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االفتتاحية

فلسطني وديناميات إقليمية جديدة 

فــي نيســان/ أبريــل 2021، اندلعــت هبــة كبــرى، انخــرط فيهــا الفلســطينيون فــي كل 
مــكان، جــاءت الشــيخ جــراح مركــزاً للهبــة، لكــن االنتشــار والفعــل والتفاعــل اتســم 
بالالمركزيــة، والفرديــة اخلالقــة، والتكامــل حتــت هــدف واضــح مرتبــط باحلريــة والتحــرر 

الوطنــي، دون تفاصيــل هنــا أو هنــاك. 

ــهر،  ــة أش ــن أربع ــل م ــد أق ــن وبع ــة، لك ــدأت الهب ــو 2021، ه ــار/ ماي ــة أي ــع نهاي وم
وبالتحديــد فــي 6 أيلــول/ ســبتمبر 2021، اســتيقظ العالــم علــى »الهــروب الكبيــر«، 
ــروب  ــق اله ــوع. خل ــجن جلب ــن س ــالت م ــق واإلف ــر نف ــرى بحف ــتة أس ــح س ــني جن ح
الكبيــر حالــة معنويــة متقدمــة فــي األرض احملتلــة، وفــرض التفافــاً وانتعاشــاً 

ــة.  ــة الالمركزي ــة الفردي للمقاوم

ــى  ــر 2022، شــهد النقــب تظاهــرات واســعة، احتجاجــاً عل ــي/ يناي ــون الثان وفــي كان
»تشــجير« واســع قــام بــه الصنــدوق القومــي اليهــودي ألراٍض فــي النقــب، كجــزء مــن 

سياســة االحتــالل التهجيريــة للفلســطينيني مــن النقــب. 

فــي يــوم اجلمعــة 15 نيســان/ أبريــل 2022، املوافــق 14 رمضــان، هاجمــت قــوات االحتالل 
ــي 500  ــل الغــاز، واعتقلــت حوال املســجد األقصــى، وأمطــرت املســجد القبلــي بقناب
مصــٍل، مــا قــاد لتوتــر شــامل عــم األرض احملتلــة، تزامــن مــع سلســلة مــن العمليــات 
الفرديــة وتكثيــف العتــداءات االحتــالل علــى مناطــق مختلفــة فــي الضفــة الغربيــة، 

خاصــة فــي جنــني. 

وفــي صبــاح احلــادي عشــر مــن أيــار/ مايــو 2022، استشــهدت الصحفيــة شــيرين أبــو 
عاقلــة، برصاصــة قنــاص مــن جيــش االحتــالل، خــالل تغطيتهــا وعملهــا الصحفي في 
جنــني. شــكل استشــهاد أبــو عاقلــة حلظــة مفصليــة جديــدة فــي ســياق تراكميــة 
ــرة  ــى تظاه ــة إل ــو عاقل ــهيدة أب ــييع الش ــول تش ــتبكة، إذ حت ــة املش ــة الوطني احلال
وطنيــة امتــدت مــن جنــني إلــى القــدس، وخرجــت جنــازات عفويــة فــي جنــني ونابلــس 
ورام اهلل، قبــل أن تقــام جنازتــان رســميتان فــي رام اهلل والقــدس للشــهيدة. املهــم أن 
ــني احلــق الفلســطيني  ــة اشــتباك ب ــى حال ــت إل ــازة الشــهيدة فــي القــدس حتول جن

ّ
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ــن  ــانية ع ــزع لإلنس ــع ون ــن قم ــل م ــا يحم ــالل مب ــة، واالحت ــة والعدال ــار احلري ومس
الفلســطيني، وســط ردود فعــل دوليــة واســعة. تتوالــى األحــداث واعتــداءات االحتــالل 
دون توقــف، وفــي الوقــت الــذي ينجــز فيــه هــذا العــدد، يســتمر  االحتــالل فــي عدوانــه 

فــي قطــاع غــزة و نابلــس وجنــني.

جــاءت هــذه التفاعــالت فــي ظــل حتــوالت إقليميــة ودوليــة، أهمهــا األزمــة األوكرانيــة، 
ــي،  ــتقرار السياس ــدم االس ــة، وع ــي املنطق ــدن ف ــو باي ــي ج ــس األميرك ــة الرئي وجول
الــذي يبــدو أنــه أضحــى مســتداماً، فــي النظــام السياســي اإلســرائيلي، إلــى جانــب 

امللــف اإليرانــي.

يأتــي هــذا العــدد مــن شــؤون فلســطينية ملتابعــة قــراءة املشــهد املشــتبك، وفهــم 
التفاعــالت ذات الصلــة، وهــذا مــا يتطلــب أيضــاً، إلــى جانــب دراســة العاملــني الذاتــي 
ــة  ــى احلال ــر عل ــكل كبي ــني بش ــة، املؤثرت ــة والدولي ــني احمللي ــراءة البيئت ــي، ق واملوضوع

الفلســطينية. 

ــة،  ــم ربايع ــني، إلبراهي ــي جن ــتباك ف ــة واالش ــول الهب ــة ح ــدد بدراس ــذا الع ــدأ ه يب
ــراءة فــي حتــوالت النظــام السياســي اإلســرائيلي، فيمــا  ــي ق ــدون البرغوث ويقــدم خل
ــا  ــل رفعه ــي ظ ــا، ف ــة وحتوالته ــة كاخ اإلرهابي ــف حرك ــد اللطي ــة عب ــث ملك تبح
ــاد  ــا واالقتص ــي الكانتين ــث ف ــة، فتبح ــى غوش ــا مل ــاً، أم ــاب أميركي ــم اإلره ــن قوائ ع
ــبكة  ــة لش ــراءة تأطيري ــوب ق ــو عرق ــس أب ــدم أن ــالل، ويق ــجون االحت ــي لس السياس
الدعايــة اإلســرائيلية، كمــا تقــدم أمانــي القــرم قــراءة فــي سياســة الواليــات املتحــدة 

ــدن. ــب وباي ــني ترام ــطينية ب ــة الفلس ــاه القضي ــة جت األميركي

وفــي بــاب متابعــات، يقــرأ يحيــى قاعــود ســياقات وتفاعــالت وتداعيــات جولــة الرئيــس 
ــات  ــرط انعكاس ــرمي ق ــدرس ك ــا ي ــة، فيم ــي املنطق ــرة ف ــدن األخي ــو باي ــة ج األميركي

ــطينية.  ــة الفلس ــى القضي ــة عل ــة األوكراني األزم

أجــرت »شــؤون فلســطينية« مقابلــة هــذا العــدد مــع رئيســة االحتــاد الدولــي 
للصحفيــني »دونيــك بدالــي«، وركــزت علــى احلريــات وحمايــة الصحفيــني فــي الســياق 
ــو  ــة أب ــال الصحفي ــة اغتي ــي جلرمي ــاد الدول ــة االحت ــب متابع ــى جان ــطيني، إل الفلس

ــة.  عاقل

وفــي األبــواب الثابتــة، تقــدم »شــؤون فلســطينية« مراجعــات موســعة لعدد مــن أحدث 
اإلنتاجــات البحثيــة املتصلــة بالشــأن الفلســطيني، مــع مراجعــات قصيــرة إلنتاجــات 
ــؤون  ــر »ش ــر حتري ــن مدي ــث ع ــة للحدي ــورة القلمي ــت الص ــا خصص ــة. فيم ذات صل
فلســطينية« األســبق، الكاتــب فيصــل حورانــي، الــذي رحــل فــي 12 أيــار/ مايــو 2022. 
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*  باحث في السياسة واالقتصاد السياسي، مدير حترير » شؤون فلسطينية« 

الهّبة واالشتباك: منوذج »التدجني« وسقوطه في جنني

 إبراهيم سميح ربايعة*

شــهدت الســنوات األخيــرة صعوداً 
جديــداً جلنــني كمســاحة فعــل 
مقاوم فــي الســياق الفلســطيني، 
ــة  ــن معرك ــن م ــك بعــد عقدي وذل
مخيــم جنــني، ومــا تالهــا مــن 
والســيطرة  للتحكــم  منــوذج 
مــن  »االزدهــار«  هندســة  عبــر 
اقتصاديــة  كهندســة  أعلــى، 
ــر  ــروع إث ــقط املش ــة، يس اجتماعي
ــد  ــه. ترص ــق غايات ــله بتحقي فش
ــوذج  ــذ من ــاء وتنفي ــة بن ــذه الورق ه
االســتعمارية  الهندســة  إعــادة 
 ،2002 العــام  بعــد  جنــني  فــي 
وصــوالً  مراحلــه،  وتســتعرض 
ــث  ــا تبح ــله. كم ــد فش ــى رص إل
االشــتباك  فــي شــكل  الورقــة 
ــني  ــي جن ــي ف ــطيني احلال الفلس
االســتعماري،  املشــروع  مــع 
ــه  ــى محددات ــوء عل ــلط الض وتس

وخصوصيتــه. 

جنني: اشتباك مستمر 

ــني،  ــم جن ــي مخي ــلح ف ــتباك مس ــي اش ف
حمــزة  الشــاب  استشــهد   ،2014 عــام 
ــن  ــزن جباري ــه ي ــة زميلي ــا برفق ــو الهيج أب
االشــتباك  جــاء  زينــة.  أبــو  ومحمــود 
ــرة  ــض لفك ــة رف ــم كحال ــب اخملي ــي قل ف
اخمليــم.  لفكــرة  واســتعادة  »التدجــني«، 
ــا  ــد فيه ــدة أعي ــة جدي ــزة حال ــكل حم ش
ــي  ــي وع ــخت ف ــاً، ورس ــز محلي ــاج الرم إنت
جيــل مــا بعــد االجتيــاح إمكانيــة اســتعادة 
»مخيــم الطوالبــة وزيــاد العــام وأبــو جندل« 
ــدأت  ــتباك ب ــذا االش ــاب. وبه ــل ش ــر جي عب
ــد،  ــن جدي ــتبك م ــم املش ــرة اخملي ــود فك تع
ســواء فــي الوعــي الفلســطيني اجلمعــي، أو 
علــى مســتوى إدراك املؤسســة العســكرية 

اإلســرائيلية. 

ــات  ــرة العملي ــدأت ظاه ــام 2015، ب ــع الع م
غيــر  عفويــة  عمليــات  وهــي  الفرديــة، 
منظمــة، تشــق طريقهــا فــي الفضــاء 
النضالــي الفلســطيني، وذلــك بعــد حوالــي 

10 ســنوات مــن »الهــدوء« وجنــاح إســرائيل بترســيخ رؤيتهــا، ظهــرت مــا تعــرف بـــ 
»انتفاضــة الســكاكني« لكســر الصمــت. ففــي العامــني 2015 و2016، ســجلت حوالي 
ــى  ــات البن ــاوزت العملي ــاً. جت ــني 18 و22 عام ــباب ب ــا ش ــذ جله ــن نف ــة طع 46 عملي
الفصائليــة التقليديــة وارتكــزت علــى الفضــاء الرقمــي فــي بنــاء النمــوذج واخلطــاب 

ــتباك1.  ــددات االش ومح
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ــاً  ــاً واقتصادي ــة اجتماعي ــات املهندس ــاوزة للطبق ــة متج ــات الفردي ــاءت العملي ج
فــي الســنوات الســابقة لذلــك، فبــرز جــدل فــي معظــم املــدن الفلســطيني حــول 
ــاس  ــى أس ــم عل ــاد، املصم ــى االقتص ــلبي« عل ــا »الس ــات وتأثيره ــدوى« العملي »ج
املَعَبــر. بــل إن بعــض هــذه الفصائــل تبنــت هــذا اخلطــاب، ولــو علــى اســتحياء، لكــن 
جتــاوز الفصائليــة كان حاضــراً فــي خطــاب الشــهداء، فســجل الشــهيد بهــاء عليــان، 
ــي  ــهادي، فموت ــي استش ــدم تبنِّ ــل بع ــي الفصائ ــه »أُوص ــي وصيت ــدس، ف ــن الق م
ــى  ــتبك إل ــاب املش ــول الش ــدأ يتح ــرة، ب ــك الفت ــي تل ــم«. وف ــس لك ــن ولي كان للوط
منــوذج ملهــم يجــد موقعــه فــي بنــاء وعــي ورؤيــة أبنــاء جيلــه التحرريــة، بــال قوالــب 
فصائليــة، ويســجل فــي هــذا الســياق، إلــى جانــب الشــهيد عليــان، الشــهيد مهنــد 

ــك املوجــة2.  ــة فــي تل ــي صاحــب أول عملي احللب

بــدأت إســرائيل تلتفــت إلــى تأثيــر منصــات التواصــل االجتماعــي فــي التعبئة واحلشــد 
ــة  ــي الهندس ــا ف ــل مقاربته ــد فش ــي بع ــام الدول ــرأي الع ــى ال ــر عل ــي، والتأثي احملل
ــت  ــة.  فأغلق ــن السياس ــطيني م ــاء الفلس ــغ الفض ــة، وتفري ــة االجتماعي االقتصادي
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــطينية عل ــوات الفلس ــات والقن ــرات الصفح عش
ضمــن عمليــة رقابــة إســرائيلية علــى احملتــوى الفلســطيني. وهــذا مــا أطرته إســرائيل 
بلقــاء وزيــرة العــدل اإلســرائيلية الســابقة إيليــت شــاكيد مــع مســؤولني فــي شــركة 
ــوى  ــا للمحت ــر تقييده ــع معايي ــرائيل بوض ــت إس ــث جنح ــام 2016، حي ــبوك ع فيس
الرقمــي الفلســطيني ضمــن سياســات عمــالق التواصــل االجتماعــي، فأصبــح معــدل 
ــي  ــوب حوال ــوى »املعــادي« 95 %، ويوتي ــات إســرائيل ضــد احملت ــول الفيســبوك لطلب  قب

80 %، وفق ما قالت الوزيرة3.

ــي  ــى ف ــالل جتل ــع االحت ــتبك م ــي مش ــل تراكم ــدة فع ــى قاع ــة إل ــك الهب ــت تل حتول
ــدأت تشــكل  ــة عــدة حــاالت اشــتباك مختلفــة، ب جنــني، فشــهدت الســنوات التالي
انزياحــاً باجتــاه مقاومــة محتضنــة وفاعلــة. ففــي التاســع مــن كانــون الثانــي )ينايــر( 
ــار جنــوب نابلــس، وهــو منــط غــاب عــن  2018، قتــل مســتوطن فــي عمليــة إطــالق ن
ــام،  الضفــة الغربيــة بشــكل كبيــر منــذ نهايــة انتفاضــة األقصــى. وبعــد عشــرة أي
ــة  ــا ملالحق ــت أنه ــني، أعلن ــم جن ــي مخي ــعة ف ــة واس ــالل عملي ــوات االحت ــنت ق ش
ــماعيل  ــد إس ــن، أحم ــع األحمدي ــلحة م ــة مس ــدم مبواجه ــة لتصط ــذي العملي منف
جــرار الــذي استشــهد فــي هــذه املواجهــة، وابــن عمــه أحمــد نصــر جــرار الــذي متكــن 
مــن االنســحاب قبــل استشــهاده بعــد رفضــه تســليم نفســه الحقــاً، إثــر مطــاردة 

اســتمرت لنحــو شــهر4. 

الهّبة واالشتباك: نموذج »التدجين« وسقوطه في جنين
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ــني  ــي جن ــطينية، وف ــة الفلس ــي احلال ــدة ف ــة جدي ــن رمزي ــة األحمدي ــكلت حال ش
ــاوم  ــل مق ــي عم ــا ف ــم ينخرط ــكري، ول ــب عس ــا أي تدري ــم يتلقي ــابان ل ــداً، ش حتدي
ســابقاً، قامــا بعمليتهمــا وعــادا ملمارســة عملهمــا اليومــي. حاولــت إســرائيل، التــي 
ســخرت كل قدراتهــا التكنولوجيــة واألمنيــة فــي مالحقــة أحمــد نصــر جــرار، أن تعــزو 
دوافــع العمليــة للوالــد والعــم الشــهيد املقــاوم نصــر جــرار. ومــع استشــهاد أحمــد 
نصــر، احتفــى وزيــر اجليــش اإلســرائيلي آنــذاك أفغــدور ليبرمــان علــى حســابه علــى 

تويتــر ونشــر »لقــد أغلقنــا احلســاب مــع أحمــد جــرار«5. 

لكــن احلســاب كان قــد فتــح فلســطينياً، حتــول أحمــد نصــر، بعــد قدرتــه علــى جتــاوز 
ــني  ــد ب ــز جدي ــى رم ــهر، إل ــرائيلية لش ــة اإلس ــيطرة األمني ــة والس ــة الرقاب منظوم
ــرار  ــز« ج ــة »ترمي ــل عملي ــالل تكبي ــى االحت ــن عل ــن املمك ــن م ــم يك ــه. ل ــاء جيل أبن
فلســطينياً، وحتــى عربيــاً، فــي ظــل الفعــل الرقمــي املتصاعــد واملســكون بالشــباب. 
ــوم استشــهاد  ــر، ي ــد الفيســبوك، تصــدر هاشــتاغ #جنــني، منصــة تويت فرغــم تقيي

ــدة حــول األحمديــن6.  أحمــد اســماعيل جــرار، وحمــل أكثــر مــن 10 آالف تغري

مــا بعــد العــام 2002، وحتــى نهايــة شــباط املاضــي، فقــدت منطقــة جنــني حوالــي 
45 شــهيداً، بينمــا جتــاوز العــدد 10 شــهداء مــن بدايــة العــام 2022 وحتــى منتصــف 
ــي هــذا التصاعــد فــي ظــل تكثيــف إســرائيل حمالتهــا  ــل املاضــي7. يأت نيســان أبري
ضــد املدينــة ومخيمهــا وقراهــا، لكــن الواقــع أنهــا تصطــدم بجيــل شــاب مســلح 
وصلــب رســم أهدافــه ورؤيتــه وروايتــه ذاتيــاً، ال حتكمــه نواظــم فصائليــة وال هرميــات 

تســمح باســتقراء وتنبــؤ ســلوكه.

ــم  ــي مخي ــول ف ــة حت ــران 2021، نقط ــي حزي ــوري، ف ــل العم ــهاد جمي ــكل استش ش
ــرة  ــتعادة فك ــن اس ــكالً م ــا ش ــت عليه ــابقة وبن ــات الس ــت التراكم ــني، التقط جن
ــؤولية  ــالل مس ــه االحت ــني حّمل ــم جن ــن مخي ــارد م ــوري مط ــتبك. العم ــم املش اخملي
عــدة عمليــات إطــالق نــار علــى »معبــر« اجللمــة، كمــا كان جــزءاً مــن حالــة مقاومــة 
مســلحة بــدأت تتشــكل فــي مخيــم جنــني، جعلــت حركــة آليــات االحتــالل وتوغلهــا 

ــى أطرافــه »مزعجــة«8.  ــم وعل فــي اخملي

أصبــح العمــوري رمــز اخمليــم اجلديــد، صورتــه فــي كل مــكان وســيرته ملهمــة جليــل 
ــوالً  ــني، وص ــام جلن ــي كل اقتح ــالل ف ــع االحت ــتباك م ــة االش ــدت حال ــل. وتصاع كام
إلــى النفــق والهــروب الكبيــر. ففــي أيلــول ســبتمبر 2021، متكــن ســتة أســرى مــن 
منطقــة جنــني مــن الهــروب مــن معتقــل جلبــوع عبــر نفــق حفــروه، مــا خلــق حالــة 
مــن التأهــب فــي مخيــم جنــني الــذي أعلــن اســتعداده حلمايتهــم، خاصــة أن علــى 

الهّبة واالشتباك: نموذج »التدجين« وسقوطه في جنين
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رأســهم قائــد كتائــب شــهداء األقصــى الســابق زكريــا الزبيــدي. ورغــم إعــادة اعتقــال 
األســرى الســتة، إال أن مــا تركــوه مــن حالــة معنويــة مختلفــة فــي جنــني كان مؤثــراً. 
ــة  ــالل املدين ــوات االحت ــا ق ــل فيه ــرة تدخ ــي كل م ــتباكات ف ــد االش ــدأت تتصاع وب

واخمليــم9. 

وبالتزامــن مــع »نفــق جلبــوع«، أعلــن فــي مخيــم جنــني عــن غرفــة عمليــات مشــتركة 
بــني األذرع املســلحة علــى األرض، وأبرزهــا ســرايا القــدس التابعــة للجهــاد اإلســالمي، 
ــح. وهــو أول إعــالن عــن جســم تنظيمــي للمقاومــة  ــب األقصــى التابعــة لفت وكتائ
ــن  ــن ع ــرائيل تعل ــدأت إس ــا ب ــى. كم ــة األقص ــذ انتفاض ــة من ــة الغربي ــي الضف ف
ــالل  ــة خ ــن الضف ــاب ع ــهد غ ــي مش ــراوة، ف ــاً وض ــر عنف ــة أكث ــا مقاوم مواجهته

ــابقة10.  ــنوات الس الس

تصاعــدت إجــراءات االحتــالل االنتقاميــة مــن جنــني بعــد عمليتــي »بنــي بــراك« التــي 
ــرائيليني،  ــة إس ــل خمس ــب وأدت ملقت ــل أبي ــي ت ــة ف ــاء حمارش ــهيد ضي ــا الش نفذه
ــاً  ــب أيض ــل أبي ــي ت ــازم ف ــد ح ــهيد رع ــا الش ــام به ــي ق ــوف« الت ــة »ديزنك وعملي
وأســفرت عــن ثالثــة قتلــى. ألقــى االحتــالل بالالئمــة علــى الســلطة الوطنيــة، معتبــراً 
ــة  ــدأت املقاوم ــل، ب ــة. باملقاب ــئة للمقاوم ــا« الناش ــك اخلالي ــن »تفكي ــزت ع ــا عج أنه
تاخــذ شــكالً أكثــر تنظيمــاً دون التخلــي عــن عفويتهــا وال مركزيتهــا، ميكــن وصفهــا 

ــة11.   ــة املنظم ــة الفردي باملقاوم

حمــل أيــار مايــو 2022، مزيــداً مــن التأطيــر املقــاوم جلنــني ومخيمهــا، فبعــد اشــتباك 
ــاب  ــال الش ــن اعتق ــالل م ــوات االحت ــت ق ــاعات، متكن ــت س ــي س ــلح دام حلوال مس
املطــارد محمــود الدبعــي مــن حــي الهــدف، قــرب مخيــم جنــني. جــاء اعتقــال الدبعــي 
بعــد اســتخدام قــوات وحــدة »اليمــام« صواريــخ اإلنيرجــا، للمــرة األولــى منــذ حوالــي 
20 عامــاً، فــي اخمليــم ومحيطــه12. كمــا ســقط ضابــط وحــدة »اليمــام« نوعــام راز فــي 
ذات املواجهــة، بعــد أن وصــف أحــد ضبــاط الوحــدة بــأن مــا واجهــوه مــن رصــاص لــم 
ــا،  ــير زكري ــقيق األس ــدي، ش ــهد داوود الزبي ــل، استش ــاً. باملقاب ــذ 20 عام ــهده من يش
متأثــراً بإصابتــه خــالل االشــتباكات التــي وقعــت فــي ســياق محاصــرة االحتــالل ملنــزل 

الدبعــي13. 

تقــف إســرائيل االســتعمارية أمــام حالــة جنــني ومخيمهــا بغضــب، إذ اقتحــم عضــو 
الكنيســت إيتمــار بــن غفيــر ومســتوطنون مستشــفى رمبــام فــي حيفــا، حيــث كان 
يرقــد الشــهيد داوود الزبيــدي قبــل استشــهاده، هاتفــني »املــوت للعــرب«، فيمــا قــال 
بــن غفيــر إن الزبيــدي يجــب أن يقتــل14. إذاً تشــكل جنــني هاجســاً أمنيــاً فــي الســياق 

الهّبة واالشتباك: نموذج »التدجين« وسقوطه في جنين

11



ف العدد

 العدد  ٢٨٧-٢٨٨

٢٠
٢٢

ف  
صي

و 
ع 

بي
ر

االســتعماري اإلســرائيلي، دفــع لبحــث العــودة الســتخدام املروحيــات القتاليــة 
والدبابــات فــي ســياق عمليــة عســكرية واســعة علــى اخمليــم. 

جنني: املقاومة وسياقاتها قبل العام 1967

ــة  ــزة مقاوم ــي، مي ــر اجلنوب ــن عام ــرج اب ــى رأس م ــزي، عل ــني املرك ــع جن ــكل موق ش
ــا  ــطني، م ــوب فلس ــمال وجن ــني ش ــاري ب ــال إجب ــة اتص ــني حلق ــة. فجن للمنطق
جعلهــا حيويــة فــي الفعــل العســكري واملقاومــة علــى مــر العصــور، اتســمت بعــدم 
ــون املتمركــزة  ــوات نابلي ــي جنــني مبواجهــة ق ــم. فتدخــل أهال االســتقرار بشــكل دائ
ــا  ــرض. كم ــذا الغ ــة له ــوات العثماني ــندوا الق ــام 1799، وأس ــر ع ــن عام ــرج اب ــي م ف
كانــت مقــراً للقــوات العثمانيــة إبــان احلــرب العامليــة األولــى، فســمحت جغرافيتهــا 
ــتولي  ــل أن تس ــرب، قب ــي احل ــاً ف ــي كان حيوي ــار أملان ــاء مط ــم بإنش ــكرية له العس
القــوات البريطانيــة علــى جنــني وجتعلهــا مركــزاً عســكرياً لهــا بعــد احتاللهــا عــام 

 .15  1918

ــد  ــن التواج ــا م ــم خلوه ــراً، رغ ــني مبك ــي جن ــني ف ــد البريطاني ــة ض ــدأت املقاوم ب
ــال  ــة اغتي ــام 1929 مبحاول ــباعنة ع ــخ س ــو طبي ــي أب ــد الغن ــام عب ــي. فق الصهيون
ــو  ــي أب ــد جن ــال محم ــش. واغت ــان بنوتي ــامي نورم ــدوب الس ــي للمن ــكرتير الثان الس
جعــب مــن جنــني، مســاعد مديــر األمــن اإلجنليــزي فــي حيفــا عــام 1937، واغتــال أبــو 
ــواء  ــم ل ــني، حاك ــن جن ــعدي م ــان الس ــيخ فرح ــع الش ــراكة م ــه، بالش ــب نفس جع
اجلليــل لويــس أنــدروس بــذات الســنة. فيمــا اغتــال علــي أبــو عــني احلاكــم البريطانــي 
موفيــت فــي مكتبــه عــام 1938، ومتكــن مــن الفــرار. فتعرضــت جنــني لتدميــر حوالــي 

ــة16.  ــى هــذه احلادث ــة عل ــة انتقامــاً مــن القــوات البريطاني ــزالً وبناي 150 من

شــكلت جنــني حاضنــة مثاليــة للثــورة الفلســطينية فــي مراحلهــا املبكــرة، فإلــى 
ــى  ــني عل ــا جن ــرف فيه ــي تش ــة، الت ــة للمقاوم ــكرية املثالي ــا العس ــب اجلغرافي جان
خطــوط اإلمــداد بــني شــمال فلســطني وجنوبهــا، وموقعهــا اإلســتراتيجي الــذي كان 
ــت فــي جنــني حواضــن  يســمح بالتقــاء فواعــل املقاومــة للتنســيق والتنظيــم، كان
شــعبية رافضــة للمشــروع الصهيونــي واالنتــداب البريطانــي ومواليهــا مــن جماعــات 

املصالــح الفلســطينية، ومســاندة للتحــرر الوطنــي. 

انتقــل الشــيخ عــز الديــن القســام إلــى أحــراش يعبــد فــي جنــني عــام 1935، واتخذهــا 
مقــراً للتدريــب والتأهيــل واالســتعداد للثــورة، بعــد عشــر ســنوات مــن تركيــزه علــى 
العمــل الدعــوي والتعبــوي املناهــض للمشــروع الصهيونــي. وبــرز إلــى جانــب القســام 
عــدد مــن رجــاالت جنــني، منهــم القيــادي فــي مجموعــات القســام والقنــاص فرحــان 
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الســعدي، ويوســف أبــو درة، الــذي أصبــح قائــد منطقــة جنــني الغربيــة إبــان الثــورة، 
ومحمــود ســالم ومحمــود الديــراوي وعبــد الفتــاح احلــاج مصطفــى وغيرهــم17. 

كانــت معركــة أحــراش يعبــد عــام 1935 حلظــة تأسيســية غيــر مخطــط لهــا للثــورة 
ــكرية  ــوة العس ــب الق ــني عص ــة جن ــاء منطق ــكل أبن ــرة ش ــك الفت ــي تل ــرى، ف الكب
ــل  ــن قب ــا م ــر حصاره ــالم إث ــه االستس ــيخ ومجموعت ــض الش ــد رف ــام. وبع للقس
حوالــي 150 عســكرياً بريطانيــاً، وقعــت معركــة دامــت حلوالــي ســت ســاعات، ســقط 

علــى إثرهــا عــز الديــن القســام وأربعــة مــن رجالــه شــهداء18. 

ــاد هجومــاً  ــذي ق ــورة عــام 1936 مــن الشــيخ فرحــان الســعدي، ال جــاءت شــرارة الث
ــني،  ــت جن ــرم. انخرط ــس- طولك ــق نابل ــى طري ــة عل ــيارات للصهاين ــة س ــى قافل عل
ــة  ــة الفندقومي ــا معرك ــورة، منه ــي الث ــة ف ــارك محوري ــدة مع ــة ع ــهدت املنطق وش
ــاً واستشــهد 3  عــام 1936، التــي قادهــا الســعدي وقتــل فيهــا 30 عســكرياً بريطاني
مجاهديــن. ومعركــة جبــع فــي ذات الســنة، التــي اشــتبك فيهــا حوالــي 400 مجاهــد 
مــع قــوات بريطانيــة كبيــرة مدعومــة بالطيــران، ســقط خاللهــا 80 قتيــالً بريطانيــاً 
ــة أحمــد معركــة  ــاد الشــيخ عطي ــرة19. فيمــا ق ــل 40 شــهيداً، وأســقطت طائ مقاب
ــكري  ــي 3000 عس ــوق بحوال ــدون لط ــا اجملاه ــرض فيه ــي تع ــام 1937، الت ــون ع اليام
ــل  ــرة، مقاب ــقطت طائ ــي وأس ــكري بريطان ــي 100 عس ــا حوال ــقط فيه ــي، س بريطان
39 مجاهــدا20ً. ومعركــة أم الفحــم األولــى عــام 1938 التــي قتــل فيهــا أكثــر مــن 100 
عســكري بريطانــي وأســقطت طائــرة وغنــم الثــوار حوالــي 20 بندقيــة. ومعركــة وادي 

ــا21ً.  بلعمــة عــام 1938، التــي قتــل فيهــا 30 عســكرياً إجنليزي

متتــع مجاهــدو جنــني بشــجاعة خاصــة، وبــرز منهــم الســعدي وأبــو درة، اللــذان عمــال، 
إلــى جانــب دورهمــا العســكري اجلَســور فــي امليــدان، علــى التعبئــة واحلشــد. واجهــت 
بريطانيــا صعوبــات كبيــرة فــي معــارك املنطقــة بــني عامــي 1936 و1938، ففــي حــني 
ــران  ــة بالطي ــكري مدعوم ــة آالف عس ــى ثالث ــل إل ــة تص ــوات هائل ــد ق ــت حتش كان
واملدفعيــة، حلصــار فصائــل اجملاهديــن واصطيادهــم، كانــت تصطــدم برجــال النجــدات، 
القادمــني مــن القــرى واملناطــق احمليطــة مبنطقــة احلــدث، وهي ميزة عســكرية اتســمت 

فيهــا جنــني فــي ظــل الدعــم الشــعبي الكبيــر للثــورة وتوفــر احلاضنــة الشــعبية. 

وفــي ظــل وجــود هــذا الوعــي الشــعبي، كانــت مدينــة جنــني مــن أوائــل املراكــز التــي 
ــات  ــى سياس ــة عل ــرة احتجاجي ــالل مظاه ــي، فخ ــروع الصهيون ــع املش ــتبكت م اش
بريطانيــا ودعمهــا للمشــروع الصهيونــي فــي نيســان أبريــل 1936، مــرت أربــع ســيارات 
ــمال  ــن ش ــة م ــة متجه ــن املدين ــي م ــس البريطان ــة بالبولي ــة محمي ــة يهودي جتاري
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فلســطني إلــى جنوبهــا، فاشــتبك معهــا املتظاهــرون العــزل، وأحرقــوا املركبــات ومــا 
فيهــا، وقتــل 6 يهــود فيمــا جــرح عربــي واحــد22. 

أمــا فــي العــام 1948، فقــد شــكلت جنــني حالــة خاصــة علــى مســتوى فلســطني. 
شــهدت جنــني معركتهــا األولــى فــي 3 حزيــران »يونيــو« 1948، حــني حشــدت 
ــع فــرق، مــع غطــاء جــوي، الحتــالل  ــل فــي أرب ــة 4-5 آالف مقات ــات الصهيوني العصاب
جنــني، ملواجهــة 20 مقاتــالً فلســطينياً وثالثــة رجــال بوليــس شــكلوا حاميــة املدينــة 
بعــد انســحاب الســرية األردنيــة، ومجموعــات مجاهديــن متناثــرة تصــل حلوالــي 100 
قبــل أن تصــل إلســناد املدينــة أرتــال عراقيــة بلــغ مجمــوع مقاتليهــا 250، يرافقهم 50 
مقاتــالً فلســطينياً. حتصنــت القــوات العراقيــة وجمــوع املتطوعــني فــي القلعــة، مقــر 
ــة،  ــي املدين ــر ف ــون عــن املعقــل األخي ــع املتحصن ــي الســابق، وداف البوليــس البريطان
ــات الصهيونيــة كامــل جنــني. وصــل الدعــم العراقــي بعــد  بعــد أن احتلــت العصاب

ســت ســاعات مــن القتــال واقتــراب ذخيــرة املتحصنــني مــن النفــاد23. 

اشــتبك العراقيــون بقــوة مــع القــوات اليهوديــة املســتحكمة علــى التــالل احمليطــة 
ــة وإســناد  ــون مــن كافــة قــرى جنــني لنجــدة املدين ــة، وبالتزامــن، هــّب املقاتل باملدين
القــوات العراقيــة، وقــد أبلــوا بــالء حســناً واشــتبكوا مــع القــوات اليهوديــة ببنادقهــم 
ــررت  ــد حت ــني ق ــت جن ــو، كان ــران يوني ــوم 4 حزي ــاف ي ــل انتص ــض. وقب ــالح األبي وبالس
وانســحبت القــوات املهاجمــة، مخلفــة وراءهــا 350 قتيــالً علــى األرض لــم تســتطع 
ســحبهم مــن أرض املعركــة، مــن أصــل 1241 مفقــوداً وقتيــالً يهوديــاً وفــق روايتهــم، 
فيمــا ســقط حوالــي 100 شــهيد مــن الطــرف العربــي، 20 مقاتــالً عراقيــاً و20 مقاتــالً 

فلســطينياً، ومــا تبقــى مــن املدنيــني24. 

بقيــت قصــة حتريــر جنــني، مختلفــة عــن ســياق الهزميــة الطاغــي خــالل تلــك الفتــرة، 
ــدة  ــي قصي ــة ف ــة املعرك ــاب حكاي ــيث خط ــود ش ــي محم ــط العراق ــد الضاب وخل
أطلقهــا فــي مراســم دفــن رفاقــه قــرب املدينــة، وهــي قصيــدة أصبحــت جــزءاً مــن 

تاريــخ وهويــة املدينــة املتناقَــل مــن جيــل آلخــر.

ما بعد احتالل العام 1967

ــت قباطيــة محطــة مبكــرة  ــى، حيــث كان ــا فتــح األول شــهدت جنــني نشــاطاً خلالي
لياســر عرفــات برحلتــه لتأســيس خاليــا مســلحة فــي الضفــة الغربيــة. يقــول اللــواء 
أديــب حنايشــة، عــن لقائــه األول بعرفــات فــي قباطيــة »فــي جبــال قباطيــة تشــكلت 
ظواهــر الثــورة بــني كــروم الزيتــون، وجتمــع أكثــر مــن 300 مقاتــل مــن قــرى محافظــة 
ــوا فــي اســتقبال عرفــات عنــد قدومــه لقباطيــة، التــي اختارهــا لدورهــا  جنــني، كان
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النضالــي خــالل الثــورات الســابقة وموقعهــا اإلســتراتيجي«25.

ــال  ــا اغتي ــارة، منه ــة احلج ــل انتفاض ــة قب ــاالت مقاوم ــدة ح ــني ع ــي جن ــر أهال يذك
ــام  ــي الع ــى، ف ــح األول ــا فت ــدى خالي ــاء إح ــد أعض ــرية، أح ــو س ــن أب ــيخ حس الش
1969، بعــد اشــتباك مســلح لــم تكــن املدينــة معتــادة عليــه26. فيمــا قــام الشــهيد 
الرياضــي فتحــي القانــوح عــام 1982، باقتحــام جيــب عســكري ومباغتــة جنــوده وقتــل 
ــة أخــرى أثنــاء انســحابه  ــاً، واشــتبك مــع دوري جنديــني إســرائيليني وجــرح آخــر طعن

ــهاده27.  ــل استش قب

شــكلت جنــني منطقــة ســاخنة فــي انتفاضــة احلجــارة، فكانت أنويــة األذرع املســلحة 
للفصائــل الفلســطينية قــد انطلقــت مــن منطقــة جنــني. كمــا كان مخيــم جنــني 
مســاحة عصيــة علــى قــوات االحتــالل مــع بدايــة االنتفاضــة، فــكان محظــوراً دخــول 
ــوات  ــل ق ــن قب ــام م ــى االقتح ــاً عل ــم عصي ــي اخملي ــاكنيه، وبق ــر س ــى غي ــم عل اخملي

االحتــالل ملــدة شــهر كامــل، حــني أعلــن مخيمــاً محــررا28ً.

انطلــق الفهــد األســود، الــذراع العســكري احمللــي لفتــح، فــي جنــني، بتســليح محــدود 
عمــاده املسدســات والبنــادق اآلليــة والقنابــل اليدويــة القدميــة، واألســلحة البيضــاء، 
فامتلــك املناضلــون أول بندقيــة رشاشــة عــام 1989، وكانــت مــن طــراز عــوزي. ونشــط 
فــي جنــني بــني عامــي 1988 و1992، وهــي ذروة االنتفاضــة األولــى. يذكــر أبنــاء جنــني 
ــي  ــني »الزريق ــتباك اإلبراهيم ــا اش ــة، منه ــرة اجلمعي ــي الذاك ــدت ف ــتباكات خل اش
ــر 1992،  ــن استشــهدا فــي تشــرين األول/ نوفمب ــة – امللقــب بالفرقــع-«، اللذي وجالمن
ــالل. حوصــر اإلبراهيمــان فــي احلــي الشــرقي  بعــد اشــتباك عنيــف مــع قــوات االحت
ووقــع اشــتباك اســتمر ســبع ســاعات، خســر فيــه االحتــالل قائــد الوحــدة املهاجمــة 

وعــدداً غيــر معلــن مــن اجلنــود قبــل استشــهاد املناضلــني29.

ــال اإلســرائيلية، أهمهــا  ــرة انتفاضــة احلجــارة وحــدات االغتي نشــطت أيضــاً فــي فت
ــب  ــم جني ــود، منه ــد األس ــادة الفه ــر وق ــن عناص ــدداً م ــت ع ــان، واغتال ــدة دوبدوب وح
حويــل وأحمــد اجلمــل30. وبــرزت أســماء هامــة فــي الفهــد األســود بتلــك الفتــرة، منهــا 
ــو  ــود، وأحمــد أمــني كميــل وحســن عاهــد أب املؤســس فــي منطقــة جنــني مــروان زي
ــو احلســن، وأحمــد عــوض كميــل  ــرب ومهــدي أب ــو ال ــرب ومحمــد جنــي وفيصــل أب ال
الــذي اعتقــل عــام 1993، لتطــوى باعتقالــه جتربــة الفهــد األســود31. كمــا بــرزت جتربــة 
ــهيد  ــا الش ــر منه ــث ظه ــعبية، حي ــة الش ــلح للجبه ــذراع املس ــر، ال ــر األحم النس
يوســف أبــو الســباع ومفيــد الغــزاوي، التــي خاضــت العديــد مــن العمليات املشــتركة 

مــع الفهــد األســود. 
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انتفاضة األقصى: السياق وحتوالته

فــي الرابــع والعشــرين مــن حزيــران يونيــو عــام 2002، خــرج الرئيــس األميركــي األســبق 
ــه  ــني، دعــا في ــه حلــل الدولت ــوش، فــي خطــاب حــول الشــرق األوســط ورؤيت جــورج ب
ــى أن  ــيراً إل ــاب«، مش ــينهم اإلره ــدد »ال يش ــاء ج ــاب زعم ــى انتخ ــطينيني إل الفلس
ــة  ــى الدميقراطي ــترتكز عل ــل س ــاب، ب ــى اإلره ــوم عل ــن تق ــطينية ل ــة الفلس الدول
واقتصــاد الســوق ومكافحــة اإلرهــاب. واعتبــر بــوش أن الســلطة الفلســطينية فــي 
ذلــك الوقــت تشــجع على اإلرهــاب، وال تشــن حربــاً علــى اإلرهابيــني وبنيتهــم التحتية. 
ووضــع بــوش املقاومــة الفلســطينية فــي ســلة التصنيــف األميركــي لإلرهــاب، فذكـّـر 
بخطابــه الشــهير عقــب أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمبر الــذي قــال فيــه إن »مــن 
ليــس معنــا فهــو علينــا فــي احلرب علــى اإلرهــاب« مبــا يشــمل احلالــة الفلســطينية32.

ــد  ــراً، فبع ــاب عاب ــطينية كإره ــة الفلس ــف للمقاوم ــف املكث ــذا الوص ــن ه ــم يك ل
أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمبر، ســارع رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي األســبق أرئيــل 
ــدة  ــات املتح ــه الوالي ــت ل ــا تعرض ــني م ــا ب ــوش، زاوج فيه ــرة لب ــال مذك ــارون بإرس ش
ــح  ــاب. جن ــة اإلره ــي بوتق ــا ف ــطينية، ومزجهم ــة الفلس ــني املقاوم ــات، وب ــن هجم م
شــارون بذلــك وانتــزع قــراراً أميركيــاً بتصنيــف حمــاس واجلهــاد اإلســالمي كحركتــني 

ــني33.  إرهابيت

ــة  ــالل انتفاض ــا خ ــوداً لعدوانه ــت وق ــي كان ــة، الت ــذه املزاوج ــرائيل به ــت إس جنح
األقصــى، بــل إن هــذه املزاوجــة جــاءت تعزيــزاً لتأطيــر إســرائيل لروايتهــا حــول فشــل 
مفاوضــات كامــب ديفيــد عــام 2000، وتثبيتــاً لســردية عــدم وجــود شــريك فلســطيني 
ــاراك، ورســخت فــي اخلطــاب  ــذاك إيهــود ب ــوزراء اإلســرائيلي آن التــي بدأهــا رئيــس ال
ــرة فــي ملــف  السياســي اإلســرائيلي الحقــاً. لــم تكــن ســردية غيــاب الشــريك عاب
الصــراع، إذ بنــي عليهــا حتميــل الســلطة الوطنيــة مســؤولية العمليــات التــي واكبت 
االنتفاضــة، وشــرَّعت الهجــوم عليهــا وضــرب بنيتهــا التحتيــة، إلــى جانــب الفتــك 

ــل الفلســطينية.  ببنيــة الفصائ

إذاً، كانــت الظــروف مهيــأة خلطــوة تاليــة، كان املطلــوب إنهــاء كل مــا أفرزتــه أوســلو 
مــن بنــاء مؤسســاتي كـــنواة لدولــة، فــي ظــل تــورط اجلانــب الفلســطيني بـ«اإلرهاب« 
وغيــاب أرضيــة الشــراكة وقواعــد العمــل الثنائــي. فانطلقــت عمليــة »الســور الواقــي« 
فــي التاســع والعشــرين مــن آذار مــارس عــام 2002، حتــت ثالثــة أهــداف مركزيــة: عــزل 
القيــادة الفلســطينية التــي لــم تعــد شــريكاً -ممثلــة بالرئيــس الراحــل ياســر عرفــات-، 

وضــرب البنيــة التحتيــة لـــ »اإلرهــاب«، والذهــاب لواقــع أمنــي أفضــل إلســرائيل34. 
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لكــن، علــى أرض الواقــع، جــاءت العمليــة لتدميــر البنيــة التحتيــة »الناشــئة« للدولــة 
ــب  ــطينية للنه ــمية الفلس ــات الرس ــت املؤسس ــتقلة، فتعرض ــطينية املس الفلس
والتخريــب والتدميــر خــالل االجتيــاح35. ومت قطــع الطريــق علــى أيــة فرصــة الســتعادة 
املســار السياســي مــع الرئيــس عرفــات، الــذي ُعــزل فــي مقــر املقاطعــة بــرام اهلل. إلــى 

جانــب اســتخدام نطــاق قــوة عريــض لضــرب مراكــز احملافظــات الفلســطينية. 

ورغــم جنــاح إســرائيل باجتيــاح هــذه املراكــز دون تكلفــة بشــرية أو عســكرية تذكــر، 
ــد  ــني كان نقطــة اشــتباك ســاخنة ومختلفــة، وهــي نقطــة كان ق ــم جن إال أن مخي
وصفهــا شــارون نفســه بـ»عــش الدبابيــر«. قبــل االجتيــاح، كان مخيــم جنــني حاضنــة 
آمنــة لــكل نشــطاء الفصائــل الفلســطينية املقاومــة. وهــذا مــا ســمح بتشــكيل 
غرفــة عمليــات مشــتركة، أذيبــت فيهــا احلــدود الفصائليــة لصالــح املقاومــة 
اجلمعيــة املنظمــة. انخــرط فــي هــذه الغرفــة ممثلــون عــن كتائــب األقصــى وكتائــب 
ــى  ــي، وعل ــن الوطن ــي األم ــة ف ــوة التنفيذي ــن الق ــزء م ــدس وج ــرايا الق ــام وس القس
رأســهم الضابــط فــي األمــن الوطنــي يوســف ريحــان »أبــو جنــدل«، صاحــب التجربــة 

ــان36.  العســكرية فــي لبن

خصصــت إســرائيل حوالــي خمســة آالف جنــدي وخمســمئة آليــة عســكرية، تشــمل 
ــات  ــة واجلراف ــية والطبي ــم الهندس ــات والطواق ــرات املروحي ــا وعش ــات امليركاف دباب
العســكرية. وبعــد حوالــي 12 يومــاً مــن القتــال العنيــف بــني املقاومــة الفلســطينية، 
انتهــت  ذات اإلمكانــات احملــدودة، والترســانة العســكرية اإلســرائيلية املذكــورة، 

ــة37. املعرك

ــو عــام 2002،  ــار/ ماي ــر ملنظمــة »مراقبــة حقــوق اإلنســان« الصــادر فــي أي أشــار تقري
إلــى »مقتــل 52 فلســطينياً، منهــم 22 مدنيــاً، قتــل كثيــرون منهــم عــن عمــد«. كمــا 
أشــار التقريــر إلــى أن إســرائيل اســتخدمت القــوة املفرطــة والعشــوائية، وذكــر أحــد 
أعضــاء بعثــة املنظمــة إلــى أن اجلرائــم التــي رصــدت، قــد يرقــى بعضهــا إلــى جرائــم 
حــرب. وأشــار التقريــر إلــى حــي احلواشــني فــي اخمليــم الــذي متــت تســوية 140 مبنــى 
فيــه بــاألرض باســتخدام اجلرافــات العســكرية، ودون »مبــرر« عســكري، فيمــا تعــرض 
حوالــي 200 مبنــى آخــر لدمــار شــديد38. لكــن الدمــار الــذي رصــد فــي مشــروع إعــادة 
تأهيــل اخمليــم مــن قبــل األونــروا كان أكبــر بكثيــر، إذ رصــد التقريــر أضــراراً فــي حوالــي 
3855 منــزالً ومنشــأة، مــا بــني أضــرار خفيفــة، وكبيــرة، ودمــار كلــي39، وهــو دمــار عكس 
هــدف إســرائيل الواضــح بالتطهيــر املكانــي املرتبــط بالفلســطيني وأرضــه وذاكرتــه. 
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ما بعد االجتياح: احتالل مبنظور مختلف

حتولــت جنــني إلــى مركــز املناعــة خــالل االجتيــاح، فاملواجهــة غيــر املتكافئــة واكبهــا 
ــادت ألن  ــة ق ــى أيقون ــني إل ــت جن ــرائيلياً، وحول ــني إس ــر متوقع ــة غي ــود ومقاوم صم
تكــون حديــث العالــم. إذاً، ال يوجــد أفضــل منهــا لتكــون منوذجــاً لتقــدمي الفلســطيني 

اجلديــد كمــا تــراه إســرائيل، عبــر كســر صــورة البطولــة. 

أراد شــارون فلســطني ولــم يــرد الفلســطينيني، وهنــدس مرحلــة مــا بعــد االجتيــاح 
للســيطرة املطلقــة علــى الفلســطينيني مــن خــارج مدنهــم. وهــذا مــا وصفــه رئيــس 
االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية األســبق شــلومو غازيــت، باالحتــالل الديلوكس، 
حيــث ال أعبــاء مدنيــة علــى إســرائيل، وال حاجــة لعمليــات عســكرية واســعة للقبض 

علــى »املطلوبــني«، وال ضــرورة للبقــاء داخــل مراكــز املــدن40. 

ــلو  ــع أوس ــقطت موان ــالل، س ــكل االحت ــي ش ــة ف ــة فارق ــاح إذاً عالم ــكل االجتي ش
السياســية، وأذيبــت أيــة اعتبــارات ذات صلــة. أصبحــت إســرائيل قــادرة -حتــت ذريعــة 
مالحقــة اإلرهــاب- علــى الوصــول إلــى أي مــكان فــي الضفــة الغربيــة دون وضــع أيــة 
اعتبــارات، فهــذا وفــق تــل أبيــب جــزء مــن احلــرب علــى اإلرهاب.ارتكــزت هــذه النســخة 
احملدثــة مــن االحتــالل أيضــاً علــى منظومــة مــن االســتثناءات41، فإســرائيل رســخت 
منظومــة التطهيــر املكانــي الــذي لــم يذهــب خــالل االجتيــاح إلــى احملــو، بل اســتهدف 
الذاكــرة واملــكان ومــا يرتبــط بهمــا مــن هويــة مكانيــة وبنيــة حتتيــة وأحــالم بدولــة. 
هــي إذاً إعــادة إنتــاج للمــكان ومــا حمــل خــالل حقبــة أوســلو، عبــر الدبابــات واجلرافات 
وعتــالت جنــود االحتــالل التــي دمــرت جميــع املؤسســات الوزاريــة احلكوميــة، باســتثناء 

اثنتــني، وحوالــي 65 مؤسســة أهليــة غيــر حكوميــة، كليــاً أو جزئيــا42ً. 

ــكل  ــز الش ــال لتعزي ــدور فع ــد 2002 ب ــتعمارية بع ــتثناء االس ــة االس ــت منظوم قام
املســتجد لالحتــالل عبــر هندســة اقتصاديــة اجتماعيــة تراكميــة، فاســتعادت اإلدارة 
ــم  ــز التحك ــح تعزي ــي تتي ــة الت ــة القانوني ــي االنتقائي ــت ف ــا وحتكم ــة دوره املدني
ــلطة  ــوالت الس ــذه التح ــخت ه ــا رس ــطيني. كم ــاب الفلس ــى حس ــيطرة عل والس
االســتثنائية لرجــل األمــن اإلســرائيلي، علــى احلواجــز أو فــي اقتحامــات املنــازل واملــدن 
أو فــي املواجهــات، ووســعتها ودعمتهــا بـــ »قواعــد اشــتباك« جديــدة تعطيــه ســلطة 
ــاً  ــة أيض ــذه املنظوم ــت ه ــان43. حاول ــل واالمته ــل والتنكي ــي القت ــة ف ــبه مطلق ش
ــس«،  ــالل »الديلوك ــرة االحت ــع فك ــة م ــطينية متوائم ــة فلس ــة اجتماعي ــاج طبق إنت
ترتكــز علــى ثالثــة مكونــات مركزيــة: رجــال األعمــال، العمــال، والطبقــة الوســطى. 
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متثلــت الرؤيــة اإلســرائيلية إلــى الكيانيــة الفلســطينية مبجموعــات ســكانية متناثــرة 
ــيع  ــمح بتوس ــا أو يس ــاً يجمعه ــط جغرافي ــددة، ال تراب ــيطرة مش ــة س ــت منظوم حت
ــذه  ــن ه ــي كل م ــي. ترم ــم سياس ــدة دون ه ــة جي ــى معيش ــعى إل ــا، تس أحالمه
املعــازل ملصالــح خاصــة تتضــارب مــع األخــرى، مــا يبقيهــا فــي حالــة نــزاع، إمــا حــول 

ــلطة44.  ــول الس ــي، أو ح ــادي- السياس ــتقبل االقتص املس

جــاء التطهيــر املكانــي الــذي قــام بــه شــارون خــالل االجتيــاح ضمــن مشــروعه بإقامــة 
نســخة معدلــة عــن الســلطة الفلســطينية، عبــر الفــك الشــامل وإعــادة التركيــب 
ــس  ــد الرئي ــرائيل بتحيي ــت إس ــر أرون. رغب ــرائيلي أمي ــب اإلس ــا الكات ــا وصفه كم
ــب-  ــا تطل ــذا م ــرائيلية، وه ــالءات اإلس ــواءم واإلم ــلطة تت ــاج س ــات وإنت ــر عرف ياس
ــي  ــطينية ف ــفافية فلس ــة وش ــة مختلف ــة أمني ــرائيلية- عالق ــروط اإلس ــن الش ضم
شــق التحويــل املالــي، وهــي سياســات رمــت مجتمعــة إلــى ضــرب الوعــي الوطنــي 

ــي45. ــروع الوطن ــقف املش ــض س ــطيني، وخف الفلس

ــة فــي 30 نيســان  ــة األميركي ــي أصدرتهــا وزارة اخلارجي ــق، الت شــكلت خارطــة الطري
ــذه  ــة ه ــالً ملأسس ــة، مدخ ــة الدولي ــاء للرباعي ــن إنش ــا م ــا واكبه ــل 2003، وم أبري
ــتوى  ــى مس ــطينية عل ــلطة الفلس ــى الس ــات عل ــة التزام ــت اخلط ــات. فرض العالق
السياســات السياســية واملاليــة واالقتصاديــة، فيمــا جــاء االلتــزام اإلســرائيلي 
»انتقائيــاً«، فيمــا يخــدم رؤيتهــا لشــكل احتاللهــا وســيطرتها، فلــم تلتــزم بالعــودة 
إلــى وضــع مــا قبــل الثامــن والعشــرين مــن أيلول/ســبتمبر 2000، ولــم تصــدر التزامها 

ــني46.  ــل الدولت ــة ح ــح برؤي الصري

ســهلت هــذه التحــوالت دعــم اجملتمــع اإلســرائيلي لالنفصــال عــن الفلســطينيني مــن 
جانــب واحــد مــن خــالل جــدار الفصــل واالنســحاب األحــادي مــن مســتوطنات قطــاع 
غــزة ومســتوطنات جنــني عــام 2005. وبالتــوازي، عملــت إســرائيل على تســهيل مســار 

اقتصــادي لبنــاء اقتصــاد ســوق ليبرالــي، لكــن مبحــددات اســتعمارية. 

اإلصالح وبناء املؤسسات 

فــي ظــل هــذه احملــددات ملشــروع حتديــث االحتــالل اإلســرائيلي، بــدا االقتصــاد عنصــراً 
مركزيــاً فــي ترتيبــات مــا بعــد العــام 2002. فإســرائيل رأت باالقتصــاد مفــراً متقدمــاً 
مــن أيــة التزامــات سياســية، مــن خــالل دفــع الفلســطينيني لالنغمــاس فــي عمليــة 
إصــالح مؤسســاتي وبحــث عــن التنميــة، إلثبــات جدارتهــم بــإدارة دولتهــم املوعــودة 
مــن جهــة، وإثبــات اســتعادتهم ملوقــع الشــريك فــي عمليــة الســالم مــن جهــة أخــرى. 
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لكــن هــذا االقتصــاد بقــي أمــام محــددات موضوعيــة تبقيــه فــي مســاحته اإلجباريــة، 
اقتصــاد حتــت االحتــالل. أهــم هــذه احملــددات غيــاب الســيادة علــى املــوارد، وتقييــد حرية 
احلركــة والتبــادل التجــاري، واحلفــاظ علــى التبعيــة البنيويــة لالقتصــاد اإلســرائيلي. 
تضــاف إلــى ذلــك االختــالالت الفلســطينية الداخليــة، أهمهــا االنقســام ومــا أنتــج 

مــن إجهــاض مســتدام لنصــف االقتصــاد الفلســطيني. 

إذاً، ملــاذا أرادت إســرائيل »االزدهــار« فــي الضفــة الغربيــة؟ ربــط وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي 
ــطيني،  ــاد الفلس ــام االقتص ــن أم ــة م ــود احلرك ــع قي ــون رف ــيه يعل ــبق موش األس
املتمثلــة باحلواجــز وقيــود املعابــر، مبســاهمة اجلانــب الفلســطيني فــي »حتييــد التهديد 
ــر إيجابــي  األمنــي«، مقــراً بــأن تســهيالت علــى قيــود احلركــة مــن شــأنها عكــس أث

علــى »يهــودا والســامرة«47. 

وضــع يعلــون التنميــة االقتصاديــة ضمــن منظومــة متكاملــة تشــمل ســيادة القانون 
ــي  ــخت ف ــزات رس ــي مرتك ــة، وه ــة والدميقراطي ــاب الكراهي ــاب وخط ــة اإلره ومحارب
خطــاب املبــادرات التــي اســتهدفت القضيــة الفلســطينية بعــد العــام 2002. لــذا، من 
الطبيعــي أن يشــيد يعالــون بنجــاح تفاهمــات إعــادة انتشــار األجهــزة الفلســطينية 
فــي جنــني ونابلــس، وقدرتهــا علــى فــرض القانــون والنظــام فــي هاتــني املنطقتــني48. 

ــي  ــار السياس ــتعادة املس ــة اس ــور بارق ــام 2006، وظه ــارون ع ــة ش ــي حقب ــع ط وم
ــوزراء اإلســرائيلي األســبق إيهــود أوملــرت، وفــي ظــل االنقســام  ــان حكــم رئيــس ال إب
ــر  ــي املؤمت ــطينية ف ــاركة الفلس ــاءت املش ــس. ج ــر أنابولي ــد مؤمت ــطيني، عق الفلس
لكســر ذريعــة »الالشــريك« اإلســرائيلية، وتثبيتــاً للشــرعية مبواجهــة ســيطرة حماس 
علــى قطــاع غــزة. لكــن املباحثــات الســابقة للمؤمتــر لــم تســتطع إقنــاع إســرائيل 
بتثبيــت مواقفهــا حــول القضايــا الشــائكة كتابــة، وأهمهــا احلــدود ووضــع القــدس. 
ــات  ــة ضمان ــطينية بورق ــب الفلس ــن املطال ــدة ع ــات املتح ــتعاضت الوالي ــذا اس وبه
إســرائيلية وســقف زمنــي للمفاوضــات، بدعــوة أميركيــة حتدثــت عــن جهود واشــنطن 
ــوات  ــهيالت وخط ــدت بتس ــرت، فتعه ــة أومل ــا حكوم ــلمي. أم ــار الس ــتعادة املس الس
»بنــاء ثقــة« ميدانيــة. وهنــا، يشــير رئيــس الوفــد املفــاوض الفلســطيني فــي مســار 
أنابوليــس أحمــد قريــع، إلــى أن هــذه املرحلــة لــم تشــهد مفاوضــات حقيقيــة، لغيــاب 

ــب اإلســرائيلي املتشــدد49.  ــدى اجلان اإلرادة السياســية ل

ــذي  ــت عقــد مؤمتــر باريــس للمانحــني، ال لكــن أهــم مخرجــات مؤمتــر أنابوليــس كان
ــة  ــدات دولي ــهد تعه ــام 2007، وش ــف الع ــي خري ــية ف ــة الفرنس ــه العاصم احتضنت
مبســاعدات تصــل إلــى حوالــي 7.4 مليــار دوالر، بحضــور تســعني وفــداً دوليــاً. قدمــت 
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ــن  ــت م ــي حاول ــة، الت ــالح والتنمي ــتراتيجية لإلص ــا اإلس ــة خطته ــلطة الوطني الس
ــطيني،  ــياق الفلس ــي الس ــاد ف ــة واالقتص ــني السياس ــط ب ــتعادة التراب ــا اس خالله
ــة  ــج االقتصادي ــام، بالبرام ــاع الع ــة القط ــة وحوكم ــات الهيكلي ــت اإلصالح فربط
ــات  ــاء املؤسس ــق بن ــة، بطري ــة للتنمي ــالل املعيق ــود االحت ــة قي ــة، وبإزال واالجتماعي

ــة50.  ــطينية املقبل ــة الفلس ــا الدول ــترتكز عليه ــي س ــيدة الت الرش

ــة،  ــط تنموي ــن خط ــا م ــا تبعته ــى األرض، وم ــة عل ــق اخلط ــود تطبي إال أن كل جه
اصطدمــت بواقــع االحتــالل وعملــت فــي الفضــاء املتــاح إســرائيلياً، فلــم تنخفــض 
ــم ينخفــض  ــة، ول ــة مــع العــام 2010 عــن 20 % فــي الضفــة الغربي معــدالت البطال
العجــز فــي املوازنــة عــن 10 %. رغــم ذلــك، أثبتــت اخلطــة فاعليتهــا ببنــاء منظومــة 
ــة للمــال العــام51.  فيمــا تعــزز النمــط االســتهالكي  مســاءلة وشــفافية وإدارة فاعل

ــطيني.  ــاد الفلس ــة االقتص ــخته لبرََل ــا رس ــر م عب

شــهدت األعــوام 2010-2013 أفــول منــوذج بنــاء املؤسســات إلنهــاء االحتــالل، وتســلل 
اليــأس إلــى رئيــس الــوزراء الفلســطيني األســبق، ســالم فيــاض، الــذي أقــر أن »التنمية 
املســتدامة ســتبقى هدفــاً وهميــاً مــع وجــود االحتــالل«52. وهــذا مــا أكــد عليــه تقريــر 
ــراء  ــطيني ج ــاد الفلس ــائر االقتص ــى أن خس ــار إل ــث أش ــام 2019، حي ــاد ع األونكت
االحتــالل فــي الفتــرة 2000-2017 وصلــت حلوالــي 48 مليــار دوالر، وهــي خســائر تفــوق 

ثالثــة أضعــاف حجــم االقتصــاد الوطنــي فــي العــام 2017 53. 

بناء النموذج  البديل

ومــع فشــل هــذه املرحلــة بشــقيها: السياســي الــذي ســقط مــع فشــل املباحثــات 
ــني عامــي 2007 و2008، واالقتصــادي-  ــرت ب الفلســطينية اإلســرائيلية فــي عهــد أومل
التنمــوي الــذي ســقط بإقــرار فيــاض ورحيلــه عــن موقعــه عــام 2013، بقيــت مجموعة 
ــرة ــالل الفت ــة خ ــة- االجتماعي ــة االقتصادي ــا الهندس ــي تركته ــب الت ــن الرواس  م

ــام  ــاء الع ــي الفض ــال ف ــال األعم ــة رج ــع نخب ــيخ موق ــا ترس  2008-2013، وأهمه
ــب  ــورة الروات ــاع فات ــاً بارتف ــطينية مدفوع ــة الفلس ــم املوازن ــطيني، وتضخ الفلس
والنفقــات اجلاريــة، مــا جعــل هــذه النفقــات هشــة أمــام ضربــات االحتــالل للمقاصــة. 

وعلــى املســتوى اإلســرائيلي، وصــل فــي العــام 2009 بنيامــني نتنياهو إلى ســدة رئاســة 
ــة »الالحــل« كمــا يصفهــا أنطــوان شــلحت. وفــي هــذا الســياق، ذهــب  ــوزراء، برؤي ال
نتنياهــو ملنظومــة تكبيــل تشــريعية لعرقلــة أي حــل سياســي مــع الفلســطينيني، 
علــى رأســها قانــون االســتفتاء العــام عــام 2014، الذي ربــط أي تنــازل عــن أراٍض تخضع 
للســيادة اإلســرائيلية، مبوافقــة شــعبية عبــر اســتفتاء عــام54. وخلدمــة هــذه الرؤيــة، 
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دعــم نتنياهــو »مســاعدة الفلســطينيني بتطويــر اقتصادهــم بشــكل ســريع«55. 

وفــي العــام 2018، قدمــت اللجنــة الفرعيــة فــي الكنيســت لشــؤون »يهــودا 
ــدد  ــاع ع ــتجابة الرتف ــة، اس ــإلدارة املدني ــاً ل ــة 280 موظف ــاً بإضاف ــامرة« مقترح والس
»الســكان مــن فلســطينيني ومســتوطنني«56. لــم تكــن هــذه اخلطــوة »اســتثنائية«، 
ــى  ــي الضفــة إل ــل الفلســطينيني ف ــل جــاءت فــي ســياق إســتراتيجي حــاول حتوي ب
ــذي تهندســه  ــاج وعيهــم وتطبيعــه مــع نظــام احلكــم ال »الالسياســة« وإعــادة إنت

ــة.  اإلدارة املدني

ولهــذا الغــرض، ســعت اإلدارة املدنيــة إلى مخاطبــة الفلســطينيني مباشــرة، واالتصال 
بهــم بشــكل دائــم، متجــاوزة وجــود الســلطة الفلســطينية، فنشــط منســق أعمــال 
احلكومــة اإلســرائيلية فــي »املناطــق«، وهــو املســؤول عــن اإلدارة املدنيــة، بالتخاطــب 
املباشــر مــع الفلســطينيني عبــر صفحتــه علــى منصــة فيســبوك، وأطلــق تطبيقــاً 
ــؤون  ــة الش ــدور هيئ ــة ل ــي دون احلاج ــكل إلكترون ــح بش ــدم بالتصاري ــمح بالتق يس
ــو املنســق«،  ــة »رادي ــة أنشــأت إذاعــة رقمي ــل إن اإلدارة املدني ــة الفلســطينية، ب املدني
ــي  ــي« ف ــع األمن ــع املن ــات لـــ »رف ــالث محط ــه ث ــام ذات ــي الع ــأت ف ــام 2018، وأنش ع
شــمال ووســط وجنــوب الضفــة الغربيــة. أطلــق املنســق عبــر صفحتــه عــام 2018 
ــي  ــدد متابع ــى أن ع ــارة إل ــي إش ــوش( ف ــون_ بغلط ــف_ ملي ــتاغ )#نص ــاً هاش أيض

صفحتــه جتــاوز النصــف مليــون، وهــم تواقــون للســالم بعيــداً عــن »اإلرهــاب«57. 

ــر  ــط أكب ــت لرب ــتراتيجية هدف ــن إس ــرائيلي ضم ــي اإلس ــلوك السياس ــاء الس ج
ــة  ــوان للفــرص االقتصادي عــدد مــن الفلســطينيني بهــا، وتثبيــت اإلدارة املدنيــة كعن
واالزدهــار. فســمحت التســهيالت الســابقة لهــذه اخلطــوة، التــي قادهــا وزيــر الدفــاع 
اإلســرائيلي األســبق أفيغــدور ليبرمــان، بالتواصــل املباشــر بــني رجــال األعمــال 
ــل  ــور ونق ــح عب ــهيالت وتصاري ــى تس ــول عل ــة، للحص ــطينيني واإلدارة املدني الفلس

ــطينية58.  ــات الفلس ــوع للمؤسس ــتثمار، دون الرج واس

ــة  ــاعدات الدولي ــيق املس ــة تنس ــي جلن ــا ف ــالً له ــة ممث ــرائيل اإلدارة املدني ــت إس فرض
للشــعب الفلســطيني59. ورفعــت عــدد تصاريــح العمــل الرســمية مــن 20 ألفــاً عــام 
2007 60، إلــى حوالــي 130 ألفــاً عــام 2020 61. كمــا أصبــح منــذ العــام 2010، احلصــول 
ــح الوصــول إلــى الداخــل،  ــاً للحصــول علــى تصاري علــى البطاقــة املمغنطــة إجباري
ــن  ــح مل ــة، وال متن ــمل البصم ــا يش ــا مب ــات حامله ــل بيان ــة حتم ــة بيومتري ــي بطاق وه

تعتبرهــم إســرائيل أصحــاب ســوابق أمنيــة62. 
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ــطينيني  ــن فلس ــي ع ــع األمن ــع املن ــة لرف ــالت متالحق ــاً، بحم ــرائيل أيض ــت إس قام
ــح، وشــملت  ــى البطاقــات املمغنطــة والتصاري ــوا ممنوعــني مــن احلصــول عل ممــن كان
ــم  ــا يشــمل مخي ــة ومخيمــاً، مب ــة وقري ــي 15 مدين احلمــالت خــالل العــام 2020 حوال
ــو«  ــران »يوني ــي 23 حزي ــطينياً ف ــي 150 فلس ــن حوال ــه ع ــع في ــع املن ــذي رف ــني ال جن

 .63  2020

جنني: املعبر هو املفتاح

عكســت إســرائيل رؤيتهــا للفصــل أحــادي اجلانــب مــن خــالل إعــادة تســمية نقــاط 
احلركــة املركزيــة، التــي أبقتهــا بعــد انتفاضــة األقصــى، فغيــرت مســمى »حاجــز« إلى 
»معبــر«. لــم يكــن هــذا االســتبدال عابــراً، بــل جــاء كمحاولــة لنــزع الوجــه االحتاللــي 
ــكاز  ــة ارت ــى نقط ــازل، إل ــن املع ــا وأداة لتكوي ــع للجغرافي ــيلة تقطي ــز، كوس للحاج
خلطــاب »التســهيالت« وجــزء مــن النمــوذج احملــدث مــن االحتــالل. فــال داعــي لاللتفــاف 
ــع  ــد« م ــطيني اجلدي ــة »الفلس ــب مواءم ــل يج ــول، ب ــة والوص ــل احلرك ــن أج ــه م عن

متطلبــات العبــور عبــر هــذه النقــاط.

ــرائيل  ــه إس ــذي بنت ــري، ال ــل العنص ــدار الفص ــدود ج ــى ح ــاط عل ــذه النق ــزت ه ارتك
علــى مــا اعتبرتــه »حدودهــا األمنيــة بعــد االجتيــاح. يبلــغ طــول اجلــدار حوالــي 712 
كــم وهــو متعــرج، رمــى اللتهــام حوالــي 9.4 % بأقــل كثافــة دميوغرافيــة فلســطينية، 

إذ بلــغ عــدد الفلســطينيني خلــف اجلــدار حوالــي 11 ألفــاً مــع العــام 2017 64. 

وعلــى مســتوى جنــني، أعيــد تأهيــل حاجــز »معبــر« اجللمــة، املنفــذ مــن الداخــل إلــى 
جنــني، فــي العــام 2009، بتمويــل مــن الوكالــة األميركيــة للتنميــة65، بعــد عــام علــى 
إعــادة فتــح املعبــر أمــام الفلســطينيني مــن الداخــل. كمــا مت إطــالق 12 بوابــة ســريعة 
فــي ذات املعبــر عــام 2020، وهــي بوابــات ســريعة تقــرأ بطاقــات العبــور بشــكل رقمــي 

ذكي66.

لعبــت املعابــر، ومنهــا معبــر اجللمــة، دوراً هامــاً فــي اإلســتراتيجية اإلســرائيلية. فهــي 
نقطــة حتكــم وســيطرة يســمح مــن خاللهــا مبــرور انســيابي للعمــال الفلســطينيني 
إلــى الداخــل، الذيــن تصاعــد عددهــم ليتجــاوز 120 ألفــاً يصلــون أعمالهــم بتصاريــح 
ــى  ــد عل ــر، مبــا يرفــد االقتصــاد الفلســطيني مبــا يزي عمــل رســمية مــن خــالل املعاب

3.25 مليــار دوالر ســنويا67ً. 

ســمح معبــر اجللمــة بتصاعــد األثــر االقتصــادي لفلســطينيي الداخــل علــى جنــني، 
حيــث تشــكل احلركــة التجاريــة مــع الداخــل 80 % مــن احلركــة التجاريــة فــي املدينة68. 
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وباألرقــام، يصــل إلــى جنــني حوالــي ثالثــة آالف مركبــة مــن الداخــل يوميــاً، ترتفــع إلــى 
ســتة آالف يــوم الســبت، ويصــل معــدل اإلنفــاق اليومــي لفلســطينيي الداخــل فــي 
ــي 11 ألــف عامــل  ــر اجللمــة حوال ــا69ً. فيمــا يعب ــف دوالر يومي ــي 800 أل ــة حوال املدين
يوميــاً يعملــون فــي الســوق اإلســرائيلية. كمــا ســمح معبــر اجللمــة أيضــاً بحركــة 

رجــال األعمــال وحملــة التصاريــح مــن غيــر العمــال والعائــالت. 

ســهلت إســرائيل أيضــاً التبــادل التجــاري عبــر املعابــر، إذ تعــد جنــني مصــدراً مركزيــاً 
ــر  ــر معب ــر عب ــذي مي ــرائيلية، وال ــوق اإلس ــى الس ــدر إل ــذي يص ــي ال ــاج الزراع لإلنت
اجللمــة. أيضــاً، يعــد الــركام الصخــري »احلصمــة« مــن الصــادرات الرئيســية التــي متــر 
عبــر اجللمــة، وهــي تأتــي مــن الكســارات التــي تزدحــم بهــا جنــني، كمــا أن إســرائيل 
ســمحت بتصديــر هــذا املنتــج منــذ العــام 2020 عبــر شــاحنات إســرائيلية مباشــرة70. 

وفــي ســياق تعزيــز مقاربتهــا االقتصاديــة، أغفلــت إســرائيل عينهــا قصــداً عــن ثغرات 
فــي جــدار الفصــل العنصــري، ســمحت بدخــول عشــرات آالف العمــال الفلســطينيني 
مــن غيــر حملــة التصاريــح للعمــل فــي الداخــل، وأصبحــت هــذه الفتحــات بالتدريــج 
منفــذاً منتظمــاً يســمح بدخــول عمالــة هشــة احلقــوق إلــى الداخــل. كان حملافظــة 
جنــني نصيــب مــن هــذه الفتحــات، التــي تركــزت قــرب قــرى رمانــة وعانــني والطيبــة 

شــمال غــرب احملافظــة. 

قــادت كل هــذه التحــوالت إلــى شــكل اقتصــادي- اجتماعــي جديــد فــي جنــني، أفــرز 
عــدداً مــن الظواهــر املترابطــة منهــا: انتعــاش اقتصــادي مرتبــط بشــكل تــام باملعبــر، 
طبقــة رجــال أعمــال أوســع، اســتثمار عقــاري جتاري غيــر إنتاجــي، تراجــع حلضــور وتأثير 
الطبقــة الوســطى التقليديــة التــي كانــت فاعلــة خــالل انتفاضــة األقصــى. لكــن كل 
هــذه الوســائل لــم تكــن ناجعــة فــي خلــق جيــل جديــد حتــت الســيطرة االســتعمارية 

املطلقــة.

اخمليم كفضاء دائم لالحتجاج

يعــزو الصحفــي وأســتاذ اإلعــالم ســعيد أبــو معــال، مــن جنــني، ظهــور منــوذج جنــني 
ــة  ــي فــي احلال ــة فــي الوعــي والفعــل امليدان ــى التراكمي ــرة إل خــالل الســنوات األخي
الفلســطينية، خاصــة فــي العامــني األخيريــن. فبــرزت الهبــة فــي العــام املاضــي، التي 
ــه، وراكــم فــرار األســرى الســتة  ــاً ال ميكــن االســتهانة ب ــاً جمعي ــاً وطني خلقــت وعي
ــة  ــات االحتاللي ــهمت املمارس ــا أس ــة. كم ــة الالحق ــم اخليب ــي، رغ ــة الوع ــى حال عل
املســتمرة فــي القــدس واألغــوار بشــحذ هــذا الوعــي. يتابــع أبــو معــال: »باجملمــل، فــإن 
ــر مخطــط لهــا،  ــر مقصــودة وغي ــة غي ــاج فعــل وممارســة نضالي هــذه التطــورات نت
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ــات  ــدس أحــد التداعي ــم يهن ــة العــام املاضــي، ول ال أحــد خطــط ملواجهــة فــي الهب
النضاليــة لفــرار األســرى، امليــدان يصنــع حالتــه النضاليــة العفويــة«71. 

جــاء الــرد اإلســرائيلي بالعــودة إلــى منظومــة الـــ »تســهيالت«، فقامــت بضرب شــريان 
احليــاة جلنــني عبــر إغــالق معبــر اجللمــة أمــام فلســطينيي الداخــل وحملــة التصاريــح 
ــرائيلي  ــاع اإلس ــر الدف ــن وزي ــرار م ــاري، بق ــحن التج ــل والش ــال، والنق ــر العم ــن غي م
بينــي غانتــس فــي 10 نيســان أبريــل 2022 72. جــاءت هــذه اإلجــراءات محــددة بجنــني 
ــدأ  ــت مب ــا وتثبي ــة عليه ــن احمللي ــارة احلواض ــة وإث ــرة املقاوم ــزل فك ــدف ع ــط، به فق
ــي  ــرائيلي نفتال ــوزراء اإلس ــس ال ــة رئي ــن رؤي ــازل ع ــدم التن ــة، وع ــات الالمركزي العقوب

بينيــت بتقليــص الصــراع. 

إن تقليــص الصــراع بالنســبة لبينيــت، يقــوم علــى تقليــص مظاهــر االحتــالل 
ــادي  ــم االقتص ــة فعله ــاحة ملمارس ــطينيني مس ــح الفلس ــى، ومن ــا األدن ــى حده إل
واالجتماعــي وحتــى السياســي، دون تخلــي إســرائيل عــن األرض أو اخلــوض باتفــاق ينــزع 
ــة ج73.  ــق املصنف ــي املناط ــة، وه ــة الغربي ــة بالضف ــة املركزي ــة اجلغرافي ــا الكتل منه

وفــي هــذا الســياق، ميكــن فهــم التســهيالت، مقابــل احلرمــان ألســباب أمنيــة، يتحمــل 
مســؤوليتها الفلســطيني الواقــع حتــت االحتــالل، وفــق الرؤيــة اإلســرائيلية. إذ دأبــت 
ــها،  ــى جيش ــداء« عل ــد أي »اعت ــاب عن ــر كعق ــالق املعب ــح بإغ ــى التلوي ــرائيل عل إس
ويشــير خبــر إعــادة افتتــاح املعبــر بعــد إغالقــه إبــان جائحــة كورونا، الصــادر عــن اإلدارة 
املدنيــة، إلــى ذلــك »جتــدر اإلشــارة إلــى أننــا شــهدنا مؤخــراً محــاوالت لالعتــداء علــى 
ــر بــأن املســاس باالســتقرار األمنــي  قــوات جيــش الدفــاع وعلــى املعبــر نفســه. ونذكّ
مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إغــالق معبــر اجللمــة، مــا ســيضر باالقتصــاد الفلســطيني 

فــي مدينــة جنــني«74.

ــاه  ــذي تبن ــادي«، ال ــالم االقتص ــني »الس ــا ب ــراً م ــرائيلية كثي ــة اإلس ــف الرؤي ال تختل
ــي  ــب )2017- 2021(، ف ــد ترام ــابق، دونال ــي الس ــس األميرك ــع الرئي ــره م ــو وأط نتنياه
صفقــة القــرن، و»تقليــص الصــراع« الــذي يقدمــه نفتالــي بينيــت. ففــي النموذجــني، 
ــى أرض الواقــع إصــرار إســرائيلي علــى فصــل السياســة عــن اجملتمــع واقتصــاده،  عل
ــل وعــازف عــن السياســة، فــي  ــر مســيس، ب ــاج مجتمــع فلســطيني غي بهــدف إنت
ســياق يغــرق فــي الفضــاء االســتعماري. وفــي النموذجــني أيضــاً، حــرٌص علــى تقــدمي 
اقتصــاد مضبــوط بســقف ومنظومــة حتكــم إســرائيلية، يلعــب دوراً فــي الهندســة 

ــالل.  ــر االحت ــع جتذي ــة ويخــدم واق االجتماعي
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ــة االســتعمارية اإلســرائيلية أن ســلطة االحتــالل ذات مســاحة حتكــم  تفتــرض الرؤي
ــل  ــة تغف ــذه الرؤي ــت ه ــا زال ــطيني. وم ــي الفلس ــياق االجتماع ــي الس ــري ف حص
محــددات مركزيــة أســهمت فــي ترميــم الهيــاكل االجتماعيــة الفلســطينية 
ــلطته-  ــه -ال س ــالل نفس ــا االحت ــة، منه ــد حترري ــى قواع ــا عل ــتعادت ضبطه واس
ــدوى  ــي بج ــان التراكم ــرة، واإلمي ــة املعاص ــاج الرمزي ــوح، وإنت ــي املفت ــاء الرقم والفض

ــل.  ــدى الطوي ــى امل ــه عل ــاوم وتكامل ــردي املق ــل الف الفع

ما بني زمنني

ــم  ــم حل ــى قض ــني: األول ــتني متناقضت ــدم سياس ــرائيل تق ــال أن إس ــو مع ــرى أب ي
ــرى  ــة ي ــي خلط ــادي«. وه ــالم االقتص ــة »الس ــطيني، والثاني ــي الفلس ــرر الوطن التح
أنهــا فشــلت بانــدالع انتفاضــة األقصــى عــام 2000، حيــث حمــل العــام 1999 أعلــى 
ــم  ــدالع االنتفاضــة. ورغــم أن اجلــدار ل ــع ان ــم متن ــة فلســطينية ل مؤشــرات اقتصادي
يعــد عمليــاً موجــوداً علــى األرض، فــي ظــل إغمــاض إســرائيل عينهــا وموافقتهــا على 
»الفتحــات«، بهــدف حتســني الوضــع االقتصــادي، إال أن هــذا ال يلغــي فداحــة االحتــالل 
وأثــره ومظاهــر اشــتباكه اليومــي مــع الفلســطيني. يشــير أبــو معــال إلــى أن املفارقــة 
احلاضــرة اليــوم تكمــن فــي أننــا أمــام »انتفاضــة مســتوطنني علــى الفلســطينيني«، 
أي أن املســتوطن هــو صاحــب املبــادرة وكأنــه هــو اخلاضــع لالحتــالل، مبــا يعكــس فعــالً 

احتالليــاً اســتيطانياً مختلفــا75ً. 

ــة الفلســطينية مــن  ــالل مــن جهــة، والتحــوالت االجتماعي ــة االحت ــى إذاً رؤي ال تتالق
جهــة أخــرى. وهــو يبقــي االشــتباك بــني اجملتمــع الفلســطيني ونقيضــه االســتعماري، 
ويرجــح ذلــك موجــات قادمــة لــن جتــدي معهــا حمــالت مثــل »كاســر األمــواج«. أمــا 
جنــني ومخيمهــا، فأظهــرا أنهمــا يرفضــان منــوذج »املعبــر«، ويقدمــان منوذجهمــا فــي 
ظــل توالــي الرمزيــة واســتعادة االرتبــاط بــني الشــباب وجتربــة اخمليــم عــام 2002، وهــذا 

تناقــض واشــتباك مرشــح لالســتمرار والتصاعــد. 

تبــرز املفارقــة اليــوم فــي أن املنظومــة االحتالليــة أصبحــت أكثــر قــدرة علــى 
ــة املتقدمــة، لكنهــا  ــر أدواتهــا الرقمي ــل واملتابعــة، عب الســيطرة والتحكــم والتكبي
لــم تتمكــن حتــى اليــوم مــن صهــر الوعــي والســيطرة علــى الســياق الفلســطيني. ال 
تقــف احلالــة الفلســطينية أمــام وعــي وطنــي تقليــدي، بروافــد حزبيــة وتعليميــة، بــل 
هــي حالــة وعــي فطــري مقــاوم. تتجلــى الرمزيــة املعاصــرة لهــذا الوعــي فــي وســائل 
التواصــل االجتماعــي، لكنهــا تصنــع فــي امليــدان، فصــور الشــهيد جميــل العمــوري 

علــى ســبيل املثــال متــأ اجلــدران فــي كل مناطــق جنــني، مدينــة وقريــة ومخيمــا76ً. 
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تشــكل مســاحات التواصــل االجتماعــي أيضــاً منصــات لتجلــي االشــتباك اليومــي 
ــة  ــك مــن مصــدر تعبئ ــالل، فــي القــدس بشــكل خــاص، ومــا يشــكله ذل مــع االحت
للوعــي الوطنــي. وهــذا مــا يرســخ الرمزيــات الالمركزيــة كرمزيــة الشــهيد العمــوري77.

ــلحة،  ــة املس ــني باملقاوم ــي جن ــي ف ــوذج احلال ــم النم ــي، يتس ــذه الوع ــب ه ــى جان إل
ــة بتمظهــرات العنفيــة فــي مــدن ومناطــق أخــرى. ولعــل هــذا يعــود بشــكل  مقارن
ــي العــام  ــى إخــالء املنطقــة مــن املســتوطنات ف واضــح لعمــل إســرائيل املبكــر عل
ــر اجللمــة عــن املدينــة، كنقطــة احتجــاج العنفــي. وهــذا ال يعنــي  ــد معب 2005، وبُع
غيــاب املقاومــة الالعنفيــة بشــكل مطلــق، فجنــني، كمنطقــة، تذهــب لهــذا اخليــار، إذ 
شــكل مقتــل مســتوطن إســرائيلي فــي كانــون األول »ديســمبر« 2021 قــرب »حومش« 
اخملــالة، والواقعــة بــني جنــني ونابلــس، حالــة مــن املقاومــة الالعنفيــة، انخرطــت فيهــا 

قــرى جنــني ونابلــس بشــكل مكثــف.  

خامتة  

حاولــت إســرائيل منــذ العــام 2000 إقصــاء فكــرة الكيانيــة الفلســطينية التــي كانت 
محــل تفــاوض منــذ اتفــاق أوســلو، واالســتعاضة عنهــا مبنظومــة هيمنــة اســتعمارية 
مســتدامة يــدار مــن خاللهــا االحتــالل بــأدوات متنوعــة. وخلدمــة هــذا الغــرض، عمــدت 
إســرائيل إلــى تثبيــت ســردية »الالشــريك« الفلســطيني، وحصــر الفلســطيني -فــرداً 
ومجتمعــاً وتنظيمــاً سياســياً- فــي خانــة اإلرهــاب املســتجدة بعــد احلــادي عشــر مــن 

 . سبتمبر

ولغــرض تثبيــت منظومــة الهيمنــة االســتعمارية، عمدت إســرائيل بدعم دولــي لتقدمي 
ــة  ــة قابل ــهيالت« اقتصادي ــى »تس ــز عل ــم، يرك ــزوع القي ــي من ــار« ليبرال ــوذج »ازده من
ــة  ــة والدميقراطي ــة مرتبطــة باحلري ــات، وال يحمــل أفــكاراً دميقراطي للتوظيــف كعقوب
وتقريــر املصيــر. جعلــت إســرائيل جنــني مختبــراً لهــذه السياســات وطبقتهــا 
ــتعاضة  ــة، واالس ــرة اجلمعي ــن الذاك ــم م ــة اخملي ــر إرث معرك ــدف لتطهي ــة ته بفاعلي

ــي.  ــي اجلمع ــر الوع ــني وحتوي ــة للتدج ــهيالت« الرامي ــوذج »التس ــا بنم عنه

ــة،  ــة الكلي ــرات االقتصادي ــع املؤش ــام 2008 برف ــد الع ــة بع ــذه املنظوم ــاح ه ــم جن رغ
ورغــم جنــاح النمــوذج بتغييــر الواقــع االقتصــادي فــي جنــني، إال أن الوعــي اجلمعــي بــدأ 
باســتعادة عافيتــه، بطريقــة عفويــة المركزيــة، منــذ العــام 2015، وبــدأ جيــل جديــد 
يصنــع وعيــه القائــم علــى أن االشــتباك البنيــوي قائــم مــع االحتــالل كفكــرة، ال مــع 
ــاء  ــتقالل، ال بالرخ ــة واالس ــط باحلري ــي مرتب ــدف الوطن ــة، وأن اله ــه االقتصادي تداعيات

املهنــدس اســتعمارياً. 
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ومنــذ العــام 2015، بــدأت تظهــر جتليــات الرمزيــات املســتجدة، التــي لعبــت دوراً مهمــاً 
فــي التعبئــة وبنــاء الوعــي. لكــن هــذه الرمزيــات صنعــت وانتشــرت فــي شــوارع جنني، 
وهــي رمزيــات مــن ذات جيــل الشــباب املشــتبك مــع املشــروع االســتعماري حاليــاً، ال 
حتكمهــا أطــر سياســية منظمــة. إن هــذا الوعــي، واالشــتباك املنبثــق عنــه، تراكمــي 
ويضــع إســرائيل أمــام مســار إجبــاري إلنهــاء االحتــالل، وهــذا مــا ال يبــدو متاحــاً فــي 
ــي  ــا ف ــم لهم ــتعماري الناظ ــر االس ــي والفك ــي واالجتماع ــني السياس ــل الواقع ظ

إســرائيل. 

ــي،  ــي واالجتماع ــا السياس ــن تاريخه ــوم ع ــتبك الي ــني املش ــع جن ــزل واق ــن ع ال ميك
ــام 1948،  ــة ع ــر املدين ــي وحتري ــداب البريطان ــة االنت ــي مقاوم ــخ ف ــت ورس ــذي نح ال
ــة.  ــة الراهن ــى احلال ــوالً إل ــى، وص ــة األقص ــارة وانتفاض ــة احلج ــالل انتفاض ــم خ وراك
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