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االفتتـاحيــة

زيارة تقليدية أقوم بها الى املقبرة كل عيد. كنت أقوم بها وأبي منذ سنوات، ثم داومت 
عليها بعد موته. صرت أزور أبي امليت وألتقي أقاربي وأصدقائي األحياء. قلما جتد مكاًنا 
بهذه املساحة الضيقة يجمع هذا العدد من الناس؛ تزور مئات بل ألوف األشخاص في وقت 

واحد وفي مكان واحد.
على مدخل املقبرة ثمة حارس وحيد، يتأبط بارودته ويرتدي بّزته العسكرية، ذكرني 
بحراس القصور في مسرحيات شكسبير؛ إال أن دوره أقل شأًنا. هو ال يحرس شيًئا؛ انه 
ينظم السير فحسب. أحزنتني رؤيته. أليس له عائلة ليقضي معها ساعات العيد األولى؟ 
رغم ذلك، ترى البسمة تعلو محياه لعله، عدا أيام العيد، يرتعب من الوحدة، فال أحد مير 

من هنا سوى مواكب األموات.
التنظيمات واألحزاب،  زحمة قاتلة متأل املكان. حراس، مرافقون، مسؤولون من كافة 
فرق الكشافة وفرقة موسيقية تعزف نشيد النصر. في املقبرة املارش العسكري، جنباً الى 
جنب والعاديون الذين دفنوا أحباءهم هنا في هذا املكان الذي يجمع اجلميع؛ بل أكثر من 
ذلك فكل التنظيمات التي ال جتتمع على شيء خارج هذا املكان؛ موجودة في هذه البقعة... 
تؤدي زيارة جماعية للنصب. بعد ذلك ينصرف كل منهم الى بيته، من كان له ميت منهم، 

يزوره ويقرأ له الفاحتة ثم ميضي... ثمة قبور ال يقربها أحد! 
رويًدا رويًدا صارت “العجقة” تتبدد. أخذت طريقي بني القبور أقصد قبر أبي. زحمة 
األحياء تتبدد لكن زحمة األموات تزداد في كل يوم وكل عام. أكاد ال أصدق: متتلىء املقبرة 

بسرعة قياسية، عمر هذه املقبرة أقل من ثالث سنوات واليوم فيها أكثر من ألف قبر. 
انفّض اجلميع من دون أن ينظروا الى القبور. من دون أن يلحظوا سبب تلك العجقة 
الضاجة التي ال تتوقف في املقبرة. عندما سألت مسؤول الشؤون االجتماعية في منظمة 
التحرير قبل سنوات عن سبب رفض دفن الفلسطينيني في مقبرة صيدا. قال: ان ثمة اتفاقاً 
بني دائرة األوق��اف ودائ��رة الشؤون االجتماعية في منظمة التحرير على عدم دفن أموات 
أكثر  ميوتون  الفلسطينيني  أن  ذلك  مبررين  صيدا،  في  اللبنانيني  مقبرة  في  الفلسطينيني 

وأسرع من اللبنانيني. 
كنت أسمع أن سالح الفلسطينيني األكثر فتًكا اليوم هو التوالد الطبيعي أوالتكاثر، الذي 
تعتبره اسرائيل قنبلة دميغرافية موقوتة، ولم أتخيل أن يصبح املوت في املنفى موضوًعا 
للتنافس وبسببه متنع دائرة األوقاف دفن من ليس له قريب في املقبرة القدمية. ولم أتوقع 
أن يطال التمييز العنصري أموات الفلسطينيني مثلما يطال األحياء منهم، فيستكثر عليهم 

مساحة لرقدة عظامهم ال تتجاوز مترين حتت أرض! 
أن  أيصح  ومصير؟  واق��ع  من  يجمعنا  فيما  ونفكر  األحياء  نحن  نصحو  ال  مل��اذا  فكرت 

تفرقنا البرامج السياسية ويجمعنا املوت؟
الفلسطينيني؛  أحياء  مخيمات  في  أعهده  لم  مشهد  فأخذني  القبور  بني  طريقي  أكملت 
من  والتنظيمات  األح����زاب  ك��ل  م��ن  فلسطني،  ق��رى  ك��ل  م��ن  األط��ي��اف،  ك��ل  م��ن  هنا  اجلميع 
خالفات  ال  مجتمعني  بسكون،  ي��رق��دون  األع��م��ار  ك��ل  م��ن  الطبقات  ك��ل  م��ن  اجلنسيات  ك��ل 

والمناوشات وكأن برنامجهم واحد.
ثمة قبور ال يقربها أحد. قبور حتمل شعارات العهد املاضي، منظمة التحرير الوطني 

الفلسطيني فتح، اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،  الوطني  التحرير  الفلسطيني، حركة 
وغيرها من اجلبهات التي كانت تنادي بتحرير فلسطني، كل فلسطني. لفتني أن كل القبور 
باسم  ممهورة  املخيمات  في  ول��دوا  الذين  للصغار  وحتى  السن  لكبار  واجلديدة،  القدمية 
القدمية  املقبرة  في  الحظت  قد  وكنت  فلسطني.  في  وقريته  وفاته  وتاريخ  وعمره  امليت 
القرى املجاورة في فلسطني يتجاورون في املقبرة، وزيادة على ذلك ذيلت قبور  أبناء  أن 
الشهداء منهم بعبارة: عائدون. استوقفتني »عائدون« هذه )اجلامعتنا كلنا...( عائدون؟ 
من؟ والى أين؟ وكيف؟ وملاذا ينادي بالعودة األموات في الوقت الذي يتنكر للعودة كثير 

من األحياء؟ وفي الوقت الذي يدق فيه ناقوس التوطني كل ما دق الكوز باجلرة؟
تذكرت كالم أبي مروان حمد من قرية الصفصاف قبل عشر سنوات كأنه يجيبني اآلن على 
تساؤالتي قال: عندما خرجنا من الصفصاف مقاتلني على أثر املجزرة التي ارتكبتها العصابات 
الصهيونية في قريتنا، هجرنا الى بنت جبيل ومن ثم الى مخيم الرشيدية. خالل الفترة األولى 
عودتنا  عند  نقول  كنا  ق��ال:  السبب،  عن  سألته  وعندما  جبيل.  بنت  في  أمواتنا  كل  ندفن  كنا 

سيكون من السهل نقل رفاتهم الى بلدنا أو على األقل زيارتهم، ألنها أقرب الى بالدنا...
عظامه  يحملوا  أن  أوالده  أوص���ى  حيث  لوبية  ق��ري��ة  م��ن  اب��راه��ي��م  اب��و  أجابني  ك��ذل��ك 

ويدفنوها في لوبية. 
لقد كان أبو مروان وأبو ابراهيم متيقنني من العودة ولو بعد حني. وكانا يصران على 
أن ال يتركا وحيدين هنا متمسكني بالعودة كلمة هي البدء، في حني نسي من غير ميثاقه 
وبرنامجه ونظامه الداخلي أن هناك أشياء نقشت على القبور، ومات الشهداء من أجلها ال 

متحى... رمبا نسوا أنها ال متوت.
فكرت في نفسي؛ لو أن املسؤولني يجولون قليالً بني القبور ويقرأون ما عليها. لو أنهم 
يرون كيف جتمعنا األح��زان حتى في األعياد، وكيف أن زوار ذلك املكان املهيب يتآزرون 

ويتحلون بالوقار واخلشوع فثمة من يقترب منك يواسيك ويقرأ الفاحتة مليتك! 
أبي. حيتني، ثم وقفت  العمر. تقف على قبر بجوار قبر  اقتربت مني سيدة في مقتبل 

معي وقرأت الفاحتة لوالدي. ثم سألتني:
مني إلكم؟

أبوي.
الله يرحمو، كيف مات؟

موت طبيعي.
لنتعلم  القبور  هذه  ننبش  تعالوا  املاضي.  تؤرخ  كالدفاتر  القبور  كيف  يرون  أنهم  لو 
ونوجه  منه  ونستدل  املاضي  ذلك  نبعث  تعالوا  مجيًدا.  تاريًخا  منها  لنستعيد  أهلها،  من 
خطواتنا املستقبلية على هدي صدقه ووطنيته... تعالوا نسلك درب الرجوع الى فلسطني 

علنا نحيا من جديد.
ما دام أمواتنا يصرون على العودة؛ أال يجدر ان نعمل نحن األحياء من أجلها؟            

التاريخ  أرشيف  مشروع  على  وقائم  عائدون/لبنان،  ملجموعة  مؤسس  محمود زيدان هو عضو   *
الشفوي للنكبة في لبنان.

تعالوا ننبش قبور الفلسطينيني!
بقلم: محمود زيدان* 

عزيزي غولدستون،
من قبري احلزين في السويد أبعث لك بتحياتي، 

وال أقول أمتنى لقاءك! 
منذ واحد وستني عاما، حتديدا منذ يوم اغتيالي 
في 17 أيلول 1948، وأنا ارقب حال قضية فلسطني، 
أو قل قضية الالجئني األكبر في العالم. وبينما كنت 
سمعتك  اغتيالي،  بيوم  لالحتفال  استعد  قبري  في 
ت��ع��رض ت��ق��ري��رك  ل��ألمم امل��ت��ح��دة. ك��دت ان��ه��ض من 
قبري فرحا، إذ جاء أخيرا من يكمل ما كنت قد بدأته؛ 

أي محاولة إنصاف الضحايا الفلسطينيني. 
إص������راري ع��ل��ى ت��س��م��ي��ة األش���ي���اء ب��أس��م��ائ��ه��ا، 
إصراري على حتديد اجلرمية واملسؤولني، إصراري 
غادروها  الذين  فلسطني،  “لسكان  ان��ه  القول  على 
احلق  القائم،  النزاع  على  املترتبة  الظروف  بسبب 
ف���ي ال���ع���ودة إل����ى دي���اره���م دون ق��ي��د واس��ت��رج��اع 
قاد  الضحايا  نصرة  على  إص��راري  ممتلكاتهم...”، 

إلى اغتيالي. 
أنا لست نادما رغم اغتيالي؛ فان متوت على يد 
العنصريني مجرمي احلرب، أشرف مليون مرة من 
الضحايا.  آه��ات  تقرع  أذنيك  وف��ي  طويال  حتيا  أن 
لست نادما على اإلطالق؛ بل وأحس أني كنت أحسن 
حظا منك! أنا  قتلني الصهاينة، مجرمي احلرب؛ أما 
التوت،  ورق  تساقط  ج��راء  ت��ع��ّرى  م��ا  فيقتلك  أن��ت 

وبالطبع الكثير الكثير من الزيف... ومن الصمت. 
على  املظلم  قبري  وحشة  ف��ي  يؤنسني  ظ��ل  م��ا 

مدى الواحد وستني عاما أمران:
ال��ض��ح��اي��ا  ح���ق   194 ال���ق���رار  ت��ض��م��ني  األول: 
الالجئني بالعودة إلى ديارهم وبقاء هذا القرار حيا 

حتى اليوم.
الرئيس  السبب  ك��ان��ت  توصياتي  أن  ال��ث��ان��ي: 
اإلنسان حق  العاملي حلقوق  اإلع��الن  وراء تضمني 

اإلنسان، أي إنسان بالعودة إلى بلده.
ولكن في املقابل ما زال يغتالني كل يوم أمران:

االح��ت��الل،  ال��ض��ح��اي��ا، ض��ح��اي��ا  األول: س��ق��وط 
واالس��ت��ع��م��ار، وال��ع��ن��ص��ري��ة، وان��ت��ه��اك��ات حقوق 

اإلنسان، في كل مكان. 
تكون  ف��ان  اليائسني!  الضحايا  صمت  الثاني: 
ضحية فهذا أمر ال يد لك فيه، ولكن أن تعتاد مبرور 

الوقت على أن تكون الضحية، فهذا قمة العدمية.
عزيزي غولدستون،

محكمة  قرار  أنصفني  ما  أكثر  أنصفني  تقريرك 
املتحدة،  األمم  رجال  حصانة  بشأن  الدولية  العدل 
وت��أج��ي��ل ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى ت��ق��ري��رك اغ��ت��ال��ن��ي م��رة 
ولكن  االنفجار  بقوة  ليس  التأجيل  قتلني  أخ��رى، 

بتفاهة االنتحار.
الله،  أن  فيكفيك  قليال،  اصمد  عزيزي،  يا  اصمد 

والضحايا، وبعض الشرفاء معك،
مثلي:  تقل  وال  طويال،  اصمد  عزيزي،  يا  اصمد 
ي��ك��ف��ي��ن��ي ش���رف االن��ت��ص��ار حل��ق��وق اإلن���س���ان، قل 

سأقاتل ما دام هناك ضحايا.
وختاما، أودعك الوصية، وال أمتنى لقاءك! 

التوقيع: فولك برنادوت، قبر مهجور، السويد.
       

هيئة التحرير

من الكونت فولك  برنادوت 
إلى القاضي غولدستون

)تصوير: محمود زيدان(
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 صبرا – فتاة نائمة

 رحل الرجال إلى الرحيل

 واحلرب نامت ليلتني صغيرتني،

 وقدمت بيروت طاعتها وصارت عاصمة..

 ليل طويل

 يرصد األحالم في صبرا،

 وصبرا نائمة.

 صبرا- بقايا الكف في جسد قتيل

 وّدعت فرسانها وزمانها

 واستسلمت للنوم من تعب، ومن عرب رموها خلفهم.

 صبرا- وما ينسى اجلنود الراحلون من اجلليل

 ال تشتري وتبيع اال صمتها

من أجل ورد للضفيرة.

 صبرا- تغني نصفها املفقود بني البحر واحلرب األخيرة:

 لَم ترحلوَن

 وتتركون نساءكم في بطن ليٍل من حديد؟

 لَم ترحلوْن

 وتعّلقون مساءكم

 يقطع الفاشي ثدييها – يقل الليل –

 يرقص حول خنجره ويلعقه. يغني النتصار األرز مواال،

 وميحو

في هدوء.. في هدوء حلمها عن عظمها

 وميدد األعضاء فوق الطاولة

ويواصل الفاشي رقصته ويضحك للعيون املائلة

 ويجن من فرح وصبرا لم تعد جسدا:

يركبها كما شاءت غرائزه، وتصنعها مشيئته.

 ويسرق خامتا من حلمها، ويعود من دمها إلى مرآته

 ويكون – بحر

 ويكون – بر

 ويكون – غيم

 ويكون – دم

 ويكون – ليل

 ويكون – قتل

 ويكون – سبت

 تكون – صبرا.

 صبرا – تقاطع شارعني على جسد

 صبرا نزول الروح في حجر

 وصبرا – ال أحد

صبرا – هوية عصرنا حتى األبد.

مقاطع من مديح الظل العالي

صبرا – هوية عصرنا حتى األبد.
 شعر: محمود درويش

 فوق املخيم والنشيد؟

 صبرا- تغطي صدرها العاري بأغنية الوداع

 وتعد كفيها وتخطئ

 حني ال جتد الذراع:

 كم مرة ستسافروْن

 والى متى ستسافروْن

 وألي حلم؟

 وإذا رجعتم ذات يوْم

 فألي منفى ترجعون،

 ألي منفى ترجعون؟

 صبرا- متزق صدرها املكشوف:

 كم مرْة

 تتفتح الزهرْة

 كم مرْة

 ستسافر الثورة؟

 صبرا- تخاف الليل، تسنده لركبتها

 تغطيه بكحل عيونها. تبكي لتلهيه:

 رحلوا وما قالوا

 شيئا عن العودة

 ذبلوا وما مالوا

 عن جمرة الوردة!

 عادوا وما عادوا

 لبداية الرحلة

 والعمر أوالد

هربوا من القبلة.

ال، ليس لي منفى

 ألقول: لي وطن

 الله، يا زمن..!

 صبرا- تنام. وخنجر الفاشي يصحو

 صبرا تنادي.. من تنادي

 كل هذا الليل لي، والليل ملح

  www.najialai.net

  www.najialai.net

  www.najialai.net

  www.najialai.net



تشرين األول  2009 4

»خاطرة في حضرة الغياب«
يقول محمود درويش الّشاعر الفلسطيني الراحل:

»أما أَنا – وقد امتألُت 
بُكلِّ أَسباب الغياب

فلسُت لي
أنا لسُت لي

أنا لسُت لي...«
َْن الفلسطينّي؟ ويبقى السؤال: ملمِ

اجلواب: هو للعذاب واأللم والّرحيل منذ ستني عاماً معجونة باحلزن. فاسعْد؛ ألّنَك 
لسَت فلسطينياً...

 )1(
إْن كان رقم ستني يعني لك الّتقاعد، وبداية الّراحة بعد رحلة عطاء طويلة، وعنوانا 
لتقديرك من مجتمعك الذي خدمته لسّتني عام، فاسعْد؛ألّنَك لسَت فلسطينّياً؛ ألّن رقم 

سّتني عند كّل فلسطينيي العالم يصادف ذكرى الّنكبة.
فخالل حرب 15 أيار عام 1948، مّت تهجير أكثر من 750.000 فلسطينّي عربّي من 
ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم. ويصل تعدادهم حالياً إلى أكثر من 7 ماليني الجئ. وقد 

أُطلق على هذا العام عام الّنكبة لنتائجه املأساوّية على الّشعب الفلسطينّي. 

)2(
إْن كنَت  ولدَت في وطنَك،  أو تعيُش فيه، أو تعيش خارجه بناًء على رغبتَك، ومتلك 
احلق في العودة إليه في أّي حلظة، فاسعْد، ألّنك لسَت فلسطينياً؛ فثالثة أرباع اّلشعب 
ضحايا  أقدم  من  الفلسطينيون  الالجئون  وُيعّد  مهّجرون،  أو  الجئون  هم  الفلسطينّي 
اّللجوء في العالم، وأوسعهم انتشاراً، فأصول غالبّية الالجئني الفلسطينيني تعود  إلى 
أكثر من 500 قرية تقع داخل ما يعرف اليوم »إسرائيل«، وقد مّت تدميرها خالل حرب 
عام 1948 وبعدها. وال تزال غالبية مواقع القرى املهجورة غير مأهولة حتى هذا اليوم. 

وتصّر »إسرائيل« على عدم الّسماح لالجئني الفلسطينيني بالعودة إلى ديارهم.

)3(
إْن كنَت تتنّقُل داخَل وطنك بحرّية، وُتعامل داخله معاملة عادلة تليق بإنسانيتك 
ومواطنتك، فاسعْد؛ ألّنك لسَت فلسطينياً؛ ففي هذه اللحظة هناك أكثر من 300.000 
مهجر داخل اخلّط األخضر كانوا قد هّجروا أصالً خالل حرب 1948. وعلى الّرغم من 
أّن إسرائيل حترمهم من العودة إلى ديارهم،  حصولهم على املواطنة اإلسرائيلّية؛ إال 

ومن استعادة أراضيهم وممتلكاتهم، شأنهم شأن الالجئني الفلسطينيني.
العام  املهّجرين داخل اخلّط األخضر بحوالي 300.000 فلسطيني في  وُقدر عدد 

2006، باإلضافة إلى أكثر من 115.000 مهّجر في األراضي احملتلة عام 1967.

)4(
إْن كنَت تؤمن بعدالة تطبيق الّشرعّية الّدولّية، فاسعْد؛ ألّنك لسَت فلسطينياً يحفظ 
القرارات التالية للجمعية العامة لألمم املتحدة، ثم ال ُتطّبُق أّية واحدة  منها بأّي شكل 

من األشكال.
فقد أقّرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  قرار رقم 194)3( بتاريخ 11 كانون أول 
1984 الذي ينّص على أّن لالجئني الفلسطينيني مبا فيهم املهّجرون داخل اخلط األخضر 
األضرار  التعويضات عن  ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، وتلّقي  إلى  العودة  احلق في 
واخلسائر املادّية واملعنوّية التي حلقْت بهم، ولالجئني الذين يختارون عدم ممارسة 
حقهم في العودة احلق في تلقي الّتعويضات عن ممتلكاتهم ،واحلّق في تلّقي املساعدة 

لتوطينهم.
كما يؤكد قرار مجلس األمن الدولي رقم 237 الّصادر بتاريخ 14 حزيران 1967 
التي  ديارهم  إلى  العودة  في   1967 العام  في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  حق 

ُهّجروا منها.

)5(
والّصور  اجّلميلة،  والبدايات  الّسعيدة،  بالّذكريات  مشحونة  ذاك��رت��َك  كانْت  إْن 
العائلّية، فاسعْد؛ ألّنَك لسَت فلسطينياً ذاكرته مشحونة باخلراب واملوت والقتل وذكرى 

املذابح. فمعظم تواريخ الّشعب الفلسطينّي هي تواريخ ألم وفراق:
2 تشرين الثاني 1917 وعد بلفور املشؤوم.

29 تشرين الثاني 1947 أوصت األمم املتحدة بتقسيم فلسطني إلى دولتني.
14 أيار 1948 االنسحاب البريطاني، وبدء احلرب العربية – الصهيونية األولى.

 15أيار 1948 الّنكبة الفلسطينية.
9 نيسان 1948 مجزرة دير ياسني.

14 تشرين األول 1948مذبحة قرية قبية.
28 تشرين األول1948 مذبحة قرية الدوامية.

29 تشرين األول 1956 مذبحة قرية كفر قاسم.
5 حزيران 1967 احلرب العربية الصهيونية الثانية، والّنكسة.

28 حزيران 1967 إعالن ضّم القدس الشرقية إلى إسرائيل.

12 آب 1976 مذبحة مخيم تّل الّزعتر في لبنان.
6 حزيران 1982 االجتياح اإلسرائيلي للبنان.

16 أيلول 1982 مذبحة صبرا وشاتيال.
 20 أيار 1990 ذكرى مذبحة العمال الفلسطينيني في عيون قارة.

2 تشرين األول 1990 مذبحة احلرم القدسي الشريف.
3 نيسان 2002 بدء الهجوم العّسكرّي اإلسرائيلّي على مخيم جنني.

20 ايار 2007 اجليش اللّبناني يشّن حملة عسكرّية واسعة على مخّيم نهر البارد.
شهر 3 من العام 2008  محرقة غزة.

...

)6(
ألّنَك  املستمّرة، فاسعْد؛  الّسعيدة واألف��راح  املناسبات  بالكثير من  إْن كنَت حتتفُل 

لسَت فلسطينياً جميع مناسباته التي يحيي ذكراها ترتبط بالّشتات واحلزن واملوت: 
30 آذار ذكرى يوم األرض اخلالد.

21 آذار اليوم العاملي إلزالة جميع أشكال العنصرّية والتعّصب العّرقّي.
17 نيسان يوم األسير الفلسطينّي. 

25 أيار أسبوع التضامن مع الشعوب احملتلة من أجل التحّرر واالستقالل وحقوق 
اإلنسان.

20 حزيران  يوم الالجئ العاملي.
2 حزيران 1964 تأسيس منّظمة الّتحرير الفلسطينّية.

)7(
إْن كنَت تعيش في أرض، وال ُترغم دون ذنب على الّرحيل عنها قسراً ودون ذنب، 

فأسعْد؛ ألّنَك لسَت فلسطينياً يهّجر مرة تلو األخرى من أرضه، وقسراً دون وجه حق.

)8(
إْن كنَت ال تعاني من أزمات بسبب أّي حرب أو نزاعات مسلّحة في العالم، وال ُتهّجر 
بسببها، فاسعْد؛ ألّنَك لسَت فلسطينياً مُتارس ضدك كّل سياسات االقتالع والتهجير في 

العراق ولبنان وداخل اخلط األخضر وفي األرض الفلسطينّية احملتلة.
ال  آخرين  عن  فضالً  ال��ع��راق،  مغادرة  على  أُج��ب��روا  فلسطيني  من 18.000  فأكثر 
األمريكي  االحتالل  منذ  األردن��ّي��ة  ال��ّس��ورّي��ة-  العراقّية-  احل��دود  على  عالقني  يزالون 

للعراق في العام 2003.

)9(
إْن كنَت ال تعاني من أّي متييز عنصرّي، فاسعْد، فأنَت لسَت فلسطينياً يعاني من 
كّل أشكال الّتمييز العنصرّي في الوطن والعمل واملعامالت واإلعالم، ويكابد ما يترّتب 
على ذلك من قتل وسجن دون محاكمة وسحب هويات وهدم منازل وعمليات عسكرّية 

متواصلة.

)10(
إْن كنَت تعيش في بيت متلكه أو في بيت تستأجره في مكان وفق اختيارك، وفي 
حي جميل، حيث تصله الّشمس والهواء، ويتمّتع باخلدمات والبنية التحتّية الصحّية، 
فاسعْد؛ ألّنك لست فلسطينياً تعيش قسراً في  إحدى املخيمات ال� 59 املوجودة في األردن 

أو سوريا أو لبنان وفلسطني بعد أن ُطردت من أرضك ومن بيتك.
فخالل حرب عام 1967 مّت تهجير أكثر من 400.000 فلسطيني من األراضي الفلسطينّية 

التي أُحتلْت خالل احلرب. ويزيد عددهم عن 950.000 نسمة مشتتني في العالم.

)11(
إْن كنَت تدعم أّي عقوبة أو حصار لدولة ما على خلفيات اختراقها للقانون الّدولّي، 
فاسعْد؛ ألّنك لسَت فلسطينياً؛ يعاني من املرارة بسبب إقصاء تطبيق القانون الدولّي 
في قضية الالجئني واملهجرين الفلسطينيني مما أّدى إلى عرقلة تطبيق احلّل الّدائم لهذه 
القضية على مدى ستني سنة، وإلى  املزيد من االنتهاكات حلقوق الّشعب الفلسطيني، 
الّضفة  أراض���ي  على  إسرائيل  بنته  ال��ذي  العنصري  الفصل  ج��دار  بناء  رأسها  وعلى 

الغربّية احملتلة.

)12(
إْن كنَت تعيش في وطنك، وتقدر على التنّقل من مكان إلى آخر داخله دون موانع أو 
معيقات أو حواجز، فاسعْد؛ ألّنَك لسَت فلسطينياً مسجوناً في بيته بسبب وجود جدار 
الفصل العنصرّي الذي بنته إسرائيل على أراضي الّضفة الغربّية احملتلة، وهو جدار 

غير قانوني، ويعّده الّشعب الفلسطينّي رمزاً للّنكبة املستمّرة.

)13(
إْن كنَت ستحتفل في شهر أيار بذكرى مرور ستني سنة على قيام الكيان الّصهيوني 
في فلسطني، فاسعْد؛ ألّنك لسَت فلسطينياً سوف يحترق أملاً في يوم 15 أيار بذكرى 

مرور ستني عام على نكبته وعلى تشّرده وعلى رحلة عذابه وتيهه في األرض.

) 14 (
أو أُصيب مبرض،  أو رحل  ُقتل  إْن كنَت  محزوناً على قريب  أو حبيب أو صديق 
أو أرض، فاسعْد ألّن��َك لسَت فلسطينياً، فكلُّ  أو خسارة بيت،  أو تخشى فقدان عزيز، 
بيت فلسطينّي قد جتّرع ألم فقد شهيد، أو فراق معتقل  في الّسجون اإلسرائيلّية، أو 
كابد آالم جريح، أو ذاق حرقة هدم بيت أو اغتصاب حقل أو اغتيال شجرة. والكثير من 

الفلسطينيني  قد ذاقوا كّل تلك اآلالم مجتمعة.

)15(
إْن كنَت حتمل مفتاح البيت أو العقار الذي تعيش فيه، فاسعْد ألّنك لسَت فلسطينياً 
ُط��رَد منه قسراً، ويحلم  أو يزيد لبيت  يحمل مفاتيح قدمية صدئة عمرها ستون عاماً 

بالعودة إليه.

)16 (
إْن كنَت رأيَت وطنك، وقّبلَت ترابه؛ فاسْعد، ألّنَك لسَت أنا؛ ألّنني فلسطينّية مهّجرة 

ممنوعة من تقبيل تراب وطنها...

)17(
إْن كان للعالم أن يخجل من سلوك ما، فعليه أن يخجل من صمته جتاه ما يحدث 

للفلسطينيني.

)18(
إْن كنَت تراهن على عدم عودة الفلسطينيني إلى وطنهم فلسطني، فعليك أن تسحب 
زمن  وح��ان  الغائبني،  أهلها  طلبْت  ف��األرض  ال��ع��ائ��دون...  ألّننا  ف���وراً؛  اخلاسر  رهانك 

اللقاء...

* سناء شعالن، كاتبة فلسطينية حتمل اجلنسية األردنية، حاصلة على دكتوراه في اللغة 
العربية، عضو في رابطة الكتاب األردنيني، وعضو احتاد الكتاب العرب. 

اسعْد؛ ألّنَك لسَت فلسطينيًا
بقلم: سناء شعالن*

مسيرة العودة السنوية في الداخل، قرية الكفرين، ٢٩ نيسان ٢٠٠٩ )تصوير آن باك(



5 تشرين األول  2009

صديقي حازم جمجوم، **
»حق  لنشرتكم  طلبتها  التي  األدب��ي��ة  امل��ادة  لك  أكتب  أن  أي��ام  منذ  أح��اول 
العودة«، أبدأ بالكتابة وأشطب اجلمل األولى، يبدو أنني لن ألّبي طلبك هذه 

املرة فاعذرني يا صديق. 
أعتقد أّن اللوم في ذلك يعود إليك بعض الشيء، إلى املوضوع الذي طلبت 
مني أن أكتب عنه: »فلسطيني الهوية- إسرائيلي املواطنة«، لقد مللت شخصًيا 
التي  املعقدة واملركبة،  املوضوع، تعبت من تكرار وصف هذه احلالة  من هذا 
بلفور  وع��د  منذ  األق��ل  على  تبدأ  تاريخية  خلفية  س��رد  إل��ى  لشرحها  أح��ت��اج 
لتصل إلى املظاهرات الضخمة ضد العدوان على غزة قبل أشهر، وحتتاج إلى 
وطمس  الهوية  وتشويه  املدينة  وغياب  األسرلة  لسياسات  تفصيلي  شرح 
التاريخ وهدم العمارة ومصادرة األرض والتمييز العنصري وتدعيم الشرح 

باملعطيات اإلحصائية والصور، تعبت من الشرح يا صديق.
الفلسطيني  يواجهها  التي  التناقضات  عن  أكتب  أن  البداية  في  فكرت  لقد 
في إسرائيل، لكني اكتشفت أنني تهت في غابة من األفكار الفلسفية، تلك التي 
صراع  كل  وأن  اإلنسانية،  الصراعات  غابات  كل  في  التناقض  وج��ود  تؤّكد 
في  نرضعه  حليب  التناقضات  املتصارعني.  واق��ع  في  ع��ّدة  تناقضات  يّولد 
طفولتنا، ورفيقة دربنا اجلبلي. أو أن أكتب عن أسئلتي حولها، ما هي أفضل 
اخلضوع  أم  مواجهتها  أم  منها  الهروب  التناقضات،  هذه  مع  للتعامل  السبل 
عليها  التعّود  أفّسر  كيف  مأساويتها؟  سيرة  أتتّبع  هل  أشرحها؟  كيف  لها؟ 
لهويتنا  م��ش��ّوه��ة  م��ن  حتويلها  أش���رح  كيف  ال��ب��ع��ض؟  عند  معها  والتطبيع 
ومعنى حياتنا إلى تهمة ضدهم عند البعض اآلخر؟ كم مثٍل علي أن أعطي عن 
ومئتي  مليون  أم  ألف؟  وخمسون  وستة  مئة  ألف؟  واقعنا؟  في  التناقضات 

ألف؟ كم قصة تناقض تريد لترضي قّراءك يا حازم؟ 
من  رمبا  مناسب  مخرج  الشخصية،  قصتي  لنشرتكم  أكتب  أن  فكرت  ثم 
الوقوع في فخ اللغة األكادميية التي تلّخص القضية بحيادية ومبصطلحات 
العودة«  »حق  لقراء  املرضية  الوطنية  الشعارات  سلسلة  تكرار  ومن  علمية، 
والتواصل  العنصرية  ومقاومة  ب��األرض  والتمّسك  والصمود  البقاء  ح��ول 

ووحدة القضية. 
أهلي  التي بدأت من شرفة بيت  اكتب قصتي كمهّجر في وطنه،  أن  فكرت 
اإلسرائيليون  بنى  التي  امل��ه��ّج��رة،  صفورية  قرية  على  املطلة  الناصرة  ف��ي 
فلسطيني،  ألنني  فيها  السكن  من  أمنع  والتي  »تسيبوري«،  مستوطنة  عليها 
دراستي  وعن  األول��ى،  االنتفاضة  في  »الضفاوية«  جل��ذوري  اكتشافي  وعن 
خائًفا  احلافالت  ركوب  عن  الثانية،  االنتفاضة  فترة  في  أبيب  تل  جامعة  في 
نابلس  واج��ت��ي��اح  جنني  م��ج��زرة  على  غضًبا  املتفّجر  وقلبي  ان��ف��ج��اره��ا  م��ن 
عن  انفصلت  أن  بعد  تزوجتها  التي  اجلميلة  عكا  وعن  املقاطعة،  ومحاصرة 
ثم  الساحل.  ورطوبة  حّر  كليهما-  في  الصيف  قسوة  وعن  املصدومة،  يافا 
أخترعها  بشخصيات  متنكرة  سأبقيها  الشخصية،  قصتي  أكتب  أال  ق��ررت 
أو  وهناك،  هنا  أنشرها  التي  القصيرة  القصص  في  أخرى  بأسماء  وأسميها 

للرواية التي أؤجل كتابتها.
أكثر  آخ��ر،  موضوًعا  تقترح  أن  ح��اول  امل��ق��ال،  كتابة  ع��ن  ح��ازم  ي��ا  أع��ت��ذر 
تفصيالً، ملاذا علينا نحن الفلسطينيون في الداخل دائًما أن نكتب بالعموميات 

واملصطلحات الكبيرة؟ ملاذا علينا أن نبدأ بشرح قضيتنا من البداية كل مرة؟ 
وأن نبّرر وجودنا ونثبت فلسطينيتنا وعروبتنا؟ أعرف اجلواب يا عزيزي، 

لكني منزعج من احلالة فال تؤاخذني على غضبي. 
يحمل  ال���ذي  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  م��ن  اجل���زء  ه���ذا  ع��ن  أك��ت��ب  أن  ح��اول��ت 
األسطر،  كل  ومحوت  التعميم  فخ  في  وقعت  لكنني  اإلسرائيلية،  املواطنة 
أخاف أال أكون صادًقا أو دقيًقا، ألن هذا اجلزء منقسم إلى أجزاء أيًضا، نحن 
شعب من أجزاء، لألسف )لو كانت تعددية لفرحنا بها، لكنها تفتت دون وعاء 
جامع وإطار ضابط(. جزؤنا هنا أجيال مختلفة ومتصارعة، أحزاب متنافسة 
وإس��الم��ي��ون  وشيوعيون  دمي��ق��راط��ي��ون  ق��وم��ي��ون  متباعدة:  وأيدلوجياتها 
ومستقلون، مناطق ولهجات، طوائف وعائالت، مدن وقرى ومخيمات )حتى 
حياديون  وعمالء،  وطنيون  وحضر،  بدو  وجبل،  ساحل  أحياء(،  سموها  لو 
وقياديون، أسرى وسجانون، عن أي جزء أحكي؟ وعن أي فترة؟ إننا هنا مثل 

أي جزء آخر وكل األجزاء تتغّير فيتغّير معها الكل، هل توافقني؟ 
عندنا،  الفلسطيني  الشباب  عن  أكتب  أن  صديق،  يا  أخذلك  ال  كي  فكرت 
لكني تراجعت ألنني وجدت نفسي متورًطا في شرح آثار النكبة على أجيال 
اجليل  عن  العرقي،  التطهير  بعد  ال48  مناطق  في  بقوا  الذين  الفلسطينيني 
نكبة  م��رق��وا  )اجل��م��اع��ة  األم���ان  ع��ن  وبحثه  وخيبته  وآم��ال��ه  وصدمته  األول 
ونكسة!(، عن اجليل الثاني الذي ولد حتت احلكم العسكري ونظام التخويف 
وال��س��ي��ط��رة وال��ب��ح��ث ع��ن امل��س��اواة وع��ن ي��وم األرض )ب��ت��ع��رف إن��ه��م ك��ان��وا 
وهبته  الثالث  اجليل  وع��ن  »االس��ت��ق��الل«؟(،  بعيد  االحتفال  على  مجبورين 
وحكاياتها،  القريبة  األج��داد  قرى  حجارة  وبقايا  ورم��وز  معنى  عن  وبحثه 
عن  ال��وط��ن،  كل  وخ��ارط��ة  وحنظلة  واحلطة  العينني  في  والبريق  الثقة  عن 
سياسات  تخالف  ونتائج  الصيرورة  ضد  صيرورة  عن  والنسيان،  الذاكرة 
القوي، ولو جزئًيا، حتى في ظل االنقسامات املخزية، فكرت أن أكتب لك عن 
الشباب الذين يسيرون باآلالف في مسيرة العودة كل سنة ويتظاهرون على 
املشهد  رومانسية  في  وأبالغ  األمل  أزيد  أن  خفت  لكني  يومًيا،  ال«فيسبوك« 
أمل  أنا حذر وأنت تعرف كم أخاف من خيبات  التوقعات،  وانتقائيته وأرفع 

رسالة اعتذار
بقلم: إياد برغوثي*

جديدة وكم أخشى اليأس.
اجلّماعة  ضّحك  ول��د،  »ي��ا  لنفسي  قلت  أدب��ًي��ا،  نًصا  مني  طلبت  أن��ّك  مب��ا 
وقصص  مواقف  من  يكفي  ما  وهناك  نكد«،  حاجة  ساتيرا،  شوية  واكتبلك 
جريدة  أول  إل��ى  وحتويلها  كلها  النشرة  صفحات  مل��لء  ساخرة  وتعليقات 
في  نحن  نفسنا،  من  أسخر  أن  يريدني  ما  شيء  فلسطينية،  سوداء  كوميديا 
املناطق  كل  وفي  قليالً،  نصحصح  علنا  أنفسنا،  نبهدل  أن  فيها  علينا  فترة 
فلسطينيي  عن  م��ادة  عندي  الفلسطينية.  والفتافيت  وال��دوي��الت  واألج���زاء 
»املناطق  منه  حذفت  أن  بعد  م��ج��ّدًدا  االس��م  ه��ذا  ظهر  لقد  فكرة،  على  ال48، 
السلمية  للعملية  الواقعي  باألفق  متعلقة  سياسية  ألسباب  ع��ام«  احملتلة 
شلة  إلى  لتضاف  التسمية  هذه  ع��ادت  املتني،  أساسه  على  املبني  واخلطاب 
أن  دون  تسمينا  التي  واخلسيسة،  اخلبيثة  العجيبة،  الغريبة  التسميات 
أسماء  عشرة  األق��ل  على  لك  يكون  حني  شعورك  صديقي  يا  تخيل  تسألنا، 
مستخدمة يومًيا من قبل جهات مختلفة تأخذك كل واحدة إلى ضفة مختلفة 
عرب  وأهمها:  كثيرة  تسمياتنا  تراها،  أن  هي  تريدك  كما  األم��ور  منها  لترى 
الضفة  أهل  كمان،  وبأفنها  بعينها  التبعية  إليه،  ومضاف  )مضاف  إسرائيل 
دارجة  تسمية  وهي  ال48  وعرب  التسمية(،  هذه  الستخدام  جًدا  يرتاحون 
في مصر واألردن، املزارات السياحية التي نغسل فيها أوسخ غسيل نفسيتنا 
أننا  تذّكرنا  أنها  فيها  م��ا  وأس��وأ  سلبية،  م��ع��اٍن  حتمل  م��ا  وغالًبا  امل��ق��ه��ورة، 
املواطنني غير  أنها كذلك، وإسرائيل تسمينا  منكوبون، ورمبا أفضل ما فيها 

اليهود أو أبناء األقليات...لن أكمل ترديد التسميات، زهقت.
مجموعة  لكل  الفلسطينيني،  كل  عن  ساخًرا  نًصا  أكتب  أن  بالرغبة  أشعر 
أن  ي��ري��دون  ثالثة  فلسطينيني  خمسة  كل  وم��ن  بها،  اخلاصة  فلسطينها  منا 
أكثر،  أو  ما  أشياء  ثالثة  إلى  ينقسم  ما  شيء  وكل  ما،  لشيء  رؤس��اء  يكونوا 
وأنت  ح��ازم،  يا  طلبك  عن  ابتعدت  قد  أكون  املوضوع  هذا  عن  كتبت  إن  لكني 
اختر  أعتذر،  املواطنة«،  الهوية-إسرائيلي  »فلسطيني  عن  أكتب  أن  تريدني 

موضوًعا آخر ورمبا تساعدني لوحة املفاتيح على الكتابة عنه. 
هناك تناقض بني هويتي ومواطنتي، تناقض لن يزول مهما حدث، هناك فرق 
بني الواقع الذي أعي وبني الواقع الذي أريد، فرق لن يسّده ما يحدث، هناك هوس 
يطاردني في كل صباح ومع كل نظرة من شباك السيارة وحوار مع أخ أو عدو، 
لكي  األصليني  أهله  وفي  فيه  حّية  املكان  ولغة  املكان  اسم  وإبقاء  البقاء  هوس 
حًيا،  باقًيا  دمت  ما  سيبقى  هوس  وعًيا،  لتصير  الذاكرة  تربية  هوس  فيه،  أحيا 
والبنايات  القرميدية  البيوت  وكل  الغريبة  الالفتات  كل  أجتاهل  يجعلني  هوس 
العنصرية، وكل  القوانني  العسكري وتفاصيل  العتاد  األرقام عن  اجلديدة، وكل 
غضب  حلظة  حتى  عقالنية  بال  أجتاهلها  وفشلنا،  وانقساماتنا  القوى  موازين 
جديدة تخرجني عن طوري. ال أبحث عن التوازن بني النقائض، أبحث عن فتحة 

في جدار العزلة ألصل ساحة التواصل مع عاملي العربي. 
لن أكتب عن املوضوع، أعتذر، صديقي. 

  
التواصل  مسؤول  عكا،  في  يقيم  فلسطيني،  وصحفي  كاتب  برغوثي،  إياد   *  

واالتصال في اجتاه، احتاد جمعيات أهلية عربية فلسطني احملتلة عام 1948.
** حازم جمجوم هو منسق اإلتصال والتواصل - مركز بديل

)Activestills :شعارات فلسطينية في مدينة عكا )املصدر

منظر عام ملدينة عكا، تشرين الثاني ٢٠٠٣ )تصوير آن باك(
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حقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني
 فــــي مقــــــــــررات املؤمتـــــــر الســــــــادس حلركـــة فتـــــــــح

بقلم: جمال الشاتي*

لقد شكلت كل من مكان انعقاد املؤمتر، وعضويته، وأسماء املرشحني ومن 
ثم الفائزين القضايا األبرز في اإلعالم، باعتبارها مواضيع مثيرة للجدل، ورمبا 
للمتنافسني  ي��روق  ومسألة  مثير،  خبر  عن  الباحثني  تستهوي  جذابة  عناوين 
التباري في حتليلها رفضا أو تأييدا. ورمبا كان هذا احد العوامل التي تسببت 
- ولو جزئيا - في حجب أوراق العمل املقدمة للمؤمتر، وأهمية األفكار املتضمنة 
فيها والنصوص املقترحة لها. إن معركة البرنامج السياسي للمؤمتر السادس، 
واألص��ل،  األس��اس  هي  تكن  لم  إن  شأنا،  اق��ل  تكن  لم  املختلفة  اللجان  وب��رام��ج 
خصوصا وان ضرورات انعقاد املؤمتر في هذه املرحلة هي ضرورات سياسية 
باملعنى االستراتيجي وبالدرجة األولى. لذلك، سيكون من املهم الوقوف على اثر 
عمل اللجان وأوراقها وتوصياتها على البرنامج السياسي حلركة فتح، والذي 
في  واملتمثلة  الفلسطيني  للشعب  الثابتة  الوطنية  احلقوق  يتناول  بالضرورة 
هذا  ويجيء  السيادة.  كاملة  املستقلة  الدولة  وإقامة  املصير،  وتقرير  العودة، 
املقال ليتناول ورقة املقترحات والتوصيات اخلاصة مبوضوع حقوق الالجئني 
الفلسطينيني وعمل اللجنة املكلفة بهذا امللف، باعتبار أن هذا املوضوع قد شكل 
محورا تلتقي عنده مواضيع إستراتيجية عدة مثل؛ احلل النهائي، ومعنى حق 
عدة  مواضيع  ومنه  عنه  وتتفرع  كما  املستقلة،  ال��دول��ة  وشكل  املصير،  تقرير 

أبرزها: أدوات النضال وأشكاله، وأسس املفاوضات وضوابطها.   
وبصفتي عضوا في اللجنة اخلاصة بقضية الالجئني الفلسطينيني التي 
إعداد  من  ب��دءا  اللجنة،  عمل  تابعت  فقد  انعقاده،  أثناء  املؤمتر  عن  انبثقت 
اللجان  مع  والتواصل  باللجنة،  اخلاصة  ب��امل��داوالت  م��رورا  العمل،  ورق��ة 
ال��ورق��ة  مقترح  بتقدمي  وان��ت��ه��اء  السياسية،  اللجنة  وخ��ص��وص��ا  األخ���رى 
النهائي والتوصيات. ولعله من املفيد هنا، التأكيد على أن اللجنة قد تبنت 
األخرى  اللجان  إلى  توصيلها  في  وجنحت  باإلجماع،  وروحا  نصا  الورقة 
أثرت  حيث  الوطني،  البناء  برنامج  وجلنة  السياسية  اللجنة  وخصوصا 
مت  ال��ذي  السياسي  البرنامج  ون��ص��وص  روح  ف��ي  ملموس  بشكل  ال��ورق��ة 
تبنيه، وان أعضاء اللجنة على قناعة تامة أن الورقة وتوصياتها ستحظى 

مبصادقة املجلس الثوري املنتخب. 

عن الورقة: 
ورقة  األصلية:  الديار  إلى  العودة  عن  بديل  “ال  عنوان:  الورقة  حملت 
الفلسطينيني”.  واملهجرين  الالجئني  حقوق  حلماية  عمل  وال��ي��ات  مبادئ 

وق���د ق��دم��ت ل��ل��م��ؤمت��ر ال��س��ادس حل��رك��ة ف��ت��ح ب��اع��ت��ب��اره��ا ق����راءة تفصيلية 
جاءت  حقيقتها  في  والورقة  التغيير.  إحداث  ومتطلبات  ومعطياته  للواقع 
وورش  وال��دراس��ات  الشعبية،  امل��ؤمت��رات  من  ع��دد  توصيات  إل��ى  مستندة 
الوطنية  التي أجرتها وعقدتها مختلف فعاليات احلركة  املتخصصة  العمل 
الفلسطينية، ومنظمات املجتمع املدني، وفي الطليعة منها اطر ومؤسسات 
ف��ت��ح ال��ش��ع��ب��ي��ة وك����وادره����ا ال��ف��اع��ل��ة ف���ي أوس�����اط ال��الج��ئ��ني وامل��ه��ج��ري��ن 
وقد  واملنافي.  التاريخية  فلسطني  في  مواقعهم  مختلف  في  الفلسطينيني 
قسمت الورقة إلى ثالثة أقسام: الرؤية والتحليل، واملبادئ، والتوصيات. 

 
والتحليل: الرؤية 

بعد  املرحلة  معطيات  تناول  مت  والتحليل(  )الرؤية  األول  القسم  في 
باألوضاع  منها  تعلق  ما  س��واء  املستمرة،  النكبة  من  عاما  وستني  واح��د 
الداخلية، أو الوضع العربي واإلقليمي، أو الوضع الدولي على املستويني 
على  ال��ورق��ة  رك���زت  ال��داخ��ل��ي  للشأن  حتليلها  وف��ي  وال��رس��م��ي.  الشعبي 
وفي  الفلسطينية  الوطنية  احلقوق  تتهدد  التي  اخلطورة   « األول:  أمرين: 
ديارهم  إل��ى  العودة  في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  حق  مقدمتها 
واألفراد،  واألطر،  والهيئات،  القوى،  كل  من  يتطلب  الذي  األمر  األصلية... 
واملتواصل،  املنظم،  بالفعل  املبادرة  وكوادرها،  فتح  حركة  طليعتها  وفي 
في  فتمثل  الثاني  األمر  أما  واملنجزات«.  للحقوق  حماية  واملركز  واملوّجه، 
باعتبار  الداخلي  االنقسام  استفحال  ظل  في  ف  ت.  م.  مكانة  على  التأكيد 
الشرعي  املمثل  ف،  ت.  م.  وهيئات  أجهزة  كافة  وتفعيل  بناء  إع��ادة   « أن 
التنظيمية  الفلسطيني، واإلطار الوطني اجلامع، واألداة  والوحيد للشعب 
وغير  ملحة  وطنية  أولوية  العليا،  الفلسطينية  والسلطة  والسياسية، 

للتأجيل.  قابلة 
وفي رؤيتها للصراع وإسرائيل فقد خلصت الورقة إلى » أن النكبة، بعد 
االحتالل  من  عاما  وأربعني  واثنني   ،)1948( النكبة  من  عاما  وستني  واحد 
)1967( وبعد قرابة عشرين عاما من املفاوضات املباشرة وغير املباشرة، 
ال زالت مستمرة؛ األمر الذي يستدعي التعامل مع إسرائيل باعتبارها نظام 
االح��الل��ي،  واالس��ت��ع��م��ار  االب��رت��ه��اي��د،  خصائص  ب��ني  م��ا  يجمع  استعماري 

واالحتالل العدواني«. 
لم  الدولي  املجتمع  أن  الورقة  بينت  فقد  الدولية  للخارطة  قراءتها  وفي 

سواء  أسهم   « وان��ه  بل  وج���ذوره،  الصراع  أسباب  معاجلة  في  فقط  يفشل 
جتذير  ف��ي  ال��ص��م��ت،  أو  ال��ت��واط��ؤ  عبر  م��ب��اش��رة  غير  بطريقة  أو  م��ب��اش��رة، 
االستعمار االحاللي، واالحتالل العدواني والتمييز العنصري من خالل مد 
من  حتصينها  وعبر  والعسكري  واالقتصادي،  السياسي،  بالدعم  إسرائيل 

العقوبات الدولية، وغير ذلك.« 
الورقة  ش��ددت  فقد  والشعبي؛  الرسمي  العربي  العمل  تراجع  عن  أم��ا   
الفعل  وتراجع  الشعبي  الفعل  تقييد  بسبب  وخصوصا  العربي  العمل  أن 
استراتيجيا  ع��م��ق��ا   - عمليا  وال  م��ع��ن��وي��ا  ال   - ي��ش��ك��ل  ي��ع��د  ل��م   « ال��رس��م��ي  
الرسمي  العربي  الفلسطيني... وإن توظيف اجلهد والعمق  الشعب  لنضال 
نضالية  مسؤولية  االنهيار  م��ن  وحفظه  وت��وح��ي��ده،  وتنسيقه  والشعبي 

وطنية وقومية ...«. 
 « ان��ه  الورقة  خلصت  فقد  العاملي،  املدني  املجتمع  بقوى  يتصل  وفيما 
واملطلوبة  الفاعلة  السياسية  ل��إرادة  املتحدة  واألمم  ال��دول،  افتقار  ظل  في 
نلحظ  فإننا  األوسط،  الشرق  في  والشامل  والدائم  العادل  السالم  لتحقيق 
باهتمام وعناية أن قوى املجتمع املدني العاملي بدأت تنشط لصالح القضية 
يحتاج  الصعيد  ه��ذا  على  العمل  أن  ورغ��م  شعبنا...  وحقوق  الفلسطينية 
كغيره إلى مثابرة وانه قد يستغرق وقتا طويال جلني الثمار... إال أن هناك 

ضرورة ملحة لتطويره وتوظيفه خدمة لقضايا شعبنا العادلة«.

املبادئ:
من  جملة  صياغة  مت  واملعمقة،  املتأنية  ال��ق��راءة  ه��ذه  إل��ى  وباالستناد 
عند  عليها  االع��ت��م��اد  م��ن  ب��د  ال  وم���ح���ددات  كمنطلقات  األس��اس��ي��ة  امل��ب��ادئ 
جملة  ومن  املستويات.  مختلف  وعلى  والقوى،  الدول،  مختلف  مع  التعامل 
الالجئني  بحقوق  املتصلة  املبادئ  من  عدد  على  التركيز  مت  فقد  املبادئ  تلك 
قضية   « أن:  على  التأكيد  مت  القسم  ه��ذا  ففي  والفلسطينيني.   واملهجرين 
املنافي،  وف��ي  التاريخية  فلسطني  ف��ي  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني 
وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة...« وان » حق عودة الالجئني الفلسطينيني 
إلى الديار األصلية حق وطني، وإنساني، وقانوني غير قابل لالستفتاء أو 
التفاوض، أو التنازل، وال يقبل التجزئة أو اإلنابة أو التفويض، وينتقل من 
السلف إلى اخللف مهما طال عمر الصراع...«، وان » كل احللول السياسية 
التي ال تضمن متكني الالجئني واملهجرين الفلسطينيني من ممارسة خيارهم 
ومرفوضة«.  باطلة  األصلية،  ديارهم  إل��ى  العودة  في  واجلماعي  الفردي 
ال��دي��ار  إال  ب��ال��ع��ودة  إال  ي��ك��ون  ال  ال��دائ��م  وال��س��الم  ال��ع��دال��ة  حتقيق   « وإن 
ثابتة   « احلقوق  هذه  وان  وبالتعويض«،  املمتلكات،  وباستعادة  األصلية، 
يتحمل  الدولي  املجتمع  وان  كما  السياسي«.  احلل  شكل  عن  النظر  بصرف 
مسؤولية » توفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني وخصوصا لالجئني 
واملهجرين، إلى أن يتمكن املجتمع الدولي من إيجاد حل عادل ودائم يضمن 
القرار  منها  املقدمة  وف��ي  ق��رارات��ه  تطبيق  عبر  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
الفلسطينيني من ممارسة حقهم في  194«، وان متكني الالجئني واملهجرين 
حق  ملمارسة  مسبق  شرط   « األصلية  ديارهم  إلى  اآلمنة  الطوعية  العودة 

الفلسطيني«. تقرير املصير للشعب 

التوصيات:
)املبادئ(  والثاني  والتحليل(،  )الرؤية  األول  القسمني:  في  وبالتدقيق   
حقوق  مبوضوع  واملتعلقة  الورقة  بها  خرجت  التي  التوصيات  فهم  ميكن 

الالجئني واملهجرين، والتي من أهمها: 
عند  املطاطة  الدبلوماسية  والكلمات  العبارات  استخدام  عن  االبتعاد 
الديار  إلى  العودة  في  الفلسطينيني  واملهجرين  الالجئني  حق  عن  احلديث 
أو  أو إسرائيلية،  أية مقترحات دولية كانت  التعاطي مع  األصلية، ورفض 

فلسطينية ال ترقى إلى مستوى القرار 194 لغة، وشكال، ومضمونا. 
وكالة  استبدال  تستهدف  التي  املانحة  ال��دول  سياسات  مع  التعاطي  ع��دم 
تقليل  سياسة  أبرزها  والتي  الفلسطينية  بالسلطة  )االن���روا(  الدولية  الغوث 
حجم املساهمة في صندوق االنروا مقابل زيادة متويل السلطة، والوقوف بحزم 

أمام التراجع املضطرد في مستوى األداء واخلدمات التي تقدمها االنروا. 
جت���رمي وم��ح��اس��ب��ة، وم��ح��اك��م��ة ك��ل م��س��ؤول فلسطيني س���واء ك���ان في 
مل��ب��ادرات  ي��روج  أو  ي��دع��و،  أو  ينخرط،  ف  ت.   . م  أو  الفلسطينية  السلطة 
الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  ح��ق��وق  م��ن  ضمنا  أو  ص��راح��ة  تنتقص  وم��ش��اري��ع  املؤمتر السادس حلركة فتح، بيت حلم، آب ٢٠٠٩ )املصدر: األيام(
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وخصوصا حقهم في العودة إلى ديارهم األصلية. 
األجيال  لدى  العودة  ثقافة  يعزز  تثقيفي  تربوي  تعبوي  منهاج  إع��داد 
الفلسطينيني...  واملهجرين  ال��الج��ئ��ني  ح��ق��وق  ت��ن��اول  عبر  وذل���ك  الناشئة 
وتنظيم حمالت دعوية وتعبوية منظمة في كافة األوساط للمحافظة على 
الهوية الفلسطينية، وللدفاع عن حقوق الالجئني واملهجرين الفلسطينيني، 

وحلفظ ذاكرة ضحايا النكبة املستمرة.
مخيمات  خ��ارج  القاطنني  الفلسطينيني  واملهجرين  بالالجئني  العناية 

اللجوء. 
ووكاالتها،   املتحدة  األمم  هيئات  وخاصة  عموما،  الدولي  املجتمع  حث 
اخلمس  عملها  مناطق  في  االنروا  دور  تعزيز  على  الدولية  الرباعية  ودول 
على  والعمل  صالحياتها،  توسيع  ودع��م  صندوقها  في  اإلسهام  خ��الل  من 
وحثه  تطوعيا...  وليس  إلزاميا  االن��روا  صندوق  في  ال��دول  مساهمة  جعل 
أيضا على اتخاذ إجراءات عملية لضمان توفير احلماية الدولية القانونية، 
من  مزيد  تهجير  ملنع   خصوصا  الفلسطيني  للشعب  ال��الزم��ة  والفعلية، 

الفلسطينيني، أو ملقاومة عمليات التهجير القسري للفلسطينيني.
أشكاله،  بكافة  االحتالل  مع  التطبيع  وبرامج  مشاريع  ومقاومة  رفض 
وتبني حملة مقاطعة إسرائيل نظريا وعمليا والترويج لها في كل األوساط 

وعلى كل املستويات باعتبارها وسيلة نضالية فعالة. 
دوره��ا  قصر  وع��دم  اخل��دم��ات  للجان  الوطني  واحمل��ت��وى  ال��دور  تعزيز 
انتخابي بحسب  األعمال اخلدمية، من خالل وضع نظام  على تقدمي بعض 
الصالحيات ذات الصلة ب )م ت ف( باعتبارها املرجعية السياسية العليا، 

ومبا يضمن اختيار األعضاء املؤهلني حلماية مشروع العودة.
عبر  الشتات  في  املتواجد  الفلسطيني  الشباب  طاقات  من  االستفادة   
للتأثير  السياسي،  واحلشد  والترويج  املرافعة  ضمن  معهم  املشترك  العمل 
القادمة ملراكمة  ف��ي احلقبة  األول��وي��ة  ال��ع��امل��ي... وإع��ط��اء  ال��ع��ام  ال���رأي  ف��ي 
العمل لبلورة وتوسيع ائتالفات العودة وبالذات التي تعمل معا في الوطن 
والشتات كأطر جامعة لالجتهادات املختلفة، والدفع باجتاه توحيد جهود 

حركة العودة...

البرنامج السياسي حلركة فتح:
املبادئ  ورق��ة  اث��ر  يتجلى  فتح  حلركة  السياسي  البرنامج  مبراجعة 
جاء  فقد  الفلسطينيني.  واملهجرين  الالجئني  حقوق  حلماية  العمل  واليات 

حتت عنوان الثوابت:

»الالجئون: تلتزم حركة فتح مبا يلي:
وال��ت��ع��وي��ض  ال���ع���ودة  ف��ي  ال��الج��ئ��ني  لتحقيق ح��ق  ال�����دءوب  ال��ع��م��ل  أ- 
واس�تعادة املمتلكات، وبوحدة قضية الالجئني دون النظر ألماكن تواجدهم 
احملافظة  ض��رورة  احلركة  وت��رى    .)48( أراض��ي  في  الالجئون  فيهم  مبن 
العودة  م��ن  ح��رم��وا  ال��ذي��ن  لالجئني  أس�اس�ي  س�ياس�ي  كشاهد  املخيم  على 
كعنوان  الغوث  بوكالة  التمس�ك  وضرورة  قضيتهم،  حل  حني  إلى  لديارهم 
وبالدهم،  بيوتهم  إلى  عودتهم  حني  إلى  الالجئني  بقضية  واعتراف  دول��ي 
أن  على  التأكيد  ومع  واملخيمات،  الالجئني  أوض��اع  حتس�ني  على  العمل  مع 

منظمة التحرير هي املرجعية الس�ياس�ية لالجئني الفلس�طينيني.
البديل،  الدعوة للوطن  أو  القس�ري  التوطني  ب-التأكيد على رفض مبدأ 

فال توطني في لبنان وال وطن بديل في األردن.«
ض��م��ن ن��ف��س ال��س��ي��اق ج���اء حت��ت ع��ن��وان: أش��ك��ال ال��ن��ض��ال ف��ي املرحلة 
في  بنجاح  ممارستها  ميكن  التي  النضال  هذا  أشكال  بني  ومن   ...« الراهنة 
حتقق  ل��م  إن  لها  كبديل  أو  وتفعيلها  امل��ف��اوض��ات  إلس��ن��اد  الراهنة  املرحلة 
خالل  من  واخل��ارج  الداخل  في  اإلس�رائيلية  املنتجات  مقاطعة   « غاياتها: 
التحرك الشعبي، وعلى األخص ما يتعلق بالسلع االستهالكية التي يتوفر 

ضد  املدني  العصيان  من  جديدة  أش�كال  وممارس�ة  بديل،  محلي  إنتاج  لها 
االحتالل، والعمل على تصعيد احلملة الدولية ملقاطعة إس�رائيل ومنتجاتها 
ومناقشة  طرح   « و  إفريقيا.«  جنوب  جتربة  من  باالس�تفادة  ومؤسساتها 
بدائل إستراتيجية فلسطينية، إذا تعذر حتقيق التقدم من خالل املفاوضات 
احل��ال��ي��ة، مب��ا ف��ي ذل���ك ط���رح ف��ك��رة ال���دول���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل���وح���دة، التي 
األبارتهايد  ضد  النضال  وتطوير  واالحتالل،  والهيمنة  العنصرية  ترفض 

اإلسرائيلية...« والعنصرية 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أداء  تطوير  على  العمل  مجال  وف��ي 
م.  التزام  ض��رورة  على  أخ��رى،  أشياء  ضمن  من  البرنامج،  أكد  املفاوضات 
ت. ف بإدارة التفاوض “على أساس الشرعية الدولية وقراراتها الرئيسة: 
“رفض تأجيل التفاوض على القدس أو على  )181، 194، 242، 383(، و 
االع��ت��راف  “رفض  و  النهائي”،   احل��ل  قضايا  م��ن  أي  أو  الالجئني،  قضية 
حلقوق  حماية  عنه  ت��راج��ع  ال  قاطعا  رفضا  يهودية”،  “دولة  بإسرائيل 

الالجئني وحلقوق أهلنا عبر اخلط األخضر”. 
 “ وج��وب:  على  البرنامج  أكد  فقد  ومؤسساتها  ف  ت.  م.  تفعيل  عن  أما 
1- تع�زي�ز حض�ور املنظم�ة ف�ي أوساط الالجئي�ن الفلس�طينيني في الش�تات 
وتفعيل  إحياء   -2 اخل��ارج.  وفي  العربية  الدول  في  املخيمات  في  وخاصة 
العالقات  العربية والعاملية وإعادة بناء  التضامن  املنظمة مع ق�وى  روابط 
معها. 3- تطوير عالقات املنظمة على املستويني العربي والدولي، شعوباً 

وأحزاباً وحكومات”.
وفي تناوله للمهام جتاه شعبنا في الشتات أكد البرنامج على ضرورة 
النضالية  ك��وادره��ا  ودع��م  الفلسطينية  اجل��ال��ي��ات  دور  وتعزيز  تفعيل   «
التواجد  مناطق  كل  في  الشعبية  والتنظيمات  االحت��ادات  وتفعيل  واملهنية 
وانتماء  ثقافة  على  احملافظة   « ض��رورة  وعلى  الشتات...  في  الفلسطيني 
بالوطن،  العربي، من حيث دعم صلتهم  الوطن  أبناء اجلالية خارج  أجيال 
ونضال  وطنهم  وت��اري��خ  العربية،  اللغة  أبنائهم  لتعليم  ب��رام��ج  ووض��ع 

شعبهم، واحلفاظ على انتمائهم وعلى حقهم في العودة إلى وطنهم.«
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن  امل��ه��ام جت���اه شعبنا ف��ي أراض����ي 48، ف��ق��د مت  أم���ا ع��ن 
الفلسطينيني » أهلنا في أراضي 48 جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني... 
احلركة  فان  ولذلك  العرقي«،  و«التطهير  »التهويد«  خطر  حتت  يعيشون 
التطهير  »دع��وات  و  إسرائيل..«   دولة  “يهودية“  إلعالن  »الدعوة  ترفض 
العرقي العنصرية من إسرائيل، مؤكدة حقيقة وجود أبناء شعبنا الطبيعي 
ألرضنا،  واغتصابها  إسرائيل  قيام  قبل  فلسطني  وطنهم  في  والتاريخي 
وباستعادة  باملساواة  شعبنا  مطالب  حتقيق  شأنه  من  ما  كل  فتح  وتدعم 

حقوقهم...«.
على  التأكيد  مت  فقد  الرسمي  غير  ال��دول��ي  املستوى  على  الفعل  عن  أم��ا 
أح��زاب  م��ن  الضاغطة  السياسية  ال��ق��وى  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعزيز   « ض���رورة 
سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية، والسيما تلك التي تعمل في حقل 

حقوق اإلنسان ملا لهذه املؤسسات من تأثير وفاعلية وطنياً وعاملياً«. 
وهذا أمر يتطلب »... االس�تعداد لتصعيد احلملة الدولية ضد املمارس�ات 
العنصرية اإلس�رائيلية وصوال إلى املقاطعة الدولية متثال باخلبرة جنوب 

اإلفريقية«.

اخلالصة:
بحقوق  اخل��اص��ة  العمل  ورق��ة  اث��ر  يتضح  أع��اله  النصوص  مبقارنة    
العمل  أوراق  أن  يعني  ال  بالطبع  وهذا  السياسي.  البرنامج  على  الالجئني 
ال��ل��ج��ان املختلفة ل��م ي��ؤث��ر ش��ك��ال وج��وه��را ف��ي ال��ب��رن��ام��ج  األخ����رى وع��م��ل 
واملهجرين  الالجئني  حقوق  إب��راز  الورقة  هذه  من  الغاية  ولكن  السياسي، 
حل  أي  صلب  في  يقع  وطنيا  ثابتا  باعتبارها  البرنامج  في  الفلسطينيني 
نهائي للصراع.  ويبرز هذا األثر املوضوعي والشكلي في كثير من املواضع. 

على  وذل��ك  االستراتيجي  األث��ر  ذات  املسائل  في  إب��رازه  هو  هنا  يهمنا  وم��ا 
النحو اآلتي: 

احملتلة  األرض  فيها  مبا  األصلية  الديار  إلى  العودة  على  التأكيد  أوال: 
عام 1948، وعلى تالزم العودة مع حقوق التعويض واستعادة املمتلكات. 
التفصيل  م��ن  النحو  ه��ذا  على  إدراج��ه��ا  يسبق  ل��م  صيغ  احلقيقة  ف��ي  وه��ي 
اذ  والدقة في برامج حركة فتح واملنظمة والقوى الفلسطينية من ذي قبل، 
هذا  ملاهية  التعرض  دون  عام  وطني  كحق  العودة  حق  ت��دوال  يجري  كان 

احلق وعناصره توابعه املالزمة. 
وفي  التاريخية  فلسطني  في  الالجئني  قضية  وحدة  على  التأكيد  ثانيا: 
الفلسطينية،  السلطة  ول��ي��س   ، ف  ت.  م.  وج��ع��ل  ال��ش��ت��ات،  م��واط��ن  ك��اف��ة 
كانت  ما  إلى  عودة  هذا  وفي  الفلس�طينيني«  لالجئني  الس�ياس�ية  »املرجعية 
عليه األمور ما قبل اوسلو، وهو مبثابة تعزيز لدور املنظمة الذي بدأ يضعف 
الفلسطينيني  الالجئني  جتاه  املسؤوليات  كافة  ولتحمل  السلطة،  دور  أمام 

في كافة مواقعهم وخصوصا املتواجدين في الشتات. 
داخليا  املهجرين  فيهم  مبن   48 فلسطينيي  حقوق  على  التأكيد  ثالثا: 
باعتبارهم جزء من الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقوقهم في العودة إلى 
الديار، والتعويض واستعادة املمتلكات، واملساواة الكاملة. وفي هذا تأكيد 

على الهوية القومية لفلسطينيي 48 كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني. 
ومطالبة  ف��ع��ال،  نضالي  كشكل  إسرائيل  مقاطعة  حملة  تبني  راب��ع��ا: 
نقلة  ه��ذا  وف��ي  امل��س��ت��وي��ات.  ك��اف��ة  على  ورسميا  شعبيا  بتفعيلها  احل��رك��ة 
متقدمة اذا ما قورنت بعدم وضوح الرؤية لدى مؤسسات وأعضاء احلركة 

فيما يتعلق باحلملة. 
خامسا: فتح الباب أمام إمكانية طرح البدائل اإلستراتيجية، مثل » فكرة 
الدولة الدميقراطية املوحدة«. ورغم أن هذا األمر جاء معلقا على شرط فشل 
تشكيكا  اعتباره  ميكن  ان��ه  إال  توقعها،  يجب  فعل  ردة  وكأنه  املفاوضات، 
واألجندة  العقلية  وف��ق  العامة  العالقات  حملة  في  االستمرار  ج��دوى  في 

اإلسرائيلية كبديل للتفاوض والسالم اجلديني. 
دول��ة  و  عنصري«،  استيطاني  »كاحتالل  إسرائيل  تصنيف  س��ادس��ا: 
ل�  ال��دع��وة  وبالتالي  ال��ع��رق��ي«،  و«التطهير  »ال��ت��ه��وي��د«  مت���ارس  عنصرية 
» ت��ط��وي��ر ال��ن��ض��ال ض��د األب��ارت��ه��اي��د وال��ع��ن��ص��ري��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة...«. وف��ي 
استخدام هذه االصطالحات داللة واضحة على محاولة استكشاف التكوين 
والتعامل  الرؤية  قصر  وعدم  إلسرائيل  العنصري  االحاللي  االستعماري 

معها باعتبارها مجرد احتالل عسكري عدواني. 
بالنصوص  مقيدة  تعد  ل��م  العملية  التطبيقات  ان  البعض  ي��رى  رمب��ا 
الرأي  هذا  ولكن،  ورق.  على  حبر  مجرد  بقريب  ليس  زمن  منذ  باتت  التي 
إليه لرفع الصوت عاليا ب )ال(.  يغفل أهمية النص خصوصا عند احلاجة 
ورمبا يقال أن ما يجري على األرض يخالف النص روحا وشكال، ولكن هذا 
الرأي يغفل أيضا أهمية النص ملن يعتمد عليهم وقت الشدة واحلسم. ورمبا 
القول  البرنامج، ولكن هذا  لم يتم تضمينها في  أن بنودا عديدة  أيضا  يقال 
يغفل أنن ما زالت الفرصة متاحة أمام املجلس الثوري في جلساته القادمة 
لتضمني البنود ذات الصلة بقضية الالجئني. رمبا يقال أكثر من ذلك، ولكن 
يبقى للنص أهمية إستراتيجية وال يقصد هنا األهمية التاريخية، بل أهميته 
ضبط  إل��ى  احل��اج��ة  ظ��ل  ف��ي  الشعبي  والفعل  اجلماهيرية  احل��رك��ة  إلس��ن��اد 
الذاتي. وعليه، فان مثل هكذا  البناء  إلى تعزيز  التفاوض، واحلاجة  عملية 
ضرورية  تبقى  فإنها  القيادي  الفعل  عن  غائبة  للحظة  بدت  وان  نصوص 
وإمنا  وحسب،  بها  لالسترشاد  ليس  النضال،  درب  مواصلة  ينوي  من  لكل 

لتحديد املسؤولية، واعتمادها أساسا للمحاسبة. 

* جمال الشاتي هو عضو املجلس الثوري حلركة فتح، رئيس جلنة الالجئني في 
املجلس التشريعي السابق، عضو مجلس إدارة مركز بديل. 

املؤمتر السادس حلركة فتح، بيت حلم، آب ٢٠٠٩ )املصدر: أ.ب(
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شفيق احلوت من جيل بدايات الثورة الفلسطينية املعاصرة، رفيق درب احمد 
ابوسته،  الدجاني، وحامد  الشافي، واحمد صدقي  الشقيري، والدكتور حيدر عبد 
الصايغ  انيس  والدكتور  ح��داد  وودي��ع  اليماني،  واحمد  حبش،  ج��ورج  والدكتور 
حترير  ال��ب��داي��ات:  م��ب��ادىء  على  ب��ق��وا  مم��ن  وغيرهم  ابوغربية  بهجت  وامل��ن��اض��ل 

فلسطني كل فلسطني، واستعادة احلق عبر كافة اشكال املقاومة.
ما،  مرحلة  في  واليأس  باالحباط  يصاب  قد  واإلنسان  إنسان،  احل��وت  شفيق 
لكنه ال يقطع االمل، ويوم جاء انتصار مقاتلي املقاومة اللبنانية في متوز 2006، 
خرج من حفرة اليأس واالحباط وتيقن أن الكفاح ما زال ممكنا واالنتصار الشامل 

ال ريبة فيه.
تعود معرفتي بالشهيد شفيق احلوت لسنوات بعيدة جدا. التقيته للمرة االولى 
عام 1966. كنت طفال في العاشرة من عمري، يوم تظاهرت مجموعة من النسوة 
العرب  القوميني  حركة  نشطاء  من  مجموعة  اعتقال  على  احتجاجا  الفلسطينيات 
واالحتاد العام لعمال فلسطني فرع لبنان، وكان والدي احد املعتقلني. وللتأثير على 
اجلمهور اللبناني والصحافة اصطحنب االمهات اوالدهن معهن وتظاهرن من مدخل 
مخيم البراجنة الى مقر منظمة التحريرعلى كورنيش املزرعة. هناك أطل الشهيد 
اجل  من  ش��يء  فعل  عن  عجزه  نتيجة  التأثر  عليه  باديا  وك��ان  النسوة،  مستقبال 
االفراج عن املعتقلني. القى »االستاذ« شفيق احلوت كلمة اذكر مضمونها »اعترفوا 
سنحرر  م��ن  يعتقلون  لكنهم  فلسطني  لتحرير  كمنظمة  بنا  احل��ك��وم��ات-   اي   –
مخيم  في  خطيبا  شفيق  االستاذ  كان  قليلة  بأشهر  اللقاء  هذا  بعد  فلسطني«.  بهم 
البداوي في حفل تأبني عمي الشهيد محمد اليماني الذي استشهد في التاسع عشر 
من اكتوبر 1966 مع مجموعة من منظمة ابطال العودة، التي كانت تقوم منظمة 
التحرير الفلسطينية بتمويلها. يومها بكى االستاذ شفيق احلوت بعدما تقدم منه 
جدي قائال »انت اليوم مبثابة ابني محمد الذي استشهد ومبثابة ابني احمد املعتقل 
في السجون اللبنانية، والذي لم يطلق سراحه للمشاركة في تأبني شقيقه الشهيد. 
يوم وفاة الشهيد شفيق احلوت، اتصلت بالسيدة بيان معزيا، و قالت لي ما زلت 
االمريكية  اجلامعة  مستشفى  في  »ابوهادر«  لزيارة  جاء  يوم  بالقمباز  جدك  اذكر 
ان  الواجب  ومن  ابنه  مبثابة  بانه  سنوات  قبل  قاله  مبا  شفيق  مذكرا   ،1968 عام 

ازور ابنائي في حال تعرضهم ألي مكروه. 
اقيم  ي��وم  لكن  وال���دي،  م��ع  ه���ادر«  »اب��و  أختلف  سياسية  محطة  م��ن  أكثر  ف��ي 
رفعت  امل��رح��وم  االرب��ع��ة«  »عصابة  م��ن  مب��ب��ادرة  ماهراليماني  الب��ي  ت��ك��رمي  حفل 
صالح  السيد  و  دب��اغ،  ص��الح  الدكتور  الصحافي  الصايغ،  انيس  الدكتور  النمر، 
اللبنانية  شبل، كما كان يطلق عليهم االستاذ شفيق، وبحضور رئيسي احلكومة 
رشيد الصلح وسليم احلص والصحافي طالل سلمان والكاتب الفلسطيني رشاد 
ابوشاور واملرحوم فضل شرورو.  حتدث االستاذ شفيق موجها كالمه الى رفيق 
الدرب: »لو أتيح لي أن ارسم صورة لفلسطني كما هي في وجداني ملا رسمت غير 

صورتك يا ابو ماهر، فليتك حتبني عشرة باملئة مما احبك.«
عمي شفيق، أحببناك، وسيبقى حبنا لك. من يافا بدأ مشوارك، وسنتسمر في 

املشوار الى ان نعود، وبالتأكيد سنعود.

* عصام اليماني، ناشط فلسطيني مقيم في كند

أي��ض��ا«، بهذه  ال��ّي  ب��ل فلسطني ع��ائ��دة  ال��ى فلسطني فحسب،  »أن��ا لست ع��ائ��دا 
العبارة انهى املناضل املرحوم شفيق احلوت كتابه: » من يافا بدأ املشوار«،  و كتب 

في مقدمة لكتاب: »رجال من فلسطني« للعالمة عجاج نهويض ما يلي: 
ان تغتصب »االرض« و  الغاشمة اجلائرة  القوة  قوة  استطاعة  »قد يكون في 
عليها  يستحيل  لكنه  و  املؤسسات«،  و  »اجليوش  تبيد  ان  و  االف��راد«   « تغتال  ان 
مهما طغى جبروتها، ان تغتصب »الوطن« و ان تغتال »الشعب« او ان تبيد »االمة 
وشخصيتها الوطنية«. وقد يكون في استطاعتها كذلك أن تزيف »كتابا« أو ان تزور 
»خارطة« او ان تنهب »اثرا« او ان تزيل »علما« لكنه يستحيل عليها، مهما متثدت 
في غيها، ان تزيف »التاريخ«، او ان تزور »اجلغرافيا« او ان تطمس »التراث« ...  

الذاكرة بطبعها عدوة للقهر«. 
شفيق احلوت )1932-2009( كغيرة من ابناء الشعب الفلسطيني عانى من 
واجلماعية  الفردية  ال��ذاك��رة  في  اث��ره  ت��رك  ال��ذي  واالستعماري  الصهيوني  القهر 
الشتات  في  الجئني  كنا  سواء  القهر،  هذا  نتائج  من  حصته  منا  فلكل  الفلسطينية. 
او »مواطنني أصليني في األراضي احملتلة عام 1948،  أو القابعني بانتظار حصول 

»معجزة الدولة الفلسطينة في الضفة الغربية وقطاع غزة«.  
اعادة  سوى  شيء  فعل  على  االنسان  حتفز  ال  الذاكرة  في  السعادة  كانت  ف��إذا 
انتاج مسبباتها في خيالنا، فإن  القهر في الذاكرة له دينامية اخرى مختلفة. فالقهر 
ال يجعل الذاكرة تعود بنا الى االسباب والنتائج فحسب؛ بل حتفزنا على التفكير 
في كيفية اخلالص. فالقهر عدو دائم يسكن فينا، ويعشش في ذاكرتنا، ويؤسس 
مسبباته  بزوال  اال  مفاعيله  تزول  وال  والسياسي،  واالجتماعي  النفسي  لتكويننا 
على  يحفزنا  رم��وزه،  وم��ن   منه  االنتقام  على  يحفزنا  الذاكرة  في  القهر  ونتائجه. 
استرداد حقوقنا التي أنتزعت منا بدون وجه حق.  والذاكرة، التي نقش القهر فيها 
مكانا له، ال ميكن ان تضيع او تنسى، فهي تنتقل من جيل الى آخر. فالقهر يفرض 
علينا ان نرويه ألبنائنا وأحفادنا، ونحثهم على حتقيق ما لم نستطع حتقيقة في 
عدوة  بطبعها  »الذاكرة  ان  قال:  عندما  لنا  نقله  احلوت  شفيق  اراد  ما  هذا  زماننا. 

للقهر«. 
هذه املقولة تفسر السيرة واملسيرة الوطنية للشهيد شفيق احلوت. ففي حياته 
الفلسطيني  الشعب  ينسي  ب��أن  كفيل  »الزمن  مقولة  خطأ  يثبت  أن  أراد  وسلوكه 
موضوع العودة« كما تنبأ وأراد بن غوريون بعد اعالن دولة االحتالل الصهيوني، 
وإمنا  الفلسطيني،  الشعب  على  تنطبق  وال  القهر،  عانى  من  على  تنطبق  ال  وانها 
تنطبق فقط على من ال وطن له. فال نحن نسينا، وال اجليل الرابع من اجيال اللجوء- 
العودة سينسى ان القهر طاله. وان القهر الصهيوني االستعماري هو السبب في ان 
الالجىء الفلسطيني في لبنان محروم من حقوقة املدنية واإلنسانية، ومحروم من 
او حتى في بعض االحيان محروم من ممارسة هوايته  العمل في مهنته  ممارسة 

الرياضية او الفنية.
في هذه املقالة لن اتناول السيرة الشخصية والسياسية للشهيد شفيق احلوت، 
فهو خير من عبر وحتدث عن سيرته وجتربته النضالية من خالل كتابه: »من يافا 
بدأ املشوار« ومن خالل املقابالت الصحافية والتلفزيونية، خاصة برنامج فضائية 
صدقاء  وا  الكتاب  من  العديد  كتبه  ما  الى  إضافة  العصر«.  على  »شاهد  اجلزيرة 
الشهيد، ) رشاد ابوشاور، طالل سلمان، انيس الصايغ، مروان عبد العال، الياس 
خوري، صقر ابو فخر، سامي االخرس، عزمي بشارة، عمر فاضل، الياس سحاب( 

“الذاكرة بطبعها عدوة للقهر...”
بقلم: عصام اليماني*

عاش بطال عنيدا، ومضى نقيا من كل دنس
ولد شفيق احلوت عام 1932 في مدينة يافا في فلسطني، وأنهى 
حيث  1948؛  عام  يافا  في  العامرية  املدرسة  من  الثانوية  دراسته 
نفس  من  إبريل/نيسان  في  لبنان  إلى  اللجوء  على  وعائلته  أجبر 
العام، ثم التحق باجلامعة األميركية في بيروت عام 1948، وتخرج 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسي  أحد  كان   .1953 عام  منها 
في  ال��ق��دس  مدينة  ف��ي  عقد  ال��ذي  التأسيسي  مؤمترها  ف��ي  وش���ارك 
في  عضوا  وأصبح   ،1964 ع��ام  م��اي��و/اي��ار  من  والعشرين  الثامن 
املجلس الوطني الفلسطيني حتى وفاته، ُعني في أول اجتماع للجنة 
املنظمة  ملكتب  ومديرا  ممثال  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  في  عضوا  انتخب  كما  لبنان،  في 
الفلسطينية بني عامي 1966 و1968، وبني عامي 1991و 1993، 
وعني ناطقا رسميا باسم منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة منذ العام 1974 حتى 1992. توفي 
شفيق احلوت بتاريخ 2 أغسطس/آب 2009، بعد إصابته مبرض 

السرطان الذي لم ميهله طويال. 

ممن عايشوه والذين تناولوا سيرته وجتاربهم معه. 
ف��اجل��م��ي��ع اج��م��ع ع��ل��ى ان م��ن اخ��ت��ل��ف م��ع ش��ف��ي��ق احل����وت س��ي��اس��ي��ا أحبه 
واحترمه شخصيا. فهو صاحب رأي واضح وصريح، وال يحسب حساب الربح 
واخلسارة الشخصية عند اتخاذه موقفا ما من هذه القضية او تلك. وافق على 
البرنامج املرحلي بإعتباره برنامج تكتيكي نحو استعادة احلقوق التاريخية 
والعودة الى يافا. وعندما تيقن ان البعض يعمل على حتويل املرحلي التكتيكي 

الى نهائي استراتيجي، كان اول املتمردين على نهج » القيادة«. 
لتوقيع  انتقادا  اشدهم  وك��ان  عرفات،  ياسر  الرئيس  من  املقربني  من  ك��ان 
في  موقعه  من  واستقال  اوسلو.  باتفاقية  املعروفة  املبادىء«  »اع��الن  عرفات 
واملعنوية  امل��ادي��ة  االم��ت��ي��ازات  كافة  عن  متخليا  احتجاجا؛  التنفيذية  اللجنة 
املتعلقة باملنصب.  وانحاز الى حق الالجئني الذين حاول البعض تغييب حقهم 
في العودة او الذين طرحوا حق العودة كورقة تفاوضية تكتيكية. بالرغم من 
ذلك، فيوم استشهاد عرفات، بكاه بكل صدق ولم يحكم عليه ولم »يشخصن« 
االختالف السياسي. فشفيق احلوت لم يعتبر يوما موقفه ورأية موقفا منزال؛ 
الفصائل  ف��ي  ال��ق��ادة  م��ن  ال���درب  ب��رف��اق  ب��ه.  وفيما يتعلق  على اجلميع االخ��ذ 
و  »متطرفني«  و  »منحرفني«  السياسي  التصنيف  م��ف��ردات  تكن  فلم  املتعددة 
»عدميني« جزءا من لغته السياسية. لقد كان  شفيق احلوت نبيال في اختالفه 

مع االخر. 

مؤمتر: املأزق الوطني الفلسطيني، بيروت، متوز ٢٠٠٧ )املصدر: مركز الزيتونة 
للدراسات واالستشارات(

)www.shafiq-alhout.org :شفيق احلوت برفقة ابو اياد )املصدر
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أول رئيس  ب��ن غ��وري��ون،  داف��ي��د  أع��ل��ن   ،1948 ال��ع��ام  م��ن  أي���ار  ف��ي شهر 
وزراء لدولة إسرائيل؛ عن تأسيس دولة إسرائيل. وعلى الفور؛ شنت قوات 
استقاللها«،  ب�«حرب  إسرائيل  سمته  ما  فلسطني  في  اليهودية  الكوماندوز 
إمارة  مصر،  من  كل  جيوش  مع  هدنة  توقيع  إلى  إسرائيل  توصلت  وعندما 
فلسطيني   750،000 م��ن  أك��ث��ر  ك���ان  1949؛  ع���ام  وس��وري��ا  األردن،  ش���رق 
التي  ب��الده��م  دي��اره��م، وأصبحوا الجئني خ��ارج  م��ن  ال��ف��رار  أج��ب��روا على  ق��د 
أصبحت تسيطر عليها املليشيات اليهودية الصهيونية، وجاء تأسيس دولة 
السياسية  الصهيونية  شنتها  عاما   50 ملدة  طويلة  حلملة  تتويجا  إسرائيل 

من أجل إقامة دولة يهودية.
ل� »التحرر  ادعى الصهاينة أنهم عبروا عن التوق اجلماعي ليهود العالم 
مثيل  ال  فهي  الوطني،  للتحرير  حركة  هي  الصهيونية  كانت  وإذا  الوطني«. 
االمبريالية،  من  للتحرر  السعي  من  فبدال  أخ��رى؛  حتررية  حركات  بني  لها 
فهي حتظى بشكل نشط برعاية وتودد القوى اإلمبريالية، وبدال من حتقيق 
تقرير املصير لشعب فلسطني، قامت بطردهم، وعوضا عن متثيلها لتطلعات 
في  الصهيونية  تدين  القومي؛  االضطهاد  ضد  النضال  في  واسعة  شعبية 
احلرب  قبيل  ما   أح��داث  إلى  بقليل-   ليس  حد  إلى  وجودها-  ح��االت  أفضل 

الثانية. العاملية 

ما هي الصهيونية؟
عدم  مقولة  من  انطلقت  عقيدة  عن  عبارة  السياسية  الصهيونية  كانت 
وقد  معا،  العيش  إمكانية  وعدم  )األغيار(  اليهود  وغير  اليهود  بني  التوافق 

في  لليهود  املعادية  العنصرية  تصاعد  على  فعل  كرد  احلركة  هذه  تطورت 
والقهر؛  اليأس  من  جوا  ولدت  والتي  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في  أوروبا 
مم��ا أث���ار ردودا م��ت��ع��ددة ف��ي أوس���اط ال��س��ك��ان ال��ي��ه��ود؛ وأح���د ه���ذه ال���ردود 
شكلها  اخل��ص��وص،  وج��ه  وعلى  اليهودية،  »القومية  كانت  القومية.  ك��ان 
ألوروبا  السياسي   – االجتماعي  السياق  في  ولد  جديدا  مفهوما  الصهيوني؛ 

الشرقية في القرن التاسع عشر«.1
وق���د ت��ل��ق��ت ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ي��ان��ه��ا األك���ث���ر ق���وة م���ن »ال���دول���ة 
ال��ي��ه��ودي��ة«، ال��ك��ت��ي��ب ال���ص���ادر ع���ام 1896 ع��ل��ى ي���د ال��ص��ح��اف��ي ال��ي��ه��ودي 
السياسية.  للصهيونية  »األب«  أعتبر  ال��ذي  هيرتسل،  ثيودور  النمساوي 
محاكمة  بتغطية   1894 ع���ام  ق���ام  األس���ف���ار،  ك��ث��ي��ر  رج���ال  ه��ي��رت��س��ل  وك���ان 
الكولونيل »البرت درايفوس« في باريس، وهو ضابط عسكري يهودي في 
باعتباره  الفرنسية  العسكرية  السلطات  صورته  الذي  الفرنسي،  اجليش 
على  مثاال  بوصفها  دراي��ف��وس  قضية  في  ي��رى  أن  للمرء  وميكن  جاسوسا. 
السامية؛  معاداة  ضد  النضال  في  اليهود  وغير  اليهود  يتوحد  أن  إمكانية 
باريس... »في  يومياته:  في  الحقا  كتب  كما  ذل��ك،  يفعل  لم  هيرتسل  ولكن 
شئ  كل  وقبل  تاريخيا،  السامية،  معاداة  جتاه  حت��ررا  أكثر  معرفة  حققت 

الالسامية«.2 مقاومة  محاولة  وعدمية  عبثية  ادرك 
عقد هيرتسل املؤمتر الصهيوني األول في بازل في سويسرا عام 1897، 
وفيه فوضه 200 مندوب من 17 بلدا لتأسيس املنظمة الصهيونية العاملية؛ 
قانونيا،  محمي  فلسطني  ف��ي  لليهود  ق��وم��ي  »وط��ن  أج��ل  م��ن  بحملة  للقيام 

ومعترف به علنا«.

االشتراكية والنضال ضد الال- سامية
مي��ي��ل ال��ص��ه��اي��ن��ة ل���رواي���ة ت���اري���خ ح��رك��ت��ه��م ع��ل��ى ان��ه��ا اخل���ي���ار ال��وح��ي��د 
كانت  فقد  احل��ال؛  هي  ه��ذه  تكن  لم  احلقيقة  وف��ي  اليهود.  اضطهاد  ملجابهة 
الذين  اليهود  عن  بالدفاع  قامت  باحليوية  نابضة  اشتراكية  حركات  هناك 
املعادية لليهود؛  القمع، كما قام االشتراكيون باإلطاحة بالعنصرية  واجهوا 
املثال، »أوغست بيبل«،  العمالية. وعلى سبيل  باعتبارها سموم في احلركة 
أح��د ق���ادة احل���زب االش��ت��راك��ي ال��دمي��ق��راط��ي األمل��ان��ي )SPD(؛ ن��دد مب��ع��اداة 
عن  ال��ع��م��ال  أن��ظ��ار  حت��رف  ال��ت��ي  احلمقى”  “اشتراكية  واع��ت��ب��ره��ا  السامية 
فداء  أكباش  نحو  أنظارها  وحتول  احلاكمة،  الطبقة  وهي  احلقيقي،  عدوهم 
يهودية. وكارل كاوتسكي، قائد آخر للحزب االشتراكي الدميقراطي األملاني؛ 
طرح بان التفريق بني السكان اليهود إلى طبقات، كان يعني أن وضع اليهود 
وذلك  العاملة؛  الطبقة  حركة  مجمل  عن  ينفصم  ال  ارتباطا  مرتبطا  سيكون 
ألن االشتراكيني شددوا على احلاجة للنضال ضد معاداة السامية في البلدان 
التي يعيش معظم اليهود فيها، وقد جندت احلركة االشتراكية أعدادا واسعة 

اليهود. من 
االشتراكية  اإلستراتيجية  تعنيه  م��اذا   1917 ع��ام  أكتوبر  ث��ورة  بينت 
لتحرر اليهود في املمارسة الفعلية. ففي بلد كان القيصر وأتباعه يستخدمون 
الثورة انتخاب عمال روس  العمال؛ جرى بعد  – سامية من أجل تفريق  الال 
أمثال:  اليهود  البالشفة  بني  من  الثورية  احلكومة  في  قيادية  مناصب  لتولي 
حرية  ال��ث��ورة  أعلنت  كما  وس��ف��ردل��وف،  كامنييف  زينوفييف،  تروتسكي، 

الصهيونية والكفاح ضد معاداة السامية
بقلم: النس سيلفا*

العنصرية ضرورة استعمارية 

)CPT :جنود االحتالل يحتجزون الفلسطينيني ريثما يعبر عدد من املستوطنني أحد شوارع اخلليل، حزيران ٢٠٠٧ )تصوير
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تعليم  على  القيصرية  القيود  بإبطال  وقامت  االعتقاد، 
الثورة  قوى  ضد  األهلية  احل��رب  وخ��الل  اليهود.  وإقامة 
آالف  ذبح  جرى  حيث  1918-1922؛  أعوام  في  املضادة 
اليهود؛ قام اجليش الثوري األحمر باإلعالن عن عقوبات 
بني  من  فيها  متورط  لكل  اإلع��دام،  ضمنها  وم��ن  صارمة، 

صفوفه. 
ومنحت لغة “اإليدش” مكانة مساوية للغات األخرى 
في احلكومة العمالية، ومفوضية خاصة تعنى بالشؤون 
ذات  في  عملت  والتي  البلشفي؛  احل��زب  داخ��ل  اليهودية 
ومن  العمال،  دولة  شؤون  في  اليهود  إشراك  على  الوقت 
للثورة. وقد شهدت  اليهودية  تأييد اجلماهير  اجل كسب 
“اإليدش”  للغة  ازده����ارا  األول���ى  س��ن��وات��ه��ا  ف��ي  ال��ث��ورة 
وللحياة الثقافية اليهودية؛ وفي سنوات 1926- 1927 
ح��ض��ر أك��ث��ر م���ن ن��ص��ف ال���ط���الب ال��ي��ه��ود ص��ف��وف��ا بلغة 
للدولة  ت��اب��ع��ة  م��س��ارح  ع��ش��رة  ق��ام��ت  فيما  “اإليدش”، 
1920؛  عام  نهاية  ومع  ب�”األيدش”،  مسرحيات  بعرض 
يعملون  اليهودية  العاملة  القوى  من   %40 من  أكثر  كان 

في وظائف حكومية.3
امل��اض��ي،  ال��ق��رن  م��ن  العشرينيات  س��ن��وات  نهاية  م��ع 
والغالبية  كافة،  اجلوانب  من  مهمشة  الصهيونية  كانت 
العظمى من يهود العالم أعربت عن رغبتها الواضحة في 
الهجرة إلى البلدان الغربية، وآالف اليهود الذين ظلوا في 
وكسبوا  أفضل،  حياة  أجل  من  كافحوا  الشرقية  أوروب��ا 
اليهود، وحتى عام  التضامن من إخوانهم وأخواتهم غير 
قد  كانوا  الذين  اليهود  من  العديد  فلسطني  غادر  1927؛ 
إليها سابقا، وأصبح املشروع الصهيوني برمته  هاجروا 

يعيش في ظالل من الشك.4

املناشدة  لإلمبريالية
أج���ل وط��ن  م��ن  ف��ي حملتهم  ال��ص��ه��اي��ن��ة  ع��ن��دم��ا ش���رع 
تقف  أيديولوجية  مرفقات  أية  يتركوا  لم  يهودي؛  قومي 
ف��ي ط��ري��ق��ه��م ل��ف��ل��س��ط��ني، وف���ي ال���واق���ع؛ خ���الل ال��س��ن��وات 
األولى بعد أن قام هيرتسل بتأسيس املنظمة الصهيونية 
الستعمارها:  بديلة  أه��داف��ا  الصهاينة  ن��اق��ش  العاملية؛ 
أوغ��ن��دا، أن��غ��وال، ش��م��ال أف��ري��ق��ا. وف��ي ع��ام 1903؛ واف��ق 
ه��ي��رت��س��ل ع��ل��ى ع����رض ق��دم��ت��ه احل���ك���وم���ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
ل��ي��ق��وم ال��ي��ه��ود ب��االس��ت��ع��م��ار ف��ي أوغ��ن��دا، وق��د اث��ب��ت ه��ذا 
وجاءت  الصهاينة،  صفوف  في  للجدل  مثير  أنه  املوقف 
مشاريع  ألي  ح��دا  لتضع   1904 ع��ام  ف��ي  هيرتسل  وف��اة 
مواقع  نقاش  فإن  ذلك؛  ومع  فلسطني.  خارج  استعمارية 
في  الصهيوني  املشروع  يكشف  اليهودية  للدولة  بديلة 
تضع  السياسية  الصهيونية  أن  أظهر  األول��ى،  ناحيتني: 
على  االولى  واالولوية  املقدمة  في  االستعماري  املشروع 
ل�«العودة«  اليهودي  الشعب  2000 سنة من شوق  قصة 
الصهيونية  أن  بدايته؛  ومنذ  أظهر،  والثانية،  لفلسطني. 
اع���ت���م���دت ع���ل���ى رع����اي����ة ال����ق����وى األوروب�����ي�����ة أله���داف���ه���ا 

– االستيطانية. االستعمارية 
ل��م ي��خ��ف ال��ص��ه��اي��ن��ة األوائ����ل س���را ف��ي أن��ه��م ي��أم��ل��ون 
هيرتسل:  عليها  اط��ل��ق  كما  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��دول��ة  ت��ك��ون  أن 
»ج���زء م��ن م��ت��راس أوروب����ا ض��د آس��ي��ا، وق��اع��دة متقدمة 
مؤسسو  كان  وبذلك  البربرية«.5  مواجهة  في  للحضارة 
االمبريالية  للعنصرية  ال��والء  في  يفيضون  الصهيونية 

ضد ما اعتبروه ال�«شعوب متخلفة« في آسيا وأفريقيا.
فإن  إمبريالي،  راعي  عن  بالبحث  األمر  يتعلق  عندما 
يهم  وال  نظام،  أي  مع  التعامل  في  يترددون  ال  الصهاينة 
إن كان فاسدا أو معاديا للسامية؛ فخالل احلرب العاملية 
األولى تزلف الصهاينة لالمبريالية البريطانية، آملني أن 
تكافؤهم بريطانيا بعد هزميتها لإمبراطورية العثمانية 
هدفهم  ح��ق��ق��وا  وق���د  ف��ل��س��ط��ني.  ع��ل��ى  تسيطر  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
يعلن  حيث  1917؛  ع��ام  في  بلفور  وع��د  على  باحلصول 
للشعب  قومي  وط��ن  »إلنشاء  بريطانيا  دع��م  بلفور  وع��د 

البريطانية. اليهودي في فلسطني« حتت احلماية 
الدولة  في  الصهاينة  جانب  إل��ى  بريطانيا  رأت  وق��د 
البلشفية  ان��ت��ش��ار  ض��د  ل��إم��ب��ري��ال��ي��ة  ح��ص��ن��ا  ال��ي��ه��ودي��ة 
الشيوعية. ونستون تشرتشل، رئيس الوزراء البريطاني 
ع���ن ح����زب احمل���اف���ظ���ني؛ ق����ام الح���ق���ا ب��ت��وض��ي��ح ال���دواف���ع 
دولة  »إن  الصهاينة:  توقعات  مع  تتفق  التي  البريطانية 
مفيدة  ستكون  البريطاني...  التاج  حماية  حتت  يهودية 
مع  منسجمة  س��ت��ك��ون  أن��ه��ا  سيما  وال  ال���وج���وه؛  ك��ل  م��ن 

البريطانية«. لإمبراطورية  احلقيقة  املصالح 

 الصهيونية  واحملرقة
للقمع  املنتقدين  كل  بانتظام  الصهاينة  القادة  يتهم 
بأنهم  الفلسطينيني  ضد  إسرائيل  دول��ة  متارسه  ال��ذي 
النازيني لستة  بالقتلة  »معادون للسامية«، وتشبيههم 
النوع  هذا  بوعي  الصهاينة  ويستخدم  يهودي؛  ماليني 
للسياسات  انتقادات  أية  إلسكات  العاطفي  االبتزاز  من 
مناوئيهم  ع��ل��ى  ه��ج��م��ات��ه��م  خ���الل  وم���ن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة. 
ضد  يقفون  الصهاينة  أن  امل��رء  يعتقد  ق��د  السياسيني؛ 
هتلر وضد احملرقة؛ ولكن تاريخ تراخي الصهاينة عن 
الكفاح وتعامالتهم مع النازيني؛ يجعل من استخدامهم 

للمحرقة كسالح سياسي نوعا من السخرية.
بعثت  للسلطة؛  هتلر  وص��ول  م��ن  أشهر  ع��دة  فبعد 
طويلة  مذكرة  الرائدة  األملانية  الصهيونية  املنظمة  له 
في  وجاء  النازيني،  مع  الرسمي  التعاون  عليه  تعرض 

جزء من هذه املذكرة املقززة:
أسست  التي  اجلديدة  الدولة  تأسيس  ض��وء  »على 
في  م��ت��ن��اس��ب��ا  مجتمعنا  جن��ع��ل  أن  ن���ود  ال���ع���رق،  م��ب��دأ 
في  أي��ض��ا،  ل��ن��ا  بالنسبة  أن��ه  ح��ي��ث  اإلج��م��ال��ي،  الهيكل 
املجال امللقى على عاتقنا، هو النشاط املثمر من أجل ان 

الوطن ممكنا... يصبح 
أن  الصهيونية  ت��أم��ل  العملية؛  أه��داف��ه��ا  ولتحقيق 
ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى ك��س��ب ال��ت��ع��اون ح��ت��ى م��ن حكومة 
مع  التعامل  في  أنه  حيث  األس��اس؛  في  لليهود  معادية 
يوجد  ولكن  للعواطف؛  دور  يوجد  ال  اليهودية  املسألة 
الوقت  الشعوب؛ وفي  يهم جميع  مشكلة حقيقة وحلها 

الراهن، الشعب األملاني بشكل خاص«.6

ف���ي ذل����ك ال���وق���ت؛ ك����ان ال���ت���ع���اون ي��ع��ن��ي أن ت��ق��وم 
تقويض  على  بالعمل  ال��رائ��دة  الصهيونية  املنظمات 
على  لالحتجاج  األملان  ضد  الواسعة  العاملية  املقاطعة 
امل���ع���اداة ال��ن��ازي��ة ل��ل��س��ام��ي��ة. وع��وض��ا ع��ن ذل���ك، عملت 
يتم  نقل«  ل���«ات��ف��اق  ال��وص��ول  ف��ي  الصهيونية  املنظمة 
فلسطني  إل��ى  األمل��ان  اليهود  من  أم��وال  إرس��ال  مبوجبه 
نفسه؛  ال��وق��ت  وف���ي  أمل��ان��ي��ا.  ل��داخ��ل  واردات  ل��ت��م��وي��ل 
املنظمات  جميع  ن��ش��اط  وم��ن��ع  ب��إغ��الق  ال��ن��ازي��ون  ق��ام 
قامت  كما  اليهودية،  امل��ق��اوم��ة  ومنظمات  االشتراكية 
للصهاينة  س��م��ح��وا  ال��ن��ازي��ني  ول��ك��ن  ق��ادت��ه��ا؛  ب��اع��ت��ق��ال 
ب��ال��ع��م��ل، وق���د اع���ت���رف ق��ائ��د ص��ه��ي��ون��ي أم��ري��ك��ي ب��ه��ذا 
بأن  للصهيونية  مؤملا  التمييز  ه��ذا  ك��ان  »لقد  احل��رج: 
خصمها  ج��ان��ب  م��ن  واالم��ت��ي��ازات  باحملسوبية  ت��ن��ف��رد 

األملاني[«.7 ]النازي  الشيطاني 
وخالل  املاضي  القرن  من  الثالثينيات  سنوات  في 
احلرب العاملية الثانية؛ وضعت الصهيونية مصاحلها 
النضال  املقدمة، وأعطتها األلوية على  في فلسطني في 
عن  بحثها  وخ��الل  أوروب���ا.  ف��ي  السامية  م��ع��اداة  ض��د 
»ال��ه��اغ��ان��اه«  مليشيات  ق��ام��ت  بريطانيا،  ض��د  حلفاء 
على  احلصول  أجل  من  مباحثات  بإجراء  الصهيونية 
SS ال���ن���ازي؛ وف���ي أح��د  دع���م ج��ه��از األم���ن اخل���اص ال���� 
1937؛  ع��ام  حيفا  في  عقد  ال��ذي  السرية  االجتماعات 
 Faviel بولكس”  “فافييل  ال��ه��اغ��ان��اة  م��ن��دوب  أب��ل��غ 
؛   SSٍٍ ال���  النازي  اخل��اص  األم��ن  جهاز  ممثل  ؛   Polkes
اليهودية تشعر  القومية  “الدوائر  بأن  ايخمان  أدولف 
املتشددة؛  األملانية  السياسة  جراء  من  غامرة  بسعادة 
ألن ذلك سوف يؤدي إلى ازدياد قوة السكان اليهود” 
وجيزة  ولفترة  الفلسطينيني.  على  تطغى  ويجعلها 
ل�”بولكس”  النازيون  سمح  الثالثينيات،  أواخ��ر  في 
ب��إق��ام��ة م��ع��س��ك��رات جت��ن��ي��د وت���دري���ب ل��ل��ه��اغ��ان��اة في 
الوحيد  الدخل  ك��ان  الوقت  من  وملرحلة  أملانيا،  داخ��ل 
ولقد    8.”SS ال� م��ن  س��ري  “متويل  ه��و  ل�”بولكس” 
من  سنوات  وبعد  فالحقا  بالصهاينة؛  ايخمان  أعجب 
رأيت  »لقد  قائال:  ذلك  إلى  أشار  األرجنتني؛  في  املنفى 
ما يكفي ألكون معجبا بالطريقة التي كان املستعمرون 
اليائسة  بإرادتهم  أعجبت  بالدهم،  فيها  يبنون  اليهود 
ل��ل��ع��ي��ش، واألك���ث���ر م��ن ذل���ك أن��ن��ي ك��ن��ت م��ث��ال��ي��ا، وف��ي 
الذين  لليهود  أق���ول  ع���ادة  كنت  ت��ل��ت؛  ال��ت��ي  ال��س��ن��وات 
صهيونيا  لكنت  يهوديا  كنت  لو  معهم؛  أتعامل  كنت 
أتخيل نفسي أي شيء آخر،  أن  متعصبا، وال أستطيع 
تعصبا  األك��ث��ر  الصهيوني  س��أك��ون  كنت  ال��واق��ع؛  ف��ي 
أش��رف  ال��ذي  ال��رج��ل  ه��و  وه��ذا  تخيله«.9  ميكن  ال��ذي 

لهتلر! النهائي  احلل  على 

ال��وك��ال��ة  ف���ي ذروة احمل���رق���ة، وف���ر زع���م���اء  وح��ت��ى 
ال��ي��ه��ودي��ة وق����ادة االس��ت��ي��ط��ان ف��ي ف��ل��س��ط��ني ق��ل��ي��ال من 
املساعدة. فقد قال بن غوريون في عام 1943: »الكارثة 
التي تواجه اليهود في أوروبا ليست من أعمالي بشكل 
النضال  ب��أن  الصهاينة  الزعماء  اعتقد  حيث  مباشر«؛ 
بناء  وهي  الرئيسية،  مهمتهم  عن  يحرفهم  أوروب��ا  في 
جلنة  رئيس  رفض  وقد  فلسطني،  في  اليهودية  الدولة 
الوكالة  صندوق  من  أم��وال  حتويل  اليهودية  الوكالة 
ال��ي��ه��ودي��ة م��ن فلسطني؛ م��ن أج��ل إن��ق��اذ ي��ه��ود أوروب���ا، 
Yitzhak Grue - غ��روي��ن��ب��وم اس��ح��ق  ق���ال   ح��ي��ث 
أنني معاد للسامية؛ ألنني ال  “سوف يقولون   :baum
قلبا يهوديا  أملك  املنفى، وألنني ال  أن أحافظ على  أريد 
دافئا”؛ وذلك في اجتماع للوكالة اليهودية عام 1943، 
ل��ن أط��ل��ب من  ي���ري���دون،  “دعهم ي��ق��ول��ون م��ا  وأض����اف: 
 300،000 مجموعه  ما  تخصص  أن  اليهودية  الوكالة 
أوروب��ا،  يهود  ملساعدة  إسترليني  جنيه   100،000 أو 
الذي يطلب مثل هذه األشياء؛ فإنه  أيا كان  وأعتقد بأن 
الوكالة  صرفت  وق��د  للصهيونية”.  معاد  بفعل  يقوم 
األراضي  على  االستحواذ  أجل  من  أم��واال  احلرب  خالل 
عمليات  اج��ل  م��ن  عملت  مم��ا  بكثير  أك��ث��ر  فلسطني  ف��ي 

إنقاذ.01

خالصة
ب����دون احمل��رق��ة ال��ن��ازي��ة، ع��ل��ى األرج����ح أن دول��ة 
الصهاينة  جند  حيث  ت��أس��س��ت؛  ق��د  تكن  ل��م  إس��رائ��ي��ل 
الناجني  آالف  ب��ني  م��ن  إس��رائ��ي��ل  دول��ة  إل��ى  املهاجرين 
م���ن احمل���رق���ة ال��ت��ي دم����رت م��ج��ت��م��ع��ات��ه��م ف���ي أوروب����ا؛ 
ورمب����ا أك��ث��ر أه��م��ي��ة، ه���و أن احمل���رق���ة وف����رت ت��ب��ري��را 
بأن  الصهاينة  جادل  فقد  يهودية،  دولة  لوجود  مقنعا 
للسامية  معادين  اليهود  غير  أن  على  برهنت  احملرقة 
في  يعيشون  الذين  اليهود  فإن  وبالتالي؛  بطبيعتهم؛ 
نهاية  وم��ع  اإلب���ادة.  خطر  واج��ه��وا  غريبة  مجتمعات 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة؛ واف���ق م��ع��ظ��م ال��ي��ه��ود على 
النازيني  قيام  فإن  ذلك،  من  أكثر  هو  وما  الصهيونية. 
البديلة  ال��س��ي��اس��ي��ة  ل��ل��ت��ي��ارات  اجل��س��دي��ة  بالتصفية 
للصهيونية،  ال��دع��م  م��ن  زاد  ق��د  ال��ي��ه��ود  أوس����اط  ف��ي 
داخ��ل  ال��وح��ي��د  ال��الع��ب  ه��ي  الصهيونية  أصبحت  فقد 
النازيون ومن  املجتمعات اليهودية، وذلك بعد أن قام 
خالل مساومات عن طيب خاطر مع الزعماء الصهاينة 
في الثالثينات واألربعينات؛ قاموا بالتأكد من قتل كل 
اليهودية  املقاومة  في  مناضل  أو  اشتراكي  شيوعي، 

إليه.11 أن تصل  أيديهم  استطاعت 
مب��ع��اداة  وع��الق��ت��ه��ا  للصهيونية  امل��ل��وث  ل��ل��ت��اري��خ 
ال��س��ام��ي��ة م��ض��ام��ني م��ه��م��ة ف���ي ال��ك��ف��اح م���ن ال��ت��ح��ري��ر 
املظهر  ف��ض��ح  ينبغي  ح��ي��ث  الفلسطينية؛  واحل��ق��وق 
خالله  م��ن  الصهيونية  احل��رك��ة  ت��ق��وم  ال���ذي  امل��خ��ادع 
ب��امل��س��اواة ب��ني م��ص��احل��ه��ا اخل��اص��ة وم��ص��ي��ر الشعب 
اجل  من  الكفاح  عن  الصهيونية  تخلت  لقد  اليهودي. 
إن��ه��اء م��ع��اداة ال��س��ام��ي��ة، وح��ول��ت أف��ك��اره��ا اخل��اص��ة 
بالعنصرية واإليديولوجيات إلى نظام شبيه بالفصل 
فلسطني  ف��ي  ي��ه��ودي��ة«  »دول���ة  إق��ام��ة  مثل  العنصري، 

أحد احلواجز العسكرية في الضفة الغربية، متوز ٢٠٠٨ )املصدر: وفا(

ال��ت��اري��خ��ي��ة. ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك، ت��ض��ع ح��رك��ة ال��ت��ح��رر 
االمبريالية  الكفاح ضد  تاريخ  الفلسطينية نفسها في 
الذي  الوقت  في  الالسامية،  يشمل  مبا  والعنصرية، 

دميقراطية-علمانية.  دولة  اجل  من  فيه  تقاتل 
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* النس سيلفا هو محرر كتاب »النضال من اجل فلسطني«، 
ومؤلف كتاب »الدميقراطيون: التاريخ النقدي«، وهو ايضاً من 
www.isreview. هيئة حترير مراجعة االشتراكية الدولية

org   حيث نشرت نسخة مطولة من هذه املقالة.  
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استعمارية ضرورة  العنصرية 

)social co - ةإن التأصيل الفكري للتصورات العنصرية كعمارة اجتماعي
التصورات  لهذه  الفلسفي-الثقافي  التاريخ  ق��راءة  إع��ادة  منا  يتطلب   struct( 
ضمن الزمان واملكان التي نشأت فيهما، من اجل جتاوز التوصيفات الالتاريخية 
التي  االختزالية  التصورات  عن  واالبتعاد  ال��ذات..ال��خ،  اآلخ��ر،  االختالف،  حول 
أزلي  معطى  وكأنها  والغيرية  االختالف  حول  مبررة  غير  تعليالت  على  تقوم 
اآلخر  حول  التصورات  بسحب  االختزالية  النظرة  تقوم  البشري.  التاريخ  في 
والغير على نشوء األفكار العنصرية، فيقوم البعض باالستشهاد بروما وآخرها 
يبررون  وكأنهم  املؤمنني،  غير  وآخ��ره��ا  املؤمنة  اجلماعة  بأمثلة  أو  ال��ب��راب��رة، 
التفكير  انساق  في  أصيل  بنيوي  أو  تاريخي،  ال  كمعطى  العنصرية  التصورات 
املشكلة  العناصر  أهم  الغيرية واالختالف هي إحدى  بان  القبول  البشري. رغم 
للهوية عند اجلماعات، إال أننا يجب أن نكون حذرين من سحبها على التصورات 

العنصرية ملا يحمله ذلك من خطأ منهجي ومعرفي.
من  ينطلق  ف��ك��ري  ت��ص��ور  أي  بأنها  ي��ق��ول  للعنصرية  ال��ع��ام  التعريف  إن 
على  ب��ن��اءاً  وح��ض��اري��اً  ثقافياً  غيرها  على  بشرية  مجموعة  بتفوق  االع��ت��ق��اد 
Race”، أي انه  “العرق  االختالف اجلسماني كاللون والشكل أو ما يوصف بمِ 
االعتقاد بإمكانية تفسير االختالفات الثقافية بني البشر من خالل إرجاعها إلى 
ويعتمد  اإلنسان.   سيطرة  عن  وخارجه  موروثة  اصالنية،  بيولوجية،  أسباب 
اقل بشرية  أو  اقل ذكاء  إلى عرق معني  املنتمني  األف��راد  اعتبار  التفكير على  هذا 
أش��ك��ال مم��أس��س��ة ومنتظمة من  االع��ت��ق��اد  ه���ذا  ع��ن  ك��م��ا وينبثق  اآلخ���ري���ن.  م��ن 
يحمل  باملقابل،  األخ��رى.  “العرقية”  املجموعات  أبناء  ضد  واالضطهاد  التمييز 
أصحاب التصورات العنصرية شعورا باألحقية والالضير في ممارسة التمييز 
بسلسلة  والعشرين  عشر  التاسع  القرنان  حفل  وقد  اآلخرين.  ضد  واالضطهاد 
طويلة من الظواهر والتجليات التاريخية املرتبطة بشكل مباشر مع التصورات 
العنصرية كالعبودية، االستعمار، التطهير العرقي، الهلوكوست، واالبارتهايد. 
كما ال تزال هذه التصورات مصدر الهام ملمارسات إجرامية ترتكب ضد الكثير من 

الشعوب اليوم.
والسياسي   ، االقتصادي  واالجتماعي-  الثقافي،  التاريخ  في  الدخول    قبل 
الذي أنتج التصورات العنصرية البد لنا من توضيح االشتقاق اللغوي للتعبير؛ 
ملا في ذلك من أهمية الختالف التقاليد اللغوية التي أنتجت العنصرية عن التقاليد 
اللغوية العربية، ففي العربية تشتق الكلمة من عنصر مبعنى األصل واحلسب. 
أما مصطلح “عنصرية” فنقل من الكلمة االجنليزية “Racism” بحيث تتكون 
أو ساللة  العربية مبعني عرق  إلى  “Race” وترجم  األول   الكلمة من جزأين: 
بشرية، والثاني  فهو اخلامتة اللغوية  ism . وتعبير “Race”  قريب في معناه 
البعض  أن  حتى  واملشترك،  ال��واح��د  األص��ل  أي  “عنصر”  الترجمة  من  األول��ي 
أما التابعة اللغوية ism  فمعناها  يعتقد أن الكلمة من األصل العربي “رأس”. 
“االعتقاد بفكر العرقية أو وجود السالالت  هنا االعتقاد، بالتالي تصبح الكلمة 
وقد  الثقافي”.  االختالف  لفهم  كمدخل  الشكلية  واجلسمانية  املختلفة  البشرية 
من  الثالثينيات  بداية  في  السلبي  مبعناه  االجنليزية  اللغة  إلى  التعبير  دخل 

القرن املاضي أي مع وصول النازية إلى احلكم. 

للتأصيل للفكر العنصري، سوف أسلط الضوء على بعدين أساسيني: األول 
هو احلداثة والعلم أي املجال الفكري والفلسفي في أوروبا القرن التاسع عشر، 
والظواهر  الرأسمالية  أي  االقتصادية-السياسية  بالبنية  فيتعلق  الثاني  أم��ا 

املنبثقة عنها.     

احلداثة  والعلم:
إن احد أهم املنطلقات الفكرية للعنصرية كانت النظريات العلمية املنتجة في 
القرن التاسع عشر، ومنها تقسيم اجلنس البشري إلى أعراق بيولوجية مختلفة 
كطريقة لتحليل االختالفات السلوكية والثقافية. ويعتبر توظيف نظرية التطور 
في  واالنثروبولوجني  الفالسفة  قبل  من  استخدامها  مت  التي  النظريات  أول��ى 
األنواع(  )في كتاب أصل  “تشارلز داروين”  العرقية. جادل  التصنيف  عمليات 
أن التطور البيولوجي لألنواع احلية يأتي نتيجة االنتخاب الطبيعي مما ميكن 
نوعاً معيناً من البقاء واالستمرار بينما تنقرض األصناف األخرى. بناء على هذا 
التصور قام “هيربرت سبنسر” بنحت فكرة “البقاء لألصلح” التي اعتمد عليها 
من حلقه من املفكرين في بناء التصورات الداروينية االجتماعية والتي تقوم علي 
فكرة تفوق جماعة ثقافية واجتماعية على آخرى بناء على صالحها وقدرتها على 
البقاء وسيطرتها على الطبيعة. وقد تعقدت هذه الفرضيات من استمرار عمليات 
التصنيف للجنس البشري إلى أعراق، حيث أخذت التصورات العنصرية تعتمد 
في بنائها على السلطة العلمية للعلم. كما أصبح التصور عن الفروق اجلسمانية 
احد األدوات املنهجية في التقسيم العرقي مدخال من اجل تبرير تقسيم العالم إلى 
بشر أو أشباه بشر وغير بشر. ففي التصور الذي اعتمد النظرية التطورية بشكل 
التطور  األع��راق في سلم  أعلى  اعتقد وآمن بأن األوربيني هم  تبسيطي وخطي، 
وبعضها  اقل  رتبة  إلى  األخ��رى  األع��راق  تنتمي  بينما  واحلضاري،  البيولوجي 

اقرب إلى احليوان منها إلى اإلنسان. منذ ذلك الوقت، أخد الفكر التطوري  يدخل 
الثقافية،  والتحوالت  للثقافة  االنثربولوجي  التفسير  عمليات  في  فأكثر  أكثر 
حيث اعتمد “لويس هنري مورجان” على التصورات التطورية من اجل تقسيم 
للتاريخ  فهمه  في  اجنلز”  “فريدريك  اعتمد  كما  مراحل،  إل��ى  البشري  التاريخ 
أيضا  وال��دول��ة(.  اخلاصة  وامللكية  العائلة  أص��ل  كتابه  )ف��ي  “مورجان”  على 
)احد رموز التنوير واحلداثة الغربية( تصورات قريبة  “إميانيول كانت”  بنى 
من  الكثير  فضمن  “هيجل”،  أما  املختلفة.  واألع��راق  البشرية  حول  فلسفته  في 
املاركسي -التبسيطيون  الفكر  التطورية في قراءته للتاريخ. كما اعتمد  الرؤى 
من مفكريه- على احلتمية التطورية للمجتمع البشري بصورة خطية. وجتدر 
مبرحلة  مباشرة  ارتبطا  العرقي  والتقسيم  التطوري  الفكر  أن  إلى  هنا  اإلش��ارة 
احلداثة الفلسفية التي اعتمدت في األصل على التخلص من الرؤى امليتافيزيقة 
اإلبراهيمية(  الديانات  في  كما  اجلنة  من  والنزول  للبشرية  الواحد  األصل  )اي 
الطبيعية  الظواهر  لتفسير  ك��أداة  -الفيزيائي-  الطبيعي  بالعلم  واستبدالها 
واالجتماعية. كما أنها أعطت العالقة بني اإلنسان والطبيعة بعدا أساسيا يقوم 
عليه التطور وهو قدرة اإلنسان علي السيطرة على الطبيعة والذي أصبح املعيار 
يصنف  -أي  اآلخرين  يعرقن  األوروب���ي  أصبح  بالتالي،  التطور.  م��دى  لقياس 
املتمركزة حول  العرق- في هرمية تعتمد تفوقه ونظرته  البشرية على أساس 

الذات في االجتماع والتاريخ وتفسير السلوك والثقافة.  

الرأسمالية، القوميات،  التوسع االستعماري: 
األفكار  نشوء  عن  تاريخية  ومرحلة  إنتاج  كنمط  الرأسمالية  فصل  ميكن  ال 
“ميشيل  أن  رغ��م  القوميات-العرقية/االثنية.  ون��ش��وء  العرقية  على  املبنية 
يؤرخ الستخدام فكرة وخطاب األصل الواحد كوسيلة رئيسية من قبل  فوكو” 
امللكية  حمل��ارب��ة  والفرنسية-  االجنليزية  ال��ث��ورة  -ف��ي  الصاعدة  البرجوازية 
التصورات  مع  توحد  ما  سرعان  اخل��اص  اخلطاب  ه��ذا  أن  إال  والنبالء،  املطلقة 
وبداية إنتاج أفكار انتماء الشعب إلى أصل واحد واإلميان بالتفوق  “العلمية” 
على الشعوب األخرى. وقد قاد هذا االجتاه الفكري إلى نشوء القوميات- االثنية 
منظومة  من  العنصرية  حتولت  وبالتالي  ما،  لشعب  واح��د  بأصل  تعتقد  التي 
بني  هنا  نفرق  أن  علينا  )معرفياً  إيديولوجيا  إلى  وفلسفية  الطابع  علمية  أفكار 
  Race andالتفريق بني العرق كتصوير بيولوجي وبني األصل لشعب ما أي 

.)folk ( 
العنصري-االعراقي  اخلطاب  في  ضالتها  األوربية  الرأسمالية  وجدت   لقد 

عندما حتولت إلى استعمار ثالثة أرباع العالم. فبهذا اخلطاب لم جتد ضيراً في 
البشر  من  للماليني  اجلماعي  والقتل  العرقي  والتطهير  واالستبداد  القهر  عملية 
في  األوروب��ي��ني.  م��ع  متساويني  غير  لكنهم  بشر  أنهم  أو  ب��ش��راً،  ليسوا  كونهم 
أحسن األحوال تعامل االستعمار مع الشعوب كمتخلفني ثقافيا امتداداً لتخلفهم 
مبسؤولية  والقائلة  األبيض”  الرجل  “عبء  نظرية  مثالً  ولنأخذ  البيولوجي، 
الرجل األبيض )عرق/طبيعة( عن متدين )ثقافة/بيئة( األعراق األخرى، وهنا 
بينهما  التمييز  يصبح  بحيث  الثقافة،  ومفهوم  العرق  بني  والربط  اخللط  نرى 
صعبا خاصة عندما يصاغان ضمن تصور إيديولوجي. وهنا ال بد من التذكير أن 
النازية األملانية إحدى أعلى جتليات التصورات العنصرية-االعراقية والتي راح 
ضحيتها ماليني البشر، إال انه كما ال ميكن فصل العلم عن الرأسمالية واالستعمار 
ونشوء القوميات، ال بد من التذكير أن مدى القتل الذي حصل في القرن العشرين 

زاد باضطراد مع التطور التكنولوجي ألدوات القتل. 
ل��ق��د ط��ال��ع��ن��ا ال��ع��ل��م ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ق��رن امل��اض��ي بعلم اجل��ي��ن��ات ،وق���د ح��اول 
األيدلوجيني العنصرين في جنوب أفريقيا والصهاينة االستفادة من هذا العلم 
إلنتاج أسلحة عرقية( أي تستهدف عرقا ًبعينه )إال أنهم فشلوا في ذل��ك ،فقد 
أثبتت ك��ل األب��ح��اث احلديثة أن نظريات االخ��ت��الف اجليني ب��ني األع���راق غير 
صحيحة .وان أي تصور قائم على العنصرية هو تصور باطل معرفيا ًوعلمياً 

بل هو جرمية ضد اإلنسانية.
ونتاج  اجتماعية  صناعة  هي  العنصرية  التصورات  إن  سبق،  ما    إلجمال 
للبنى االقتصادية – السياسية، أي الرأسمالية واالستعمار والثقافية-الفلسفية 
مبا فيها العلم والتنوير املنتج من أوروبا في القرن الثامن والتاسع عشر. وهنا 
الرئيسيني  الضحايا  من  كانوا  اليهود  أن  من  الرغم  وعلى  انه  توضيح  من  البد 
للتصورات العنصرية األوروبية البيضاء، إال أن احلركة الصهيونية استدخلت 
التفكير العنصري من حيث نظرتها إلى وتصويرها للجماعات اليهودية كعرقية/
اثنية واحدة صافية األصل بيولوجياً، كما رأت نفسها حصنا أوروبيا ابيض في 
الغربي،  االستشراقي  التصور  في  دونية  تعتبر  التي  العربية  الثقافة  مواجه 
العربية، إضافة  الثقافة  العنصرية في تصوير  التصورات  أنتجت نفس  بحيث 
االمبريالية،  للدول  حربة  ورأس  مباشرة  كممارسة  االستعمار  في  دوره��ا  إلى 
بالتالي تعتبر الصهيونية منوذج حي على األصول الفكرية واملمارساتية للفكر 

العنصري.  
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استعمارية ضرورة  العنصرية 

األيديولوجية  ظهرت  مل��اذا  نفهم  أن  أردن��ا  إذا  واإلنعتاق:  نابليون  الثورة، 
فيه  جتسدت  الذي  الشكل  اتخذت  وكيف  أساسا،  الوجود  حيز  إلى  الصهيونية 
في دولة إسرائيل في الوقت احلاضر؛ يجب علينا أن نركز أوال على تاريخ القرن 
الستحال  لواله  الذي  األول  فالعنصر  النشاط.  في  غاية  كان  الذي  عشر  التاسع 
العالم  في  السامية  ومعاداة  اليهود  معاداة  وج��ود  وهو  أال  الصهيونية؛  حتقق 
ال��ث��ورة  تتكلل  أن  وق��ب��ل  األق���ل.  على  عشر  الثالث  ال��ق��رن  منذ  الغربي  املسيحي 
جناح  خ��الل  من  أوروب���ا-  أنحاء  جميع  في  أفكارها  وتنتشر  بنجاح  الفرنسية 
أوروب��ا - كانت معادة  أج��زاء واسعة من  احتالل  لنابليون في  األول��ى  احلمالت 
كانت  الوقت،  ذل��ك  وحتى  األول؛  املقام  في  الهوتية  حجج  إل��ى  مستندة  اليهود 
املالي والبيع اجلوال/  بأدائها هي االستثمار  لليهود  التي سمح  الرئيسية  املهن 
املتجول. ولكن نابليون الذي كان مؤمنا حقا بأفكار الثورة، وبالتالي قام بنشر 
في  لليهود  متاحة  جديدة  مهن  أصبحت  ذل��ك،  خالل  ومن  اليهود؛  انعتاق  فكرة 
املنافسني اجلدد في  التاسع عشر. بروز هؤالء  القرن  معظم بلدان أوروبا خالل 
النشاط االقتصادي، حيث لم يكن اليهود حاضرين في السوق حتى ذلك الوقت، 
شعروا  الذين  أولئك  أوس��اط  في  االقتصادي  اليقني  عدم  مشاعر  ظهور  إلى  أدى 
من  اخل��وف  إلى  ت��ؤدي  قد  بدورها،  املشاعر  وه��ذه  اجل��دد،  القادمني  من  بالتهديد 
الذين تسببوا في  تغيير أسلوب احلياة،  وبالتالي تتحول ملشاعر كراهية نحو 
هذا اخلوف، وهم اليهود. لذلك، منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريبا وصاعدا؛ 
السلبية  املشاعر  تعزيز  في  أهمية  أكبر  بالتدريج  االقتصادية  احلجج  أصبحت 

جتاه اليهود وحتى كراهيتهم.
على  لنابليون  الكبير  التأثير  جت��اوز  النابليونية:  واحلـــروب  القومية 
لقيام  ونظرا  الواقع،  وفي  اليهود.  انعتاق  فكرة  من  بكثير  أبعد  أوروب��ا  تاريخ 
فرنسا باحتالل وغزو أجزاء من أوروبا؛ ظهرت في العديد من البلدان األوروبية 
مشاعر جديدة في أشكال أكثر تطرفا، وهي القومية1، ومعها ولدت فكرة القرن 
مواطن  كل  بأن  حديثا  املولودة  القومية  تعنمِ  ولم  القومية.  الدولة  وهي  التاسع 
مت  بل  فحسب؛  رعاياها  من  هو  ال��ذي  الدولة  ح��دود  عن  للدفاع  استدعاؤه  ميكن 
بعيدا  يذهب  أن  املفهوم  هذا  على  وكان  العرق؛  مفهوم  وهو  جديد،  مفهوم  طرح 
األوائ��ل.  السكان  له  ينتمي  ال��ذي  والعرق  اللغة  وطبيعتها،  املنطقة  تاريخ  في 
األجانب في كل مكان تقريبا،  الوجود قدرا ال بأس به من كراهية  إلى  جلب هذا 
مثل  شعار  وحتى  لألملان،  أملانيا  للفرنسيني،  فرنسا  مثل:  شعارات  وانتشرت 
كون  من  الرغم  على  ه��ذا  واآلخ��ر،  احل��ني  بني  يتردد  ك��ان  للبريطانيني  بريطانيا 
املختلطة  الطبيعة  أكثر من غيره، بسبب  للجدل  متناقض ومثير  األخير  الشعار 

جدا لسكان اجلزر البريطانية منذ تاريخ مبكر.
انطلقت  الفرنسية،  الثورة  إلى جانب تأثير  العلمية:  حقول جديدة لألبحاث 
العلمية  البحوث  م��ج��ال  ف��ي  ج��دا  نشطة  ح��رك��ة  عشر  الثامن  ال��ق��رن  نهاية  قبل 
وفقه  اإلنسان  وعلم  األحياء،  علم  حقول  على  واشتملت  جدا،  والنشطة  املؤثرة 
اللغة. وجميع احلقول الثالثة، وإن كان ذلك من خالل تفسيرات مأساوية ألفكار 
القرن  نهاية  في  متوقعة  غير  اجتماعية  تداعيات  لها   كان  جديدة؛  قيمة  علمية 

التاسع عشر.
حيث قاد احلقالن األوالن، علم األحياء وعلم اإلنسان؛ في النهاية إلى نظرة 
تكوينهم  بني  االختالفات  أه��م  دراس��ة  وإل��ى  البشرية،  األجناس  ملختلف  علمية 
إلى  النهاية؛  في  ذلك  وقاد  )املظهر(،  اخلارجية  ومالمحهم  )التشريح(  الداخلي 
الربط بني هذه االختالفات باختالفات في السلوك  ارتكاب خطأ قاتل، من خالل 
)علم النفس( والشخصية. وبهذه الطريقة، مت ربط األجناس البشرية )األعراق( 
أو  درجة  أقل  وأخرى  عليا(  )أو  متفوقة  أجناس  وجود  عن  بتصنيفات  »علميا« 
نهاية  منذ  بالفعل  موجودا  ك��ان  ال��ذي  االستعمار  ف��إن  الطريقة؛  وبهذه  دونية. 
وبالتالي،  »العلم«،  باسم  واهية  دعامات  على  حصل  قد  عشر،  اخلامس  القرن 
أثر  أي  بدون  األبيض  العنصر  قبل  من  اآلخرين  البشر  استغالل  املمكن  من  كان 

ملشاعر الذنب.
وفي احلقل الثالث من دروب العلم التي تقدم ذكرها، والتي أنتجت اكتشافات 
في غاية األهمية منذ نهاية القرن الثامن عشر في مجال فقه اللغويات. ومن أجل 
هدفنا هنا؛ علينا التركيز على أحد الفروع البارزة في هذا احلقل؛ وهو االكتشاف 
والتحليل العميق ملجموعة اللغات الهندو- فارسية، هذه املجموعة وفقا للكلمة 
ومت  اآلري��ة.  اللغات  )عائلة(  مجموعة  أيضا  تسمى  اآلري��ة،  أي  إيرانية،  القدمية 
من  أهميتها  وتنبع  راسخة،  علمية  نظر  وجهة  من  املجموعة  هذه  وج��ود  تأكيد 
اللغات  ضمنها  ومن  اليوم،  حتى  املوجودة  األوروبية  اللغات  معظم  أن  حقيقة 
هي   أهمية  األك��ث��ر  واالس��ت��ث��ن��اءات  املجموعة.  لهذه  املنتمية   Celtic »الكلتية« 
فقهاء  لدى  عام  اعتقاد  هناك  وكان  الباسك.  ولغة  الهنغارية  الفنلندية،  اللغات 
جدا  الشبيهة  السنسكريتية  ب��أن  العلمية؛  الناحية  من  عمقا  أق��ل  ولكنه  اللغة، 
مرة  وهنا  اآلري���ة.  اللغات  مجموعة  ف��ي  األول  العضو  ه��ي  املبكرة،  باإليرانية 
اإليرانية  اللغة  بأن  االعتقاد  خالل  من  ومأساوي؛  فادح  خطأ  ارتكاب  مت  ثانية، 
األولى كانت محكية من قبل أناس ينتمون لعرق واحد، هو في احلقيقة، اجلنس 
خالل  من  بسهولة  عنها  التعبير  جرى  الهراء،  لهذا  اإلجمالية  والنتيجة  اآلري. 
النظر للجزر البريطانية، حيث يتحدث اجلميع اللغة االجنليزية، ولكن قد يكون 

وأيضا  والبريتونية،  االسكوتلندية،  الويلزية،  أي  الكلتية،  حتدثوا  أج��داد   لهم 
املسيحية  تأثير  وبسبب  وساكسون.  )آجنلو(  اجنليز  أي  جرمانيني،  يكونوا  قد 
األقدم على وجه األرض قد تكون  اللغة  أوروبا، كان هناك تقليد سائد؛ بأن  في 
اللغة العبرية، وهي اللغة التي تنتمي إلى عائلة لغوية مختلفة متاما هي عائلة 
اللغات السامية. وعليه، مت اختالق أسطورة العرق اآلري الذي سيكون مناظرا 
للعرق السامي، ومت اعتبار اليهود منتمني للعرق األخير. ونحن نعلم اآلن أن هذا 
هراء محض، وأن اليهود مختلطني للغاية من الناحية الوراثية. فالبنسبة ليهود 
أوروبا الشرقية كانوا على األغلب يظهرون أن أصولهم تعود بشكل رئيسي إلى 
شعب اخلزر التي لم تعد موجودة، وهو شعب قريب عرقيا من األتراك، كان قد 
استقر في منطقة واسعة شمال-غرب بحر قزوين. أما بالنسبة لليهود من شبه 

جزيرة ايبريا؛ فيبدو أن أصولهم العرقية تعود إلى البربر.
األول  املقام  في  استخدامها  مت  القاتلة  األخطاء  هذه  السامية:  معاداة  وباء 
ضد  الكراهية  أو   – املتحيزة  املسبقة  األحكام  لتبرير  علميا  زائفة  مزاعم  لدعم 
اليهود؛ فقد انتشرت في حقبة ما بعد الثورة الفرنسية احلجج الالهوتية احملضة 
تلك  استخدام  وجرى  وضيعة؛  درجة  من  اليهود  بأن  الناس  إقناع  ميكنها  التي 
العديد  في  السامية،  معاداة  من  ومسمومة  غاضبة  موجة  لدعم  بنجاح  احلجج 
ال��ق��رن التاسع ع��ش��ر. وه��ذه  ال��ب��ل��دان األوروب��ي��ة خ��الل العقود األخ��ي��رة م��ن  م��ن 
األولى  للمرة  تقدميها  مت  حيث  اليهود،  معاداة  عن  مختلفة  جديدة  فكرة  كانت 
بل  وأملانيا،  النمسا  روسيا،  من  كل  على  فقط  يؤثر  لم  الغضب  هذا  1879؛  عام 
أيضا، ومبا ينطوي عليه من تناقض، أثر بطريقة فظيعة في فرنسا، البالد التي 
والتي  للسامية،  املعادية  الصعبة  احلادثة  حيث  اليهود؛  انعتاق  بفكرة  خرجت 
حينها  في  وه��زت   ،1906 ع��ام  وحتى  عشر  التاسع  القرن  نهاية  منذ  استمرت 
فرنسا وأجزاء واسعة من أوروبا، والتي سميت بقضية »درايفوس«؛ نسبة إلى 
»الفرد درايفوس«، الضابط اليهودي في رئاسة األركان الفرنسية، والذي جرى 

اتهامه بناء على أوراق مزورة بأنه جاسوس لصالح أملانيا.
هذا.   عصرنا  في  ي��وم  كل  محسوسة  التزوير  ه��ذا  وآث��ار  تداعيات  زال��ت  وال   
في  ال��ب��داي��ة  ف��ي  ول��دت  عاملية  صهيونية  منظمة  وج��ود  فكرة  أن  ه��ي  فاحلقيقة 
في  وأق���ام  فيينا،  م��ن  صحفيا  ك��ان  ال��ذي  هرتسل،  ث��ي��ودور  وه��و  واح���د،  شخص 
عميق  كان  أنه  ومع  الشهيرة.  العملية  هذه  حول  تقارير  تقدمي  اجل  من  فرنسا 
السامية  معاداة  موجة  روعته  فقد  اليهودية،  الديانة  عن  القليل  ويعرف  الفهم 
حول  التفكير  في  بدأ  املعرفة،  من  الكثير  وب��دون  وهكذا؛  فرنسا،  اجتاحت  التي 
بهذه  خ��رج  ذل��ك  وبعد  للسامية،  الرهيبة  امل��ع��اداة  ه��ذه  سبب  يكون  أن  ميكن  ما 
اليهود عاشوا  أن  اللعنة ناجمة عن حقيقة  أن هذه  املجنونة متاما، وهي  الفكرة 
تأثر  أنه  يعني  وه��ذا  تخصهم؛  بالد  لهم  وليس  تقريبا،  العالم  بلدان  جميع  في 
القومية،  وه��ي:  عشر،  التاسع  القرن  أواخ��ر  في  السيئة  باألفكار  عميق  بشكل 
االستعمار والعنصرية؛ حيث اعتقد أن دولة خاصة باليهود من شأنها أن حتل 
حلقيقة  النظر  عند  متاما  خاطئة  الفكرة  هذه  تبدو  وكم  السامية.  معاداة  مسألة 
وجود دولة كبيرة للشعب الصيني، تسمى الصني، ولكنها لم متنع وقوع مذابح 

كيف "تعنصرت" الصهيوينة
بقلم: د. هجو  ج. ماير*

ضد التجار الصينيني في إندونيسيا بعد احلرب العاملية الثانية.
العديد  أن  لقد كانت مصادفة محزنة جدا  امليعاد:  املختار وأرض  الله  شعب 
التي  الصورة  مع  جيدا  تالءمت  عشر  التاسع  القرن  ألواخ��ر  السيئة  األفكار  من 
ال��ق��دمي ح��ول م��ا يسمى  ال��ع��ه��د  ال��ك��اره��ة ل��ألج��ان��ب ف��ي  تطرحها ب��ع��ض األج����زاء 
ب��ازل،  ف��ي  األول  الصهيوني  امل��ؤمت��ر  وخ��الل  ال��واق��ع،  وف��ي  ال��ي��ه��ودي،  بالشعب 
حيث قدمت أفكار اليهود التقليديني الروس والتي كانت شبيهة بأفكار هرتسل؛ 
التوراة،  في  جاء  ما  حول  مستندة  أفكارهم  كانت  هرتسل؛  أفكار  مع  وباملقارنة 
آخر  اختالف  هناك  ك��ان  املختار.  الله  شعب  بوصفهم  دوره��م  وع��ن  اليهود  عن 
بني أفكار هيرتسل وأفكار اليهود الروس، فالنسبة لهم كانت هناك بالد وحيدة 
الله  وعد  التي  البالد  ألنها  فلسطني؛  وهي  اجلديدة،  اليهود  بالد  اعتبارها  ميكن 
بها اليهود وفقا للتوراة؛ لكن هيرتسل كان قد اقترح جديا إمكانية تأسيس دولة 
احلكومة  قبل  من  له  ق��دم  ع��رض  وه��و  كينيا/أفريقيا،  في  ما  مكان  في  يهودية 
جرى  ال��روس؛  التقليديني  لليهود  الكبير  التأثير  ومع   .1903 عام  البريطانية 
آخر  مكان  أي  في  اليهودية  الدولة  بإقامة  االقتراحات  جميع  استبعاد  بسرعة 
غير فلسطني. وبهذه الطريقة، فإن أفكار هرتسل السيئة من القرن التاسع عشر 
مت تعزيزها بقوة بأفكار كراهية وقومية متشددة من العهد القدمي، والتي ميكن 

العثور عليها في »سفر يشوع« كمثال.
الصهيونية املسيحية األصولية: مع كل األسف؛ فإن هذا التضخيم ألفكار 
نهاية القرن التاسع عشر من خالل أفكار قدمية جدا، وعلى األقل أفكار »سيئة« 
الثانية؛  العاملية  احل��رب  بعد  وخاصة  أخ��رى،  مد  جولة  له  سيكون  التوراة  من 
ومن خالل أفكار ونشاطات الصهاينة املسيحيني األمريكيني، الذين اعتمدوا على 
أصبح  حيث  اجلديد،  العهد  من  الرؤيا«  »سفر  في  لتشريعات  معينة  تفسيرات 
الصهاينة األكثر تشددا وتعصبا؛ ويقومون هذه األيام بإرسال كميات كبيرة من 
األموال إلسرائيل؛ بهدف دعم املستوطنني التوسعيني األكثر عدوانية في األرض 
ضد  املذابح  تنفيذ  في  بدورهم  املستوطنون  هؤالء  ويقوم  احملتلة،  الفلسطينية 
بنصوص  مستشهدين  أعمالهم  يبررون  بينما  عليهم،  والتضييق  الفلسطينيني 
للقرن  السيئة  األفكار  الغريبة؛  يجري توحيد  الطريقة  القدمي. وبهذه  العهد  من 
هؤالء  قبل  من  واجل��دي��د؛  القدمي  العهدين  في  سيئة  نصوص  مع  عشر،  التاسع 
األصولية  بأموال  واملدعومني  الصهاينة،  املستوطنني  من  املتعصبني  العدائيني 

املسيحية، الذين يقومون باالعتداءات واملذابح ضد املواطنني الفلسطينيني. 

هوامش:
1  الكلمات التي حتتها خط هي العناصر السيئة الرئيسية التي تستند إليها الصهيونية.

* هجو ماير، احد الناجني من معسكر »اوشفيتز«، يقيم في هولندا ويعمل كاتباً وإعالميا. 
وهو احد أعضاء مجلس ادارة املجموعة الهولندية »صوت يهودي مختلف«، جزء من ائتالف 
اليهود األوروبيني إلقامة سالم عادل في فلسطني. مؤلف كتاب »نهاية اليهودية« الذي ترجم 

مؤخراً الى اللغة االجنليزية.

أحد احلواجز العسكرية في الضفة الغربية، متوز ٢٠٠٨ )تصوير: نتالي بوردو(



13 تشرين األول  2009
استعمارية ضرورة  العنصرية 

صدر حديثًا عن بديل 
سد فجوات احلماية الدولية: الدليل اخلاص بحماية 

الالجئني الفلسطينيني، احلماية في الدول املوقعة على 
االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني لعام 1951

يعرض هذا الدليل الظروف التي أدت 
أرض��ه��م،  م��ن  الفلسطينيني  خ����روج  إل���ى 
التاريخية  احملطات  أه��م  على  بالوقوف 
الفلسطينيني،  تهجير  بعمليات  املتصلة 
ك��م��ا ي���ت���ن���اول اآلل����ي����ات ال���دول���ي���ة ال��ت��ي 
وض���ع���ت ل��ت��وف��ي��ر احل���م���اي���ة ال��دول��ي��ة 
وامل��س��اع��دة اإلن��س��ان��ي��ة ل��ه��م. وي��ش��رح 
ال���دل���ي���ل »ف����ج����وات احل���م���اي���ة« ال��ت��ي 
ال��دول، ويسوق  ظهرت في ممارسات 
القواعد  على  مبنية  عملية  اقتراحات 
امل��ع��ت��رف ب��ه��ا ل��س��د ه���ذه ال��ف��ج��وات. 
ضرورية،  م��ادة  الدليل  هذا  ويعتبر 

مهتما  ك��ان  أو  ع��الق��ة  ل��ه  م��ن  لكل  منه  ب��د  ال  ومرجعا 
معنيا  كان  أو  الفردي،  املستوى  على  كان  س��واء  الفلسطينيني،  الالجئني  بقضية 

بالتوصل إلى احلل السياسي الدائم، والذي طال انتظاره.
لتسليط  احلاجة  من  تنبع  الدليل  ه��ذا  مثل  كتابة  أهمية  أن  فيه،  شك  ال  مما 
على  أساسا  يقوم  دائم  سياسي  حل  إيجاد  في  الدولي  املجتمع  فشل  على  الضوء 
دولته  وإق��ام��ة  املصير  تقرير  ف��ي  حقه  مم��ارس��ة  م��ن  الفلسطيني  الشعب  متكني 
اإلخفاقات  م��ن  لسلسة  م��وج��زا  تلخيصا  إال  ليس  ال��ع��ام،  الفشل  وه��ذا  املستقلة. 
الفلسطينيني،  لالجئني  القانوني  الوضع  يخص  ففيما  الدولي.  للمجتمع  األخرى 
واحلماية الدولية املقررة لهم، ميكن القول أن املجتمع الدولي قد فشل في االضطالع 
مبسؤولياته حيالهما نتيجة لعدم التناسق ما بني النصوص ذات الصلة، وسوء 
التفسير )والذي أحياناً ما يكون مؤسسا على أسباب سياسية( وأحياناً، بسبب 
القراءات األكادميية الفجة وغير املتعمقة. وواقع األمر، انه لم يعد باإلمكان اليوم، 
الدولي وال  القانون  الدول في تفسير و/أو تطبيق نصوص  الوثوق بحسن نية 

االعتماد على ذلك في حتديد االلتزامات الدولية املترتبة عليها.

جاي  س. جودوين جيل 
كلية أول سولز، أكسفورد

ما هو املطلوب، تعريف الصهيونية أم مواجهتها عمليا؟
بقلم: ميخائيل وارشوفسكي*

قدم مركز بديل مذكرة حول التجريد من امللكية والتهجير املتكرر الذي 
مجلس  إلى  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في   1948 عام  الجئو  له  يتعرض 
الثانية عشرة  املتحدة، والذي سيعقد جلسته  التابع لألمم  حقوق اإلنسان 

بتاريخ 14 أيلول وحتى 2 تشرين األول 2009.
غير  فلسطينية  مؤسسة   11 عليها  وقعت  التي  امل��ذك��رة  تناولت  وق��د 
حكومية، بعضها يتمتع بصفة استشارية خاصة لدى املجلس االجتماعي 
االق���ت���ص���ادي ل����ألمم امل���ت���ح���دة، ع����دم اح���ت���رام إس���رائ���ي���ل حل��ق��وق ال��الج��ئ��ني 
من  جتريدهم  في  واستمرارها  األصلية  لديارهم  العودة  في  الفلسطينيني 
في  وبالتحديد  إليه،  جلئوا  ال��ذي  املكان  داخ��ل  قسرياً  وتهجيرهم  ملكيتهم 

األرض الفلسطينية احملتلة. 
وتهجير  جتريد  عمليات  في  امللحوظ  االزدي��اد  على  املذكرة  رك��زت  وقد 
ضمتها  التي  الشرقية  القدس  في  الالجئني  ضمنهم  ومن  قسراً  لفلسطينيني 
السياسات  هذه  أن  على  املذكرة  وش��ددت  مشروعة؛  غير  بطريقة  إسرائيل 
لدفعهم  القدس  في  الفلسطينيني  على  الضغوط  لزيادة  تهدف  واملمارسات 
القسري  اإلخ��الء  عمليات  هو  خاص  بشكل  للقلق  يدعوا  ما  وان  ملغادرتها، 
هدم  استمرار  إلى  باإلضافة  الفلسطينية  األحياء  تستهدف  التي  اجلماعية 

البيوت، كما في حي الشيخ جراح، سلوان، بيت حنينا، وحي الثوري.
وقد جاء في املذكرة ان إسرائيل تقوم باالستيالء على املمتلكات اخلاصة 
اإلداري��ة  القانونية،  اآلل��ي��ات  من  معقدة  منظومة  خ��الل  من  بالفلسطينيني 
واملؤسساتية، ومن ثم تقوم الحقا بتأجير أو نقل هذه املمتلكات والعقارات 
احملاكم  إل��ى  املستوطنون  يلجأ  أخ��رى؛  ح��االت  وف��ي  اليهود.  للمستوطنني 
ادعاءات مبلكيتهم لعقارات مأهولة بالفلسطينيني،  اإلسرائيلية عبر تقدمي 
زاعمني ملكيتها من قبل أفراد أو جمعيات يهودية قبل عام 1948، وقد حكمت 
احملكمة اإلسرائيلية العليا لصالح مثل هذه املطالبات؛ بينما ال زالت تتنكر 

حلقوق الالجئني الفلسطينيني في استعادة أراضيهم وممتلكاتهم املنتزعة و/
السياسات واملمارسات  أن هذه  املذكرة  املفقودة منذ عام 1948. وقد بينت  أو 
»ال��دول��ة  ف��رض  ب��ه��دف  الفلسطينيني  الالجئني  أم���الك  خصخصة  إل��ى  تسعى 

اليهودية« كأمر واقع. 
الذي  القسري  والطرد  التهجير  تبرز  حية  أمثلة  على  املذكرة  اشتملت  وقد 
املذكرة  وبينت  كما  الشرقية.  القدس  في  الفلسطينيون  الالجئون  له  يتعرض 
تورط القضاء اإلسرائيلي في جرائم االخالء، والتهجير والتجريد من امللكية، 
تسليم  ي��ج��رى  الفلسطينيني،  ال��ت��م��اس��ات  رف���ض  ف��ي��ه  ي��ت��م  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ف��ي 
ممتلكاتهم جلمعية استيطانية تعتزم إقامة مستوطنة جديدة في املنطقة، فيما 
أبقي حوالي 300 الجئ فلسطيني يعيشون في املنطقة معرضني خلطر اإلخالء 

والطرد اإلجباري والتجريد من األمالك والتهجير في أية حلظة.
كما جاء في املذكرة أيضا انه وفي الوقت الذي تخطط فيه السلطة التنفيذية 
اإلسرائيلية ل�«تهويد« القدس الشرقية، وال تقوم السلطة القضائية باحترام 
التشريعية  السلطة  فإن  وممتلكاتهم؛  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  وحماية 
اإلسرائيلية تلعب دورا نشطا في حرمان الالجئني الفلسطينيني من استعادة 
واحد  يوم  وبعد   ،2009 آب  من  الثالث  ففي  املفقودة.  وممتلكاتهم  أراضيهم 
جراح؛  الشيخ  حي  في  الفلسطينيني  الالجئني  لعشرات  القسري  اإلخ��الء  من 
– قانون  األراضي  إلصالح  جديد  قانون  باعتماد  اإلسرائيلي  الكنيست  قامت 
ميلكها  كان  التي  األراضي  خصخصة  يشرعن  – الذي  إسرائيل  أراضي  إدارة 
الفلسطينيون أصال، ومن ضمنهم الالجئون الذين يقطنون حاليا في األرض 
الفلسطينية احملتلة. وهذا القانون يضفي الشرعية بأثر رجعي على بيع إدارة 
أراضي إسرائيل ألمالك الغائبني ومن ضمنها أمالك الالجئني. ويشار هنا إلى 
عطاءات   106 نشر  مت  بينما   ،2007 عام  في  صدر  قد  كان  بيع  عطاء   96 أن 
من  األراضي  »ملكية«  بنقل  أيضا  اجلديد  القانون  يسمح  كما   .2008 عام  في 

يهودية  خاصة  ملكية  إلى  وحتويلها  اليهودي  القومي  والصندوق  الدولة 
على  هذه  اخلصخصة  عملية  تشتمل  وسوف  احملتلة.  الشرقية  القدس  في 
املستوطنات واملناطق املستهدفة في عمليات التطوير والبناء االستيطاني 
إسرائيل  حتقق  سوف  جوهرية؛  ناحية  ومن  احملتلة.  الشرقية  القدس  في 
األرض  في  املصادرة  األراض��ي  ملكية  خصخصة  ج��راء  من  ضخمة  أرباحا 
القانونية  التزاماتها  من  الرغم  على  بذلك  تقوم  وهي  احملتلة؛  الفلسطينية 
اإلنسان  حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  وفقا  احتالل  كسلطة 
الذي يحرم االعتداء على احلق في امللكية اخلاصة ومينع املصادرة الدائمة 

ملثل هذه امللكية.
إلى مجلس حقوق  املوجهة  املذكرة  املوقعة على  املؤسسات  وقد أوصت 

اإلنسان بالعمل على:
إلزام إسرائيل فورا بوقف عمليات سلب وتهجير الفلسطينيني في األرض 
الفلسطينية احملتلة، مبن فيهم الالجئني؛ وذلك من خالل وضع حد لعمليات 

اإلخالء القسري وهدم البيوت؛
البيوت  القسري وهدم  املهجرين داخليا من جراء اإلخالء  تسهيل عودة 
املساكن  ب��رد  املتعلقة  املتحدة  األمم  م��ب��ادئ  تطبيق  وض��م��ان  بيوتهم،  إل��ى 
واملمتلكات لالجئني واملهجرين داخليا )»مبادئ بنهيرو«(؛ والسعي لتطبيق 
إلى  عودتهم  وبالتحديد  الفلسطينيني،  الالجئني  لقضية  ودائ���ٍم  ع��ادٍل  حل 

ديارهم األصلية؛
القانون  احترام  وضمان  واملمتلكات  األرض  في  الالجئني  حقوق  حماية 

الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني؛
أراضي إسرائيل اجلديد، ووقف عمليات نقل حقوق  إدارة  إبطال قانون 
امللكية اخلاصة بالالجئني الفلسطينيني، وتعزيز حق الالجئني الفلسطينيني 

في استعادة ممتلكاتهم. 

بينما  حتليلهما،  أو  )إسرائيل(،  ومنتجها  الصهيونية  عن  احلديث  املرء  يستطيع  ال 
يتهرب من صميم جوهرهما، وهو االستعمار. وبصرف النظر عن الدوافع املعلنة للحركة 
الصهيونية حول )حل املسألة اليهودية في أوروبا الشرقية في مطلع القرن العشرين(؛ 
فالصهيونية حركة استعمارية أنتجت دولة استعمارية، وفي احلقيقة، إن إسرائيل هي 

واحدة من آخر الدول االستعمارية، التي ال زالت قائمة في القرن الواحد والعشرين.
الصهيونية حركة استعمارية في غايتها وفي معانيها: فهي مشروع غربي استهدف 
بكثير؛  ذلك  وبعد  التقدم  احلداثة،  جلب  املتخلف،  الشرق  من  جزء  إلى  احلضارة«  »نقل 

الدميقراطية.
الصهيونية هي استعمار ذو طبيعة خاصة يختلف عن معظم ما جرى من استعمار 
في بلدان الشمال أو شبه الصحاري األفريقية. ولكنها أشبه بأستراليا وأمريكا الشمالية؛ 
)وليس  استبدال  إل��ى  تهدف  النحو؛  ه��ذا  على  وه��ي  استعماري،  استيطان  مشروع  إنها 

بالضرورة استغالل( السكان األصليني مبستوطنني جدد؛ من خالل الطرد التدريجي.
وإسرائيل دولة استعمارية ليس بسبب أصلها فقط، بل بسبب طريقة عملها أيضا؛ 
حيث يجري تصميم قوانينها وممارساتها في إطار غايتها لبناء وتقومي وتعزيز الطابع 
مشروع  وإمن��ا  ثقافية،  مفاهيم  ليست  اليهودية«  و«ال��دول��ة  فال�«التهويد«  ال��ي��ه��ودي؛ 
الدولة  اليهود في  السكان غير  دميغرافي؛ يعني طمس عروبة فلسطني، وتخفيض عدد 
اليهودية إلى أقصى حد ممكن. وقد كانت شعارات »حترير األرض«، »العمل اليهودي« 
و«املنتجات اليهودية« هي الشعارات الرئيسية للمشروع الصهيوني في فلسطني، وهي 

جميعها تعكس احملاولة الشاملة إلزالة الطابع العربي لفلسطني.
وحتى بعد تأسيس دولة إسرائيل ولغاية اليوم؛ مضت سياسة التهويد في تكريس 
البقاء داخل حدود  التي جنحت في  الفلسطينية  العربية  البنيوي ضد »األقلية«  التمييز 
براهني  وه��ذه  األراض��ي؛  مصادرة  سياسة  في  االستمرار  في  وجنحت  اليهودية،  الدولة 
لبيئتها  موافقة  جعلها  )مبعنى  إلسرائيل«  »تطبيع  هناك  يكن  لم  أنه  حقيقة  على  حية؛ 
ومحيطها العربي - الشرق أوسطي(؛ وبأن طبيعتها االستعمارية العدوانية هي جزء ال 
يجزأ من طبيعتها وجوهرها. فأن تكون دولة يهودية يعني أن تكون في حرب دائمة مع 

كل شيء غير يهودي من الناحية الدميغرافية في إسرائيل؛ وهي حرب عنصرية دائمة.
لدولة  االستعماري  للطابع  ضرورية  ثانوية  حصيلة  هي  الصهيونية  والعنصرية 
إسرائيل؛ فليس من الضروري أن تكون العنصرية فلسفة »عرقية«، تفترض تفوق جماعة 
بشرية على أخرى، كما كانت العنصرية النازية على سبيل املثال. فالعنصرية احلديثة 
للصهيونية  املركزية  الشعارات  كانت  فقد  اآلخ��ر«.  ل�«جتاهل/رفض  اجت��اه  مجرد  هي 
شعارات  وهي  خالية«؛  البالد  »كانت  أرض«،  بال  لشعب  شعب  بال  »ارض  هي:  املبكرة، 
الشعوب  جت��اه  االستعماري  املوقف  أن  يقول  أن  للمرء  وميكن  النموذجية،  االستعمار 
األصلية كان مقززا، حيث يرى فيهم مجرد مشكلة بيئية؛ مثل البعوض، املستنقعات أو 

عرب  كان  لقد  تتطور.  أن  للحضارة  السماح  أجل  من  استئصاله  يجب  كشيء  الصخور، 
عنصرية  الصهيونية  تكون  املعنى؛  وبهذا  إنسانيا،  مجتمعا  بوصفهم  بسطاء  فلسطني 
تقوم على إنكار إنسانية االنسان، العنصرية الصهيونية هي النسخة املبتذلة للعنصرية 

الغربية جتاه ما هو غير أوروبي.
إن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1975 الذي عرف الصهيونية باعتبارها 
شكال من أشكال العنصرية؛ أشار فقط إلى احلقيقة األساسية وهي أن دولة االستعمار 

الصهيوني هي عنصرية في جوهرها وتصرفاتها.
ومع ذلك؛ أعتقد أن ذلك القرار كان خطأ سياسيا كبيرا، فدور القرار السياسي ال ينبغي 
أن يكون تقدمي التعريفات أو تعريف احلقائق؛ وإمنا اتخاذ قرارات حول الفعل الذي يجب 
القيام به؛ فتعريف احلقائق يجب أن يظل وظيفة اخلبراء املتخصصني وللنقاش العلمي 
ذلك  على  وافقت  سواء  عنصرية؛  هو  فاالستعمار  للتصويت.  وليس  واملفتوح،  املتواصل 
أغلبية من الدول أم ال، والدليل على أن ذلك التصويت كان خاطئا؛ جاء بعد ذلك بستة عشر 
عاما، في عام 1991؛ عندما قامت نفس اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالعدول عن تصويتها 
السابق، وقررت أن االستعمار الصهيوني ليس عنصريا! إن هذا السلوك هو طريقة رائعة 
للعودة إلى العصور الوسطى عندما كان على جمعية الكرادلة )رؤساء األساقفة( أن يتخذوا 
قرارا من خالل التصويت حول: هل لليهودي روح؟ أو هل األرض مستوية؟ من الواضح أن 
نتائج مثل هذا التصويت لن تغير في احلقائق شيئا... فدور املؤسسات السياسية هو اتخاذ 

قرارات باألفعال التي يجب القيام بها، وليس في تقرير طبيعة احلقائق.
إن أفضل فكرة ينبغي للجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن الدولي أن يقوما 
بها – وللمرء احلق أن يحلم!- هي أن تقوما هذه األيام بتبني قرارات مبنية على أساس 
عليها  العقوبات  وف��رض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل،  ملقاطعة  العاملية  احلملة 
للقانون  لها  حصر  ال  التي  انتهاكاتها  بسبب  إسرائيل؛  دول��ة  مبعاقبة  تقضي  BDS((؛ 

الدولي ومقررات األمم املتحدة.
أجل  من  أوال،  اس��س؛  ثالثة  من  تنبع  إسرائيل  دول��ة  ضد  عقوبات  التخاذ  واحلاجة 
حتقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي قدم التنازالت الكثيرة واملؤملة جدا حتت ضغط 
املجتمع الدولي، ومبقابل ذلك حصل على املزيد من القمع واملزيد من احلرمان واإلهانات. 
ثانيا، وباعتبار ذلك قضية تتعلق بصحة العالم اجمع؛ أي إذا أردنا أن نعيش في عالم 
محكوم بالقانون والنظام، وليس في غابة، ورمبا هذا هو الواقع، فيجب أن ال يكون هناك 
حصانة إلسرائيل لكي تفلت من العقاب، بل يجب معاقبتها على جرائمها. وأخيرا وليس 

آخرا، من أجل مصلحة اإلسرائيليني أنفسهم كمجتمع.

* ميخائيل وارشوفسكي، كاتب وصحافي، نتشط بارز في حركة مقاومة االستعمار، 
وعضو مؤسس ملركز الدراسات البديلة. 

28 آب 2009 
بيان صحفي صادر عن بديل/املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني

خصخصة أمالك الالجئني الفلسطينيني جرمية تهدف إلى فرض »الدولة اليهودية« كأمر واقع
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 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2010
1. جائزة العودة ألفضل كاريكاتير  للنكبة

موضوع الكاريكاتير الفني 
اللجوء  ج��وان��ب  م��ن  جانبا  الكاريكاتير  حقل  ي��ت��ن��اول 
وال��ت��ه��ج��ي��ر امل��س��ت��م��ر ال����ذي ي��ت��ع��رض ل���ه ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون، 
ومعاناة الالجئني وحقوقهم. كما يتناول املواقف السياسية 
الشعبية  و/أو  الرسمية  الفلسطينية،  وغير  الفلسطينية 

حيال حق العودة. 

شروط خاصة
1. املسابقة مفتوحة جلميع ممارسي فن الكاريكاتير بغض 

النظر عن اجلنسية، أو مكان اإلقامة، أو العمر. 
2. يجب أن تتوافر في العمل املواصفات الفنية التالية:

 ، A4 حجم  -
، JPEG ألوان -

DPI 300  :Resolution/جودة -
لتنفيذ  أخ���رى  تقنيه  وأي���ة  الكومبيوتر  اس��ت��خ��دام  ميكن   .3

العمل املشارك.
باستخدام  أي   ( ي��دوي  بشكل  الكاريكاتير  رسم  حال  في   .4
ألوان مائية أو أقالم حتبير مثال(، يفضل إرسال النسخة 
األص��ل��ي��ة ل��ض��م��ان ج���ودة ال��ن��س��خ واحل��ف��ظ االل��ك��ت��رون��ي 

والتقييم املوضوعي. 
5. تقبل الرسومات ملونة أو باألبيض واألسود.

الفكرة،  ع��ن��ص��ري: ج��دة وق���وة ووض���وح  العمل  ف��ي  ي��راع��ى   .6
وجودة التنفيذ /التجسيد الفني. 

الذاتية  Word( بالسيرة  7. يرفق مع املشاركة ملف )ورد 
تتضمن العنوان، رقم الهاتف، العنوان اإللكتروني.

قيمة اجلائزة 
متنح املشاركات الفائزة في املراتب الثالث األولى جوائز 

نقدية: 
اجلائزة األولى: 1000 دوالر.

اجلائزة الثانية: 600 دوالر.

اجلائزة الثالثة: 400 دوالر.

كما ويتكفل مركز بديل:
تقدير  بحسب  مشاركات  عشرة  أفضل  أصحاب  بتكرمي 
مهرجان  خ��الل  تقديرية  ج��وائ��ز  ومبنحهم  التحكيم  جلنة 
معرض  بتنظيم   ،2010 أي��ار  في  يقام  ال��ذي  ال��ع��ودة  جائزة 
جلنة  توصيات  بحسب  املشاركات  أفضل  فيه  تعرض  فني 

التحكيم.
جلنة التحكيم 

سباعنة،  محمد  جحا،  امية  بقاعي،  نهاد  حجاج،  عماد 
ناصر اجلعفري.

2.جائزة العودة ألفضل بوستر للنكبة

موضوع البوستر 
موضوع بوستر ذكرى النكبة، كتصميم فني، يجب أن يكون 
مستوحى من النكبة والنكبة املستمرة، بالتركيز على التهجير 

ومقاومة التهجير املستمر ومتسك الفلسطيني بأرضه.
 

شروط  خاصة
1. املسابقة مفتوحة جلميع ممارسي فن البوستر بغض النظر 

عن اجلنسية، أو مكان اإلقامة، أو العمر. 
اعتماد  يرجى  مكتوب  نص  على  البوستر  شمول  ح��ال  في   .2

اللغة العربية كأساس. 
3. أن يكون البوستر أصيالً ومبتكراً ذوا رسالة واضحة وغير 

مكرر. 
4. ال تقبل البوسترات املشاركة في السنوات السابقة.

5. في حال استخدام الكمبيوتر للتصميم يرجى استخدام ألوان 
 )CMYK(

6. ال تعاد البوسترات املرشحة إلى أصحابها. 
7. تراعي في البوستر املواصفات الفنية التالية: 

 x42 30( A3 ترسل النسخة االلكترونية للبوستر بحجم
س��م(. بدرجة وض��وح ودق��ة عاليتني )ف��ي احل��د األدن��ى 250-

تكون  أن  على   .)gif( أو    jpg(( ن��وع  من  مبلف   )DPI  300
مرفقة بالسيرة الذاتية.

  
قيمة اجلائزة

اجلائزة االولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

بأكثر  ون��ش��ره  األول���ى  باجلائزة  الفائز  البوستر  بطباعة 
من 40000 نسخة توزع في كافة أنحاء فلسطني واملنافي في 
فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستني للنكبة في أيار 2010.

إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق عليها 
مهرجان  خ��الل  اللجنة،  توصيات  إل��ى  وباالستناد  ال��ش��روط 

جائزة العودة. 
بتكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات بناء على توصيات 
جائزة  مهرجان  في  تقديرية  جوائز  بتسليمهم  التحكيم  جلنة 

العودة. 

جلنة التحكيم
عليان،  محمد  نصار،  مقبولة  كتلو،  يوسف  منصور،  سليمان 

عمر عساف                

للسنة الرابعة على التوالي، يعلن بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة 
والالجئني عن اطالق جائزة العودة السنوية للعام 2010 حتت شعار: 

نحن من هناك... نحن أحياء وباقون... وللحلم بقية
فكرة وهدف وحقول اجلائزة

 تأتي هذه اجلائزة كجزء من جهود مركز بديل الرامية إلى تعزيز حقوق الالجئني الفلسطينيني وفي املقدمة منها حقهم بالعودة إلى ديارهم 
األصلية، وذلك من خالل تفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطني التاريخية والشتات، وإطالق الطاقات اإلبداعية الكامنة. 
وتقسم جائزة العودة السنوية للعام 2010 إلى خمسة حقول هي:  1. جائزة العودة ألفضل كاريكاتير للنكبة، 2. جائزة العودة ألفضل 

بوستر للنكبة، 3. جائزة العودة لألوراق البحثية، 4. جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة، 5. جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية

شــروط وتوضيحات عامــة
تنطبق الشروط التالية على كافة احلقول:

1.على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية اخلاصة بكل حقل من احلقول، 
2. يشترط في األعمال املشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.

3. لكل مشارك/ة احلق بتقدمي مشاركة واحدة فقط ال غير، على انه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. 
4.  يكرم مركز بديل ويسلم اجلوائز النقدية والتقديرية للفائزين/ات خالل مهرجان اجلائزة في أيار 2010.  

بحسب  املختلفة،  بديل  مركز  إص��دارات  ضمن  أو  خاصة،  كتب  في  الفائزة،  املشاركات  وترويج  وتوزيع،  ونشر،  بطباعة،  بديل  يتكفل   .5
شروط كل حقل. 

6. تصدر األحكام عن جلان حتكيم مهنية ومستقلة عن مركز بديل، ويلتزم بديل بأحكامها وتوصياتها. 
7. ملركز بديل احلق في استخدام، وحترير، ونشر جميع املواد املشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على ان ال ينتقص ذلك من حقوق 

املشارك/ة الفكرية واألدبية. 
8. يتضمن املهرجان معرض ألفضل املشاركات في حقول: الكاريكاتير والبوستر، والصورة الفوتوغرافية.

آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في مختلف حقول جائزة العودة هو االثنني، 15 آذار 2010.

إسال املشاركات
بريد  على  ال��ع��ودة  ج��ائ��زة  ح��ق��ول  ف��ي  للمشاركة  امل���واد  إرس���ال  يتم 
او إرسالها  باليد  او تسليمها   ،  awdaaward@badil.org ألكتروني

بالبريد على عنوان مركز بديل: 
بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني. ص.ب: 
728، بيت حلم، شارع الكركفة، عمارة املجد )بجانب فندق بيت حلم(، 

الطابق األول. 
 ويلتزم بديل للمشاركني/ات بتأكيد االستالم برسالة الكترونية أو 

بكتاب موثق بحسب احلال.
شبكة  على  بديل  مركز  موقع  زي���ارة  يرجى  التفاصيل،  م��ن  ملزيد 

www.badil.org :اإلنترنت

مهرجان جائزة العودة
ينظم مركز بديل مهرجان جائزة العودة  في أيار 2010  بحضور 
الوطنية  الشخصيات  م��ن  ولفيف  التحكيم،  وجل��ان  ال��ف��ائ��زي��ن/ات، 
خالل  وسيتم  الفتة،  بصورة  إعالميا  تغطيته  سيتم  حيث  واملهتمة، 
احلفل تسليم اجلوائز للفائزين/ات باإلضافة إلى اجلوائز التقديرية 
حقول   في  املشاركات  ألفضل  معرض  وإقامة  املتميزة،  للمشاركات 

الكاريكاتير،  والبوستر، والصورة الفوتوغرافية.
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 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2010
2.جائزة العودة ألفضل بوستر للنكبة

موضوع البوستر 
موضوع بوستر ذكرى النكبة، كتصميم فني، يجب أن يكون 
مستوحى من النكبة والنكبة املستمرة، بالتركيز على التهجير 

ومقاومة التهجير املستمر ومتسك الفلسطيني بأرضه.
 

شروط  خاصة
1. املسابقة مفتوحة جلميع ممارسي فن البوستر بغض النظر 

عن اجلنسية، أو مكان اإلقامة، أو العمر. 
اعتماد  يرجى  مكتوب  نص  على  البوستر  شمول  ح��ال  في   .2

اللغة العربية كأساس. 
3. أن يكون البوستر أصيالً ومبتكراً ذوا رسالة واضحة وغير 

مكرر. 
4. ال تقبل البوسترات املشاركة في السنوات السابقة.

5. في حال استخدام الكمبيوتر للتصميم يرجى استخدام ألوان 
 )CMYK(

6. ال تعاد البوسترات املرشحة إلى أصحابها. 
7. تراعي في البوستر املواصفات الفنية التالية: 

 x42 30( A3 ترسل النسخة االلكترونية للبوستر بحجم
س��م(. بدرجة وض��وح ودق��ة عاليتني )ف��ي احل��د األدن��ى 250-

تكون  أن  على   .)gif( أو    jpg(( ن��وع  من  مبلف   )DPI  300
مرفقة بالسيرة الذاتية.

  
قيمة اجلائزة

اجلائزة االولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

بأكثر  ون��ش��ره  األول���ى  باجلائزة  الفائز  البوستر  بطباعة 
من 40000 نسخة توزع في كافة أنحاء فلسطني واملنافي في 
فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستني للنكبة في أيار 2010.

إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق عليها 
مهرجان  خ��الل  اللجنة،  توصيات  إل��ى  وباالستناد  ال��ش��روط 

جائزة العودة. 
بتكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات بناء على توصيات 
جائزة  مهرجان  في  تقديرية  جوائز  بتسليمهم  التحكيم  جلنة 

العودة. 

جلنة التحكيم
عليان،  محمد  نصار،  مقبولة  كتلو،  يوسف  منصور،  سليمان 

عمر عساف                

3. جائزة العودة لألوراق البحثية
موضوع الورقة البحثية

خصخصة أمالك الالجئني الفلسطينيني وحق العودة. 

للباحث/ة ان يتناول في بحثه/ا جميع أو بعض املفاصل 
واحملاور التالي ذكرها املتعلقة باملوضوع: 

أنواع امللكية، تقدير أمالك الالجئني، مصير أمالك الغائبني، 
اجلانب القانوني للخصخصة، شرعية اإلجراء اإلسرائيلي في 
املطلوب  العودة،  الدولي، تأثير هذا اإلج��راء على حق  القانون 

فلسطينياً ملواجهة هذا اإلجراء،

 شروط خاصة بالورقة البحثية
1. أن تكون الورقة البحثية ما بني 4000 إلى 5000 كلمة فقط.  

2. أن تكون املادة املقدمة مكتوبة بلغة عربية صحيحة.
وأص��ول  البحث،  في  األكادميية  الكتابة  منهجية  تعتمد  أن   .3

التوثيق وبيان املصادر و املراجع.
4. أن تكون املادة البحثية أصيلة فيها من اإلبداع واجلدة والفكر 

املستقل، ولم يتم نشرها من قبل.
5.أن يكون البحث موضوعياً متجنبا اللغة اخلطابية والتعابير 

املشحونة واملواقف املسبقة. 
6. ي��ح��ق ل��ألش��خ��اص ال��ذي��ن ش��ارك��وا س��اب��ق��اً ب��ج��ائ��زة ال��ع��ودة 

السنوية أن يشاركوا باملسابقة.
7. تخضع املواد الفائزة للتحرير من قبل بديل قبل النشر.

 
طريقة التقدمي

 word ن��وع  من  الكتروني  مبلف  البحثية  األوراق  ترسل 
م��رف��ق��ة ب��ال��س��ي��رة ال��ذات��ي��ة ل��ل��ب��اح��ث وع���ن���وان االت���ص���ال ب���ه/ا، 

وملخص موجز للبحث ال يزيد على 500 كلمة. 
 

قيمة اجلائزة  
اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 

اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

بطباعة ونشر األوراق البحثية الثالث الفائزة في إصدار خاص أو ضمن 
إصدارات مركز بديل املختلفة. 

منح مركز بديل صاحب/ة البحث الفائز 100 نسخة من اإلصدار مجاناً.
التحكيم  تقدير جلنة  أبحاث، بحسب  أفضل عشرة  بديل أصحاب  يكرم 

ومينح أصحابها جوائز تقديرية. 
 

جلنة التحكيم 
أ. د. عزيز حيدر، د. اسعد غامن، د. نورما مصرية، د. إصالح 

جاد، أ. شوقي العيسة

4. جائزة العودة للقصص الصحفية  املكتوبة
موضوع القصة الصحفية 

جوانب  م��ن  جانبا  الصحفية  القصة  م��وض��وع  ي��ت��ن��اول 
اللجوء والتهجير املستمر للفلسطينيني، على ان تكون القصة 
ال��زم��ان،  ال��ك��ات��ب/ة  ي��راع��ي  وان  خيالية،  وليست  واق��ع��ي��ة 
واملكان، وعنصر املعاصرة في ربط األحداث، على ان ال يفهم 
استذكار  استدعاء/  حرية  أو  األدب��ي،  اإلب��داع  تقييد  ذلك  من 

أحداث سالفة.
 

شروط خاصة 
القصة الصحفية املكتوبة بني  1. ان تتراوح عدد كلمات 

1000 – 1500 كلمة . 
املمكن  وم��ن  سليمة  عربية  بلغة  مكتوبة  ت��ك��ون  ان   .2

استخدام اللغة العامية مبا يخدم القصة. 
3. أن تكون القصة الصحفية جديدة لم يسبق نشرها في 

أية وسيلة إعالمية. 
4. يفضل إرفاق صورة ذات صلة بالقصة مع بيان املصدر 

 .JPG على ملف
الثالث  اجل��وائ��ز  في  الفائزين  املشاركة  من  يستثنى   .5

األولى في السنوات السابقة. 
 

موعد وطريقة التقدمي
ت���رس���ل امل����ش����ارك����ات ع���ل���ى م���ل���ف ال���ك���ت���رون���ي م����ن ن���وع
وعنوان  للباحث/ة  الذاتية  بالسيرة  مرفقة  word  فقط، 

االتصال به/ا.

قيمة اجلائزة
اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 

اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 
ويتكفل بديل أيضاَ:

بطباعة القصص الصحفية الثالث الفائزة ونشرها ضمن 
إصداراته أو كما يراه بديل وجلنة التحكيم مناسبا. 

بتكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات ومبنحهم جوائز 
تقديرية خالل مهرجان جائزة العودة. 

 
جلنة التحكيم

خطيب،  قاسم  عاقلة،  أب��و  شيرين  النجار،  الناصر  عبد 
ناصر اللحام، جنيب فراج، خليل شاهني

5. جائزة  العودة للصورة الفوتوغرافية

والتعبير  لإبداع  كمجال  الفوتوغرافية  الصورة  حقل 
ويرى  ع��ام��ا(.   18 دون  )م��ا  الناشئ  اجليل  فئة  يستهدف 
فرصة  الناشئ  اجليل  قطاع  سيمنح  احلقل  ه��ذا  أن  بديل 
امل��ش��ارك��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة ف��ي ج��ائ��زة ال���ع���ودة، خ��ص��وص��ا وان 
قد  األخ��رى  احلقول  في  الفوز  وف��رص  الفئة  هذه  مشاركة 

تكون محدودة جدا.

موضوع الصورة الفوتوغرافية
ي���ت���م���ح���ور م����وض����وع ال�����ص�����ورة ح�����ول آث������ار ال��ن��ك��ب��ة 
وواق��ع  التحديات،  مواجهة  أشكال  وسبل/  وتداعياتها، 

الالجئني الفلسطينيني في املخيمات عموما. 

شروط خاصة 
1. ان يكون عمر املشترك/ة ما دون  18 سنة. 

2. للمشترك/ة  تقدمي صورة واحدة فقط للمسابقة. 
3. يجوز تقدمي الصورة ملونة أو اسود وابيض. 

4. ان تكون الصورة على طبيعتها، حيث ال تقبل الصورة 
إذا أرف��ق��ت  ال��ب��رام��ج االل��ك��ت��رون��ي��ة إال  امل��ع��اجل��ة ض��م��ن 

النسخة املعاجلة بالصورة األصلية )قبل املعاجلة(. 
ذلك  في  مبا  مضافة  نصوص  على  الصورة  حتتوي  ال   .5

اسم املشارك/ة. 
عاليتني،  ودق���ة  وض���وح  ب��درج��ت��ي  ال��ص��ورة  ت��ك��ون  ان   .6

 .)300 dpi( وجودة )jpg( وترسل مبلف من نوع
ال  وان  وح��دي��ث��ة،  أصيلة،  مبتكرة،  ال��ص��ورة  ت��ك��ون  أن   .7

تكون قد شاركت بأية مسابقة من قبل. 
8. ال يتحمل مركز بديل املسؤولية القانونية عن أي إخالل 

في حقوق ملكية الصورة املرشحة والفائزة. 
دون  املشاركة  الصور  استخدام  في  احل��ق  بديل  ملركز   .9

املساس بحقوق املشاركني/ات. 
10. إرفاق صورة هوية أو شهادة ميالد مع املشاركة. 

طريقة التقدمي
ترسل النسخة االلكترونية للصورة على ملف خاص، 
باإلضافة إلى ملف من نوع )word ( يحتوي على السيرة 
الذاتية  للمشترك/ة، وشرح مختصر عن الصورة يتضمن 
احلدث/املناسبة،  ال��زم��ان،  )امل��ك��ان،  بالصورة  التعريف 

الشخوص إذا لزم، واحملتوى(  مبا ال يتجاوز 50 كلمة. 
 

قيمة اجلائزة
 Mega  10 مبواصفات  ديجيتال  كاميرا  إلى  باإلضافة 

الفائزة: الثالث  املشاركات  متنح   ))Pixel
اجلائزة األولى: 400 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 300 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 200 دوالر أمريكي 

ويتكفل بديل أيضاَ:
بديل  إص����دارات  ضمن  ال��ف��ائ��زة  ال��ص��ور  ون��ش��ر  طباعة 

املختلفة.
إق��ام��ة م��ع��رض خ��اص ب��األع��م��ال امل��خ��ت��ارة خ��الل حفل 

االختتام واملهرجان. 
بتكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات بحسب تقدير 

جلنة التحكيم ومبنحهم جوائز تقديرية.

التحكيم  جلنة 
إب��راه��ي��م م��ل��ح��م، ع���الء ب���دارن���ة،  ل���ؤي ص��ب��اب��ا،  روال 

حلواني، محفوظ أبو ترك 



تشرين األول  2009 16
استعمارية ضرورة  العنصرية 

الصهيونية( في صحيفة  ابرامز« )نصير  »اليوت  السيد  رد  تقرأ  عندما 
املتحدة  للواليات  األسبق  الرئيس  كتبه  الذي  املقال  على  بوست،  واشنطن 
ان  ب��وض��وح  ت��الح��ظ  األخ��ي��رة،  زي��ارت��ه  بعد  فلسطني  ع��ن  ك��ارت��ر«  »جيمي 
اللوبي  يستخدمه  ال��ذي  التوجيهات  كتيب  تعليمات  بدقة  اتبع  »اب��رام��ز« 
الصهيوني لتدريب نشطائه على كيفية كسب الدعم إلسرائيل وللصهيونية 

في أمريكا وأوروبا.
اللوبي الصهيوني حقق ويحقق اجنازات هائلة في تضليل الرأي العام 
إلسرائيل  وامل��ت��واص��ل  ال��ث��اب��ت  ال��دع��م  على  للحفاظ  واألوروب����ي  األم��ري��ك��ي 
ال��ت��ي يتمتع  ال��ك��ف��اءة  وت��ط��وي��ره، وي��ع��ود ذل��ك ألس��ب��اب ع��دي��دة، م��ن اهمها 
واالبتزاز  والتضليل  والكذب  واإلع��الم  العامة  العالقات  في  نشطاؤه  بها 
ومجاالت أخرى، بسبب التدريب املتواصل واملهني لهم. الصهاينة يعرفون 
متاما أنهم الطرف املجرم في الصراع معنا، ولذلك يعرفون ان عليهم العمل 
بشتى الطرق ملواصلة حجب احلقيقة وتأمني الدعم إلسرائيل في كل مكان 

وخاصة في الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية.
ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة ق��ام��ت منظمة )امل��ش��روع اإلس��رائ��ي��ل��ي(، وه��ي من 
مع  بالتعاقد  املتحدة،  ال��والي��ات  في  املتعددة  الصهيوني  اللوبي  منظمات 
السيد »فرانك لوتز« وهو من أشهر اخلبراء في مجال احلمالت االنتخابية 
وال��دع��ائ��ي��ة، عمل م��ع ال��ع��دي��د م��ن زع��م��اء احل���زب اجل��م��ه��وري وال��ع��دي��د من 
الشركات العاملية الضخمة، وهو من أنصار إسرائيل املشهورين، بحيث مت 
الستخدامه،  وأوروبا  أمريكا  في  اللوبي  لنشطاء  عمل  دليل  بكتابة  تكليفه 
أنهم  ي��ع��رف��ون  ولكنهم  ال�����دوالرات،  م��ن  امل��الي��ني  ال��ع��ق��د  ذل��ك  كلفهم  ورمب���ا 

سيجنون بسببه ما هو أهم وأغلى من املاليني.
ان  تقول  وال��ت��ي  مجاله  ف��ي  األساسية  بقاعدته  اشتهر  »ل��وت��ز«  السيد 
الذي  ما  األه��م  بل  مهمة،  ليست  لديك  التي  األفكار  أو  تقولها  التي  الكلمات 

يسمعه الناس منك وكيف يفهمونه، وهو يشرح دائما ما هي الكلمات التي 
ال قيمة لها او التي تضر، وما هي الكلمات ذات التأثير.

للحركة  أع����ده  ال����ذي  ال��دل��ي��ل  2009 ص���در  ن��ي��س��ان  اب���ري���ل/  ف���ي ش��ه��ر 
وكتب  العاملية،  اللغة  قاموس  وسماه  صفحة،   116 في  ويقع  الصهيونية 
او  للتوزيع  ليس  اإلسرائيلي  امل��ش��روع  )ملكية  منه  صفحة  ك��ل  أسفل  ف��ي 

النشر(، ولكن بطريقة ما سرب وحصلت على نسخة منه.
إلى ابعد  ال شك ان السيد »فرانك لوتز« خبير متعمق في مجاله وذكي 
واالجتماع  النفس  علم  ويستخدم  الكتف،  تؤكل  أي��ن  من  ويعرف  احل��دود 
والسياسة واالقتصاد بدهاء ينم عن خبرة طويلة وغنية، وهو كذلك مطلع 
بشكل  األوس��ط  ال��ش��رق  ف��ي  وال��ص��راع  الفلسطينية  القضية  تفاصيل  على 
عام، ويعرف احلقيقة متاما وأين العدالة ومن املجرم ومن الضحية، ولكن 
دعمه  يجب  ضحية  واملجرم  مجرما  الضحية  يجعل  كيف  يعرف  انه  األهم 

معه. والتعاطف 
في  تهدف  كلها  مالحق.  وأربعة  فصال  و18  مقدمتني  من  الدليل  يتكون 
إسرائيل  لتأييد  ج��دد  أن��اس  كسب  وه��و  احمل��دد  للهدف  للوصول  النهاية 
التأييد وحسم املترددين ولذلك هو يقسم جميع  وترسيخ قناعة وقوة هذا 
دائما  وسيبقون  يدعموننا  الذين  الناس  األول:  أقسام،  ثالثة  إل��ى  الناس 
هكذا بغض النظر عن أي شيء، الثاني: الناس الذين ضدنا وسيبقون دائما 
هكذا بغض النظر عن أي شيء، الثالث: جميع اآلخرين. والقسم الثالث هو 
العمل معهم واستهدافهم مع االهتمام  الذين يجب عليك  الناس  الهدف وهم 

طبعا بالقسم األول وتوظيفه لهذه الغايات.
أجريت  أبحاث  على  بني  الدليل  أن  املؤلف  يوضح  القصيرة  املقدمة  في 
املهم ما تقوله بل  الذهبية ليس  2009، ويذكر بقاعدته  2008 و  في عامي 

املهم ما يسمعه الناس أو كيف يفهم ويتلقى الناس كلماتك.

أن هذا  املشروع  أيضا، توضح مؤسسة ورئيسة  القصيرة  املقدمة  وفي 
الدليل مقدم إلى القادة امللهمني في اخلطوط األمامية الذين يقودون احلرب 
اإلعالمية لصالح إسرائيل، وتضيف، نحن نعرف ان حتقيق مهمتكم يساعد 

العاملية. اليهودية  إسرائيل والعائلة 
يقدم  واملثمرة،  املؤثرة  للنتائج  تؤدي  قاعدة   25 يقدم  األول  الفصل  في 
ونبرة  احلديث  وطريقة  القواعد  من  مجموعة  الصهيوني  اللوبي  لنشطاء 
الصوت وكيفية التهرب من األسئلة احملرجة والكلمات التي يجب االبتعاد 
عنها، وما الذي يجب تكراره كثيرا، والطريقة اخلالقة لقلب احلقائق رأسا 
املجتمعات  وبني  بينها  الكبير  والشبه  كضحية،  إسرائيل  إلظهار  عقب  على 
ومن  ولدولهم.  لهم  مباشرة  مصلحة  هو  إسرائيل  دعم  ان  وكيف  الغربية 

النصائح: هذه 
ومعرفتك،  اطالعك  بسعة  يهتمون  ال  )الهدف(  الناس  من  الثالثة  الفئة 
اال إذا عرفوا مدى حرصك واهتمامك، لذلك من البداية عليك إظهار تعاطفك 
اظهار  عليك  يقول  بل  التعاطف  عليك  يقول  ال  .)الحظوا  الصراع  طرفي  مع 
يشعرون  مؤيديك  جتعل  ان  ليس  ببساطة  ه��دف��ك  ال��ت��ع��اط��ف(.  »تصنع« 
بشعور جيد، بل هدفك ان تكسب قلوب وعقول جديدة. ولتستطيع حتقيق 
ذلك، عليك ان تفهم ان أغلبية األمريكيني عندما تذكر كلمة إسرائيل أمامهم، 
عليك  ل��ذل��ك  ال��س��ن��ني(  آالف  منذ  املستمر  العنف  م��ن  )دائ���رة  اليهم  ي��ت��ب��ادر 
»حقائق«  لتعلم  قابلني  يصبحوا  لكي  الشكوك  وه��ذه  الفهم  ه��ذا  ن��زع  أوال 
أصدقاء  وتكسبك  الثقة  تكسبك  التي  االولى  اخلطوة  اسرائيل،  عن  جديدة 
للطرفني  السالم  حتقيق  على  منصب  اهتمامك  ان  تظهر  ان  هي  إلسرائيل 
جدا،  مهم  حديثك  وتسلسل  نغمة  ان  والحظ  طفل.  لكل  املشرق  واملستقبل 
يجب عليك ان تبدأ بالتعاطف مع الطرفني وهذا مثال يعطيه للمتحدث عن 
بالوصول  ملتزمة  »إسرائيل  تكون  ان  يجب  كيف  حديثه  في  األولى  الفقرة 

قراءة اولية في دليل عمل اللوبي الصهيوني
شوقي العيسه*

)CPT :املستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيني حتت حماية جنود االحتالل. قرية الطيواني، اخلليل، أيار ٢٠٠٨ )تصوير



17 تشرين األول  2009
استعمارية ضرورة  العنصرية 

تريد  إسرائيل  والفلسطينيني،  لإسرائيليني  للجميع،  أفضل  مستقبل  إلى 
حل  إلى  للوصول  الفلسطينيني  مع  بالعمل  وملتزمة  واملعاناة  األلم  انتهاء 
األمل  وقت  هذا  لنجعل  أفضل،  مستقبال  للطرفني  يؤمن  ودبلوماسي  سلمي 
ويقنع  يشرح  ذل��ك  وبعد  واإلسرائيلي«.  الفلسطيني  للشعبني  والفرصة 
األسئلة  أصعب  حتى   / امللتف  األسلوب  هذا  استخدام  عليهم  ملاذا  النشطاء 
اآلخر  ان  اعترفت  أنت  إذا  منها  واالستفادة  رده��ا  ميكنك  صعوبة  وأكثرها 
في  الح��ق��ا  سيفيدك  وه��ذا  يقوله،  م��ا  بعض  ف��ي  وصحيح  مهم  ه��و  م��ا  ل��دي��ه 
احلديث، ويؤمن لك تعاطف من املستمعني عندما يلزمك ذلك، كأن تقول انا 
في  حازما  كنت  اذا  بينما    ،...... يقولون  الذين  مع  بتعاطف  واشعر  أتفهم 
التصفيق من  ان إسرائيل على حق واآلخرين على خطأ فرمبا حتصل على 

أنصار اسرائيل ولكنك ستخسر اآلخرين.
ي��ب��دأون  م��ا  ع��ادة  الفلسطينيون واإلس��رائ��ي��ل��ي��ون  امل��ب��ادئ،  ب��ش��رح  اب��دأ 
أساسها  على  التي  املبادئ  يشرحون  وال  اآلخ��ر  احدهم  مبهاجمة  مباشرة 
أكثر مع احلقائق واألفعال  يتفاعلون  األمريكيون  بينما  بأعمالهم.  يقومون 
جدار  يوجد  مل��اذا  مثال،  كيف.   فقط  وليس  مل��اذا  يعرفون  عندما  والنتائج 
عملية   250 من  بأكثر  للقيام  املنطقة  تلك  استخدموا  اإلرهابيني  الن  امني، 
األبرياء  مواطنيها  حماية  على  إسرائيل  “اجبر”  مما  أبرياء  لقتل  إرهابية 

واجلدار جزء من إجراءات احلماية.  عليك ان تتحدث كالتالي:
ان تتم  ان هناك حق أساسي لكل األطفال،  املبدأ نحن نؤمن  “من حيث   
تنهي  ان  الفلسطينية  القيادة  على  نتمنى  ونحن  الكره  عن  بعيدا  تربيتهم 
امل��دارس  ه��ذه  من   300 الفلسطينية،  امل��دارس  في  الكراهية  ثقافة  وتوقف 
كتب  تدرس  ال  ان  الفلسطينية  القيادة  على  انتحاريني،  أسماء  على  سميت 
تظهر  ال  األوس��ط  للشرق  خرائط  خ��الل  من  األطفال  وتعلم  اإلره��اب  متجد 
قتل  على  تربيتهم  يجوز  ال  األطفال  املبدأ  حيث  من  نهائيا...  إسرائيل  فيها 
تكرس  ي��وم  بعد  يوما  الفلسطينية  القيادة  ولكن  اآلخ��ري��ن،  وقتل  أنفسهم 
انتحاريني،  يصبحوا  ان  على  الصغار  األط��ف��ال  وتشجع  الكراهية  ثقافة 
حماس املدعومة من إيران )أينما يذكر حماس يؤكد أنها مدعومة من إيران 
لتذكير املستمعني الغربيني ان الفلسطينيني حلفاء أعداءكم( تبث من خالل 
)كل  ستريت”  “سيسامي  طريقة  على  برامج  غزة  في  التلفزيونية  قناتها 
أمريكي وأوروبي يعرف هذا البرنامج املوجه لألطفال( متجد االنتحاريني. 
الفلسطينيون  إنقاذ األطفال من هذا االنتهاك واألطفال  املبدأ يجب  من حيث 

يستحقون ما هو أفضل”.
نصائحه:  ويكمل 

األمريكيون  حماس،  وبني  الفلسطيني  الشعب  بني  بوضوح  فرق  دائما 
يفرقون بني تعاطفهم مع الفلسطينيني وبني ازدرائهم للقيادة الفلسطينية، 
انه انتخب  الفلسطيني وليس قيادته )رغم  وإذا ظهرت انك تهاجم الشعب 
املرحلة،  ه��ذه  ف��ي  ستخسر،  ف��ان��ك  ايضا”   ب��ذل��ك  “يذكرهم  ال��ق��ي��ادة(  تلك 
وه��ذا  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  م��أس��اة  م��ع  ب��ت��ع��اط��ف  ي��ش��ع��رون  األم��ري��ك��ي��ون 
يعطيهم  ثم  والقيادة.  الشعب  بني  التفريق  في  فشلت  إذا  سيزيد  التعاطف 

جمال يعتبر أن لها تأثير ساحر:
شعبها  مبصلحة  تهتم  قيادة  يستحقون  الفلسطينيني  ان  نعرف  “نحن   
وأوروب��ا  أمريكا  من  كدعم  ال��دوالرات  من  املاليني  مئات  تأخذ  قيادة  وليس 
ال��س��الم،  ب��دل  اإلره����اب  ل��دع��م  وتستخدمها  س��وي��س��را  ب��ن��وك  ف��ي  وتضعها 

الفلسطينيون بحاجة لكتب وليس قنابل، شوارع وليس صواريخ”
ال��ذاك��رة   ف��ي  ترسخ  التي  املوسيقية  والنغمة  السجع  يستخدم  وهنا   
بعدها  يعطيهم  ث��م    .  roads not rocketsو   books not bombs

مباشرة فقرة أقوى لتليها:
 “الصعوبات واملعيقات أمام حتقيق السالم في الشرق األوسط كثيرة، 
ولكن  األص��دق��اء،  وليس  اخلصوم  مع  يصنع  السالم  ان  تعرف  وإسرائيل 
السالم معك، ولكن  الذين يريدون صنع  أولئك اخلصوم  السالم يصنع مع 
منظمات إرهابية مدعومة من إيران التي تعلن أنها تريد إفناء إسرائيل مثل 
السلمي  التعايش  ترفض  املبدأ  حيث  من  التي  واجلهاد  وحماس  الله  حزب 
ومصممة على منع الوصول إلى حل، أنا أسألكم كيف تفاوض من يريد لك 

فقط املوت”.   
إلى  اليسار بشكل عام ساذج ويطمح  أن  اليسار يرى  التعامل مع  وفي 
عالم يسوده السالم واحملبة والتعاون بني اجلميع، وهنا لديك فرصة لتركز 
ان إسرائيل جزء من ذلك، ولذا يجب حمايتها ممن ال يريدون ذلك.  وأفضل 
اجل  من  “العمل  على  تركز  ان  نقاش  هكذا  في  تأييد  على  لتحصل  الطرق 
سالم دائم يحترم حقوق اجلميع في املنطقة، وهنا ال داعي لتذكر إسرائيل 
الطرفني  ان  يعتبرون  اليساريني  معظم  عمم.  خ��اص،  بشكل  فلسطني  او 
ال  ان��ه  )الح��ظ��وا  ت��ن��ازالت.  تقدمي  عليها  ق��وة  أكثر  إسرائيل  وألن  مخطئان 

يطلب منهم نهائيا احلديث عن سالم عادل أو عن العدالة بشكل عام(.
الن  والنساء،  األطفال  لقتل  نهائيا  مبرر  يوجد  ال  انه  على  كثيرا  ركزوا 
وبال  ويائس  مضطهد  الفلسطيني  الشعب  ان  يكررون  دائما  الفلسطينيني 
أمل. كتبرير لقتل األطفال عليكم ان تركزوا على هذه النقطة بقوة وبتكرار 
في  نختلف  ان  املمكن  “من  يلي:  م��ا  ق��ول��وا  طفل،  لقتل  نهائيا  مبرر  ال  ان��ه 
الناس  كل  عليه  يتفق  أساسي  مبدأ  هناك  ولكن  االقتصاد  وف��ي  السياسة 
األطفال  يقتل  ان  ميكن  ال  احلضاري  الشعب  ان  األرض،  بقاع  مختلف  في 

والنساء”. 
احد  وال  صحيحا  ليس  ذلك  الن  أخطاء،  بال  إسرائيل  ان  تدعي  ان  إي��اك 

مما  بحديثك  الثقة  سيفقدون  املستمعني  ف��ان  ذل��ك  قلت  وإذا  سيصدقك، 
يجعلهم ال يصدقون ما تقوله في أمور أخرى، فاعترافك بان إسرائيل تخطأ 
ال يؤثر على عدالة أهدافها: السالم واألمن واحلياة األفضل للطرفني، حتدث 

التالي:  بالشكل 
اإلرهاب  من  أطفالها  عن  الدفاع  محاوالتها  خالل  إسرائيل  أن  اعرف  أنا 
ترتكب بعض األخطاء بدون قصد اجتاه بعض األبرياء، اعرف ذلك واشعر 
باألسف الشديد لذلك. ولكن ماذا بإمكان إسرائيل ان تفعل للدفاع عن أهلها؟ 
األراض��ي  ه��ذه  وأصبحت  السالم  اج��ل  من  أراض��ي  بإعطاء  أمريكا  قامت  لو 
إسرائيل  أمريكا؟  ستفعل  م��اذا  أمريكا  على  ال��ص��واري��خ  إلط��الق  تستخدم 
املدعومني  غزة  في  الفلسطينيني  اإلرهابيني  من  الصواريخ  بآالف  هوجمت 

من إيران، ماذا كان بإمكان إسرائيل ان تفعل لتحمي أطفالها؟!.

كلمات وجمل لها تأثير فعال 
ه���ل اس��رائ��ي��ل مم���ت���ازة؟ ال، ه���ل ن��رت��ك��ب اخ���ط���اء؟ ن��ع��م، ول��ك��ن��ن��ا ن��ري��د 
مستقبال  ن��ري��د  ون��ح��ن  ذل���ك.  إل���ى  ل��ل��وص��ول  نعمل  ون��ح��ن  أف��ض��ل  مستقبل 
تنهي  حكومة  لديهم  يكون  ان  يستحقون  إنهم  أيضا،  للفلسطينيني  أفضل 
اإلرهاب ليس فقط جلعل أطفالي آمنني، ولكن أيضا جلعل أطفالهم ينعمون 
للحواجز،  إسرائيل  حتتاج  لن  اإلره��اب  ينتهي  وعندما  مزدهر،  مبستقبل 

ولن تعود هناك حاجة للجدار.
انتبه لنبرة صوتك، ان النبرة األبوية واالستعالئية تغضب األمريكيني 
بشكل  لليهود  النظر  فيها  يعد  لم  تاريخية  مرحلة  في  إننا  واألوروب��ي��ني، 
املتعلمني  ان  الواقع  في  مضطهد،  كشعب  خاص  بشكل  واإلسرائيليني  عام 
ينظرون  اليهود(  غير  )من  وأوروبا  أمريكا  في  الرأي  وأصحاب  والفاهمني 
عادة لإسرائيليني على أنهم معتدون ومحتلون. أمام هذا الوضع، من املهم 

جدا ان ال يكون مناصرو إسرائيل متغطرسني ومتعالني. 
....« سماح  كلمات ممنوع استخدامها »نحن مستعدون للسماح لهم ب 
ان ال نستخدمها في احلديث  كلمات يجب   ، ، سيطرة  ، تعليمات  ، تصريح 
كانت  إذا  الفلسطينيني، عن جتارتهم وحركتهم وتنقالتهم وحكومتهم،  عن 
الصورة ان الفلسطينيني طرف شريك على طريق السالم، فيجب ان ال تظهر 
العملية.  في  كثانويني  إليهم  تنظر  التطبيق  في  أو  الفهم  في  إسرائيل  ان 
يوجد قلق حول ما يجري في الشرق األوسط وطريقة حديثك عنه يجب ان 

ال تصب الزيت على النار، يجب ان تكون حذرا.  
لكم  نقدمها  ال��ت��ي  الوثيقة  ه��ذه  غالبية  ك���ذا،  ووق���ف  ك���ذا،  وق��ف  وق���ف، 
مكتوبة بأسلوب فيه أمل وايجابية ونغمة بناء ولكن هناك موضوع واحد 
في تصرفات الفلسطينيني عليك دائما ومن حقك املطالبة بإنهائه واملطالبة 
األه��داف  عن  احلديث  كثيرا  كرر  عنه،  حديثك  عند  ستربح  ودائما  بوقفه، 
ان  بشرط  إي��ران  من  املدعومني  لإرهابيني  العسكرية  والنغمة  اجلهادية 
على  حصلت  كلما  ذل��ك  م��ن  أك��ث��رت  كلما   . وخطاباتهم  كلماتهم  تستخدم 

تعاطف مع إسرائيل.

كلمات لها مفعول وتأثير:
ق���ي���ادة ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني، سياسية   »حت��ق��ي��ق ع���الق���ات س��ل��م��ي��ة ي��ت��ط��ل��ب 
وقف  الفلسطينيني  على  ان  نقول  نحن  ذلك  وبسبب  وعسكرية  واقتصادية 
لغة التحريض، وقف استخدام لغة العنف، وقف لغة التهديد، أنت ال حتقق 
السالم إذا استمرت قيادتك العسكرية في احلديث عن احلرب، أنت ال حتقق 
الصحراء...  في  أو  البحر  في  اآلخ��ري��ن  رم��ي  عن  الناس  حت��دث  إذا  السالم 
اإلرهاب،  تهديد  حتت  اليومية  حياتك  تعيش  كيف  يعرفون  اإلسرائيليون 
الغد،  في  ويدفنوهم  اليوم  امل��درس��ة  ال��ى  أطفالهم  يرسلون  كيف  يعرفون 
بالنسبة لهم اإلرهاب ليس شيئا يقرأون عنه في الصحف، انه شيء يرونه 

الوقت«.  بأعينهم غالبية 
ذكر الناس مرة تلو املرة ان إسرائيل تريد السالم. السبب األول: إذا رأى 
أموالهم  صرف  يريدوا  ال  فإنهم  للسالم  الوصول  في  أمل  ال  انه  األمريكيون 
الناس وكل  أمام  الذي يظهر  املتحدث  ان  الثاني:  السبب  إسرائيل،  ملساعدة 
همه الوصول للسالم يربح التأييد دائما، إذا أردت الدعم والتأييد يجب ان 
هذا  يدعموه.  ان  وتريدهم  تريده  شيء  أي  وراء  دائما  السالم  هدف  يكون 
احمل  هنا  جئت  يقول  وهو  األقصى  اقتحم  عندما  ش��ارون  بحديث  ذكرني 

رسالة سالم.
لهم  وقل  الوقت  كل  بالسالم  ملتزمة  إسرائيل  ان  دائما  األمريكيني  ذكر 
جاهزة  إسرائيل  وجدوا  للسالم  اجلنوح  حسني  وامللك  السادات  قرر  عندما 

وحتقق السالم. كرر ذلك كثيرا.

اشياء يجب ان تكررها في كل مناسبة:
قامت  فرصة،  السالم  لتعطي  وخاطرت  مؤملة  تنازالت  قدمت  »إسرائيل   
بدون أي مقابل بترحيل 9000 مستوطن من غزة وأجزاء من الضفة الغربية، 
عملية  جتديد  أم��ل  على  واملصانع  العبادة  ودور  وامل���دارس  البيوت  وتركت 
ال��س��الم، ورغ���م ك��ل ذل��ك اس��ت��م��رت العمليات اإلره��اب��ي��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك اط��الق 
الصواريخ عليها واطالق النار من سيارات مسرعة على اإلسرائيليني األبرياء. 
إسرائيل تعرف ان سالما دائما يعني أن تكون آمنة من اإلرهاب وان تعيش في 

حدود تؤهلها للدفاع عن نفسها »
هنا جتد وراء كلمات املؤلف التمهيد ملوقف إسرائيل بعدم العودة حلدود 1967.

املباريات  )م��ث��ل  معه  وال��وق��وف  لتشجيعه  فريقا  ي��ري��دون  األم��ري��ك��ي��ون 
الرياضية( أعطهم ذلك، اجعل العامة تعرف األشياء اجليدة عن إسرائيل، بعد 
ان تتأكد انك أوصلت ملستمعيك انك مهتم بالطرفني وانك تريد اخلير واملستقبل 
ان إسرائيل محبة للسالم وتعمل من  انك أوصلتهم  ان تتأكد  للطرفني، وبعد 
اجله، ابدأ في عملية بناء الصالت بني املجتمع األمريكي واإلسرائيلي وحتدث 
إسرائيل  مواطني  جهود  عن  حت��دث  واملصالح،  القيم  في  التشابه  عن  كثيرا 
التكنولوجي والعلمي وفي  التطور  اجل  العمل معا من  اليهود واملسلمني في 
الطاقة  ع��ن  البحث  ف��ي  العلمية  إسرائيل  جهود  ع��ن  حت��دث  األب��ح��اث،  مجال 
البديلة، حتدث عن جهود إسرائيل في اإلحياء التي يقطنها مواطنوها العرب 
في  الكامل  احل��ق  على  وحلصولهم  املعيشة  ومستوى  الصحي  الوعي  لرفع 
ال��ع��ال��ي جدا  امل��س��ت��وى  االس��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات الصحية اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ذات 
املستمع  ان  على  الكذب  هذا  في  يعتمد  »لوتز«  طبعا   - العاملي  الصعيد  على 
الفحم  ام  في  املثال  سبيل  على  البطالة  نسبة  ان  يعرف  ال  بالتأكيد  األجنبي 
العربية 32%، بينما في تل ابيب اليهودية 4%، وكذلك وحسب مكتب اإلحصاء 
املركزي اإلسرائيلي فان الفارق في مجال اخلدمات الصحية بني يهود إسرائيل 
إلى  يصل  التعليم  مجال  وفي   ،%212 إلى  يصل  إسرائيل  في  والفلسطينيني 
إسرائيل  مواطني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وع��ن  كهذه  مبعلومات  ت��زوي��ده��م   .-%324
أمريكا  ان  إلى  يوصلهم  والصحية  العلمية  األبحاث  في  األدي��ان،  مختلف  من 
والصحافة  األدي���ان  بحرية  االل��ت��زام  مثل  الكثير،  ف��ي  تتشاركان  وإس��رائ��ي��ل 

والرأي واحترام حقوق اإلنسان والطفل وحقوق النساء والبيئة. 

ويوصي املؤلف:
ارسم اخلط املتشابه بني أمريكا وإسرائيل مبا في ذلك احلاجة للدفاع عن 
كلما  املشترك،  لتبيان  والقيم  والثقافة  التاريخ  اإلره��اب. استخدم  النفس من 
التشابه بني إسرائيل وأمريكا كلما كسبت احملايدين لصفك  ركزت أكثر على 
أكثر، ركز على ان إسرائيل حليف أمريكا في محاربة اإلرهاب، حتدث عن 11 
أيلول باستفاضة، كيف ان 19 إرهابي قتلوا أمريكيني، وعن ذلك اإلرهابي الذي 
حاول استخدام حذاء لتفجير الطائرة، واليوم عندما يسافر األمريكي يتعرض 
في املطارات إلجراءات كثيرة من التفتيش وخلع األحذية وأجهزة الرقابة التي 
ستفعل  ماذا  تخيلوا  ولكن  الوقت،  ويخسر  ويتأخر  خصوصياته  على  تؤثر 
وقتلوا  مرة،   250 من  أكثر  أراضيها  إلى  بالدخول  اإلرهابيون  قام  لو  أمريكا 
أطفالها وهم في “الباص” أو وهم يأكلون البيتزا؟ ماذا كانت ستفعل؟ تخيلوا 

لو ان جيرانكم من كندا واملكسيك يطلقون الصواريخ عليكم.
التي  واألح��داث  املعلومات  من  الكثير  ح��ذرة،  بانتقائية  يستخدم  الكتيب 
يعرفها الناس في الغرب ويسخرها لهدفه بقلب احلقائق وإقناعهم بأسلوب 
ومن  بسالم  تعيش  ان  همها  وك��ل  مثلهم،  هي  إسرائيل  ب��ان  الغربي  احلديث 
ان  لديهم  يرسخ  ان  يريد  لفلسطينيني  وأق���وال  تصريحات  استخدام  خ��الل 
هؤالء ال يعرفون سوى لغة التهديد والعنف. ثم يعلمهم أكثر على استخدام 
املصطلحات املفيدة، يقول لهم: إياكم واستخدام الكلمات واملصطلحات املطلقة، 
الكلمات... هذه  تستخدموا  ال  نهائيا،  أب��دا،  ،مطلقا،  كليا  ،جميعهم،  دائما  كل، 
املجتمع الغربي ال يقتنع باألحكام املطلقة، ال يتعامل مع األمور اسود وابيض، 
يحبون الرمادي، أعطهم دائما ان هناك أمل، هناك فسحة للسالم، قل لهم ان لدى 
إسرائيل برنامج وخطة لتحقيق السالم، إذا لم تقل لهم ذلك فإنهم سيتساءلون 
السالم،  لتحقيق  برنامج  لديه  احد  أو  أمل  هناك  ليس  دام  ما  سيدعمون  مل��اذا 
ولكن بعد ذلك قل لهم ان األمور معقدة كثيرا ولذلك األمر سيتطلب الكثير من 
الوقت، وقل لهم كي يتحقق السالم يجب أوال ان يقتنع الطرفان ويعمالن معا 
ويتعاونان وبعد ذلك تخلق جسور الثقة وبعدها ميكن االتفاق على احلدود 
بذلك ميهد لعدم  أوال ثم أي شيء آخر–  السالم  لهم  اتفاقية سالم، قل  وعلى 
املسؤولية  اآلخر  الطرف  ولتحميل  شيء  حتقيق  عدم  عن  الصهاينة  مساءلة 

لرفضه التطبيع والعمل املشترك ضد اإلرهاب.

يتبع
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ثم يحذرهم من مهاجمة اإلعالم ويشرح لهم أهميته وأهمية العالقة مع 
الصحفيني وزيارتهم واحلديث معهم باستمرار ليس فقط عندما تريد منهم 
شيئا، ويحذرهم من مهاجمة املجتمع الدولي أو الرأي العام العاملي الن ذلك 
سيجعل املستمع يرى انك معزول والكل ضدك، يقول لهم إياكم واحذروا من 
أضرت  إسرائيليون  زعماء  قالها  جمل  عن  أمثلة  ويعطيهم  ذلك  في  الوقوع 

كثيراً:
 »احد زعماء اسرائيل قال لصحفي على الهواء في مقابلة تلفزيونية، مع 
احلديث  أو  الكتابة  عدم  عليك  ان  وستعرف  معلوماتك  افحص  االحترام  كل 
لنا  يقول  العالم  كان  ملا  استمعنا  »لو  قال:  آخر  وزعيم  فارغة«.  قصص  عن 
ذلك،  القيام بعكس  االجن��ازات«، عليك  بناء دولة وحتقيق هذه  ملا استطعنا 
يؤيدوك،  العالم  في  الكثير  الكثير  ان  فكرة  وإعطاء  الصحافة  كسب  عليك 
مناظرة  أو  صحفي  لقاء  في  كنت  إذا  مثال  املترددين.  بني  الكثير  يكسبك  هذا 
يحدد  من  أن��ت  األسئلة،  على  املباشرة  باإلجابة  ملزما  لست  أوال  ح��واري��ة، 
الصحفي  قالها  أهمية  ذات  غير  جملة  جت��د  ان  دائ��م��ا  ح��اول  ث��م  ستقول  م��ا 
الن  كثيرا  يفيدك  هذا  رأس��ه(  كبر  )يعني  وامتدحها  املناظرة  في  خصمك  أو 
الصحفي  أما  وع��ادل،  بل  متعصب  غير  انك  على  إليك  سينظرون  املستمعني 
أو اخلصم فانك ترضي غروره وتستوعبه. اإلعالم مهم ولكن عليك الذهاب 
الناس. احملاضرات والنشرات والصحف مهمة، ولكن ال تضيع وقتك  حيث 
عليها ف��ال��ذي��ن ي��ذه��ب��ون إل��ى احمل��اض��رات وي��ق��رأون ال��ص��ح��ف ه��م ال��واع��ون 
العادي،  باإلنسان  احل��ق  كثيرا،  منهم  تستفيد  ول��ن  والعارفون  واملثقفون 
العادي  األمريكي  املواطن  ميضيه  ال��ذي  الوقت  معدل  اإلحصائيات،  حسب 

أمام التلفزيون هو أربع ساعات وثلث يوميا، إذن عملك هناك.
دينية  دولة  إسرائيل  في  يرون  الذين  األمريكيون  الدين،  عن  تتحدث  ال 
ان  حتى  سيخسرك،  ال��دي��ن  ح��ول  معهم  نقاش  وأي  إلسرائيل  م��ع��ادون  ه��م 
الكثير  سيخسرك  صهيونية  دول��ة  أو  لليهود  دول��ة  إسرائيل  ان  ذكر  مجرد 
اإلنسان  وحقوق  التكنولوجي  التطور  عن  املشترك،  عن  معهم  حتدث  منهم، 
ه��ؤالء  م��ع  السحرية  الكلمات  اإلره����اب،  م��ن  واحل��م��اي��ة  واألط��ف��ال  وال��ن��س��اء 
األصوليون  املسيحيون  أم��ا   . وال��س��الم  األم��ن  احل��ري��ة،  الدميقراطية،  مثل 
كليا  إسرائيل  م��ع  ه��ؤالء  األمريكيني  رب��ع  يشكلون  وال��ذي��ن  اإلجنيليون  أو 
آمني  يقول  أنهم »كورس  نقول عنهم  ان  اليهود وميكن  أكثر من بعض  حتى 
الله  عن  معهم  حتدث  ذلك  لهم  يقول  دينهم  ان  ذلك  في  والسبب   « إلسرائيل 
الله  عن  احلديث  احصر  ستخسر،  الدين  في  ناقشتهم  إذا  الدين،  عن  وليس 

فقط. 
حتدث مع الناس ببساطة وأحيانا بسذاجة وغباء:

ال��س��الم ن��ري��د االزده����ار ن��ري��د الدميقراطية ك��رر ذل��ك ك��ث��ي��را، ثم   »ن��ري��د 
استخدم األسئلة االستفهامية« هل كثير علينا ان نطلب من حماس مجرد ان 
يستنكروا اإلرهاب والعمليات االنتحارية؟! هل من غير املنطق ان نصر على 
تنازالت  ونقدم  بأمننا  جنازف  ان  قبل  األبرياء  أطفالنا  قتل  عن  يتوقفوا  ان 
في  بينما  أوضاعنا  عن  العنف  من  دائ��رة  تقولون  كيف  السالم؟!«،  اجل  من 
لن  العنف  هذا  فان  اإلره��اب  محاربة  عن  إسرائيل  توقفت  لو  حتى  احلقيقة 
يتوقف؟! بينما لو توقف اإلرهاب الفلسطيني فان إسرائيل ستفقد أي سبب 
كيف  أخ��رى.  دفاعية  إج���راءات  أو  احل��واج��ز  إق��ام��ة  أو  التجول  مبنع  للقيام 
السالم،  في  املضي  تريد  أنها  االدع��اء  احلالية  الفلسطينية  القيادة  تستطيع 
دولة  بإنشاء  عرضا  رفضت  قليلة  سنوات  قبل  الفلسطينية  القيادة  بينما 
فلسطينية، واآلن ترفض تنفيذ ما عليها في خارطة الطريق؟! كيف ميكن ان 
حماس؟!  أهداف  على  العالم  يصمت  ملاذا  ميتا؟!  يريدني  من  مع  سالم  اعمل 
اليهود وليس  الوالدة كره  أناس يدرسون منذ  كيف ميكن حتقيق سالم مع 

اإلسرائيليني؟! فقط 
عن  واالب��ت��ع��اد  املستقبل  ع��ن  احل��دي��ث  املهم  ان  على  الكتيب  يركز  كذلك 
احلديث عن املاضي وعن التاريخ، بأسلوب ايجابي وعدم استخدام أسلوب 
االبتعاد عن  أو علينا  ك��ذا  أن��ا ضد  أو  ك��ذا  ع��دم ح��دوث  تقل هدفي  ال  »النفي« 
وحتقيق  بكذا  والقيام  كذا  على  العمل  »هدفي  استخدم  دائما  بل  بكذا  القيام 

كذا«.
امللفت للنظر أيضا ان الفصل الثاني اقتصر على مجموعة من املصطلحات 

والكلمات الهامة »للنجاح في التضليل«، مثل )الدبلوماسية االقتصادية(. 
ع��ن��د احل��دي��ث ع��ن ح��ص��ار غ���زة م��ث��ال ال ت��ق��ول��وا ع��ق��وب��ات اق��ت��ص��ادي��ة، ال 
تستخدموا كلمة عقوبات بل »ان إسرائيل تستخدم الدبلوماسية االقتصادية 
في محاربة اإلرهاب والصواريخ . ولكن إذا كان حديثكم ملجموعة من احلزب 

اجلمهوري األمريكي فإنهم يحبون كلمات مثل العقوبات«.
حماس  تقولوا  ال  ال��ص��واري��خ،  عن  احلديث  عند  املقصود  او  العشوائي 
تطلق الصواريخ بشكل عشوائي فتقتل األطفال بل الصواريخ تطلق بقصد 

قتل األطفال.
بناء وليس منح، ال تقولوا سنمنح الفلسطينيني شيئا ما الن هذه اجلملة 
تعني انك القوي والناس بطبيعتهم يتعاطفون مع الضعيف، استخدم »بناء 

ظروف أفضل« ألنها أيضا تعني اخلطوة خطوة.
اإلرهابية  احل��رك��ات  لوصف  مصطلح  أفضل  ه��ذا  اإلسالمية  األصولية 
وابتعد عن مصطلحات فترة بوش االبن، مثل الفاشية اإلسالمية وما شابه.
والتضليل  اخلداع  بوضوح  يظهر  وفيه  الفصول  أهم  من  الثالث  الفصل 
وه���و ع��ن ح��ل ال��دول��ت��ني ي��ق��ول ل��ه��م ان 78% م��ن األم��ري��ك��ي��ني ي���ؤي���دون حل 
في  عليه  االلتفاف  تستطيعون  ولكن  ض��ده  احلديث  إياكم  لذلك  الدولتني، 

بالبدء  االل��ت��زام  م��ن  إسرائيل  تعفي  وبطريقة  تأييده  ت��دع��ون  ال��ذي  ال��وق��ت 
جنب  إل��ى  جنبا  والعيش  املشترك  التعايش  »امل��ب��دأ«،  عن  حتدثوا  بتنفيذه 
وركزوا على أهمية وجناعة سياسة اخلطوة خطوة ومبدأ السالم أوال، وقف 
واالزدهار  االقتصادي  السالم  عن  نتنياهو  كلمات  استخدموا  أوال،  اإلرهاب 

وحق الفلسطينيني في الوظائف واالنتعاش االقتصادي.
ع��دة عصافير بحجر  ي��ض��رب  ك��م��ن  ف��إن��ك��م  أوال  ال��س��الم  ت��ق��ول��ون  ع��ن��دم��ا 

واحد: 
الوقت احلل  القضية معقدة وبحاجة خلطوات وفي نفس  ان  توضحون 

سهل » السالم والتطبيع أوال«.
تركزون على التعايش السلمي للطرفني واالحترام املتبادل. 

حتصلون على فرصة تكرار األسئلة االستفهامية. 
كونك مدافع عن إسرائيل ال يعني ان تظهر انك معاد للفلسطينيني، فرق 
فلسطني  أطفال  مآسي  عن  حتدث  والقيادة،  حماس  وبني  الشعب  بني  دائما 
لهم  وق��ل  األط��ف��ال،  قتل  بوقف  مطالبتهم  في  ذل��ك  واستغل  معهم  وتعاطفك 
ان  وض��ح  أطفالكم.  اج��ل  من  بل  فقط  أطفالنا  اج��ل  من  ليس  اإلره��اب  أوقفوا 
الصراع أيديولوجي وليس صراع على األرض أو احلدود واملساحات بل هو 

صراع بني إيديولوجيا اإلرهاب وأيديولوجيا السالم.
ان يجبر على  ال��ع��ال��م يجب  ف��ي  اح��د  “ال  ق��اع��دت��ك  اج��ع��ل  امل��س��ت��وط��ن��ون، 
يطلب  احد  وال  فلسطينيني  إسرائيل  مواطني  من   %20 ان  اذكر  بيته”،  ترك 
إجبارهم على ترك بيوتهم. وان السالم والتعايش يحل مشاكل اجلميع وال 

يجبر أحدا على ترك بيته.
ميثاقهم  م��ن  مقاطع  ب��ق��راءة  وينصح  حلماس  مخصص  ال��راب��ع  الفصل 

للمستمعني، والتركيز دائما على عالقتهم بإيران.
فيها  ي��ح��اول  ال��ت��ي  الفصول  م��ن  الالجئني  قضية  ح��ول   12 رق��م  الفصل 
ضد  حتديدا  األمريكيني  لكسب  مهاراته  كل  استخدام  لونتز”  “فرانك  السيد 
“حق العودة  حقوق الالجئني الفلسطينيني، في البداية يضع عنوان الفصل 
= حق املصادرة”، ويشرح ان هذه من أهم القضايا التي يجب ان تعرف كيف 
تتحدث عنها، يجب عدم السماح بأي شكل بدخول مصطلح حق العودة إلى 
العودة،  ك��ان يقول حق  أي��ا  أح��دا  أي وق��ت تسمعون  ال��رأي، في  ق��ادة  معجم 
وليس  املصادرة  حق  عن  تتحدث  أنت  ال،  بالتالي:   مباشرة  ت��ردوا  ان  يجب 
ثم  به،  نقبل  ال  ما  وه��ذا  اإلسرائيليني  من  اخذ  عن  تتحدث  انك  العودة،  حق 
ركز على الالجئني اليهود من الدول العربية مليون يهودي هجروا من مصر 
والعراق واليمن واملغرب وسوريا وإيران ووصلوا إلى إسرائيل مبالبسهم 
أنهم  الفلسطينيون  فيه  يدعي  ال��ذي  الوقت  في  أمالكهم،  كل  وخسروا  فقط 
الذين خسروا كل شيء  اليهود  خسروا أمالكهم عام 1948، هناك مثلهم من 
عقارب  إرجاع  ببساطة  اآلن  نستطيع  وال  العربية،  الدول  من  طردوا  عندما 
اجل  م��ن  والعمل  النظر  علينا  يجب  ب��ل  ال��ط��رف��ني،  لكال  ال���وراء  إل��ى  الساعة 

املستقبل. حل الدولتني يحل املسألة، كل في دولته.
ان  لو  وقولوا  وإيران  السعودية  مثل  الغنية  النفطية  الدول  هاجموا  ثم 
الغربية بدل استثماراتها في مخيمات  الضفة  أمواال في  الدول تستثمر  هذه 

اإلرهابيني واالنتحاريني، ألصبح مستوى حياة الفلسطينيني أفضل بكثير.
قضية العودة من القضايا الصعبة واملعقدة على اإلسرائيليني، الن لغتهم 
في احلديث عنها مثل »مفصولني ولكن متساوين«، هذه الكلمات هي كلمات 
سنوات اخلمسينيات في أمريكا حول السود، وكلمات الذين كانوا يدافعون 
األمريكان  تعرفوها،  ان  يجب  التي  احلقيقة  الثمانينيات،  في  االبرتهايد  عن 
حتى  متساوين«  ولكن  »مفصولني  مببدأ  يقبلون  وال  يؤمنون  وال  يحبون  ال 
لو قلت لهم ان الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني يريدون ذلك، ببساطة هذه 
ستة  الفصل  ه��ذا  ويضع  تاريخهم.  بسبب  األمريكيني  آذان  تقبلها  ال  اللغة 

قواعد يجب االلتزام بها في أي نقاش حول حق العودة:
طرف  يضع  عندما  يحبون  ال  األمريكيون   – واشتراطات  مطالب  سمها 
بل  لهم  مستقلة  بدولة  يكتفون  ال  الفلسطينيني  ان  قل  اآلخ��ر،  على  شروطا 

يشترطون أيضا اخذ أراضي في داخل إسرائيل.
أوضح ان احلديث عن أناس لم يعيشوا يوما في داخل حدود إسرائيل، 

وقل من عاش ميكن تعويضه أما أحفادهم فهذا غير منطقي.
بال  ي��دور  احل��دي��ث  ان  وض��ح  املستقبل...”،  ف��ي  م��ا  وق��ت  “في  على  رك��ز 
وما  نهائي  اتفاق  وبال  نتائج  حتديد  وبال  لالنتهاء  أو  للبدء  مواعيد  حتديد 

شابه، فهذا يضعف موقف الفلسطينيني ويشكك في فعاليته.
ركز ان املوضوع ليس موضوع أراضي بل هو يتعلق بدولة إسرائيل وان 
داخل  أراضي  على  يحصلوا  ان  لهم  دولة  الى  إضافة  يطالبون  الفلسطينيني 

دولة إسرائيل املعترف بها عامليا.
والفضل  األمريكيون  إسرائيل،  إل��ى  كبيرة  فلسطينية  هجرة  املوضوع 
إلح�����داث 11 س��ب��ت��م��ب��ر ق��ل��ق��ون م���ن م���وض���وع ال��ه��ج��رة وامل���ه���اج���ري���ن ل��ذل��ك 

سيتعاطفون معك في هذا اجلانب.
لشروط  مكان  ال  ان��ه  يعتقدون  األمريكيون  ال��س��الم،  عملية  يفشل  ه��ذا 

تؤدي لفشل عملية السالم.  
مثل:  معها،  التعامل  وكيفية  واحملرجة  الصعبة  األسئلة  لهم  يضع  ثم 
أنت تقول ان كل اليهود وحتى من يعتنق اليهودية حتى أولئك الذين لم تطأ 
الفلسطينيون  أما  العودة،  في  احلق  لهم  السنني  آالف  منذ  إسرائيل  أقدامهم 
الذين عاشوا فعليا في تل ابيب ليس لهم نفس احلق في العودة إلى بيوتهم، 
اال ترى هذا نفاق وغير منطقي؟ اجلواب: أي إنسان ينظر إلى تاريخ القرن 

وحشي  الضطهاد  تعرضوا  العالم  انحاء  كل  في  اليهود  ان  سيجد  العشرين 
بسبب هويتهم اليهودية، ومع األسف كنا قبل حوالي ستني عاما شهودا على 
الفظائع التي تعرض لها اليهود ولم يكن لهم مكان امن يلجئون له، ولذلك كان 
احد األسباب لتأسيس دولة إسرائيل هو ان يجد اليهود مكانا آمنا يلجئون 
له. وهذا يختلف كثيرا عما يقوله الفلسطينيون “نريد دولة لشعبنا وكذلك 
الثاني.  نرفض  ولكننا  األول  طلبهم  نقبل  نحن  دولتكم”.  داخل  أرضا  نريد 
للفلسطينيني  بالنسبة  ماذا  العودة:  حق  عن  محرج  لسؤال  جواب  أسوأ  أما 
الذين عاشوا فعليا في تل ابيب وحيفا، عاشوا هناك في بيوتهم وذهبوا إلى 
املدارس وترعرعوا ونشئوا في ما هو اليوم إسرائيل، اال يحق لهم العودة؟ 
احلق  لهم  لهم،  نعم  شعبهم،  دول��ة  في  العيش  في  احل��ق  لهم  س��يء:  ج��واب 
مع  مجتمعهم  مع  العيش  في  احلق  لهم  الفلسطينية،  الدولة  في  العيش  في 
اليهودي،  الفكرة ان يكون هناك دولة يهودية للشعب  ثقافتهم مع عاداتهم، 
الفلسطينيني  آالف  مئات  تدفق  أما  الفلسطيني،  للشعب  فلسطينية  ودول��ة 
إلى إسرائيل دولة اليهود فهذا غير مقبول مطلقا. الحظوا االعتماد على علم 

النفس في الفرق بني اجلواب املؤثر واملفيد واجلواب السيئ.
في كل األحوال املجال ال يتسع للحديث عن كل الفصول على أهمية ذلك، 
ولكن من املمكن ان نذكر عناوينها للفائدة وملعرفة مدى شمولية الدليل، كيف 
تتحدث عن إيران النووية، غزة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، الرسالة 
إلسرائيل،  والعسكري  املالي  الدعم  القدس،  املستوطنات،  السالم،  املركزية 
اجلدار األمني واحلواجز، حق العودة، األمم املتحدة، العرب اإلسرائيليون، 
الرئيس  حديث  وطريقة  لغة  من  مفيدة  دروس  الكراهية،  وثقافة  األطفال 
أما  اجل��ام��ع��ات.  داخ��ل  إسرائيل  األم��ري��ك��ي،  لليسار  احل��دي��ث  كيفية  اوب��ام��ا، 
املالحق، األول عن األسئلة الصعبة واحملرجة وكيفية التعاطي معها، الثاني 
وشعارات  بوسترات  الرابع  مهمة،  أرقام  الثالث  حماس،  ميثاق  من  ترجمة 

مفيدة.
آلية العمل هذه مبعنى حرص قيادات اللوبي الصهيوني على تنظيم العمل 
الصحيح  بالشكل  مبهامهم  وقيامهم  نشطائه  كفاءة  من  والتأكد  وتوزيعه 
أو  الكونغرس  في  فقط  ليس  موجود  واللوبي  مثمرة،  لنتائج  يؤدي  ما  هي 
البرملانات األوروبية، بل هو موجود في مختلف قطاعات  البيت األبيض أو 
منظمات  ولديهم  الطالب  سكن  وفي  اجلامعات  في  منظمات  لديهم  املجتمع، 
مختصة مبراقبة وسائل اإلعالم مثل منظمة »كاميرا« وغيرها، وعملهم كله 
عناصرهم  كل  ويستخدمون  ومتواصل  والترغيب  الترهيب  مبدأ  من  ينطلق 

وكل طاقاتهم، كل في مجاله ويستغلون كل حدث مهما صغر.
أن���ا ال ادع���ي أن��ن��ا إذا س��اب��ق��ن��اه��م ف��ي احل��دي��ث م��ع ال��ش��ع��وب األوروب��ي��ة 
ان  يجب  كبيرة  أهمية  له  هذا  بالتأكيد  ولكن  حتل،  مشكلتنا  فان  واألمريكية 
نتنبه لها، على األقل ان نعرف كيف نتحدث لهؤالء وان نعرف خصائصهم 
لقلب  بحاجة  ولسنا  الصهيوني  اللوبي  مثل  للكذب  بحاجة  لسنا  الثقافية، 
احلقائق، فقط علينا ان نعرف كيف نعبر عن أنفسنا وكيف نوصل احلقيقة 
ليس  باريس  أو  نيويورك  سكان  مع  احلديث  ه��ؤالء،  يفهمها  وطريقة  بلغة 
يكون  ان  املمكن  من  وجباليا،  احللوة  وعني  الدهيشة  أبناء  مع  احلديث  مثل 
وأمثلة  مختلفة  وثقافة  مختلفة  بلغة  ولكن  الفكرة  ونفس  املضمون  نفس 
الغربي  اإلع���الم  ك��ان  كيف  الثانية  االن��ت��ف��اض��ة  ف��ت��رة  ف��ي  الح��ظ��ت  مختلفة، 
بريطاني  أو  أمريكي  أصل  من  إسرائيلي  بني  التلفزيونية  املناظرات  يجري 
فقط  ليست  املسألة  ابتدائي،  األول  مبستوى  االجنليزية  لغته  وفلسطيني 
واملصطلحات  الثقافة  ملعرفة  يؤهلك  اللغة  ناصية  امتالك  ان  بل  اللغة  في 

املستخدمة واألمثلة املناسبة التي يفهمها أصحاب تلك الثقافة.
اخل��ارج  ف��ي  طالبنا  أو  سفاراتنا  موظفو  أو  دبلوماسيونا  يخضع  ه��ل 
للعاملني  متخصصة  دورات  لدينا  ه��ل  امل��ج��ال؟  ه��ذا  ف��ي  تعليمية  ل���دورات 
أح��داث،  ع��دة  ت��ذك��رت  الصهيوني  الكتيب  لهذا  ق��راءت��ي  أث��ن��اء  اإلع���الم؟،  ف��ي 
القضية  ح��ول  نيويورك  في  املتحدة  ل��ألمم  مؤمتر  في  كنا  امل��رات  إح��دى  في 
كبار  م��ن  وه��و  كلمته  الفلسطيني  ال��وف��د  رئيس  ألقى  وعندما  الفلسطينية 
الفلسطينيني بدأ حديثه عن املؤمتر الصهيوني األول ثم حتدث عن  الزعماء 
وعندما  الثالثينيات  في  األبيض  الكتاب  ثم   29 ع��ام  أح��داث  ثم  بلفور  وع��د 
اقترب من فترة النكبة انتهى وقته، علما ان احلضور كان من اخلبراء الذين 
املطلوب  وعن  اليوم  عن  حديثا  ينتظرون  وكانوا  التاريخ  ذلك  كل  يعرفون 
مجلس  مؤمتر  في  كنا  الثانية  االنتفاضة  بداية  في  أخ��رى  م��رة  وف��ي  عمله. 
العام لصاحلنا،  املتحدة في جنيف وكان اجلو  التابع لألمم  حقوق اإلنسان 
وكان معنا احد األطفال الذي فقد عينه برصاص جيش االحتالل وغيره من 
ال  بطائرات  نابلس  قصف  االحتالل  ان  اجللسة  أثناء  خبر  وجاء  الضحايا، 
ال  الفاشيون  »ه��ؤالء  وق��ال  طارئة  كلمة  الفلسطيني  املندوب  فطلب   16 أف 
ينفع معهم سوى الكفاح املسلح«، فأصبح املندوبون األجانب يسألوننا إذن 

ماذا تريدون منا وملاذا جئتم إلى هنا.
دام  ما  األقل  على  طفيفة،  تعديالت  مع  الكتيب  هذا  نستخدم  ان  لي  خطر 
ليس لدينا ما هو مثله حتى اآلن، فإذا استخدمناه نحن يصبح حقيقة وليس 
أكاذيب وتضليل، فما ورد فيه في الواقع يعبر عن املوقف الفلسطيني، فنحن 
بهذه  العالم  يخاطب  ان  عليه  من  ونحن  للسالم  يسعى  من  ونحن  الضحية 

احلقائق. وليس عيبا ان تتعلم من عدوك. 

* شوقي العيسه، مدير مركز إنسان للدميقراطية وحقوق اإلنسان، كاتب وحقوقي 
فلسطيني. 
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اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في عام 1965 اتفاقية القضاء على جميع 
العنصري  التمييز  االتفاقية  العنصري )CERD(، وُتَعرمِف هذه  التمييز  أشكال 
أو  العرق  أس��اس  علي  يقوم  تفصيل  أو  تقييد  أو  استثناء  أو  متييز  »أي  بوصفه 
اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة 
االعتراف بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي 
قدم املساواة، في امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي 
ميدان آخر من ميادين احلياة العامة. ويوجد التمييز العنصري املؤسسي عندما 
الدولة واملؤسسات الرسمية؛ وقد طورت احلكومات  يتجلى في قوانني وأنظمة 
 1948 عام  منذ  البيضاء  أفريقيا  جنوب  وحكومة  إسرائيل  من  كل  في  املتعاقبة 
األصليني  السكان  التي تغلغلت عميقا في حياة  القوانني والسياسات  نظاما من 
ال��زواج واحلياة العائلية، العمل،  في مجاالت حيازة األراض��ي وامللكية، اإلقامة، 

التعليم والصحة، وحرية احلركة والتنقل.
بعد اكتشاف الذهب في »ويتووترستراند«؛ حارب البريطانيون بنجاح ضد 
 ،1902-1899 األع��وام  خ��الل  أفريقيا  جنوب  في  الهولنديني،  أحفاد  »البوير«، 
أفريقيا عام 1909 ومت  البريطاني باعتماد دستور الحتاد جنوب  البرملان  وقام 
اإلعالن عن ذلك االحتاد في العام التالي. ومثل هذا االحتاد تسوية للخالفات بني 
تهميش  ذلك  وتبع  استيطانيتان.  جماعتان  كالهما  حيت  والبوير؛  البريطانيني 
تدريجي للسكان األصليني من خالل اعتماد وسائل وسياسات متنوعة؛ مبا فيها 
عن طريق سن قانون األراضي في عام 1913، حيث أعلن ذلك التشريع عن %87 
من أراضي جنوب أفريقيا »أراٍض بيضاء«، وبذلك دفع أبناء الغالبية السوداء إلى 

خارج أراضيهم وحصرهم في 13% من األراضي األكثر هامشية في البالد.
وصل احلزب الوطني للسلطة في عام 1948؛ وقام باملزيد من إضفاء الطابع 
الرسمي واملزيد من املأسسة على املمارسات الواسعة للتفرقة العنصرية؛ من خالل 
سن قوانني عنصرية جديدة؛ مثل قانون تسجيل السكان )1950(؛ حيث نتج عن 
هذا القانون تصنيف رسمي للسكان إلى أربعة مجموعات عرقية: بيض، هنود، 
ملونني وأفارقة، وقانون الزواج املختلط )1949(؛ وقانون اآلداب )1957( الذي 
التوالي.  العنصري على  الفصل  التي تخترق خطوط  ال��زواج والعالقات  يحظر 
استخدم »الوطنيون« ]نسبة للحزب الوطني العنصري احلاكم- املترجم[ قانون 
أع��اله كأساس من أجل تطبيق سياسات ضبط ومراقبة تدفق  املذكور  األراض��ي 
السكان خالل سنوات الستينيات. وكان الهدف من ذلك هو تقليص عدد السكان 
بوصفها  تعيينها  مت  التي  البالد  أراض��ي  في   %87 في  األف��ارق��ة  السود  األصليني 
»جنوب أفريقيا البيضاء«؛ كما فرض قانون املناطق اجلماعية لعام 1955 حظرا 
على األفارقة مينعهم من التواجد في جنوب أفريقيا )البيضاء( ألكثر من 72 ساعة 
أعمال  األفارقة مع  العمال  العمل مبطابقة  بدون تصريح رسمي، وقامت مكاتب 
محددة، ومنحتهم التصاريح الرسمية للعمل والعيش في بلدة بعينها؛ حيث قيد 
قانون املناطق اجلماعية حقوق املواطنة لألفارقة السود وحصرها في 13% من 

األراضي األكثر فقرا في جنوب أفريقا، التي عرفت ب�«البانتوستانات«.
عمليات  خ��الل  من  السكاني  التدفق  وضبط  مراقبة  سياسة  متابعة  وج��رت 
قانون  ص���دور  وب��ع��د  1955؛  ال��ع��ام  ف��ي  امل��ث��ال،  سبيل  على  ال��ق��س��ري.  الترحيل 
املناطق اجلماعية؛ مت طرد أكثر من 600،000 من السكان األفارقة األصليني من 
»صوفياتاون«؛ التي كان الناس من مختلف األعراق يعيشون فيها بسالم لسنوات 
طويلة. فقد حدد قانون املناطق اجلماعية »صوفياتاون« باعتبارها منطقة بيضاء 
فقط؛ مما جعل اإلقامة فيها غير قانونية لألشخاص من األع��راق األخ��رى ما عدا 
مت  البلدات  من  مجموعة  وه��ي  سويتو؛  مقاطعة  في  األف��ارق��ة  إلقاء  ومت  البيض. 
تعيينها باعتبارها مناطق للسود؛ والتي كانت مبثابة احتياطي لأليدي العاملة 
جلوهانسبرغ التي تبعد عشرة كيلومترات فقط. خالل الستينيات والسبعينيات 
من  أفريقي  مليون   3.5 من  ألكثر  قسري  ترحيل  عمليات  نفذت  والثمانينيات؛ 
أراضيهم وأمالكهم، وجرى بني عامي 1966 و1975 محاكمة 5.8 مليون أفريقي 

مبوجب القوانني املقيدة حلرية احلركة.
ال��ذي انتهت فيه صالحية  أي��ار 1948، وه��و ذل��ك اليوم  ال��راب��ع عشر من  في 
االنتداب البريطاني على فلسطني؛ مت اإلعالن عن »تأسيس دولة يهودية في »أرض 
إسرائيل«، لتعرف باسم دولة إسرائيل«. إسرائيل هي واحدة من الدول القليلة التي 
ليس لها دستور، واعتمدت بدال من ذلك مجموعة من القوانني األساسية، وفي عام 
1985؛ مت إعادة التأكيد في الكنيست اإلسرائيلي على طابع إسرائيل باعتبارها 
دولة يهودية؛ عندما صادقت الكنيست على قانون أساس مينع األحزاب السياسية 
من املشاركة في االنتخابات إذا كانت تعارض »وجود دولة إسرائيل بوصفها دولة 
الشعب اليهودي«. وبكلمات أخرى، فإن أولئك الذين يريدون الدولة أن ال تكون 

لليهود فقط؛ وإمنا دولة جلميع مواطنيها، ال ميكنهم املشاركة في االنتخابات. 
ومتاما مثل جنوب أفريقيا؛ تبنت إسرائيل قوانني وسياسات تهدف حلرمان 
السكان األصليني من الوصول إلى أراضيهم وأمالكهم. قدرت جلنة األمم املتحدة 
أراض��ي  من   %80 حوالي  أن  فلسطني(  بشان  الدولية  التوفيق  )جلنة  للتوفيق 
إسرائيل هي أمالك ص��ودرت من الفلسطينيني. وال يزال الفلسطينيون ممنوعني 
األي��ام؛ ميتلك  أراضيهم. وهذه  أو تأجير  امتالك  القانون اإلسرائيلي من  مبوجب 
كنتيجة  وذل��ك  إسرائيل؛  في  األراض���ي  من  فقط   %3 حوالي  إسرائيل  فلسطينيو 

التشريعات  مب��وج��ب  أراض��ي��ه��م  م��ن  املتواصلة  الفلسطينيني  جت��ري��د  لعمليات 
اإلسرائيلية العنصرية.

امل��واط��ن��ني  لترحيل  إس��رائ��ي��ل  ب��ي��د  أداة  ل��ع��ام 1952  ال���ع���ودة  ق��ان��ون  وك���ان 
أينما كان، احلق في  القانون »كل يهودي،  الفلسطينيني من أراضيهم. مينح هذا 
الهجرة إلسرائيل وأن يصبح مواطنا إسرائيليا«. وقد مت الحقا توسيع هذا احلق 
اليهودية، واألطفال األحفاد لزوج�/�ة  الزوج/�ة  لليهود »ليشمل األطفال، أطفال 
يهودية«. وفي حني يتعامل هذا القانون بسخاء جتاه املهاجرين اليهود من جميع 
أنحاء العالم؛ فإنه مييز ضد الفلسطينيني الذين ولدوا فعليا على أرض فلسطني، 
ومييز ضد أنسالهم أيضا. هناك مئات اآلالف من الالجئني الفلسطينيني الذين فروا 
1948؛  عام  منذ  اإلسرائيلية  والقوات  الصهيونية  املليشيات  وع��دوان  عنف  من 
قانون  يعترف  لم  حيث  إسرائيل؛  داخ��ل  وممتلكاتهم  أراضيهم  عن  عزلهم  جرى 
العودة اإلسرائيلي، بحق هؤالء الفلسطينيني في العودة إلى مواطنهم في ديارهم. 
والسبب ببساطة؛ ألنهم ليسوا يهودا. في عام 1967 مت حرمان حوالي 70،000 
فلسطيني من السكان األصليني من حقهم في البقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 
وذلك ألنهم لم يكونوا موجودين في األراضي احملتلة أثناء إجراء التعداد السكاني، 
الذي نفذته إسرائيل بعد حرب حزيران 1967 بوقت قصير. وفي عام 2003؛ مت 
مترير قانون »مؤقت« من قبل الكنيست يحرم الفلسطينيني من الضفة الغربية 
من  إسرائيليني/إسرائيليات  مواطنني  من  واملتزوجني/املتزوجات  غزة  وقطاع 

العيش في داخل إسرائيل.
يتطلب التمييز العنصري املؤسسي نظاما إداريا لتعريف وتقسيم السكان إلى 
هويات عرقية أو طائفية، ويستتبع حقوقا وتعامالت مختلفة حسب التصنيف. 
فقد قاد قانون تسجيل السكان في جنوب أفريقيا لعام 1950 إلى إنشاء السجل 
الوطني للسكان؛ الذي اشتمل على تسجيل االنتماء العرقي لكل شخص؛ استنادا 
إلى تصنيفهم إلى أربعة مجموعات عرقية: »أسود«، »أبيض«، »ملون« و«هندي«. 
تصنيف  »مجلس  وك��ان  الشخصية.  الهوية  في  التصنيف  لهذا  اإلش���ارة  ومت��ت 
األعراق« هو اجلهة التي تتخذ القرار النهائي بشأن احلاالت املتنازع عليها حول 
االنتماء العرقي لشخص ما. وحظي املصنفون عرقيا ك�«بيض« باملعاملة الرسمية 
األفضل، كما مت اعتبارهم كائنات متفوقة بالنسبة لآلخرين؛ بينما حصل األفارقة 
األصليني على املعاملة األسوأ. كما نتج عن هذا القانون تفرقة بني العائالت، حيث 
أف��راد األس��رة ك��«ملونني«، فيما جرى تصنيف أفراد  حدث أن مت تصنيف بعض 
آخرين من نفس األسرة ك�«أفارقة«، وبناء عليه؛ مت إجبار هؤالء على العيش في 
أحياء سكنية منفصلة، والذهاب إلى مدارس مختلفة وفقا للتصنيف العنصري. 
لعائلة  ع��ام 1955  ول��دت في  التي  لينغ«  امل��ث��ال، في حالة »س��ان��درا  على سبيل 
عليها  ف��رض  وبالتالي،  »ملونة«،  أنها  على  تصنيفها  وج��رى  بيضاء،  محافظة 
أن تدرس في امل��دارس املخصصة لألطفال السود، وعندما تغير القانون في عام 
1967؛ مت إعادة تصنيفها على أنها بيضاء؛ حيث تقرر أن الطفل املولود ألبويني 

من البيض ال ميكن أن يتبع إلى مجموعة عرقية أخرى.
في عام 1958؛ كان السكان السود محرومني من حقوق املواطنة؛ حيث أصبحوا 
ال��ذات��ي؛ مت  للحكم  القانونية مواطنني في واح��دة من عشرة مناطق  الناحية  من 
حتديدها على أساس قبلي وسميت »بانتوستانات«؛ وأربع من هذه البانتوستانات 
ل���«أوط��ان«  اجلنسية  قانون  ص��در  لذلك؛  والحقا  مستقلة،  دول  تسمى  أصبحت 
ال�«بانتو« لعام 1970؛ مضيفا املزيد من مأسسة  – بفتح امليم والطاء(  )مواطن 
القيود على حقوق املواطنة واجلنسية ألبناء األغلبية السوداء  في »األوطان« أو 
البانتوستانات، املوجودة على مساحة 13% من أفقر أراضي جنوب أفريقيا، وذلك 
وفقا لالنتماء العرقي. فعلى سبيل املثال، الزولو محصورون في أراضي الزولو، 
السوثو  االغزانكولو،  في  الشانغان  والسيسكي،  الترانسكي  في  األكسوساس 
اجلنوبيني في الكواكوا، السوثو الشماليني في ليباوا، نديبليس في كوانديبلي، 
ومت  كانغوين.  وال��س��وازي  فيندا  في  فينداس  ثاتسوانا،  بوفو  في  التيتواناس 
ترحيل السكان السود إلى »بانتوستاناتهم«؛ حيث قامت احلكومة بعزل السكان 
عن بعضهم البعض بحسب الهوية العرقية، ووفرت لهم تعليما أقل شأنا، ونفس 
تزويد  جرى  حيث  األخ��رى؛  العامة  واخلدمات  الصحية  للرعاية  بالنسبة  األم��ر 
السود بخدمات أقل شأنا بكثير من تلك التي كانت تقدمها لسكان األقلية البيضاء. 
وكل ذلك بناء على قوانني عنصرية ومتييزية؛ مثل قانون تعليم ال�«بانتو« لعام 

1953، و«قانون املرافق العامة املنفصلة« لعام 1953.
أما في إسرائيل، يفرض قانون تسجيل السكان لعام 1965 على جميع املقيمني 
في إسرائيل تسجيل انتمائهم العرقي ودينهم في سجل السكان، ويفرض عليهم 
احلصول على هوية شخصية؛ وحتمل الهوية الشخصية بيانات تظهر االنتماء 
العرقي؛ وإذا ما كان الشخص »يهوديا«، »عربيا«، »درزيا«، أو كما هو مسجل لدى 
وزارة الداخلية اإلسرائيلية، ويصنف اليهودي كيهودي عندما تكون أمه يهودية. 
وعندما يعرض شخص ما بطاقته الشخصية ألحد أفراد الشرطة، ضباط األمن، 
يعرفون  ه��ؤالء  ف��إن  اإلسرائيلية؛  احلكومية  املكاتب  في  للموظفني  أو  اجل��ن��ود، 
»القطاع« الذي ينتمي إليه الشخص بناء على ما هو مذكور في بطاقة هويته. وال 
يعترف بقومية »إسرائيلية« في إسرائيل؛ وهكذا ال تذكر صفة »إسرائيلي« أمام 

خانة اجلنسية/ أو القومية في بطاقة الهوية اإلسرائيلية إطالقا.
في  يوجد  اإلن��س��ان؛  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  ملكتب  ووف��ق��ا 
السكان  وب��ني  اإلسرائيليني  اليهود  ب��ني  مييز  م���زدوج  قانوني  »ن��ظ��ام  إسرائيل 
وهذه  اليهودية«؛  ل�«القومية  مشيدة  منزلة  أس��اس  على  األصليني  الفلسطينيني 
املمارسة القانونية املؤذية؛ تظهر واضحة وجلية في جميع العمليات واإلجراءات 
املتعلقة بتطبيق النظام القانوني، بدءا من احلق في الوصول للمعلومات، مرورا 

باحلق في محاكمة عادلة وحتى إجراءات االعتقال ومعاملة السجناء«.
وبناء على كل ذلك، يوجد في إسرائيل، كما كان في جنوب أفريقيا سابقا؛ متييز 
عنصري مؤسسي بني املجموعات العرقية املختلفة، وأدى وجود مثل هذا النظام 
اإلنسانية؛  باعتباره جرمية ضد  األبارتهايد  اإلع��الن عن  إلى  أفريقيا  في جنوب 

وهذا نفس النظام الذي تعمل به دولة إسرائيل وال زالت تطوره وتعززه؟!

هما   Bangani Ngeleza وبنغاني جنيليزا   Adri Nieuwhof نويهوف  أدري   *
شارك  وقد  التوالي،  على  وهولندا  أفريقيا  جنوب  من  كل  من  مستقالن  مستشاران 
جنيليزا في حركة ا التحرير الوطني كعضو  في املؤمتر الوطني األفريقي لإلطاحة 
بنظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا؛ فيما شاركت نيوهوف في دعم املؤمتر الوطني 
اللجنة  في  كعضو  نشاطها  خالل  من  وذلــك  التحررية؛  أهدافه  لتحقيق  األفريقي 

الهولندية  للتضامن مع الشعب اجلنوب أفريقي

التمييز العنصري املؤسسي في إسرائيل وجنوب أفريقيا
بقلم: أدري نويهوف وبانغاني جنيليزا*

شبكة الطرق اخلاصة باملستوطنني تلتهم أراضي الفلسطينيني بالضفة الغربية. 
)OCHA :املصدر(
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ال معنى ملناقشة قضية فلسطني بدون التطرق لدور االمبريالية في خلق 
وإدامة الصراع الفلسطيني – الصهيوني، وفضال عن ذلك؛ فإنه من املستحيل 
في  األوس��ع  العربي  باحمليط  الفلسطينية  القضية  رب��ط  ب��دون  بذلك  القيام 

الشرق األوسط وباملصالح االمبريالية الغربية في املنطقة.
التصورات  من  تعقيدا  أكثر  هي  واالستعمار  باالمبريالية  فلسطني  فعالقة 
الكالسيكية لهذه العالقة، حيث قامت الدول الغربية تاريخيا باستغالل موارد 
من  النمط  هذا  أن  من  وبالرغم  تستعمرها.  كانت  التي  الثالث«  »العالم  بلدان 
ميلكون  ال  عام  بوجه  الفلسطينيني  أن  إال  هنا؛  مكانا  جزئيا  يحتل  االستغالل 
ولذات  العاملية،  لألسواق  بالنسبة  خاصة  القيمة،  السلع  أو  امل��وارد  هذه  مثل 
السبب؛ ال يوجد أيدي عاملة فلسطينية أو سوق استهالكي له قيمته بالنسبة 
التاريخي  التوجه  في  فلسطني  أهمية  تكمن  ذلك،  من  وبدال  العاملي.  للرأسمال 
القيمة  فاملوارد  االمبريالية جتاه موقعها اجلغرافي االستراتيجي،  أبدته  الذي 
موجودة في العالم العربي األوسع، وصدى رمزية فلسطني بني العرب وجميع 

أنحاء »العالم الثالث« بوصفها قضية ملهمة في حتدي القوى االمبريالية.
وي��رس��ي ه���ذا ال��ف��ه��م األس����اس ال���ذي ي��ج��ب ع��ل��ى امل���رء أن ي��ن��ظ��ر م��ن خالله 
لالمبريالية الغربية باعتبارها السند التاريخي واملستمر للحركة الصهيونية 
وإلنشاء دولة إسرائيل واستمراريتها، بيد أن ذلك؛ ليس من أجل إغفال حقيقة 
أن أسباب ظهور احلركة الصهيونية كان لها منطقها الداخلي اخلاص؛ آخذين 
باالعتبار التمييز العنصري األوروبي ضد اليهود، وصعود القومية األوروبية 
اإلستراتيجية  العهود  استمرت  ذل��ك،  وبرغم  عشر.   التاسع  القرن  نهاية  مع 
األصل،  في  صياغتها  متت  التي  الغربية  واالمبريالية  الصهيونية  بني  املزيفة 
الغربي احلاسم إلسرائيل؛ وميثل  االمبريالي  الدعم  وواصلت صياغة وتأطير 
في  الغوص  من  بد  ال  السبب؛  ولهذا  هنا.  يجري  ما  لفهم  األساسي  اإلط��ار  ذلك 
وفي  القوى،  هذه  لصالح  تاريخيا  إسرائيل  تلعبه  ال��ذي  االستراتيجي  ال��دور 
الوقت احلاضر؛ ألنها ترسي األساس لفهم الكيفية التي ميكن للقوى املناهضة 

أن تعمل بها في التصدي لها بطريقة فعالة. 

دور إسرائيل في خدمة االمبريالية والرأسمالية
الصهيوني  املفكر  قدم  الوجود،  إلى حيز  إسرائيل  أن تظهر دولة  قبل  حتى 
املصالح  خدمة  على  وتقوم  توجد  أن  ميكن  لدولة  رؤي��ة  هيرتسل«  »ث��ي��ودور 

»حصنا   – األوس��ط  الشرق  منطقة  في  واس��ع  نطاق  على  الغربية  االمبريالية 
جميع  فهم  وقد  البربرية.«1  ضد  للحضارة  متقدما  ومخفرا   ... آسيا  ضد  منيعا 
أله��داف  ال��والء  ه��ذا  ب��أن  األي��ام،  ه��ذه  وحتى  الدولة  قيام  قبل  الصهاينة  القادة 
على  وهيمنتها  إسرائيل  لدولة  الدعم  ضمان  شأنه  من  الغربية؛  االمبريالية 
أم«  »دول��ة  لها  ك��ان  التي  األخ��رى  االستعمار  حل��االت  وخالفا  العربي،  العالم 
بريطانيا  مثل  العسكري،  املشروع  هذا  مثل  وتنفيذ  والتمويل،  الدعم  لتوفير 
هذه  ملثل  تفتقر  الصهيونية  فاحلركة  اجلزائر،  في  فرنسا  أو  الهند  في  العظمى 
سنواتها  في  فعليا  الصهيونية  احلركة  فشلت  السبب؛  ولهذا  األم«.  »ال��دول��ة 
األولى، فال كسبت الكثير من التأييد على املستوى العاملي وال حتى في أوساط 

اليهود أنفسهم حتى نهاية احلرب العاملية األولى.
بحاجة  أنها  الصهيونية  القيادة  أدرك���ت  عندما  تتغير  األم���ور  ب��دأت  وق��د 
كانت  احل��ال��ة،  ه��ذه  ف��ي   – داع��م��ة  امبريالية  مصالح  م��ع  مشروعها  مل��زاوج��ة 
لها،  داعمة  كبرى  إمبريالية  قوة  لوجود  تواقة  العظمى  بريطانيا  صهيونية 
بدون  أنه  أدركت  التحديد؛  وجه  وعلى  حتتها،  تعمل  مبظلة  بتزويدها  وتقوم 
مثل هذا الدعم، فلن تستطيع االستمرار في مشروعها من ناحية مالية، عسكرية 

أو معنوية وأخالقية.
وفي وقت مبكر، قامت القيادة الصهيونية بوعي كامل ببيع اخلدمات التي 
الدعم  العظمى، وذلك مقابل احلصول على  أن تقدمها لبريطانيا  ميكن للحركة 
املنظمة  تأسيس  في  املشاركني  القادة  أحد  فلسطني.  في  يهودية  دول��ة  إلقامة 
ذلك  عن  أعلن  Max Nordau؛  ن��ورداو«  »ماكس  وهو  العاملية،  الصهيونية 
ألعضاء  متحدثا  لندن  في  قدمه  خطاب  في   1920 ع��ام  مت��وز   12 في  صراحة  

البرملان البريطاني، جاء فيه:
نحن  علينا،  أن  اعتقدمت  األول��ى،  العاملية  احل��رب  في  خطيرة  حلظة  خ��الل 
التي  الوعود  مقدمني  إلينا  بااللتفات  وقمتم  مفيدة،  خدمة  لكم  نقدم  أن  اليهود، 
بلفور[،  لوعد  إش��ارة  ]في  مرضية  اعتبارها  ميكن  ولكن  عامة،  ما  نوعا  كانت 
تخصكم،  التي  للمقترحات  بالوالء  نشعر  وكنا  االعتبار،  في  توجهاتكم  أخذنا 
نحن فقط نريد أن نستمر، فقد أبرمنا معكم عهدا، ونحن ننظر بعناية للمخاطر 
عليه  احلصول  في  تأملون  ما  نعرف  ونحن  العهد،  بهذا  املتعلقة  وااللتزامات 
منا؛ يجب علينا حماية قناة السويس من أجلكم، وسوف نكون حماة طريقكم 
ال��دور  ه��ذا  لتحمل  جاهزون  ونحن  األوس��ط،  الشرق  عبر  متر  ألنها  الهند  إل��ى 

أقوياء  نصبح  ب��أن  لنا  السماح  منكم  يتطلب  ه��ذا  ولكن  الصعب؛  العسكري 
كفاية؛ لكي نكون قادرين على الوفاء بدورنا، الوالء بالوالء، اإلخالص يقابله 

إخالص.2
وبعد حرب عام 1967؛ حلت االمبريالية األمريكية محل بريطانيا العظمى 
لم تتغير طبيعة  الداعم إلسرائيل، ولكن؛  الرئيس  وفرنسا باعتبارها احلليف 
قناة  حماية  لتشمل  فقط   ليس  توسعت  أنها  وحتى  إسرائيل،  ودور  العالقة 
السويس، بل ملا هو أكثر أهمية؛ وهو تامني حماية طريق القوى الغربية لنفط 
مطلع  في  اليومية  اإلسرائيلية  هآرتس  صحيفة  كتبت  كما  األوس��ط.  الشرق 

اخلمسينات:
 خالل قيام إسرائيل بدور كلب احلراسة؛ ال يفترض أن يخشى من قيامها 
مع  متعارضا  ذلك  بدا  لو  حتى  العربية  ال��دول  جتاه  عدوانية  سياسة  باتخاذ 
إرادة الواليات املتحدة وبريطانيا، ولكن؛ إذا وجدت أية أسباب لذلك، فسيكون 
على الدول الغربية أن تغض الطرف أحيانا، ألنه ميكن االعتماد على إسرائيل 
تتجاوز  التي  ال���دول  تلك  م��ن  م��ج��اورة  دول  ع��دة  أو  واح���دة  دول��ة  معاقبة  ف��ي 

احلدود املسموح بها في فظاظتها نحو الغرب.«3
وفي نطاق هذه الوظيفة ظل الغرض األساسي لدولة إسرائيل على الدوام، 
»تهدد«  قد  قوة  أو  جهة  أي  وتدمير  اقتالع  قمع،  تخريب،  هو  اختصاصها؛  بل 
غير  احتياطاتها  خ��اص  وبشكل  املنطقة،  على  الغربية  والهيمنة  ال��وص��ول 
بأنها  واشنطن  قبل  من  املرات  أحد  في  وصفها  مت  والتي  البترول،  من  العادية 

»أعظم جائزة في تاريخ البشرية.«
تدعو  ق��وى  ألنها  املصالح؛  ه��ذه  العربية  القومية  القوى  ه��ددت  تاريخيا، 
وناضلت  الطبيعية،  م��وارده��ا  ف��ي  وحقها  العربية  للشعوب  املصير  لتقرير 
بداية  في  دول��ة   22 إل��ى  العربي  الوطن  مزقت  التي  املصطنعة،  التجزئة  ضد 
عالية  جيو-استراتيجية  قيمة  ذات  ببساطة  املنطقة  وظلت  العشرين.  القرن 
املتحدة على حتديد سقف  الواليات  الرأسمالية، عملت  للمصالح  بالنسبة  جدا 
االجندة التنموية العربية لكي تبقي على »امتياز« سيطرتها على منابع النفط 

في املنطقة، وأن ال يكون في قبضة جهة امبريالية أخرى.
تقويض  أج��ل  من  ملل  أو  كلل  ب��دون  املهمة  ه��ذه  ضمن  إسرائيل  عملت  وق��د 
اجن���ازات  وأب���رز  أف��ض��ل  ك��ون  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة،  القومية  التطلعات 
إس��رائ��ي��ل ك���ان ال��ه��ج��وم امل��ف��اج��ئ وه��زمي��ة ع��م��وم احل��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة العربية 
الناصرية عام 1967؛ فهذه لم تكن سوى قمة جبل اجلليد ملا تعهدت إسرائيل 
القومية  احلركة  بقايا  وجميع  أث��ر  أي  من  التخلص  حيث  من  ب��ه،  القيام  على 
السياسة  ه��ذه  أوج��ه  بعض  إل��ى  اإلش���ارة  هنا؛  بالذكر  اجلدير  وم��ن  العربية. 
وهام  ض���روري،  وه��ذا  لها،  التطرق  يتم  ما  ن��ادرا  حيث  احملمومة،  التوسعية 
بشكل  يرى  أخ��رى،  أماكن  وفي  العربي  العالم  في  القوي  االجت��اه  كون  بسبب 
خاطئ أن السياسات األمريكية تكون مدفوعة من قبل »اللوبي اإلسرائيلي« أو 
»اليهود«، أكثر من دوافع الطبقات احلاكمة األمريكية ومصاحلها الرأسمالية:

- قامت إسرائيل منذ إنشائها باالشتباك مع، وبهزمية أنظمة عربية مختلفة 
في حروب كبرى في 1948، 1956، 1967، 1973 و1982، وقد كانت إسرائيل 

هي املبادرة بالهجوم في جميع هذه احلروب ما عدا حرب العام 1973.
العربية املوجودة على أطراف  الدول غير  - دأبت إسرائيل دوما على دعم 
العالم العربي، مثل تركيا، إيران، كينيا وأثيوبيا؛ وذلك كوسيلة لضمان تبديد 
وهذا  جيرانها،  من  ذاتها  حلماية  الدفاعية  النفقات  على  العربية  الدول  موارد 
معروف في »قاموس« الدفاع اإلسرائيلي ب�«نظرية التطويق« الشامل. وقد  مت 
استخدام احلرب كوسيلة لكي تكون إسرائيل قادرة من خاللها على هدر املوارد 

العربية االقتصادية واملالية، السياسية والبشرية. 
العربي؛  العالم  في  والدينية  العرقية  األقليات  دعم  على  إسرائيل  دأبت   -
الداخل، وهذا معروف  العربية من  القومية  باعتبارها طريقة لكسر وإجهاض 
في القاموس اإلسرائيلي ب�«نظرية التحالف مع األطراف«، وقد استهدفت هذه 
مصر  العراق،  من  كل  في  خاص  وبشكل  العرب،  اليهود  بداياتها  في  السياسة 
واملغرب، وحتى وصلت هذه السياسة ألبعد من ذلك؛ عبر زراعة املتفجرات في 
اليهود  هجرة  من  موجة  وحتريك  إثارة  أجل  من  اليهودية؛  واملمتلكات  الكنس 
العرب إلسرائيل في مطلع اخلمسينات. كما حاولت إسرائيل إشعال نار التمرد 
مصر،  ف��ي  األق��ب��اط  مثل  ال��ع��رب��ي؛  العالم  ف��ي  أخ��رى  ومجموعات  أقليات  ل��دى 
ذل��ك طريقة  ال��س��ودان باعتبار  ال��ع��راق، وف��ي  لبنان، واألك���راد في  امل��وارن��ة في 

إلضعاف القومية العربية.
للغرب،  املوالية  العربية  األنظمة  مساعدة  لصالح  إسرائيل  عملت  وقد   -
ذكر  فقد  الداخلية،  الوطنية  احلركات  ضد  نفسها  عن  الدفاع  في  ومساعدتهم 

فلسطني ما بني الصهيونية واالمبريالية
طريقنا لالنتصار يكمن في فهم أسلوب عملهما 

بقلم: توفيق حداد*

طائرة حربية إسرائيلية من صنع أمريكي تشارك في قصف قطاع غزة، كانون األول ٢٠٠٨ )املصدر: أ.ب(
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العرب.
من  فالعديد  األمريكية،  االمبريالية  ضحايا  وحدنا  لسنا  نحن  وثانيا، 
الشعوب األخرى ناضلت ضد هيمنة الواليات املتحدة وامبرياليتها وشركائها 
فيما مضى وال تزال. بالنسبة لقضيتنا؛ يوجد حاجة كبيرة لدراسة التاريخ 
ومن  الداخلية،  األمريكية  أو  منها  العاملية  س��واء  النضالية،  التجارب  وتلك 
حتالفات  لعقد  اخل��اص؛  نضالنا  ضمن  ال��دروس  ه��ذه  استيعاب  محاولة  ثم 
وتشبيك في أوساط ضحايا تلك السياسات االمبريالية. فنحن اذا ما حتالفنا 
احلقيقة  جانبنا  وإل��ى  املضطهدين،  نحن  النهاية،  ف��ي  األغلبية  نشكل  معا 
والعدالة.  فبيننا العديد من نقاط التقاطع واللقاء احملتملة واإلمكانيات غير 
والروابط   التحالفات  هذه  بصياغة  قمنا  وكلما  حركتنا،  جانب  من  املستغلة 
على  احلصول  تستطيع  حركة  بناء  على  أكثر  قادرين  كنا  كلما  أعمق،  بشكل 
قوة  األكثر  األع��داء  ه��ؤالء  لهزمية  الالزمة  والوسائل  املعرفة  وعلى  امل��وارد، 

وتطورا – االمبريالية األمريكية ودولة إسرائيل الصهيونية.
في  املتنامية  العقوبات  وف��رض  االستثمارات  سحب  املقاطعة،  حركة  إن 
التحالفات،  ه��ذه  بعض  تنظيم  لكيفية  جيد  مثال  ه��ي  العالم؛  أن��ح��اء  جميع 
بناء  للتوسع  كبير  مجال  يوجد  أنه  كما  بفعالية،  النشاط  تنفيذ  ميكن  وكيف 
اخلير  أجل  ومن  فلسطني،  مصلحة  أجل  من  للحركة؛  املهمة  االجن��ازات  على 

العالم. لبقية 
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االشتراكية الدولية International Socialist Review، كانون أول 

2000-كانون ثاني 2001.

* توفيق حداد، باحث وكاتب فلسطيني له العديد من اإلصدارات منها: نحو أممية 
املتحدة على  الواليات  والفلسطينيون وحرب  إسرائيل  العوملة،  في  قراءات  جديدة: 

اإلرهاب. 

أن  صراحة  ذكر   _ اإلسرائيلي،  للموساد  سابق  رئيس  شافيت«،  »شبتاي 
إسرائيل دعمت القوات امللكية في اليمن ضد القوات اجلمهورية خالل سنوات 
يدعم  كان  ال��ذي  الناصر  عبد  إضعاف  ذلك  من  إسرائيل  وأرادت  الستينيات، 
العربي  العالم  »لتجزئة  شاملة  إستراتيجية  فكرة  من  وكجزء  اجلمهوريني، 

والبحث عن حلفاء في املنطقة،«4 حسب أقواله.
وغير  مباشرة  بصورة  إسرائيل،  شاركت  طويلة؛  سنوات  م��دى  على   -
ومن  البارزين،  والتقدميني  العرب  القوميني  وتصفية  اغتيال  في  مباشرة، 
ضمنهم الثائر املغربي الكبير مهدي بن بركة في عام 1967، قادة وأعضاء في 
والقادة  الثوريني  من  املئات  إلى  إضافة  اجلزائر،  في  الوطني  التحرير  جبهة 

في احلركات الوطنية اللبنانية والفلسطينية.
العسكري  تفوقها  حتدي  من  عربي  نظام  أي  منع  على  إسرائيل  عملت   -
من  ال��ع��رب  منع  أج��ل  م��ن  وبخاصة  األوس���ط،  ال��ش��رق  منطقة  ف��ي  وهيمنتها 
تطوير قدرات نووية. وفي سياق ذلك، قامت إسرائيل بتدمير املفاعل النووي 
العراقي خالل عملية جتميعه في فرنسا عام 1977، وقامت باغتيال مجموعة 
متنوعة من العلماء الذين كانوا يعملون في البرنامج النووي العراقي؛ ومن 
أبرزهم العالم املصري يحيى املشد في باريس. أيضا، قامت إسرائيل باغتيال 
صاحب فكرة مشروع املدفع العراقي العمالق في بروكسل، ودمرت بواسطة 

القصف مفاعل متوز )اوزاريس( العراقي في عام 1981.
احلركة  وتدمير  إضعاف  على  العمل  وت��ك��رارا  م��رارا  إسرائيل  حاولت   -
الوطنية الفلسطينية، بشكل خاص عام 1970 في غزة، عام 1982 في لبنان، 
في عام 1987 في االنتفاضة األولى، ومؤخرا خالل انتفاضة األقصى. وترمز 
التطلعات  إلى وحدة  أية حركة أخرى  أكثر من  الفلسطينية  الوطنية  احلركة 
العربية، وعملت حتى وقت قريب كجبهة تصدي رئيسية للهجمات  القومية 

االمبريالية الغربية ضد القومية العربية.
وبسبب جناحات إسرائيل الكبيرة ضد القومية العربية؛ تشارك إسرائيل 
في السنوات األخيرة في تقويض احلركات اإلسالمية الناشئة التي حان دورها 
لتغطي على ما كانت يوما ما أبرز احلركات الوطنية في جميع أرجاء املنطقة. 
اإلسالمية  احلركات  من  العديد  فإن  املتشددة؛  العربية  القومية  غرار  وعلى 
لالمبريالية  مناهضة  ك��ح��رك��ات  امل��س��اواة  ق��دم  على  نفسها  تظهر  الناشئة 
آخر،  صعيد  وعلى  نشاطاتها.  سحق  املطلوب  من  وبالتالي،  والصهيونية، 
إضفاء  إسرائيل  على  بكثير  األسهل  من  يجعل  »إسالميني«  أع��داء  وجود  فإن 
ذلك  ينبع  وال  ككل.  وللمنطقة  احلركات  لهذه  قمعها  عمليات  على  الشرعية 
فقط من تبرير هذا القمع حتت عباءة »احلرب على اإلرهاب«، أو ألن اإلسالم 
البلدان دخلت،  الواقع، ألن عددا من  نفسه ذو قوة توحيدية كدين؛ ولكن في 
من خالل عملية إنهاء االستعمار،  في مواجهة مع االمبريالية الغربية، وهي 
متيل بوجه عام إلدارة نضالها على أساس قومي أو أيديولوجي، وليس على 
أساس ديني؛ وهذا يجعل من الصعوبة مبكان على هذه الدول، وعلى أولئك 
مثل  يدعموا  أن  أو  مع  أنفسهم  يضعوا  أن  احلركات  هذه  مثل  مع  املتعاطفني 

هذا الكفاح.
حلليفتها  إسرائيل  قدمتها  التي  اخلدمات  عن  احلديث  يشمل  ال  ذلك  وكل 
الفصل  أفريقيا  ج��ن��وب  ف��ي  ك��ان  س���واء  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  خ���ارج  االمبريالية 
أمريكيا  وغواتيماال(،  هندوراس  )نيكاراغوا،  الوسطى  أمريكيا  العنصري، 
فقد  والهند(.  الشرقية  )تيمور  آسيا  وفي  وفنزويال(،  )كولومبيا  اجلنوبية 
الدور  هذا  كان  س��واء  الساحات؛  هذه  جميع  في  مهمة  أدوارا  إسرائيل  لعبت 
م��ن خ��الل ال��ت��زوي��د ب��األس��ل��ح��ة، اخل��دم��ات وال��ت��دري��ب؛ وذل���ك خ��دم��ة ملصالح 

االمبريالية األمريكية، وفي خدمة أتباعها الذين يعملون ضد أعدائها.
غنى  ال  حليفا  إسرائيل  من  جعل  الواسع  اجلماعي  النشاط  هذا  وطبيعة 
أكثر قيمة وفوق أي نظام عربي محلي  املتحدة، وهو  عنه بالنسبة للواليات 
تابع وميال للغرب، واملوجود على الدوام في حالة من عدم االستقرار نابعة 
أن  القول  أجل  من  ليس  كله  وه��ذا  الداخل.  في  شعبه  جتاه  شرعيته  عدم  من 
يفعل  أن  يستطيع  ال��ذي  القاهر  احلليف  هما  الصهيونية  واحلركة  إسرائيل 
الواليات  يضطر  مما  اإلسرائيلية،  القوة  على  قيود  يوجد  بالطبع،  يشاء.  ما 
يسقط  ال  أن  يجب  ذل��ك؛  على  وع��الوة  املباشر.  التدخل  على  أحيانا  املتحدة 
الصهيونية   – اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  والتطلعات  ال��دواف��ع  وج���ود  حسابه  م��ن  امل���رء 
بني  مصالح  تناقض  فيها  يحصل  التي  النادرة  احل��االت  في  ولكن  املستقلة، 
املتحدة  الواليات  تشد  عندما  أنه  الواضح  فمن  وإسرائيل،  املتحدة  الواليات 
إلى  املتحدة  للواليات  اإلسرائيلية  فالطاعة  إسرائيل.5  تستجيب  عضالتها 
جانب اندماجها العضوي في منظومة املصالح االمبريالية األمريكية؛ قد أدى 
األمريكي،  العسكري  اخلبير  اليهودية«.  »الدولة  على  الثناء  من  الكثير  إلى 
نقل  كيغان«،  »جورج  جنرال  امليجر  اجلو،  سالح  في  االستخبارات  وضابط 
كل  دوالر  بليون   125 سيتكلفون  األمريكيني  الضرائب  دافعي  أن  قوله:  عنه 
الشرق  في  إسرائيل  لقوة  مساوية  مسلحة  ق��وات  على  احلفاظ  أجل  من  عام 
»خمسة  تعادل  اإلسرائيلية  األمريكية  العسكرية  العالقات  وأن  األوس���ط، 

6.”CIA أجهزة
هذا هو اإلطار الصحيح الذي ميكن من خالله فهم وتفسير أفعال إسرائيل 
العديد  على  الرأسمالية  للمصالح  الباطن  من  مقاول  هي  فإسرائيل  اليوم؛ 
وجه  وعلى  عسكريا،  العربي  العالم  إخضاع  ضمنها  وم��ن  املستويات،  من 
منوذجا  ميثل  الفلسطيني  الشعب  بإخضاع  إسرائيل  قيام  فإن  اخلصوص، 

الفلسطينية،  امل��ق��اوم��ة  إلخ��م��اد  خ��الل��ه  م��ن  ت��ه��دف  ال���ذي  ال��ق��م��ع؛  ل��ه��ذا  محليا 
االس��ت��ع��م��اري  ال��ت��وس��ع  م��ن  طبيعي  بشكل  تنبع  امل��ق��اوم��ة  ف��ه��ذه  وب��ال��ت��ال��ي؛ 
الصهيوني واأليديولوجية، وجتعل من النشاط املناهض للصهيونية معادل 

للنشاط املناهض المبريالية الواليات املتحدة األمريكية.
إضافة لذلك، من املهم التأكيد على أن هذه املصالح ال تخص حزبا سياسيا 
فوق  هي  بل  دميقراطيا؛  أم  كان  جمهوريا  س��واه،  دون  املتحدة  الواليات  في 
الواليات  في  احلاكمة  الطبقة  كل  مصالح  هي  أخرى؛  وبكلمات  األح��زاب؛  كل 
الدميقراطي واجلمهوري رأسماليان يخدمان املصالح  املتحدة. فكال احلزبني 
الرأسمالية للواليات املتحدة األمريكية، وهما مدعومان من الشركات الوطنية 

الكبرى والعابرة للقارات. 
وقمعه  الفلسطيني  الشعب  حقوق  سلب  ف��إن  ال��ص��ورة؛  هي  ه��ذه  وطاملا 
وإمنا  السياسي،  الضغط  بجماعات  للتأثر  قابل  سياسي،  خيار  مجرد  ليست 
جزء متكامل من املصالح الرأسمالية للواليات املتحدة األمريكية. فاإلمدادات 
متثل  إلسرائيل،  الثابت  الدبلوماسي  والدعم  املستمرة،  والعسكرية  املالية 
تنفذ  أن  أج��ل  م��ن  حتتاجه  م��ا  بكل  إس��رائ��ي��ل  ل��ت��زوي��د  ال��الزم��ة  األدوات  كلها 
بكلماته  أوباما،  الرئيس  السبب، حتى  املطلوبة منها. ولهذا  األهداف  وحتقق 
املتحدة  الواليات  امبريالية  عن  املدافع  الهيكلية؛  الناحية  من  هو  املعسولة؛ 
النظام  هذا  جلعل  يسعى  أنه  املرجح  فمن  وعليه  منافسيها،  ضد  ومصاحلها 
املبادئ  وفق  عليه  سيحافظ  باختصار  عليه،  كان  مما  أفضل  بصورة  يعمل 

التوجيهية اإلستراتيجية لهذه السياسات.

التعلم من حتليل السياسة اإلمبريالية
ام��ب��ري��ال��ي��ة  م��ن��ط��ق  م��ن  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  إلخ����راج  م��ح��اول��ة  أي���ة  إن 
نوعا  ستكون  األوس��ط؛  الشرق  في  ومصاحلها  املتحدة  الواليات  ورأسمالية 
ما  بشان  وضوح  أي  إلى  للوصول  إمكانية  أية  يزيل  الذي  الذاتي؛  العمى  من 
هي عليه »املشاكل« احلقيقية  في الواقع، ناهيك عن إمكانية معرفة أي شيء 

عن احللول ملواجهة هذه املشكالت.
من  أوس��ع  إط��ار  في  يكون  أن  يجب  الفلسطينية  القضية  حل  فإن  وعليه، 
الداخل الفلسطيني، ليشمل املستوى اإلقليمي والعاملي ومرتبط أيضا بنضال 
مع  جنب  إل��ى  وجنبا  املتحدة،  ال��والي��ات  امبريالية  ضد  الداخلي  األمريكيني 
األول. وهذا  املقام  األمريكية في  الرأسمالية  التي تواجه في سياستها  القوى 
ليس هو املكان للدخول في هذا املوضوع لسعته وتعقيداته، ولكن يوجد هنا 

مالحظتان مناسبتان ومرتبطان بقضيتنا بشكل مباشر:
األولى، ال يوجد جلميع األمريكيني مصلحة في مآثر االستغالل االمبريالي 
األمريكي، وفي احلقيقة؛ إن الغالبية العظمى من األمريكيني ليس لهم مصلحة 
املاسة  االم��ب��ري��ال��ي��ة؛ ذل��ك ألن احل��اج��ة  م��ن ه��ذه  ي��ع��ان��ون  على اإلط���الق، كما 
جيوب  فقط  تثري  التكلفة  باهظة  عسكرية  اعمال  في  إنفاقها  يتم  للضرائب 
الفقراء أصال؛ وهذا يعني أن لدى  التي تستغل األمريكيني  النخبة األمريكية، 
الطبقات  ف��ي  موضوعيا  م��وج��ود  إستراتيجي  حليف  الفلسطينية  القضية 
أو  للفلسطينيني  اسرائيل  اضطهاد  من  تستفيد  ال  والتي  األمريكية،  العاملة 
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في تصعيد الصراع العربي اإلسرائيلي وتالشي السالم، ولكنه لم يوضح األسس 
التي يجب ان يقوم عليها سالم عادل وحقيقي بني طرفي الصراع. 

2. تناول الكاتب وائل أمني القاضي في كتابه »التربية في إسرائيل« الصادر عن 
إلى حتقيقها  التي يسعى  األه��داف  التربوية عام 1994  البحوث والدراسات  مركز 

جهاز التربية في إسرائيل وهي: 
حب إسرائيل والتمركز حولها.

إلى  الهجرة  نحو  اليهود  لدفع  منه  بد  ال  سيكولوجي  كعنصر  باالضطهاد  التذكير 
فلسطني. 

تكريس أسطورة الشعب املختار والشعور بالتميز والتفوق.
واإلمي��ان  واألرض  الفلسطيني  الشعب  ب��ني  التاريخي  االرت��ب��اط  على  التأكيد 

املطلق بحق ملكية ارض إسرائيل. 
تزوير التاريخ وتغيير حقائقه.

تشويه صورة العرب والتحريض عليهم.
التوسع واالحتالل. 

تكوين النزعة العسكرية واالستعداد للحرب والقتال. 
وخالل عملية حتليل النصوص يستنتج الكاتب التناقض في الفلسفة التربوية 
اإلسرائيلية مع األهداف والقيم السامية للتربية في املجتمعات الدميقراطية، وعلى 
العنصرية اإلسرائيلية  للتربية  السياسي  البعد  انه ال يظهر  اال  الكتاب  أهمية  رغم 

وتأثيرها املباشر على الصراع في املنطقة. 
للكاتب خالد ابو عصبة الصادر  “جهاز التعليم في إسرائيل”  3. تضمن كتاب 
جهاز  عن  تفصيلياً  شرحاً   2006 االسرائيلية  للدراسات  الفلسطيني  املركز  عن 

التعليم العبري والسياسات التربوية في إسرائيل حتى تاريخه. 
ويستنتج الكاتب ان جهاز التربية والتعليم في إسرائيل ال زال الوسيلة األولى واالهم 
التي استخدمت لتحقيق أهداف الصهاينة، ومدى مساهمته في خدمة االستيطان واالحتالل. 
وكتاب ابو عصبة يقر ان جهاز التربية والتعليم في إسرائيل عزز تنمية النزعة 
الدميقراطية، وان هذا  النزعة  أقوى بكثير من  الطلبة، وأنها  اليمينية لدى  القومية 
اجلهاز أراد ان يبني جيال عظيم القوة. وأوضح الكاتب ان احد املصادر الهامة التي 
وجهت جهاز التعليم العبري هو املصدر الديني، باعتمادها اعتماداً كثيراً على الدين 
من اجل تشكيل أجيال مشبعة بتعاليم التوراة والتلمود، وان هذا املصدر استغل من 

قبل احلركة الصهيونية ملصلحة مشروعهم السياسي. 
ان استنتاجات الكاتب على أهميتها العملية لم تتطرق إلى املواضيع السياسية 

املكونة للصراع وترك استنباط ذلك بشكل غير مباشر. 
      

خامتة: 
ميكن القول إن حاجة إسرائيل الدائمة لتبرير وجودها دفعتها منذ عام 1948 
وحتى اليوم، للعمل على »ادجلة« مواطنيها اليهود خلدمة مشروعها االستعماري. 
وفي سبيل هذا بنت منهاج التعليم لتخدم سياستها وممارساتها. وهذا واضح في 
والتلفزيون  املسرح  وفي  واملكتوبة،  املرئية  الصحافة  في  وواضح  التعليم  منهاج 
في  التعليم  جهاز  إن  املختلفة.  اإلسرائيلية  الثقافية  املؤسسات  وف��ي  والسينما 
الصهيوني  املعتقد  في  متمثلة  إيديولوجية  ألس��س  تأسيسه  منذ  خضع  إسرائيل 
التعليم  اعتبار  التعليم في اجتاهني: األول،  التعبير عنه من خالل جهاز  والذي مت 
اإليديولوجية  عبر  للطالب  اجلماعية  والهوية  الهوية  لبناء  وركيزة  روحية  أداة 
اعتبار  الثاني،  اآلخ��ر.  جت��اه  عنصرية  معتقدات  من  عنها  انبثق  وم��ا  الصهيونية 
التكنولوجي والرأسمالية والعوملة مبا يخدم  أداة مادية وركيزة للتطوير  التعليم 

ضرورات مواصلة االرتباط باملركز االستعماري.  

* عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى واحملررين، عضو مجلس تشريعي، كاتب وأديب فلسطيني. 

مقدمة:
يعتبر جهاز التربية والتعليم في أي بلد الركيزة األولى في حتديد معالم املجتمع، 
القضية  تعتبر  مجتمع  أي  في  والتعليمية  التربوية  القضية  ان  البعض  ويعتقد 
واحلضاري  الثقافي  امل��وروث  نقل  في  االستمرارية  على  قدرته  مدى  في  األساسية 

املتمثل بالقيم اخلاصة، وذلك بغرض احملافظة على ذاته وخصوصيته. 
ان التعليم اساس لنهضة أي مجتمع يحمل على عاتقه مهمة متميزة في مجاالت 
إعداد الكفاءات، ودفع االختراع التكنولوجي والتنمية االقتصادية، ولرفع معنويات 
الشعب واألمة، ويلعب دوراً ريادياً وشامالً في عملية بناء الدولة، كما انه يجب ان 

ميثل مشروعاً استراتيجياً لكل دولة. 
ت��ق��وم ال��ك��ت��ب ال��دراس��ي��ة مب��ن��ح ال��ش��رع��ي��ة ل��ن��ظ��ام س��ي��اس��ي واج��ت��م��اع��ي ق��ائ��م، 
واستخدمت كأدوات لتمجيد األمة وتعزيز هويتها القومية وتبرير اشكال من النظم 
االجتماعية والسياسية. كما تلعب الفلسفة التربوية دوراً مزدوجاً في بناء الذاكرة 
اجلمعية ألي امة: فهي من ناحية توفر احساساً باالستمرارية بني املاضي واحلاضر 
كتابة  تعيد  أو  تغير  األخرى  الناحية  من  وهي  املقبولة،  التاريخية  الروايات  بنقل 
استخدام  يستلزم  ما  غالباً  باملاضي  والتالعب  احلاضر،  حاجات  ليناسب  املاضي 
الكتب املدرسية نقطة بداية ممتازة  األمناط والتحامل في وصف اآلخر. لهذا توفر 

لدراسة وظيفة التنميط والتحامل في تزييف هوية مجتمع ما في مواجهة اآلخر. 
دوراً  تلعب  دول���ة  ألي  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��رب��وي��ة  الفلسفة  ف���إن  ذل���ك،  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
وحتديد  املفاهيم  وإط���الق  السياسية،  امل��واق��ف  ب��ل��ورة  ف��ي  ورئيسياً  استراتيجياً 
السلوك اجتاه القضايا املختلفة سواء احمللية أو اإلقليمية او الدولية. وعلى الرغم 
من تعرض اجليل اجلديد ألجهزة اإلعالم االلكترونية، مع ذلك فان معظم الباحثني 
بل  أساسية  زال��ت  م��ا  ال��دراس��ي��ة  الكتب  ان  على  يتفقون  زال���وا  م��ا  التعليم  حقل  ف��ي 

واعتبرها البعض اقوى تكنولوجيا تعليمية واألكثر انتشاراً. 
ان التربية اإلسرائيلية هي إحدى األسس التي ترتكز عليها دولة إسرائيل في بناء 
أجيالها الناشئة وتشكيل شخصياتهم ليكونوا قادرين على حتقيق الهدف الصهيوني 

األول وهو »إقامة الدولة اليهودية النقية« على »ارض اسرائيل الكبرى«. 
لقد استطاعت الفلسفة التربوية في إسرائيل ان تضفي الشرعية على ما تقوم به 
إسرائيل من جميع األعمال واملمارسات واالنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وفي 

نفس الوقت إسقاط الشرعية عما يقوم به الفلسطينيون والعرب. 

احلروب تبدأ اواًل في عقول البشر: 
وتصاعد  تنامي  أس��ب��اب  ع��ن  البحث  ه��و  املقالة  لهذه  األس���اس  ال��داف��ع  ك��ان  لقد 
الفاشية والعنصرية اإلسرائيلية اجتاه الشعب الفلسطيني، وتعميق وجود احتالل 
األرض الفلسطينية ووضع العراقيل أمام حتقيق السالم العادل وتسوية الصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية. 
وكان واضحاً ان هناك عالقة مترابطة بني املناهج التربوية اإلسرائيلية واشتداد 
املناهج ظل غائباً عن  السالم في هذه  ان مفهوم  الصراع واستمرار احل��روب،  حدة 
والتوجهات  والعنصرية،  القومية  النزعة  محله  لتحل  »ال��ي��ه��ود«  الطلبة  عقول 

العسكرتارية، والتعصب الديني واأليديولوجي وإلغاء اآلخرين. 
ان دراسة سلوك قوات االحتالل في األرض احملتلة وأعمالها اإلجرامية من قتل 
ونهب لالراضي، واعتقاالت، وحصار، وبناء اجلدار العنصري، والكتل االستيطانية 
وغيرها من األعمال اخلطيرة، مرتبطة بشكل عضوي باملفاهيم التعليمية والتربوية 
التي نشأ وتربى عليها هؤالء اجلنود. ان التربية اإلسرائيلية هي التي توضح شكل 

القرار السياسي في املؤسسة اإلسرائيلية ودوافعه وأسبابه ومنطلقاته. 
وكان االهتمام بهذا املوضوع يستند ايضاً الى معرفة اسباب ابتعاد السالم العادل عن 
منطقة الشرق االوسط، على الرغم من توقيع اعالن املبادئ )اوسلو(  سالم بني الفلسطينيني 
السالم  ان يحل  العربية الحقا، وبدل  ال��دول  واالسرائيليني 1993، وبني اسرائيل وبعض 

حلت السيطرة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية، بل وأصبح حلم العودة واحلرية واالستقالل 
للشعب الفلسطيني مهدداً باخلطر.

ان الدراسات املتعلقة بالصراع العربي اإلسرائيلي ركزت عادة على املجاالت التاريخية، 
في  والثقافية  التربوية  الفلسفة  أهمية  متجاهلة  واالقتصادية،  والعسكرية،  والسياسية، 
عملية الصراع، كون التربية في إسرائيل هي املسئولة عن كل السمات واملظاهر السلوكية 

التي يتصف بها املواطن االسرائيلي. 
وما يعزز ذلك هو مجموعة استطالعات رأي أجرتها املؤسسة األكادميية اإلسرائيلية، 
أشار احدها انه في أيار 1997 كشف استطالع أكادميي النقاب عن ان 40% من طلبة املدارس 
الثانوية اليهودية يكرهون العرب، وان 60% يشعرون بدافع قوي لالنتقام من العرب. كما 
اظهر استطالع آخر ان هناك زيادة تدريجية في املواقف السلبية اليهودية جتاه العرب منذ 
السبعينيات، واعتبار الكتب الدراسية املنحازة عامالً مهماً في تبني املواقف السلبية جتاه 

العرب. 
ولعل النظام املدرسي والثقافي والكتب الدراسية اإلسرائيلية استخدمت سالحاً فعاالً 
في يد الدولة في عملية بناء ذاكرة جماعية، وحتى اختراع ماٍض لألمة يحتوي على األساطير 
والرموز، وكل ما هو مشترك كذاكرة توفر اخلرائط وقيماً تضع احلدود بني »نحن« و«هم«. 

البشر، والدفاع عن  أوال في عقول  تبدأ  »ب��ان احل��روب  اليونسكو  لقد ورد في دستور 
السالم يجب ان يبنى في عقول البشر«. 

روح شريرة: 
ان مفهوم السالم ظل غائباً وبعيداً عن املناهج الدراسية والتربوية في إسرائيل، 
وساهمت هذه املناهج في تصعيد الصراع واحلروب وعدم الوصول إلى حل للصراع 
بطرق سلمية، وإعاقة هذه املناهج ألي تغيير جذري من وجهة النظر اإلسرائيلية 

عن العرب، وحالت دون التقدم في عملية السالم. 
تشير الدراسات التي صدرت حول املناهج التعليمية والدراسية في إسرائيل ان 
معظمها حديثة بل وقليلة جداً، وما صدر منها لم يربط بشكل واضح وجوهري بني 

هذه املناهج وتأثيرها على الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وعملية السالم. 
امل��ن��ش��ورة ع��ل��ى اجل��ان��ب األي��دي��ول��وج��ي للصهيونية  ال���دراس���ات  وق���د رك����زت 
مؤمنني  مواطنني  تنشئة  ف��ي  وتأثيرها  العبرية،  التدريس  كتب  ف��ي  وانعكاسها 
والتشويه  والتغييب  الطمس  عملية  وعلى  الصهيونية،  واألفكار  والقيم  باملبادئ 

لهوية العربي وإلغائه من جهة، ومحاولة »اسرلته« من جهة اخرى. 
عن  البحث  عملية  ه��و  اخل��ص��وص  بهذا  املنشورة  ال��دراس��ات  ينقص  م��ا  ولعل 
ومصادر  احلاكمة،  السياسية  النخبة  إنشاء  في  إسرائيل  في  التربية  بني  العالقة 
بالصراع  تتعلق  وإستراتيجية  أساسية  مسائل  في  النخبة  لهذه  السياسي  القرار 
الدولة،  املصير،  تقرير  حق  السيادة،  احل��دود،  املستوطنات،  مثل:  السالم  وعملية 
الالجئون،  الفلسطيني،  للشعب  الشرعية  احلقوق  املتبادل،  االع��ت��راف  املقاومة، 

وغيرها من املفاهيم واملواقف السياسية ذات الطابع اإلشكالي واملكونة للصراع. 

وفيما يلي بعض هذه الدراسات: 
1. عالج الكاتب اإلسرائيلي »ايلي بوديه« في كتابه »الصراع العربي اإلسرائيلي 
للدراسات  الفلسطيني  املركز  عن  الصادر  االسرائيلية«  املدرسية  التاريخ  كتب  في 
اإلسرائيلية عام 2006، املواقف السلبية التي تضمنتها كتب التاريخ اجتاه العرب، 
ولكنه يساوي بني هذه املواقف وبني ما تتضمنه الكتب الدراسية العربية، وخاصة 
الفلسطينية من مواقف سلبية حسب قوله اجتاه اليهود من ناحية املعايير القومية 
والتاريخية. ويحاول هذا الكاتب التنظير من موقع القوة أو األمر الواقع بدعوته إلى 
تغيير النظرة السلبية جتاه العرب وانسنتهم في كتب التاريخ اإلسرائيلية إلحداث 

مصاحلة بني روايتني متناقضتني كوسيلة لبناء السالم. 
وتكمن أهمية الكتاب ان الكاتب يعترف بأن كتب التاريخ اإلسرائيلية ساهمت 

العنصرية في الثقافة والتربية في اسرائيل
بقلم: عيسى قراقع*

أطفال إسرائيليون يكتبون رسائلهم إلى أطفال لبنان، وشاب إسرائيلي يلبس تي شيرت يحمل صورة فلسطينية حامل ويكتب عليه “ أنا أطلق النار لغرض القتل”.
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»... لم يغادر عدد كبير منهم أراضيهم طوعاً، بل طردوا منها بأوامر القادة اليهود 
عندما دخلوا ..  )الرملة واللد(، ومنعوا من أخذ أية ممتلكات معهم ]..[ األوض��اع .. 
جعلت من املستحيل على... الشعب البقاء في قراه وعلى أراضيه، ألن هذا كان سيعني 

مقتل عدد كبير منهم ».1 
تصاعد اجلدل والنقاش خالل العقد األخير حول مستقبل دولة إسرائيل وهويتها 
في أوساط النخبة الصهيونية مبكوناتها السياسية، الفكرية، القانونية، االقتصادية 
واالجتماعية؛ ورمبا كان النقاش في املاضي حول هوية الدولة وطابعها »اليهودي« 
بعد  »م��ا  مرحلة  في  لنقل  أو  األخير،  العقد  خ��الل  ان��ه  إال  أحيانا؛  ويهبط  حينا  يعلو 
أو  الفكري والثقافي  املجال  أن تعدى  إلى  أسلو«؛ أخذ هذا اجلدل يتصاعد بالتدريج 
القانوني، ليتحول إلى جزء من األجندة السياسية املباشرة للحكومات اإلسرائيلية؛ 
بدءا بحكومة شارون، مرورا بحكومة أوملرت، الى نتنياهو حاليا. وموضوع تعريفها 
األح��زاب  أوس���اط  في  إجماع  بشبه  يحظى  ودميقراطية«  يهودية  ك���«دول��ة  لنفسها 
للدول واألط��راف  إلى مطالب سياسية موجهة  الكنيست؛ بل وحت��ول  الرئيسية في 
رئيس  يقول  األخ���رى.  العربية  وال���دول  الفلسطيني  ال��ط��رف  رأس��ه��ا  وعلى  األخ���رى 
الدول العربية واإلسالمية  احلكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو: »انه يجب على 
إنهاء  اليهودي وه��ذا يعتبر  الشعب  إسرائيل هي دول��ة  بان  االعتراف  العالم  وكذلك 
جذري للصراع في املنطقة، ومن خالل املفاوضات ميكن التوصل إلى تفاهمات في كافة 

القضايا، املستوطنات واحلدود والقدس وباقي القضايا ».2 
ال تهدف هذه املقالة املوجزة للدخول في حتليل تاريخي ألصل »الدولة اليهودية« 
ومصادرها الفكرية في األيديوجليا الصهيونية، بل محاولة تقدمي مقاربة أولية حول 
ما تعنيه بالنسبة لنا كشعب فلسطيني في املقام األول، وانعكاس حتويل هوية دولة 
إسرائيل من احللبة الفكرية والتناقضات الداخلية إلى مطلب سياسي صريح، بل رمبا 
شرط تعجيزي للقضاء على أية فرصة لتحيق تسوية أو حتى »سالم« ال ينطوي على 

أدنى معايير العدالة.
غزاة  ليسوا  اليهودي  الشعب  الن  إسرائيل  يهودية  على  »وافقوا  نتنياهو:  يقول   
هم  وطاملا  إسرائيل،  ألرض  أجانب  غ��زاة  ليسوا  هم  هكذا  إس��رائ��ي��ل«.3  ألرض  أجانب 
ليسوا غزاة، فمن الطبيعي أن يقوم العرب، والفلسطينيون بالتحديد؛ بتقدمي اعتذار عن 
عدم فهمهم وقلة خبرتهم بالتاريخ، وأن يطلبوا العفو من احلركة الصهيونية بسبب 

تصديهم وعدم اعترافهم بالصهاينة بوصفهم مواطنني أصليني في »ارض إسرائيل«!
في شهر نيسان 1949، أرسل الوزير األمريكي في بيروت، لويل سي. بنكرتون 
بشأن  الدولية  التوفيق  جلنة  في  األمريكي  وللعضو  األمريكية  للخارجية  تقريرا 
فلسطني، مرفقا مبذكرة قال أنه استلمها من ممثلني عن مجلس سكان يافا الذين كانوا 
الجئني في بيروت آنذاك، نقتطف هنا بعضا مما جاء في تلك املذكرة املوجهة للحكومة 
حقيقة  ...وه���ي  أس��وأ  بشر  إب��ع��اده  ميكن  ال  الشر  أن  أبدية  حلقيقة  »إنها  األمريكية: 
أن ما من أمة مهما تكن بدائية ستوافق، أو وافقت على اجتثاثها من  تاريخية أيضاً 
أرضها وبعثرتها في مكان آخر، حتى لو كان هذا املكان اآلخر اجلنة بعينها، ومهما يكن 

التعويض املالي الذي يدفع لقاء هذا التشريد كبيراً«.
سكان  جلميع  يسمح،  »أن  امل��ذك��رة:  تفصلها  التي  يافا  سكان  مطالب  في  وج��اء 
املنطقة املشار إليها ]يافا وقضاها مبا في ذلك اللد والرملة[، بتحقيق رغبتهم الشديدة 
اجلدية في العودة الفورية إلى قراهم وأراضيهم واالستقرار فيها، بصرف النظر وقبل 
الوصول إلى أي حل سياسي. ]...[ اليهود يضعون اآلن أنظمة بريئة ظاهرياً، لكن 
هدفها احلقيقي تدمير ملكية العرب وإلغاء حقهم في العودة إلى أراضيهم. وقد بات 
معروفاً اآلن أن اليهود دمروا املنازل و.. أحياء كاملة، مستندين إلى احلجة الواهية 
عربية،  منازل  احتلوا  لقد  أخ��رى.  وحتسينات  عامة  حدائق  إلنشاء  ظاهرياً  البريئة 
واستخدموا كل ما ترك فيها، ودم��روا عمداً مضخات املياه«.4 ]نأسف لهذا االقتباس 
الطويل[ والذي يهدف لتبيان صورة  النكبة منذ اليوم األول وخالل أقل من عام واحد، 
والتفكير  املمارسة  في  ش��يء  تغير  وه��ل  األمريكية؟  للحكومة  يافا  سكان  كتب  م��اذا 

واألساليب الصهيونية؟؟
بالطبع من الواضح أن سكان يافا وقضاها كانوا يحلمون أو واهمني أنهم كانوا 
ودم��روا  وبيوتهم  ومزارعهم  وطنهم  من  ط��ردوه��م  قد  غ��زاة  من  هناك  فليس  هناك! 
حياتهم ومستقبلهم، وال هنا من ينوي حرمانهم من حقهم الطبيعي في العودة؛ لكن 
العرب »األوب���اش« من هذه  املهم: كيف يستطيع نتنياهو أن يخلص ه��ؤالء  السؤال 

األوهام اخلطيرة التي تعرقل االعتراف بدولته كدولة للشعب اليهودي!
وتركيبتها  وطابعها  ال��دول��ة  م��وض��وع  ح��ول  امل��ت��زاي��دة  الصهيونية  النقاشات 
الدميقراطية؛ كانت دوما وستظل موضوع سجاالت في أوساط النخبة الصهيونية، 
هذه النخبة حتاول أن حتافظ على هدنة داخل املجتمع اليهودي في إسرائيل؛ فالقيادة 
السياسية احلالية ترفع هذا املطلب للخارج، وحتاول الليبرالية الصهيونية )اليهودية 
مبعناها القومي السياسي( أن تقدم مقاربة أشمل مثل »دولة يهودية ودميقراطية ولكل 
مواطنيها أيضا«، كما عبر عن ذلك الليبرالي املتميز أهارون باراك رئيس احملكمة العليا 
سابقا؛ ولكن هل تنجح هذه املقاربات، وهل فرض هذا االعتراف بالقوة على أجزاء من 

املجتمع أو على أطراف خارجية هو من صميم الدميقراطية اإلسرائيلية؟
ام��ت��داد للحضارة الغربية،  أن��ه��ا  ب��وج��ه ع���ام؛ إس��رائ��ي��ل ت��ص��ور نفسها وت��دع��ي   
ومنتجاتها.  األوروبية  الليبرالية  هدي  على  تسير  أنها  أي  الغربية،  وللدميقراطية 
وإذا استثنينا التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني؛ ألنه موجود في األصل في 

الغرب االستعماري والدميقراطية الغربية ضد الشرق وضد شعوب أخرى، من هنا 
نالحظ التفهم الغربي ملمارسات إسرائيل العنصرية واالستعمارية بكل ما حتويه من 
نهب وسلب واستغالل وجرائم. إن إسرائيل الذاهبة إلى طريق عزلتها اخلارجية من 
خالل فرض توصيف معني وبلورة هوية لها مقابل اآلخر املناقض؛ فهي على املستوى 
الداخلي الصهيوني واليهودي عموما؛ تقف على أعتاب أزمات كثيرة ومعقدة تهربت 
منها القيادات اإلسرائيلية املختلفة على مدى تاريخها، بل أحيانا اعتبرت النقاش فيها 
جزءا من اخليانة؛ فلننظر في تركيبة املجتمع اليهودي في إسرائيل الذي ال يتصور 
تعادل  فاليهودية  والقومية،  واملواطنة  والدولة  الدين  بني  للفصل  إمكانية  معظمه 
الهوية القومية السياسية، لكن بالتأكيد ليس باملعنى السائد في الدميقراطية الغربية، 
لألغلبية  واألدوار  واحلقوق  العالقات  يحدد  ودستور  ومواطن  دول��ة  يوجد  فهناك 
واألقلية، وهنا الدميقراطية اإلسرائيلية تعني املفهوم احلرفي ب� »حكم األكثرية« على 
أساس من يفوز باألكثرية البرملانية، و« أن األكثرية في أي بلد ميكنها أن تقرر من هم 
األجانب، فالقضية قضية قوة... والقوة تسبق احلق«5 كما قال هيرتسل في الدولة 
اليهودية. وبالتالي ال بد من احلفاظ على أغلبية سكانية يهودية حتى حتمي مصالح 
اليهود وتستطيع رسم سقف مطالب األقلية العربية من خالل مؤسسات الدولة. فال 

يوجد دميقراطية غربية واحدة متارس داخل حدودها ما متارسه إسرائيل.
تعالج  وه��ل  اليهودية،  األكثرية  داخ��ل  في  للدميقراطية  تطبيق  يوجد  هل  لكن 
التناقضات وفقا حلكم القانون، أم وفقا ملوازين القوة في الصراع السياسي؟ وعندما 
تتربع نخبة معينة على سدة احلكم بناء على شعارات توراتية أو شعارات التعصب 
القومي، وتتبادل هذه النخبة االمتيازات؛ فماذا عن فساد احلكم أو احلكم الرشيد؟. 
وكيف ستستمر هذه النخبة في التعامل مع تناقضات بينة في املجتمع اإلسرائيلي، 
علمانيني  وسفادمي-مزراحيم،  اشكناز  علمانيني-متدينني،  اشكناز-سفاردمي،  مثل: 
قوميني-متدينني تقليديني، متدينني قوميني-متدينني تقليديني...الخ؟ وكيف ستحل 
قضايا مثل الزواج املدني مقابل الزواج حسب التقاليد الدينية؟ وكيف سينعكس كل 
ذلك على تعريف من هو يهودي؟ وهل تنشأ عن ذلك قومية إسرائيلية؟ من املبكر احلكم 
على املجتمع املتشكل من قارات العالم كله، ومن أصول اثنية وبيئات ثقافية مختلفة، 
حيث ال زال يستمد متاسكه من العداء لآلخر من جهة، ومن املصلحة في احلفاظ على 

املصالح االستعمارية واالمتيازات الناشئة عنها من جهة ثانية.
من هنا حتاول النخبة الصهيونية احلاكمة في إسرائيل استغالل الوضع احلالي 
الذي يتسم بحالة انقسام فلسطيني وعربي واختالل كبير في موازين القوى؛ من أجل 
السياسي والعالقات اخلارجية وخاصة  العمل  أجندة  فرض مطالب عنصرية على 
جتاه الشعب الفلسطيني والدول العربية؛ ال لشيء سوى تعزيز النظام االستعماري 
العنصري أإلحاللي لتحقيق املزيد من االمتيازات االستعمارية؛ وإبعاد شبح التهديد 
الدميغرافي، أي للحفاظ على األكثرية السكانية اليهودية ضمن احلدود التي ستعرفها 
إسرائيل لنفسها، في أية تسوية سياسية مستقبلية؛ وهذا هو الهدف األساس للتسخني 

في اخلطاب السياسي حول االعتراف بدولة يهودية.
العمل  أج��ن��دة  امل��وض��وع على  ل��ه��ذا  ي��ك��ون ط��رح احل��ك��وم��ة اإلسرائيلية  وع��ل��ي��ه، 
السياسي؛ هو للتخلص من املأزق اخلارجي السياسي أوال؛ ومما يساعد في تسكني 
األزمات الداخلية، على أساس أن حتقيقه ميثل مكسبا لكل ألوان الطيف الصهيوني 

إسرائيل: ملن األولوية لليهودية أم الدميقراطية؟
بقلم: سالم أبو هواش*

تعالج  أن  العاجل  القريب  في  مضطرة  إسرائيل  تكون  لن  وبالتالي،  اختالفها؛  على 
اآلن تسعى لالستفادة من  إسرائيل  فإن دول��ة  خيارات صعبة وملحة. وبناء عليه؛ 
الفلسطيني،  الوضع  وهشاشة  العربي  احمليط  ضعف  عن  الناجتة  املتاحة  الفرص 
تاركة نقاط ضعفها لتعالج في وقت آخر، وهذا تصرف في محله متاما؛ لكن ال أحد 
السياسيني  تقود  التي  فاملصالح  التغير؛  سريع  عالم  في  النجاح  ف��رص  م��دى  يعلم 
تذهب في هذا االجت��اه بغض النظر عن أية تنظيرات فكرية أو قانونية أو أخالقية، 
والقوة متوفرة اآلن بيد إسرائيل، فلماذا ال تستفيد منها، حتى لو كانت تعني املزيد من 
العنصرية املغلفة  بالدميقراطية التي تقف على قدم واحدة، فالعالم الغربي وخاصة 
الواليات املتحدة؛ ال زالوا ينظرون إلسرائيل بأنها دولة مقبولة وأنها تخدم مصاحلهم، 

وعلى األقل هي بيدهم في نهاية املطاف.
ذل���ك يعفينا م��ن ال���دخ���ول ف��ي ن��ق��اش��ات ن��ظ��ري��ة ع��ن ظ��ه��ور ال��ق��وم��ي��ات وظ��ه��ور 
وفق  مبادئ  على  حينها  في  قامت  األف��ك��ار  ه��ذه  ألن  احلكم،  ونظريات  الدميقراطية 
أتون صراعات مع نظم احلكم السابقة، وفي سياق تاريخي محدد في كل بلد وبلد، 
وقصد من الدميقراطية أن تكون طريقة في احلكم لتحقيق »حكم الشعب«، أي حتقيق 
حول  اجتهادات  ذل��ك  عن  ونشأ  املواطنني،  جلميع  وامل��س��اواة  احلرية  مبدأ  وجتسيد 
الطرق واألشكال األنسب لتحقيق »كيف يحكم الشعب نفسه؟«، واختلفت األشكال 
باختالف مستوى تطور وظروف كل مجتمع، وسواء كانت برملانية متثيلية، مجالس 
شعبية، جمعيات وطنية، جلان جماهيرية ...الخ ملكية دستورية، أم جمهورية؟ يظل 
سؤال الدميقراطية املهم، هو ما هي وسائل وطرق املشاركة وكيف ميكن تنظيم الشعب 
وتنظيم مشاركته في صناعة القرار؛ وكل ذلك بهدف حتقيق احلرية واملساواة جلميع 
املواطنني بدون متييز، ومبوجب دساتير وقوانني ولوائح، تضمن وحتمي مبدأ حرية 
الرأي واملعتقد، وحرية التعبير واملشاركة في كل شأن من شؤون احلياة العامة؛ وبهذا 
املعنى؛ فإن نظام ومؤسسات احلكم في إسرائيل؛ هي مؤسسات عنصرية تتناقض مع 
للنظام  أقرب  اآلخ��ر، وهي  السكان األصليني. ومن اجلانب  الدميقراطية فيما يخص 
الشمولي املرن املمزوج ببعض الغموض فيما يخص املجتمع اليهودي في إسرائيل، 

ومبا يتعلق بالطوائف اليهودية في الدول األخرى. 
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نشطاء فرنسيون يحتجون على معرض باريس للطيران
حملة  في  الفرنسيني  الناشطني  من  مجموعة  نظمت   –  2009 حزيران   20
 – اجل��وي  ب��اري��س  معرض  ف��ي  إسرائيل  مشاركة  ض��د  سلميا  نشاطا  املقاطعة 
معرض بورجية للطيران –  وهو املعرض األكبر في العالم ألسلحة وتكنولوجيا 
جاءت  حيث  اإلسرائيلي؛  اجلناح  خ��ارج  االحتجاج  تنظيم  ج��رى  وق��د  الفضاء. 
العديد من شركات صناعة األسلحة اإلسرائيلية من أجل بيع تقنيات عسكرية 
الوقت  في  االحتجاجية  التظاهرة  تنظيم  وج��رى  محتملني.  أوروبيني  ملشترين 
املعرض؛  ب��زي��ارة  يقوم  س��ارك��وزي  نيكوالي  الفرنسي  الرئيس  فيه  ك��ان  ال��ذي 
وبالرغم من محاوالت الشرطة إلجبار احملتجني على االبتعاد من املكان؛ إال أن 
ناشطي حملة املقاطعة كانوا واضحني للعيان بشكل كبير، وقاموا بتوزيع عدة 

آالف من النشرات اإلعالمية على اجلمهور.

ناشطو التضامن في »تورينتو« 
يحتجون على معرض مخطوطات البحر امليت

ح��زي��ران – مت���وز 2009 –  ق���ام االئ��ت��الف امل��ن��اه��ض ألب��ارت��ه��اي��د إس��رائ��ي��ل 
متحف  ضد  االحتجاجات  من  حملة  بتنظيم  فلسطني  مع  املتضامنات  والنسوة 
نهبتها  مخطوطات  بعرض  املتحف  قيام  بسبب   )ROM( امللكي  »أون��ت��اري��و« 
إسرائيل من األراضي الفلسطينية، واملعروفة مبخطوطات البحر امليت. فقد قام 
مما  ناجحة،  احتجاجات  بتنظيم  أسابيع  ولعدة  املقاطعة  حملة  في  الناشطون 
أجبر إدارة املتحف على اإلعالن للجمهور عن زعمها بأن قانونية املعرض ثابتة؛ 
املسالة.  هذه  حول  اليونسكو  رأي  يطلبوا  أن  املتحف  عن  املسئولون  رفض  كما 
املخطوطات  ب��أن  ب��االع��ت��راف  “أونتاريو”  ف��ي  امللكي  املتحف  احلملة  وطالبت 
اآلثار  امللكي بنفسه عن سلطة  املتحف  ينأى  آثار فلسطينية منهوبة، وبأن  هي 

اإلسرائيلية التي سرقت املاليني من القطع األثرية الفلسطينية.

حترك طالبي في جامعة لندن 
مناهض للتطبيع مع جامعة تل أبيب

9 متوز 2009 – قام احتاد الطلبة في كلية الدراسات الشرقية واألفريقية في 
جامعة لندن بتبني اقتراح ينتقد سلسلة من احملاضرات حتاول تبرئة تل أبيب من 
ماضيها وحاضرها االستعماري؛ ودعا احتاد الطلبة إلى وقف  التعاون بني كلية 
الدراسات الشرقية واألفريقية وجامعة تل أبيب في استضافة سلسلة احملاضرات 
املذكورة؛ على أساس أن جلامعة تل أبيب دور كبير في تقدمي دعم أساسي قانوني، 
تقني وإستراتيجي في تقوية وتوسيع االحتالل االستعماري اإلسرائيلي، وكرد 
مع  التعاون  عن  الناجتة  اخلطيرة  باآلثار  االع��ت��راف  في  الكلية  إدارة  فشل  على 
جامعة تل أبيب؛ الذي من شأنه تقويض سمعة الكلية، وأن ميس بنزاهة املبادئ 
األساسية لكلية الدراسات الشرقية واألفريقية؛ وقامت جمعية فلسطني في الكلية 
املساهمات  فيها  توضح  اإلداري����ة؛  والهيئة  للمدير  قدمت  م��وج��زة  ورق��ة  ب��إع��داد 
املؤسسية املفتوحة واملكثفة بني جامعة تل أبيب واجليش اإلسرائيلي. للمزيد من 

املعلومات ولتحميل التقرير؛ يرجى زيارة موقع أل� BDS على الرابط التالي:
. http://www.bdsmovement.net/?q=node/502

بريطانيا تبلغ إسرائيل عن حظر جزئي 
على توريد األسلحة على خلفية حرب عزة

توريد  على  جزئي  حظر  ف��رض  املتحدة  اململكة  ق��ررت   –  2009 مت��وز   13
غزة؛  قطاع  على  األخ��ي��رة  اإلسرائيلية  احل��رب  خلفية  على  إلسرائيل  األسلحة 
حيث أبلغت بريطانيا إسرائيل رفضها تسليم قطع غيار ومعدات أخرى للسفينة 
»الرصاص  عملية  في  استخدمت  قد  املعدات  تلك  مثل  ألن  4.5؛  ساعر  احلربية 
املصبوب«. وقد جاء هذا احلظر بعد مراجعة احلكومة جلميع الصادرات الدفاعية 

البريطانية إلسرائيل. هذه املراجعة كان قد أعلن عنها في نيسان 2009.

إسمنت هيدلبرغ حتاول بيع مناجمها 
في الضفة الغربية على إثر تنامي ضغوط احلملة

– ي��ح��اول ف���رع ش��رك��ة اس��م��ن��ت ه��ي��دل��ب��ي��رغ، امل��ع��روف��ة  13 مت���وز 2009 
ب�«هانسون« – إسرائيل بيع استثمارات الشركة في الضفة الغربية. وتقوم 
هذه الشركة بصناعة اإلسمنت، احلصمة واألسفلت لتزويد صناعات اإلنشاء 
قامت  وق��د  احملتلة.  الغربية  الضفة  في  مقلعا  وتدير  اإلسرائيلية،  والبناء 

منظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية »ييش دين« بتقدمي التماس إلى احملكمة 
في  القانونية  غير  التعدين  نشاطات  بوقف  فيه  تطالب  العليا،  اإلسرائيلية 
تشغله  ال��ذي  رب���اع«  »ن��اح��ل  محجر  ضمنها  وم��ن  الغربية،  الضفة  محاجر 
دين«  »ييش  منظمة  مثل  الذي  احملامي  ودعا  إسرائيل.   - »هانسون«  شركة 
يشكل  وال��ذي  قانوني،  غير  الواضح  »النشاط  لهذا  حدا  تضع  لكي  احملكمة 
باالستيالء  ]إسرائيل[  نحن  قمنا  ألراضي  وبليد  بشع  استعماري  استغالل 
أية  بتجميد  اإلسرائيلية  السلطات  أم��رت  2009؛  أي��ار  وفي  بالقوة«.  عليها 
الضفة  في  واملوجودة  تديرها  التي  واحلصمة  احلجارة  حملاجر  توسيعات 

الغربية احملتلة.

االحتاد األوروبي يفتح حتقيقا 
بخصوص منتجات املستوطنات اإلسرائيلية

14 متوز 2009 – فتحت احملكمة املالية في هامبورغ حتقيقا من أجل اتخاذ 
قرار بخصوص استيراد أجهزة »صودا-كلب« التي تصنع في مستوطنة »معالية 
االحت��اد  م��ع  اجلمركي  اإلع��ف��اء  اتفاقية  ضمن  استيرادها  ميكن  وه��ل   أدوم��ي��م«؛ 
اإلسرائيلية. وطلبت محكمة هامبورغ  الصناعية  املنتجات  بقية  األوروبي مثل 
املشورة من محكمة العدل األوروبية من أجل احلصول على »سابقة حكم« ميكنه 
تسوية املسألة بطريقة ملزمة جلميع الدول األعضاء ال� 27 في االحتاد األوروبي؛ 
وإذا ما مت اتخاذ قرار بفرض الرسوم اجلمركية؛ فإن ذلك سيكون مبثابة إعادة 
إحياء املوقف األوروبي ضد سياسة االستيطان اإلسرائيلية، وهو في واقع األمر، 

عبارة عن تنفيذ نوع من العقوبات االقتصادية.

انسحاب »كني لوتش« من مهرجان »ميلبورن« الدولي لألفالم 
بسبب التمويل اإلسرائيلي

ل��وت��ش« فيلمه  األف���الم اإلجن��ل��ي��زي »ك��ني  – سحب منتج  18 مت��وز 2009 
»البحث عن إريك« من مهرجان »ملبورن« الدولي لألفالم؛ ألن املهرجان يتلقى 
مت��وي��ال م��ن احلكومة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة. وف��ي رس��ال��ة وج��ه��ت ل���«ري��ت��ش��ارد م��ور«، 
فنانني  ضمنهم  وم��ن  الفلسطينيني  »أن  كني  كتب  للمهرجان؛  التنفيذي  املدير 
كما  إسرائيل«.  قبل  من  مدعومة  نشاطات  مقاطعة  إل��ى  دع��وا  قد  وأكادمييني، 
الفلسطينية، تدمير بيوتهم  الشرعي لألرض  ذكر في رسالته »االحتالل  غير 
وراء  تقف  التي  األسباب  باعتبارها  غ��زة«  في  »امل��ج��ازر  و  عيشهم«  ومصادر 

املستقلني«؛  اإلسرائيليني  األف��الم  ومنتجي  »األف��الم  تستهدف  ال  التي  املقاطعة 
ولكن املقاطعة موجهة ضد »الدولة اإلسرائيلية«.

حملة املقاطعة األكادميية الفلسطينية تصدر مبادئ توجيهية 
لتطبيق احلملة العاملية للمقاطعة الثقافية ضد إسرائيل

ضد  والثقافية  األك��ادمي��ي��ة  للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة   –  2009 مت��وز   20
وه��ذه  الثقافية،  احلملة  تطبيق  أج��ل  م��ن  توجيهية  م��ب��ادئ  ب��إص��دار  تقوم  إس��رائ��ي��ل 
املعايير موجهة بشكل رئيسي لتساعد في توجيه العاملني في مجال الثقافة، ومنظمي 
النشاطات الثقافية في جميع أنحاء العالم لاللتزام  بها عند االنضمام  حلملة املقاطعة 
في  ع��ادل  س��الم  إلقامة  الهادفة  اجلهود  في  كمساهمة  وذل��ك  وتطبقها،  الفلسطينية 

منطقتنا. ميكنكم االطالع على املبادئ التوجيهية على موقع احلملة على الرابط: 
 . http://www.bdsmovement.net/?q=node/500

»كود بينك« أو »رمز وردي« 
تطلق حملة ملقاطعة منتجات »أهافا«

11 آب 2009 – أطلقت ناشطات من »كود بينك« CodePink حملة “اجلمال 
املسروق” من أجل فرض املقاطعة على شركة “أهافا” اإلسرائيلية ملستحضرات 
التجميل؛ ومت تنظيم اخلطوة األولى لهذه احلملة االحتجاجية في فندق الهيلتون 
“ال  أجسادهن  على  بالطني  وكتنب  البكيني،  لبسن  منهن  البعض  أب��ي��ب.  ت��ل  ف��ي 
ألهافا/ ال حب”؛ بينما حمل آخرون وأخريات الفتات كتب عليها شعارات مثل “ال 
هي مبادرة نسوية  “كود بينك”  ومن اجلدير ذكره أن  يوجد حب في االحتالل”. 
السياسة  اإلبن، وضد  انطلقت من نيويورك ضد سياسات جورج بوش  أمريكية 
زيارة  ميكنكم  مكان.  كل  في  االحتالل  ضد  بثبات  تقف  كما  األمريكية،  العدوانية 

.www.stolenbeauty.org :املجلة اإللكترونية للحملة على الرابط

منظمة العفو الدولية »أمنستي« 
تنسحب من صندوق ليونارد كوهني-إسرائيل

– أعلنت منظمة العفو الدولية أنها ستمتنع عن املشاركة في  18 آب 2009 
حفالت مؤسسة »ليونارد كوهني« في تل أبيب، ولن تكون طرفا في أي متويل 

يستفيد من عائدات هذه العروض املوسيقية.

اللجنـــــــة الوطنيــــــة الفلســـــطينــية ملقـاطعـــة إسرائيـــــــــــل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
أبرز أخبار حمــــــــلـة املقــــــاطعــــــــة حـــــــــــول العالـــــــــــــم - أواسط حزيران وحتى نهاية أيلول، 2009

مسيرات حاشدة إنطلقت إلى الشوارع في جميع العواصم األوروبية، داعية إلى مقاطعة إسرائيل أثناء العدوان على القطاع. 
)www.bdsmovement.net :املصدر(
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نشطاء احلملة األوروبيون يطلقون حملة ضد التمور 
اإلسرائيلية في شهر رمضان 

20 آب 2009 – نظم ناشطو املقاطعة األوروبيون حملة واسعة مبنية على 
أساس مقاطعة املستهلك، وتركزت على التمور اإلسرائيلية، وترافقت مع بداية 
شهر رمضان حسب التوقيت الهجري اإلسالمي. كما استهدفت احلملة املنتجات 
الزراعية اإلسرائيلية التي تصدرها شركة »أغريسكو« اإلسرائيلية، هذه الشركة 
التي تبيع الورود، اخلضروات والفواكه، ومن ضمنها التمور؛ والتي تنتج على 
كال جانبي »اخلط األخضر«، وقد مت إطالق احلملة من قبل منظمات التضامن في 

بلجيكا، فرنسا، هولندا، جنوب أفريقيا واململكة املتحدة.

بنك »بالك روك« االجنليزي يسحب استثماراته من 
املستوطنات

استثماراته  سحب  عن  البريطاني  روك«  »ب��الك  بنك  أعلن   –  2009 آب   20
الغربية؛ وقد جرى سحب  من مشاريع »ليف ليفايف« االستيطانية في الضفة 
التي  النرويجية  املالية  املؤسسات  م��ن  ث��الث  قبل  م��ن  ضغوط  بعد  االستثمار 
البنك   ،  Storebrandستوربراند وهي  روك«،  »بالك  بنك  الستثمارات  تسوق 
الدمنركي   – النرويجي  والبنك   ،Skandiabanken السويدي-النرويجي 
Danica Pensjon. وقد كان بنك “بالك روك” ثاني أكبر املساهمني في الشركة 

اإلسرائيلية.

كبيرة طهاة بارزة في اململكة املتحدة: 
»ال تشتروا منتجات من الضفة الغربية«

 Joanna بليثمان  جوانا  الشيف  املتحدة،  اململكة  في  البارزة  الطهاة  كبيرة 
بشعبية  وحت��ظ��ى  ال��ت��غ��ذي��ة  وصحفيي  ال��ط��ه��اة  ك��ب��ار  م��ن  وه���ي  Blythman؛ 
شراء  لعدم  واملستوردين  التجزئة  لتجار  دعوة  بتوجيه  مؤخرا  قامت  واسعة، 
الغربية.  الضفة  في  املقامة  اإلسرائيلية  املستوطنات  في  إنتاجها  جرى  بضائع 
“الفواكه  أن  ق��ائ��ل��ة:  أطعمة  مجلة  ف��ي  ن��ش��رت  لها  مقالة  ف��ي  بليثمان  وكتبت 
مبثابة  هي  املشروعة،  غير  اإلسرائيلية  املستوطنات  في  تزرع  التي  واخلضار، 

بضائع مسروقة”.

الصندوق النرويجي للمتقاعدين يسحب استثماراته من 
شركة »البيت« اإلسرائيلية العمالقة للصناعات العسكرية

»البيت«  شركة  باستبعاد  النرويجية  املالية  وزارة  قامت   –  2009 أي��ل��ول   3
اإلسرائيلية  ألنظمة احلماية، من استثمارات صندوق املعاشات التقاعدية احلكومية 
– الشامل؛ وذلك بناء على توصيات املجلس اخلاص باملعايير األخالقية للصندوق. 
فقد رأى هذا املجلس؛ أن االستثمار في شركة »البيت« اإلسرائيلية ينطوي على مخاطر 
غير مقبولة من حيث إمكانية املساهمة في انتهاكات خطيرة للقيم األخالقية األساسية، 
وذلك من جراء االنخراط الكامل للشركة اإلسرائيلية في بناء جدار الفصل في األرض 
احملتلة. وقالت وزير املالية، كريستني هالفورسن »أننا ال نرغب في متويل شركات 
قد تسهم بشكل مباشر في انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي«. وأن أجهزة الرصد 
واملراقبة التي تزودها شركة »البيت« للسلطات اإلسرائيلية؛ هي جزء من املكونات 
الرئيسية للجدار العازل، ومن نظام السيطرة املرتبط به. وقد مت تصميم نظام الرصد 
خصيصا من خالل التعاون الوثيق مع اجليش اإلسرائيلي، ولم يكن له أية تطبيقات 
أخرى. وفضال عن ذلك؛ أن شركة »البيت« كانت تعرف بوضوح تام، أين وكيف سيتم 
النرويجي؛  املعاشات  صندوق  مجلس  بقرار  ربط  أي  وب��دون  النظام.  هذا  استخدام 
من األهمية أن نالحظ أن شركة »البيت« مشتركة أيضا في بناء اجلدار على احلدود 
األمريكية املكسيكية، الذي يهدف إلى إغالق املمر الذي يستخدمه الالجئون من أمريكيا 

الالتينية الذاهبون إلى الواليات املتحدة األمريكية.

أكثر من خمسني فنانا ومخرجا 
يحتجون على مهرجان تورينتو الدولي لألفالم

3 أيلول 2009 – قامت مجموعة ضمت أكثر من خمسني من الفنانني والكتاب 
واملنتجني واملخرجني البارزين عامليا بتوقيع رسالة احتجاج ضد قرار مهرجان 
أعمال  وعلى  أبيب  تل  مدينة  على  الضوء  بتسليط  لألفالم  ال��دول��ي  »تورنتو« 
عشرة مخرجني إسرائيليني. ومن بني املوقعني على رسالة االحتجاج كل من: كني 
لوتش، دافيد بيرن، نعومي كالين، آليس ووكر، جني فوندا، واالس شون وداني 
املقاطعة  حملة  سقف  رف��ع  في  كبير  تأثير  تورنتو«  ل���«إع��الن  ك��ان  وق��د  غلوفر. 
الثقافية ضد إسرائيل، ورفع مستوى الوعي مبمارسات األبارتهايد اإلسرائيلي 
ضد املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل، وضد محاوالت إسرائيل األخيرة إلعادة 

تبرئة نفسها، وتصنيف نفسها ككيان حميد في األوساط الفنية ولدى اجلمهور 
الواسع، وبخاصة في أمريكيا الشمالية.

جهود قانونية من أجل تطبيق معايير حقوق اإلنسان في 
اتفاقية الشراكة بني االحتاد األوروبي ودولة إسرائيل

البريطاني »كلير شو« مع احلملة  البرملان  – شرعت عضو  أيلول 2009   8
مطالبة  أجل  من  قانونية  نشاطات  تنفيذ  في  غ��زة؛  عن  احلصار  لفك  األوروبية 
اتفاقية  في  عليها  املنصوص  اإلنسان  حقوق  ودعم  باحترام  األوروب��ي  االحت��اد 
الشراكة األوروبية اإلسرائيلية؛ وقد مت البدء بهذا العمل من خالل توجيه رسالة 
األعلى  املمثل  س��والن��ا؛  وخلافير  ل��الحت��اد،  احلالي  الرئيس  ب��اروس��و،  للرئيس 
الرسالة  وع��ددت  األوروب��ي،  لالحتاد  اخلارجية  والعالقات  األمنية  للسياسات 
الوسائل التي يجري من خاللها انتهاك شروط املعاهدة؛ كما ذكرت الطريقة التي 

ميكن من خاللها تطبيق القانون الدولي.

جلنة التضامن االيرلندية الفلسطينية تستهدف منتجات 
البحر امليت اإلسرائيلية في مركز »جيرفس« للتسوق

12 أيلول 2009 – نظمت حملة التضامن االيرلندية الفلسطينية نشاطا ضد 
منتجات البحر امليت اإلسرائيلية، وضد شركة مستحضرات التجميل اإلسرائيلية 
ارت��دى ناشطو احلملة  لها عرض في مركز »جيرفس« في دبلن. وقد  التي كان 
امليت  البحر  مبنتجات  باإلحاطة  وقاموا  إسرائيل«،  »قاطعوا  عليها  طبع  باليز 
وقاموا  جيرفس،  ش��ارع  في  التجاري  املركز  في  العلوي  الطابق  في  املعروضة 
االمتناع عن شراء منتجات من دولة  املواطنني  باليد تطلب من  بتسليم نشرات 

عنصرية مثل إسرائيل.

صندوق املتقاعدين في الواليات املتحدة 
يسحب استثماراته من شركة إفريقيا-إسرائيل

TIAA- 12 أيلول 2009 – أكد صندوق معاشات التقاعد األمريكي الضخم
CREF بأنه سحب استثماراته في شركة أفريقيا-إسرائيل اململوكة للملياردير 
 – أفريقيا  “ليف ليفايف”؛ وقدرت استثمارات الصندوق في شركة  اإلسرائيلي 
إسرائيل بحوالي 257 الف دوالر؛ وهكذا فإن التأثير املالي املترتب على سحب 
ج��اءت  االستثمار  سحب  ع��ن  األخ��ب��ار  ولكن  الدنيا؛  احل���دود  ف��ي  ه��و  االستثمار 
الوفاء  على  ق��ادرة  غير  بأنها  اإلسرائيلية  الشركة  فيه  أعلنت  ال��ذي  الوقت  في 

بالتزاماتها جتاه مساهميها.

البرملان البرازيلي يدعو إلى جتميد اتفاقية التجارة احلرة 
بني سوق دول اجلنوب وإسرائيل

البرملان  في  والدفاع  اخلارجية  العالقات  جلنة  أوص��ت   –  2009 أيلول   13
البرازيلي بأن على البرملان أن ال يصادق على اتفاقية التجارة احلرة بني دولة 
وذل��ك  الالتينية؛  أمريكيا  ل��دول  اقتصادي  تكتل  وه��و  وميركوسور،  إسرائيل 
وهذا   .»1967 ع��ام  ح��دود  في  فلسطينية  دول��ة  بإنشاء  إسرائيل  »تلتزم  حتى 
أن  أجل  إسرائيل من  الصحيح للضغط على  االجت��اه  القرار هو مبثابة فعل في 
الدولي، كما ميثل رفضا للضغط اإلسرائيلي املتواصل لسنوات  متتثل للقانون 
من أجل التصويت والتصديق على االتفاقية. كما يشكل ضربة قوية لالقتصاد 
اإلسرائيلي ولعالقات إسرائيل اخلارجية ألنه يعطل تنفيذ هذا االتفاق التجاري 
مع جميع الدول األعضاء في هذا التكتل االقتصادي الضخم؛ فمنذ توقيع االتفاقية 
في عام 2007 ظلت معطلة بسبب عدم التصديق عليها من جانب برملانات الدول 
األع��ض��اء. وم��ن اجلدير ذك��ره؛ أن السوق اجلنوبية احل��رة هي واح��دة من أكبر 
األسواق منوا واتساعا في العالم، وهي خامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم. 
وقدر حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى دول ال�«ميركوسور« بحوالي 600 مليون 
دوالر أمريكي خالل عام 2006، ومن املهم أن نذكر أن البرازيل وحدها، وبدون 
في  اإلسرائيلية  للبضائع  مستورد  أكبر  ثالث  تشكل  احل��رة،  التجارة  اتفاقية 

العالم.

النقابات البريطانية تلتزم
 بأكبر حركة مقاطعة جماهيرية ضد اسرائيل

17 أيلول 2009 – صادقت النقابات العمالية البريطانية، التي متثل 6.5 مليون 
عامل، بأغلبية ساحقة على ق��رار إلل��زام أعضائها باملشاركة وفي تنظيم حمالت 
مقاطعة، سحب استثمارات وفرض عقوبات ضد إسرائيل. وقد مت اتخاذ هذه اخلطوة 
خالل املؤمتر السنوي للنقابات لعام 2009 الذي انعقد في »ليفربول«؛ وذلك بعد أن 

تلقى املؤمتر مذكرة من ممثلي نقابة عمال اإلطفاء. ويتشكل مؤمتر احتاد النقابات 
من ستني نقابة مختلفة؛ متثل الغالبية الساحقة من العمال املنظمني في بريطانيا. 
وقد صوت املؤمتر على إدانة »العدوان العسكري اإلسرائيلي ولوقف احلصار على 
قطاع غزة«، كما دعا االحتاد إلى وقف جميع أنواع جتارة األسلحة مع إسرائيل، 
إل��ى دع��م التحركات  وإل��ى ف��رض حظر على البضائع اإلسرائيلية، ودع��ا املؤمتر 
الهادفة لتعليق اتفاقية الشراكة األوروبية مع إسرائيل. أيضا، دعا املؤمتر كال من 
الهيئة القيادية في مؤمتر النقابات، واملجلس العام للنقابات إلى االنتساب حلملة 
التضامن مع فلسطني )PSC(، وإلى العمل من أجل دفع حملة مقاطعة اسرائيل 
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. ويذكر أن حملة التضامن مع 
فلسطني هي منظمة التضامن الرئيسة مع فلسطني في اململكة املتحدة؛ وهي تعمل 
مع قادة النقابات البريطانية مبستويات مختلفة من أجل املضي قدما في عملها من 

أجل القضايا الفلسطينية.

إسبانيا تقاطع »كلية أريئيل« ألنها مقامة على أرض محتلة
من  السامرة«  في  اجلامعي  أريئيل  »مركز  استبعاد  مت   –  2009 أيلول   16
املسابقة اجلامعية املرموقة حول فن وهندسة العمارة املستدامة التي أقيمت في 
اسبانيا. وكانت كلية »أريئيل« واحدة من بني 21 فريقا مت اختيارهم في نيسان 
املاضي للتنافس في مسابقة »املبادرة العشارية للطاقة الشمسية-مدريد«، 2010 
)Solar Decathlon-Madrid 2010(؛ وهي أكبر منافسة مرموقة في العالم 
“بوليتكنك  مع  اإلسبانية  اإلسكان  وزارة  وتنظمها  املستدامة،  العمارة  فن  حول 
جامعة مدريد”. وخالل املسابقة؛ يطلب من فرق مختارة من بني طلبة فن العمارة 
كامل،  بشكل  الشمسية  بالطاقة  ي��دار  حقيقي  منزل  بتصميم  القيام  والهندسة 
الشمسية”  الطاقة  “فيال  العشرين في  املواقع  أحد  أن يبنى في  وكل منزل يجب 
املخططة في مدريد من أجل استضافة الفرق املتنافسة. ومن أجل تيسير املشاركة؛ 
تقوم وزارة اإلسكان اإلسبانية بتخصيص مبلغ 100،000 يورو لكل مشروع. 
اجلامعية هو احلالة األولى من نوعها  “أريئيل”  وهذا القرار الذي استبعد كلية 

في اسبانيا، والتي يتم فيها فرض عقوبة على مؤسسة أكادميية إسرائيلية.

مجلس تعاون »بلباو« يتبنى حملة املقاطعة
»بلباو«  في  البلدي  التعاون  مجلس  في  أعضاء  صوت   –  2009 أيلول   18
التعاون  ومجلس  إسرائيل؛  دولة  ضد  املقاطعة  حلملة  االنضمام  على  اسبانيا، 
البلدي في بلباو هو هيئة استشارية رسمية للبلدية في بلباو؛ وميثل مختلف 
من  حاليا  ويتكون  والتنمية.  اإلغاثة  مجال  في  العاملة  االجتماعية  ال��وك��االت 
األربعة  السياسية  األح��زاب  عن  وممثلني  حكومية  غير  منظمة   45 عن  ممثلني 
اجلهود  توحيد  هو  االستشارية  الهيئة  هذه  وهدف  البلدي،  املجلس  في  املمثلة 

وتعزيز جودة اإلدارة في أعمال التضامن والتعاون.

ناشطو حملة املقاطعة يحتلون الـ«األهافا« للمرة الثانية
19 أيلول 2009 – في إطار فعاليات منسقة في »كود بينك« في واشنطن دي 
»باثروب  ومجموعة  لندن،  في  للفلسطينيني«  العدالة  اجل  من  »يهود  مع  سي، 
في أمستردام«؛ قاموا بتنظيم فعاليات منسقة ملجابهة »أهافا«؛ حيث تقوم هذه 
املقامة  شاليم«  »ميتسبي  مستوطنة  في  التجميل  مستحضرات  بإنتاج  الشركة 
بسرقة  اإلسرائيلية  املستوطنة  قامت  فيما  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  على 
األرض واملواد الطبيعية من الفلسطينيني. وفضال عن ذلك، فإن بيع هذه البضائع 
يساهم في متويل ودعم جرائم احلرب التي ترتكبها إسرائيل. لإطالع على املزيد 

.stolenbeauty.org :حول احلملة على »أهافا«، ميكنكم زيارة موقع احلملة

نقابة عمالية فرنسية كبيرة تنضم حلملة املقاطعة
 Solidaires التضامنية«  »الصناعة  عمال  نقابة  – قامت   2009 أيلول   22
قرار  إسرائيل؛ وذلك من خالل  ملقاطعة  العاملية  للحملة  باالنضمام   Industry
املقاطعة:  حملة  حول  النقابة  ممثلي  ق��رار  في  وج��اء  العمومية؛  هيئتها  اتخذته 
األراض��ي  في  والعمال   1948 ع��ام  ح��دود  في  الفلسطينيني  العمال  حقوق  “أن 
يوجد  اآلخ��ري��ن.  اإلسرائيليني  املواطنني  مع  متساوية  غير   1967 ع��ام  احملتلة 
متييز جلي؛ حيث يوجد 50،000 عامل فلسطيني يعملون في املستوطنات في 
الضفة الغربية وغور األردن بدون حقوق، وبأجور اقل من نصف احلد األدنى 
عملها في  “آلستون”  من أجر العامل في إسرائيل...وتواصل الشركة الفرنسية 
إنشاء سكة قطار األنفاق في القدس؛ التي ستزيد من التمييز ضد الفلسطينيني. 
ويقوم عمالنا في “النغدوك روسيون” بالتضامن من خالل كفاحهم ضد شركة 
“أغريسكو” اإلسرائيلية التي ال حتترم حقوق الفلسطينيني، يعني الفعل لعمال 
الصناعة ممكن”. انظر/ي النص الكامل للقرار )باللغة الفرنسية( على الرابط:

. http://www.solidaires-industrie.org/Boycott-Israel 

اللجنـــــــة الوطنيــــــة الفلســـــطينــية ملقـاطعـــة إسرائيـــــــــــل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
أبرز أخبار حمــــــــلـة املقــــــاطعــــــــة حـــــــــــول العالـــــــــــــم - أواسط حزيران وحتى نهاية أيلول، 2009
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توطئة:
العام  بعد  مباشرًة  املتعاقبة،  إسرائيل  حكومات  عكفت 
في  والتعليم  التربية  جهاز  على  قبضتها  إحكام  على   ،1948
السياسية  السيطرة  الداخل، بهدف  العربية في  القرى وامل��دن 
املباشرة على اجلماهير الفلسطينية التي بقيت في وطنها بعد 
استلهاًما  اخل��ص��وص،  وج��ه  على  اجل��دي��دة  وأجيالها  النكبة، 
“الكبار  القائل:  الزعيم الصهيوني دافيد بن غوريون،  مبنطق 

سيموتون والصغار سينسون”. 
ودأبت األجهزة “األمنية” اإلسرائيلية على ضبط ورقابة 
احلكم  فترة  في  خاصة  والتعليم،  التربية  سلك  في  العاملني 
د  العسكري التي امتّدت حتى العام 1966، والتي ُفصل واسُتبعمِ
الوطنية  السياسية  م��واق��ف��ه��م  بسبب  امل��رب��ني  م��ئ��ات  خ��الل��ه��ا 
في  األع��ض��اء  خ��اص  وبشكل  العسكري،  للحكم  ومناهضتهم 
وأحزابها  اإلسرائيلية  السلطات  واستغلت  الشيوعي.  احلزب 
التعيينات  السياسية واحلزبية، فكانت  التعليم ملآربها  جهاَز 
ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ني: احمل��ل��ي وال���ق���ط���ري جت����ري ض��م��ن صفقات 
انتخابية، خاصة حزبا “املباي” )حركة “العمل”( و”املفدال” 
)التيار الديني القومي( اللذان سيطرا لعقود طويلة على وزارة 

التربية والتعليم اإلسرائيلية. 
إظهار  م��ث��الً،  ال��ع��رب،  املعلمني  على  ك��ان  احلقبة،  تلك  ف��ي 
ب��ق��راءة  شعبهم،  أن��ق��اض  على  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ل��ل��دول��ة  “والئهم” 
الصحف الصادرة عن السلطة وأحزابها، وجتّنب تأبُّط صحيفة 
“االحتاد”، الناطقة بلسان احلزب الشيوعي. ناهيك عن إجبار 
الطالب واملعلمني على االحتفال بذكرى استقالل دولة إسرائيل.

إلى  وما زال “جهاز األمن العام” اإلسرائيلي، “الشاباك”، 
يومنا هذا، يتدخل بفظاظة في تعيني مديري املدارس العربية، 
تتمتع  العربية  احمللية  السلطات  أّن  إلى  اإلش��ارة  وجبت  وإن 
اليوم بهامش أوسع نسبًيا من احلرّية في التعيينات احمللية، 
ال��وزارة  موظفي  صعيد  على  أما  الثانوية.  املرحلة  في  خاصة 
واملفتشني فما زالت التعيينات حتتكم إلى سياسة التدجني، ال 
بل، في أحايني كثيرة، إلى عدد املنتسبني الذين يجّندهم املرشح 

إلى حزب الوزير احلاكم.
ومناهج  تعليمية  أهداًفا  اإلسرائيلية  السلطات  ووضعت 
ومضامني مدروسة، ترمي إلى بث العدمية القومية في نفوس 
القومي  انتمائها  ع��ن  وسلخها  الشابة،  الفلسطينية  األج��ي��ال 
وال��وط��ن��ي والثقافي واحل��ض��اري األص��ي��ل. وت��ن��درج سياسة 
التجهيل هذه ضمن إستراتيجية إسرائيلية قدمية، باءت بالفشل، 
العنصري  والنظام  يتكّيف  هجني،  إسرائيلي”  “عربي  خللق 
الذي يخّيره بني مواطنته وانتمائه الوطني، ويستغل األولى 

ليساومه على الثاني، مع أنها مشتّقة منه.
من هنا، ف��إّن السياسة املنتهجة جتاه التعليم العربي في 
الداخل هي جزٌء عضوي من السياسات الكولونيالية العنصرية 
جتاه اجلماهير الفلسطينية الباقية في وطنها. فإلى يومنا هذا 
ما زالت حكومات إسرائيل املتعاقبة ترفض االعتراف بوجود 
وتعليم  فلسطيني  ومجتمع  عربية  فلسطينية  قومية  أقلية 
و”أبناء  يهودي”  غير  “وسط  عن  تتحدث  زال��ت  وم��ا  عربي، 
أقليات دينية” و”تعليم للعرب”، وتنتهج سياسة “فرق تُسد” 
االستعمارية املفضوحة واعتماد التقسيمات الطائفية. وبرز هذا 
بشكل خاص جتاه الطائفة املعروفية، التي جنحت السلطة، إلى 
حد ما، لألسف، في سلخها عن شعبها، أيًضا من خالل مناهج 
و”هوية  درزًيا”  “تراًثا  تختلق  ومشوِّهة  مشوَّهة  تعليمية 
درزية”، وترفع دافعية أداء اخلدمة العسكرية املفروضة قسًرا 

على الشباب العرب الدروز منذ خمسينيات القرن املاضي.

التجهيل كوسيلة إفقار وتهجير:
يبقى  والزبائنية،  العسكرة  نزعتا  عليها  تطغى  دول��ة  في 
ولو  املتاحة،  القليلة  االجتماعي  احل���راك  عوامل  أح��د  التعليم 
نظرًيا، أمام اجلماهير العربية الفلسطينية احملرومة من كافة 
م��ق��ّوم��ات ال��ت��ط��ّور االق��ت��ص��ادي واحل���ض���اري. ل��ذا ف���إّن سياسة 
التجهيل تكّرس وتعيد إنتاج الهامشية والتبعية االقتصادية 
وسقاة  “حطابني  أفرادها  وإبقاء  اجلماهير،  لهذه  االجتماعية 

مياه” كما قال أحد مستشاري دافيد بن غوريون. 
ُتظهر املعطيات الرسمية اإلسرائيلية أّن نسبة أحقية الطالب 

العرب لشهادة الثانوية العامة )التوجيهي( عام 2008 كانت %32 
فقط، مقابل 60% تقريًبا لدى نظرائهم اليهود. وفي واقع األمر فإّن 
75% من خّريجي املدارس العربية محرومون من فرصة االلتحاق 
بالتعليم العالي، والباقون يواجهون عراقيل تكاد تكون تعجيزية 
في القبول للجامعات، خاصة في املواضيع واملهن احلّرة التي يقبمِل 

عليها الطالب العرب نتيجة واقع سوق العمل اإلسرائيلية. 
ه���ذه ال��س��ي��اس��ة-ال��س��ي��رورة ت��ب��دأ م��ن��ذ م��رح��ل��ة الطفولة 
ب��ري��اض  يلتحقون  ال��ع��رب  األط���ف���ال  م��ن  ف��ق��ط  امل��ب��ك��رة )%50 
اليهود(،  م��ن   %90 مقابل  والبساتني”،  “الروضات  االط��ف��ال 
من   %10 من  أق��ل  العرب  )يشّكل  العالي  التعليم  في  وتستمر 
ط��الب ال��ب��ك��ال��وري��وس ف��ي اجل��ام��ع��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، و5% من 
العمل  وف��ي  ال��دك��ت��وراه(،  ط��الب  م��ن  و%3  املاجستير،  ط��الب 
عن  مختلفة  مجاالت  في  يعملون  العرب  األكادمييني  )نصف 
العرب  األكادمييني  بني  البطالة  نسبة  وتسّجل  تخّصصهم(. 
أم��ام  العمل  آف��اق  ان��س��داد  أرق��اًم��ا قياسية )ق��راب��ة 30%( بفعل 
األكادميي العربي في العديد من املجاالت؛ إذ تبلغ نسبة العاملني 
العرب في املؤسسات والشركات احلكومة 0،05% فقط، وتكاد 
وامل��دن  القرى  في  االقتصادية  وامل��راف��ق  التحتية  البنى  تنعدم 
املؤسسات  م��ن  واخلالية  باملستوطنات  احمل��اص��رة  العربية، 
العامة واملناطق الصناعية وأماكن العمل؛ وهو ما يعتبر شكالً 
الكثيرون من األكادمييني  إذ يجد  البطيء،  التهجير  من أشكال 
في الداخل أنفسهم محاصرين بالبطالة في وطنهم، ومحاطني، 

باملقابل، بفرص عمل مغرية في اخلارج.

صراع على الهوية:
السياسة املنتهجة جتاه الطالب العرب، سياسة التجهيل 
الرسمية  التعليم  أه��داف  في  تنعكس  القومية،  العدمية  وب��ث 
التي تتنّكر للمركب القومي العربي، والوطني الفلسطيني على 
األبعاد  على  التشديد  لصالح  ُهوّيتهم،  في  اخلصوص،  وج��ه 
منط  م��ع  ج��وه��رًي��ا  تتناقض  ال  ال��ت��ي  والفولكلورية  التراثية 
“العربي اإلسرائيلي” سالف الذكر. وتنعكس أيًضا في تغييب 
الرسمية.  املناهج  ع��ن  احل��دي��ث  والفلسطيني  العربي  األدب 
وهكذا، بدل أن يتعلم أبناؤنا نصوص محمود درويش وإميل 
حبيبي وتوفيق زّياد وغسان كنفاني وسميح القاسم، جتدهم 
وراحيل،  بياليك،  نحمان  حاييم  نصوص  تعل�ّم  على  مرغمني 
السكاكيني، وإميل  وشاي عجنون؛ وعوًضا عن معرفة خليل 
هرتسل،  عن  يتعلمون  سعيد،  وإدوارد  زعيتر،  وأك��رم  توما، 
ونوردو، وبن غوريون. فهل ميكن ملن ال يعرف ثقافته وتاريخه 

وحضارته أن يعرف ويحترم اآلخر وثقافته؟
صهينة وعبرنة التاريخ واحلقائق:

التقسيم”  “قرار  ق��ب��ول  ع��ل��ى  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ق��ي��ادة  واف��ق��ت 
القرار،  العربية  القيادة  ورفضت  املتحدة،  األمم  عن  ال��ص��ادر 
وعندها نشبت احلرب في البالد. في 14 أيار 1948 أعلن قادة 
“الييشوف” اليهودي عن إقامة دولة يهودية مستقلة – دولة 

الدولة اشتّدت احل��رب، واجتاحت  إع��الن  إسرائيل. متاًما بعد 
في   )...( عربية  دول  خمس  من  جيوٌش  أيًضا  إسرائيل  دول��َة 
َّب اليهود على العرب وُوقِّعت اتفاقيات هدنة  نهاية احلرب تغل�
بني دولة إسرائيل والدول املجاورة لها. العرب يسّمون احلرب 
“حرب  أي حرب الكارثة والفقد، فيما يسّميها اليهود  “نكبة” 

االستقالل”.
وزارة  أقّرتها  والتي   - بامتياز  الصهيونية  أع���اله،  الفقرة 
التربية والتعليم اإلسرائيلية في العام 2007 ضمن مقترح لكتاب 
الثالث االبتدائي،  العرب في الصف  تدريس اجلغرافيا للطالب 
أث��ارت ج��دالً ح��اًدا في   - يحمل اسم “نعيش مًعا في إسرائيل” 
الرأي العام اإلسرائيلي، ملجّرد تضمينها مفردة “النكبة”. وجاء 
جدعون ساعر،  “الليكود”،  قرار الوزير حديث العهد من حزب 
“تراجيديا”  والتكّرم بالسماح مبفردة  “النكبة”  بشطب مفردة 
)مأساة(، ليؤكد أّن الثابت في السياسات التربوية اإلسرائيلية 
الفلسطينية،  اجلماعية  والذاكرة  التاريخية  الرواية  طمس  هو 
وت��غ��ل��ي��ب ال���رواي���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ع��ل��ى م��ن��اه��ج ال��ل��غ��ة العربية 
والتاريخ واملدنيات واجلغرافيا. وقس على ذلك جميع الفعاليات 
الالمنهجية الرامية إلى تعزيز القيم الصهيونية ورموز الدولة 
بشكل  اإلسرائيلي  النشيد  ف��رض  م��ش��روع  وآخ��ره��ا  اليهودية، 
رسمي على امل����دارس. وق��د اضطر ال��وزي��ر س��اع��ر، م��ؤخ��ًرا، إلى 
التراجع عن فرض هذا املشروع في املدارس العربية، إثر تهديد 
القيادات السياسية والتربوية العربية بإعالن العصيان املدني. 
وُيشار في هذا السياق إلى أّن أحد دوافع اإلضراب الذي شهدته 
اجلماهير العربية في الداخل مطلع الشهر احلالي كان مشاريع 
صهينة وعسكرة التعليم، ومنع إحياء ذكرى النكبة، ومشروع 

عبرنة أسماء القرى واملدن العربية.

مشروع “اخلدمة املدنية” 
تدجني لألجيال الشابة

الشابة  ال��ع��رب��ي��ة  األج��ي��ال  آخ���ر يستهدف  ب���ارز  م��ش��روع 
ب�«اخلدمة  يسمى  ما  هو  امل���دارس،  بعض  خ��الل  من  ويتغلغل 
املدنية«، وهو مخطط حكومي متّخص عن جلنة وزارية كانت 
بدورها متّخضت عن جلنة التحقيق الرسمية التي ُعّينت في 
أعقاب اندالع االنتفاضة الثانية وأح��داث شهر تشرين األول/ 
أكتوبر 2000، والتي سقط خاللها ثالثة عشرة شهيًدا وشارك 
فيها الشباب العرب بزخم غير مسبوق أقلق املؤسسة احلاكمة. 
وي��ق��وم ه���ذا امل���ش���روع مب��ق��اي��ض��ة ب��ع��ض األف��ض��ل��ي��ات املدنية 
االنخراط في جيش االحتالل  ب��أداء هذه »اخلدمة«، وتشجيع 
مع  البنيوية  االغتراب  حالة  وتخفيف  اإلسرائيلية  والشرطة 
إلى  يرمي  وبالتالي  »األم��ن��ي��ة«؛  ومؤسساته  ورم���وزه  النظام 
واستغالل  بهم  واالس��ت��ف��راد  العرب  والشباب  الطالب  تدجني 
أوضاع العمل والتعليم املزرية وتفشي الفقر والبطالة إليقاعهم 
ال��ذي نصبه وُيشرف عليه خّريجو  في فّخ »اخلدمة املدنية«، 
املشروع  هذا  في  انخرط  وقد  اإلسرائيلية.  »األمنية«  األجهزة 

التعليم العربي في الداخل بني التجهيل والتمييز
بقلم: رجا زعاترة * 

بضع املئات فقط من بني عشرات آالف الشابات والشباب العرب، 
له موارد  اإلسرائيلية تبدو مصّرة عليه وترصد  املؤسسة  لكن 
بقيمة نحو 30 مليون دوالر سنوًيا بعد أن وّظفت فيه أكثر من 

50 موظًفا.

نحو اإلدارة الذاتية
القيمية  اجلوانب  على  اإلسرائيلية  العنصرية  تقتصر  وال 
والتربوية فحسب؛ فالوجه اآلخر لسياسة التجهيل هو سياسة 
التمييز في املوارد املادية والبشرية. ويكفي أن نذكر أّن النواقص 
في التعليم العربي اليوم تصل إلى أكثر من 9 آالف غرفة و90 ألف 
ساعة تدريس وخمسة آالف وظيفة، تقّدر تكلفتها مبليار ونصف 
املليار من ال��دوالرات؛ وأّن معدل االستثمار السنوي في الطالب 

اليهودي يبلغ خمسة أضعاف االستثمار في الطالب العربي. 
وي����رزح أك��ث��ر م��ن نصف املجتمع ال��ع��رب��ي ون���ح���و60% من 
أطفاله حتت خط الفقر. ومع أّن املجتمع العربي برّمته يتموضع 
تكابد  مناطق  فهناك  االق��ت��ص��ادي،  االجتماعي  السلم  أسفل  ف��ي 
أوضاًعا أقسى من غيرها، ال سيما األهل في النقب، حيث يعيش 
أكثر من 85 ألف نسمة في قًرى وجتمعات سكنية ال تعترف بها 
املؤسسة اإلسرائيلية وحترمها من أدنى مقّومات احلياة، كاملاء 
والكهرباء واخلدمات الصحية والتعليمية وغيرها. حيث جند 
النقب أس��وأ بكثير في كل املعايير )التسّرب،  أّن أوض��اع طالب 
الفقر، االنكشاف للعنف، تعاطي السموم، التحصيل، االلتحاق 
بالتعليم العالي إلخ(، وكذلك األمر بالنسبة للطالب العرب في 
عكا وحيفا  “مختلطة”،  مدن الساحل الفلسطينية التي أضحت 

ويافا واللد والرملة.
العربية  اجلماهير  وم��ش��ارب  رؤى  وت��ب��اُي��ن  ت��ع��ّدد  ورغ���م 
الفلسطينية في الداخل وقواها السياسية ومؤسساتها املهنية، 
ميكن القول بوجود إجماع واسع على مطلب االعتراف بالتعليم 
العربي كتعليم ذي خصوصية قومية وثقافية، وضمان إدارته 
على يد قيادات تربوية عربية يختارها املجتمع العربي )حتى 
التربية  ل���وزارة  القائمة  التنظيمية  البنية  ضمن  ه��ذا  ك��ان  وإن 
الديني  الرسمي  التعليم  ح��ال  ه��ي  كما  اإلسرائيلية،  والتعليم 
اليهودي الذي يحظى بحّيز ال بأس به من االستقاللية اإلدارية 
والتربوية ضمن الوزارة( إلى جانب ضمان املساواة اجلوهرية 
في املوارد؛ علًما بأّن املواثيق الدولية تكفل احلق في إدارة ذاتية 

ثقافية كاملة ملجموعات السّكان األصليني.
واجلهات  وامل��ؤس��س��ات  والنقابات  الهيئات  ع��ش��رات  هناك 
املعنية بالتعليم في الداخل، جتتمع معظمها حتت سقف جلنة 
متابعة قضايا التعليم العربي، التي تأّسست عام 1984 بقرار 
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية، وتعمل برعاية اللجنة 
القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية. وقد أعلنت اللجنة 
العام املنصرم عن إقامة “املجلس التربوي العربي”، وهو إطار 
في  الفلسطيني  العربي  للمجتمع  اجلماعي  احلق  يجّسد  مهني 
الداخل بإدارة ذاتية لشؤونه التربوية – الثقافية، ويشّكل خطوة 
باجتاه حتصيل اعتراف بالتعليم العربي كتعليم ذي خصوصية 

قومية وثقافية.
احلق.  هذا  اإلسرائيلية  املؤسسة  ترفض  احل��ال،  وبطبيعة 
لكن أحد أهداف املجلس التربوي هو إخراج التعليم العربي من 
دائرة الضحوية إلى دائرة الفاعلية، من خالل أخذ زمام املبادرة 
ووضع تصورات تربوية ورؤى مهنية وتقدمي مراجعات نقدية 

�لة وبديلة لترشيد املدارس العربية. وتوفير مضامني مكمِّ
استرجاعية  ن��ظ��رًة  ف��إّن  القامتة،  ال��ص��ورة  ورغ��م  باملجَمل، 
ر أّن نضال اجلماهير العربية سّجل جناحات هامة،  سريعة تظهمِ
املخططات  حتّقق  دون  حالت  ونوعية  كمية  إجن����ازات  وراك���م 
ولن  ينسوا،  لم  فالصغار  تطّورت:  مهما  الغبّية  الكولونيالية، 
اللئام،  موائد  على  كاأليتام  بقيت  التي  اجلماهير  وه��ذه  ينسوا، 
ورغم كل العراقيل، لم يظل أبناؤها وبناتها حطابني وسقاة مياه، 
بل صار منهم العلماء واألدباء والفنانات والطبيبات، سيورثون 

األجيال القادمة فسحًة أوسع وأمال أكبر في مستقبل أفضل. 

* رجا زعاترة ، صحافي وناشط سياسي فلسطيني مقيم في حيفا، 
الناطق بلسان جلنة متابعة قضايا التعليم العربي. رئيس االحتاد 
-2000 األعوام  في  الداخل  في  العرب  اجلامعيني  للطالب  القطري 

.2001

مدرسة حي احملطة في اللد، حيث اقتطع جزء منها ملبنى الشرطة اإلسرائيلية. )تصوير: مركز بديل(
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حكاية كفر عنان*
بقلم: رنني جريس**

كفر عنان هي قرية جليلية أخرى مت احتاللها وتهجير 
سكانها عام 1948. كانت هذه القرية قائمة على املنحدرات 
السفلى جلبال الَزبول، في املكان الذي تتالشى هذه اجلبال 
فيه جنوباً لتصبح سهل الرامة. كانت الينابيع واآلبار متد 
املصدر  األم��ط��ار  مياه  وكانت  ال��ش��رب.  مبياه  القرية  سكان 

األساسي للري، واحلبوب والزيتون املنتوجات الرئيسية.
عن حياة القرية الزراعية ومصادر املياه حدثني حسن 
والذي  القرية  مهجري  احد   )1934( م��روان  أبو   – منصور 

يسكن اليوم في قرية الرامه:
ك��ف��ر ع��ن��ان ك��ان��ت ص��غ��ي��رة ب��ع��دد س��ك��ان��ه��ا ب��س كبيرة 
شخص   350 ح��وال��ي  فيها  ع��اش  االح��ت��الل  قبل  بأراضيها. 
وتربية  ال��زراع��ة  على  اعتمدت  البلد  ب��ي��ت.   72 ف��ي  سكنوا 
بالبوليس.  البلد كان يشتغل  أهل  املواشي، وقسم قليل من 
األرض  دومن،   5897 ح��وال��ي  كانت  البلد  أراض���ي  مساحة 
كانت خصبة كتير. املناطق القريبة كانوا يزرعوها خضار، 
قمح  حبوب،  يزرعوها  والبعيدة  وفقوس،  خيار  ب��ن��دوره، 

شعير عدس، كرسنه وهيك أشياء. 
عنا  وتصب  فوقنا  »ف��راض��ه«  قرية  من  تيجي  امل��ي  كانت 
هاي  اجلوابي،  اسمها  عنان«  و«كفر  »فراضة«  بني  مبنطقة  
اجل��واب��ي ع��اي��ش��ه ع��ل��ى ال����ري، وك��ن��ا دائ��م��ا ن��زرع��ه��ا أش��ج��ار 
ال��ف��ائ��ض��ة ك��ن��ا نحطها مب��ج��ّم��ع م��ي��اه اسمه  وخ���ض���ار... امل���ي 
السيح وهناك نسقي الطرش ونسبح ونغسل. بالبداية كان 
في خالف بيننا وبني أهل فراضه على املي، ورحنا للمحكمة 
ووقفنا محامي اسمه حنا عصفور من حيفا، وتقرر انه نص 

املي النا والنص الهم.

بعد ما اشترينا بلدنا، اطلعونا منها
حدثتني فاطمة منصور )1936(، زوجة ابو مروان، كيف 

باع أهل كفر عنان قريتهم بسبب الضائقة املالية قائلة: 
أي���ام احل��ك��م ال��ع��ث��م��ان��ي، ف���رض علينا األت����راك ض��رائ��ب 
يدفعوا  ق��دروا  وما  فقراء  كانوا  البلد  أهل  البلد.  على  كبيرة 

الضرائب. 
الضريبة  دف��ع  س��ع��د،  ف���ؤاد  اس��م��ه  لبناني  إقطاعي  أج��ا 
واشترى األرض، واحنا ضلينا ساكنني فيها ونشتغل فيها 
وف��ؤاد سعد يوخد نسبة من احملصول. هذا فؤاد سعد كان 
عنده تسع بيوت بالبلد تقريبا، وكلها تفتح ع جهة واحدة 

وكان يقّعد الناس فيها ببالش بدون إيجار.
من  األرض  ي��ش��ت��روا  ب��ده��م  ال��ي��ه��ود  اج����و   1945 ب����ال 
وبنحاس  النحماني  يوسف  اسمه  واح��د  واج��ا  سعد،  ف��ؤاد 
وعرضوا عليه مصاري كتير حتى يشتروها، قال لهم فؤاد 
سعد أنا ببيع البلد بس ألهل البلد. أهل بلدنا جّمعوا مصاري 
اق��ل من  ان��ه اح��ن��ا دفعنا  واش��ت��روا البلد م��ن ف���ؤاد سعد م��ع 
اليهود. بس بعد ما اشتريناها بثالث سنوات صارت احلرب 

وطلعنا، ال فرحنا فيها وال اشي.

فّضونا من السيارة مثل ما بفّضوا سيارة 
زبالة

مع أن كفر عنان سقطت خالل عملية »حيرام«، في أواخر 
سكانها  م��ن  قسما  أن  غير   ،1948 األول/أك��ت��وب��ر  تشرين 
مكثوا فيها، رافضني الضغط عليهم للمغادرة. لكنهم طردوا 
مجددا في شباط/فبراير 1949، حيث نقل نصفهم الى قرى 

مجاورة والقسم األخر الى نابلس واحلدود اللبنانية.

حول مكوثها في القرية وطردها الحقًا 
حدثتني أديبة مصطفى شقير )1934(:

بال 48 أجو علينا أهل عيلبون هاربني، إحنا نزلنا وصرنا 
لبنان  أكل وخبز وطبيخ وم��ّي. قسم منهم كّمل على  جنبلهم 
وقسم قعد كم يوم حتت الزيتون وفي بيوتنا. بعد ما أطلعوا 
بقي  عنان.  كفر  أه��ل  أطلعوا  تقريباً  أي��ام  بسبع  عيلبون  أه��ل 
ال��ع��ائ��الت واخل��ت��ي��اري��ة. وأن��ا وأخ��وات��ي وأم��ي  بالبلد بعض 
كفر  على  بعدها  ورجعنا  األس���د،  ع��ني  على  ي��وم  ك��ام  طلعنا 
عنان عن طريق البيادر. بعد حوالي أربع أو خمس أشهر أجا 
اجليش علينا وقال تعالوا بدنا نعطيكم هويات. تركنا بيوتنا 
تغسل  عم  كانت  أم��ي  يومها  ال��ش��ارع،  على  وطلعنا  مفتوحة 

النار وأواعيها وسخة  مالحف وحاط�ّة طنجرة املجدرة على 
ساعتني  حوالي  وقعدنا  الرئيسي  الشارع  على  نزلنا  كتير. 
وبعدها حم�ّلونا ورمونا ع ساحة العني مبجد الكروم وضلّت 
طنجرة املجدرة ع النار والغسيل منقوع باملّي. والله فّضونا 
ما بفّضوا سيارة زبالة، وصاروا يقولولنا  السيارة مثل  من 

»يلال روحوا عند امللك عبد الله أبو طبيخ...
   

فكرتهم فراش.. طلعوا جثث!! قالت لي 
فاطمة منصور:

راح احكيلك احلكاية من األول، اليهود فاتوا عنا، طوقوا 
اطلعوا  البيوت وصاروا يقولوا  فاتوا ع  البلد وحاصروها. 
أخ��وه  دار  بيت  هبطوا  اج��و  البلد.  نهبط  ب��دن��ا  البيوت  م��ن 
اخللة  اسمها  بأرض  قعدت  وطلعت  خافت  الناس  لسيدي. 
ع طريق املغار. أجا سيدي وقال لستي هاتي نخبي األوالد 
تنب  فيها  نحط  م��غ��ارة  بالبيت  عنا  ف��ي  ك��ان  امل��غ��ارة،  بقلب 
للطرش. قالت له ستي بلكي هّبطوا البيت واألوالد ماتوا؟؟ 

خلينا نطلعهم معنا. 
جابوا  اسمهم،  ش��و  بعرف  م��ا  اليهود،  املسؤولني  اج��و 
أب���وي وجيله وأخ��ذوه��م  ال��ش��ب��اب مثل  س��ي��ارات، اخ��ت��اروا 
واخلتيارية  األطفال  إحنا  ضلينا  اعتقلوهم  ومل��ا  املعتقل  ع 
اجلنبني،  من  ال��ش��ارع  على  صفني  عمل  اجليش  والنسوان. 
قالوا لنا اطلعوا من هون ع اجلبل وممنوع تطلعوا وراكم، 
أهلي،  مع  بالطريق  ماشي  وأن��ا  منطخه.  وراه  بطلّع  واللي 
الناس  ه��دول  شوفي  ألمي  قلت  األرض.  ع  ناس  كوم  شفت 
شباب.  قتلى  ثماني  هم  والال  بالشارع،  هون  يناموا  جايني 
أنا فكرتهم فراش بس طلعوا جثث. هدول الشباب قتلوهم 
ال��ي��ه��ود ع��ل��ى ج��ن��ب ال���ش���ارع وخ��ل��وه��م ه��ن��اك ح��ت��ى ال��ن��اس 
يوسف  ه��م:  الشباب  البلد.  م��ن  وت��ه��رب  وت��خ��اف  تشوفهم 
العبد  الطه،  إبراهيم  إبراهيم الطه وأخوه حسن  كايد، فواز 
صفد،  من  الدين  عز  قاسم  شقير،  احمد  سليمان  الصفوري، 

مسعود اسعد«. 

حول مقتل الشباب ودفنهم تضيف أديبة 
شقير:

ه��ارب��ني ع عني  م��ا شفت ألن��ه كنا  أن��ا  الشباب  مل��ا طخوا 
األس���د، ب��س مل��ا رجعنا أن��ا وأم���ي رح��ت عند اجل��ث��ث عشان 
الشباب  ك��ان��ت  لقيته.  وم���ا  ال��ق��ت��ل��ى،  ب��ني  أب���وي  إذا  أف��ح��ص 
مكّومة على األرض مثل امللحومني على بعض. اجلثث ضلت 
على الشارع أسابيع، وبعدها رحنا أنا وخضرة كريكر من 
اجلثث  أخذنا  املقتولني،  الشباب  من  لواحد  سته  البعينة، 
ورميناهم بجورة قريبة عليهم وحط�ّينا عليهم شوية تراب 
وشل )عودان زيتون( وسكرنا عليهم. ميكن العظام تبعتهم 
ل��ل��ي��وم ب��ع��ده��ا ب��اجل��ورة وب���س ن���روح ع��ل��ى ال��ب��ل��د بفرجيك 

اجل����ورة ال��ل��ي دف��ن��اه��م ف��ي��ه��ا. ك��ن��ا م��ج��ب��وري��ن ن��دف��ه��ن، ألن��ه 
ريحتهم بلشت تطلع.

  
قتلوا جميل بس نايف هرب...

ذكرياته  م��خ��زون  ان��ت��ش��ال  ف��ي  منصور  حسن  يستمر   
ليحدثنا عن حادثة اخرى:

ملا قتلوا الشباب واعتقلوا أبوي، أنا وأمي وأخوتي طلعنا 
طلعنا  وبعدها  جن  بيت  بحرش  مننا  بالطريق  لبنان.  على 
جبيل،  بنت  على  ومنها  رم��ي��ش  على  ومنها  حرفيش  على 
هناك قعدنا أسبوعني وسكنا باجلامع مع عشرات الالجئني، 
أو ست  اخ��دون��ا على ص��ور وه��ن��اك قعدنا خمس  وب��ع��دي��ن 
ح��دود  على  عنجر  على  ص��ور  م��ن  سفرونا  وبعدين  ش��ه��ور، 
طرابلس  على  وبعدها  أش��ه��ر،  سبع  ح��وال��ي  قعدنا  س��وري��ا، 
ومنها على النهر البارد. ملا كنا بصور كان في مجاعة كتير، 
يعني احنا كان يطلع لنا رغيف واح��د الي وألم��ي وألخ��وي. 
أمي كانت تروح تلقط خبيزه بالوعر وتشحد من الناس حتى 
نوكل ونعيش )باكياً(. بذكر انه الدنيا كانت برد كتير. أمي 
صار  عنجر  على  رحنا  ومل��ا  فيها.  وغطتنا  اجلاكيت  شلحت 
يطلع لنا اعاشه وكنا نوخد شوية عجوة وطحينة. كنا سبع 
او ثمانية عائالت يسكنوا بشادر واحد مثل السردين. رحاب 
بنت أختي خزنه ماتت من البرد وأمها ترضع فيها. أمي بالليل 

كانت حتط خيش وننام عليها حتى البرد ما يطلع علينا.
ب��ع��د س��ن��ه ون���ص بلبنان رج��ع��ن��ا ع��ن ط��ري��ق الصليب   
األح��م��ر أن���ا ووال���دت���ي وإخ��وت��ي وأوالد خ��ال��ي. رج��ع��ن��ا من 
طرابلس ع بيروت، ببيروت عملوا لنا حجر صحي، حطونا 
بسيارات  نقلونا  هيك  وب��ع��د  وط��ع��ّم��ون��ا،  أس��ب��وع��ني  مبحل 
اللبنانية  السيارات  من  نقلونا  هناك  ومن  الناقوره  ل��راس 
أشي  علينا  ورش���وا  طعمونا  واالس��رائ��ل��ي��ني  لإسرائيلية 
ابيض.  مبجد كروم قعدنا عند دار مصطفى الصالح وبعدها 
على  مننا  وبعدها  دي��اب  الشيخ  دار  عند  معصرة  ع  رحنا 
سكننا   ،54 ب��ال  ال��رام��ه  على  اجينا  وب��اآلخ��ر  مخبز.  سطح 

بالبراكية ومن بعدها بنينا بيوت.  

محطات من رحيل فاطمة منصور 
قصة  وع���ن  تهجيرها  ع��ن  احل��دي��ث  ف��ي  ف��اط��م��ة  تستمر 

الطفلة من عيلبون:
»وإحنا طالعني نواحي عني األسد، باجلبل، القينا حتت 
حتتها  وح��اط��ه  تاركتها  أمها  عيلبون،  م��ن  طفلة  الزيتونة 
حرام زهر والفيته عليها وبجانبها كيس فيه أواعي وقنينه 
حليب فاضيه واملصاصه بتمها. أمي ما قدرت حتملها معنا 
ألن��ه كانت حاملي أخ��وت��ي. ب��س مل��ا وصلنا ب��ني ع��ني األس��د 
جن  بيت  م��ن  راج��ع��ه  ختياره  شافتنا  ب��ال��وع��ر،  ج��ن  وب��ي��ت 
طالعني؟،  واحنا  بطريقنا  طفلة  شفنا  اذا  وسألتنا  وبتبكي 

قلنا لها اه وحكينا لها وين، بس ملا رجعت ما القت البنت. 
سألناها  منها.  كتير  قريب  ك��ان  ألن��ه  أخذها  اجليش  ميكن 
ظهرها  ع  ولد  حامله  كانت  أمها  لنا  قالت  أمها،  رمتها  ليش 

وولد بحضنها وما قدرت حتمل الثالثة...
مره  كمان  وضّبونا  البلد  وط��وق  اجليش  أجا  فترة  بعد 
مبنطقة اخللة وين كنا قاعدين أول مّرة ملا رحلونا. قّسمونا، 
اللي معه هوية زرق��اء حلال واللي معه هوية حمرا حلال، 
جابوا  حمرا  هوية  معه  واللي  ضله  زرق��اء  هوية  معه  اللي 
ال  لليل،  فيهم  وق��ّع��دون��ا  الصبح  ثمانية  الساعة  س��ي��ارات 
زبوبيا  بني  احل��دود  ع  وكّبونا  فينا  وساقوا  ش��رب  وال  أك��ل 
شافونا  النهار،  طلع  ما  وأول  هناك  قعدنا  إسرائيل.  وب��ني 
زب��وب��ي��ا،  ع��ن��د  امل���وج���ودة  الفلسطينية  امل��ق��اوم��ة  بعيد  م��ن 
علينا.  ي��ض��رب��وا  وص����اروا  أسلحة  ومعنا  ي��ه��ود  وف��ك��رون��ا 
ك���ان معنا ش���اب م��ن ف��راض��ة، وق���ف ي��ش��وف م��ص��در الطخ 
ال��رص��اص��ة اج��ت فيه ووق���ع ع األرض وط���رش دمه  وال���ال 
اجت  بعدين  جسمي.  على  احلامي  دم��ه  بتذكر  لليوم  علي، 
ومعها  حطه  والبسة  طرشة  كانت  للشاب،  اخلتياره  سّته 
العكازة  عكازه، أعطت حطتها ألمي، وأمي رفعت احلطة ع 
النقطة  ع  املسلحني  ش��اف��وه��ا  ب��ال��س��ه��ل.  ت��رك��ض  وص����ارت 
ال��ن��ار. اج��و خمس أو ستة أش��خ��اص منهم  ووق��ف��وا ض��رب 
على اخليل، اخذوا الشاب امليت ودفنوه ببلد قريبة، وإحنا 
 حطونا بسيارات وسحبوا فينا ع نابلس على مخيم بالطه. 
سيدي كان مبجد الكروم، صار يدور علينا كمان مّره، حلقنا 
سيدي وملا القانا أخذنا ع احلمير ومشينا معه ملجد الكروم. 
يحصدوا  ب��ال��رام��ه،  يشتغلوا  يومها  ك��ان��وا  وس��ت��ي  س��ي��دي 
وأخوتي  أنا  يطعمونا  عشان  بالبيوت  ويشتغلوا  يحلشوا 

ألنه أبوي محبوس.
مبجد الكروم أجا اجليش علينا كمان مّره، طّوق البلد ، 
واطلعوا اللي مش معهم هويات عشان يكبوهم مره ثالثه. 
أجا سيدي عند املختار وقاله دخيلك بدهن يوخدوا األوالد 
املختار  له  قال  جبتهم.  ما  حلد  متت  وأن��ا  محبوس  وأبوهم 
ب��اي��دي أش���ي. مل��ا ط��وق��ون��ا واج���و ب��ده��م يركبونا  م��ا بطلع 
بنينا  ما  حلد  واشتغلنا  بالرامه  عشنا  وهيك  بالسيارة... 

بيوتنا وعلمنا أوالدنا، بس مع هيك بضل اسمنا الجئني«.

القرية اليوم
املوقع مغطى بركام احلجارة املبعثرة حول نبات الصبار 
كبير  بناء  سوى  القرية  من  يبق  لم  املتناثرة.  التني  واشجار 
استعمل في املاضي كصيرة للمواشي وبيت خالد يوسف طه 
الواقع على طرف القرية من اجلهة الغربية. أما املقبرة فهي 
مهملة منذ ستني عاما وبالكاد يستطيع الزائر أن يرى حجارة 
قبورها. معظم أهالي القرية اليوم هم الجئون في مخيم نهر 
الدّبة  البارد وسوريا، ومن هّجر داخل الوطن سكن في حي 

في الرامه احد أحياء املهجرين الكبيرة في البالد.
بس احتلونا هدموا حوالي سبع بيوت«، حدثني حسن 
طريق  ع��ن   1952 ع��ام  قضية  رف��ع��وا  بلدنا  »أه��ل  منصور. 
عرفت  ملا  ال��ه��واري،  منر  محمد  اسمه  الناصرة  من  محامي 
السلطات باملوضوع اجو على البلد وفجروا البيوت وراحت 
الرامه  مبدرسه  العاشر  بالصف  كنت  ان��ا  يومها  القضية. 
 وسمعت األلغام والهدم ورحنا والقينا فعال البيوت باألرض. 

وتضيف أديبة شقير:
بلدنا كان فيها مقبرتني. بعد التهجير توفى مهنا شقير 
من بلدنا ورحنا قبرناه مبقبرة كفر عنان. بعدين توفى احمد 
سعيد كروم من فراضه وملا رحنا عشان ندفنه مبقبرة كفر 
العسكري »دوف« ومنعنا، وقدمنا  أجا علينا احلاكم  عنان 
حملاكمة حلد ما تدخل عضو كنسيت عربي وتعهدنا انه هاي 
األحياء رجعوا وال  ال  فيها هناك. يعني  نقبر  راح  آخر مره 

األموات منهم.

* مت جتميع الشهادات في أيلول، 2009،
التاريخ الشفوي في جمعية  رنني جريس، مركزة مشروع   * *

زوخروت (ذاكرات) – حيفا.
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منها.  هجروا  التي  وممتلكاتهم  ديارهم  الى  العودة  في  حقهم  أساس  على  يعتمد  الفلسطينيني   الالجئني  جلميع  والشامل  الدائم  للحل  التوصل  الى  ساعيا  الفلسطينيني،  الالجئني  قضايا  حول  العلمية،  والتحاليل  واملعرفة  للمعلومة  مصدر  توفير  الى  بديل  مركز  يهدف 

حتـريـــر

محـمد جرادات
نـضــــــال العــــــــــزة
بـــاســـــــم صبـــــيح 

بيت حلم، فلسطني
ص. ب. 728 

تلفاكس: 2747346-02 ، هاتف 02-2777086 
 camp@badil.org :بريد الكتروني
 www.badil.org :صفحة االنترنت

املقاالت املنشورة  بأسماء 
ر  عن وجهة  أصحابها تعبِّ

نظرهم/ن.

أنطوان شلحت )عكا( 
عيسى قراقع )بيت حلم( 

رجا ديب )دمشق( 
سلمان ناطور )حيفا( 
نهاد بقاعي )اجلليل(

الهيئة  االستشارية 

سالم أبو هواش )اخلليل( 
أمير مخول )حيفا( 

جابر سليمان )صيدا(

تيسير نصر الله )نابلس( 
هشام نفاع )حيفا( 

وليد عطا الله )باريس( 
أنور حمام )رام الله( 

نايف جراد )طولكرم(

القرار ال يعدو  النظر في مشروع   االدع��اء بطلب تأجيل  ان  فيها محققا.  النصر 
كونه ذر للرماد في العيون. وان  القول ان م. ت. ف  ليست اكثر من عضو مراقب 
قانونية  غير  ادع��اءات  لهي  سحبها،  او  ق��رارات  مشاريع  اقتراح  سلطة  متلك  ال 
تبريرية ال تفسر ما جرى، وال تشكل سببا أو مسوغا لتنكر ممثل الفلسطينيني 
لتقرير هو في مصلحتهم بال ادنى شك.  ولعله من األهمية مبكان اإلش��ارة هنا 
إلى تصريحات عدد من املسؤولني الفلسطينيني التي رافقت وتلت قرار السفير 
خريشة، تشير إلى أكثر من سوء التنسيق، وعدم علم أعضاء اللجنة التنفيذية 
بالقرار وبأسبابه. إن األمر يبدو لنا في مركز بديل سياسة متناقضة في ذاتها 
ومتناقضة مع نهج تثبيت احلقوق الفلسطينية، إذ أنها تتنكر للشرعية الدولية 

وتهدر حقوق الضحايا على مذبح الوعود السياسة.  
إننا في بديل نرى أن عدم تأييد الواليات املتحدة ملشروع القرار، وعدم توافق 
كل دول االحتاد األوروبي على موقف موحد، وعدم اتفاق هذه الدول مع موقف 
كلها  وتوصياته،  للتقرير  الواسع  التأييد  ظل  في  املتحدة،  والواليات  إسرائيل 
كانت عوامل تشجع على املضي قدما في املشروع، وال تبرر التراجع عنه بحجة 
عدم التحضير أو منح فرصة أخرى جلهود السالم. اننا في بديل إذ نرى أن هذا 
 ( العنصرية  مناهضة  مؤمتر  من  خريشة  السفير  موقف  عن  يختلف  ال  املوقف 

إلى  اإلش��ارة  – جنيف في نيسان 2009( حيث واف��ق على استبعاد  ديربان 
املتحدة  األمم  في  فلسطني  ممثل  موقف  عن  يختلف  وال  وإسرائيل،  فلسطني 
على  احلرب  حيال   )2009 )يناير  العامة  اجلمعية  رئيس  قرار  مشروع  من 
غزة حيث مت رفض املشروع القاضي بإدانة إسرائيل، وحتميلها املسؤولية، 
وتشكيل محكمة دولية خاصة للتحقيق في االنتهاكات. إن مثل هذه املواقف 
تتناقض كليا مع مبدأ السعي إلى السالم العادل على أساس الشرعية الدولية.  

ضمن هذا السياق فإننا نطالب:
التنفيذية يبني أسباب هذا  إصدار بيان رسمي توضيحي من قبل اللجنة 
الوطنية  واملصلحة  الفلسطينيني  الضحايا  مصلحة  مع  املتناقض  املوقف 

العليا املتمثلة في جترمي إسرائيل ومحاسبتها. 
حملاسبة  والتنظيمية  وال��ق��ض��ائ��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اإلج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ 

املسؤوليني عن األمر. 
ت��أس��ي��س ه��ي��ئ��ة وط��ن��ي��ة للتنسيق م���ا ب���ني م��ؤس��س��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان 
ه��ذه  ل���دور  ت��ع��زي��زا  الفلسطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ومم��ث��ل��ي  الفلسطينية 
املؤسسات الوطنية املهنية، ومتتينا ملعركة الدفاع عن احلقوق الوطنية امام 

الهيئات الدولية.   

في الوقت الذي شكلت فيه توصيات تقرير القاضي جولدستون قفزة نوعية 
حقوق  مجلس  لوضع  ذهبية  وفرصة  املتحدة،  األمم  وك��االت  أداء  مستوى  في 
الواليات  فيها  مبن  العالم  ودول  األمن،  ومجلس  العامة،  واجلمعية  اإلنسان، 
حيال  والقانونية  الدولية  مسؤولياتهم  أم��ام  األوروب���ي،  واالحت���اد  املتحدة، 
املوقف  محاسبة إسرائيل وإنصاف ضحايا االحتالل واحلرب على غزة، جاء 
الدولية  الشرعية  إنفاذ  الرسمي لينسف االجناز متنكر بذلك ملبدأ  الفلسطيني 

كأساس حلل القضية الفلسطينية، وإنصاف ضحايا  الشعب الفلسطيني. 
ل��ق��د ع��م��ل م��رك��ز ب��دي��ل  ج��ن��ب��ا ال���ى ج��ن��ب م��ع م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان 
االمم  ف��ي  اس��ت��ش��اري��ة  بعضوية  حتظى  ال��ت��ي  تلك  وب��األخ��ص  الفلسطينية 
وصلت  حملة  تنظيم  على  دولية  وهيئات  منظمات  مع  وبالتعاون  املتحدة، 
ذروتها بضمان تأييد أكثر من ثلثي الدول املمثلة في مجلس حقوق اإلنسان 
بتبني التوصيات ورفعها إلى السكرتير العام واجلمعية العامة. ولكن جاء 
املوقف الفلسطيني الرسمي من خالل السفير ابراهيم خريشة يقضي بسحب 
متهيدا  ستون  جولد  تقرير  توصيات  تبني  على  التصويت  مشروع  وتاجيل 
إلحالتها إلى اجلمعية العامة، ومن ثم إلى هيئات دولية أخرى كمجلس األمن 
والقضاء الدولي، مفاجئا وبال سابق إنذار ليعلن االنسحاب من معركة كان 
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املوقف الفلسطيني الرسمي في جنيف: 
تنكر للشرعية الدولية وهدر للحقوق الوطنية على مذبح وعد جتميد االستيطان

مركز بديل
يطلق موقعه 

اإللكتروني 
اجلديد

يسر بديل - املركز الفلسطيني ملصادر 
عن  اإلع���الن  والالجئني  املواطنة  حقوق 
اإللكترونية  الشبكة  على  موقعه  إط��الق 

www.badil.org بحلة جديدة.
بأنه مبني من  املوقع اجلديد   ميتاز 
خمس لغات هي اإلجنليزية، والعربية، 
والفرنسية،  واإليطالية،  واإلسبانية، 
فضالً عن احتوائه على مجموعة متنوعة 
من الصفحات املفيدة، والتي حتوي في 
طياتها على معلومات أساسية، موارد 
إع��الم��ي��ة م��ف��ي��دة ل���ل���زوار وال��ن��ش��ط��اء، 
ص�����ور ف���وت���وغ���راف���ي���ة، م���ط���ب���وع���ات، 
وأرشيف ضخم من الوثائق واألبحاث 
وامل��ه��ج��ري��ن  ب��ال��الج��ئ��ني  ال��ص��ل��ة  ذات 
وميكن  كما  وقضاياهم.  الفلسطينيني 
لزوار املوقع اجلديد البحث في مكتبة 

مركز بديل على شبكة اإلنترنت. 


