــام
 ،)2012يعلــن المجلــس المركــزي أن دولــة فلســطين هــي وحدهــا صاحبــة الســيادة علــى
األرض الفلســطينية وفــق حــدود الرابــع مــن حزيــران  1967وعاصمتهــا القدس الشــرقية ،وأن
وجــود االحتــال بجيشــه ومســتوطنيه علــى أرض دولــة فلســطين هــو وجــود غيــر شــرعي
ينبغــي إنهــاؤه فـ ً
ـورا ،وتوفيــر الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني علــى أرض دولتــه حتــى
يتــاح لهــا ممارســة ســيادتها الكاملــة.
ويكلــف المجلــس اللجنــة التنفيذيــة بإعــادة صياغــة مؤسســات الســلطة الوطنيــة بمــا ينســجم
مــع تجســيد ســيادة دولــة فلســطين علــى أرضهــا.
ويؤكــد المجلــس المركــزي علــى اللجنــة التنفيذيــة تقديــم تقاريــر دوريــة للمجلــس فــي
دورات انعقــاده التــي يجــب انتظامهــا وفــق الئحــة المجلــس الداخليــة حــول تنفيــذ هــذا
القــرار والقــرارات األخــرى التــي اتخذهــا.
يكلــف المجلــس المركــزي اللجنــة التنفيذيــة بوضــع اآلليــات المناســبة لتنفيــذ هــذه القــرارات
وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة الوطنيــة العليــا للشــعب الفلســطيني
***
المجلس المركزي
رام الله -فلسطين
6-8/02/2022
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شؤون فلسطينية قبل  48عاما ً

شباط (فبراير) 1974
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