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االفتتـاحيــة

علت الزغاريد واالغاني خالل حفل زفاف لعروسين في مدرسة تابعة لوكالة غوث 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ، التي تأوي مئات النازحين من ويالت 

الحرب وآلة الموت اإلسرائيلي.
والباللين خالل  بالورود  الشاطئ  مخيم  في   “ )أ(  الشاطئ  “مدرسة  زينت ساحة 
استقبال العروسين المشردين الذين دمرت بيوتهما وأصبحا بال مأوى: هبة فياض 
وعمر ابو النمر، وسط حشد هائل من الناجين من المذابح والجرائم اإلسرائيلية. وقد 
غيوم سقفت  إلى  األناشيد  وتحولت  والحرائق،  والدخان  الخوف  الفرح وسط  اجترح 
السماء، وتراقصت أمام الطيارين اإلسرائيليين الذين رأوا بشرا يصعدون ويهبطون 

كمالئكة في البياض.
هي زفة الالجئين والنازحين في غزة، بال بطاقات دعوة، بال فساتين بيضاء وقالدات 
ذهبية، كل شيء دفنته الحرب تحت األنقاض، األحالم والمواعيد والحناء والرسائل 

المتبادلة ، ال أصدقاء ، ال جيران وال أوالد وال عائلة.
المشردون اآلن يغنون، هي موسيقى الالجئين، أطفال يتسلقون جدار المدرسة، 
ولفرح  سابق  لفرح  عطش  شعبية،  دبكة  الشهداء،  صور  عليه  تتدلى  طويل  حبل 

قادم، طائرات في السماء، وأصوات انفجارات وقذائف للمدفعية والبوارج البحرية.
هبة وعمر عريسان  يتألقان في الزفاف، جسدان للحياة اآلن، وجسدان للموت بعد 
اآلن، ال شيء نخسره غير هذا البؤس وهذه الخيمة، فالزفاف واحد: إما إلى الحياة وإما 

إلى الممات، وكالهما زفاف معطر بالدم والحناء.
الناس داخل مستشفيات قطاع غزة بوالدة أكثر من خمسة  واآلن ايضا يحتفل 
آالف مولود جديد ولدوا خالل ثالثين يوما من الحرب الدامية، وقد تخطى المواليد في 
الحرب أعداد الشهداء، فكلما كان يرسل شهيد إلى ثالجة الموتى، كان هناك مخاض 

ألكثر من والدة، الحياة تسبق الموت في غزة، والحياة تتحدى اإلبادة.
تتبادل األرواح  في غزة وتتآلف، األحياء ينوبون في الحياة عن األموات، كأن غزة 
أبناءها وتنجبهم في  أنثى ظلت مشغولة خالل الحرب بتجديد صباها، أنثى تدفن 
نفس اللحظة، تتحرك من مقبرة إلى مخاض إلى زفة، تنتشل جثة من حي الشجاعية 
ورفح وأخرى من خزاعة، تراها في البحر وفي النفق وفي المسجد وفي السوق، تراها 

قطرة حليب لطفل يولد في وجه الدبابة تحت جذع نخلة.
الحرب على غزة  هي حرب على الحياة، لهذا كانت نسبة الشهداء من المدنيين 
والكارثة وال  أن تدخل جهنم  أن تنتكب غزة،  أراد اإلسرائيليون  تزيد عن 86%، وقد 
الطريق والبيت والبرهان، أن تفقد اسمها وكوشانها كما فقدت  تعود، أن تتوه عن 
عائالتها وأحالمها، أن تتحول إلى مخيم فوق مخيم، ومقبرة فوق مقبرة، أن تبقى هامشا 
في لغة الشفقة الدولية ومسؤولي صناديق المساعدات، ولم يدرك اإلسرائيليون؛ إال 

متأخرا أن غزة ال تنصاع ألحد، تبدل روحها، وتحل في أجساد أكثر امتالًء بالنار والماء.
زفاف المقتولين والمولودين في غزة، نراه في أكثر من 90 مركز إيواء تابع لألمم 
المتحدة، بعد تدمير إسرائيل ألكثر من 50 ألف منزل، وتشريد أكثر من نصف مليون 
شخص بما نسبته ربع سكان غزة، جثث تشرئب وتتقطع، تندس في جوف شجرة 
برتقال، تلتصق الجثث ببعضها، تصير اثنين... ثالثة ... ألف... ألفين، تعتصر الدم 

فتسخن األرحام، هناك صوت بين موت وموت، هناك ضوء وبسمة بين والدة ووالدة.
في زفاف المقتولين والمولودين رأيت غزة يلبسها الشهداء ويرتفعون بها أعلى 
وأعلى، وحيا وحيا، يعودون بها خضراء خضراء، ال تعتذر وال تنسى، تلملم لحمها حرفا 

حرفا، تركب األسماء وتنطق، قوس قزح يمتد من حيفا إلى غزة.
المقتولون والمولودون جاءوا من كل مكان، من قحف الذاكرة، من مخيم الشاطئ 
والبريج ومن مخيم دير البلح، من مخيم جباليا ومخيم خانيونس، ومن مخيم المغازي، 
أعضاء  لملموا  وذكرياتهم،  مقابرهم  فتحوا  رف��ح،  ومخيم  النصيرات  مخيم  من 

أجسادهم، خرجوا من جروحهم ومن لهيب أرواحهم، أضاءوا واشتعلوا واحتفلوا.

سكان غزة الذين أكثر من نصفهم الجئون، وصلوا قراهم المهجرة، وصلوا شهداء أو 
أحياء، اطلوا بدمهم على بيوتهم وآبارهم، على حقول البساتين التي جرفتها مستوطنة، 

وصلوا عبر البحر او النفق وصلوا شظايا تطايرت من اجساد دافئة! 
مشردون جاءوا إلى مدرسة الوكالة من كل صوب، واحتفلوا بعيد الموت والوالدة، 
التي قصفتها  المتحدة  األمم  راية  وتحت  القدس،  في  السماء  إلى  العذراء  وصعود 
الطائرات اإلسرائيلية، رفعوا أرواحهم على سارية من فرح وأغاٍن ورياح، وارتفعوا أكثر، 

كما ارتفع قرار الدولة والحرية واالستقالل والعودة... واحتفلوا.
جروحهم  المبتورة،  أياديهم  الممزقة،  أجسادهم  يحتفل،  الذي  هو  دمهم  كان 
العميقة، ذكرياتهم المتجددة فوق الصفيح والقنابل والفقر واليأس، حملوا صوت 
عائالتهم التي أبيدت في كل الحروب والمجازر والنكبات، بشر في مراكز اإليواء جاءوا 
ودير  وعكا  والجورة  والدوايمة  واللطرون  واللد  وحيفا  ويافا  والمجدل  السبع  بئر  من 

ياسين، وغيرها من القرى التي احتلت 1948، واحتفلوا.
النازحون يحتفلون بزفاف الموت والوالدة في غزة، وتوزع التمور والقهوة المرة في 
الضفة، وقد شاهد جنراالت الحرب في تل أبيب، شعبا الجئا ومعذبا يغني للنصر ال 
يعرف الهزيمة، يرفعون نعوشهم على أكتافهم كما البنادق، بينما هم انشغلوا في 
البحث عن صور نصر يائس في رواية جندي أو في خطاب سياسي مضلل، اشتبكوا 

مع العالم الذي لم يرهم سوى قتلة في كل المشاهد.
كتاب  وال  آيات  ال  اإلسرائيليون،  اعتقد  كما  الكون  في  زائدة  قطعة  ليست  غزة 
ومفاتيحهم  قتالهم  يحملون  اآلن  الالجئون  اليابسة،  على  لها  وال كنيسة  جامع  وال 
ما  تاركين  المستوطنون  ويهرب  والحقيقة،  والرمل  والضوء  الصوت  في  ويعودون 

نهبوه من بيت ومزرعة وسقيفة.
في زفاف الموت والوالدة في مدرسة الشاطئ في غزة، يولد الحب واليقين واألمل، 
كما يولد طفل في سرير طفل آخر، يشرب حليبه، يأكل من تينه وتوتة ويواصل عمره 

بدال منه، يواصل السير إلى غده بين قذيفة وقذيفة.
العريسان هبة وعمر يتزوجان ويزفان وسط الحرب والدمار والحطام، وآالف المواليد 
الجدد تخرج للشوارع تحمل أسماء من رحلوا، مال بسهم، دفاترهم، خطواتهم، آثارهم، 

يفتحون بوابة الشمس واسعة على بيوتهم القريبة هنا، والبعيدة القريبة هناك.
عريسان يتدربان على العودة إلى مكان أنقذه الشهداء من غزو النسيان، القرى 
المدفونة تحت األرض ترسل ذكرياتها إلى القرى الناجية، أعشاب تنبت من ماضيهم، 

أحالم تطير على حصان.
سميح  الفلسطيني  الشاعر  سمعت  غزة  في  الحرب  وسط  وعمر  هبة  زفاف  في 

القاسم يغني: 
يا أهلي الطيبين
انا... هذا الجنين

جئت باسمي، وجاء
فالرجاَء الرجاء

اكتبوه على حجر من بالدي اكتبوه
واقذفوه

في ظالم السنين 
جئت باسم الوليد الجديد

جئت
باسم الشهيد

الجمعية  عضو  الفلسطينيين،  والمحررين  االسرى  هيئة  رئيس  فلسطيني،  كاتب  قراقع،  عيسى   *

العامة لمركز بديل. 

زفاف المقتولين والمولودين في نكبة غزة
بقلم عيسى قراقع*

 أن نعود الى األساسيات
ّ

لن ُيجدينا إال

دت 
ّ
أك األساسيات.  الى  نعود  أن   

ّ
إال ُيجدينا  لن 

عواء على الشعب الفلسيطني 
ّ

الحرب اإلسرائيلية الش

، سواسية بدون 
َ
وبالذات في غزة، أطفااًل وشبابًا وعجائز

رًا، 
َ

َبش الفلسطينيين  ترى  ال  الّصهيونية  أّن  تفرقة، 

ذ 
ّ
ينف الذي  إبادٍة-تهجيرّية  مشروع  أمام  عائقًا  إّنما 

األخيرة  الحرب  قراءة  يمكننا  اإلحاللي.  االستعمار  عبر 

و"َمحاِورها"  اإلقليمية  التحّوالت  منظور  من  ة 
ّ
غز على 

مشاريع  تفاصيل  في  نغوص  أن  ويمكننا  المتعددة، 

لكّننا   – فينا   
ُ
ذ

ّ
َنف

ُ
وت ���ْدَرُس 

ُ
ت )حقيقية(  وم��ؤام��رات 

والمستمّر  الّصامد  الجرف  أّن  حقيقة  سنغفل  بذلك 

مرحلة   
ّ

إال هو  ليس  جّمًا  صّبًا  المصبوب  الّرصاص  من 

بة 
َ
ة كالَحط

ّ
كباقي مراحل استعمار فلسطين. بقيت غز

الجميع  رة 
ّ
مذك أجمع،  والعالم  المستعِمرين  أعين  في 

بالخطيئة األصلية؛ خطيئة تهجير شعب إلقامة كيان 

استعماري مرتبط ومتحالف مع الغرب. وما يعّبر َهَوج 

 عن عجزهم في إخفاء جريمة 
ّ

ع( االسرائيليين إال
َ
)وَهل

 ،
ً
ومقاومة ومرضًا،  جوعًا،  الّصارخة  ��ة 

ّ
األدل ماليين  لها 

، والجئين ال يزالون يصّرون على العودة.
ً
وكرامة

عرف  لطالما  قناعها.  من  إسرائيل  ة 
ّ
غ��ز ج��ّردت  لقد 

وكأّن  كذلك.  واإلسرائيليون  الحقيقة،  الفلسطينيون 

أيقن  لطالما  أحد.  يشاركونه  ال  الصغير"،  "سّرهم  هذا 

تنبت  أن  الصهيونية  بمقدور  ليس  أن  الفلسطينيون 

إسرائيل  نجحت  ولطالما  والشهداء،  السالم  أرض  في 

بخطاٍب  وال��م��وت  والّتهجير  ال��ّص��واري��خ  تغليف  ف��ي 

بعد  ليس  لكن  ابتالعه.  أو  تقّبله،  العالم  استطاع 

وللّب  المستمر  للّتهجير  تذكاريًا  نصبًا  ة 
ّ
غز ت 

ّ
ظل اليوم. 

أقدام  تحت  من  الشرعية  يسحب  الفلسطينية،  القضية 

الصهيونية صباح مساء. لذلك فإّن الوحشية االسرائيلية 

مشكلة  "إخ��ت��ف��اء"  ع��دم  ج��راء  عظيمًا  إحباطًا  تعكس 

يجب  الحلول  أّن  على  القاطع  الّدليل  هي  ة 
ّ
غز الالجئين. 

ص 
ّ
لخ وكما  عوارضها.  وليس  القضايا،  جذور  تعالج  أن 

 العالم 
ّ

المرحوم أحمد محيسن العدوان على غزة: "على كل

 األجندات وبصرف النظر عن مشروعيتها، 
ّ

أن يعلم أّن كل

ال تعدل لحظة طمأنينة يقضيها طفل في حضن أبيه... 

من  ومهزوٌم  ل، 
ّ
العز المدنيين  بقتل  ينتصر  من  مهزوٌم 

ينتصر بدماء األطفال، إّن حفظ حياة طفل أدعى لالحترام 

من أي شيئ آخر".

والجرحى،  الشهداء،  بعدد  االسرائيلية  الجرائم  عدد 

والمستشفيات،  وال��م��دارس،  والبيوت،  والمهّجرين، 

عن  يبعدنا  أن  يجب  ال  فيها  الّتحقيق  وإن  المهّدمة؛ 

الجرائم  الّتحقيق في هذه  الّصراع. علينا أن نتابع  جذور 

المجرمين  بمحاسبة  العدالة  ق 
ّ
تتحق حّتى  جميعها 

الدولية  "اللجنة  نضع  أن  وعلينا  الضحايا.  وبإنصاف 

القانون  انتهاكات  جميع  في  للّتحقيق  ة 
ّ
المستقل

في  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي  اإلنساني 

الّصراع األوسع؛  ة" في سياق 
ّ
المحتل الفلسطينية  األرض 

القرن  مطلع  منذ  المستمّر  االستعماري  الّتهجير  سياق 

الى  نعود  أن   
ّ

إال ُيجدينا  لن  لذا،  للفلسطينيين.  الماضي 

األساسيات.

هيئة التحرير

)felesteen.ps )املصدر:   ٢٠١٤ آب  غزة،  األونروا،  مدارس  إحدى  للنازحني يف  مأوى  أقيم يف  زفاف  حفل 
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غرة،  على حين  فأتاها عدو  ِعزة،  أرض  غزة، سكنت  فتاة تدعى  أن  ُيحكى 

إنكم  الكريم  الناصر  من  وعد  حين  بعد  فجاءها  وقاومت،  صمدت  أن  فكان 

لمنتصرون... وإذ بها... تحقق نبوءة ومعجزة.

 عن غزة بغير طريقة، ذلك أن غزة... الحكاية، غزة 
ٌ

ال يمكن أن يكون حديث

األسطورة، غزة... ملحمة صمود حقيقية ال خيالية.

لقوا أساطير 
َ
أناس خ أقدس بقعة من األرض يوجد  أن في  أجل، يحدث   

كثيرة عصّية على الفهم واالستيعاب؛ ولكنها حقيقة. كثيرة هي األساطير؛ 

يومًا  تندثر  ولن  لم  غزة  أن  ذلك  مثاًل...  الفينيق  أسطورة  ليست  هي  ولكن 

تأبى  زالت، وستظل.  فهي  وال  كانت،  غزة  وتخرج...  عنها كل شيء  لتنفض 

الركوع... هي أسطورة الفلسطيني في كل زمان حل وسيحل به.

الموت في غزة؛ ولكنه ليس كأي موت وال كأي رائحة... هي  تفوح رائحة 

في  الذكرى  كتعلق  عالقة  عصية  ديمومة  يفرض  بل  ي��زول؛  ال  الذي  األثر 

النفس... وأيما ذكرى!

كل شيء أصبح »كان«... لتدخل لعبة األرض فارضة نفسها على أرض غزة. 

ما كان فوق األرض أصبح تحتها، لكن من أصبح تحت األرض، سيكون فوقها 

قريبًا... هي معادلة الحياة في غزة.

على أرضها كان هناك طرف يتقن لعبة األرض. اقتحم عليه دخيل لعبته 

معتزًا بجبروته، سالحه، »أناه«... لكن... وفي غزة توجد »أنا«! وفي معركة »األنا«... 

وقف الدخيل عاجزًا عن مجاراته؛ فلعبته فوق األرض ال تحتها... وإذا بالطرفين 

الفرق  أن  بأيام قليلة تكشف لغزًا وتظهر فْرقًا، وحقيقة:  تحت األرض... وإذ 

عميق عميق بين من هو تحت األرض جبنًا ومذلة، وبين من هو تحت األرض، 

فقط،  مجازًا  ال  حقًا  تصير  الحياة  فحيث  وصمودًا...  وكرامة  مقاومة  وفوقها 

تبدأ  أن  البقاء ال يستلزم  أن  لديها تقول:  األرض  وبذا، فمعادلة  غزة...  تكون 

فوق األرض وتنتهي تحتها؛ بل لك أن تبدأ تحتها؛ لتبدأ أيضا فوقها، وفوق 

سماها... وال يبقى حينها ما يقال لهم سوى:

»يا أهل غزة ما عليكم بعدها 
والله لوالكم لما بقيت سماء ما تظل العالمين”1

كنت أحسب أنني أعرف معنى الصمود... ولكني أدرك اآلن يقينًا أني ما 

عرفته قباًل كما يجب، لكأنما أصبحنا بحاجة لقاموس خاص لفهم غزة... ذلك 

إلعادة  تدفعك  داخلك  حاجة  فتخلق  أجمع،  والمعاني  المفاهيم  تغير  أنها 

غزة  تعيد  بها.  معرفتك  حسبت  لطالما  والتي  حولك،  من  األشياء  تعريف 

ونسائها  رجالها  بأفواه  تشاء...  كيفما  والمصطلحات  األشياء  تعريف  إذن 

وأطفالها...

تقول ناجية من خزاعة: »يا رب تكتب الشهادة إلنا كلنا... الشباب الحلوين 

كلهم راحوا... والد مساجد... والد قرآن... مرابطين...« هو التعريف اآلخر للجمال.

هو   ... الكريم«  والقرآن  البيض  الرايات  حاملين  »خرجنا  أخ��رى:  وتقول 

التعريف اآلخر للحماية.

وجد  شهيد  وخ��ال  شهيد  وعم  شهيد  وأخ  شهيد  »أن��ا  أحدهم:  يقول 

شهيد«... هو تعريف القرابة وصلة األرحام

إسمنتية  كتلة  غطتها  أن  بعد  طفل  جثة  انتشال  يتم  الركام...  وتحت 

هو  المدرسية...  حقيبته  ظهره  على  يحمل  كان  الطفل  أن  ليتضح  ضخمة، 

التعريف اآلخر للحلم.

واالحتفاالت  الزغاريد  تنطلق  النزوح...  مدارس  أحد  في  زفاف  يكون  ثم 

لكنه  المشهد...  عن  المألوف  غياب  رغم  أحد...  على  يخفى  ال  بما  المخضبة 

»أصبح«... هو التعريف اآلخر للحياة والبقاء .

 18 فقدت  أن  بعد  فتبوح  البطش  عائلة  من  الناجية  الوحيدة  الجدة  أما 

ماذا  عليهم...  الصبر  كأس  أسقاني  الله  »الصبر...  عائلتها:  أفراد  من  شخصًا 

أفعل؟ قلنا: الحمد لله... شهداء... من يكره الشهيد؟! »فتختصر معنى الصبر 

والصمود اإللهي... فمن أين لكم هذا؟

ثم يكون العيد... عيد الشهداء والتضحيات... العيد َمّر على غزة رغمًا عن 

أنوف الجميع... فالعيد عادل... وغّنى األطفال الذين فقدوا ذويهم... يقول أحد 

األطفال مبتسمًا ملء ألمه: »العيد عنا حلو أما اليهود بدمروه وإحنا بدنا نقاوم 

حتى ننتصر على اليهود وغزة حلوة... أما لما فش حرب كل الدنيا بتنبسط«... 

هو التعريف اآلخر للفرح.

ولغزة... القدرة على تلقين دروس كما ال يفعل غيرها، فلدى غزة، العصية 

وترابها...  وشيوخها  وشبابها  ورجالها  ونسائها  بأطفالها  شيء...  كل  على 

الكثير لتعلمكم إياه... فهل من مستفيد؟

عن  غيره  من  أكثر  يعلم  والعدو  والصمود،  المقاومة  معنى  غزة  علمتنا 

هارون  ابنها  عنهم  يخبرنا  ألم  أطفالها.  وكيف هم  ومناعتها،  أهلها  صمود 

هاشم رشيد حين قال:

من غزة اآلن قبل اآلن قد وثبوا... أما سمعتم بهم أيها العرب

اللعب أغ��راه��م  وال  الصغار  لهو  ع��رف��وا...  ما  األزه���ار  عمر  في   أطفال 

وانتصبوا األط��ف��ال  طلع  ج��راح��ه��ا...  ن��ازف��ة  ال��ري��ح  ف��ي  التي  الخيام   م��ن 

احتسبوا ما  غير  س��الح  من  لديهم  ف��م��ا...  الغاصبين  رص��اص   يواجهون 

يصطخب الصدر  في  وما  لديهم  ماذا  أب��دًا...  المعتدي  يدري  غزة   فأطفال 

يقاتلون فما كلت سواعدهم... يومًا وال دب فيها اليأس والتعب

فالعدو  تعب،  او  كلل  يكون هناك  لن  وكيف  غزة،  أطفال  إذن هم  هؤالء 

قائم منذ زمن، وما انفك يحاول محو غزة ليضمن الديمومة؛ لكن غزة تعلمه 

دائمًا... بأنا لك هذا...

 تعلمنا غزة التعايش، أن صواريخ العدو توحدنا روحيًا ودينيًا، فيدفعنا 

كنائسها  إلى  غزة  مسلمو  يلجأ  أن  معنى  فتعرف  الخير،  إلى  وظلمه  الشر 

للحصول على األمن واألمان، وليكونوا قادرين على الصالة في بيوت أخرى لله... 

وبيوت الله كثيرة في غزة.

والصمود؛  والمقاومة  المؤاخاة  في  دروسًا  تعلمنا  وضعها  ُحلكة  في  غزة 

لتقول للعالم أجمع: اذهبوا أنتم وطائفيتكم إلى الجحيم، فغزة توحدنا... فما 

جمعه الله والخيمة والوطن، ال يفرقه أحد.

غزة قادرة على تعليم الجميع ما لم يتعلموه ويعرفوه قط... وال يزال لديها 

سيغني  كيف  ذلك-  عن  عجز  قعبور-بعدما  أحمد  فستعلم  الكثير...  الكثير 

لألوالد... فكيف له أال يستطيع بعدما رآى صمود أهل غزة. سيغني ملء فمه 

“ألوالد..بعمرن ماعاشوا أوالد... وبقيوا ب�هالدنيا أوالد...

ال أفهم كيف كتب ابن دمشق قصيدته في العام 1988 ألطفال غزة قائاًل 

أحسبك  نسينا”،  فنحن  عندكم  ما  بعض  علمونا  غزة  تالميذ  “يا  فمه:  ملء 

ستعجز أبا توفيق اليوم عن البوح إذا ما أردت مخاطبة أطفال غزة. فإن كانت 

السنوات الماضية من جعلك تنحني ألطفالها حينها، فما عساك فاعل اليوم؟ 

فأطفال غزة كبروا وصاروا رجااًل وقاوموا وصبروا وصمدوا... فعن أي درس عسانا 

نتحدث... فنتعلم؟

نعم، مرت السنين قاسية مجحفة على غزة... وأهلها، وتعاقب العدوان 

العدوان  لم يشهد سوى  فالبعض  غزة؛  وبقيت  بوتيرة تصاعدية  عليها، 

األول، فسلم الراية... ومن نجا من العدوان األول، لم ينج من الثاني، ومن نجا 

من الثاني، ورث عالمة شرف على جسده، ومن نجا من الثالث “بأعجوبة” 

الذاكرة  وفي  يٍّ 
ّ
غ��ز كل  ذاك��رة  في  عالقة  ستبقى  مرحلة  عايش  أن  بعد 

الحياة  جدلية  م 
َ

ِخض وفي  يأتي...  قد  ما  بانتظار  سيكون  الفلسطينية، 

والموت، وما تخللهما من صبر وصمود... تفتقت جروح أكثر مما يحتمل، 

وجدت،  وحيثما  كان  أينما  أشالء  وتناثرت  يجب،  مما  أكثر  دماء  ونزفت 

وتولدت ذكريات من رحم ذكريات... وذلك الجسد، أثقله هم “ستينّي”، 

وانتظار طال أمدًا طوياًل... وبعد؟!

يقول غزّي صامد: “إلى متى سنبقى ضحايا جيدين؟!” هو السؤال المشروع 

ولكن  انفكت صابرة صامدة،  ما  غزة  اإلجابة.  تنتظر  وغزة  األرض،  أعراف  بكل 

اخشوا ردة فعلها عليكم. فأبناء غزة أثقلهم الكثير الكثير، فإلى متى سيخزن 

 في غزة، ولكن الجميع عايش 
ٌ

الجسد جروحه داخله؟ اعلموا أنه قد تبدلت أجيال

وغزة صامدة.  تغير...  ما  ذاته...  العدو  الجميع  على جسد  ومر  مماثلة،  أحداثًا 

 هواؤها وبحرها وترابها وما فوق أرضها وما تحته... وبقيت... 
َّ

ل
َ
حوصرت غزة؛ فق

واعلموا ان للبحر هدوء آثم، وان الموج قد يتولد في أيما لحظة ليلقي أوزاره في 

وجه كل من يقترب منه.

الصابر  الصامد  هذا  ستجيبون  كيف  لتعرفوا  يومًا  أنفسكم  سألتم  أما   

للصمود  المصاحبة  الجراح  تجرعوا  غزة  أهل  الق��اه.  ما  كل  على  سنين  منذ 

وللمقاومة، وحري بكم أن تقرأوا تاريخ أهلها، لتعرفوا لماذا يقدمون أرواحهم 

فداًء للمقاومة، ولماذا ال تستغرب حين تسمع سيدة تقول: “ان بعض أوالدي 

تم  “لقد  آخر:  ويقول  للمقاومة...”.  سأهديهم  اآلخر  والبعض  استشهدوا 

ولم  بيتنا  هّدم 
َ
ت عزيمتنا،  تتفتت  ولم  الحجارة  وتفتت  عائلتنا  بيت  قصف 

العام  تتجاوز  لم  التي  وابنتها  قريباتي  إحدى  واستشهدت  كرامتنا،  هدم 
ُ
ت

ولم نرفع الراية البيضاء، وقتالنا في الجنة وقتالهم في النار، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون...”. عليكم ذلك، لتعرفوا كيف تتقون غضب 

أهل غزة... وهو قريب.

عزيمة شعب  على  القضاء  يحاول  من  أن  أجمع  للعالم  تقول  أن  تود  غزة 

“صامد” فقد فشل، شعب قضى سنّيً عمره وهو يلملم جراح ال ترتق، وآالم 

نسى... وتكون غزة. وبرغم األشالء، تبقى 
ُ
ستوعب، وذكريات أّنى لها أن ت

ُ
ال ت

كما  جريحة  ليست  غزة  شيء.  كل  تجميع  على  القادرة  و”لوحدها”  وحدها 

 عليكم. ال ترى في غزة الدماء والمذابح، 
ّ
تحسبون؛ بل هي ضمائركم ربما تنز

بل صمود ال يقوى عليه أحد، وتكبيرات تعلو األفواه... فاحذروا غزة، واعلموا أن 

الصمود ال يكون إال غزيًا!

حياته  يمارس  أنه  مؤكدًا  عباس،  إبراهيم  الحاج  وقف  المخابز،  أحد  أمام 

طائرات  بأن  ويؤكد  منزله،  احتياجات  لتلبية  للسوق  يأتي  طبيعي...  بشكل 

االحتالل لن تقتل إرادة الحياة.

كل  مع  يتعاملون  الجبارين...  شعب  “غزة  أن  إبراهيم  الحاج  ويؤكد 

األحداث دون خوف”، مضيفًا: “إن متنا نموت شهداء، وإن عشنا فنكون 

من  أن هناك  الحياة  علمته  لقد  العالمين”.  رب  بإرادة  عليهم  منتصرين 

يموتون واقفين.

من أين لك يا غزة هذا من أين؟ ال أجُد ُبّدًا إال أن أقول أن هناك حتمًا من 

بأن  والمطلق،  الحق  اإليمان  لمنتصرون”، فكان  الغزيين: “إنكم  بأذن  همس 

ناصرهم واحد وخاتمتهم مكتوبة منذ الخلق، فال مبدل لكلماته.

فهناك  الحياة.  تتوقف  ال  غزة  في  أن  وبرغم كل شيء،  جليًا،  يبدو  لكّنما 

متسع ووقت لكل شيء... ال شيء قادر على إيقافها.

أفواه  من  تأتي  فتكبيرات  المساجد...  أنقاض  على  العيد  صالة  تقام 

قلوب  من  تخرج  ودعوات  والركام،  الغبار  على  سجد 
ُ
ت وسجدات  المصلين، 

الصلوات  يوقف  المساجد  هدم  أن  قال  من  صالة.  وتكون  المطمئنين... 

مسجد  ْصف 
َ
ق كما  وتمامًا،  غزة؛  في  مؤجل  شيء  فال  العبادات؟   ويرجئ 

وليد غزة وإمامها الشافعي، ال ُينسي ذكر سيرته وال يلغي تفاسيره، وهو 

المشتاق إليها أبدًا.

كتماني التفرق  بعد  خانني  وإن  غ������زة ...  أرض  إلى  لمشتاق   »وإن��ي 

سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها ... كحلت به من شدة الشوق أجفاني«

وتقول إحدى الناجيات: »قتلوا أطفالنا بالمئات، وخالل الحرب أنجبنا أكثر 

من 5000 طفل«... كيف بربكم لغزة أن تموت؟

ستبقى غزة إذن لعنة اإلحتالل... مهما حاولوا قصفها والمرور عليها مرارًا... 

دخل عدوها في محنة الخوف والجبن، لتجعل حوار 
ُ
وحدها من استطاعت أن ت

القتلة ألنفسهم تعلوها نبرة الال منطق: 

»ويقنع نفسه، ماتوا، بكل طريقة ماتوا، 

ويسأل نفسه، لكن ألم أقتلهمو من قبل، 
من ستين عامًا، نفس هذا القتل...”2

ولكن... سيبقى الحال يشهد والتاريخ يذكر... أن في غزة لن تلقى »إال قاتاًل 
قلقًا، وقتلى هادئين«.3

أدركوا  فقد  شيئًا،  يريدون  ال  غزة  فأهل  وجوهكم...  وأديروا  آذانكم،  أِصّموا 

اِصِريَن{.4 كما أنهم  ْيُر النَّ
َ
ْم َوُهَو خ

ُ
ُه َمْواَلك

ّ
قديمًا وفهموا تمامًا قوله عز وجل }َبِل الل

ولكنه سيؤكد  غزة؛  أنكم تخاذلتم عن نصرة  التاريخ سيذكر يومًا  أن  يعلمون، 

تستطيعوا  لن  حاولتم،  مهما  وحدها.  شيء  كل  برغم  انتصرت  غزة  أن  أيضًا 

موا من معجزات غزة ولكم أن تعلموا ماذا يعني 
ّ
الهروب من معجزات غزة، فتَعل

إنقاذ جنين حي من رحم أمه بعد استشهادها، ووالدة 4500 طفل آخرين خالل 

العدوان... فما بالكم بما بعده؟  فغزة قادرة على إنجاب كل شيء.

بالحياة... لكن  أبدًا  بأنها نابضة  ببساطة... تستطيع غزة أن تخبر قتلتها 

ة تقول:
ّ
رسالتها الَحق

»... ولتعني، أن أقول لقاتلي الغضبان مني 

إنني قد مت حقًا، ال مجازًا، غير أني 

لم يزل لي منبر فوق األكف وخطبة ال تنتهي 

يا دولة قامت على أجسادنا ال تطمئني 

واعلمي ما تفعلين 

ولتقرئي يوم القيامة واضحًا في أوجه المستشهدين :

أدري بأنك ال تخاف الطفل حيًا 
إنما أدعوك صدقًا، أن تخاف من الصغار الميتين”5

وتتوحد األصوات في غزة... أطفااًل وشبابًا وشيوخًا، نساًء ورجااًل، وتصرخ ملء 

ِعزة وصمود:

»قسمًا بشيبي لن يطول بقاؤكم 

فالظل يأنف أن تمروا تحته 

واألرض تأنف أن تمروا فوقها 
والله سماكم قديمًا في بالدي “عابرين””6

وسام محفوظ: طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت – دراسات دولية- تركيز الجئين وهجرة   *

قسرية.
لالطالع على الهوامش: الرجاء تصفح النسخة اإللكترونية على الموقع:   *

http://www.badil.org/haq-alawda

“غزة... قاموس أبجدية مختلف”
بقلم: وسام محفوظ* 
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قطاع غزة على حافة الجرف: 

العدوان اإلسرائيلي وإستراتيجية التجزئة في المنطقة!
بقلم: م. تيسير محيسن*

لم يعد خافيا على أحد أن ثمة مشروع أمريكي في المنطقة. ودون الخوض 
باالعتبار  يأخذ  إذ  أنه  بالقول  نكتفي  وأبعاده،  المشروع  هذا  تفاصيل  في 
أساسا المصالح اإلستراتيجية األمريكية، ومعها مصالح إسرائيل بالضرورة، 
ذلك  ليس  المنطقة،  هذه  شعوب  مصالح  حساب  على  المشروع  هذا  يأتي 
الطبيعي  تطورها  على  الطريق  ويقطع  هائلة  خسائر  ويكبدها  بل  فحسب؛ 

لعقود طويلة مستقبال.
يتكون هذا المشروع من مرحلتين: مرحلة التفكيك وصوال إلى ما سمي 
“الفوضى الخالقة”، والمرحلة الثانية تتمثل في إعادة ترتيب أوضاع اإلقليم. 
“التحشيد  هي  األولى  المرحلة  في  أمريكا  استخدمتها  التي  الدينامية  إن 
الطائفي” على طريق التفكيك والتجزئة. وبغض النظر عن دور إسرائيل في 
المرحلة األولى، فمن الواضح أنها تسابق الزمن من أجل تصفية حساباتها، 
قد  صراع  في  األساسية  قواه  وانشغال  اإلقليمي  السياق  فوضى  مستغلة 

يفضي إلى كيانات طائفية ومذهبية أو إلى حرب الكل ضد الكل. 
يعد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة “الجرف الصامد” )تموز-آب 2014( 
أحد أبرز تجليات هذا االستغالل في الدفع قدما نحو “الحل اإلقليمي” للمسألة 
الفلسطينية، وكخطوة على الطريق: تكريس فصل القطاع عن الضفة الغربية، 
وإقرار مصير كل منهما بصورة منفصلة )وبالتالي قطع الطريق على المصالحة 
الوطنية وحكومة التوافق(، والضغط على القيادة المصرية الجديدة بهدف 
انتزاع، على األقل، موقف مشابه لموقف الرئيس المعزول محمد مرسي في 

أعقاب حرب “عمود الدفاع” )2012( تجاه قطاع غزة.
االستعماري  المشروع  جوهر  تمثل  التي  والتفكيك  التجزئة  إطار  في 
فلسطين  أرض  على  الصهيوني  المشروع  انطوى  المنطقة،  في  واالمبريالي 
منذ البداية، من بين أشياء كثيرة، وفي مراحل مختلفة على االقتالع اواًل، ومن 

الفصل. استخدمت إسرائيل حججا وذرائع  )التشتيت(، وأخيرًا  التشريد  ثم 
العنصرية،  الممارسات  اإلبادة،  العرقي،  التطهير  السبل،  كل  ومارست  عدة، 
أهل  بقي من  التخلص ممن  على  أعيتها قدرتها  فلما  واإلحالل،  االستيطان 
فلسطين على أرض وطنهم؛ ابتدعت إسرائيل وسائل أخرى كالحصار، واإلغالق، 
والفصل والعزل، وساهمت في تأجيج الخالفات الفلسطينية الداخلية فيما 
أي  طائفيًا،  ذاتها  على  منقسمة  بلدان  في  الطائفي”  “التحشيد  يقابل 
البعض  بات  حتى  واأليديولوجي،  السياسي  ببعديه  الداخلي  االستقطاب 
واالنتماء  للهوية  التباس  حالة  في  “نحن/هم”  أساس  على  نفسه  يعرف 
الوطني. والمفارقة أن استخدام “الدين” كان حاضرًا في الحالة الفلسطينية. 
كتب عالم اجتماع إسرائيلي إلى شارون قبيل إعالنه عن خطته “االنسحاب 
من طرف واحد، أو الفصل أحادي الجانب”، يقول “بن غوريون أخطأ حين لم 
يطردهم -الفلسطينيين- جميعًا، أما وأنه أخطأ فعلى أحدهم أن يصحح هذا 
الخطأ. العالم لن يسمح لنا اليوم بطردهم، لذا علينا أن نضعهم في أقفاص، 

حتى تلوح فرصة مواتية في اإلقليم تمكننا من طردهم والتخلص منهم”. 
في  المستمر  التجزئة  واقع  وفهم  تفسير  يمكن  ال  أنه  ذلك  من  يتضح 
أبعاد  بفهم  إال  اإلقليم،  في  التجزئة  حالة  من  كجزء  الفلسطينية،  الحالة 
والتشريد،  االقتالع  امتدادا لسياسة  الذي تمارسه إسرائيل بوصفه  الفصل 
وما يقابلها من إحالل واستيطان، وذلك في سياق مشروع التجزئة األمريكي 

في المنطقة.
أحادي  وتاليًا خطة شارون “الفصل   ،”2004 أن “وعد بوش  البعض  يرى 
الجانب”، كانت نقطة البداية في ربط المشروعين معا. بحيث بات كل منهما 

يصب في طاحونة اآلخر! 
ال يصعب التكهن باألهداف الكبرى التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها 

المصالح  يخدم  بما  اإلقليم  بناء  وإع��ادة  التجزئة”  “إستراتيجية  إطار  في 
على  الطريق  وقطع  الدولتين،  حل  تقويض  أواًل  واإلسرائيلية؛  األمريكية 
باالعتراف بها بوصفها دولة يهودية، ثالثا  الفوز  الواحدة، ثانيًا  الدولة  حل 
إكراه الجوار العربي على القبول بالحل اإلقليمي للمسألة الفلسطينية، رابعًا 
قد  طائفية  كيانات  في  توطينهم  وإع��ادة  الالجئين  مشكلة  من  التخلص 
تتشكل، وبالتالي التخلص من عبء الديموغرافيا الفلسطينية الضاغط على 
أنفاس إسرائيل، سواء في داخلها أو في األرض الفلسطينية المحتلة عام 67. 
إلى  شارون  مجيء  منذ  اإلسرائيلية  السياسة  مالمح  رسم  إعادة  يمكن 
الحكم بالتزامن مع وصول المحافظين الجدد إلى سدة الحكم في واشنطن، 
في  والشروع  الضفة  احتالل  إعادة  أواًل،  كالتالي:  األهداف  هذه  خدمة  في 
أكبر عملية تهويد باالستيطان وبناء الجدار وعزل القدس وتطهيرها عرقيًا 
معزولة  وتركها  عنها  واالنفصال  غزة  فصل  ثانيًا،  للكلمة.  الحرفي  بالمعنى 
سن  ثالثًا،  المتكرر.  العدوان  طائلة  وتحت  اإلنسانية  بأزماتها  ومخنوقة 
إمكانية تحقيق  التي تقلص من  والتشريعات  القوانين  مجموعة كبيرة من 
التطلعات السياسية والوطنية لفلسطينيي األرض المحتلة عام 1948، وإعادة 
الردع واستخدام القوة الهائلة  الفلسطيني عبر ممارسة سياسة  الوعي  كي 
المطالب وتحويل حياة  الفرص وتقليص سقف  التطلعات، وإجهاض  لقمع 

ماليين الفلسطينيين اليومية إلى جحيم ال يطاق. 
ال يمكن فهم العدوان األخير على غزة، إال في سياق اللحظة السياسية 
التي سبقته. لحظة الذهاب إلى الوحدة الوطنية عبر بوابة المصالحة وتشكيل 
التوافق، ولحظة اندالع هبة جماهيرية عارمة، وخصوصا في أوساط  حكومة 
أبو  محمد  الفتى  خطف  أعقاب  في   ،1948 عام  المحتلة  األرض  فلسطينيي 
خضير وتعذيبه وحرقه حيا، ولحظة انتخاب رئيس جديد لمصر عقب سقوط 

صابر( محمد  )تصوير:   ٢٠١٤ آب  غزة،  الشجاعية،  حي  قصف 
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حكم اإلخوان المسلمين، وأخيرًا لحظة اإلعالن عن “دولة الخالفة” وما رافقها 
من أعمال قتل فظيعة على خلفية طائفية. 

لم يكن العدوان االسرائيلي ردة فعل غاضبة، وإن انطوى على ما يشبه 
متصل  سياق  في  سبق  ما  على  اإلسرائيلي  الرد  بمثابة  جاء  وإنما  الغضب، 
بعض  تحقيق  من  إسرائيل  تمكن  لحظة  كل  الستغالل  وه��ادف  ومخطط 

أهدافها التي ذكرناها. 
توقف  أن  بمقدورها  أسبوع  في غضون  ربما  أنه  إسرائيل  قدرت حكومة 
الدينامية السياسية التي أطلقها الرئيس محمود عباس وخصوصا موضوع 
المصالحة، وأن تختبر نوايا النظام المصري، وأن تجهض الهبة الجماهيرية 
القلب  في  جديدة،  انتفاضة  إلى  وتحولها  توسعها  على  الطريق  وتقطع 
العنصرية  الممارسات  وفضح  الشعبية  المقاومة  وتكتيكات  أساليب  منها 
اإلسرائيلية وتعرية سياساتها. غير أن رفض الفلسطينيين، أمام التضحيات 
باإلصرار  المصريين  ومفاجأة  التهدئة،  مقابل  بالتهدئة  القبول  الجسيمة، 
إلرباك حكومة  أدى  الفلسطينية  الشرعية  يمثل  فلسطيني  وفد  وجود  على 
اليمين، مما دفعها التخاذ قرار توسيع العدوان على قاعدة “ما ال يأتي بقوة، 
يأتي بقوة أكبر”، لترتكب مجازر مروعة في الشجاعية وبيت حانون وخزاعة 
ورفح على التوالي وبنفس الطريقة تقريبًا، وبنفس الذرائع والحجج الكاذبة. 
المدفعي  القصف  النطاق،  هذا  على  مرة  ألول  ربما  إسرائيل،  استخدمت 
العشوائي، وهدفت من وراء ذلك إلى “اقتالع وتشريد” ثلث سكان القطاع، 
وخلقت أرضا محروقة خالية من أي مظهر من مظاهر الحياة على عمق يصل 

إلى 500م من خط الهدنة. 
على  وم��روع،  دموي  كاسح،  هجوم  من  أكثر  يكن  لم  العدوان  هذا  إذن 
الرهان على  أعقاب سقوط  المتشكلة في  الفلسطينية  السياسة”  “الذاتية 
المفاوضات وانعدام مبررات بقاء االنقسام والحاجة إلى إعادة تعريف الشعب 
الفلسطيني في ظل تحوالت اإلقليم بما يتجاوز التقسيمات والخصوصيات 
لالستقالل  والتواقة  للحرية  المتشوقة  “الذاتية”  هذه  وق��وام  المحلية. 
والمصممة على استمرار كفاحها الوطني، الوحدة وامتالك الرؤية والقدرة على 

الصمود والمقاومة.
تعمدت حكومة إسرائيل أن يكون عدوانها من حيث األسباب والديناميات 
والنتائج تقويضًا لهذه الذاتية. وأرادت أن تقطع الطريق على حكومة التوافق 
الوطني. إسرائيل تصر في مفاوضات القاهرة على ربط عودة السلطة إلى غزة 
بنزع سالح المقاومة، ولجأت إلى سياسة االقتالع والتشريد، وستحرص على 
بالتحكم في  بدءا  أمامها،  المتاحة  الوسائل  بكل  البناء  إعادة  عمليات  عرقلة 
بمحددات وضوابط  اإلعمار  آلية دولية إلعادة  بفرض  ومرورا  االسمنت  دخول 
إسرائيلية. وقد تلجأ إسرائيل إلى عدم توقيع أي اتفاقية مع أي طرف يلزمها 
قد  عارمة  فوضى  حالة  في  القطاع  وتترك  عدوانها،  تبعات  من  جزء  بتحمل 
جميع  وفي  النطاق.  واسعة  واجتماعي  أمني  وفلتان  اقتتال  بحالة  تنتهي 
التفاوض  عبر  ذلك  في  بما  الضفة  عن  غزة  فصل  إسرائيل  تكرس  األحوال، 

حول مصير كل منهما بصورة منفصلة وبمرجعيات مختلفة. 

ولكن لماذا قطاع غزة؟
نجحت إسرائيل في إيهام العالم أنها انسحبت من قطاع غزة، ضمن ما 
سمي بخطة الفصل أحادي الجانب )2005(. ولكن في الواقع، إن ما قامت به 
منافذ  في  تتحكم  بقيت  فيما  فحسب،  لقواتها  انتشار  إعادة  هو  إسرائيل 
القطاع ومعابره. وبالتالي أبقت على احتاللها الفعلي، واستطاعت التنصل من 

التزاماتها بموجب ذلك.
وحصارها  وتحكمها  سيطرتها  إلبقاء  وهمية  بذرائع  إسرائيل  تذرعت 
للقطاع. ذلك أن إسرائيل اعتقدت أنها حلت نصف المعضلة بالتخلص من 
لتقرر  المشهد«  من  »جزءا  تبقى  أن  أرادت  لكنها  بالكامل(،  )فصله  القطاع 

مصيره بعد ذلك، وهو ما يشكل النصف اآلخر من المعضلة. 
إستراتيجية  إطار  في  استخدم   2005 بعد  ما  غزة  نموذج  أن  مراقبون  يرى 
التجزئة على النحو التالي: فصل القطاع عن الضفة وبالتالي تحقيق أحد أهداف 
العربية  الحالة  والمحورة في  الفصل اإلستراتيجية، وتعميق حدة االستقطاب 
على أساس االعتدال والممانعة ]والحقا على أساس محاور مذهبية وطائفية[، 
ضمن  باالندراج  رغبتهم  ومدى  الحكم  في  اإلسالميين  وقدرات  نوايا  واختبار 
العربية  الشعوب  لدى  دينية  وتعبئة  إلهام  حالة  وخلق  اإلقليمي،  المشروع 
غزة  قطاع  اعتبار  هو  نظري  وجهة  من  الرئيس  السبب  أن  غير  غزة!  مصدرها 
معضلة حقيقية بالنسبة إلسرائيل منذ لحظة وجودها، بغض النظر عما يحكمه 

أو الجهة التي تدير شؤونه، في حاالت السلم كما في حاالت الحرب.  
والمقاالت  السياسية  والدراسات  اإلستراتيجية  التقارير  متابعة  من 
التالية  الخالصة  غزة، يمكن استنتاج  تناولت موضوع قطاع  التي  الصحفية 
للموقف اإلسرائيلي: نعم، بمقدور إسرائيل أن تحتل غزة في فترة قصيرة وأن 
تجرد المقاومين من أسلحتهم وتعتقلهم أو حتى تقتلهم. غير أن المشكلة 
الخوف  حتى  أو  المدنيين،  من  القتلى  أعداد  في  وليست  ذلك،  في  ليست 
التالي  اليوم  الدولي؛ بل ان مشكلة إسرائيل تكمن في  المجتمع  من غضب 
السيطرة  القطاع تحت  إعادة وضع  لالحتالل، فأين تذهب بغزة؟ فهل تريد 
تريده جزءا من دولة  أم  انفصلت عنه؟  وقد  أخرى  مرة  المباشرة  اإلسرائيلية 
فلسطينية على حدود الرابع من حزيران؟ أم تترك غزة وشأنها لتنفجر الحقًا 

في وجه إسرائيل؟ فإما أن ُيلقى بغزة في البحر )أمنية رابين(، وإما أن تدفع إلى 
الجوار )الحل اإلقليمي(. وبالرغم من قناعة الكثيرين بأن دفع غزة إلى الجوار لن 
يحل مشكلة غزة نهائيا، لكنه، كما يقولون، يبقى على أي حال أفضل الحلول 
ألسرائيل. يقول الصحفي اإلسرائيلي المعروف ناحوم بيرنياع »غزة ستبقى 

شوكة في حلق إسرائيل، ال تبتلع وال تلفظ، ال تموت وال تحيا”.
كثافة  مع  مساحته  ضيق  في  إلسرائيل؛  بالنسبة  غزة  معضلة  تكمن 
انتماء غالبية سكانه  الناجم عن ذلك،  الموارد والضغط  سكانية هائلة، قلة 
المجردة ما يؤجج إصرارهم  بالعين  بقايا بيوتهم  الذين يرون  الالجئين  إلى 
على النضال من أجل العودة، وجود تشكيالت عسكرية مدربة ومجهزة وقادرة، 
أو  قوية  إقليمية  دولة  من  مدعومة  حربة  رأس  إلى  غزة  تتحول  أن  احتمالية 
تحالف إقليمي قوي، وقوع قطاع غزة في منطقة تقاطع النيران بين إسرائيل 
األسباب،  لهذه  سيناء.  صحراء  لشبه  طبيعيا  امتدادا  القطاع  واعتبار  ومصر 
والتحمل  الصمود  على  الفائقة  وقدرتهم  غزة،  أهل  صالبة  إليها  مضافا 
والمقاومة؛ يبقى قطاع غزة معضلة حقيقية، تسعى إسرائيل، مثلما فعلت 

دومًا، للتخلص منها.
شنت  الجانب  أحادي  الفصل  بعد  المعضلة  هذه  مع  التعامل  إطار  في 
إسرائيل ثالثة حروب؛ حملت أسماء ذات دالالت دينية وإستراتيجية وأمنية: 
السمات  الصامد.  الجرف  إلى  الدفاع  عامود  إلى  المصبوب  الرصاص  فمن 
المعلنة  أنها شنت لذات األهداف والذرائع  الثالثة:  الحروب  المشتركة بين 
تقريبًا، تزامنت مع أوضاع مصرية مختلفة سياسيا )نظام مبارك، حكم اإلخوان 
وأخيرًا  يونيو(،   30 ثروة  أعقاب  في  الجديدة  المصرية  القيادة  المسلمين، 

استهداف المدنيين وكي الوعي )خلق ذاكرة جديدة( على نطاق متدحرج! 
الالفت أن إسرائيل رغم كل جبروتها لم تنجح في التخلص من معضلة غزة 
حتى اآلن؛ نعم نجحت في فصل قطاع غزة، وفي خلق وضع إنساني ال يطاق 
داخله، لكنها لم تنجح بعد في التخلص منه نهائيًا. هناك مجموعة أسباب، 
زمن  في  إسرائيل  ترددت  المصرية.  الممانعة  وهو  أهمها  بذكر  سأكتفي 
نظام حسني مبارك من التسبب له في الكثير من “الحرج” فاكتفت بضربة 
الرئيس  اإلخوان، سارع  فترة حكم  وفي  الحافة.  على  غزة  ووضع  “الصعقة” 
فأشرف  البيت”  “رب  بوصفه  غزة  مع  التعامل  في  مرسي  محمد  المعزول 
شخصيا وفي القصر الرئاسي على توقيع اتفاقية وقف إطالق النار، وأرسل 
رئيس وزراءه لزيارة قطاع غزة مع رفض واضح لحضور الرئيس الفلسطيني. 

أما في حربها األخيرة، ردت إسرائيل على الموقف المصري
 الواضح في رفضه للحل اإلقليمي، والذي أصر على وجود وفد فلسطيني 
والتشريد،  االقتالع  إلى  هدفت  مروعة  مجازر  بارتكاب  للتفاوض،  موحد 
بمثابة  مراقبون  اعتبرها  التي  المصرية  للحدود  المجاورة  رفح  في  وخصوصًا 
توتير  بإسرائيل حد  األمر  لن يصل  بالطبع،  المصرية.  للقيادة  رسالة سافرة 
العالقة بين البلدين، وستكتفي في هذه اآلونة بصيغة حل وسط، يجبر مصر 
بالضرورة على أن تصبح أكثر مسؤولية عما يحدث في القطاع. وهذا ما يدفع 
بعض المراقبين لالعتقاد أنه آجال أم عاجال، سيكون الوضع الملتبس والمعقد 
في  المتدحرج  التوتير  في  رئيسًا  سببًا  المحتملة،  وتداعياته  غزة  قطاع  في 

عالقة البلدين.  
أن  يمكن  ما  بانتظار  أوزاره��ا  الحرب  تضع  ولما  بعد،  العدوان  ينته  لم 
تتمخض عنه مفاوضات القاهرة. ترجح معظم األوساط أنه من غير المحتمل 
أن يتم توقيع اتفاق على أساس الورقة المصرية األخيرة. إسرائيل تفضل إما 
توقيع اتفاق حول التهدئة فقط لفترة زمنية طويلة، وإما وقف علملياتها من 

طرف واحد وترك القطاع وشأنه يغرق في مأساته اإلنسانية وانعدام األفق 
السياسي أمامه. فإسرائيل ال تحبذ التفاوض مع الشرعية الفلسطينية على 
المبادرة  زمام  تبقي  أن  تريد  وهي  آنفا،  التي شرحناها  لألسباب  غزة  مصير 
عدوانها،  نتائج  تجاه  شيء  بأي  رسميا  تلتزم  أن  تريد  ال  كما  يدها،  في 
وإسرائيل طالما لم تتخلص نهائيا من معضلة غزة المركبة ليست في عجلة 
الذي يبقي وضع غزة كيانا  أو استبداله،  أمرها في إسقاط حكم حماس  من 
كيانا  غزة  تبقى  االستراتيجي،  المنظور  ومن  به،  معترف  وغير  معرف  غير 
معاديا تستهدفه بنيرانها بتوقيت حساباتها السياسية واإلستراتيجية في 
المنطقة. بدورها، فان حماس ال ترغب في توقيع اتفاق ال يلبي الحد األدنى 
النظام  وبين  بينها  العداء  سقف  وتخفيض  رفح  معبر  فتح  تطلعاتها،  من 
المصري الجديد، وضمان سيطرتها على قطاع غزة أو شراكتها الحقيقية في 
إدارته وضمان عدم مالحقة أعضائها وكوادرها، أو االنتقاص من مكتسباتها 
على األرض. حماس ربما ترغب في فتح طاقة أمل جديدة عبر المحور التركي-

في  المسلمين  اإلخوان  إستراتيجية  في  مرتكزا  بقاءها  يضمن  بما  القطري، 
المصرية  العقبة  وتجاوز  البحري  الممر  عبر  العالم  على  وانفتاحها  المنطقة، 

وقطع الطريق على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. 
في غضون ذلك، يواصل سكان غزة حياتهم الصعبة في ظل انعدام اليقين، 
التدهور. آالف األسر عادت إلى  بالقلق، وفي أوضاع إنسانية شديدة  والشعور 
مأوى(.  بال  باتوا  فلسطيني  ألف   150 )حوالي  الركام  سوى  تجد  فلم  مناطقها 
والمساجد،  العامة  المرافق  والطرقات،  الشوارع  بالكامل؛  التحتية  البنية  دمرت 
بمخلفات  البيئة  تلوث  على  عالوة  الصحي.  والصرف  والكهرباء  المياه  شبكات 
القذائف والذخائر وتعفن الجثث وتكدس الركام االسمنتي المسلح، وانتشار 
الروائح الكريهة. آالف من المعيلين فقدوا مصدر دخلهم وأسباب رزقهم، من 
والصيادين،  الحيوانية  الثروة  ومربي  التجارية،  المحالت  وأصحاب  المزارعين 

وعمال المنشآت الصناعية الصغيرة، ناهيك عن عمال الخدمات. 
لقد بات من الواضح أن قطاع غزة لم يعد صالحا للحياة اآلمنة والكريمة، 
“التوافق  حكومة  وتمكين  األمني  االستقرار  التالية:  الشروط  تتحقق  لم  ما 
والسماح  المعابر  وفتح  الحصار  رفع  فورًا،  بوظائفها  االضطالع  من  الوطني” 
البناء،  وم��واد  اإلنسانية  المساعدات  ذلك  في  بما  الالزمة  المواد  بدخول 
تخصيص موارد هائلة واالتفاق على آليات مرنة وشفافة ومتفق عليها إلعادة 
إعمار غزة، ونقطة االنطالق تكمن في تأمين سكن للنازحين، وترميم البنية 
التحتية األساسية، وتوفير مصدر رزق بديل. وكل ذلك، يعتمد بالطبع على 
سيناريوهات اليوم التالي، المحددة بمواقف األطراف ذات الصلة، وخصوصا 

إسرائيل ومصر والمجتمع الدولي. 
غزة”؛  “معضلة  أرك��ان  تخلخل  أن  عدوانها  عبر  إسرائيل  تمكنت  لقد 
لسنوات  جحيما  حياتهم  من  وجعلت  مليون،  نصف  وشردت  اقتلعت  أواًل، 
طويلة، وهو ما يمس مباشرة البعد الديموغرافي للمعضلة، ثانيًا، في النتيجة 
الضفة  انفصالها عن  الواقع، ما حدث في غزة يكرس  النهائية، وعلى أرض 
البعد  الدولتين، وهو ما نعتبره  إمكانية تطبيق حل  الغربية، أي يحول دون 
ستعزز  المدى  بعيدة  والتداعيات  النتائج  وأخيرًا،  للمعضلة،  السياسي 
كثيرًا من فرص “الحل اإلقليمي” بصورة أو بأخرى، وهو ما نطلق عليه البعد 

اإلستراتيجي للمعضلة. 

تيسير محيسن: كاتب سياسي من غزة، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني،   *

وعضو الهيئة العامة لمركز بديل. 

األيام( )املصدر:  غزة  لقطاع  احلدودية  املناطق  أغلب  من  جماعي  نزوح 
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ال شك ان الحرب على قطاع غزة هي العنوان األبرز للجرائم التي يرتكبها 
العدو اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتتجلى هذه الوحشية بارتكابه 
للمجازر ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. إن الطبيعة العنصرية للعدو 
اإلسرائيلي تظهر في خوضه لحرب إبادة ضد المواطنين الفلسطينيين، حرب 
يستخدم فيها أدوات تدمير كالدبابات وصواريخ الطائرات - اميركية الصنع 

- اضافة للقصف من البوارج البحرية.
 انتهك العدو فى حربه على سكان غزة كل القوانين والمبادئ اإلنسانية 
المدني.  المجتمع  مؤسسات  قصف  في  األخالقية  والضوابط  القيم  وتجاوز 
فهاجم المدارس التى لجأت اليها العائالت المدمرة بيوتها، والمستشفيات 
وبيوت  المدنيين،  من  وجلهم  الشهداء  وجثامين  الجرحى  تستقبل  التي 
العبادة، ودمر البنية التحتية، كشبكة الكهرباء، أما شبكة الماء فقد اصبحت 

ملوثة بشكل شبه كامل.
غزة  قطاع  فى  العنصرية  الصهيونية  والمجازر  للجرائم  العام  اإلطار  إن 

يتمثل ببعدين أساسيين:
 االول، أنها تعطي وقائع جديدة لما سبق وأرتكبه العدو اإلسرائيلي فى 
حروبه السابقة ضد القطاع منذ 1955- 1956 حتى 2008- 2009 و2012، وقبل 
ذلك ما ارتكبته الحركة الصهيونية فى سياسات التطهر العرقي بدعم من 
االنتداب البريطاني لطرد الفلسطينيين من أرضهم. هذا العدو الذي ارتكب 
ويرتكب الفواحش والفظائع على كامل ارض فلسطين وضد شعبها، تظهر 
وحشيته باستعمال  المزيد من فنون وآليات التدمير والقتل المبتكرة ليروي 
واستهداف  رؤوسهم،  فوق  بيوتهم  كتدمير  المواطنين،  دماء  من  عطشه 
البحر. كذلك  رمال شاطئ  على  او  المدرسة  باحة  في  يلعبون  الذين  األطفال 
فعل فى جنوب لبنان وضاحيته، كما في مدرسة بحر البقر، وسيناء، وفي مصر.
ايديولوجيته  إلى  ممارساته  بشكل  المحكوم  العنصري  العدو  هذا 
المتحدة، وفى ديربان  االمم  أدينت فى محافل دولية فى  التي  الصهيونية 
بجنوب افريقيا، وفي بورتو اليجيرى، بأنها عنصرية، اال يجب أن يقف ضحاياه 
الكيان  هذا  نواجه  كيف  وهي:  أساسية  أسئلة  أمام  الفلسطينيون،  خاصة 
ال  التي  اإلرهابية  البربرية  عنصريته  من  أنفسنا  نحمي  وكيف  الصهيوني؟ 

تعطي وزنًا للقيم واألخالق والمبادئ اإلنسانية؟
كيان ُوجد بالحرب ويرى ضمانة استمراره بالحرب، فهل يمكن مواجهته 

بغير المقاومة »الحرب«؟
أما البعد الثاني، الذي يجب ان نراه في الحرب على غزة فهو أنها استمرار 
فقدان  بعد  الغربية  الضفة  في  الخليل  على  اإلسرائيلي  العدو  بدأها  لحرب 
الخليل،  مدينة  أطراف  على  مقتولين  وجدهم  الذين  الثالثة  المستوطنين 
ثم امتدت إلى القدس، ومنها الى مناطق 1948. هذه الحرب الزالت مستمرة 
بالحجر  اليومية  المواجهات  شكل  تأخذ  متصاعدة  ووتيرة  أخرى  بأساليب 
والمقالع،  بالمظاهرة واإلضراب، باأللعاب النارية وزجاجات المولوتوف. تتفاوت 
حدة المواجهة من طرف الفلسطينيين، من مكان آلخر )الضفة، القدس، مناطق 
48( حسب ظروف وواقع كل منطقة، لكن العدو اإلسرائيلي يتبع في المواقع 
يتناسب  حدود  في  »العنف«  غزة،  في  يتبعه  الذي  األسلوب  نفس  الثالثة 

ومنطقة  القدس،  فيها  بما  الضفة،  مدن  ففى  الفعل.  ردة  مع  الفعل  فيها 
48، تقوم القوات الصهيونية بمداهمة بيوت المدنيين واعتقال المواطنين 
المئات. وأعتقل  العشرات  ف�أستشهد  المتظاهرين،  على  النار   وإط��الق 
الشعب  وحدة  على  التأكيد  يعاد  أن   - يجب  كلمة  على  هنا  وأشدد   - يجب 
واألرض والتداخل بينهما، ونبذ المحاوالت التى تسعى إلى تفتيت الشعب 
فلسطين بين داخل وخارج، او غزة والضفة، والبحث عن حل »لالجئين« كفائض 
قيمة. الحرب الميدانية المباشرة هي على الفلسطينيين في أماكن وجودهم 
داخل الوطن، ومواجهة العدو وتحديه يقوم بها الفلسطينيون فى مختلف 
للمقاومة  مواقعهم بوتيرة وأساليب مختلفة. هذا تجسيد مبسط وملموس 
بأشكال مختلفة ويعطي الرد على مقولة »ال بديل للمفاوضات إال المفاوضات«. 
الخليل  من  انطالقا  الفلسطينيين  على  حربه  اإلسرائيلي  العدو  بدأ 
الثالثة  المستوطنين  خطف  مسؤولية  وتحميلها  »حماس«  باستهداف 
وقتلهم، فقتل واعتقل أعدادا كبيرة من أبناء الضفة، بينهم كوادر وقيادات 
حركة حماس فى الضفة بما فيهم أعضاء فى المجلس التشريعي، إضافة إلى 
إلى غزة  العسكرية  أخرى وخارجها، ونقل حربه  ناشطين كثر من تنظيمات 
تحت نفس الالفتة »حماس«. ورغم ان المواجهة للعدوان اإلسرائيلي فى غزة 
تتشارك فيها فصائل فلسطينية أخرى بأجنحتها العسكرية، اال قادة الكيان 
الصهيوني يصرون على أن حربهم )فى الضفة وغزة( هي ضد حركة حماس. 
والهدف من ذلك أن يستثمر العدو لصالحه محورًا عربيًا، وربما إقليميا ودوليًا 
معاٍد لحركة حماس - الجناح الفلسطيني لإلخوان المسلمين-، بل وابعد من 
بان حركة حماس  بدأوا يروجون  الذين  )اإلسرائيليين(  لبعض  بالنسبة  ذلك 
هي »داعش الفلسطينية«. باإلضافة إلى ذلك، يرى العدو بأن الفرصة مواتية 
لتكريس االنقسام، من خالل االدعاء بأنه يقدم خدمة للرئيس ابو مازن ولحركة 
فتح التي يتراجع وضعها وتعاني من صراعات داخلية، وأن ضعف حركة فتح 
قد يؤدي إلى انقضاض حركة حماس لتأخذ مكانها فى الضفة، كما حصل فى 
غزة، خاصة وان الحديث يتزايد بعد المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس 

باتجاه الضفة ألجراء انتخابات ديمقراطية. 
العربي،  الواقع  عن  بعيدة  حماس  حركة  لوضع  التقديرات  تكن  لم 
مجريات  في  التأثير  عن  س��ن��وات،  منذ  بعيدة،  العربي  المغرب  ف��دول 
األمنية،  ومشاكلها  الداخلية  همومها  لها  أن  حيث  المشرق،  في  األحداث 
أفريقية  وبلدان  وليبيا،  السودان  فى  الدموية  الصراعات  بؤر  فى  خاصة 
الدول  اما  العربي.  الجوار  دول  على  وانعكاساتها  والنيجر  كمالى  أخ��رى 
تونس،  مثل  العربي«  »الربيع  الشعبي  الحراك  دائ��رة  ضمن  دخلت  التي 
الدولة  جسم  تنخر  داخلية  صراعات  فى  غارقة  زالت  فما  والعراق،  وسوريا، 
الحدود  عبر  إليها  المصدر  اإلره��اب  مواجهة  في  وتعاني  ومؤسساتها، 
بقوافل المتطرفين من مختلف دول العالم، بدعم من جهات عربية واقليمية. 
وتستخدمهم  باإلسالم،  المستظلة  القوى  بينها  فيما  تتقاسم  أخرى  ودول 
المنطقة. في  النفوذ  على  للتنافس  ودولية  إقليمية  قوى  مع   بالشراكة 
على هذه الخلفية شكل المحوران: المحور االول، القطري – التركي، الحاضن 
لحركة األخوان المسلمين بفروعها المختلفة وباالخص حركة حماس، والمحور 

الثانى الذي يضم السعودية، دول الخليج، مصر، واألردن. 
القادة  نظر  فى  يعني  حماس«  »حركة  ضد  باعتبارها  الحرب  شن 
الصهاينة يعني ان اسرائيل ستحصل على دعم المحور األقوى الذي تقوده 
السعودية، وتحافظ من خالله على الشراكة مع مصر في إحكام الحصار 
على غزة، وتنال رضى قيادة السلطة )ابو مازن(، باعتبار ان كل هذه األطراف 
 تلتقي حول الرغبة في القضاء على حركة حماس أو إضعافها كحد أدنى.
 ولتجنب تكرار أخطاء سابقة فى حروبها ضد قطاع غزة وفى جنوب لبنان، 
تواضعت »اسرائيل« فى تحديد أهدافها من الحرب بأنها تريد »تعطيل 
القدرات العسكرية لحركة حماس«، وضرب البنية التحتية لحركتي حماس 
متطورة،  أسلحة  انتاج  من  تمكنها  التي  ولألماكن  اإلسالمي،  والجهاد 
 وضرب الخصم ضربات ال ينساها لزمن طويل وتردعه من العودة إلى عادته. 
والبعض يرى ان هذا التواضع بتحديد األهداف الذي ال يتضمن تعابير 
حاسمة مثل »قضاء، إنهاء، وتصفية« يعني ان العدو يريد فعاًل أضعاف 
حركة حماس وليس إلغاء وجودها، ليحافظ على حالة االنقسام السياسي 
الفلسطينية  الصراعات  وتكريس  والضفة،  غزة  قطاع  بين  والجغرافي 
»اتفاق  سمي  ما  بموجب  المصالحة  مفعول  وتعطيل  الفلسطينية،   –
التفاؤل  ان  مع  وفتح،  حماس  حركتي  بين   2014 نيسان  في  الشاطئ« 

لنجاحه كان ضعيفًا.
لقوى  ومدمرة  مؤذية  قوية  ضربة  توجيه  هي  العدوان  دولة  حسابات 
بشروط جديدة  بالتهدئة  االلتزام  عليها  وتفرض  فاعليتها  تشل  المقاومة، 
أقسى. ومن خالل ذلك، يتم إجهاض احتمال أن تتطور التحركات الشعبية 
انتفاضة ثالثة سترتد  إلى  المنطلقة فى مدن الضفة والقدس ومنطقة 48 
على السلطة وتهدد وجودها. كذلك، ففى إضعاف حركة حماس فى القطاع 
بان  الضفة  لسكان  اره��اب  رسالة  األول  مضمونين:  تحمل  للسلطة  رسالة 
وإال  والسكينة؛  الهدوء  على  وحافظوا  القطاع،  سكان  له  تعرض  مما  اعتبروا 
أبي مازن بأن يتمسك  الى  سيكون مصيركم مثل مصيرهم، والثاني رسالة 
بشعاره األبدي »ال بديل للمفاوضات إال المفاوضات«، وان ال يخضع لألصوات 
في  النظر  اعادة  بضرورة  تطالبه  والتي  فتح  حركة  داخل  تظهر  بدأت  التى 
العام  المؤتمر  نهجه، خاصة أن هذه األصوات قد تجد لها صدى مؤثرًا في 
للحركة الذي سيعقد قريبًا، لذا أسرع يا ابو مازن لالستجابة الى مبادرات قد 

تطرح الستئناف المفاوضات.
تبدأ  أن  السابقة،  حروبهم  في  كما  الكيان،  قادة  يتبعها  التى  المعادلة 
وهنا  المساعدة،  وطلب  االستغاثة  إلى  الفلسطينيون  يذهب  ثم  الحرب 
يدخل الوسيط - المصري- يحمل الشروط اإلسرائيلية لوقف العدوان، والتي 
يضطر الطرف الفلسطيني إلى القبول بها، بعد أن يحاول إدخال ما أمكن من 

التعديالت بموافقة )اإلسرائيلي(.
هجومها  الصهيونية  القوات  بدء  من  أيام  وبعد  اآللية،  هذه  بموجب 
الجوي والبحري والبري بأقصى درجات العنف والتدمير، تحت عنوان »الجرف 
النار ثم  التي تدعو إلى وقف إطالق  الصامد«، تحركت مصر بطرح مبادرتها 
حول  والفلسطينيين  اإلسرائيليين  بين  مباشرة  غير  مفاوضات  في  الدخول 

الحرب على غزة: أبعادها وتبعياتها
بقلم: صالح صالح*
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الشروط التي يطرحها كل منهما )وتمتد كمفاوضات أوسلو(.
بجولة  قام  وكذلك  المبادرة،  مازن«  »أبو  الفلسطينية  السلطة  رئيس  أيد 
السعودية  الى  زيارته  الغيت  فيما  وقطر  وتركيا  الغرض شملت مصر  لهذا 
ربما رفضا الستقباله في حينه. المحور السعودي وحتى أطراف دولية كروسيا 

والصين أيدوها.
مستندة  وبحسم،  المبادرة  رفضت  الميدانية  الفلسطينية  القيادات 
الفلسطينيون  يعد  فلم  المعتدين.  فاجأ  القوة  ميزان  في  جدي  تغيير  إلى 
الصراخ واالستغاثة،  بيدهم حيلة غير  الضربات، وليس  القطاع يتلقون  في 

فيدخل الوسيط كمنقذ برضى وتنسيق مع المعتدي.
متتابعة  مفاجئات  عدة  إلى  فقط(  اإلسرائيلي  )ليس  العدو  تعرض 
من النوع الثقيل والمذهل، أولها امتالك عدة فصائل فلسطينية، ليس 
تغطي  وبعيد  ومتوسط  مدى قصير  ذات  »صواريخ«  فقط  حركة حماس 
صهيوني  ومستوطن  مستوطنة  كل  وتجعل  فلسطين،  مساحة  كامل 
وكل منشأة، بما في ذلك المطار ومفاعل ديمونة، تحت مرمى النيران. وال 
أن يراهن على نفاذها في حرب طويلة مستمرة ألنها متوفرة  يستطيع 
أرهبت  التي  »األنفاق«،  الثانية  المفاجأة  محليًا.  وتصنع  كافية  بكميات 
المستوطنين الصهاينة كما الجنود ألنها تمكن المقاتلين من الوصول 
قيمتها  إلى  باإلضافة  مستوطناته،  قلب  وإلى  العدو،  خطوط  خلف  إلى 
»طائرات  الثالثة  والمفاجأة  األرض.  تحت  ومصانع  للمقاتلين  كمالجئ 
التجسس«. والمفاجأة الرابعة هي »الوحدة الميدانية« الرائعة بين جميع 
القوى المقاتلة ومستوى التنسيق العالي في غرفة عمليات واحدة توزع 
األدوار وتتقاسم اإلمكانيات، وتحدد تكتيكات وأساليب المواجهة التي 
المميز  الجماهيري«  »الصمود  الخامسة  المفاجأة  وتربكه.  العدو  ترهق 
والقدرة االستثنائية على التحمل، وهم يدركون أنهم مستهدفون بشرًا 
النجدة من أحد، وال  وحجرًا ومؤسسات. ال يصرخون، ال يئنون، ال يطلبون 

يرفعون الراية البيضاء.
انتصارات  بمعنى  ليس  حسم،  »مطلوب  الصهاينة  المحللين  أحد  كتب 
أن  صحيح  إنتهى«.  العصر  فهذا  البيضاء،  واألعالم  االحتالالت  مع  الماضي 
حالهم  لسان  الفلسطينيين في عصر جديد.  أن  تدل  الملموسة  المعطيات 
أو  أننا عمليًا معرضون للموت يوميًا بسبب الحصار وال يدري بنا أحد،  يقول: 
على دفعات بالحروب التي يشنها العدو الصهيوني كل بضعة سنوات، وال 
أسمع غير الحسرة والترحم. أما وقد امتلكنا القوة واإلرادة فخير لنا أن نموت 

واقفين بعزة وشرف وكرامة على ان نموت بذل ومهانة.
عين  فتح  الذي  هو  وشهداء،  تضحيات  من  يرافقه  وما  الصمود  هذا 
وسياساته  العنصرية  الصهيوني  الكيان  ه��ذا  طبيعة  على  العالم 
البربرية، وفضح سلوك سياسييه وعسكرييه وحتى مواطنيه،  اإلجرامية 
يفسر  ما  هذا  إنسانية.  ومبادئ  أخالقية  قيم  أي  من  تخلو  طبيعة  وهي 
حجم المظاهرات واإلضرابات والمسيرات في العشرات من عواصم ومدن 
العالم، بما فيها نيويورك وواشنطن ولندن وباريس ضد سياسة الكيان 
الصهيوني، وتطالبه بوقف الحرب الهمجية. وال بد هنا من اإلشادة  بشكل 
المميزة،  لمواقفها  وشعوب  حكومات  الالتينية  أمريكا  دول  الى  خاص 

خاصة فنزويال وكوبا وبوليفيا.
أنفسهم  وجدوا  والعسكريون  السياسيون  الصهيوني  الكيان  قادة 
في مأزق، تسارعت األحداث بغير ما رجوه، لم يعد بمقدورهم االستمرار 
بالهجوم  العنترية  تهديداتهم  تجد  ولم  بالكثير،  فاجأتهم  حرب  في 
الهواء  مع  وذهبت  األنفاق،  وتدمير  الصواريخ  مصادر  إلسكات  البري 
على حركة حماس  والقضاء  القطاع  احتالل  بإعادة  الوزراء  بعض  مطالبة 

والفصائل األخرى.
الحالة  ولم يعد سهال االنسحاب بال ثمن. وكالعادة، في مثل هذه 
السياسي  المخرج  إليجاد  بهم  يستعين  ومن  األمريكي  ال��دور  يأتي 
للحليف االستراتيجي األهم في العالم، وتمكينه سلمًا من تحقيق ما 
فشل فيه بالحرب. دخل »كيري« أوال على خط المحور القطري التركي، 
ودعم المبادرة التي قدمتها األولى بدعم من الثانية، ال تكتفي بوقف 
إطالق النار )المبادرة المصرية( بل تضيف إليها :رفع الحصار، وتحديد 
بضمانات  عليها  االتفاق  يتم  التي  التفاهمات  لتنفيذ  زمني  جدول 

أمريكية.
كسر  األمريكية  المتحدة  الواليات  تهدف  القطرية،  المبادرة  بدعمها 
االحتكار المصري، وتقديم بديل لرفض المبادرة المصرية يوازن بين شروط 

الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني.
إلى ورقة  أن »كيري« بحاجة  المضمر هو  الهدف األهم  أن   في تقديري 
المحور  هذا  غير  يوجد  وال  الحاجة،  عند  حماس  حركة  مواقف  تلّين  ضغط 
الحاضن للحركة قادر على القيام بهذه المهمة. إذن، ال بأس من أن تحافظ 
على صلة معه وهي تدرك أن مبادرته لن تثمر، ألن تركيا مشغولة باالنتخابات 
وما بعدها، ووّجه أعلى رموزها في السلطة اتهامات ظالمة وبتعابير قاسية 
جانب  إلى  بالعمل  المصرية  االدارة  فيها  يتهم  السيسي،  الرئيس  ضد 

»إسرائيل« ضد حماس. 
وقطر، في صورتها المشوهة نتيجة دعمها لإلرهاب التخريبي في سوريا 
والعراق، واحتضانها لإلخوان المسلمين لن تكون مقبولة في حل. استسلم 

أمير قطر لراعي المحور األخير السعودي، فاتصل به هاتفيا ثم قام بزيارته 
باعتباره األخ األكبر وأبلغه »ان العين ال تعلو على الحاجب«.

بعد ذلك، أخذت المبادرات والتحركات بالتسابق. حيث أعاد األمريكيون 
توجيه بوصلتهم نحو مصر، فطرحوا وقف إطالق النار على أساس تفاهمات 
إطالق  لوقف  الزمنية  المدة  فحدد  الحقًا  األمريكية  المبادرة  وتطورت   .2012
النار بأسبوع تبقى فيها القوات اإلسرائيلية في أماكنها للبحث عن األنفاق، 
وتبدأ المفاوضات بين »إسرائيل« وحركة حماس، بوساطة مصرية، وبمشاركة 

السلطة، وبضمانة األمريكيين واألوروبيين واألمم المتحدة.
طرح األوربيون مبادرة أكثر استجابة للمطالب اإلسرائيلية: منع تعاظم 
المساعدات  األعمار، ونقل  إعادة  المنظمات،  وباقي  تسليح حركة حماس 
السلطة  حضور  وإع��ادة  المحظورة،  المواد  إدخ��ال  لمنع  دول��ي  بإشراف 
ومحمود عباس في قطاع غزة، ووضع مراقبين دوليين على معبر رفح إلى 
جانب قوات الحرس الرئاسي، وتحويل هذه المبادرة إلى قرار ملزم يؤخذ 

في مجلس األمن.
بقي المحور السعودي على موقفه في دعم المبادرة المصرية، وإطالق يد 

السيسي في الوصول إلى حل ال تخرج فيه حركة حماس منتصرة.
الله(  حزب  سوريا،  )إي��ران،  المقاومة  محور  نفسها  تعتبر  أخرى  أطراف 
وتضحيات  وصمود  القطاع  في  للمقاومة  دعمها  فقط  ليس  بإعالن،  اكتفت 
المقاومة ومساهمتها في توفير  التزامها كشريك في  شعبه، وإنما تجديد 
وتكنولوجيا  المختلفة  بأنواعها  الصواريخ  تحديدًا  المواجهة،  مقومات 

تصنيعها.
ولم يأخذ أحد بجدية أطراف هذا المحور، فكانت مطالب قادة حركة حماس 
له بإتخاذ خطوات عملية من جنوب لبنان، والجوالن. إكتفى األمين العام لحزب 
الجوالن  في  شعبية  هيئات  وجود  إلى  باإلشارة  نصرالله  حسن  السيد  الله 

نفذت العديد من العمليات ضد القوات الصهيونية.
على كل حال، فقد فرضت الجغرافيا نفسها، وأقرت جميع األطراف وضع 
الملف بيد النظام المصري، وتحديدًا أجهزة المخابرات لتدير حوارًا غير مباشر 
بين الطرفين )اإلسرائيلي والفلسطيني(، ولم يخف أي منهما رغبته بوقف 
إطالق النار، وإنهاء الحرب، لكن ضمن شروط ال يكون فيها مهزوما بل تعطيه 

انتصارًا.
يقضوا  لم  اذ  به،  وعدوا  مما  شيئًا  يحققوا  لم  الصهيوني  الكيان  فقادة 
على مصادر الصواريخ، ولم يغلقوا األنفاق بالكامل، ولم يتمكنوا من اقتحام 
القطاع برًا، ولم يدفعوا المقاومة لرفع الراية البيضاء، ولم يكسروا إرادة الشعب 
انقسام  بإحداث  ينجحوا  ولم  لها،  رافض  إلى  للمقاومة  من حاضن  وتحويله 
الذين  العكس تمامًا هو ما حدث. لهذا يستعين  أن  بل  داخلي فلسطيني، 
فقدوا مصداقيتهم إلى تعويض فشلهم العسكري بتحقيق نصر سياسي، 
فيشترطون تجريد القطاع من السالح وتدمير األنفاق واإلشراف على المعابر، 
وماعدا ذلك فكل شيء قابل للنقاش، بما فيها فتح المطار، والميناء، والممر 

البري بين القطاع والضفة.
إلى  العسكري  انتصارهم  يتحول  أن  فيرفضون  الفلسطينيون  أما 
حجم  مع  تتناسب  إنجازات  تحقيق  على  ويصرون  سياسية،  هزيمة 
التضحيات والخسائر التي دفعوها لدحر العدوان، وبأن يترافق وقف 
أطالق النار مع: ضمانات أال تتكرر الحرب بعد بضعة أعوام، ورفع الحصار، 
إتفاقات  بموجب  والميناء  المطار  بما في ذلك  بال شروط  المعابر  وفتح 
وتوسيع  األضرار،  عن  والتعويض  األعمار  وإعادة  –أريحا(،  )غزة  سابقة 

مساحة الصيد... الخ.
ومعتدى  االسرائيلي(  )العدو  معتدي  واضحان:  العسكرية  الحرب  طرفا 
عليه )الفلسطيني(، أما في الحرب السياسية فهناك أطراف عديدة تتدخل 
التدخالت  هذه  القاهرة.  في  المباشرة  غير  المفاوضات  نتائج  على  للتأثير 
لن تكون مريحة للفلسطيني ألنها ستضغط باتجاه تجريده من ورقة قوته 
»وحدته«، البعض سيلعب على ورقة السلطة واآلخر سيبقي خطوطه مفتوحة 
مع حركة حماس، لكن هل ستكون باتجاه تصليب أم تليين لموقف الحركة؟

المضيف المصري سيكون في غاية الحرج، حيث ستمارس عليه ضغوط 
من  الفلسطينيين  تمكين  وعدم  الفلسطينية،  للورقة  االنحياز  لعدم  هائلة 
تحقيق إنجاز سياسي مرادف لإلنجاز العسكري، ألن هذا سيوضع في خانة 

حركة حماس المعادية لمصر ومحورها. 
لن  وأنه  خاصة  المصري،  للدور  وأمل  بحذر  ينظرون  الفلسطينيون 
يقبل أن يكون ساعي بريد بين الطرفين، بل سيحاول وضع ورقة توافق 
ملف  فتح  يعاد  أن  والمعلن  المسرب  الحديث  واألخطر،  شروطهما.  بين 
المفاوضات الفلسطينية - اإلسرائيلية، وذلك لتمييع التوصل إلى اتفاق 
الحل  في  البحث  »استئناف  المعطل  الموضوع  إلى  والعودة  غزة،  حول 

السياسي«.
اإلسرائيلي  المفاوض  أن  إلى  تشير  المفاوضات  من  السابقة  الجوالت 
من  واالنتقال  المفاوضات  تمييع  بجدارة:  ويجيدها  المفضلة  لعبته  يمارس 
نقطة إلى أخرى، وفي كل مرة يطرح نقاطًا جديدة إلغراق المفاوضات بمزيد من 

التفاصيل، حتى ال يصل إلى اتفاق ويفرض هدنة األمر الواقع.
توجد مخاوف مشروعة عند كثيرين بأن الصعوبات التي يواجهها الوفد 
عليه تقديم  لها ستفرض  التي يتعرض  والضغوطات  الموحد  الفلسطيني 

تنازالت فيها التخلي عن شروط أساسية. ولكن الوفد سيواجه ثالث عقبات 
امام التنازل هي:

األولى: تشكيلة الوفد الفلسطيني المتنوعة ال تجعله يقدم تنازالت حيث أن كل   -
عضو في الوفد يكون عينا على اآلخر، إال إذا نجحت محاوالت تخريب وحدته.

الثانية:  الواقع العسكري الميداني هو في النهاية صاحب القرار.  -
ألبناء  األسطوري  والصمود  ناحية،  من  واألض��رار  الخسائر  حجم  الثالثة:   -
القطاع من ناحية ثانية، والمواجهات اليومية على مساحة الوطن )الضفة، 

القدس، مناطق 48( من ناحية ثالثة، 
كل هذه عقبات تضع القيادات الفلسطينية أمام مسؤوليتها وتحت رقابة 

الماليين من أبناء الشعب الفلسطيني، وال يستطيعون تجاهلها.
هذه الحرب من الخليل إلى رام الله وبيت لحم وجنين ونابلس، إلى مخيم 
شعفاط والقدس، وإلى حيفا ويافا والناصرة وطولكرم وعنوانها األبرز واألهم 
الثوابت  على  أكدت  جديدة  مرحلة  أمام  الفلسطينيين  تضع  »غزة«،  واألقوى 

التي تجري محاوالت لتشويهها منذ سنوات، وهي:
محاوالت  تنجح  ولن  لم  مواقعه،  مختلف  في  الفلسطيني  الشعب  وحدة   -
تجزئته وال أسرلته وال تهويده. فلسطين بكامل حدودها التاريخية هي 
أرضه ووطنه وهويته، وسيبقى هذا التالحم بين الشعب وأرضه هو نبراس 

العودة والحافز للتحرير.
مواجهة  في  المختلفة  بأشكالها  نفسها  تجدد  الفلسطينية  المقاومة   -
واالعتصام  والمظاهرة  واإلض��راب  والحجر  بالمقالع  تواجه  االغتصاب، 
والمقاطعة، وعلى رأسها وأرقاها بالكفاح المسلح. كل هذه األفعال ليست 
وهي  الوطن.  كامل مساحة  على  الداخل  من  وإنما  المرة،  الخارج هذه  من 
المفاوضات  مأزق  من  للخروج  البدائل  وبالممارسة  عملي  بشكل  تطرح 
في  مشروعه  لتنفيذ  الوقت  من  المزيد  لكسب  العدو  يستخدمها  التي 
بأشكالها  المقاومة  وأثبتت  العنصري.  والفصل  والتهويد  االستيطان 
ومركزه  بلغ شأنه  أحد مهما  لن يستطيع  أنه  ومرات  أخرى  مرة  المختلفة 
ان يقرر متى وكيف يتحرك الشعب. ال أحد يستطيع أن يتحكم بلحظة 
مع  كان  من  إال  إرادت��ه،  وفرض  غضبه  عن  للتعبير  الجماهيري  االنفجار 

الجماهير يتحسس نبضها ويتفهم مشيئتها ويستجيب لرغباتها.
الموحد  الفلسطيني  الوفد  تشكيل  أف��رزت  التي  الميدانية  الوحدة   -
تستوجب إعادة النظر في صيغة العالقات الفلسطينية، ال يجدر التفرد 
“الحزب”  هيمنة  استمرار  المضر  ومن  بل  المفيد؛  غير  ومن  بالقيادة، 
الواحد، فالثنائية ليست مخرجًا بل هي تقاسم للويالت، والمصالحة بين 

تنظيمين لسلطتين ليست حاًل. 
حوار  في  الحرب،  ظل  في  حتى  فورًا،  البدء  جرى  الذي  كل  بعد  المطلوب   -
شامل يجمع كل الفصائل والقيادات الفلسطينية من غزة إلى الضفة إلى 
دمشق، لتقييم تجربة المسيرة الفلسطينية منذ انطالقة ثورتها األخيرة 
في منتصف الستينيات حتى اليوم، لتخرج بإستراتجية واضحة متكاملة 

في مواجهة المشروع الصهيوني واغتصابه لفلسطين.

صالح صالح: الجئ فلسطيني من قرية غوير ابو شوشة قضاء طبريا، رئيس لجنة الالجئين   *

في المجلس الوطني الفلسطيني. 

األم  إبراهيم،  األب  الكياني،  عائلة  بينها  من  غزة،  يف  أبيدت  العائالت  عشرات 
)pchrgaza.org )املصدر:   ) عاماً  ١٢ إلى   ٤ ( اخلمسة  وأطفالهم  تغريد، 
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من يخوض حرب التحرير الشعبية أو حرب العصابات هم الضعفاء 
من  أو  الجماهير،  عنه  ترضى  ال  نظام  لتغيير  إما  األقوياء،  مواجهة  في 
أجل التحرر من استعمار خارجي. وبالرغم من اختالف تكتيكات الحرب 
أن لها سمات أساسية  إال  آخر،  إلى  آخر ومن زمان  إلى  بلد  الشعبية من 

مشتركة وهي:
وحرب . 1 الكبيرة،  اإلمكانيات  ضد  البسيطة  اإلمكانيات  حرب  هي 

األضعف ضد األقوى.
كامنة . 2 إمكانيات  اآلن��ي  الصعيد  على  الضعيفة  للقوى  تتوفر 

وقدرات قابلة للتطوير على المدى البعيد بسبب تمثيلها لغالبية 
تصبح  حتى  وتتطور  ضعيفة  تبدأ  فهي  الشعبية،  الجماهير 
أقوى من أعدائها عددا وإمكانيات وقدرة، وذلك من خالل مراحل 
االستراتيجي،  التوازن  االستراتيجي،  »الدفاع  الثالثة  تطورها 

الهجوم االستراتيجي«.
االلتصاق بالجماهير والدفاع عن مصالحها، وذلك ألنها الحاضنة . 3

للثورة والحامية لها، وجيشها المستقبلي.
قدرات . 4 وتحسين  ووعيا،  تنظيميا  بها  واالرتقاء  الجماهير  تأطير 

األفراد والمجموعات، وصوال إلى انجاز قدرة عالية كلية لقوى الثورة 
المؤطرة وغير المؤطرة.

ولكي تنجح ثورة تستند إلى الكفاح الشعبي المسلح، يجب أن يتوفر لديها:
بيئة جغرافية مالئمة للحرب الشعبية وحرب العصابات )غابات، . 1

وتشكل  األع��داء  حركة  تعيق  كبيرة(  مدن  جبال،  مستنقعات، 
مناطق آمنة للقوى الثورية.

الثورية. لذلك، يسبق . 2 القوى  بيئة ديموغرافية مستعدة لحماية 
األعداء  تحريض ضد  األمد،  طويلة  وهي  الشعبية،  بالحرب  البدء 
على  االعتماد  بأهمية  الجماهير  في صفوف  وعي  خلق  ومحاولة 
الذات  وبناء إطار سياسي قائد، وفضح ممارسات األعداء بواسطة 
كوادر ثورية منظمة ومؤطرة قادرة على قيادة الجماهير لتحقيق 

أهدافها.
غالبية . 3 في  تتداخل  المحلية  فالصراعات  مساندة،  دولية  بيئة 

المصالح  لتداخل  الدولية،  اإلقليمية  الصراعات  مع  األحيان 
وتشابكها عبر العالم. فإذا توفر حليف دولي قوي، فمن المقدر أن 

تحقق قوى الثورة انتصارا أسرع.
أما تكتيكات الحرب الشعبية فهي كثيرة ومتنوعة ولكنها محكومة 

بمجموعة ضوابط هي:
تبدأ بتشكيالت صغيرة سريعة الحركة تنتقل بسرعة من منطقة . 1

عالية.  ألفرادها  الجسدية  والقدرة  خفيف  تسليحها  أخرى،  إلى 
نقاط  في  العدو  وتضرب  فيها  االختفاء  على  قادرة  مالجئ  ولها 

ضعفه وفي مواقع مختلفة إلجباره على تشتيت قواته.
التسلح من األعداء.. 2
عملياتها في البداية دعائية أكثر منها قتالية.. 3
على . 4 والمنشورات  الشفوي  النقل  على  يقوم  قوي  إع��الم  دور 

المستوى المحلي.
صفوف . 5 في  تدميرها  ومحاولة  الجماهير  صفوف  في  الثقة  زرع 

األعداء.
الرد على الخسائر في صفوف الجماهير بعمليات ضد األعداء.. 6
إقالق راحة األعداء.. 7
تقييم الظروف السياسية في كل مرحلة من مراحل تطور الثورة . 8

والنضال.
إذا . 9 والتشتت  انسحبوا،  إذا  والتقدم  األعداء،  إذا هجم  االنسحاب 

تمركز األعداء، والتمركز إذا تشتتوا.
عدم خوض معارك ثابتة.. 10
تجنب وقوع خسائر في صفوف الثورة، ومعاظمتها في صفوف . 11

األعداء.
إعالن حرب دائمة على الجواسيس.. 12
الجلد والقدرة على مواصلة النضال بضراوة.. 13
العقائدية حيث هي جزء من تكوين القدرة. . 14
اعتماد مبدأ السرية.. 15
معنويات . 16 وخفض  والثوار  الجماهير  معنويات  رفع  على  العمل 

جيش األعداء.

االبداع في خطط النضال وأساليب الهجمات. . 17
العمل على التوسع األفقي والعمودي للمعارك.. 18
القدرة العالية على المناورة.. 19
اعتماد الغارات الليلية.. 20
إيقاع الخسائر البشرية والمادية أهم من االحتفاظ باألرض.. 21
عدم المغامرة في الهجوم وعدم الجمود في الدفاع.. 22
المعارك سريعة.. 23

في الواقع الفلسطيني، وعبر مراحل مختلفة، اتبعت الثورة الفلسطينية 
تطوير  على  ذلك  ساعدها  الشعبية،  التحرير  لحرب  المختلفة  التكتيكات 
لصمود  وكان  المجال.  هذا  في  انجازات  حققت  أن  بعد  وقدراتها  أعدادها 
العربية  الدول  هزيمة  من  وقت قصير  بعد  الكرامة  معركة  في  الثورة  قوى 
الصمود  أن هذا  أثره في خلق مد ثوري، مع  في معركة حزيران سنة 1967 
الثورة في  مخالف لتكتيكات الحرب الشعبية. وما يهمنا هنا هو أن قوات 
مكان تواجدها المركزي عانت من تغليب التناقضات القطرية على التناقض 
أجبرها  وقد  المركب،  التناقض  تسميته  يمكن  ما  برز  حيث  األع��داء،  مع 
تنطلق  آمنه  قاعدة  خلق  من  ومنعها  آخر  إلى  قطر  من  االنتقال  على  ذلك 
منها إلى النضال ضد عدوها المركزي. وعبر مراحل مختلفة للنضال الثوري 
الفلسطيني، برزت نجاحات وفشل وهزائم لقوى الثورة، وصوال إلى عام 1982 
العربية  األقطار  صحاري  في  وتشتيتها  لبنان،  من  الثورة  قوات  وانسحاب 
بعيدا عن الحدود الفلسطينية. حد ذلك من قدرة الثورة على النضال من خارج 
فلسطين، فعملت على نقله إلى داخلها ومن داخلها، فكانت انتفاضة 1987 
الشعبية. أما أفضل انجاز للثورة وقواها المناضلة فهو معاظمة النضال بعد 
ذلك في قطاع غزة مما أدى إلى انسحاب العدو منها. وهذا مكن على مدى 
سنوات من إنشاء قاعدة نضالية قوية فيها، وقد برز ذلك بوضوح من خالل 

المعارك الحالية.
يلي:  ما  مالحظة  يمكن  غزة  بقطاع  يتعلق  وفيما  سبق،  مما  انطالقا 
من  الجهات  كل  من  محاصر  مربع،  كم   360 عن  تزيد  ال  غزة  قطاع  مساحة 
بيئة جغرافية ال تساعد على شن حرب تحرير شعبية، وفقط  فيه  األعداء، 
المساحة،  بالمقارنة مع  للسكان  بيئة ديموغرافية تشكل كثافة عالية  فيه 
كانت وما زالت ملتفة حول الثورة والثوار بالرغم من محاولة األعداء عبر كل 
خسائر  بإيقاع  والثورة  الجماهير  بين  شرخ  خلق  غزة،  قطاع  على  الهجمات 
الحياة.  المدنيين، والمس بمواردهم االقتصادية وقدرتهم على  عالية بين 
الذي  واألل��م  المعاناة  من  الرغم  على  الفلسطينية،  الجماهير  في  والرائع 
تعرضت له تاريخيا، هو صمودها وقبولها التحديات بسبب إدراكها لهدف 
ممارسة األعداء. لذلك، الحظنا أن الجماهير الفلسطينية رغم سوء األوضاع 
أما أهم  الثورية.  الثورة وقواها  لم تتخل عن  الخسائر  االقتصادية وفداحة 
نقطة ضعف في واقع القوى السياسية في قطاع غزة، فهي، وجود تناقض 
بين نهجين في الساحة الفلسطينية، نهج يعتقد أنه يمكن تحقيق انجاز 
عبر المفاوضات، ونهج المقاومة الذي يعتقد بأنها مفاوضات عبثية. وفي ظل 
هذا الواقع أمكن تحويل تناقضات ثانوية إلى تناقضات رئيسية، وهذا أدى 
إلى خلق انقسام حاد في صفوف الشعب الفلسطيني. علما بأن أهم شرط 
النتصار القوى المناضلة، هو الوحدة الوطنية، حيث تشكل عامال أساسيا من 
عوامل تكوين القدرة. أما اإليجابيات التي تدعم وجود فرص للنضال الثوري 

وتنمية قدراته فهي وجود تجارب من واقع الشعب الفلسطيني ونضاله ومن 
واقع النضال العربي تدعم هذا التوجه. فمعركة الكرامة، وبالرغم من أن خبرة 
الثورة،  بدايات  القتالية كانت بسيطة ألنها جاءت في  الفلسطينية  الثورة 
بالسالح وإيقاع الخسائر  المدجج  العدو  أنه باإلمكان مواجهة جيش  أثبتت 
محاصرة  استطاع  أكتوبر  حرب  في  مصري  مشاة  لواء  وتجربة  صفوفه.  في 
لواء مدرعات وتدمير معظم قواته وأسر الباقي، أثبت أيضا أنه باالعتماد على 
السالح المالئم يمكن هزيمة األعداء بتكلفة أقل، وأن المعنويات العالية أهم 
من السالح ومدى تقدمه. وقد ثبت ذلك أيضا من خالل معركة بيروت، حيث 
ثم  بيروت.  أبواب  على  جدا  المتقدمة  العدو  دبابات   36 دبابات ت  جابهت 
جاءت تجربة حزب الله والمقاومة عموما في لبنان، حيث أثبتت أنه باإلمكان 
الجيش تحت ضربات  الجيش اإلسرائيلي. فقد انسحب هذا  االنتصار على 
المقاومة اللبنانية انسحابا غير منظم هو والقوى العميلة له، بالرغم من وجود 
تعارض  لبنانية  سياسية  قوى  وجود  أهمها  لديه.  القوة  نقاط  من  العديد 
وجود المقاومة، وتعاديها. وفي معركة تموز 2006 فشل الجيش اإلسرائيلي 
أمام قوات صغيرة لحزب الله الذي استطاع أيضا أن يحدث توازن رعب من 
خالل الصواريخ التي طالت شمال فلسطين. واألهم أن القوات البرية وقفت 
عاجزة على الحدود وتعرضت لهزيمة منكرة، عوضت عنها، كالعادة، بقصف 
المدنيين والموارد البشرية للبنان بالطيران. بالمقابل، وهذا معروف ولم نركز 
االحتالل  العربية وجيش  الجيوش  بين  التقليدية  المواجهات  منيت  عليه، 
ما  وهذا  معا،  باالثنتين  أو  أو سياسية  وهزائم عسكرية  بفشل  اإلسرائيلي 

يتحدث عنه واقع األنظمة العربية في مواجهة العدو اإلسرائيلي.
بعد هذا الطرح الموجز ألهم معالم تجربة النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي، 
الذي  وتكتيكيا،  استراتيجيا  الجديد،  ما  وهو،  هنا  المطروح  السؤال  يبقى 
خالل  من  التساؤل  هذا  على  اإلجابة  يمكن  غزة؟  قطاع  على  الحرب  أثبتته 

النقاط التالية:
وتعمقت  وتطورت  الفيتنامية،  التجربة  في  برزت  التي  األنفاق  تجربة 
بيئة  أية  أن  أثبتت  لبنان،  جنوب  في  المقاومة  تجربة  خالل  من  واتسعت 
جغرافية صالحة لحرب التحرير الشعبية. فاألنفاق قادرة على حماية المقاتلين 
من سالح الطيران الذي يشكل عامل تفوق مهم للجيوش التقليدية، وبشكل 
خاص للجيش اإلسرائيلي، وكذلك قادرة على حماية المقاتلين من الدبابات 
المدرعة  والقوات  الطيران  تأثير سالحي  فإبطال  الثقيلة.  المدفعية  وسالح 
يجرد أي جيش تقليدي من عناصر تفوقه، وتصبح هزيمته ممكنة باالعتماد 

على قوى بشرية مدربة وتمتلك معنويات عالية وعقيدة قتالية.
ال  الذي  المتقدم  جي  بي  واآلر  للدبابات  المضادة  الصواريخ  استخدام 
يكلف شيئا بالمقارنة مع الدبابات، مكن قوى الثورة من إبطال فاعلية أهم 
سالح بعد الطيران، وهو سالح المدرعات. وغير في ميزان القوى في المواجهة 

مع جيش قوي ومنظم ومتخم بالسالح.
الصواريخ المصنعة محليًا بعيدة وقصيرة المدى، مكنت، وبغض النظر 
عن مدى قدرتها التفجيرية، من خلق توازن رعب في حالة استهداف الجيش 
المقاومة  استطاعت  فبالصواريخ  السكنية.  والبنايات  للمدنين  اإلسرائيلي 
من  فلسطين  في  المستوطنون  يعرفها  لم  رعب  حالة  فرض  الفلسطينية 
قبل، وألول مرة عاش هؤالء حالة لم تعرف من قبل ولم تصل أبدا إلى هذا 
النشاط  عطلت  تطورها،  عدم  عن  النظر  وبغض  الصواريخ،  هذه  المستوى. 

ما الجديد في حربّي تموز لبنان وغزة استراتيجيًا وتكتيكيًا
بقلم: احمد ابو غوش*

اخلطيب( محمود  )تصوير: 

ة الّصامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرة
ّ
غز



9 اأيلول  2014

نسبيًا،  ولو  ت��وازي،  الرعب  من  حالة  في  االحتالل  ووضعت  االقتصادي 
حالة الرعب الذي يحاول خلقه في واقع الشعب الفلسطيني. وهنا البد 
الحركة  السرعة في  الصواريخ يعوض عن  أن استخدام  إلى  من اإلشارة 

المطلوبة في قتال العصابات. 
تضيف  البشري  والتدريب  العالية  والمعنويات  القتالية  العقيدة 
كثيرا لميزان القوى العسكري، والعامل البشري هو العامل الحاسم في 

المعارك ونتائجها.
صمود المقاومة، والمدنيين الفلسطينيين قرابة الشهرين أمام أعتى 
المواجهات  في  غير مسبوقة  كبيرة  ووقوع خسائر  المنطقة  في  جيش 
البرية في صفوفه، أحدث فرقا في مسار المعارك في ظل التعديل الذي 

أحدثته العوامل السابقة على موازين القوى العسكرية.
وبناء على ما سبق، يمكن االستنتاج بسهولة أن التقدم في مجال إطالق 
البرية، كل  والقوات  األنفاق،  المقاتل، وتطوير  وإعداد  الصواريخ، وتدريب 
ذلك يمكن من إيقاع خسائر أكبر في صفوف جنود االحتالل، ويمنعه من 
الفلسطينية  المقاومة  بين  القوى  موازين  يعدل  وهذا  أهدافه،  تحقيق 
هذه  مثل  وفي  ال��ردع.  على  قدرته  من  ويحد  االحتالل،  وجيش  والعربية 
المدنيين.  صفوف  في  خسائر  إيقاع  إلى  كالعادة  العدو  سيلجأ  الظروف 
ممارسات،  فبهكذا  الدولية،  الساحة  في  القوى  موازين  على  يؤثر  وهذا 

ستتكشف إسرائيل كدولة عنصرية وتخسر مزيدا من دعمها الدولي.
تجربة غزة باختصار أثبتت أنه باإلمكان االنتصار على عدو قوي بأبسط 
تقليدية،  جيوش  بين  تقليدي  توازن  خلق  محاولة  مع  مقارنة  اإلمكانيات، 
والذي أثبتت التجربة أنه غير ممكن في ظل دعم أمريكي غير محدود. كما 
أثبتت هذه التجربة أن الوصول إلى مرحلة توازن مع االحتالل اإلسرائيلي من 
خالل حرب التحرير الشعبية ممكن، مما يعني أيضا أن هزيمته ممكنه. وأنا 
أعتقد أن الوقت لن يطول حتى نشاهد حربا من جبهتين على األقل أو من 
عدة جبهات توقع في صفوف االحتالل خسائر بشرية ومادية وتؤدي إلى 
هزيمته وربما إلى إقامة دولة ديموقراطية واحدة على األرض الفلسطينية. 
انجاز سياسي  تحقيق  على  واإلصرار  العسكري  بالصمود  مرتبط  ذلك  كل 

حده األدنى فك الحصار عن قطاع غزة. 
وفي نهاية هذا المقال أود اإلشارة إلى أن البعض ال يتفق مع ما ورد 
اعاله، باعتبار ان معيار الهزيمة والنصر هو الخسائر، والنه اصال ال يتفق 
مع أن النضال هو أساس االنتصار على األعداء، وأن المفاوضات معركة ال 
تنفصم عن العمل على تغيير موازين القوى معهم، وأن موازين القوى 
موازين  أن  إهمال  دون  وذلك  وحله،  الصراع  في  الحاسمة  هي  المحلية 
القوى الدولية عامل مهم، لكنها لن تكون حاسمة في حل الصراع إال إذا 
حدث انسجام في المصالح مع القوى المهيمنة دوليا، أو على أساس حل 
التناقض بمساومات تفرغه من مضامينه، وهذا يتناقض مع التحرر. أو 
أن يتم التركيز على تعرية األنظمة المساندة لألعداء وتأليب جماهيرها 
ضدها، بسبب ممارستها المتناقضة مع القيم البشرية، وذلك لن يتحقق 
إال من خالل حشر األعداء في الزاوية، بحيث يلجأون إلى القتل والتدمير 
في  ويسهل  ضدهم،  الدولي  العام  الرأي  يؤلب  مما  الجرائم  وارتكاب 
ظل تطور موازين القوى المحلية هزيمتهم. بالمقابل، الذين ال يتفقون 
تتفيه  سيحاولون  عديدة،  تجارب  عبر  صحتها  ثبت  التي  القوانين  مع 
االنجاز الذي تحقق في معارك غزة، وربما قلب الحقائق، مرتكزين على أن 
بالمقارنة مع الخسائر  بالنضال في معارك غزة  التي تحققت  االنجازات 
البشرية والمادية ال قيمة لها. وربما سيتجرأ البعض ليقول أن ما حدث 

هزيمة.
الشعب  على  االحتالل  اعتداءات  أن  باألرقام  التأكيد  يمكن  لهؤالء 
الفلسطيني حالة قائمة ودائمة، حتى في ظل محاوالت إقناعه المبتذلة 
في ظل  السالم  على  ونصر  نرد،  وال  بأننا شعب مسالم  أحيانا  قبلنا  من 
االعتداءات التي أوقعت في شعبنا ومواردنا، هذه الخسائر التي تحرك 
عامي 2000 و2003  بين  الممتدة  الفترة  وتوقظه من موته. ففي  الميت 
شهيدا،   2700 حوالي  الفلسطيني  الشعب  صفوف  في  االحتالل  أوقع 
وجرح من شعبنا 36734 ودمر 53655 بيتا وجرف 60467 دونما، واقتلع 
ومقاومة،  انتفاضة  أن ذلك حدث في ظل  940313 شجرة. سيرد هؤالء 

وسنوافقهم الرأي. 
و2008؟    2004 عامي  بين  الممتدة  الفترة  عن  ماذا  بالمقابل سنسأل 
 34896 الفلسطينية  المناطق  باقتحام  االحتالل  قام  الفترة  هذه  ففي 
مرة، وأطلق النار على فلسطينيين 16464 مرة، وتم اغتيال 144 فلسطيني 
بدون محاكمة، وهدم 960 بيتا، وفرض منع التجوال 864 مرة، وحدث 576 
حالة استيطان، واعتدى المستوطنون على فلسطينيين 1776 مرة، وقتل 
2064 فلسطينينا، واعتقل 21216 فلسطينيا، وأقام 21072 حاجزا، ونفذ 
4320 حالة اعتداء على الممتلكات الفلسطينية، وجرح  9072 فلسطينيا. 

فماذا سيقولون؟

احمد ابو غوش: باحث وكاتب فلسطيني.   *

َيشّنه  ي 
ّ
الذ األول  بالُعدوان  ليس  ة، 

ّ
غز قطاع  على  الحالّي  العدوان  إّن 

ذ فيها العدوان 
َّ
االحتالل على القطاع، وال هذه هي المّرة األولى الّتي يتخ

شعبنا  أبناء   
ِّ

بحق الجرائم  أبشع  ويرتكب  الوحشّي،  البربرّي  النهج  هذا 

في  أن نستشعر  يمكننا  ات 
ّ
بالذ المّرة  في هذه  لكن،  ة. 

ّ
غز في  الصامدين 

عن  الحديث  سياق  في  األقل  على  مسبوٍق،  وغير  ا 
ً
مختلف أمًرا  العاِم  الجوِّ 

والمساندة  حمة 
ُّ
وبالل الوطنية  الَوحدة  بِحسِّ  ق 

ًّ
يتعل فيما  األخير،  العقد 

ة في بقّية المناطق الفلسطينية، الضفة الغربية والقدس 
ّ
الفلسطينية لغز

االنتباَه هو  يلفت  بات  ما  أكثر  ومن  والشتات.  عام 1948  الُمحتلة  واألرض 

أول  فكانوا  الشباب،  صفوف  بين  الحاِل،  أساس  في  اللحمة،  هذه  وضوح 

ذين تمَّ إبداؤهما، فحّتما 
ّ
ها بُحكم التواصل والتفاَعل الكبيرين الل

َ
َمْن فَرض

الَهمِّ الفلسطيني العام. هذا وقد تباَدَر  ا بالتكافل والوحدة في حمل  ِحّسً

 شعبنا 
ُ

 ويطول
َ

بالمسؤولية ِتجاه تغيير ودحر ما طال َح شعور هؤالء 
ُ

وَوض

من قهٍر وظلم. 

مجرياٍت،  من  سبقها  وما  ة 
ّ
غز على  العدوان  بداية  فترة  شهدت  فقد 

كحرق وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير وإعادة اعتقال العشرات من 

ا وواسًعا في العالقات الفلسطينية-  محرري صفقة »وفاء األحرار«، توتًرا جاّدً

إاالسرائيلية، على المستوى الشعبي على األقل، والّتي أعادت عالقة الُمحَتل 

العالقات مع  ُمحاوالِت تطبيع  َبَنتُه  ما  ل 
ُ
إلى نصابها، وزعزعت ك واالحتالل 

االحتالل والتصالح مع وجوده حّتى اآلن.

الغاشم  العدوان  بهذا  تنديًدا  عديدة  شبابية  مظاهرات  خرجت  لقد 

ة، واندلعت امتداًدا لها مواجهات عنيفة مع عناصر 
ّ
على أبناء شعبنا في غز

قوات شرطة االحتالل، في القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية، 

الشرطة في مداخل  والّتواُجه مع قوات  وقد كانت لها استمرارية االندالع 

واسعة وعريضة ضمت  الداخل، ومظاهرات  بلدات فلسطينية عديدة في 

عشرات اآلالف في مدن فلسطينية كبيرة في الداخل كالناصرة. ترافقت مع 

هذه التظاهرات موجه هائلة من االعتقاالت فاقت ال 1000 معتقل )يشمل 

الداِخل والقدس(، منهم من تم إطالق سراحه بعد المحاكمة، بشروٍط ُمقّيدة 

ودفع كفالة مادّية، ومنهم ّمن ال يزال رهن االعتقال، وقد قضى من األيام 

هناك ما فاق الشهر. باإلضافة إلى هؤالء تّم توجيه أكثر من 60 الئحة اتهام 

مت بحق  دِّ
ُ
بحق قسم من هؤالء المعتقلين )ال يشمل لوائح االتهام التي ق

معتقلي القدس(.

من  بالقرب  وباألساس  الغربية،  الضفة  في  بتظاهرات  هذه  وترافقت 

مستخدًا  شديد  بعنف  قابلها  االحتالل،  مع  الّتماس  نقاط  وعلى  الحواجز 

الفلسطيني  شعبنا  أبناء  من   22 استشهاد  إلى  أّدى  مما  الحّي،  الرصاص 

في الضفة.

الذي  الغضب  عن  للتعبير  كطريقة  الشارع  إلى  النزول  تزامن  لقد 

االجتماعي،  التواصل  لشبكات  استخدامهم  مع  شبابنا،  نفوس  يخنق 

للتنديد  أو  ة، 
ّ
غ��ز في  رتكب 

ُ
ت التي  المجازر  حول  الضوء  لتسليط  س��واًء 

في  وبرفاقهم  بأخوتهم  يحل  لما  الغضب  هذا  عن  وللتعبير  بالعدوان 

من  وإق��االت  تحريٍض  بموجة  الفاشّية  اليمين  حركات  رّدت  وقد  ة. 
ّ
غ��ز

العمل لعماٍل وموظفين فلسطينيين في مؤسسات عمل إسرائيلية، كما 

وعقدت مؤسساٌت أكاديمية إسرائيلية لجان طاعة للتحقيق مع عدد من 

إنَّ  منشوراتهم.  من خالل  موقفهم  عن  تعبيرهم  ما يخص  في  الطاِلب 

هذه المؤسسات األكاديمية ذراٍع لذات منظومة القمع الصهيونية، التي 

تحاول ردع شبابنا وشاباتنا عن التعبير عن آرائهم وعن إسناد أخوتهم 

ة والقدس والضفة الغربية.
ّ
في غز

ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة م���ا س���ب���ق، وج�����دت ال��ُم��ق��اط��ع��ة االق��ت��ص��ادي��ة 

للتنفيذ. ا 
ً
وح����اِف����ز أك���ب���ر،  ص���دى  االح���ت���الل  وب��ض��ائ��ع   ل��م��ن��ت��ج��ات 

التجارية  المحال والمطاِعم والمراكز  فرأينا مقاطعة جارفة في غالبية من 

في  وقطرية  محلية  شبابية  وحراكات  مبادرات  دعت  بينما  الضفة،  في 

الداخل الفلسطيني إلى التسوق فقط من داِخل البلدات العربية، بهدف 

الضغط عن طريق إضعاِف سوق التجارة اإلسرائيلية، والمقاطعة للمتاجر 

والمجمعات اليهودية خالل األيام األخيرة لشهر رمضان وفترة التجهيز 

للعيد. كما وجابت هذه الحراكات الشبابية في قرى ومدٍن عديدة، واتفقوا 

في  د  التزّوً ومحاولة  فيها  األسعار  لخفض  المحلية  المتاجر  أصحاب  مع 

محالهم ببضائع عربية بديلة، أو أية منتجات أخرى بديلة  لتلك اإلسرائيلية.

عدد  وكان  العدوان،  انتهاء  دون  من  الفطر،  عيد  حلول  اقتراب  مع 

العالم  في  أخرى  مبادرة  شباُبنا  أطلق  شهيد،  ال���1000  فاق  قد  الشهداء 

أبناء  يقتل  العيد، في حين  بمظاِهر  االحتفال  عدم  إلى  دَعت  االفتراضي، 

المبادرة تجاوًبا كبيًرا  لقِيت هذه  تنا منكوبة ثكلى. وقد 
ّ
وغز شعبنا يومًيا، 

في  عديدة  ومدٍن  بلداٍت  على  الحداد  طابع  طغى  حيث  الواقع  أرض  على 

الضفة والداِخل والشتات.

رسالة من جمعية الشباب العرب – بلدنا *
الحراك  بين  العدوان  هذا  خالل  كبيران  وتواصل  تفاُعل  لوِحظ  لقد 

تّم  الذين  يين 
ّ
الغز والمصابين  الجرحى  مع  والداخل  الضفة  الشبابي في 

دس والضفة. فقد تم تنسيق زيارات لهم من ِقَبل 
ً
نقلهم إلى مشافي الق

مجموعات شبابية مختلفة زارت األطفال منهم محملة بالهدايا واأللعاب، 

وجوههم  على  صغيرٍة  ابتسامة  لرسم  محاولة  في  مهرجين  وبرفقة 

المصعوقة. كما وتّم تأمين ما تّيسر من لوازم يومية معيشية ومعّدات 

الجرحى  عدد  بلغ  وقد  هذا  منهم.  حالته  استدعت  لمن  خاصة  طبّية 

المنقولين إلى مستشفيات الضفة والقدس أكثر من 149 جريًحا.

 كما وتّم بفعل مبادرات شبابية، وجمعيات ومجموعات عديدة، تنسيق 

حمالت مختلفة للتبرع تتركز كل منها بسدِّ احتياٍج معّين لدى أهلنا في 

ة، منها من استطاَعت تأمين أدوية ومستلزمات طبّية بقيمة ما ُيقارب 
ّ
غز

من  نذكر  أن  يمكن  األسبوع.  تتعّدً  لم  فترة  خالل  وذلك  شيكل  المليون 

أهل  ومجموعة  الجليل،  وجمعية  إنسان،  ومجموعة  قوارب،  حملة  ضمنها؛ 

الشجاعية  وشباب  شعبك،  شارك  وحملة  والطوارئ،  اإلغاثة  ولجنة  الخير، 

تجّندوا،  ممن  البعض  فقط  وهذا  غ��زة”.  الفلسطيني  الشبابي  “المركز 

وَمَجّندين حّتى هذه اللحظة، إلغاثة أبناء شعبهم وسد ما يستطيعون من 

احتياجاتهم.

والنشاطات  الفعاليات  من  العديد  تكريس  يتم  أن  ا 
ً

أيض الُملفِت  من 

عطلة  في  أي  السنة-  من  الفترة  في هذه  الداخل  في  انعقادها  والمعتاد 

ومعسكرات  مهجرة  قرى  في  صيفية  ومخّيمات  تدريبات  مثل  الصيف 

شبابية، لدعم غزة وصمودها، وإلدانة هذا العدوان الوحشي عليها.

ة وحّتى يومنا هذا إطالق العديد من 
ّ
لقد تّم منذ اشتداد العدوان على غز

الحمالت اإللكترونية على وسائل التواصل االجتماعي ونشرها، وهي نتاٌج 

العرب-  الشباب  في جمعية  قمنا  وقد  الحال.  أساس  في  لمجهوٍد شبابيٍّ 

نا ُنساِهم في الضغط 
ّ
“بلدنا” بالترويج لهذه الحمالت وبتشجيع نشرها عل

رفع  عنها، عن طريق  الفلسطينّي  واإلعالم  الصوت  ّيُب 
َ
ُيغ على مجتمعاٍت 

ة.
ّ
االنتباه والوعي لكل الحاصل في غز

كما وقامت مجموعة »متحركين«، مجموعة شبابّية فاعلة في إطار أحد 

ة، بهدف 
ّ
ق قصص ألفراِد من غز

ِّ
المشاريع في الجمعية، بإطالق حملة توث

تقريب هذه الحاالت من الناس وعدم التعامل معها وكأنها أرقام وحاالت 

عاّمة. استندت المجموعة الى خشيتها من اندثار البعد االنساني وارء كل 

آلة  تلحقه  الذي  الدمار  استفحال  إثر  الكبيرة  الكارثة  ثنيايا  وفي  شهيد، 

التدمير اإلسرائيلية، واستغراقها في زهق دماء أبناء شعبنا. 

 مؤشر عن حالة 
ّ

ة ما هو إال
ّ
كر أعاله من تماٍه مع أهلنا في غز

ّ
ل ما ذ

َ
إنَّ ك

 ما سبق 
َّ

حمة التي تصف هذه المرحلة من واقع شعبنا، باألخص، وإن ُجل
ُّ
الل

شاُركّي بين شبابنا في مختلف المناطق 
َ
هو نتاٍج لتواُصٍل ولعمل تعاونّي وت

العامين  باالنبالج خالل فترة  بدأت  الَمحتلة، وهي ظاهرة قد  الفلسطينية 

الماضيين.

، لكن يمكننا أن 
ً

ربما ال يجوز لنا أن نجزم ما الذي أسهم في ذلك فعال

ووحشيته  العدوان  واِقع  قساوة  فرض  هو  األول،  أساسيين:  أمرين  نرجح 

لذاتها، والثاني، هو سهولة انتقال المعلومات والوقائع وسرعة التواصل 

عبر شبكات التواصل االجتماعية وِهّمة شبابنا وتطويعهم لها.

ونرى في جمعية بلدنا أهمية قصوى للتشديد، كما أسلفنا ونّوهنا، بأن 

األساس  لشعبنا هو في  الراِهن  الواقع  مع هذا  والمتفاعل  الفاعل  الحراك 

اعتدنا  ما  وذلك عكس  اإلغاثة،  على صعيد  كان  إْن  حراك شبابّي شعبّي، 

ا،  أو على صعيد العمل السياسي. 
ً
رؤيته من فئة عمرية في عمل اإلغاثة سابق

عشرات  وتشريد  اآلالف  دم  يكون  أن  وعميقه  األسف   
َ

جزيل ونأسف 

فنا به كفلسطينيين من دفٍء، لكن ال 
ُ
حمة، وما تل

ُّ
اآلالف هو الثمن لهذه الل

حمة متينة، وأن ال تكون 
ُ
 أن نأمل وأن نعمل على أن تكون هذه الل

ّ
يسعنا إال

ستثمر، حتى يكون دم شهدائنا قد أنار 
ُ
مجرد أثر عابر للحرب، بل تدوم وت

سبيل الوحدة الوطنية أمام الشعب الفلسطيني.

ة، 
ّ
مستقل طرّية، 

ُ
ق فلسطينّية،  عربية  شبابّية  مة 

ّ
منظ هي  بلدنا:   – العرب  الشباب  جمعية   *

اجتماعًيا وسياسًيا  الشبابّي،  العمل  وغير حزبّية، مقّرها في مدينة حيفا، وتنشط في مجال 
وثقافًيا وتربوًيا، على المستوى المحلّي والدولّي، وتهدف إلى تطوير قيادات شبابّية وتعزيز 
الهوّية العربّية الفلسطينّية، على أسس ديموقراطّية، واإلسهام في بناء مجتمع متنّور. وتدير 
“تنظيم  على  يركز  الذي  الفلسطيني،  التواصل  مشروع  منها  الشمرايع  من  عددا  الجمعية 
 األخضر ومن الشتات، بهدف تعزيز اللحمة 

ّ
لقاءات بين شباب فلسطينّيين من طرفّي الخط

الفلسطينية  القيادات  أوساط  في  الرؤى  وتوحيد  والفصل،  التجزئة  حالة  وتجاوز  الوطنية 
المدنية- حملة  للخدمة  ال  حاليا هي حملة   الجمعية  تنفذه  التي  الحمالت  ابرز  ومن  الشابة. 
لجيل  الوصول  الى  الحملة  بلدنا من خالل  المدنية، حيث “تهدف جمعية  الخدمة  مناهضة 
على صّد  للعمل   ، بابية 

ّ
ش فعاليات  عليهم من خالل  المدنية  الخدمة  الشباب وشرح مخاطر 

مشروع الخدمة المدنّية على الّصعيد الشعبّي واإلعالمّي والتوعوّي، وترى الجمعية في مشاريع 
والشرطة  العسكرّية  القومّية،  المدنّية،  الخدمة  مسار  في  الفلسطينيين  العرب  شبابنا  دمج 
الجماهيرّية، خطًرا يهّدد هوّيتنا وبالتالي وجودنا كمجتمع عربي فلسطيني ويثبت تهميشنا 

والتمييز العنصرّي ضدنا. 

ة الّصامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرة
ّ
غز
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لالطالع على تاريخ الغرب )بقيادة أمريكا( وثقافته في ما يخص السياسة 
الدينية، واألخالق في الحرب، انصح بقراءة الكتابين الصادرين في “سلسلة 
“السياسة  بعنوان  االول   ،2014 لعام  وتموز  حزيران  لشهري  المعرفة”  عالم 

الدينية والدول العلمانية”، والثاني بعنوان “األخالقيات والحرب”.
رغم أن “الحرب هي ممارسة للسياسة بأساليب عنيفة”، إال أنها مرفوضة 
أخالقيًا وإنسانيًا، وهي تتسبب في دمار واسع لكل مقومات الحضارة، وليست 
كانت  ولما  تجنبها.  ويمكن  األخ��رى،  السياسة  ك��أدوات  ضرورية  أو  حتمية 
إليها  تؤدي  التي  األسباب  إلى تالفي  الدول تسعى  فإن  عابرًا،  الحرب حدثًا 
الحرب  تحاشي  لها  توفر  التي  واالقتصادية  السياسية  البنية  إيجاد  وإلى 
في المستقبل. ومهما اختلفت أشكال الحروب وأسبابها، فإن إيجاد المسّوغ 
المسوغ  هذا  يتبلور  وقد  فيها،  الراغبين  مطلب  يبقى  بها  للشروع  األخالقي 
في محاوالت إقناع اآلخرين بعدالة القضية التي يخوضون الحرب من أجلها 
والدفاع عن مصالح األمة ودرء الخطر عنها، وهم يسعون دائمًا إلى التقليل 
تلك  تكون  أن  الضروري  من  وليس  أمكن.  ما  المحتملة  وأضرارها  آالمها  من 
يلجأ  وقد  بها.  اآلخرين  إقناع  المهم  ولكن  واضطرارية،  حقيقية  المسوغات 
أنصار الحرب إلى اختالق أفعال وتوفير بعض الشروط التي تدفع الناس إلى 
تصديق ما يزعمونه. وأن الحرب مع تطور وسائلها وتقنياتها، والسيما في 
نتيجة  الضحايا  أعداد  بتفاقم  ثمنها  ارتفع  الحالي،  والقرن  العشرين  القرن 
استعمال األسلحة الشديدة الفاعلية العالية التدمير، وزادت أضرارها المادية 
دولية  جريمة  بأنها  العدوانية  الحرب  إدانة  يمكن  ولذلك  كبيرة،  درجة  إلى 
أرض  وعلى  بالقوة  السياسية  أغراضها  تحقيق  إلى  تسعى  دولة  فعل  ألنه 
أجنبية. وتقوم المنظمات الدولية وغير الدولية، وخاصة األمم المتحدة، بدور 
كبير في هذا الصدد، فتبحث في أسباب الحروب وكيفية تالفيها، وتسعى 
اللجوء إلى السالح لحل  إلى التوسط بين األطراف المختلفة وإقناعها بعدم 

القضايا العالقة فيما بينها، وإلى اقتراح الحلول لها.

أنواع الحروب
الحقيقية  والغايات  وأسبابها  المعلنة  أهدافها  بحسب  الحروب  تصنف 
عادلة  غير  أو  عادلة  الحرب  فتكون  كثيرة،  أن��واع  في  وراءه��ا  تكمن  التي 
باالستناد إلى الغاية التي تسعى إليها األطراف المتعادية. ومن جهة أخرى، 
تقسم الحروب إلى أنواع هي: الحروب العالمية والدولية، التي تشترك فيها 
أكثر من دولة من كل جانب، والحروب االستعمارية التي تنشب بين أمتين 
ما  اإلمكانات  من  إحداهما  تملك  ال  أو  واسع،  حضاري  تباين  بينهما  يفصل 
االستراتيجي  التوازن  الدفاع عن نفسها وتعجز عن تحقيق  على  يساعدها 
وإلى  المستعمر  طرد  الى  تهدف  التي  التحرير  حروب  وتقابلها  األخرى،  مع 
التخلص من االحتالل، والحروب األهلية وهي التي تنشب بين فئتين داخل 
الدولة، وقد تكون الحرب ثورية يستخدم الثوار فيها ما يستطيعون الحصول 

عليه من وسائل قتال محلية أو خارجية.
كل الحروب التي شنتها اسرائيل منذ قيامها عام 1948 حتي يومنا هذا 
حروب  النها  االستعمارية  الحروب  اشكال  أبشع  بل  استعمارية،  حروب  هي 
احتالل وطرد السكان )اهل البلد( وإحالل مستعمرين مكانهم. وكل الحروب 
التي خاضتها األمة العربية ضدها، هي إما حرب تحرير أو مقاومة. أما حرب 
الفلسطينيين ضد اسرائيل منذ عملية عيلبون في شمال فلسطين في شهر 
كانون ثاني عام 1965 حتى عمليات أنفاق غزة في جنوب فلسطين في شهر 

تموز 2014 ، فهي مقاومة ضمن إطار حرب التحرير الشعبية طويلة األمد.
العادية  والحروب  إلى حروب عادية، وغير عادية.  الحروب تقسم  أن  كما 
غير  أما  الحرب،  مقتضيات  مع  تتناسب  عنف  أعمال  على  تحتوي  التي  هي 
العادية فهي التي ُيقترف بها أعمال عنف غير ضرورية كمهاجمة المدنيين 
هؤالء  ومهاجمة  واألطفال.  والنساء  كالشيوخ  الضعيفة  الفئات  وخاصة 
وقتلهم تعتبر جرائم حرب. وجرائم الحرب هي أسوأ أنواع الجرائم، وال تسقط 

بالتقادم كالجرائم العادية.
حروب  عادية،  غير  حروب  اليوم هي  قيامها حتى  منذ  اسرائيل  وحروب 
قذرة ترتكب بها اسرائيل جرائم حرب من خالل مجازر بشعة ضد المدنيين 
العزل، من مجزرة دير ياسين في نيسان عام 1948 حتى مجازر تموز 2014. 
الصورة  ثورة  زمن  في  تقع  انها  في  غزة  قطاع  في  األخيرة  المجزرة  وتمتاز 
ووسائل اإلعالم المتقدمة، وأمام عدسات الكاميرات التي تنقل الصورة الى 

جميع الناس في بيوتهم.
إسرائيل،  إل��ى  بانحيازه  معروفا  وال��دول��ي  الغربي،  اإلع��الم  ك��ان  مثال 
ولكن  الفلسطينيين،  بحق  ترتكبها  التي  الجرائم  كافة  عن  الطرف  ويغض 
مواقف  في  ملحوظ  تغير  هناك  فة. 

ّ
مختل ثمة صورة  الحالية  المواجهة  في 

استهداف  على  االستنكار  من  لهجة  ونلمس  الرئيسية،  اإلع��الم  وسائل 

إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة، وقتل مئات األطفال. تجاوز عدد الشهداء 
المدنيين الفلسطينيين األلفين، وتجاوزت نسبة األطفال والنساء والشيوخ 
بالقصف  استشهدوا  الذين  الطبية  الطواقم  افراد  إلى  إضافة  منهم،   %80
اإلنسانية  والمؤسسات  اإلسعاف،  سيارات  واستهداف  المباشر،  القنص  او 
الخاصة،  االحتياجات  وذوي  العجزة  وبيوت  وال��م��دارس،  كالمستشفيات 
ومؤسسات األمم المتحدة رغم األعالم المرفوعة عليها للتمييز، ورغم ان وكالة 
الغوث في قطاع غزة زّودت الطرف اإلسرائيلي بإحداثيات كافة المؤسسات 
الرسمية  المصادر  )حسب  اإلسرائيلي  الجانب  في  القتلى  أما  اإلنسانية. 
اإلسرائيلية( فكانوا حوالي سبعين قتيال كان العسكريون 92% منهم، رغم 
العسكريين  قتل  الفلسطيني  الجانب  ان  اي  الفلسطيني.  الجانب  صواريخ 
الواحدة من  اليد  الطرف االسرائيلي، ومعهم عدد ال يتجاوز عدد أصابع  من 
المدنيين. اذن، الحرب اإلسرائيلية على غزة كانت قذرة وغير عادية، وتعتبر 
في مجملها جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، بينما مقاومة الفلسطينيين 
كانت مقاومة وطنية فلسطينية استهدفت العسكريين اإلسرائيليين سواء 

باألسلحة الفردية آو باألسلحة الصاروخية.
على  سواء  األخالقية،  المعركة  في  انتصرت  المقاومة  أن  الواضح  ومن 
حراك  صعيد  على  أو  اإلسرائيلية،  الصحف  في  المنشورة  المقاالت  صعيد 
في  غزة  أطفال  من  للشهداء  تحمل صورا  التي  والغربية  األوروبية  الشعوب 

غرف نومهم، يحملون ألعابهم”.
في بريطانيا )الدولة الحاضنة إلسرائيل( لم يستطع مواطنوها تحّمل 
التي  وارسي”  “البارونة  فهذه  غزة،  على  اإلسرائيلية  الحرب  الأخالقية 
رئيسا   2010 أيار  في  بريطانيا(  وزراء  )رئيس  كاميرون  قبل  من  ُعينت 
لمؤتمر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ثم صارت وزيرة في وزارة 
الخارجية معنية بشؤون الكومنولث، واألمم المتحدة، ومحكمة الجنايات 
الدولة(،  ووزي��رة  ال��ل��وردات،  مجلس  )عضو  “البارونة”  هذه  الدولية؛ 
المملكة  في  بوست”  هافينغتون  “ذي  صحيفة  واخبرت  استقالت، 
وقف  اتفاقية  على  التوقيع  رغم  استقالتها،  أسباب  أحد  بأن  المتحدة، 
رؤية  تريد  كانت  أنها  وحماس،  إسرائيل  بين  أخرى  مؤقتة  نار  إطالق 
الماضية،  األربعة  األسابيع  على مدى  ارتكبوا جرائم حرب  الذين  أولئك 
يتعرضون للمحاسبة، إال أنها لم تعتقد بأن الحكومة البريطانية كانت 

ستدعم مثل هذه العملية.
وقالت: “بوصفي الوزيرة المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية، فقد قضيت 
الجنائية  للمحكمة  الترويج  في  أساعد  وأنا  السابقة  العام  ونصف  العامين 
الدولية وفي دعمها وتمويلها. وقد شعرت بأنه من غير الممكن خلق حالة من 

القيادة  على  تمارس  التي  المستمرة  والضغوط  تلك  مهمتي  بين  االنسجام 
الفلسطينية لمنعها من التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية طلبًا للعدالة”.

وكشفت السيدة وارسي، في مقابلتها مع “ذي هافينغتون بوست” بأنها 
كانت تعاني منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 بسبب موقف حكومة االئتالف 

البريطانية بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وقالت: “انتهى بنا المطاف في الجانب الخطأ من التاريخ، بسبب موقفنا 
الرافض لالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة في نوفمبر 2012، 

وهو األمر الذي آسف جدًا أنني لم أصرح بإنكاره في حينه”.
أكبر”  بحرية  “التحدث  في  فترغب  الحكومة،  من  استقالت  وقد  اآلن  أما 
حول هذه القضية، وكان أول مطلب لها ذكرته في خطاب استقالتها هو أن 
المملكة المتحدة إلى فرض حظر على السالح. وقالت: “كم يزعجني  تسارع 
أن تستمر الحكومة البريطانية في بيع األسلحة إلى بلد، هو إسرائيل، قتل ما 
يقرب من 2000 شخص بما في ذلك المئات من األطفال، وذلك خالل األسابيع 

األربعة السابقة وحدها. ينبغي وقف تصدير السالح إلى إسرائيل.
وفي الكتاب الذي اشرنا له قي بداية هذه الورقة “األخالقيات والحرب” 
البريطانية  الدفاع  وزارة  في  السابق  المسؤول  فيشر-  ديفيد  الكاتب  يقول 
ووزارة الخارجية، ومجلس الوزراء- أن “ الحديث عن األخالق والحروب من أكثر 
القضايا الجدلية التي يتقاطع فيها النظري بالعملي،   والفلسفي بالسياسي«. 
درجة  لنيل  كأطروحة  فيشر  قدمه  الذي  والحرب«  »األخالقيات  كتاب  ويعد 
الدكتوراه في دراسات الحرب،  إضافة جديدة لهذا المجال الذي شغل حيزا 

من الفكر السياسي العالمي. 
من  وبدال  المقاتلين .   حصانة   غير  حول  أسئلة  الكتاب  يطرح  كما 
تعريف حصانة   غير المقاتلين من خالل مفهوم  » ضرورة تجنب الخسائر 
الهائلة وغير المناسبة « ، فإن فيشر يختار مناقشة األمر من زاوية تقليل 
التي تكتنف هذا  الصعوبات  الحد األدنى .  ورغم  إلى  المدنية  الخسائر 
المعيار،   فإنها تظل مناسبة وقادرة على أن تكون مبادئ عملية أفضل 
في التطبيق،   ويطبق هذه المقولة على حالتي حرب   غزة وكوسوفو .  وفي 
ريتشارد  تقرير  على  فيشر  يركز  الحالتين،  في  النوايا  لتقييم  محاولة 
إليه  توصل  2009(،   وما  عام  غزة  على  اسرائيل  حرب  )حول  جولدستون 
الالزمة  االحتياطات  تأخذ  أن  في  فشلت  اإلسرائيلية  القوات  أن  من 
لتقليل حجم الخسائر في أرواح الضحايا من المدنيين، وهو يدين بهذا 

االستنتاج النوايا اإلسرائيلية . 

عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(: كاتب وباحث فلسطيني، االمين العام للمجلس االعلى للتربية   *

والثقافة والعلوم في م.ت.ف، وعضو الهيئة العامة لمركز بديل. 

األخالق والحرب – غزة نموذجًا
بقلم: عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(*

عمرا( أشرف  )تصوير:   ٢٠١٤ آب  املدمرة،  مدرستهم  أنقاض  فوق  غزة  أطفال 
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ومأزق  هائلة...  وتضحيات  حاضنة،  شعبية  وحالة  باسلة  مقاومة 

الحال  واقع  هذا  والتدمير...  القتل  من  لمزيد  واستعداد  إسرائيلي 

الميداني.

والتخبط  التداخل  من  حالة  نجد  السياسي  المستوى  على  ولكن 

واالستخدام واالنتقام والتوظيف. تستهدف هذه المقالة استكشاف تأثير 

وخطورة تدخالت القوى اإلقليمية في المواجهة الطاحنة التي تدور منذ ما 

يقارب الثالثة أسابيع بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من 

جهة، وجيش االحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى.

محورين  على  الميداني  والتأثير  السياسي  الفعل  دوائ��ر  تتوزع 

استراتيجيين:

سورية  بقلبه  مرورا  إيران  من  الممتد  المقاومة:  قوى  قوس  أو  جبهة 

وصوال لحزب الله في لبنان، وفي سياقه يتحرك العراق بحدود قدراته وما 

يواجهه من صراع داخلي. يتحرك قوس المقاومة سياسيا وعسكريا وفق 

المستويات،  مختلف  على  كامل  وتنسيق  إستراتيجية  وأولويات  رؤية 

روسيا  تشمل  وراسخة،  قوية  دولية  تحالفات  إلى  بذلك  يستند  وهو 

والصين ودول بريكس، وكل من يناصر خيار المقاومة ويناهض الهيمنة 

االستعمارية.

المقاومة عند أطراف هذه الجبهة  ليس تكتيكا استعماليًا، بل هو خيار 

إستراتيجي ثابت في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومشاريع الهيمنة على 

مواجهة  في  الحلف  هذا  وخطاب  وسلوك  مواقف  كانت  ولهذا  المنطقة، 

الحرب العدوانية األخيرة على غزة واضحة وحاسمة، وهو الوقوف إلى جانب 

السياسي  الدعم  أشكال  مختلف  وتقديم  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب 

الفلسطينية  المقاومة  قوى  بعض  مع  الخالف  من  بالرغم  وذلك  والمادي، 

وخاصة حركة حماس في ضوء مواقفها وسياساتها تجاه سورية. ولهذا 

مع  مواقفه  وانسجام  المحور،  هذا  عند  السياسية  الرؤية  تماسك  نالحظ 

السياسي  األفق  ضيق  في  يسقط  لم  وبهذا  التنسيق،  من  عاٍل  مستوى 

وردود األفعال وثقافة االنتقام. فبقي ثابتا في الحفاظ على اتجاه بوصلة 

المنطقة،  في  ومشاريعه  اإلسرائيلي  االحتالل  ضد  والمقاومة  المجابهة 

وذلك انطالقا من حقيقة أن ما يتعرض له العالم العربي منذ سايكس – 

بيكو وصوال إلى ما يسمى بالربيع العربي، وما رافق ذلك من فتن طائفية 

وفوضى ومخاطر التقسيم،  إنما هي مشاريع تعكس جوهر اإلستراتيجية 

وفق  ومجابهتها  لها  التصدي  يفترض  التي  الصهيونية   – االستعمارية 

وفق  والتحالفات  السياسات  مختلف  ضبط  وبالتالي  شاملة،  إستراتيجية 

هذا الهدف الرئيسي.

المحور  ه��و  ال��م��ق��اوم��ة  ل��م��ح��ور  استراتيجيا  النقيض  ال��م��ح��ور 

األمريكي  األوروبي – اإلسرائيلي - الرجعي العربي وبعض القوى اإلقليمية، 

اإلستراتيجية،  واألهداف  األسس  على  تتوافق  دوائر  ثالث  على  ويتوزع 

وتختلف على حجم األدوار وبعض األولويات:

وصاحب  العقل  ويشكل  اإلسرائيلي،   – األمريكي  الحلف  األولى:  الدائرة   -

اليد العليا في القرار من حيث تحديد األولويات والتشغيل وضبط إيقاع 

التناقضات الداخلية.

ينسجم  وهو  اإلماراتي،   - السعودي   – المصري  المحور  الثانية:  الدائرة   -

على المستوى االستراتيجي  مع سياسات الرأس المفكر والمقرر )المحور 

الحسابات  حيث  من  معه  يتناقض  ولكنه  اإلسرائيلي(،   – األمريكي 

الملف  بخصوص  الخالفات  مثل  اإلقليمية،  األولويات  وبعض  المحلية 

النووي اإليراني، ومستوى وحدود العمل والتدخل إلسقاط الدولة الوطنية 

السورية، ولكنه في ذات الوقت يخوض مواجهة شاملة مع حركة اإلخوان 

المسلمين، وخاصة في مصر، وذلك في سياق عملية التنافس على األدوار 

على مستوى اإلقليم.

الدائرة الثالثة: وتتشكل من المحور التركي – القطري، بما يشكالنه من   -

ألن  المحور  هذا  ويسعى  المسلمين،  اإلخ��وان  لحركة  سياسية  حاضنة 

يوفر  مما  المنطقة،  في  المهيمنة  السياسية  القوة  الحركة  تلك  تكون 

لهما الفرصة والشروط للتأثير وخدمة مصالحهما االقتصادية ومضاعفة 

رصيدهما عند الواليات المتحدة.

المقاربات  أن  إال  والتناقضات،  التباينات  ه��ذه  من  وبالرغم  ولكن 

الحمراء  الخطوط  عن  تخرج  ال  والثالثة  الثانية  للدائرتين  اإلستراتيجية 

الحلف  أي  األولى،  المقررة  الدائرة  بها  وتتحكم  وتحددها  ترسمها  التي 

المحور  بين  والتناقضات  الخالفات  تبقى  ولهذا  اإلسرائيلي،   – األمريكي 

المعادالت  بحدود  محكومة  القطري  التركي  والمحور  السعودي  المصري- 

اإلستراتيجية السياسية واالقتصادية والعسكرية  المشتركة في مواجهة 

حلف المقاومة والممانعة.

هذه  أم��ام  الوقوف  سياق  في  يهمنا  ما  ف��إن  الواقع  ه��ذا  ض��وء  في 

على  الخطرة  وتأثيراتها  امتداداتها  هو  األدوار  على  والصراع  التناقضات 

سياقات الحرب العدوانية اإلسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني 

في غزة، ومحاولة كل محور وكل  طرف استخدام هذه الحرب وعالقاته مع 

أحد أطرافها لتحقيق بعض المكاسب والنقاط. ومما ساعد على مثل هذه 

التدخالت،  تموضع السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح بصورة ما إلى 

قيادة حركة حماس في سياقات  فيما تتموضع  السعودية ومصر،  جانب 

المحور التركي - القطري.

من الواضح أن المحورين المصري – السعودي، والتركي - القطري يحاول 

كل منهما توظيف الحرب على غزة من أجل تعزيز دوره ونفوذه، سواء في 

الواقع السياسي اإلقليمي، أو عند المشغل األساسي، أي الحلف األمريكي 

اإلسرائيلي.

من هنا يمكن تفسير فشل المحاوالت للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب 

العدوانية، حيث وظفت إسرائيل، مدعومة من الواليات المتحدة وبقوة هذه 

التباينات، من أجل االستمرار في عدوانها وفرض شروطها على المقاومة 

تحويل  من  الفلسطيني  والشعب  المقاومة  حرمان  واألهم  الفلسطينية، 

صموده إلى منجز سياسي يتمثل في رفع الحصار عن غزة، ووقف الحروب 

العدوانية عليها، حيث تضع مصر والسعودية العقبات أمام أي اتفاق، إال 

انتصارا  االتفاق  أجندتهما، كي ال يشكل مثل هذا  إذا جاء عبرهما ووفق 

مما  المسلمين،  اإلخوان  لحركة  وبالنتيجة  رأيهما(،  )حسب  حماس  لحركة 

يصب في النهاية في مصلحة حكومة أردوغان ويعزز دور قطر على حساب 

الدور المصري –السعودي. 

يأتي  واالستخدامية،  االنتهازية  السياسية  التباينات  هذه  إطار  في 

يدير  وهو  السعودي،  للخيار  واضحة  وبصورة  المصري  النظام  انحياز 

من  االنتقام  األول   الفلسطينية  ضمن محددين:  القضية  تجاه  سياسته 

يخوض  التي  المسلمين  اإلخوان  لحركة  امتدادا  باعتبارها  حماس  حركة 

معها نظام السيسي مواجهة شاملة وعلى كل المستويات، والثاني ضبط 

الموقف السعودي  ليتناغم وسقف  الفلسطينية  القضية  دور مصر تجاه 

المنسجم مع الموقف األمريكي اإلسرائيلي.

واستعمالية  انتهازية  بصورة  المتناقضة  والمحاور  المعادالت  هذه 

المناورة  معهما  تنفع  ال  وخيار  لحظة  أمام  حماس  حركة  قيادة  تضع 

وسياسة التقية السياسية، إنها لحظة حاسمة في حياة حركة حماس، 

وتقويم  تقييم  حماس  قيادة  تعيد  لكي  ذهبية  فرصة  تكون  وقد 

عن  بعيدا  الماضية  الثالث  السنوات  في  بها  دفعت  التي  خياراتها 

محور المقاومة، ووضعتها في مجابهة سياسية قاسية مع هذا المحور، 

األمر الذي أضر بها وبدورها وصورتها في الوعي الشعبي كثيرا، فهل 

وتضحيات  وصمود  ودم��اء  مقاومة  توظيف  حماس  حركة  ستواصل 

الشعب الفلسطيني من أجل تعزيز دور حركة اإلخوان المسلمين، وبهذا 

من  قطر   - أردوغ��ان  سلة  في  مجددا  المقاومة  ورصيد  برصيدها  تلقي 

الفلسطينية وتعود  أنها ستنحاز كحركة مقاومة ألولوياتها  أم  جديد، 

للتموضع وبصورة نهائية في إطار جبهة المقاومة المنضبطة ألولويات 

على  األمريكية  الهيمنة  ومشاريع  الصهيوني  المشروع  مع  التناقض 

المنطقة؟

ذات التحدي والمأزق تواجهه أيضا القيادة الرسمية لحركة  فتح، ولكن 

من زاوية مختلفة، فالخيارات السياسية للقيادة الرسمية لحركة فتح والتي 

مشاريع  بسقف  أيضا  والمحكومة  السعودية،   – مصر  محور  مع  تتساوق 

التسوية األمريكية، قد انتهت إلى الفشل وطريق مسدود، األمر الذي يضع 

حركة فتح في مأزق بنيوي جدي.

السياسية  السقوف  معه ضمن  التعامل  باإلمكان  يعد  لم  الواقع  هذا 

وما سجلته  غزة  على  العدوانية  الحرب  قبل  فما  الراهن،  السياسي  واألداء 

المقاومة من بطولة وتضحية شيء، وما بعد هذه الحرب شيء آخر.

وقد ظهرت في الشارع الفلسطيني مجموعة من المؤشرات الحاسمة والفاعلة، 

مما يعكس طبيعة هذا المأزق وخطورة التحديات التي يفرضها قسرا:

الشعب  يبديه  الذي  والصمود  المقاومة  مستوى  بين  الواضح  التناقض   -

الفلسطيني في غزة، ومستوى األداء السياسي المتباين والمتناقض في 

كثير من األحيان، مما سمح لالحتالل والمحاور الخارجية المختلفة بالعبث 

في الداخل الفلسطيني من جانب، وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني 

وخاصة في قطاع غزة من جانب آخر.

المؤشر الثاني، المسافة الواسعة والمتناقضة بين خطاب القوى الميدانية   -

للمقاومة، من حيث المضمون والوضوح والقوة، وخطاب بعض المستويات 

القيادية الفلسطينية التي بقي خطابها يتحرك في العموميات والتركيز 

على األبعاد اإلنسانية في المواجهة.

عموم  في  وتتسع  تتراكم  التي  واإلحباط  الغضب  حالة  الثالث،  المؤشر   -

وسلوك  بسياسة  الشارع  هذا  قناعة  عدم  بسبب  الفلسطيني،  الشارع 

مستوى  إلى  ترتق  لم  الفلسطينية، التي  السياسية  والبنى  المستويات 

حالة الحرب واالشتباك الذي يدور مع االحتالل.

فتح  حركة  وجماهير  قواعد  بين  التفاعل  حالة  تصاعد  الرابع،  المؤشر   -

وكان  السطح،  إلى  تاريخها  عبر  للمقاومة  والمنتمية  بطبيعتها  الوطنية 

التعبير األبرز عن ذلك نداء القائد األسير مروان البرغوثي ودعوته للتحرك 

التناقض  وجدية  المرحلة  خطورة  إلى  يشير  ما  الواسع،  وهو  الشعبي 

األجهزة  مع  واالشتباك  التصادم  وعمقه  منه  زاد  فتح،  حركة  أوساط  في 

الضفة  في  الغاضب  الشارع  حركة  إيقاع  ضبط  تحاول  التي  األمنية 

الفلسطينية، وفق سقوف سياسية وتنسيق أمني تخطته أحداث الواقع 

القوى  وضع  الذي  األمر  االحتالل،  مع  غزة  في  الضارية  المواجهة  وحالة 

ودورها  مبادرتها  بخصوص  صعبة  أسئلة  أمام  الفلسطينية  السياسية 

لتحريك المواجهة في الضفة الفلسطينية ضد االحتالل. 

الفعل  عن  الفلسطيني  القرار  مراكز  تغييب  أو  غياب  الخامس؛  المؤشر   -

والفاعلية، مثال غياب وتأخر مواقف وردود فعل م.ت.ف. إلى جانب صمت 

الحكومة الفلسطينية، وضعف األداء الدبلوماسي لوزارة الخارجية وغيرها 

من الوزارات.

ه���ذا ال��ت��ش��ت��ت، وع���دم ت��وح��ي��د ال��خ��ط��اب وإس��ت��رات��ي��ج��ي��ة العمل 

كل  باستخدام  إلسرائيل  سمح  السياسي،  األداء  الفلسطينية، وضعف 

ذلك وتوظيفه لتصعيد عدوانها وتوجيه الضغوط اإلقليمية والدولية، في 

محاولة لفرض شروطها على المقاومة والشعب الفلسطيني.

لكل ذلك، فإن اللحظة فاصلة ومناسبة إلعادة بناء الواقع الفلسطيني، 

إلى  الفلسطينية  والقيادة  القوى  ترتقي  لكي  المستويات،  كل  وعلى 

مستوى صالبة وصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني. فمن غير المقبول 

سياسية  بمنجزات  األسطورية  والبطولة  الصمود  هذا  كل  يتوج  ال  أن 

سقف  من  وترفع  غزة  في  الفلسطيني  الشعب  معاناة  تنهي  واضحة، 

والحقوق  األهداف  مع  ينسجم  بما  الفلسطينية  السياسية  المواقف 

الوطنية العليا.

وجدارة  فاعلية  أثبتت  التي  الفلسطينية  القوى  على بعض  فإن  وهنا 

حركة  وخاصة   حماس،   - فتح  ثنائية  خ��ارج  من  الميدان  في  وتضحية 

الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرهما من فصائل 

على  الفلسطينية  السياسية  القوى  والضغط لتوحيد  التحرك  المقاومة، 

أساس النواظم والمحددات الوطنية بعيدا عن  الهيمنة والتفرد، وبالتالي 

وحجم  وزنها  مع  ينسجم  بما  حضورها  وتعزز  صوتها  ترفع  أن  عليها 

تضحياتها ودورها الفاعل في ميادين المقاومة.

نصار إبراهيم: كاتب فلسطيني، مدير مركز المعلومات البديلة.  *

“حماس” و “فتح”
بين أولويات صمود غزة والمقاومة وصراع المحاور اإلقليمية

بقلم: نصار إبراهيم*
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أطلقنا   ،2008 عام  نهاية  في  غزة  قطاع  على  الغاشم  اإلسرائيلي  العدوان  إبان 
الغربية  الضفة  أراض��ي  في  اإلسرائيلية  البضائع  لمقاطعة  الشعبية  الحملة 
القطاع  في  األهل  مع  العارم  الشعبي  التعاطف  مستغلين  المحتلة،  الفلسطينية 
نخّسر  )بدنا  شعارنا  كان  حينها  في  االحتالل.  ضد  الواسع  الشعبي  والغضب 
االحتالل(، وكان تحريضنا مبني على أساس أن اضعف االيمان في مقاومة االحتالل، 
البضائع اإلسرائيلية،  المقاومة من بيته باالمتناع عن شراء  أن يبدأ كل فلسطيني 
وحرمان المحتلين من جزء من األموال التي يجبونها من جيوب الفلسطينيين ثمنا 
للبضائع اإلسرائيلية التي تمأل األسواق الفلسطينية، ويمولون بها آلة الحرب والدمار، 
التي يستخدمونها لقتل أبناء شعبنا ومصادرة وتجريف أرضنا وبناء المستوطنات 
وتهويد القدس. في حينها، وجدنا تأييدا للحملة واستطعنا إيصال فكرة المقاطعة 
الى كل فلسطيني، لكن الجهد لم يؤِد في حينها إلى الحراك المطلوب لدى القوى 
االنشطة  ببعض  المكونات  هذه  اكتفت  بل  الشعبية،  واالتحادات  والمؤسسات 

باالعتماد على البعض، منها ما هو موسمي، ومنها ما هو استعراضي أو دعائي.
والالفت للنظر انه ورغم تعزز المقاومة الشعبية بشكل الفت ما بين عدواني 
المقاومة  أنشطة  من  جديدة  نماذج  ظهرت  بحيث  الحالي،  والعدوان   2008
الشعبية، كبناء قرى الحرية وتكثيف الصدامات على حواجز اإلذالل اإلسرائيلية 
الى  ووصولها  الدولية  المقاطعة  حركة  تعزز  ومع  االلتفافية.  الطرق  وقطع 
مختلف دول العالم وانخراط أوساط واسعة في المقاطعة بمختلف أشكالها 
المقاطعة  أن حركة  إال  الخ،  والقانونية...  والرياضية  واألكاديمية  االقتصادية 
في بالدنا ظلت تراوح في مكانها، بل وانتكست محليا حركة مقاطعة منتجات 
في  الحكومة  وتراخي  إهمال  )بسبب  الحكومة  أطلقتها  التي  المستوطنات 
ولم  المستوطنات(.  مع  التعامل  تجريم  قانون  تطبيق  وعدم  قرارها  تنفيذ 
تنجح القوى والمؤسسات وكل العاملين على المقاطعة في استصدار قرار من 
ببنود  النظر  إعادة  مازن في  أبو  بالرئيس  القيادي ممثال  السياسي  المستوى 
اتفاقية باريس، األمر الذي شكل ضربة للمقاطعة، كما ولم تستجب الحكومة 
بدعم  ال  الفلسطيني،  الوطني  للمنتج  الحماية  بتوفير  الشعبية  للمطالب 
المقاطعة وال بفرض ضرائب على منتجات االحتالل وال بتخفيض الضرائب على 
المنتجات الوطنية. كل ذلك جعل مهمة دعاة المقاطعة أصعب. كما لوحظ 
المنتجين، بقي متفرجا على حمالت  الفلسطيني، وخاصة  الخاص  القطاع  أن 
المقاطعة، رغم انه الكاسب األكبر ماديًا من تنظيف األسواق الفلسطينية من 
الكافي ولم يهتم بشكل جدي بتقديم  الدعم  منتجات االحتالل، فلم يقدم 

سلع منافسة للسلع اإلسرائيلية من حيث الجودة والثمن.
وفي نفس الوقت، لم تتحرك القوى واألحزاب واالتحادات الشعبية لجعل 
المقاطعة في مقدمة برامجها النضالية، ولم يأخذ جميعهم أنشطة المقاطعة 
بشكل جدي، وكان هناك تباينا واضحا في تعريف المقاطعة وفي أهدافها، 
حيث لم ير فيها الكثيرون سالحا وشكال من أشكال المقاومة الشعبية، ولم 

يقدر جدواها وقدرتها على اإلضرار بمصالح المحتلين. 
ظلت حركة المقاطعة في أرضنا الفلسطينية تراوح مكانها، تحقق أحيانا 
انجازات وتنتكس أحيانا، وخصوصا مع لقاءات التطبيع التي كانت تجري علنا 
ويشارك بها شخصيات رسمية ورجال أعمال واستغالل البعض للتباين بين 
اإلسرائيلية.  البضائع  كافة  ومقاطعة  المستوطنات  منتجات  مقاطعة  شعار 
ومن المؤكد أن وكالء البضائع اإلسرائيلية كان لهم تأثير، بحكم أن بعضهم 
بعض  مع  بالباطن  شركاء  أو  المتنفذين  بعض  أق��ارب  ومن  المتنفذين  من 
المتنفذين، وهو أمر خلق حالة استعصاء لم تستطع الجهات الشعبية تجاوزها، 
فهي توافقت على استخدام أساليب اإلقناع والدعاية والتحريض، وامتنعت 

عن استخدام نفس أساليب االنتفاضة األولى العنيفة في موضوع المقاطعة.
ومع شن المحتلين عدوانهم الحالي على قطاع غزة، وارتكابهم ألبشع المجازر 
ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وقيام وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 
دماء  وصور  المجازر،  تلك  صور  بنقل  االجتماعي  التواصل  ووسائل  والمقروءة 
األرض  وأسلوب  الجماعية،  اإلبادة  وعملية  والشيوخ،  والنساء  األطفال  وأشالء 
كل  قلوب  في  أكثر  الغضب  أشعل  ذلك  كل  االحتالل،  اتبعه  الذي  المحروقة 
الفلسطينيين وخصوصا فلسطينيي الضفة. فاندلع حراك شعبي واسع ازداد 
اتساعا مع إطالة عمر العدوان ومع تعاظم أعداد الشهداء والجرحى، فالتهبت 
القدس،  منطقة  أبرزها  كان  كثيرة  مناطق  في  المحتلين  إقدام  تحت  األرض 
وبدأت بشائر انتفاضة شعبية ثالثة تطل على ساحة الضفة الغربية أسهمت 

بها بسالة المقاومة في غزة وصمودها وقدرتها على الرد على جرائم المحتل.
العام 2008  غزة في  اإلسرائيلية على قطاع  العدوانية  الحرب  ومثلما وفرت 
الفرصة إلطالق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية، فقد أججت الحرب 
الحالية نار المقاطعة من جديد ووفرت المناخ المالئم لعمل النشطاء المؤمنين 
بالمقاطعة كسالح وشكل من أشكال المقاومة الشعبية، ليعملوا بين الجماهير 
المحافظات  كل  في  فانطلقت  اإلسرائيلية.  البضائع  مقاطعة  على  ويحضوهم 
للمقاطعة  تدعو  شعبية  حمالت  والقرى  المخيمات  وفي  المدن  أحياء  وفي 

غزة أّججت نار المقاطعة
بقلم: خالد منصور*

ولتنظيف األسواق الفلسطينية من بضائع االحتالل. بعض تلك الحمالت شكل 
امتدادا لحمالت سابقة تم إنعاشها، وبعضها حمالت جديدة جاءت بمبادرة من 
مجموعات شبابية مستقلة تشكلت لتحقيق هدف واحد محدد هو المقاطعة. بدأ 
تنافس واضح بين تلك المجموعات على تنفيذ إبداعات جديدة في أشكال الدعوة 
إلقناع  تجارية  محالت  استهداف  منها  وكان  العمل،  أساليب  وفي  والتحريض 
المحالت  أعداد  بدأت  وفعال  االحتالل.  ببضائع  المتاجرة  عن  بالتوقف  أصحابها 
التجارية النظيفة من منتجات االحتالل تتزايد، وبدأ الجمهور الفلسطيني ينحاز 
بوضوح للمنتجات المحلية ولبدائل منتجات االحتالل، العربية منها واألجنبية. 
المقاطعة، مثل  لدعم حمالت  بمبادرات  المحليين  المنتجين  كما وتقدم بعض 
إعطاء أسعار مفضلة للمحالت التجارية التي تقاطع منتجات االحتالل. وتقدمت 
بعض البلديات ومجالس الحكم المحلي برزمة تسهيالت وإعفاءات من الضرائب 

والرسوم للمحالت التجارية التي تقاطع البضائع اإلسرائيلية.
للشارع  العام  المزاج  على  أثرت  قد  غزة  على  الحالية  الحرب  أن  يتضح 
الفلسطيني في موضوع المقاطعة، كما ويتضح أيضا أن تأثير صور الضحايا 
والجرائم االحتاللية ابلغ بكثير من كل الكالم والمنشورات والدعوات. فالتغير 
الذي حصل خالل شهر الحرب أضخم بكثير مما حصل خالل سنوات بأكملها. 
االجتماعي في  التواصل  لعبته مواقع  الذي  الهام  الدور  كما ويجب مالحظة 
نشر ثقافة المقاطعة، وفي تحفيز أعداد كبيرة من الشباب لإلبداع في أشكال 
لم يكن متوفرا في  الذي  االمر  المقاطعة، وهو  والعمل على قضية  التنظيم 

المراحل السابقة من العمل في المقاطعة.
وحتى ال تكون الحالة المتقدمة من النهوض الشعبي والمزاج العام المؤيد 
للمقاطعة كسحابة صيف ما تلبث أن تنقشع، وحتى يتحول هذا المزاج الى 
اإلسرائيلية  والمنتجات  البضائع  معه  يجرف  جارف،  وتيار  وثقافة  سلوك 
والعادات االستهالكية السلبية، البد لنا جميعا )السلطة وحكومتها، والقطاع 
شعبية  ولجان  واتحادات  وأح��زاب  فصائل  من  الشعبية  والقوى  الخاص، 
ومؤسسات وجمعيات أهلية( من العمل الحثيث من اجل توطين المقاطعة في 
وعي ووجدان الجماهير، واالنتقال بالعمل من الحمالت الموسمية الى العمل 
المخطط والمنظم، وهذا يتطلب من كل تلك الجهات االطالع بمسؤولياتها. 

وحتى نعمم هذه الثقافة، فان المطلوب من المستويات المختلفة ما يلي:
المستوى السياسي )م ت ف(: العمل فورا على إعادة النظر ببنود اتفاقية   -

باريس المجحفة بحق اقتصادنا.

الحكومة: 
االستنفار التام من اجل تنفيذ قرار مقاطعة منتجات المستوطنات.   -

وضع اآللية التنفيذية لقانون تجريم االتجار مع المستوطنات.  -
توفير الحماية للمنتج الوطني بفرض ضرائب على المنتجات اإلسرائيلية   -

الداخلة ألسواقنا.

تخفيض الضرائب على المنتجات الوطنية بما يؤدي الى انخفاض أسعارها.  -
فرض رقابة مشددة على مقاييس الجودة للمنتجات المحلية.   -

فرض رقابة على أسعار المنتجات الوطنية بما يمنع التجار من استغالل   -
المقاطعة لرفع األسعار. 

المقاطعة  حمالت  لدعم  الرسمية  وال��دوائ��ر  ال���وزارات  مختلف  توجيه   -
والمساهمة في تحويلها الى جزء أصيل من الثقافة الوطنية.

القطاع الخاص: 
تقديم سلع منافسة للسلع اإلسرائيلية من حيث الجودة والثمن.   -

وإيصال  اإلسرائيلية  المنتجات  فقدان  عن  الناشئ  ال��ف��راغ  تعبئة   -
منتوجاتهم الى مختلف التجمعات السكانية بما فيها النائية. 

المنتجين هم  باعتبار  المقاطعة  النقدي والعيني لحمالت  الدعم  تقديم   -
المستفيدون المباشرون ماديا من عملية المقاطعة.

البلديات ومجالس الحكم المحلي: 
تشجيع التجار وأصحاب المحال التجارية على االلتزام بالمقاطعة، من خالل   -
تقديم تسهيالت وإعفاءات من الرسوم والضرائب، كإعفائهم من رسوم 

الرخص والمهن وتخفيض أسعار الكهرباء.
االتحادات الشعبية والنقابات المهنية:   -

االلتزام  على  منتسبيها  يحفز  شرف  ميثاق  على  األجسام  هذه  توقيع   -
بالمقاطعة وخصوصا نقابات األطباء والصيادلة والمهندسين.

الغرف التجارية والصناعية: 
من  وحرمانهم  بدائل  لها  التي  اإلسرائيلية  البضائع  وكالء  عضوية  إلغاء   -
االستفادة من خدمات الغرف في حالة استمرارهم بتوريد منتجات االحتالل.

القوى السياسية: 
تصبح  بحيث  العمل،  ومهام  برامج  في  وواض��ح  ج��دي  تغيير  إح��داث   -
البشرية  اإلمكانيات  لها  وترصد  لها،  ومخطط  دائمة  مهمة  المقاطعة 

والمادية الكافية.
تشكيل لجان شعبية تنسيقية على مستوى كل محافظة.  -

االهتمام بتكريم المحال والمؤسسات واألسر واألفراد الذين يلتزمون بالمقاطعة.   -
تشجيع المبادرات الشبابية ودعمها دون التدخل بشؤونها او التوجه الحتوائها.  -
وأخيرا، االستفادة من إمكانيات اإلعالميين ووسائل اإلعالم لتعزيز المقاطعة   -
ثقافة  بترويج  إسهامهم  خالل  ومن  الشعبية،  باللجان  إشراكهم  خالل  من 

المقاطعة ونشر أخبار الحمالت وتسليط الضوء على اإلبداعات واالنجازات.

خالد منصور: منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية.  *
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بديل يزور إيرلندا وبريطانيا في 
جولة مناصرة

مناصرة  جولة  في  وبريطانيا  إيرلندا  شركائه  أحد  من  وبدعم  بديل  زار 
استمّرت بين 5 و13 آب. تضّمنت الجولة لقاءات مع ممثلين عن الحكومات 
واألحزاب السياسية، مقابالت صحفية واذاعية، واجتماعات مع الشركاء. قدم 
الحقوق  على  القائم  الحل  الى  وتدعو  من  تنطلق  التي  رؤيته  بديل  خاللها 

والقانون الدولي في فلسطين.
هامش  على  وذلك  وبلفاست،  ديري،  دبلن،  من  كٍل  في  لقاءات  ُعقدت 
في  ُيعقد  الذي  االجتماعية  والعدالة  اإلنسان  لحقوق  السنوي  المهرجان 
عن  ومدافٍع  ناشٍط  مائتي  من  أكثر  حضرها  والتي  اللقاءات،  تطّرقت  دبلن. 
والذي  غزة،  قطاع  على  المستمر  اإلسرائيلي  العدوان  آلثار  اإلنسان،  حقوق 
انتهكت خالله اسرائيل مبادئ القانون الدولي، وارتكبت جرائم حرب وإبادة 
بحق الفلسطينيين. كما التقى بديل بعدد من أعضاء البرلمان وممثلين عن 
أحزاب سياسية مختلفة من ايرلندا وشمال ايرلندا، إضافة إلى عقد لقاءات مع 
سياسيين من دائرة الشؤون الخارجية لجمهورية ايرلندا؛ حيث شدد بديل 
على مطالبته الدول والمجتمع الدولي التخاذ اجراءات عملية وفعلية لمحاسبة 

إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب، وانتهاكها المستمر للقانون الدولي.

اعلن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين عن أسماء الفائزين في جائزة العودة 

السنوية، حقل القصص الصحفية، مع نهاية تموز 2014. وقد جاء ذلك، بعد انتهاء لجنة التحكيم من تقييم 

المشاركات والتي كان عددها 32. وقد تناول موضوع القصة الصحفية لهذا العام العودة الفعلية من حيث 

اآلليات والنمط والنتائج، سواء كان ذلك بتناول التصورات الشعبية الجماعية والفردية، أو بتناول تجارب أو 

محاوالت عودة فعلية وقعت.

بعد إجراء التقييم الالزم للقصص، أشارت لجنة التحكيم، المكونة من الصحفيين خليل شاهين، عبد 

الناصر النجار، ونجيب فراج، أّن القصص التي التزمت بالشروط العامة والخاصة للمسابقة، والتي حازت على 

المراتب الثالث األولى، يمكن توظيفها كأدوات نضالية ودعوية على المستويين: المحلي والدولي لتعزيز 

ثقافة العودة الفعلية إلى الديار األصلية. وبناًء على التقييم النهائي، فقد كانت النتائج كما يلي:

غزة. عنوان  إسماعيل، من مدينة  زكريا سيد  الكاتب سيد  لقصة  1500 دوالر،  وقيمتها  األولى:  الجائزة   -

القصة: »حسن حجازي.. أول الجئ فلسطيني يعود إلى مدينته يافا..«.

الجائزة الثانية: وقيمتها 1000 دوالر، لقصة الكاتب ثائر صالح ثابت، من مدينة نابلس. عنوان القصة:   -

»عندما تجن حواكير البالد«.

عنوان  نابلس.  مدينة  من  دراغمة،  مصطفى  بشار  الكاتب  لقصة  دوالر،   600 وقيمتها  الثالثة:  الجائزة   -

القصة: »أبو عرب ... عودة ثالثية األبعاد«.

كما وأقّرت لجنة التحكيم منح 7 جوائز تقديرية، وأوصت بنشرها بعد إجراء التحرير الالزم على مضمونها.  

اعالن النتائج النهائية لجائزة العودة السنوية: حقل القصة الصحفية

رجااًل  الفلسطيني،  الشعب  يتعرض  بينما 
هذه  تترك  التهجير،  سياسات  لنفس  ونساء، 
نسبيا  تختلف  هذه  وآثار  تداعيات  السياسات 
على  بناء  االختالف،  هذا  يعود  الجنسن.  بين 
النساء  لتكريس  الدولية،  العفو  لمنظمة  دراسة 
المنزلية  واألعمال  االسرة  بنءا  في  وقتهن   

ّ
ُجل

يتأثرن  ولذلك  تجاهلها(؛  يتم  ما  كثيرًا  )التي 
بشكل مباشر وأكبر جراء التهجير وهدم بيوتهن. 
يتجاوز  للمرأة  بالنسبة  المنزل  هدم  ان  ذلك 
الهدم المادي للمكان او الحيز، انما يعادل هدم 
في  يعني هذا  للمرأة.  بالنسبة  الحياة   – االسرة 
بناء  إعادة  العائلة أن مسؤولية  حال هدم منزل 
عليه،  كانت  ما  على  والعائلية  المنزلية  الحياة 

تقع الى حد كبير على عاتق النساء.  
التهجير  على  “ش��ه��ادات  ورق���ة  تشمل 
 35 الفلسطينيين” شهادات  للسكان  القسري 
تتعرض  مناطق  خمس  من  فلسطينية  ام��رأة 
الغربية:  الضفة  في  القسري  التهجير  لخطر 
الخليل،  مدينة  في  القديمة  البلدة  منطقة 
منطقة جنوب الخليل )مسافر يطا(، منطقة غور 
الريف  ومنطقة  القدس،  شرقي  منطقة  األردن، 
لحم. تم تجميع هذه  بيت  الغربي في محافظة 
بديل  مركز  نفذه  مشروع  ضمن  الشهادات 
اسم:  2014، حمل  اب   – أيلول 2013  الفترة  في 

تمكين النساء في مواجهة التهجير القسري.
يمكن االطالع على الورقة على الرابط:

http://www.badil.org/ar/docu-  
working-papers-2/ments/category

بديل  مع  بالتوصال  عليها  الحصول  ويمكن 
publications@ على: تلفون: 970-2-2747346، أو

badil.org

صدر حديثًا عن مركز بديل

شهادات على
ان الفلسطينيين

ّ
التهجير القسري للسك

تمكين المرأة في مواجهة التهجير في المنطقة )ج(



صـــدر حــديثـــًا عــــن مــركــز بــديـــل

 ما هو النقل القسري للسكان؟
اتخاذ  أو  أعمال،  بتنفيذ  لها،  تابعة  جهة  أية  أو  االحتالل  سلطة  أو  الدولة،  قيام  هو 
التركيبة  تغيير  في  تتسبب  أو  إلى،  ترمي  مشروعة  غير  سياسات  باع 

ّ
إت أو  إجراءات 

ان قد يكون بتدخل السلطة على نحو 
ّ
السكانية إلقليم معين يخضع لها. نقل السك

ان األصليين، أو على شكل توطين المستعِمرين المدنيين من 
ّ
ينتج عنه تهجير السك

مواطني دولة االحتالل أو االستعمار في أرض اإلقليم الخاضع لها.   

)الفلسطينيين(،  األصليين  اإلقليم  سكان  تهجير  الشكلين:  تشمل  إسرائيل  سياسات 
وتوطين المستعمرين مكانهم. 

التهجير يقع قسرًا: سواء تم تهجير السكان بالقوة أو بدفعهم للفرار في لحظة 
على  تجبرهم  تراكم ظروف  نتيجة  للرحيل  بدفعهم  أي  تدريجيًا  كان  أو  محددة، 
ترغيب  خالل  من  استعمارية  حركة  من  كجزء  غالبًا  التوطين  يقع  بينما  ذلك. 

المستعمرين باستيطان اإلقليم المستهدف.  

من أبرز محطات التهجير القسري المباشر للفلسطينيين: 
عددهم 	  والبالغ   )1949-1947( النكبة  خالل  فلسطيني  ألف   750 من  أكثر  تهجير 

اآلن 5.8 مليون الجئ. 
تهجير أكثر من 400 ألف فلسطيني في حرب عام 1967، والبالغ عددهم اآلن ما 	 

يزيد عن 1 مليون الجئ/نازح.
والبالغ 	  النكبة،  بعيد  األخضر  الخط  داخل  في  فلسطيني  ألف   40 قرابة  تهجير 

عددهم اآلن ما يقارب 360 ألف مهجر داخلي.

 ما مساحة األراضي الفلسطينية المصادرة؟

تسيطر إسرائيل والمؤسسات التابعة لها على أكثر من 85% من مساحة فلسطين 

بحدودها االنتدابية.

اقل من 15% من أصل 94% من األرض بقيت للفلسطينيين على جانبي الخط األخضر.

فقط 3.5% من األرض بقيت للفلسطينيين من مواطني إسرائيل رغم إنهم يشكلون 

أكثر من 20% من السكان.

ل أكثر من 60% من األرض المحتلة عام 1967 غير خاضعة 
ّ
المنطقة )ج( والتي تشك

االمتداد  واحتياطي  اإلسرائيلي  االستيطان  منطقة  ل 
ّ
وتشك الفلسطينية،  للسطلة 

المستقبلي له. 

المدينة  مساحة  من   %12.1 سوى   الشرقية  القدس  من  للفلسطينيين  يبق  لم 

المحتلة عام 1967، رغم تضاعف عددهم أربع مرات.

 ما هي غايات المصادرة؟
حصر الفلسطينيين ومنع توسعهم وتطورهم،	 

من  مساحة  أكبر  على  للسيطرة  سعيها  في  مختلفة  سياسات  إسرائيل  بعت 
ّ
ات

والضم،  المصادرة  السياسات  تلك  أبرز  ومن  السكان.  من  عدد  بأقل  األرض 
باستخدام أنظمة الطوارئ البريطانية، والقوانين، واألوامر العسكرية, سواء بإعالن 
لم  وحيث  ذلك.  وغير  غائبين"  ملكية   - الملكية  "خالية  أو  دولة،  كأراض  الملكية 
الحرمان  ابتكرت سياسة  أو الضم مباشرة,  المصادرة  تتمكن إسرائيل من تنفيذ 
من حقوق التصرف واالنتفاع كوسيلة ومقدمة لالستيالء على األرض الفلسطينية, 
االرض  ملكية  تبقى  حيث  الواقع(؛  )بحكم  فعليًا  بالضم  تسميته  يمكن  ما  وهي 

فلسطينية ولكن بدون حقوق التصرف واالنتفاع! 

 ما المقصود بتقييد حق التصرف واالنتفاع؟
حق االنتفاع يشمل حقين أساسين هما االستعمال واالستغالل: 

مثل  العقار,  من  مباشرة  االستفادة  في  الشخص  يعني حق  االستعمال:  حق   -
ه في الوصول إلى عقاره، واإلقامة فيه, وفي البناء عليه، وزراعته.

ّ
حق

حق االستغالل: يعني حق الشخص في االنتفاع بثمار الشيء، سواء من منتوج،   -
أو ريع، أو أجرة أو حتى منفعة معنوية ناشئة عن تخصيص كل أو جزء من العقار 
للمصلحة العامة كما في حالة سعي الشخص لتعزيز مكانته االجتماعية عبر 

وهبه للمنفعة العامة مثاًل, أو وقفه لنيل مرضاة الله.

ما أبرز مظاهر  سياسة اسرائيل في تقييد حقوق التصرف واالنتفاع للفسطينيين؟

جدار الضم والفصل العنصري:
85% من الجدار، بحسب الخطط المعلنة، يمر في الضفة الغربية المحتلة.

ناهيك عن المتأثرين بشكل غير مباشر بالجدار، تم عمليًا عزل 267 ألف فلسطيني 
عزاًل مباشرًا عن باقي شعبهم، كما وتم تقييد استعمال واستغالل ما ال يقل عن 

التسبب في التهجير: هو التهجير الذي ينتج عن قيام سلطة االحتالل بخلق ظروف 
أمنية ومعيشية صعبة تضطر سكان اإلقليم أو منطقة معينة إلى المغادرة بحثا عن 

األمن واألمان، والحياة الكريمة، وفرص التطور. 
ومن سياسات إسرائيل الهادفة الى تهجير الفلسطينيين: التمييز العنصري 
إستعمالها،  أو  بها  االنتفاع  منع  أو  األراضي  مصادرة  االصليين،  السكان  ضد 
والرخص  التصاريح  نظام  فرض  والتطور،  والتنمية  البناء  منع  البيوت،  هدم 

بشكل تعّسفي، الحصار واإلغالق وغيرها.  
ألف   160 من  أكثر  تهجير  في  تسببت  قد  التهجير  سياسات  أن  التقديرات  تشير 

فلسطيني )مهجرون داخليًا( في األرض المحتلة عام 1967. 

من أبرز مظاهر االستيطان:
بناء المستعمرات: توجد 236 مستعمرة في األرض المحتلة عام 1967, في القدس 
12 مستعمرة، وفي الضفة الغربية 124 مستعمرة و100 نقطة استيطانية )مستعمرة 

قيد اإلنشاء و/أو التوسع(.
توطين المستعمرين: منذ العام 2000، تضاعف عدد المستعمرين االسرائيليين في 
األرض المحتلة عام 1967 ليبلغ اآلن 650,000 مستعمر إسرائيلي، يسيطرون على، و/أو 

ينتفعون بأكثر من 70% من األرض.  

التهجير القسري جريمة حرب:
لدولة  يجوز  "ال  حيث:  مرتكبيها،  معاقبة  تستوجب  دولية  جريمة  القسري  التهجير 
االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها". )من 

عام 	  المحتلة  األرض  في  يوجد  توسيعها:   و/أو  اإلسرائيلية  المستعمرات  إقامة 
1967 حوالي  236 مستعمرة،

إقامة جدار الفصل العنصري، حيث أكثر من 85% منه مقام أو سيقام على أراض 	 
احتلت عام 1967، وتم فعليًا ضم 10% تقريبًا من أراضي الضفة الغربية حتى اآلن،

مد الطرق العرضية وااللتفافية لخدمة المستعمرات،	 
إنشاء مناطق أمنية )مغلقة، أو عازلة أو محرمة(: وهي عادة مناطق تحيط بالمستعمرات 	 

أو تفصل الفلسطينيين عن بعضهم أو تقطع التواصل الجغرافي والديموغرافي، 
تخصيص مناطق محمية  )مناطق خضراء، أثرية، أو للمصلحة العامة( لغرض تقييد 	 

االمتداد الفلسطيني، 
باليهود 	  بها  االنتفاع  وحصر  المائية،  وأهمها  المختلفة  الموارد  على  السيطرة 

اإلسرائيليين. 

خصصت إسرائيل األراضي المصادرة في القدس أي أكثر من )87%( لغايات:
43.5% للتوسع االستيطاني اليهودي،	 
41% "مناطق خضراء" تديرها الدولة وتحظر البناء عليها أو تقييده بشروط تعجيزية،	 

الجدار، كما وتم فعليًا ضم  الغربية بسبب  الزراعية في الضفة  50% من األراضي 
9.4% من أراضي الضفة الغربية.

باكتماله، ستكون 50% تقريبًا من أراضي الضفة الغربية قد ضمت فعليًا، وحصر 
سكانها في مساحة تقل عن 12% من مساحة فلسطين بحدودها االنتدابية.

المناطق العسكرية المغلقة:
إغالق  العسكري صالحية  للحاكم   ،1651 رقم  اإلسرائيلي  العسكري  األمر  بموجب 
تستخدم  نار(.  إطالق  كمنطقة  أو  العسكري،  )للتدريب  أمنية  ألسباب  ما  منطقة 
إسرائيل هذا األمر على نحو مخالف للقانون الدولي اإلنساني، وعلى نحو تعسفي 
الضفة  مساحة  من   %18 في  التصرف  من  الفلسطينيين  منع  فعليًا  تم  حيث 

الغربية تتركز معظمها في مناطق جنوب الخليل واألغوار.

المناطق المعزولة:
والتي  والجدار،  األخضر  الخط  بين  ما  الواقعة  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  هي 

أعلنتها إسرائيل كمناطق عسكرية مغلقة.
ألف(   23 من  )أكثر  المناطق  هذه  سكان  الفلسطينيين  على  إسرائيل  فرضت 

الحصول على تصاريح خاصة لمواصلة اإلقامة! 
ر أكثر من 150 تجمعًا فلسطينيًا حيث اقتطعت أراضيهم، أو أجزاء منها، كما 

ّ
تأث

زيارة  تصاريح  على  الحصول  المعزولة  األراضي  أصحاب  على  إسرائيل  وفرضت 
مقيدة بشروط كثيرة وقلما تصدر، من أجل التمكن من الوصول إليها وفالحتها. 

تنتشر على طول الجدار 80 بوابة أمنية - ال يسمح للمزارعين العبور إلى أراضيهم 
 بمواعيد محّددة.  

ّ
من خاللها إال

المناطق الفاصلة:
األراضي  من  حزام  هي  إليها(:  الوصول  )المقيدة  غزة  قطاع  في  الفاصلة  المناطق   -

المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة(

وايضًا: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من 

األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو 

غير محتلة، أيًا كانت دواعيه". )من المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة(

فالتهجير قد يشكل جريمة حرب في حال: "قيام دولة االحتالل على نحو مباشر أو 

غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها، أو إبعاد أو 

نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجه".)المادة 8 

من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية(

التهجير قد يشكل جريمة ضد اإلنسانية:
األشخاص  "نقل  يعني:  للسكان  القسري  النقل/التهجير  أو  السكان  إبعاد  إن 
المعنيين قسرًا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي 
فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي". )المادة 7 من نظام 

روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية(
التهجير المستمر للفلسطينيين: يقصد به مجموع السياسات االسرائيلية التي 
ال زالت تتسبب في تهجير الفلسطينيين ومن أبرز تلك السياسات منع المهجرين 
من العودة الى ديراهم واستعادة ممتلكاتهم، واستمرار سياسات مصادرة االراضي 
و/أو تقييد استعمالها، وتدمير البيوت، ومنع البناء والتطور، وفرض نظام التصاريح، 

والحصار واالغالق، والفصل العنصري، وغيرها. 

العسكرية 	  والمنشآت  لإلغراض  مخصصة  الشرقية  القدس  أراضي  من   %3.4
اإلسرائيلية، والطرقات.  

 ما هي الطرق المستخدمة لالستيالء على األراضي الفلسطينية؟

من  المنع  و/أو  الضم  و/أو  بالمصادرة،  الفلسطينية  األراضي  على  االستيالء  لغايات 

االستعمال، تلجأ إسرائيل لإلعالن عن األراضي المستولى عليه ك�: "كأراضي دولة”؛ 

أو كمنطقة  أمنية،  لدواٍع  مغلقة  منطقة  أو  نار،  إطالق  منطقة  أو  كمنطقة عسكرية 

)لشق  العامة  للمنفعة  أو كمنطقة مخصصة  البناء عليها،  أثرية ال يجوز  أو  خضراء 

الطرق، أو إلنشاء الساحات والمرافق العامة مثال(، أو مملوكة لغائبين وبالتالي توضع 

أفراد  قبل  من  ملكيتها  باّدعاء  أو  الغائبين،  أمالك  حارس  يسّمى  ما  تصرف  في 

القومي،  الصندوق  أو  اليهودية،  كالوكالة  الصهيونية  المؤسسات  أو  إسرائيليين 

أو دائرة أراضي إسرائيل. 

النار حول قطاع غزة بحيث  الذي تفرضه إسرائيل بقوة  البحري  الفلسطينية والمدى 
ُيحظر على الفلسطينيين استخدامه سواء للزراعة، أو السكن أو الصيد أو حتى التنقل.
المناطق الفاصلة البرية: يمتد الحزام البري على طول شمال وشرق القطاع بعرض   -

يتراوح ما بين 300 م إلى 1.5 كيلو متر ملتهما بذلك 17% من مساحة القطاع.
المنطقة  في  مياًل محصورًا   20 البحري  الحزام  يمتد  البحرية:  الفاصلة  المناطق   -
الوسطى على طول الشاطئ وبعمق ال يتعدى 3 أميال عمقًا. من جهة الجنوب، 
ُيحظر على الفلسطينيين المالحة بأي شكل لمسافة 1.5 ميل، ونفس الحال في 

الجهة الجنوبية لمسافة  ميل واحد من المياه اإلقليمية المصرية.

المحميات الطبيعية:
منطقة  إعالن  صالحية  العسكري  للحاكم  االسرائيلية،  العسكرية  األوامر  بموجب 
كمحمية طبيعية. ال تكتفي هذه األوامر بعدم تحديد معايير أو مواصفات المحمية 
الطبيعة وحسب، بل ُيترك األمر لتقدير لإلدارة العسكرية. وعليه فقد تم استخدامه 
أصحاب  الفلسطينيين  منع  من خالل  الفلسطينية  األرض  على  االستيالء  الستكمال 
ع مفهوم االعتداء على المحمية الطبيعة ليشمل  األرض من البناء والتطوير. وقد ُوسِّ
المنع من القيام بأي عمل بما في ذلك اإلقامة، أو الرعي أو حتى التقاط أي شيء من 
المنطقة. أعلنت إسرائيل عن 114 منطقة كمحميات طبيعية في األرض المحتلة عام 
1967. تزيد مساحتها عن 350 ألف دونم )6% من مساحة الضفة تقريبًا(. في القدس 

يتم استخدام القوانين اإلسرائيلية المدنّية لنفس الغاية.

المتنزهات العامة:
العسكري صالحية إعالن  للحاكم  العسكري 363 )تعديل رقم 89(،  بموجب األمر 
المحميات  ومثل  إدارتها.  إسرائيل  في  المتنزهات  ولسلطة  عام،  كمتنزه  منطقة 
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تقييد حقوق التصرف واالنتفاع باألرض   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

كيف نواجه سياسات التهجير القسري جماعيًا؟

تنظيم حمالت شعبية )وقفات وطنية فعلية( متواصلة في مواجهة قرارات المصادرة وعمليات الهدم واإلخالء، فالجهود اإلعالمية والدعوية كما هي . 1
الجهود الفردية أو الموسمية غير كافية،

تحدي نظام التصاريح والرخص، وتبني إستراتيجية االمتداد أفقيا على أوسع المساحات بأقصى سرعة،. 2
تنظيم حمالت شعبية تطوعية للبناء والتعمير في المناطق المهددة، أو ألعمار ما تم هدمه، إن إحياء العمل الطوعي الوطني يشكل إحدى وسائل . 3

المقاومة الشعبية الفعالة،
تنظيم حملة/ات مناصرة دولية لدفع الهيئات الدولية إلجبار إسرائيل على وقف سياسة التدمير وإلغاء قوانينها العنصرية،. 4
تخصيص موازنة دائمة وكافية من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية وتلك االهلية لمناصرة المتضررين المباشرين، ولالستثمار في فرض حقائق . 5

على االرض.

بديل( )مركز   ٢٠١٢ آذار  جاال،  بيت  باملصادرة،  املهددة  األراضي  يف  األشجار  )األونروازراعة   ٢٠١3 آذار  االردن،  سايبرستي،  مخيم  )أطفال 

ان
ّ

النقل القسري للسك

تهجير الفلسطينيين في السياسات اإلسرائيلية

مطوية صادرة عن مركز بديل، آذار 2014

عواد( عمر  )تصوير:   ٢٠١3 الثاني  تشرين  القدس،  حنينا،  بيت 

الفلسطينيني( مع  الفرنسية  التضامن  )جمعية   ٢٠١٢ نيسان  اخلليل،  شمال  أّمر،  بيت  قرية  أراضي  يف  تتوّغل  تسور  كرمي  مستعمرة 

) احلياة )جريدة   ٢٠١٢ الثاني  تشرين  القدس،  الفلسطينية،  القرى  يف  أرضهم  إلى  الوصول  يف  الفالحني  معاناة 

بموجب  ويتم  المناطق.  لهذه  معلنة  مواصفات  أو  معايير  أية  توجد  ال  الطبيعية، 
بالتنزه،  الخاصة  المرافق  وإنشاء  الطرقات،  األرض، وشق  على  اليد  األمر وضع  هذا 
في  عامة  كمتنزهات  منطقة   18 عن  اإلعالن  تم  وقد  الدخول.  على  رسوم  وفرض 
القوانين اإلسرائيلية  استخدام  القدس يتم  المحتلة في عام 1967. في  األرض 

المدنّية لنفس الغاية.

المناطق األثرية:
سواء  األثرية  المناطق  كل  تعود  اإلسرائيلية،  والقوانين  العسكرية  األوامر  بموجب 
االثار  )دائرة  المختصة  السلطات  إلى  بعدها  أو  القوانين  نفاذ  قبل  اكتشف  ما 
اإلسرائيلية(، والتي لها من ضمن أشياء أخرى، مصادرة منطقة ما أو منع استخدامها 

ألغراض البحث، والحفر، أو لحماية الموروث التاريخي. 
اإلعالن عن 6  تم  بحيث  المفاهيم،  إسرائيل تطبيق هذه  2010 وّسعت  العام  في 
مناطق أثرية في األرض المحتلة عام 1967. وعمليًا، تقوم إسرائيل بوضع يدها على 
األرض، وبمنع الفلسطينيين من استخدامها في حين تسمح بذلك للمستوطنين 
كما هو الحال في قرية سوسيا جنوب الخليل على سبيل المثال. في القدس يتم 

استخدام القوانين اإلسرائيلية المدنّية لنفس الغاية.  

حزام المستوطنات:
المستوطنات،  بمحاذاة  الواقعة  لفلسطينيين  المملوكة  األراضي  بها  المقصود 
والتي لم تصادر، ولكن يمنع على أصحابها استخدامها إال بموجب تصاريح صادرة 

ما تصدرها.
ّ
عن اإلدارة المدنية )العسكرية( والتي قل

األراضي  هذه  أّن   
ّ

إال أمنية،  ألسباب  يعود  استخدامها  تقييد  بأّن  االدعاء  رغم 
االمتداد  احتياطي  اإلسرائيلية  والضم  التوسع  سياسة  في  ل 

ّ
تشك والمساحات 

والتمدد للمستعمرات. 

تلقي هذه املطوية الضوء عىل أبرز سياسات ارسائيل الهادفة اىل و/أو التي 

إّن املعلومات واإلرشادات والتوصيات الواردة  تسبب يف تهجري الفلسطنيني. 

السياسات  لتلك  أساسية  جوانب  توضح  ومقدمة  بداية  نقطة  تشّكل  فيها 

وكيف يمكن التعامل معها بالعموم. وعليه، فهي ليست حرصية وال شاملة، 

الحاالت، خصوصاً  الواجبة يف كل  القانونية  وال تشكل بديال عن االستشارة 

وعدم  بالهدم،  واألمر  االستعمال،  من  واملنع  واإلخالء،  املصادرة،  حاالت  يف 

الرتخيص بالبناء وغريها من املمارسات اإلرسائيلية.

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
المركز الفلسطيني

لمصـادر حقـوق المواطنـة والالجئـيـن



صـــدر حــديثـــًا عــــن مــركــز بــديـــل

طلب  في  المواعيد  فوات  لتجنب  تأخير  بال  المباشرة   -

المساعدة القانونية من محام خاص أو المؤسسات الرسمية 

واألهلية: الوطنية منها والدولية،

إلثبات  الالزمة  والمستندات  األوراق  كافة  وتأمين  توفير   -

الملكية، أو الحيازة الفعلية واالستعمال الدائم،

طلب مساعدة ومناصرة القوى الشعبية والوطنية والدولية   -

وتنفيذ  والعمل(  )التواجد  الفيزيائية  الحماية  لتوفير 

الترسيم  أو  والبناء  الزراعة  وميدانية  طوعية  أنشطة 

بالجدران واألسالك...الخ  لتثبيت أمر واقع، ولتوثيق الصلة 

باألرض- العقار،

األهلية  المؤسسات  مع  التعاون  خالل  من  لإلعالم  التوجه   -

والرسمية لجعل قضيتك قضية عامة،

االستعمال/ من  المنع  ألوامر  االنصياع  أو  االستجابة  عدم   -

كانت  لو  حتى  اإلخالء،  أو  العمل،  عن  الوقف  أو  االستغالل 

من  لمنعك  الهادفة  اإلجراءات  من  غيرها  أو  قضائية، 

ممارسة حقوقك.

مـاذا يمكنك أن تفـعـل في حـال صـدور قرار بالمصادرة، أو المنع من التصرف أو الحرمان من البناء، أو االخالء، أو الهدم؟  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .

بديل( )مركز   ٢٠١٤ آذار   ٢8 حلم،  بيت  اخلضر،  قرية  باملصادرة،  املهددة  األراضي  يف  أشجار  لزراعة   نشاط 

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان
فرع رام الله: 022987981 

على  إعتداءات  مستوطنين،  )اعتداءات 
أراٍض، هدم منازل في مناطق( )ج(

فرع القدس: 026272982
)هدم منازل(

www.jlac.ps

المجلس النرويجي لالجئين
شارع نابلس رقم 17، القدس

+972-2-627-5556

www.nrc.no

صال على:
ّ
للتواصل مع مؤّسسات فاعلة في مجال تقديم المشورة/المساعدة القانونية، يمكن اإلت

مؤسسـة سانـت ايــف
فرع بيت لحم: 02-2747603

)إعتداءات على أراٍض، هدم منازل في 
مناطق( )ج(

 فرع القدس: 02-6264662
)هدم منازل(

www.saintyves.org

أين يقع الحرمان من رخص البناء في السياسات اإلسرائيلية؟
والزراعية،  والصناعية،  السكنية،  اإلنشاءات  ذلك  في  بما  البناء  رخص  منح  نظام 
تتداخل  والتي  للفلسطينيين  المستمر  التهجير  سياسة  في  حلقة  هو  ترميمها  أو 
حرية  وتقييد  البيوت  وهدم  األرض،  مصادرة  مثل  السياسات  باقي  مع  وتتكامل 
الحركة. ويجري تنفيذ هذه السياسة عبر ما يعرف بأنظمة التنظيم، والتخطيط والبناء 

اإلسرائيلية. 

 ما المقصود بالقيود المادية واإلدارية اإلسرائيلية المفروضة على التخطيط والبناء؟ 
فرضت إسرائيل على الفلسطينيين سلسلة من القيود المادية )الفيزيائية( واإلدارية- 
"قانونية" لحصر الفلسطينيين في تجمعات منفصلة ونشر المستعمرين على أوسع 
بقعة ما يجعل كافة مناحي حياة الفلسطينيين رهنا بيد إسرائيل، وما يؤدي عمليًا إلى 

حصر الفلسطينيين في تجمعات منفصلة تفتقر إمكانية التطور:
الجدار،  والمغلقة،  العازلة  المناطق  المستعمرات،  مثل  )الفيزيائية(:  المادية  القيود 

الطرق االلتفافية. 
وفرض  التخططي  في  المشاركة  من  الحرمان  مثل  »قانونية«:  اإلدارية-  القيود 

المخططات الهيكلية االسرائيلية، وأنظمة التصاريح والرخص وغيرها. 

ما عالقة التصنيفات اإلدارية - األمنية لألرض المحتلة بنظام رخص البناء؟
بموجب اتفاقيات أوسلو، جرى تقسيم األرض المحتلة إلى مناطق إدارية-أمنية ثالث: 

)أ، ب، ج( 18%، 22% و60% على التوالي. 

الفلسطينية بصالحيات مدنية وأمنية كاملة؛ لكنها  )أ( تتمتع السلطة  المنطقة  في 
ليست سيادية، ومن ضمنها التخطيط وإصدار التراخيص المختلفة. 

كيف يجري منع تطور الفلسطينيين وتهجيرهم من المنطقة )ج(؟
ما قبل اتفاقيات اوسلو، أسندت إسرائيل مهمات تنظيم القرى والمدن واألبنية في 
اإلسرائيلي(  العسكري  الحكم  )سلطة  المدنية  باإلدارة  يعرف  ما  إلى  المحتلة  األرض 
التنظيم  مهمات  الفلسطينية  السلطة  تولت  أوسلو  بعد   .1981 عام  تأسست  التي 

والتخطيط في المناطق المصنفة  )أ( و)ب( . 
الكاملة،  األمنية  اإلسرائيلية  السيطرة  تحت  )ج(  األوسع  المنطقة  بقيت  اوسلو،  بعد 
الشؤون  باقي  إحالة  )رغم  العمراني  والتخطيط  التنظيم  بسلطة  إسرائيل  واحتفظت 
 %1 فقط  المدنية"  "اإلدارة  الفلسطينية(؛ حيث تخصص  للسلطة  "المكلفة"  المدنية 

للتوسع العمراني الفلسطيني.  

ما هي اشتراطات الحصول على رخصة بناء؟
هي جملة من الشروط واإلجراءات التنظيمية واإلدارية والمالية المسبقة والموضوعة 
من قبل إسرائيل، والتي ُوضعت ليكون اإليفاء بها مستحياًل غالبًا أو شبه مستحيل 

في أحسن األحوال، وهي:
المعايير اإلسرائيلية من خالل 	  الشرعية بحسب  الحيازة  إثبات  أو  الملكية،  إثبات 

تقديم وثائق إرث أو بيع مصّدقة، وكشوف ضريبية مسّددة، وشهادات شخصية 
متعددة األنواع، وخرائط مسحية رسمية، وغيرها،

توافر البنى التحتية العامة واتصال العقار المنوي إقامته بها،	 

وجود العقار في منطقة تّمت فيها التسوية وتوفير خريطة طوبوغرافية )مساحة(،	 

دفع رسوم الرخصة الباهظة جدًا،	 

علم 	  بدون  توضع  )والتي  االسرائيلية  الهيكلية  المخططات  مع  ذلك  تعارض  عدم 

ومشاركة الفلسطنيين، وغالبا ما تكون غير معروفة لهم، ناهيك عن انها متغيرة 

بحسب الحاجات االسرائيلية(.

ما هي ابرز نتائج سياسة الحرمان من رخص البناء؟ 

والتي  الكاملة  اإلسرائيلية  للسيطرة  الخاضعة  )ج(  المصنفة  المنطقة  من   %1 فقط 

للبناء  المخصصة  المساحة  المحتلة عام 1967، هي  أكثر من 60% من األرض  تشكل 

وبشروط إسرائيلية تكاد تكون مستحيلة.  

للبناء  مخّصصة   1967 عام  المحتلة  الشرقية  القدس  مساحة  من   %9 فقط 

ومعظمها مأهولة مسبقًا، والشروط اإلسرائيلية للحصول على رخصة بناء فيها 

تعجيزية. 

يتم رفض أكثر من 94% من طلبات رخص البناء من قبل إسرائيل )سواء اإلدارة المدنية 

أو  المدنية  لإلدارة  التابعة  المحلية  باللجان  ما يعرف  أو  البلديات  أو  الداخلية  وزارة  أو 

اللجان الفرعية للمستوطنات(. 

الـحـرمـــان مـن الـبـنـــاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سلوان( مع  التضامن  )حركة   ٢٠١3 شباط  القدس،  سلوان،  قرية  يف  البستان  حي 

ما المقصود بالحق في السكن؟
يقضي القانون الدولي لحقوق اإلنسان بحماية الحق في السكن؛ وذلك لضمان عدم 
وحق  المشروعة،  اإلقامة  حق  على  وللتأكيد  تعسفًا،  إخالئهم  أو  السكان،  تهجير 
المشاركة في وضع سياسات تنظيم السكن. وتأتي حماية الحق في السكن كشرط 
أساسي لضمان تحقق حقوق أساسية أخرى أبرزها حق تكوين األسرة ورعايتها وضمان 

وحدتها.

ما نوع الحماية التي يوفرها القانون الدولي للحق في السكن؟ 
االحتالل  دولة  أو  المسلح،  النزاع  أطراف  قيام  يجّرم  اإلنساني  الدولي  القانون 
بشكل  واسع  نحو  على  مصادرتها  او  العامة  أو  الخاصة  الممتلكات  بتدمير 
نظام  أن  كما  تجنبها.  يمكن  ال  حة 

ّ
مل عسكرية  بضرورات  مبّرر  وغير  مقصود 

األعمال غير  البيوت من  روما( يعتبر تدمير  )نظام  الدولية  الجنائية  المحكمة 
اإلنسانية المجّرمة.

ما هي مسؤولية الدولة المحتلة؟
 بموجب المادة 55 من اتفاقية الهاي لعام  1907، تعتبر دولة االحتالل مسوؤلة 
تنتفع  أنواعها(،  على  والمصادر  واألراضي  )المباني  العامة  الممتلكات  عن  إداريًا 
وبحسب  بها،  االنتفاع  في  االحتالل  السكان تحت  إهدار حق  دون  وتصونها  بها 
للدولة  ملكًا  لو كانت  أن تتعامل معها كممتلكات خاصة حتى  عليها   56 المادة 
ذلك  وخالف  إتالفها  أو  تدميرها  أو  لها مصادرتها  يجوز  وال  لالحتالل،  الخاضعة 

تتحمل المسؤولية القضائية.  

ما هي الذرائع اإلسرائيلية بشأن هدم البيوت في القدس والمنطقة )ج(:
البناء بدون ترخيص مسبق، و/أو مخالفة شروط الترخيص،

أو  حرام،  كمنطقة  المعلنة  األراضي  وهي  غزة،  قطاع  في  العازلة  المنطقة  في  البناء 
حزام أمني إسرائيلي،

البناء في األراضي المعلنة كمناطق عازلة )المعازل: وهي األراضي التي تم ضمها فعليا 
بسبب الجدار العنصري والواقعة في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 ما بين الخط 

األخضر غربا، والجدار شرقا(،
البناء في منطقة عسكرية، )مغلقة ألغراض عسكرية، أو منطقة تدريب وإطالق نار(،

لألغراض  مخصصة  أو  طبيعية،  محمية  أو  خضراء  كمنطقة  معلنة  منطقة  في  البناء 
العامة.

كيف يمكن تصنيف هدم البيوت في السياسة اإلسرائيلية؟ 

الهدم كعقوبة: 6% من مجموع ما هدمته إسرائيل من بيوت تعود لفلسطينيين   -

قاوموا االحتالل.

أو  الترخيص،  عدم  بذريعة  هدمها  يتم  البيوت  مجموع  من   %23 اإلداري:  الهدم   -

مخالفة الترخيص. أكثر هذه الحاالت في القدس وفي المنطقة المصنفة )ج(.

الهدم التطهيري – أو الهدم ألسباب عسكرية: ما يزيد على 70% من البيوت يتم   -

في  كما  الفلسطينيين  من  معينة  منطقة  إلخالء  التطهير  سياسة  ضمن  هدمها 

حاالت تهجير البدو، أو المناطق المحاذية للمعسكرات والمستعمرات، أو يتم هدمها 

خالل العمليات والحمالت العسكرية اإلسرائيلية. 

إلى ماذا تستند إسرائيل في تنفيذ سياسة هدم البيوت؟ 
بموجب المادة 119 من أنظمة الطوارئ، للحاكم العسكري الصالحية أن يأمر بهدم أي 
منزل أو بناء، أو أي شيء يبرز على وجه األرض في حال االشتباه باستخدامه بإطالق النار، 
أو التفجير، أو إلقاء قنبلة أو مادة حارقة ، في أي منطقة أو بلدة أو قرية أو حي أو شارع 

انه قد ارتكبوا، أو حاولوا ارتكاب، أو سّهلوا ارتكاب أي اعتداء.
ّ
يكون سك

وبموجب المادة 125, للحاكم العسكري صالحية إعالن منطقة ما منطقة مغلقة إلغراض 
أمنية يحظر على المدنيين استعمالها بأي شكل.

وبحسب قواعد االشتباك اإلسرائيلية لعام 2006، وهي التعليمات واإلرشادات المعلنة 
للجنود قبل تأدية المهام الميدانية: "... ال مشكلة في تدمير بناء يختفي فيه العدو أو 

يشتبه بأنه يستخدم كمخبأ لقوات العدو". 

 من نتائج سياسة هدم البيوت:
دّمرت إسرائيل 536 قرية ومدينة فلسطينية ما بين العامين 1947-1967، وهّجرت   -

يًا أو جزئيًا. 
ّ
انها كل

ّ
سك

العام 1967 وحتى نهاية  أكثر من 27,000 منشأة فلسطينية منذ  دّمرت إسرائيل   -
.2012

دّمرت إسرائيل ما ال يقل عن 11,000 وحدة سكنية في قطاع غزة - ما بين 2000 وحتى   -
نهاية 2008 جّراء العمليات العسكرية اإلسرائيلية.

دّمرت إسرائيل ما ال يقل عن 3,600 منزاًل - تدميرًا كاماًل أو جزئيًا - خالل ما ُسمي   -
عملية الرصاص المصبوب )2008-2009(، وعملية عامود السحاب، )2012(.

سياسة هدم البيوت   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢٠١٠ القدس،  يف  كاملة  سكنية  بناية  )ActiveStills( هدم 

حفظ الوثائق الخاصة بالملكية في مكان آمن، سواء كانت سند طابو، أو وكالة دورية، أو حصر   -

إرث، أو قيد مالية، أو عقد بيع خارجي، أو خرائط وغيرها من السندات ذات الصلة، وسواء كانت 

األصلية أو الصور عنها، والحفظ يكون آمنا من الناحية التقنية، بما في ذلك حفظها بالطرق 

االلكترونية،

العمل على توثيق كل ما لديك من وثائق في أكثر من موقع ولدى أكثر من دائرة رسمية،  -

عدم تركيز الملكية و/أو حق التصرف بيد شخص معين خصوصا في الملكيات الواسعة، فالتعدد   -

والتنوع يقطع الطريق على إمكانية االحتيال، والتزوير، أو اإلغراء بالبيع، أو التذرع بقانون حارس 

أمالك الغائبين، وغيره من القوانين واألوامر العسكرية،

العمل على استصدار وثائق ملكية وتجديد الوكاالت والسندات من الجهات المختصة، وإعالم الجهات 

الرسمية والقانونية في حال فقدان أي من تلك السندات، أو أي محاولة للعبث فيها،

عدم إهمال العقار، أو االنقطاع عن فالحة األرض، بمعنى المواظبة على استعمال العقار،  -

عرفي  بيع  عقد  أو  مزارعة،  أو  إيجار  عقد  بالعقار، سواء  باالنتفاع  ذات صلة  وثيقة  بأية  االحتفاظ   -

)عادي(، وأية رخص إنشاء أو فواتير خدمية أو إنشائية، أو حتى صور فوتوغرافية، وغيره بما يفيد 

الحيازة واالستعمال،

العمل على ربط العقار بشبكات الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والهاتف، والطرقات العامة،  -

المساعدة  لطلب  التوجه  عليك  وتطويره،  العقار  استعمال  على  القدرة  عدم  حال  في   -

الرسمية، أو األهلية لتنفيذ فعاليات شعبية وأعمال طوعية، أو للقطاع الخاص لتشجيعه 

على االستثمار،

للتنزه،  عامة  كمرافق  جزء  تخصيص  خالل  من  العامة،  من  المنطقة  ارتياد  تنشيط   -

واالستجمام، والرياضة أو غيرها من المرافق الثقافية أو حتى عبر تشجيع القطاع الخاص 

على االستثمار فيها.  

ما الخطوات الوقائية الالزمة؟   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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قبل  من  مسبوقة  وغير  مناهضة  احتجاجات  الماضية  األسابيع  »شهدت 
الوحشي والظالم  العدوان اإلسرائيلي  العالم ضد  المدني حول  المجتمع  نشطاء 
على فلسطين. وإذا أضفت عدد األشخاص الذين تظاهروا في األسابيع الماضية 
وواشنطن  تاون  كيب  في  وإسرائيل،  فلسطين  في  العدالة  بتطبيق  للمطالبة 
األخرى،  المدن  وجميع  وسيدني  ودبلن  ولندن  ونيودلهي  ونيويورك  العاصمة 
المواطنون  به  يقوم  احتجاجي  نشاط  أكبر  يعتبر  العدد  هذا  بأن  القول  فيمكن 

حول قضية واحدة في تاريخ العالم«.
رئيس األساقفة الفخري في جنوب أفريقيا ديزموند توتو في 14 من آب نقاًل 
عن صحيفة هآرتس: »مناشدتي للشعب اإلسرائيلي: بتحرير فلسطين تحررون 

أنفسكم«.1
يتناول هذا المقال التأثير الذي خلفته آخر الهجمات الوحشية اإلسرائيلية 

في غزة على الدعم االيرلندي لفلسطين، على المستويين: الشعبي والسياسي.

نمو كبير في الدعم الشعبي لفلسطين
يشير تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية الصادر في 15 
آب 2014 2 أن عدد الضحايا الفلسطينيين وصل إلى 1,965 شهيدا، منهم 1,417 
من المدنيين من بينهم 458 طفاًل، باإلضافة الى 365000 نازح لجأوا الى مدارس 
األمم المتحدة ومنازل أقاربهم. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أصيب، حتى 
تاريخه، 10,193 فلسطينيًا منهم 3,084 طفاًل و1,970 امرأة و368 من كبار السن. 
التي  الدموية  المجازر  من  فقط  واحدة  مجزرة  فظاعة  نحدد  أن  الصعب  من 
ارتكبتها اسرائيل في حربها على قطاع غزة، والتي روعت الشعب االيرلندي وغيره 
عد مجزرة أطفال عائلة بكر األربعة، إسماعيل 10 سنوات، 

ُ
من شعوب العالم. وربما ت

وايهاب 9 سنوات، وزكريا 10 سنوات، ومحمد 11 سنة، أثناء لعبهم كرة القدم على 
شاطئ غزة أحد أكثر المجازر ترويعًا في هذا العدوان، أو ربما قصف مستشفى 
الشفاء، أو التدمير الكامل لألحياء، كحي الشجاعية الذي وصف تدميره بالمجزرة 
تابعة  مدرسة  في  نومهم  أثناء  آخرين   200 وجرح  مدنيًا   15 قتل  أو  المتعمدة،3 
لألونروا.4 وقد حذرت منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( بأنه »ال يوجد أي 

مكان آمن لألطفال وعائالتهم في غزة في هذه األثناء«5
في مقابلة مع راديو »جالي تساهال« الذي يديره جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
ادعت نائبة السفير اإلسرائيلي في ايرلندا »نوريت موداي« بأن »األغلبية الصامتة« 
من الشعب االيرلندي »ليس لديهم أي رأي« فيما يتعلق بالعنف الدائر في قطاع 
للعدوان  المناهضة  األحداث  »موريت«  تشرح  إذن، كيف  وصفها.  حد  على  غزة، 
الى  بوينت«  »روزس  من  ايرلندا،  في  الماضية  األسابيع  مدار  على  جرت  التي 
»سكيرييس« ومن »كينفارا« الى »كينسال«؟ التجمعات األيرلندية التي روعتها 
اتخذت  قد  كانت  االيرلندية،  الحكومة  وصمت  غزة،  على  اإلسرائيلية  الهجمات 
إجراءات تجاه هذا العدوان. هذه المجموعات بدأت بتنظيم الوقفات االحتجاجية، 
إلى  والخروج  الموت،  تمثل  التي  التظاهر  ووقفات  الموسيقية،  والمهرجانات 

شوارع المدن والقرى، لرفع الصوت من أجل فلسطين بطرق متنوعة ومبتكرة.
نتيجة لمجزرة أطفال عائلة بكر، نظم المصور »براين فاريل« نشاطًا مجتمعيًا 
تحت عنوان: make the point “اتخذ موقفا”، حيث طلب من األشخاص الذين 
في  بوينت”  “روزس  شاطئ  إلى  أطفالهم  جلب  القتل  هذا  التظاهر ضد  أرادوا 
الشمال الغربي من ايرلندا، لصنع صورة تحتوي على أكثر من 300 طفٍل يمثلون 

عدد الضحايا في غزة  )أنظر الى الصورة(.
وقد أصبحت بلدة “كينفارا” في مقاطعة “جالواي”، البلدة االيرلندية األولى التي 
البلدة  في  والمستهلكون  الشركات  قررت  حيث  إلسرائيل،  كاملة  مقاطعة  عن  علن 

ُ
ت

الصغيرة، التي تقع في غرب ايرلندا، القيام بوقفة جماعية ضد الهجمات اإلسرائيلية 
على قطاع غزة، تعهدوا خاللها بدعم المقاطعة المتنامية لجميع البضائع اإلسرائيلية، 
الشركات  الى  الموجهة  المناشدة  هذه  قاد  وقد  فقط.  المستوطنات  بضائع  وليس 
“جون  الوقفة  لهذه  المنظمين  احد  قال  وقد  المجتمع.  من  نشطاء  ثالثة  المحلية 
جريفين”: “كغاليبة الشعب، فقد تأثرنا كثيرًا بالمذبحة التي شاهدناها على شاشات 
التلفاز، وشعرنا بالعجز تجاهها، حتى قررنا التحدث مع جميع الشركات في مجتمعنا. 

وحقيقة أننا تلقينا ردًا ايجابيًا، فان ذلك سيوصل رسالة قوية عن التضامن”.6
في  العادية  المجتمعات  نظمتها  التي  األحداث  من  بسيط  جزء  إال  هذا  ما 
قبل  من  ُنظمت  غالبيتها  أن  هو  التضامنية  الوقفات  هذه  ميز  ما  أكثر  ايرلندا. 
أو  تنظم  ولم  سياسية،  أو  فلسطينية  مجموعات  في  منخرطين  غير  مواطنين 
تشارك في أعمال احتجاجية من هذا النوع من قبل. لقد كانوا مواطنين عاديين، 
انخرطوا في تنظيم هذه االحتجاجات ردا على ما شاهدوه من تدمير إسرائيلي 

ممنهج لقطاع غزة.

منظمات التضامن مع فلسطين
ايرلندا  سكان  كان  غزة،  على  األخير  اإلسرائيلي  الوحشي  الهجوم  بدء  قبل 
له  الذي يتعرض  الهائل  للظلم  ومدركين  الفلسطينية،  القضية  مع  متعاطفين 
الفلسطينيون. وغالبا ما تقدم تجربة االحتالل في ايرلندا باعتبارها عاماًل أساسيا 
االحتالل  ضد  نضاله  في  الفلسطيني  الشعب  مع  الطبيعي  التقارب  هذا  في 

االسرائيلي.
رجم إلى أنشطة عامة لم يسبق لها مثيل من خالل 

ُ
جزء من هذا التعاطف ت

منظمات التضامن مع فلسطين. حيث نظم المجتمع الفلسطيني في ايرلندا الى 
جانب مجموعات التضامن االيرلندية الفلسطينية مثل )حملة التضامن األيرلندي 
الفلسطيني، وغزة أكشن- ايرلند، والنقابات العمالية وأصدقاء فلسطين “فريندز 
من  مجموعة  الفلسطينية-صداقة(  التضامن االيرلندية  ولجنة  باليستاين”  ف 

ُ
أ

األنشطة  تنفيذ  وكذلك  االيرلندية،  والبلدات  المدن  في  واالنشطة  المظاهرات 
اإلعالمية، وتنظيم العرائض، والضغط على السياسيين، وحشد المؤيدين التخاذ 

اإلجراءات تجاه هذه الهجمات.
وردًا على دعوة الفلسطينيين التي نادت ب�”يوم غضب”،7 فقد نظمت حملة 
 10,000 من  أكثر  فيها  شارك  وطنية  مظاهرة  الفلسطيني  التضامن األيرلندي 
شخص في دبلن سارت باتجاه السفارة اإلسرائيلية.8 وصل المشاركون من جميع 
أنحاء الدولة، فيما كان العديد منهم قد شاركوا في مظاهرات نظمت أيام السبت 
العالمي،  الصعيد  على  ملفت  غير  العدد  هذا  يكون  قد  الماضية.  األسابيع  في 
لكن في السياق االيرلندي، لم يكن هناك دعم عام لفلسطين بهذا الحجم في 
الشوارع، فقد جاء تنظيم هذه المظاهرة الضخمة بعد أربعة أسابيع من العمل في 
الشوارع، وتنظيم لمسيرات ضخمة أيام السبت من كل أسبوع في »دبلن« و«كورك« 

و«ليميرك« و«بلفاست«، وغيرها من المدن االيرلندية.

النقابات العمالية
يعتبر التجمع األيرلندي للنقابات العمالية، والذي تزدريه اسرائيل بسبب 
وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  لحملة مقاطعة  الداعم  موقفه 
العقوبات عليها )BDS(،9 باإلضافة إلى النقابات الفرعية، في طليعة المعبرين 
عن غضبهم على ما تقترفه اسرائيل من أعمال وحشية، وكذلك في الضغط 
على الحكومة األيرلندية التخاذ اإلجراءات الالزمة. فالتجمع يلعب دورًا هامًا 
منها  االستثمارات  وسحب  اسرائيل  لمقاطعة  الفلسطيني  النداء  نشر  في 

وفرض العقوبات عليها، حيث بعث برسالة مفتوحة الى الحكومة في 20 تموز 
جاء فيها2014:10 

لمقاطعة  الفلسطيني  المدني  المجتمع  بحملة  أيضًا  الناس  نذكر  »نحن 
إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تمتثل للقانون 
التي  االفعال  على  عواقب  هناك  يكن  لم  اذا  الفلسطينية.  والحقوق  الدولي 
بالقانون  االستهزاء  في  بأنها ستستمر  يخبرنا  التاريخ  فان  اسرائيل،  تقترفها 

الدولي«.
من  عدد  بينهم  من  40,000 عضوًا،  التي تضم  النقابية  الوالية  أصدرت  وقد 
تطالبهم  االيرلنديين  التجزئة  لتجار  وجهتها  عريضة  بالتجزئة،  البيع  موظفي 
على  وقع  فقد  ذلك،  إلى  إضافة  اإلسرائيلية.11  البضائع  بيع  عن  بالتوقف  فيها 
في  ازدي��اد.  في  التوقيعات  عدد  زال  وما  شخص،12   8,000 من  أكثر  عريضتهم 
المعروفة  التجزئة  لتجار  مجموعة  اكبر  فيه  نفت  الذي  الوقت  وفي  المقابل، 
بأنها تدعم مقاطعة  المركزية«،  أسواق »سوبرفاليو  دير 

ُ
ت والتي  ب�«موسجرايف« 

ر اإلسرائيلي عن رفوفها.13 
َ
اسرائيل، فقد أمرت بإزالة كافة الَجز

مظاهرة األطباء االيرلنديين
األسابيع  المظاهرات في  االيرلندية في عدد من  الطبية  النقابات  أعضاء  شارك 
األخيرة ضد الهجمات اإلسرائيلية وضد انتهاكات الحياد الطبي. وقد قال البروفيسور 
»داميين مكورماك«، الجراح في مستشفى »ماتر«: »في رأي المهني، الهجمات الحالية 
على طواقم المسعفين في غزة تمثل جريمة حرب بشكل واضح وال يمكن تبريرها، 
طلب  إلى  حكومتنا  أدعو  إنني  الدولية.  الجنائية  المحكمة  الى  فورًا  إحالتها  ويجب 
كونولي«،  »بول  الطبيب  زميله  شبه  وقد  طرده«.  أو  اإلسرائيلي  السفير  من  اعتذار 

استشاري جراحة العظام، الوضع في غزة بأنه »إبادة جماعية طاحنة وبطيئة«.14  

المقاطعة الثقافية واألكاديمية
يعتبر توقيع الفنانين على تعهد المقاطعة الثقافية مؤشرًا آخر على تزايد 
 ،460 من  أكثر  الى  فنانًا   140 من  الفنانين  عدد  ازداد  فقد  لفلسطين.15  الدعم 
والراقصون،  األفالم،  وصناع  والنحاتون،  والراسمون،  والشعراء،  الروائيون،  منهم 
والمؤلفون والموسيقيون، وآخرون، منهم أعضاء أكاديمية الفنانين التي ترعاها 
دولة ايرلندا »أوسدانا«. »رايموند ديين« العضو في مجموعات التضامن االيرلندية 
الفلسطينية، قال: »لألسف، يبقى هذا التعهد ضروريًا كما كان عندما أطلق قبل 

التضامن أم الصمت؟
ردود الفعل في ايرلندا تجاه العدوان اإلسرائيلي على غزة

بقلم: هيالري منتش*
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أربع سنوات. في الواقع، فان إضافة 200 فنان ألسمائهم على التعهد منذ بداية 
العدوان اإلسرائيلي األخير على السكان العزل في قطاع غزة، يظهر أن تقاعس 

حكومتنا تجاه هذه القضية يتناقض مع مستويات رأي الشعب االيرلندي«.
وقد وقع أكثر من 170 أكاديميا ايرلنديًا بيانًا، كان قد أطلق من قبل مجموعة 
أكاديميين من أجل فلسطين بداية هذا العام، لمقاطعة المؤسسات اإلسرائيلية 
حترم الحقوق الفلسطينية.16 هذه التوقيعات جاءت من مجموعة واسعة 

ُ
حتى ت

»رونيت  مثل  المعروفة،  األسماء  من  العديد  على  واشتملت  التخصصات،  من 
المحاضر  وقد صرح  والمولودة في حيفا.  »ترينيتي«  الباحثة في جامعة  لينتن« 
بحق  اليومي  التمييز  بأن  ماكارثي«  »اوكونر  االيرلندية،  الوطنية  الجامعة  في 
في  رأيناها  التي  الوحشية  الهجمات  جانب  إلى  الفلسطينيين،  األكاديميين 
األسابيع األخيرة، يعتبران سببًا كافيًا لتبرير هذه المقاطعة، وأضاف: »إن التعاون 
االيرلندي األكاديمي مع المؤسسات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمؤسسة العسكرية 

والصناعية اإلسرائيلية يشكل صدمة حقيقية«.

منظمات التنمية الدولية غير الحكومية
التنمية  )وكالة  ايرلندا  في  الحكومية   غير  الدولية  التنمية  منظمات  أص��درت 
التابعة للكنيسة الكاثوليكية االيرلندية-تروكير، المعونة المسيحية-كريستيان أيد، 
رسالة  ففي  طوارئ.  حمالت  باطالق  ونادت  اللهجة  شديد  بيانًا  امنستي(  أوكسفام، 
مشتركة، نشرت في مجلة ايرش تايمز، كتب رؤساء تروكير، وكريستيان ايد، والعدالة 

االجتماعية في ايرلندا، والتجمع األيرلندي للنقابات التجارية، وكبار األكاديمين:17
»إن التعبير عن القلق تجاه أرواح األبرياء الذين قتلوا خالل الجولة األخيرة من 
العنف في غزة وإسرائيل غير كاٍف. وبداًل من ذلك، علينا كسر الحلقة التي تؤدي 
الى هذه المذبحة... نطلب من الحكومة حظر التجارة مع المستوطنات اإلسرائيلية 
غير القانونية، وبالتالي تقليل الحافز االقتصادي إلسرائيل الذي يجعلها تستمر 

في مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية«.

لحظة تغيير قواعد اللعبة
وفقًا لما قاله »كيفين سكويريز«، المنسق الوطني لحملة التضامن االيرلندية 
والعدالة  الحرية  أجل  من  الفلسطينية  للحركة  الدعم  قوة  »إن  الفلسطينية: 
في  شاركوا  الذي  اآلالف  عشرات  نرى  أن  علينا  السهل  من  جعلت  والمساواة، 
التضامن مع غزة في كل أنحاء الجزيرة، والتي كانت قد بلغت ذروتها بنزول أكثر 
في  لمشاركين  عدد  أكبر  يعتبر  وهذا  العاصمة،  شوارع  الى  10,000 شخص  من 

نشاط تضامن وتأييد لفلسطين في ايرلندا«.
وازديادا  اإلسرائيلية...  للبضائع  وعفوية  منسقة  مقاطعة  انشطة  رأينا  »لقد 
ملحوظا في عدد الشركات والمشاهير الداعمين لهذه المقاطعة... وبكل تأكيد، 
فإن »الغالبية الصامتة« لم تستيقظ فقط- بل إن أعداد األشخاص الذين نزلوا الى 
األساسية  الحمالت  نتاج لسنوات من  إال  ما هو  األعمال،  الشوارع وشاركوا بهذه 
اإلعالم،  خالل  ومن  الشوارع،  في  فلسطين  مع  التضامن  نشطاء  ينظمها  التي 
وعلى صفحات االنترنت، وعن طريق بناء التحالفات مع النقابات والمنظمات غير 
الحكومية والسياسيين... هذه األعمال من الممكن أن تعمل على تغيير قواعد 

اللعبة، بشرط أن نعمل نحن على تغييرها«.
في  يسكن  والذي  واألكاديمي  السياسي  الناشط  األشقر،  ياسر  الدكتور  اما 
ايرلندا، يؤمن بأنه: »رغم ما تسببه الهجمات والجرائم اإلسرائيلية ضد االنسانية 
من دماٍر هائل في غزة، إال أنها تسببت بأضرار جسيمة إلسرائيل على المستوى 
في  الفلسطينية  الوطنية  للتطلعات  الدعم  أشكال  جميع  من  وزادت  الدولي، 
في  وقوية  متزايدة  اعمااًل  الدعم  هذا  شهد  وقد  المصير.  تقرير  وحق  الحرية 
المحلي  المستوى  ايرلندا والعالم اجمع، بما في ذلك مظاهرات ومقاطعات على 
والمجتمعي والتعليمي، وعلى مستوى المجتمع المدني. ومن وجهة نظري، أعتقد 
الحالي للفلسطينيين أن ينتهي  القمع  الرسالة واضحة وبسيطة: يجب على  أن 

ويجب احترام حقوقهم«.
من التضامن الى السياسة- سياسة ايرلندا الخارجية وفلسطين

بين 
ُ
لدى ايرلندا تقليد عريق في دعمها السياسي للقضية الفلسطينية. كما ت

دراسة موجزة أصدرتها مؤسسة صداقة في ايرلندا تحت عنوان »فلسطين في 
السياسة االيرلندية«:18

»سياسة دولة ايرلندا حيال »قضية فلسطين« ثابتة منذ الثالثينيات من القرن 
المقترحة لتقسيم فلسطين  ايرلندا الخطة  الماضي... في عصبة األمم، عارضت 
االنتدابية ودعمت معاملتها كوحدة واحدة تتم إدارتها وفقًا لرغبة سكانها، سواء 

كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين«.
أول  هي  »ايرلندا  بأن:  مؤخرًا  والتجارة  الخارجية  الشؤون  وزارة  ذكرتنا  وقد 
عضو في االتحاد األوروبي يعلن أن حل الصراع في الشرق األوسط يجب أن يكون 
مبينًا على االعتراف بسيادة كاملة لدولة فلسطين، تكون مستقلة عن اسرائيل 
وتتعايش معها«، وذلك في إشارة إلى إعالن مشترك من قبل وزراء خارجية ايرلندا 

والبحرين في عام 1980.19
 منذ عام 2006، استمرت ادانات ايرلندا لحصار قطاع غزة، وبتاريخ 10 آذار 2008 
وصف وزير الخارجية آنذاك »ديرموت أهيرن« الحصار أمام البرلمان االيرلندي بأنه 

»عقاب جماعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي«.20
بعد الهجوم االسرائيلي على غزة في كانون األول من عام 2008 وكانون الثاني 
مستوى  على  اسرائيل  إدانة  الى  مارتن«  »ميتشيل  الخارجية  وزير  2009، سعى 

المجلس األوروبي، وعارض رفع مستوى العالقات التجارية لالتحاد األوروبي معها. 
كما حثت ايرلندا على ضرورة إشراك حركة حماس في المحادثات، ضمن مجالس 
األوروبي  االتحاد  مقاطعة  وقف  إلى  أيضًا  وسعت  األقل،  على  األوروب��ي  االتحاد 
أعضاء  تبنى  كما  سياسي.  تنظيم  باعتبارها  حماس  لحركة  المتحدة  والواليات 
البرلمان21 باإلجماع اقتراحًا بإدانة الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الذي 

كان متجهًا الى غزة عام 2010.
وقد صوتت ايرلندا في تشرين الثاني من عام 2012 لصالح اعتماد فلسطين 
الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  قال  المتحدة، حيث  األمم  في  مراقب  عضو 

والتجارة »إيمون جيلمور«:
» نحن فخورون هذا المساء بتصويت العديد من األعضاء األصدقاء في األمم 
فايرلندا  المتحدة.  األمم  في  مراقب  دولة  لتصبح  فلسطين  لمصلحة  المتحدة 

دافعت طويال عن قضية إقامة دولة فلسطينة«.22
امتناع ايرلندا عن التصويت في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة

قدم التحالف االيرلندي الفلسطيني »صداقة« عريضة لمكتب وزير الشؤون 
الخارجية والتجارة الُمعين حديثًا »تشارلي فالناجان«،23 وذلك قبل اجتماع مجلس 
الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي في بروكسل. وقد طالب 6000 شخص تقريبًا 
اإلسرائيلية  الهجمات  لوقف  قويًا  موقفًا  الحكومة  تتخذ  أن  العريضة  هذه  في 
على غزة. وبصرف النظر عن البيان الذي ذكر فيه الوزير بأن »العنف المروع الذي 
تشهده غزة وإسرائيل غير مقبول، ويتعين على جميع األطراف االتفاق على وقف 
فوري إلطالق النار«،24 لم يكن هناك أي رد من الوزير على العريضة التي قدمها 

التحالف.
التصويت  عن  ايرلندا  امتنعت  تموز،   23 بتاريخ  وتحديدًا  أي��ام،  عدة  وبعد 
الطيف  التصرف ادين من  المتحدة، وهذا  في مجلس حقوق اإلنسان في األمم 
السياسي، وعلى مستوى عالمي؛ اذ ال يمكن ألي شخص عاقل أن يجد إشكالية 
األرض  في  الدولي  للقانون  االحترام  بتأمين  يقضي  الذي   )1/21-S( االقتراح  في 

الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.25
ميتشل  األسبق  الخارجية  الشؤون  ووزير  فايل«  »فيانا  حزب  رئيس  وعلق 
مارتن قائلين: »لقد كان اليرلندا تقليد عريق، قوي ومبدأي ومستقل في السياسة 
الخارجية. إن قرار االمتناع عن التصويت على قرار واضح لألمم المتحدة هو تقصير 

بحق هذه الدولة، وتاريخها المشرف في السياسات الخارجية واإلنسانية«.
التصويت  عن  االمتناع  آدمز«  »جيري  فين«،  »الشين  حركة  رئيس  ووصف 
بحصانة  تتصرف  اإلسرائيلية  فالحكومة  وجبن سياسي.  مشين  »عمل  أنه  على 
واالتحاد األوروبي والحكومة االيرلندية ال يستطيعون الوقوف في وجه العدوان 

اإلسرائيلي«.26
فقد  ايضًا.  برلمانها  اعضاء  من  انتقادات  الى  االيرلندية  الحكومة  تعرضت 
عارض عدد من أعضاء حزب العمال البارزين بما في ذلك وزير الشؤون الخارجية 
»لقد كانت  بقوله:  ايرلندا،  الذي تبنته  الموقف  والتجارة األسبق »جو كوستيلو« 
الشرق  حول  األوروبي  لالتحاد  الرائد  التفكير  في  الواجهة  الماضي  في  ايرلندا 
األوسط، وأخذت زمام المبادرة في تشرين الثاني من عام 2012، بإقناع العديد من 
دول االتحاد األوروبي بدعم االعتراف بفلسطين كدولة غير عضو لها صفة مراقب 
في األمم المتحدة«. كما انتقد السياسي المخضرم »آالن دوكس« القائد السابق 
لحزب »فاين جايل« ووزير الزراعة والمالية والعدل األسبق صمت مجلس العموم 

»دايل« على »الوحشية« التي تمارس على سكان غزة.27  
الختامية  الجلسة  خالل  قوية  تصريحات  السياسيين  من  عدد  واصدر  كما 

لمجلس العموم »دايل« وقبل العطلة الصيفية، وكان من ضمن هذه التصريحات 
ما قالته »ماري لو ماك دونالد«، نائب رئيس حزب الشين فين، أثناء أسئلة القادة 

في 17 تموز:28
»ال يكفي ان تصدر الحكومة أو أي وزير بيانًا في هذه المسألة، يجب ان يكون 
والحكومة  االدارة  فشل  حول  يدور  المسألة  هذه  جوهر  بالعمل...  التزام  هناك 

اإلسرائيلية بااللتزام بالقانون الدولي«.
والس«:  »ميك  المستقل  البرلمان  عضو  قال  تموز(،   16( السابق  اليوم  وفي 
الدفاع عن نفسها، لكن، إن أي قوة محتلة  »اسرائيل تدعي أن لديها الحق في 
المدنيين  حماية  تجاه  والتزام  واجب  عليها  ان  بل  الدفاع،  حق  لديها  ليس 
احتاللها... نحن نحتاج حكومات مسؤولة تفرض عقوبات من  الموجودين تحت 
أجل العمل على وقف هذه المجازر ومعالجة األسباب الجذرية لهذا الظلم، وهي 

العنف المؤسسي لالحتالل والفصل العنصري واالستعمار االستيطاني«.

استدعاء مجلس الشيوخ
البرلمان  في  الشيوخ  )مجلس  سيناد  استدعي  مسبوقة،  غير  خطوة  في 
االيرلندي( من عطلته الصيفية لمناقشة األزمة في غزة )وأكرانيا(.29 أعربت معظم 
التصريحات من مجلس الشيوخ عن غضب تجاه الهجمات اإلسرائيلية على غزة، 
وتجاه الحكومة على صمتها وامتناعها عن التصويت في مجلس حقوق اإلنسان 
في األمم المتحدة. كما دعا الكثير من أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات قاسية 

على شكل عقوبات ضد اسرائيل.
وقال سيناتور حزب »فيانا فايل«، »أفيريل باور«: »لقد ُصعقت األسبوع الماضي 
عندما اختارت الحكومة االيرلندية االمتناع عن التصويت في األمم المتحدة حول 
إنشاء لجنة تحقيق في الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في غزة... فتجربة ال47 
واالتحاد  ايرلندا  على  ويجب  كافية،  ليست  اسرائيل  إدانة  بأن  لنا  أظهرت  عامًا 
األوروبي واألمم المتحدة اتخاذ اجراءات حقيقة تجاهها... كما يجب ان نستخدم 
وإنهاء  غزة،  على  الحالي  عدوانها  وقف  على  اسرائيل  إلجبار  االقتصادية  قوتنا 
احتاللها لفلسطين... وإذا لم تكن أوروبا جاهزة للقيام بهذا األمر، فيجب حينها 

على ايرلندا التدخل واظهار القيادة من خالل القيام بذلك بأنفسنا«.
أن  كذلك  علينا  »يجب  فيها:  قال  حاسمة  نقطة  »باور«  السيناتور  قدم  كما 
نصر على ايجاد رقابة دولية سليمة ألي اتفاق لوقف إطالق النار، فحركة حماس 
التزمت باتفاقية 2012 حتى آخر الشهر، ولكن اسرائيل لم تمتثل، ورفضت رفع 

حصارها عن غزة«.30
الموت«،31 في  إلى  المعنون »غزة: ال أحد بحاجة  بيانها  واسهبت صداقة في 

شرح هذه المسألة على النحو التالي:
تحقق  حتى  السابقين-  وللهجومين   - الهجوم  لهذا  حاجة  هناك  يكن  »لم 
اسرائيل هدفها. ال يريد اي إسرائيلي أو فلسطيني الموت من أجل وقف إطالق 
االلتزام  هو  آنذاك  فعله  اسرائيل  على  كان  ما  وكل  الهاون،  وقذائف  الصواريخ 

باالتفاقيات التي أبرمتها مع حركة حماس، ولكنها لم تفعل.
»يجب على أي اتفاقية لوقف العدوان االسرائيل أن تحتوي على نفس البنود 
التي اشتملت عليها اتفاقية تشرين الثاني من عام 2012- وهي وقف االجتياحات 
مع عدم وجود  ولكن  الحصار عنها.  ورفع  غزة،  إلى داخل  اإلسرائيلية  العسكرية 
آليات تنفيذ دولية، فإن التجارب السابقة بينت أن اسرائيل لن تلتزم باالتفاقية، 
بالتوغالت  بالقيام   2012 الثاني  تشرين  اتفاقية  بعد  فعلت  كما  ستستمر  بل 

العسكرية داخل غزة واالبقاء على حصارها«.32

يتبع

كولينس( لوركان  )تصوير   ٢٠١٤ آب  دوبلن،  فلسطني،  مع  املتضامنني  اإليرلنديني  آالف 
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تصريحه  وفي  فالناجان«،  »تشارلي  والتجارة،  الخارجية  الشؤون  وزير  اما 
لمجلس الشيوخ في البرلمان، فقد قال:

»أشارك تمامًا مجلس الشيوخ والعدد الكبير من المواطنين الرعب واالشمئزاز 
حول المشاهد المروعة التي شهدناها منذ بداية العملية العسكرية اإلسرائيلية... 
أجل  من  معه  وتحدثت  اإلسرائيلي،  السفير  مع  مناسبات  عدة  في  التقيت  وقد 
اإلعراب عن القلق وعدم الرضى الكبيرين من الحكومة حول رد إسرائيل العسكري 
التي  األضرار  من  وأخشى  حماس،  قبل  من  الصواريخ  إطالق  على  المناسب  غير 
بسمعة  تفعله  قد  وما  األبرياء  المواطنين  ضد  العسكرية  عمليتها  تحدثها 

اسرائيل الدولية«.33

المجالس المحلية تتخذ إجراءات من أجل فلسطين
على مستوى الحكومات المحلية، فقد أصدرت عدد من مجالس المحافظات عبر 

الدولة قرارات تتجاوز اإلدانات المعتادة إلسرائيل.
التفاقية  وتعليق  عسكري  حصار  إلى  دبلن  مدينة  مجلس  ق��رار  دعا  فقد 
المقترح »تينا ماك فيج«  األوروبي.34 وقد نقلت  االتحاد  الشراكة اإلسرائيلية مع 
المستشارة في حزب »بيبل بيفور بروفت أيالينس« قائلة: »هذا ثالث هجوم واسع 
ونصف،  سنوات  خمس  غضون  في  الفلسطيني  الشعب  على  اسرائيل  ترتكبه 
فأعمال اسرائيل الهمجية تثير دائما غضبًا شعبيًا وأخالقيًا، تستنكره العديد من 

حاسب أبدًا«.35
ُ
المؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا، اال ان اسرائيل لم ت

كما ان التزم مجلس محافظة »غالواي« بإرسال بيان عاجل إلى وزير الشؤون 
الخارجية، للمطالبة بوضع حٍد للحصار اإلسرائيلي غير القانوني على غزة، ومطالبة 

االتحاد األوروبي بتعليق عضوية اسرائيل في اتفاقية التجارة األورومتوسطية.
ناشط  قال  »كنفارا«،  بلدة  اتخذتها  التي  واإلج��راءات  المقترح  على  وتعليقًا 
السالم المعروف ومنسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في العراق »دينيس 

جي هاليداي«:
حياة  تدمير  عند  مكفوفين  األوروب��ي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  »تصبح 
ذبح، 

ُ
الفلسطينيين، ومجتمعهم، وثقافتهم، باألسلحة المتطورة. فقد رأينا أطفااًل ت

وعائالٍت وأرواح تقتل وتزهق من البر والجو والبحر. يجب تقديم التهنئة لشجاعة 
مجلس محافظة »غالواي« على االحتجاج بشكٍل رسمي، بل وتقديم التهنئة الى 
اآلالف من ابناء الشعب االيرلندي الذين تظاهروا في الشوارع االيرلندية، فشجاعة 
الناس في مجتمع »كينفارا« في مقاطعة البضائع اإلسرائيلية كبيرة جدًا.  شكرا 

لكم جميعًا- فقد جعلتمونا نفخر بأن نكون ايرلنديين«.
»دايل«،  في  البارزين  السياسيين  الممثلين  من شأن  التقليل  ينبغي  ال  كما 
ويطالبون  اسرائيل،  بعقوبات ضد  يطالبون  الذين  المحلية  والمجالس  و«سيناد« 
الحكومة باتخاذ إجراءات حقيقة على مستوى االتحاد األوروبي. فعمل السلطات 
المحلية غير مسبوق. فقد تبنى عدد من مجالس السلطات المحلية المقترحات 
التي  المقترحات  ذلك  في  بما  الماضية،  السنوات  في  للفلسطينيين  المؤيدة 
تكلف المجالس المحلية بعدم الدخول في عقود مع »فيوليا« بسبب اشتراكها في 
بالقدس. وتسلط خريطة  التي تربط المستوطنات  بناء نظام السكك الحديدية 
السابقة  االستثمارات  إجراءات سحب  المقاطعة36 بعض  نشاطات  صداقة حول 

على مستوى السلطات المحلية.

صمت الحكومة االيرلندية تجاه غزة
بقضية  يتعلق  فيما  أوروبية(  )كدولة  نسبيًا  القوي  ايرلندا  لسجل  نظرًا 
فلسطين، كيف يمكن إذن النظر الى ردود فعل الحكومة إزاء شهر من الهجمات 
الخارجية  الشؤون  وزير  هو  السبب  يكون  أن  يمكن  وهل  غزة؟  على  اإلسرائيلية 
والتجارة المعين حديثًا، »شارلز فالناجان«، والمعروف بدعمه إلسرائيل والعضو 

في لجنة أصدقاء اسرائيل التابعة للبرلمان؟
من  يعتبر  الوزير  بأن  أعلم  »أنا  باور«:  »أفريل  السيناتور  قال  االطار،  هذا  في 
المتحمسين لدعم إسرائيل منذ وقت طويل. ورغم ذلك، تقع على عاتقه مسؤولية 

تمثيل وجهات نظر كل الشعب االيرلندي، الذي ُروع مما تفعله اسرائيل«.37
رئيس  يشغل  وقتها  وكان  »فالناجان«،  هاجم   ،2011 الثاني  تشرين  في 
الكاثوليكية  للكنيسة  التابعة  للتنمية  »تروكير«  وكالة  جايل«،  »فاين  حزب 
بسبب حملتها على بضائع المستوطنات اإلسرائيلية، واتهمهم بتنظيم »حملة 
سياسية نشطة جدًا في الشرق األوسط... تروكير تشن هذه الحملة ضد اسرائيل، 

واعتقد بأنها حملة متحيزة وحزبية«.38
يبدوا أن موقف الوزير »فالناجان« سيعزله من مناصب حكومية رسمية بسبب 
ايرلندا عن  أعربت  طالما  اإلسرائيلية.  المستوطنات  ببضائع  يتعلق  فيما  موقفه 
وقوفها الى جانب حظر واسع من االتحاد األوروبي على بضائع المستوطنات. حيث 
قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة األسبق »ايمون جيلمور« عام 2012: »لقد قلت 

سابقًا أن ايرلندا ستدعم أي حظر على منتجات المستوطنات«.39
في 3 تموز 2014، وعلى خطى دول االتحاد األوروبي، قدمت الحكومة االيرلندية 
المبادئ التوجيهية الخاصة بالتعامل مع المستوطنات اإلسرائيلية على الموقع 

االلكتروني لدائرة الشؤون الخارجية.40
بالنشاطات  المتعلقة  المخاطر  حول  المشورة  بتقديم  الحكومة  »ترغب 
ح بأننا ال نشجع أو نقدم الدعم بأي 

ّ
االقتصادية والمالية في المستوطنات، وتوض

شكل من األشكال لهذا النوع من النشاط«.
هذه تعد خطوة صغيرة، لكنها مع ذلك تعد خطوة في االتجاه الصحيح.

انتشرت صور حول العالم لمظاهرة ضّمت أكثر من 150 ألف شخص 
احتشدوا في شوارع لندن بشكل كبير في أوائل شهر آب 2014. موجة 
البلدات  وشوارع  لندن،  أرجاء  جميع  اجتاحت  لفلسطين  مناصرة  بشرية 
من  العديد  حدثت  جنوبها.  إلى  المتحدة  المملكة  شمال  من  والمدن 
التحوالت الجذرية التي أّدت إلى إيقاظ العالم على مجزرة اسرائيل في 
قتل  من  به  تقوم  لما  تفسير  تقديم  في  إسرائيل  فشلت  غزة.  قطاع 
العامة  العالقات  )حمالت  “هاسبرا”  المضللة  دعايتها  عبر  وتدمير 
تزايد  مع  اإلعالم،  وسائل  على  التأثير  في  اسرائيل(  لمواقف  والترويج 
الحرب  ضحايا  حصيلة  ارتفاع  بسبب  إلسرائيل  المنتقدة  األص��وات 
المعارضة  مع  إلى جنب،  اإلسرائيلي، جنبًا  اإلجرام  تأثير  غزة. خلق  على 
الشعبية العارمة، تصّدعات في البنيان الّسياسي الّداعم السرائيل من 
منبوذة  دولة  إسرائيل  كون  فكرة  تزايد  ومع  البريطانية.  الحكومة  قبل 
بسبب سياساتها اإلجرامية، تصاعدت حملة مقاطعة اسرائيل وسحب 

.)BDS( االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
 الحدود. هذه هي الرسالة التي قامت 

ّ
ت إسرائيل كل

ّ
هذه المرة، تخط

وسائل اإلعالم البريطانية بنقلها لترجمة ما يدور في الحرب على غزة. هذه 
ة األحزاب، 

ّ
هي الّرسالة الموجهة من ِقَبل أعضاء البرلمان البريطاني ومن كاف

كل 
ّ

والذين أوضحوا أنهم لم يستقبلوا نداءات من قبل ناخبيهم بهذا الش
على أّية قضية أخرى كانوا يطرحونها. هذه هي رسالة الشعب.

أول تجربة احتجاجية  بأّن  أخبروني  الذين  الّناس  لقد ُصدمُت بعدد 
قيمت 

ُ
لهم كانت بالمشاركة في إحدى المسيرات الثالث الحاشدة التي أ

في شوارع لندن مناصرة لغزة، وإّن نوبة الغضب التي سيطرت على هؤالء 
 

ّ
وأال تتغير  أن  يجب  األمور  أّن  وإدراكهم  استيعابهم  هي  المحتجين 
مّرة  أن يخرجوا لالحتجاج  المتضامنين  تبقى على حالها. ال يريد هؤالء 
أخرى بعد أشهر قليلة ضد جرائم حرب اسرائيل، ولم يكن لديهم الّرغبة 
بالمطالبة فقط بوقف إطالق الّنار وإعالن التهدئة، ولم يقف تضامنهم 
كانوا  فلسطين،  أرجاء  كل  مع  كان  بل  غزة،  في  الفلسطينيين  مع  فقط 
يطالبون بتحرير فلسطين، ويريدون معرفة ما الذي يمكن أن يفعلوه من 

أجل إحداث هذا التغيير.
النشط تجاه مجزرة اسرائيل  الحراك  لمدى  الكبير  المستوى  يرتبط 
الحالية في غزة، بالعمل التضامني الذي تّم القيام به في بريطانيا على 
 )PSC( مدى عشرات السنين. حيث طّورت حملة التضامن مع فلسطين
شبكة من الفروع التي توفر قاعدة وطنية قوية وظيفتها ليس الّرد على 
العدالة.  تحقيق  أجل  من  حراك  بناء  على  العمل  بل  فحسب،  األحداث 
التاريخية  للمسؤولية  العاّم  الوعي  زي��ادة  على  الحراك  هذا  يستند 
أننا نمتلك  والحالية لبريطانيا تجاه فلسطين، إضافة إلى فهم حقيقة 

حدث تغييرًا كبيرًا.
ُ
قّوة جماعية من شأنها أن ت

هناك تشابه بين حركة معارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، 
والحركة المتنامية باتجاه معارضة الفصل العنصري اإلسرائيلي. استغرق 
العنصري في جنوب  الفصل  لتصبح مقاطعة نظام  الزمن  األمر عقودًا من 
أفريقيا حركة شعبية. في المقابل، في غضون بضع سنوات، انتقلت حركة 
مقاطعة نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي من الهامش لتتصدر العناوين 
الرئيسية. على الرغم من أن حركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا لها 
أّن وسائل تنظيم جديدة لعبت دورًا حاسمًا في تنظيم   

ّ
إال جذور عميقة، 

مت ثالث 
ّ
المظاهرات لمناصرة قطاع غزة هذا الصيف. ففي لندن وحدها، ُنظ

أقل من  الرئيسية في  الشوارع  مظاهرات حاشدة، وخمس احتجاجات في 
ن 

ّ
مك مّما  االجتماعي،  التواصل  وسائل  من خالل  لها  التحشييد  تّم  شهر، 

في  وساعدهم  قصيرة،  فترة  غضون  في  أنفسهم  تنظيم  من  المحتجين 
الوصول الى جمهور جديد أوسع وأكبر.

الّتواصل  وسائل  على  حضور  فلسطين  مع  التضامن  لحملة  ك��ان 
االجتماعي قبل بدء مجزرة اسرائيل األخيرة على غزة. ففي شهر تشرين 
لعبت وسائل  الّسابق،  الهجوم اإلسرائيلي  العام 2012، وخالل  الثاني من 
اإلعالم اإلجتماعي دورًا مهّمًا في حشد الّناس وتنظيم االحتجاجات. ولكن 
في صيف هذا العام، وفي االسبوع األول من الهجوم المستمر على غزة، 
خلقت وسائل التواصل االجتماعي عالمًا خاصًا بها، فقد وصل عدد معجبي 
صفحة PSC على الفيسبوك إلى 18 مليون مستخدم، وهذا يعني أّن عددا 

ال يصّدق من الناس وصل إلى الحملة من خالل وسيلة واحدة فقط.
أثبتت شبكات التواصل االجتماعي أهمية ال تقّدر بثمن في التنظيم 
والحشد السريع. فالمظاهرات، كتلك التي أقيمت أمام مقر رئيس الوزراء، 
تّم الترتيب لها وتنظيمها في أقل من 24 ساعة. أيضًا، تّم تنظيم وقفة 

ضامن: تجربة بريطانيا
ّ

بناء الت
بقلم: سارة كولبورن*

أن  الممكن  من  التي  واألعمال  الفلسطينيون،  يحتاجها  التي  األشياء  ضمن  من 
تقدمها الحكومة االيرلندية، فإن إرسال المساعدات الى غزة كان قليال جدًا على قائمة 
األولويات، ولكن الخطوة الجدية التي تذكر للوزير خالل األزمة برمتها )رغم تعبيره عن 
القلق وعدم الرضى(، هي التبرع ب�500,000 يورو لنداء الطوارئ العاجل لألمم المتحدة 

لغزة،41 حيث تعهدت الحكومة بالوقوف إلى جانب الضحايا األبرياء في هذا الصراع.42
لقد كانت بالفعل فرصة مواتية للوزير للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني 
والتصويت على  اإلسرائيلي،  السفير  بإمكانه طرد  في غزة بطريقة مجدية. كان 
دعم القرار في مجلس حقوق اإلنسان، وان يفرض عقوبات أحادية الجانب على 
على  للضغط  األوروب��ي  االتحاد  مستوى  على  ممكن  شيء  أي  وفعل  اسرائيل، 
وبداًل من هذا،  واحد،  الدولة يورو  لن تكلف  األعمال  ان جميع هذه  اذ  اسرائيل- 

فقد اختار كتابة شيك.
الوزير  »أيها  دبلن:  المسيرات في  إحدى  الالفتات في  إحدى  على  وقد كتب 

»فالناجان، كم من األطفال على اسرائيل أن تقتل حتى تتخذ اإلجراءات الالزمة؟

طرد السفير اإلسرائيلي
هناك زخم متزايد حول إمكانية طرد السفير اإلسرائيلي من ايرلندا نتيجة 
موقع  على  االنترنت  على  استطالع  ففي  حكومته.  ترتكبها  التي  الحرب  جرائم 
مع مغادرة  انهم  المستطلعين  األشخاص  أكثر من 66% من  »الجورنال«، صوت 
السفير اإلسرائيلي للبالد.43 اضافة الى ذلك، وقع 32,000 شخص على عريضة على 
الرقم في تزايد مستمر  السفير كذلك،44 وهذا  إلى طرد  االنترنت يدعون فيها 

حيث يحظى بدعم في أوساط بعض السياسيين.
تريفر  السابق  العالمي  والرياضي  ايرلند«  أكشن  »غزة  من  ناشط  وقال عضو 
المخجلة«،  األكاذيب  من  لسلسلة  مصدرًا  السفارة  هذه  أصبحت  »لقد  هوغان: 
تتعلق  وأكاذيب  غزة،  بحصار  تتعلق  وأكاذيب  بفلسطين،  تتعلق  »أكاذيب 
لغزة،  وحصارها  عنفها  في  اسرائيل  تستمر  حين  في  االيرلنديين،  بالنشطاء 
لذلك يجب علينا أن نستمر في مطالبنا بشكل سلمي حتى يحزم السفير حقائبه 

ويغادر ايرلندا«.45
وهذه ليست المرة األولى التي يطرد فيها دبلوماسي إسرائيلي من ايرلندا. ففي 
زورت  اسرائيل  بأن  اتضح  عندما  اإلسرائيلية  السفارة  من  مسؤول  رد 

ُ
ط  ،2010 عام 

جوازات سفر ايرلندية لتنفيذ عملية اغتيال أحد قادة حركة حماس في دبي.46

ترجمة التضامن إلى عمل سياسي
ال يوجد »غالبية صامتة« في ايرلندا. الشعب االيرلندي يلعب دورًا مهمًا في 
الى وطنه.  العودة  العدالة وحقه في  الفلسطيني على تحقيق  مساعدة الشعب 
كما من واجب ايرلندا كعضو في المجتمع الدولي أن تضمن قيام دولة فلسطينية 

مستقلة قابلة للحياة.
القادة السياسيين، والراقصين،  بدءا من الحركات الشعبية، وصوال الى كبار 
وحتى األطباء، فان ايرلندا تقف الى جانب فلسطين بقوة أكثر من أي وقت مضى. 
والتجارة،  الخارجية  الشؤون  وزير  وخصوصًا  ايرلندا،  حكومة  على  يجب  ولكن، 
»تشارلي فالناجان« أن يشعروا بالعار تجاه اختيارهم للوقوف الى جانب الظالم، 

فهذا أمر لن ننساه أبدًا.
المظاهرة  في  مشاركته  أثناء  ماكان«،  »ايمون  والصحفي  والناشط  النقابي 
ال�9 من آب، اوضح السبب وراء وقوف ايرلندا الى جانب  الوطنية في »دبلن« في 

الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر في هذا الدعم مهما كلف األمر قائاًل:
»إنه من العار على العالم أن الشعب الفلسطيني ما زال بعيدًا عن وطنه. هذا 
وطنه،  الى  الفلسطيني  الشعب  عودة  اجل  من  نحارب  نحن  أجله؛  من  نحارب  ما 
ونحارب من أجل أن ينال حريته. المسألة في غاية البساطة. حق هذا الشعب في 
العودة الى وطنه، والعيش بحرية في دولة تعطي كل شخص فيها حقه، سواء 
أكانوا مسيحيين أو يهودًا أو مسلمين، فالحقوق هي نفسها هي حقوق اإلنسان، 

وهي حقوق للجميع، فنحن جميعًا بشر«.47
وحتى إعادة تنشيط هذا التضامن وترجمته الى عمل سياسي متين لوقف 
الذبح اإلسرائيلي الوحشي للمدنيين في بيوتهم وعلى الشواطئ، نتمنى السالمة 
وسط  لضحاياه  المتناثرة  القطع  يلملم  يزال  ال  الذي  غزة  في  المحاصر  للشعب 

المذابح والكوارث.
وكما قال الشاعر الفلسطيني خالد جمعه:

 يا أطفال غزة األشقياء
 يا من أزعجتموني باستمرار بصراخكم تحت نافذتي

يا من مألتم كل صباح بالفوضى واإلزعاج
يا من كسرتم مزهريتي وسرقتم زهرتي الوحيدة من شرفتي
عودوا، واصرخوا كما تشاؤون، عودوا واكسروا كل المزهريات 

واسرقوا كل الزهور
عودوا... فقط عودوا

مؤسسة  في  الرئيس  ونائبة  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  في حقل  تعمل  منتش:  هيالري   *

صداقة- اللجنة االيرلندية للتضامن مع فلسطين.

www.sadaka.ie
لالطالع على الهوامش: الرجاء تصفح النسخة اإللكترونية على الموقع:   *

http://www.badil.org/haq-alawda
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البريطانية  الحكومة  بيوتهم، دعت  في  ُيذبحون  الذين  أولئك  مع  تضامنية 
خاذ اإلجراءات الالزمة، والقت صدًى جماهيريًا كبيرًا. وخالل بضع ساعات من 

ّ
الت

اإلعالن عنها، احتشد المئات من الّناس أمام مقر رئيس الوزراء في 10 داوننغ 
اسما  واحدة  اليد تحمل كل  بخط  وبطاقات مكتوبة  الورود  ستريت، حاملين 
من أسماء الشهداء الذين سقطوا في غزة تكريمًا لهم. هدف االحتجاج إلى 
تحّدي محاوالت الحكومة اإلسرائيلية تجريد الضحايا الذين تقصفهم بدون 

رحمة من إنسانيتهم، وجعلهم مجرد أجساد وأرقام بدون هويات.

له )هاسبرا(
ّ

فشل الدعاية االسرائيلية المضل
 2010 ع��ام  في  فيليبس  ميالني  الصهيونية  والمعلقة  الكاتبة  اعترفت 
عليها  “التفّوق  تّم  فقد  الغرب،  في  العام”  الرأي  معركة  خسرت  “إسرائيل  أّن 
أصاًل”.  بحدوثها  إسرائيل  لم تعترف  ]إسرائيل[ وهزيمتها في حرب “فكرية” 
وسائل  في  “الهاسبرا”  لتعزيز  إسرائيل  رتها 

ّ
وف التي  الموارد  من  الّرغم  وعلى 

لة عن جرائم إسرائيل في 
ّ
الب لنشر الرواية المضل

ّ
اإلعالم الرئيسية، ودفع المال للط

وسائل التواصل االجتماعي لتضليل الرأي العام، فقد تّم تغطية أحداث وتفاصيل 
جرائم الحرب اإلسرائيلية في وسائل اإلعالم الرئيسية بشكل ملحوظ.

الشعب  أّن دعم حقوق  وتكرارًا  مرارًا  الرأي  استطالعات  أظهرت  وقد 
هذه  فقدت  إسرائيل  وأّن  بريطانيا،  في  الجذور  متأّصل  الفلسطيني 
السنوية  “جلوبسكان”  استطالعات  وأظهرت  طويل.  وقت  منذ  الساحة 
المتعاقبة لهيئة اإلذاعة البريطانية BBC أّن إسرائيل واحدة من الدول 
الذي  المشاهدة. وأوجد االستطالع األخير  األربع األكثر سلبية من حيث 
صدر في حزيران عام 2014 أّن 72% من البريطانيين يمتلكون رأيًا سلبيًا 

عن إسرائيل.1
وانعكس هذا الّدعم الشعبي لفلسطين في اآلونة األخيرة في استطالع 
الرأي الذي قامت به صحيفة الجارديان بالتعاون مع المركز المستقل للتسويق 
البريطانيين  الناخبين  أّن 52% من  واالتصال )ICM(، حيث أظهر االستطالع 
يرون أّن اسرائيل تصّرفت على نحو غير متكافئ في هجومها على غزة، بينما 

رأى 19% فقط أنها تصّرفت بشكل متكافئ، وقال 29% انهم ال يعرفون.2
السرائيل  المؤيدة  البريطانية  الضغط  مجموعة  لت 

ّ
قل لذلك،  ونتيجة 

إلسرائيل،  الشعبي  التأييد  لكسب  الهادفة  جهودها  من   )BICOM(
هذا على الّرغم من اإلشارة في بيان رسالة المجموعة األصلي إلى إحداث 
العام  الجمهور  أوس��اط  في  إسرائيل  لصالح  ال��رأي  في  كبير  “تحول 
الموالية  الجماعات  وجّهت  ولذلك،  اليهودي”.  والمجتمع  الرأي  وصناع 
على محاوالت تشويه سمعة  تركيزها  بريطانيا  والمناصرة إلسرائيل في 
أو  المضللة،  اإلسرائيلية  الدعاية  وتعزيز  فلسطين،  مع  التضامن  حركة 
تحّدي  محاوالت  على  تركيزها  الى  باالضافة  اإلعالم،  خالل  من  الهاسبرا، 
حالة عدم االرتياح من قبل النواب وقادة األحزاب إزاء ما تفعله اسرائيل. 
وكما فشلت محاوالت كسب الرأي العام مّرة أخرى لصالح اسرائيل، فشلت 
بالمثل المحاوالت المستمرة لتشويه سمعة حركة التضامن. حيث نجحت 
بيانات ال�PSC من تمكين جذور التضامن ضمن تقاليد مكافحة العنصرية 

والصراعات المناهضة لالستعمار.

فشل الدعاية المضلله إلسرائيل )هاسبرا( مّرة أخرى
خسرت اسرائيل الحرب االعالمية وبشكل حاسم. فعلى الرغم مما تنفقه 
اسرائيل من موارد كبيرة على اإلعالم االجتماعي، من خالل دفع مبالغ مالية 
مليئة  كانت  الفيسبوك  صفحات  أّن   

ّ
إال اإلعالمية،  دعايتها  لنشر  الب 

ّ
للط

يد  على  بغزة من دمار  لحق  وما  الفلسطينيين  الضحايا  التي تظهر  بالّصور 
الجيش اإلسرائيلي. لم يكن بمقدور أّي مجهود من الهاسبرا أن يبّرر بشاعة 
التغطية  على  مباشر  وبشكل  ر 

ّ
أث مّما  غزة،  في  الفلسطينيين  يصيب  ما 

اإلعالمية السائدة والتي استخدمت تغريدات تويتر من قبل المتظاهرين في 
لقي النظر 

ُ
بريطانيا، لنقل التغطية اإلخبارية لما يحدث. ففي كل مّرة كنُت أ

على صحيفة في لندن، سواء كانت ميترو في الصباح، أو ايفننغ ستاندرد في 
الظهيرة، كنت أجد على األقل قصة واحدة تنتقد مجازر إسرائيل في غزة - مع 
وجود أخبار وصور عن الهجمات المدّمرة على مدارس االونروا التي نزح إليها 
الفلسطينيون على غالف الصحيفة. وحتى صحيفة »ديلي تيلغراف« قامت 
بعرض انفوغرافيك )مخطط معلوماتي بياني( حول األطفال الذين قتلتهم 
 )4 Channel( اسرائيل في غزة وأدرجت أسماءهم وأعمارهم. أما القناة الرابعة
فقامت بعرض برامج إخبارية تفصيلية حول ما يجري في غزة ومنها ما عرضه 
مقدم البرامج »جون سنو« بشكل مباشر من غزة. وفي المقابل، تّم استهداف 
محطة البي بي سي لتغطيتها المنحازة إلسرائيل، حيث أصبح مكتب المحطة 

أمام  باأللوف  احتشدوا  الذين  المتظاهرين  أنظار  محط  لندن  في  الرئيسي 
مت أمام استوديوهات البي بي سي في 

ّ
المكتب، إضافة إلى الوقفات التي ُنظ

ع ما يصل ال45 ألف مشاهد 
ّ
جمع أّنحاء بريطانيا. وفي غضون بضعة أيام وق

عريضة احتجاجية ضد البي بي سي.

التغير السياسي
غط 

ّ
مع استمرار عمليات القتل التي قامت بها إسرائيل يوميًا، فأّن الض

على الحكومة البريطانية بقي متصاعدًا. وأّدى فشل رئيس الوزراء ديفيد 

لتصّرفات  وصفه  في  متكافئ«  »غير  كلمة  استخدام  في  حتى  كاميرون 

الحكومة. ففي  وارسي« من  »البارونة  استقالة  إلى ضرر يتعّدى  إسرائيل 

المظاهرة الجماهيرية الثانية التي انطلقت من أمام الّسفارة اإلسرائيلية 

إسرائيل  مع  األسلحة  تجارة  بحظر  المتحدثون  البرلمان، طالب  إلى ساحة 

وفرض العقوبات عليها. كان للّدعوات التي تنادي للحّد من تجارة األسلحة 

الحكومة  في  إنقسامات  إلى  أّدى  أّن��ه  حّتى  كبيرًا؛  صدى  إسرائيل  مع 

بخصوص هذا الشأن. دفعت هذه االنقسامات الى إعالن حكومة المملكة 

استأنفت  حال  في  إلسرائيل  األسلحة  لبيع  عقدًا   12 تعليق  المّتحدة 
هجومها على غزة.3

جِد نفعًا إلصالح العالقات في 
ُ
عيفة والمخجلة لم ت

ّ
 أّن هذه االستجابة الض

ّ
إال

الحكومة، ومع إشارة وارسي في تغريدة لها على تويتر: »لن يتّم تعليق تراخيص 

تصدير األسلحة في حال استئناف األعمال العدائية! ما يعني ان على الكثير من 

التراخيص«. ووصف  الحكومة معايير وقف  أن تستوفى  أن يموتوا قبل  الّناس 

نائب رئيس الوزراء نيك كليج إسرائيل بأّنها »تجاوزت الخط األحمر«، وأشار بأّنه 

ق بتراخيص تصدير األسلحة.
ّ
يشاطر وارسي القلق فيما يتعل

لالعتراف  البرلمان  أعضاء  من  المزيد  الحكومة  من  وارس��ي  رحيل  دفع 

خاذ إجراءات 
ّ
بكونهم غارقين بالمراسلة مع الناخبين الذين يدعونهم إلى ات

لوقف جرائم إسرائيل. واحدة من نماذج الرسائل التي صاغتها ال�PSC أرسلت 

بواسطة 60 ألف ناخب للنواب في بضعة أيام فقط.

التشققات في البنيان السياسي البريطاني موجودة، وكانت حّتى قبل بدء 

عبي وتأثيره على 
ّ

غط الش
ّ

آخر هجوم إسرائيلي على غزة. ومن األمثلة على الض

الّسياسة ما حدث في كانون األول عام 2013، عندما أصدرت الحكومة البريطانية 

المستوطنات  وقانونية  شرعية  بعدم  إّياها   
ً
رة

ّ
مذك للشركات،  توجيهات 

اإلسرائيلية، ونصحتهم بإعادة الّنظر في األمر لما قد يضر بسمعتهم الّتجارية 

لم  التوجيه  أّن هذا  المستوطنات. ومع  التجارية مع  في حال ممارسة األعمال 

العام،  الّصحيح – ففي صيف هذا  االتجاه  أّنه كان خطوة في   
ّ

إال يكن كافيًا، 

حاد األوروبي األخرى تحذيرات بنفس الخصوص.
ّ
أصدرت دول االت

فإّن   ،2015 أّيار  في  إجراؤها  المقّرر  العامة  االنتخابات  موعد  اقتراب  ومع 

لتحميل ممثلينا   خمس سنوات 
ّ

لدينا فرصة واحدة كل أّن   - للناخبين  رسالتنا 

لممارسة   PSC�ال ولقراراتهم. تخطط  لهم  تأثير كبير  - وهي وجود  المسؤولية 

األسلحة،  لتجارة  حّد  بوضع  للمطالبة  وذلك  أيلول   9 يوم  البرلمان  على  الضغط 

وفرض العقوبات التي ينبغي تطبيقها. وبالّنسبة للحكومة البريطانية، فعليها 

الّتمّسك بالقانون الدولي في تعاملها مع إسرائيل.

بناء التضامن
من  العديد  حدثت  الماضية،  العشر  السنوات  م��دى  على 

المجتمع  فئات  جميع  بين  جمعت  التي  الكبيرة  المظاهرات 

إسرائيل  ِقَبل  من  كبير  هجوم  لكل  استجابة  وذلك  البريطاني 

ضد الفلسطينيين. وفي الوقت ذاته، كان هناك أيضًا زيادة في 

حمالت التضامن التي لم تكن مجّرد رّدة فعل على جرائم الحرب 

التحالفات  لبناء  مؤّيدة  حمالت  كانت  بل  وحسب،  اإلسرائيلية 

خاذ اإلجراءات - وخاّصة باستخدام حملة الBDS. أّدى االعتصام 
ّ
وات

ل أكثر من 
ّ
داخل الحركة النقابية الّتجارية في بريطانيا والتي تمث

6.5 مليون عامل إلى تبّني جميع النقابات الكبرى سياسة صارمة 

الكونغرس  حاد 
ّ
ات يمتلك  حيث  الفلسطينيين.  حقوق  لصالح 

للمهن البريطانية )TUC( اليوم سياسة لمقاطعة الشركات التي 

تستفيد من اإلحتالل اإلسرائيلي، والجدار الفاصل والمستوطنات. 

مع  تجاريًا  تتعامل  التي  الشركات  عانت  الصيف،  هذا  وقبل 

أهافا، وعدم قدرتها  المقاطعة – مثل شركة  تأثير  اسرائيل من 

على تجديد عقد اإليجار لمتجرها الرئيس في لندن، وخسارة شركة 

فيوليا الكثير من العقود واألموال جّراء حمالت المقاطعة المحلية 

التي توّسعت على المستوى الوطني. كما تعهدت سلسلة متاجر 

Tescos، وهي من آخر المتاجر التي تبيع بضائع المستوطنات، بأّن 

متاجرها ستزيل منتجات المستوطنات بداية شهر سبتمبر 2014. 

ت السوبر ماركت 
ّ

كما تّم إبالغ سلسلة متاجر Sainsburys، ومحال

المتعاونة،  ماركت  السوبر  ت 
ّ

محال حذو  تحذو  أن  بضرورة  األخرى 

Ha-و  Agrexco لبضائع الموردين  استخدام  عن  ف 
ّ
 والتوق

ركات التي تتعامل ببضائع المستوطنات 
ّ

diklaim وغيرها من الش

االحتجاجات،  من  وبعد سلسلة   ،2014 وخالل صيف  اإلسرائيلية. 

 EcoStream تغلق متجرها الرئيسي SodaStream رأينا شركة

علن أّنها لم تعد 
ُ
في مدينة برايتون، وسلسلة متاجر جون لويس ت

 G4S شركة  أعلنت  كما   .SodaStream منتجات لتخزين  ط 
ّ
تخط

أّنها لن تطلب تجديد عقودها مع مصلحة السجون اإلسرائيلية، 

وذلك في اجتماع جمعيتها العمومية.

على  االحتجاجات  في  المقاطعة  شعارات  شعبية  إلى  واستنادًا 

االنضمام  إلى  الّدعوة  صدى  أن  نرى  الماضية،  القليلة  األسابيع  مدى 

التضامن  أّن  حيث  بريطانيا.  في  بقوة  يترّدد   BDSال المقاطعة  لحملة 

مع الفلسطينيين، ودعم نضالهم من أجل الحرية، متأّصل بعمق داخل 

الرأي العام البريطاني. ومهّمتنا اليوم هي محاسبة الحكومة البريطانية 

لدعم  المتواصل  الضغط  وبناء  إسرائيل،  جرائم  مع  تواطئها  وإنهاء 

فلسطين الحرة.

سارة كولبورن: رئيسة حملة التضامن مع فلسطين )PSC( في بريطانيا.  *

لالطالع على الهوامش: الرجاء تصفح النسخة اإللكترونية على الموقع:   *

http://www.badil.org/haq-alawda

ضامن: تجربة بريطانيا
ّ

بناء الت
بقلم: سارة كولبورن*

)palestinecampaign.org )املصدر:   ٢٠١٤ آب  لندن،  فلسطني،  مع  تضامنية  أوروبية  مسيرة  يف  اآلالف  مئات 

ة الّصامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرة
ّ
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في صباح اليوم التالي لليلة القدر، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة لتصل 
ألفها األول. أمضيُت ليلة القدر مع أصدقائي في رام لله بعد المشاركة في مسيرة 
ال�48 ألف المناصرة لغزة. كانت نقطة انطالق المسيرة من وسط رام الله باتجاه 
حاجز قلنديا، ولكن ما بدأ كمسيرة سلمية جمعت حشودًا من العائالت واألطفال 
ع في العربات، انتهى بإصابة العديد من الشّبان الفلسطينيين بالرصاص 

ّ
والرض

ًا 
ّ
ونقلهم إلى المستشفيات في رام الله. في هذه األثناء كان حاجز قلنديا مكتظ

بالمتظاهرين لدرجة يصعب فيها التنفس ومحّصنًا بشكل كبير بالجنود الذين 
كانت  بينما  المتظاهرين.  على  الحّي  الرصاص  يطلقون  األب��راج،  على  تمركزوا 
سيارات اإلسعاف تتهافت لنقل الجرحى من حاجز قلنديا، رحُت أتساءل: لماذا 
ال يوجد مستشفى بين قلنديا ورام الله؟ فالمسافة بين قلنديا واقرب مستشفى 

في القدس ورام الله والبيرة، تعتبر بعيدة.
كان من المقّرر أن أغادر فلسطين في الليلة التالية وأعود إلى الواليات المتحدة، 
الله والقدس  رام  الطرق بين  ة 

ّ
لكن قّوات الجيش اإلسرائيلي كانت قد أغلقت كاف

خالل الليل، وكان من المتوقع أن يستمر هذا االغالق خالل النهار أيضًا. عند بزوغ 
حاجز  إلى  بسيارته  أخذني صديقي  فشيئا،  يسود شيئًا  الهدوء  بدأ  وحين  الفجر، 
قلنديا. مع أن صديقي كان يتوقع أن يكون الحاجز مغلقًا، لكنه كان مفتوحًا. ومع أّنه 

كان مفتوحًا لإلسرائيليين فقط، استطعت أن أشق طريقي إلى القدس.
في تلك الليلة، وحيث كنت استعد للمغادرة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، 
مثل،  حولي  من  العبارات  بعض  وتكّررت  تهدئتي.  يحاولون  حولي  من  الناس  كان 
بالحسنى”،  يعاملونك  وسوف  معهم  تتعاون  أن  حاول  غضبهم،  إثارة  تحاول  “ال 
“لماذا علينا المرور بكل هذه اإلجراءات غير الضرورية والمزعجة؟”. كانوا يتحدثون 
والذين  المبتسمين”،  “الغيستابو  تل-أبيب  مطار  في  اإلسرائيلي  األمن  ضّباط  عن 
يطلقون على أنفسهم “قسم أمن المطار”. أثناء استماعي لهذه العبارات، استذكرت 
أنها  تعتقد  كانت  والتي  النازي،  النظام  ظل  في  عاشت  التي  اليهودية  الجاليات 
فإنهم  صالحين،  كمواطنين  النوايا  حسن  وأظهرت  النظام  مع  تعاونت  حال  في 
 نحو المعتقالت، ومن ثّم الى غرف 

ّ
سيكونون بخير. ولكّن هذا التعاون لم يقدهم إال

لوال  الناس  الماليين من  النازيين قتل  بمقدور  لم يكن  بحياتهم.  أودت  التي  الغاز 
سذاجة الضحايا وايمانهم أّن التعاون مع النازيين والتنازل لهم سيبقي األمور على 
ة في مطار بن غوريون، 

ّ
أحسن حال. وعند المقارنة بين السياسات العنصرية والمذل

وسياسات التطهير العرقي وقتل الفلسطينيين في غزة، سنجد أنها تنبع من نفس 
األيديولوجية الصهيونية. وكما رأينا خالل العقود السبعة المنصرمة، فإّن التعاون 

لم يأت بأّية نتيجة ولم يجعل األمور على حال أحسن.
وأي  لم يكن هتلر وحشًا،  األمر،  بأّنه وحش. في حقيقة  كان يقال عن هتلر 
هنالك  المقابل،  في  وحوش.  اسمه  شيء  يوجد  ال  لكم  يقول  ان  بامكانه  طفل 
والتعاون من قبل جهات أخرى  الدعم  قون 

ّ
الذين يتل القساة  الناس  العديد من 

في سبيل ارتكاب أمور فظيعة يعجز عنها الوصف. لم يكن هتلر فريدًا من نوعه، 
فهناك سلسلة من القادة بين رجال ونساء قادوا مجتمعات بأكملها، وأقدموا على 
 أن هذه الجرائم لم تكن 

ّ
ارتكاب جرائم مشينة ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. إال

لتحدث لوال تعاون الضحايا والمجتمع مع مرتكبي الجرائم بشكل عام.
النزاع  حّدة  تخفيف  إلى  يقود  أن  اإلسرائيلية  السلطات  مع  التعاون  بإمكان 
ر “حق” اسرائيل في 

ّ
والشعور بالطمأنينة لوقت قصير، ولكن في الوقت ذاته يجذ

إذالل وإرهاب الفلسطينيين، وبموافقتنا نحن، أصحاب الضمائر الحية، على كل ما 
تمارسه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وسواء كّنا فلسطينيين أم ال، فالنداء 

اآلن لنا جميعًا هو ليس فقط عدم التعاون، بل أيضا مقاومة الظلم واالضطهاد.
حماس،  حركة  نحو  غزة  في  يحدث  ما  على  اليوم  هام 

ّ
االت أصابع  تتهافت 

نهايات  تأّسست حماس في  عندما  غزة  على  تبدأ هجماتها  لم  إسرائيل  أّن   
ّ

إال
الثمانينيات. الهجوم االسرائيلي على غزة بدأ عندما خلقت اسرائيل هذا القطاع، 
وممتلكاتهم  ارضهم  اقُتلعوا من  الذين  الفلسطينيين  اآلالف من  إليه  وهّجرت 
في فلسطين المحتلة عام 1948. ال يملك الفلسطينيون في غزة خيار: إّما المقاومة 
والموت، أو العيش بسالم. تضعهم إسرائيل أمام خيارين آخرين: إّما الموت دفاعًا 

عن حقوقهم في مواجهة عدوهم، أو الموت وهم نائمون في أسّرتهم.
تتعّرض غزة اليوم »للعقاب« كونها المنبه الذي يوقظ إسرائيل والعالم على 
ما  وإنشاء  العرقي،  التطهير  بحق فلسطين، وهي  كبت 

ُ
ارت التي  األولى  الخطيئة 

لم  الفلسطينية  المقاومة  أّن  من  الرغم  وعلى  مكانها.  اليهودية  بالدولة  يسّمى 
 أّنها تصّور على أّنها تهديد لوجود 

ّ
ل أي تهديد عسكري على إسرائيل، إال

ّ
تشك

دولة إسرائيل. ففي مستوطنة »نحال عوز« الحدودية مع قطاع غزة، وهو المكان 
الذي تصطف فيه الدبابات اإلسرائيلية كل مرة يكون فيها غزو بري للقطاع، وقف 
وألقى   1956 نيسان  في  العين،  معصوب  اإلسرائيلي  الجنرال  دايان«،  »موشيه 
خطابًا لجنوده قال فيه: »وراء هذا الجدار، هناك بحر من الحقد والكراهية، ورغبة 
للسخرية، بعد ستة أشهر عندما احتلت  يا  باالنتقام.« وأضاف »ديان«،  شديدة 
اسرائيل غزة، ُعّين »أبي« حاكمًا عسكريًا للمنطقة، وحينها قال: »لم أر أي حقٍد أو 
كراهيٍة، لم أرى سوى أناس محبين للحياة، يعملون معًا من اجل مستقبل أفضل.«

وحتى اليوم، ال يزال الضّباط والساسة اإلسرائيليون يقولون عن غزة ما قاله 
موشيه ديان: قدر اسرائيل أن تعيش بقوة السيف، ويجب عليها أن تهاجم غزة 
لون أي تحّد عسكري إلسرائيل، 

ّ
ما أمكن، على الّرغم من أّن الفلسطينيين ال يشك

ّ
كل

أو حتى تهديد. ففي نهاية المطاف، ال يمتلك الفلسطينيون أّية دبابة أو سفينة 
حربية أو طائرة مقاتلة، أو حتى جيش نظامي. وعليه، لماذا الخوف؟ لماذا تستمر 
هذه الحملة ضد غزة منذ اكثر من ستة عقود؟ الن الفلسطينيين في غزة، أكثر من 

أي مكان آخر، يشكلون تهديدًا لشرعية اسرائيل.
العنصرية  بين  ما  لرباط غير مقدس جمع  الشرعي  الوليد غير  اسرائيل هي 
ل الالجئون الفلسطينيون، وهم غالبية السكان في قطاع 

ّ
واالستعمار، بينما يشك

غزة، تنبيهًا دائمًا إلسرائيل بعدم شرعيتها، وتذكيرًا بجريمة التطهير العرقي 
ة موارد 

ّ
التي على أساسها نشأت دولة اسرائيل. فما يعيشه أهل غزة من فقر، وقل

وقيود على حريتهم، يقف أمام تناقض صارخ مع ما يملكه اإلسرائيليون من وفرة 
موارد وحرية وقوة، والتي هي باألصل من حق الفلسطينيين.

أنه في حال تعاونت مع المسؤول   إلى ليلة مطار بن غوريون. قيل لي 
ً
عودة

 أنني رفضت هذا العرض 
ّ

المناوب عن التفتيش فإن العملية ستتم بسالسة، إال
الرقم  نفس  يحمل  ال��ذي  الملصق  ووض��ع  التفتيش  عملية  أنهوا  »السخي«. 
التسلسلي على أمتعتي، ووكانوا قد عاملوني بنفس الطريقة التي يعاملون بها 

الفلسطينيين. حينها قيل لي أن »أسلوبي لم يعجبهم«.
عن  زاد  غزة  في  قتلوا  الذين  األبرياء  عدد  فان  الكلمات،  هذه  اآلن  أكتب  وبينما 
والذي  يطاق،  ال  الذي  والعنصري  الوحشي  النظام  إنهاء  وجوب  إّن  ضحية.  األلفين 
المقاومة الفلسطينية  الراهن، وإّن انتقاد  أنشأه الصهاينة في فلسطين، هو المطلب 
أمر غير مقبول. ما يجب فعله هو فرض المقاطعة على اسرائيل وسحب االستثمارات 
الدبلوماسيين  على  أّن  كما  البشعة.  جرائمها  بسبب  عليها  العقوبات  وفرض  منها، 
اإلسرائيليين العودة لبلدهم متوجين بالخزي والعار، وعلى القادة اإلسرائيليين والضباط 
أخذ  ومع  القضائية.  المحاكمة  من  دائم  يعيشوا في خوف  أن  الخارج  الى  المسافرين 
كل هذه اإلجراءات، يجب أن نمتنع عن التعاون مع، والخضوع إلسرائيل، أو التنازل عن 
العالم  بأن  وأطفال  وآباء  أمهات  بأن يظهر ألهالي غزة من  المقاومة. هذا وحده كفيل 

يكترث ألمرهم، وأن عبارة » لن يتكرر هذا أبدًا« ستصبح أكثر من مجرد وعد كاذب.

اإلسرائيلي،  العنصري  الفصل  ونظام  للصهيونية  مناهض  إسرائيلي  وكاتب  ناشط  بيليد:  ميكو   *

يعيش في الواليات المتحدة األمريكية. من أبرز مؤلفاته: إبن الجنرال: رحلة إسرائيلي في فلسطين.

الطريق من المحرقة اليهودية إلى مجزرة غزة يمر بمطار بن غريون
بقلم: ميكو بيليد*

)ActiveStills )املصدر:   ٢٠١٢ نيسان  أبيب،  تل  مطار  يف  األجانب  النشطاء  لعشرات  فلسطني«  يف  بكم  »مرحباً  حملة  ضمن 
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منذ نشوء الحركة الصهيونية نهايات القرن التاسع عشر وحتى يومنا 

هذا، كان هناك وبشكل دائم، العديد من اليهود حول العالم الذين تناولوا 

مسألة أو فكرة وجود دولة قومية لليهود في فلسطين. العدوان اإلسرائيلي 

األخير على قطاع غزة، والذي أطلقت عليه اسرائيل عملية »الجرف الصامد«، 

ضت عنه نقلة نوعية وغير مسبوقة في أوساط اليهود في أمريكا نحو 
ّ
تمخ

النشاط  هذا  يقوم  بينما  اإلسرائيلية.  والسياسات  الممارسات  مناهضة 

منذ  خاصة  قرن،  نصف  مدى  على  تطورت  متعددة  أسس  على  المناهض 

 أّنه في نفس الوقت يكشف عن بعض التوجهات الجديدة 
ّ

عام 1967، إال

أنشطة  تصعيد  في  فعلي  بشكل  التطورات  هذا  رؤية  يمكن  والمشجعة. 

الحركة على أرض الواقع وتوسيع نطاق النقاش حول كل ما هو على المحك، 

هذه  كل  الليبراليين.  للصهاينة  الثابتة  جاهات 
ّ
واالت المواقف  فضح  وفي 

العوامل تظهر، على نطاق أوسع، داخل الواليات المتحدة )بل وعلى النطاق 

العالمي(. ليس مستغربا في حدث عاجل مثل عدوان »الجرف الصامد« أن 

تطبيق  أجل  من  والتعبئة  الضغط  على  وقادرة  مجموعات مستعدة  تعمل 

العدالة في فلسطين وإسرائيل.

 Jewish Voice for( مة »الّصوت اليهودي من أجل الّسالم
ّ
ل منظ

ّ
شك

ُ
ت

 على هذه الجماعات. يأتي 
ًّ
Peace(” والتي تأّسست في عام 1996، مثااًل حيا

مة الّصوت اليهودي من 
ّ
على رأس قائمة العمل واالنشطة المستمرة لمنظ

خالل  من  واليهودية-األمريكية  األمريكية  المشاركة  توسيع  الّسالم  أجل 

القاعدة الشعبية، اإلعالم، وغيرها من الحمالت )مثل لعب دور بارز في تعزيز 

شهر  في  المتحدة  الواليات  في  المشيخية  الكنسية  اتخذته  الذي  القرار 

كاتربلر  شركات  من  دوالر  مليون   21 مبلغ  بسحب  المتعلق   2014 حزيران 

لالحتالل(.  داعمة  شركات  تعتبر  والتي   )HP( باكرد  وهيوليت  وموتوروال 

مة 
ّ
التي تنفذها منظ الحمالت  المشاركة في  الى ذلك، فإّن توسيع  اضافة 

النشطاء  حشد  خالل  من  واضحًا  كان  الّسالم  أجل  من  اليهودي  الّصوت 

له غزة، وذلك  الذي تتعرض  الفوري على الهجوم  للرد  المؤيدين  واألعضاء 

من خالل تنظيم المسيرات في الشوارع، واالعتصام المدني، واالحتجاجات 

االنترنت  على  المنشورة  العرائض  تقديم  إلى  إضافة  المدن،  عشرات  في 

المشاركة  على  القائمة  االجتماعي  اإلع��الم  ومبادرات  الضغط  وخطابات 

وغيرها. هذا أيضًا ما قامت به العديد من المجموعات اليهودية االخرى، من 

اليهود قول كلمة ال«! ومجموعة »يهود من أجل حق  بينها مجموعة »على 

للصهيونية«،  المعادية  العالمية  اليهود  و«شبكة  للفلسطينيين«،  العودة 

مت وشاركت في العديد من الفعاليات والمظاهرات العالمية في 
ّ
حيث نظ

بكة العنكبوتية. أيضًا، على الشبكة العنكبوتية، يمكن 
ّ

الش الشوارع وعلى 

الدخول الى العديد من المدونات ومواقع األخبار التي يكتبها اليهود، والتي 

ينشرها  التي  التقارير  مثل  اللهجة،  شديدة  وتقارير  تعليقات  تتضّمن 

.www.mondoweiss.net مدّوني

المجموعات،  اهتمام هذه  الكبير في  التصاعد  كان  متوقعًا  لم يكن  ما 

فضاًل عن تأسيس واطالق العديد من المجموعات الجديدة. فخالل عملية 

نقلة  الّسالم  أجل  من  اليهودي  الّصوت  مة 
ّ
منظ الصامد«، شهدت  »الجرف 

قرابة  ازدادت  بحيث  االلكتروني،  بريدها  قائمة  مشتركي  عدد  في  نوعية 

عدد  فيما تضاعف  أسابيع،  األربعة  تتجاوز  ال  فترة  في  ال���50,000 مشترك 

معجبيها على موقع الفيس بوك ثالث مرات، ليصل 184,000 معجب، وبالكاد 

جديدة  مجموعات  لتشكيل  الطلبات  مواكبة  على  قادرة  مة 
ّ
المنظ أصبحت 

لها في الواليات المتحدة األمريكية، حيث هناك قرابة 18 مجموعة جديدة 

تستعد لمباشرة العمل في اآلونة األخيرة. 

في الوقت ذاته، ظهرت مجموعة جديدة تحمل اسم »إن لم يكن اآلن« 

الشهيرة  األخالقية  الدعوة  من  اسمها  أخ��ذت  )والتي   IfNotNow#
التواصل  مواقع  عبر  هيليل(  اليهودي  والباحث  للحكيم  األول  القرن  من 

وتنظيم  الشارع  تحريك  على  سريع  بشكل  المجموعة  عملت  االجتماعي. 

مكتب  في  مدني  اعتصام  تنفيذ  تضّمنت  التي  المناهضة،  االنشطة 

نيويورك لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، حيث قام اعضاء هذه 

المجموعة بتالوة “الكاديش” )صالة الحداد اليهودية( على أرواح الضحايا 

الذين قتلوا في غزة وقرأوا أسماؤهم. وقد وجهوا رسالة الى رئيس المؤتمر 

“كانوا  انهم  فيها  جاء  إليهم،  التحدث  رفض  الذي  هوينلن”،  “مالكوم 

غاضبين ألن هناك الكثيرين مّمن تحدثوا عن أرواح الفلسطينيين وكأنها 

أقل أهمية أو اقل شأنًا من أرواحنا، غاضبين ألن هنالك العديد من الذرائع 

قّدم لتبرير قتل الفلسطينيين.”
ُ
التي ت

وبينما نشهد اليوم تحواًل غير مسبوق في المواقف تجاه اسرائيل من 

ل النسبة األكبر في هذا 
ّ
جميع األعمار، فإّن الجيل الجديد من اليهود يشك

اآلراء  لفرز  الماضية،  السنة  جري 
ُ
أ الذي  اليهود”  السكان  التحول. ف�”مسح 

العمر  بحسب  مضطردًا  انخفاضًا  أظهر  األمريكان،  لليهود  النظر  ووجهات 

من   %38 بإسرائيل”:  قين 
ّ
“متعل أنفسهم  يعتبرون  الذين  اولئك  بين 

 18 بين  أعمارهم  تتراوح  مّمن   %25 و   65 أعمارهم  تتجاوزت  مّمن  اليهود 

لتشمل  تتعداه  بل  فحسب،  اليهود  تشمل  ال  التغييرات  هذه  )مثل  و29. 

األمريكيين بشكل عام أيضًا. أظهرت استطالعات الرأي التي أجراها مركز 

الذين تزيد  أّن 55% من  أواخر تموز عام 2014  لألبحاث في  “بيو وغالوب” 

أعمال إسرائيل في غزة مبّررة، بينما أجمع %25  أعمارهم عن 65 يعتبرون 

مّمن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 قالوا عكس ذلك(.

االحتالل  ضد  االحتجاجات  في  المنخرطين  اليهود  عدد  ي��زداد  بينما 

التحّركات  كانت  السابق  في  أيضًا.  تتغير،  مطالبهم  ف��إّن  االسرائيلي، 

م تحت شعار “حل الدولتين”. بينما 
ّ
نظ

ُ
 ما ت

ً
الجماهيرية لهذه الجماعات عادة

يمتلك نشطاء اليوم آراء متعددة، فإّن »حل الدولتين« لم يعد موقفًا جماعيًا 

وال حتى امكانية واقعية في ظل التوّسع الكبير للمستعمرات اليهودية في 

الضفة الغربية. في حين تّركزت االحتجاجات هذا الصيف على العدوان على 

 أّنها تناولت أيضًا مسائل أساسية وجوهرية مثل، الحصار على غزة، 
ّ

غزة، إال

االحتالل، الّنكبة وحق العودة لالجئين الفلسطينيين )تلقى مشروع التعليم 

 )Nakba Education Project – NEP( حول النكبة في الواليات المتحدة

العديد من الطلبات من ناشطين ومعلمين للتزود بالمعلومات ذات الصلة(. 

مة الّصوت اليهودي من أجل الّسالم والعديد من النشطاء اليهود 
ّ
إّن منظ

يدركون أّن هذه القضايا يجب أن تكون في الطليعة كجزء من جدول األعمال 

المستمر على المدى البعيد، ولتنظيم العمل المتواصل كشركاء في الحراك 

األوسع لتحقيق العدالة في فلسطين.

ل الّنداء الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها 
ّ
يشك

في  المتواصل.  العمل  هذا  من  هاّمًا  جزءًا   )BDS( عليها  العقوبات  وفرض 

ركات التي 
ّ

الواقع، استهدفت العديد من نشاطات االعتصامات المدنية الش

مثاًل،  ففي “سياتل”  المّتحدة.  الواليات  أنحاء  مختلف  في  االحتالل  تدعم 

لمكافحة  مثليون  مة 
ّ
ومنظ الّسالم  أجل  من  اليهودي  الّصوت  مة 

ّ
منظ قامت 

نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي بإغالق مدخل مصنع بوينج للدفاع، بينما 

م متظاهرون آخرون مسيرة تمثيل لمشاهد الموت في غزة، وقاموا بقراءة 
ّ
نظ

القبض  لقي 
ُ
أ أيضًا،  الحرب.  تلوا في 

ُ
ق الذين  الفلسطينيين  هداء 

ّ
الش أسماء 

مة الّصوت اليهودي من أجل الّسالم داخل مقر شركة 
ّ
على نشطاء من منظ

»بوينغ« في شيكاغو. قامت »بوينغ«، والتي ُصّنفت عام 2012 كثاني أكبر موّرد 

 64 AH15 ومروحيات أباتشي من نوعA-F لألسلحة في العالم، ببيع مقاتالت

إلسرائيل، والتي تقوم اسرائيل حاليا باستخدامها في الهجمات على غزة.

أيضًا،  المهم  من  فإّنه  النشطاء،  بهؤالء  وأجسادنا  قلوبنا  تتعلق  بينما 

باالستناد الى الى التحليل الجذري للوضع القائم، االعتراف بالتحول الهام 

أصبحت جلّية هذا  التي  اليهودية-األمريكية  الليبرالية  الصهيونية  داخل 

اد من أصحاب المكانة الّرفيعة، الذين طالما 
ّ
لون والنق

ّ
الصيف. يقوم المحل

منهم  )نذكر  السابقة  األزم��ات  في  إلسرائيل  المتواصل  دعمهم  أظهروا 

من  تشايث  وجوناثان  كوهين،  روجر  تايمز  نيويورك  في صحيفة  الكاتب 

مجلة نيويورك، وليون ويسلتير من نيو ريبابلك( بكتابة العديد من المقاالت 

اإلسرائيلي  العنف  الخطر بشأن  ناقوس  ارتياحهم وضرورة دق  حول عدم 

والديموقراطية  اليهودية  ِقَيم  الّترّدي في  ما أسموه  وإزاء  ان غزة، 
ّ
ضد سك

مفاهيمهم  إيصال  على  دوم��ًا  يصّرون  قون 
ِّ
المعل ه��ؤالء  إسرائيل.  في 

ذلك،  مع  إلسرائيل.  ودعمهم  حّبهم  على  دين 
ّ
مؤك للغير  وانتقاداتهم 

األشكال  من  شكل  وبأي  تظهر  لم  إسرائيلية  حكومة  يشهدون  وألنهم 

أّية إرادة في الّسعي إلى تحقيق الّسالم مع الفلسطينيين، وتحمل دعوات 

سافرة للتطهير العرقي )وأسوأ من ذلك ايضا(، وعاصروا كيف كانت تقمع 

أصغر المعارضات في اسرائيل، فإّن عليهم اآلن أن يتعاملوا مع التناقضات 

المالزمة اللتزامهم بمعتقداتهم في دولة من الممكن أنت تكون إثنوقراطية 

يهودية وديموقراطية.

يومًا  يؤمنوا  لم  الذين  أو  االيمان،  عن  توقفوا  الذين  للنشطاء  يمكن 

بالفكر الصهيوني، أن يعتبروا هذا الكالم مضيعة للوقت: يبدو أن الكّتاب 

المعاناة الحقيقية  المعرفي لديهم أكثر من  التنافر  منزعجين مّما يسّببه 

ينشره  فيما  التناقضات  عن  يكشفون  كونهم  ذلك،  ومع  للفلسطينيين. 

منها  عاني 
ُ
ت التي  التصّدعات  يظهر  ذلك  فإّن  األقل،  على  السائد  اإلعالم 

من  تزيد  باألحرى  أو  إلسرائيل،  األمريكي  الليبرالي  اليهودي  الّدعم  أسس 

هذه التصدعات وتوسعها.

»ذا  األسبوعية،  اليهودية  الوطنية  الجريدة  قامت  ذات��ه،  الوقت  في 

فعلى سبيل  الناقدة.  اإلخبارية  والتقارير  التحليالت  بعض  بنشر  فورورد«، 

الصهيوني »جوناثان جيرمي غولدبرغ«، صاحب  الكاتب  لم يعاني  المثال، 

تأنيب  أّي  من  طويلة،  فترة  منذ  ف��ورورد«  »ذا  مجلة  في  األسبوعي  العمود 

عبي للحملة ضد 
ّ

مير عندما صّرح قائاًل: من أجل جني التأييد والدعم الش
ّ

للض

حماس والحرب على غزة، فإّن حكومة نتنياهو كذبت بشأن حالة المستوطنين 

حاّدة  كريكاتورية  رسومًا  أيضًا  الجريدة  وتنشر  كما  المخطوفين.  الثالثة 

وبالرغم من محدودية  »الي فالي«.  الكاريكاتير  بريشة  مصحوبة بتعليقات 

ل إشارات قوية تدل على تغير في السياق.
ّ
 أّنها تشك

ّ
هذه المساهمات، إال

واحد من األشياء الذي نّبهنا اليها تاريخ اليسار اليهودي الّناشط في 

المعارضين  األمريكان  اليهود  أعداد  تزايد  في  يتمثل  المتحدة،  الواليات 

غير  ارتفاعًا  األولى  الفسلسطينية  االنتفاضة  اإلسرائيلي. شهدت  للعنف 

المناهضة لالحتالل، والتي ضّمت مجموعات  مات 
ّ
المنظ أعداد  مسبوق في 

من جميع أنحاء البالد. ومّرة أخرى، خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية، نزل 

فوا صفحاتهم التحريرية المحلية في جميع أنحاء 
ّ
اليهود الى الشوارع ووظ

الواليات المتحدة. وهذا ما آلت إليه األمور مع كل تصعيد لألعمال العدائية: 

مات اليهودية الرئيسية تتآزر مع بعضها البعض، وتشتد المعارضة.
ّ
المنظ

ولكن، في الواقع، نحن نعتقد أّن هذه المّرة مختلفة لسببين: األّول وهو 

القفزة النوعية للحراك، سواء في األرقام أو على أرض الواقع، والثاني مواصلة 

المتحدة  الواليات  في  اليهود  من  شديدة  وبرغبة  الجماهيري  التنظيم 

لمعالجة القضايا األساسية مثل النكبة وحق العودة. تعمل مجموعات مثل 

مة الّصوت اليهودي من أجل الّسالم باستمرار كحلفاء مع الحركات التي 
ّ
منظ

 إخالص في حمالت 
ّ

يقودها الفلسطينيون من أجل العدالة، وتشارك بكل

مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها. ومع 

دخول أعداد أكبر في الحراك، أصبحت الجماعات اليهودية في وضع أفضل 

للعمل مع حلفاء اخرين )مثل الحملة األمريكية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي( 

لتحّدي نفوذ اللوبي اإلسرائيلي )آيباك، وحّتى األكثر عددًا مثل المسيحيين 

الصهاينة ومصّنعي األسلحة(.

أّن العمل لتغيير سياسة الواليات المتحدة ال يزال هائاًل.  نحن نعرف 

الشيوخ  أقّر مجلس  الصامد،«  »الجرف  أّيام منذ إطالق عملية  فخالل عشرة 

صّوت  آب،  من  األّول  وفي  إسرائيل.  يدعم  قرار  على  باإلجماع  األمريكي 

أمريكي  دوالر  مليون   225 بقيمة  السرائيل  طارئ  تمويل  على  الكونغرس 

القرار  هذا  )وكان  حماس  صواريخ  ضد  الجوي  للدفاع  الحديدية«  »القبة  ل� 

باإلجماع في مجلس الشيوخ، و395 مقابل 8 في مجلس النواب(. ولكن، قبل 

 شحنات األسلحة 
ّ

أسابيع قليلة فقط، أعلن البيت األبيض أّنهم ُيراجعون كل

بداية صغيرة  وبالّرغم من كونها  إسرائيل.  إلى  الدفاع  وزارة  ترسلها  التي 

 أّنها بالتأكيد حركة جيدة في اتجاه إيجابي.
ّ

جّدًا، إال

المشروط  غير  اليهودي  الدعم  ضعف  واستمرار  الّسياق،  تغّير  مع 

نجد  فإّننا   – اثنوقراطية  كدولة  مكانتها  أو  لسياساتها  سواء   - إلسرائيل 

اليوم في ذلك سببًا يدعو للتفاؤل. ولكن العمل المستمر للجماعات اليهودية 

وسحب  اسرائيل  لمقاطعة  الحثيثة  الدعوة  في،  وتشارك  مع،  تقف  التي 

لتحقيق  األخ��رى  والجهود  عليها،  العقوبات  وفرض  منها،  االستثمارات 

العدالة والمساواة وااللتزام نحو تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك 

 
ّ

التزام السياسة الخارجية للواليات المتحدة بهذه المبادئ، فإّن ذلك يظل

أكثر أهمّية وأكثر صعوبة من أي وقت مضى.

مة »الّصوت اليهودي من أجل السالم« 
ّ
دونا نيفيل ومارلين كلينبيرج نيمرك: أعضاء في منظ  *

مة الّصوت اليهودي من أجل الّسالم. وكلتاهما عضوتان في اللجنة 
ّ
وتعمل دونا أيضًا مع منظ

التنسيقية لمشروع التعليم حول النكبة في الواليات المتحدة، ودونا عضو مؤسس في مجموعة 
»على اليهود قول كلمة ال«.

المجموعات اليهودية المناصرة للشعب الفلسطيني
في الواليات المتحدة األمريكية

بقلم: دونا نيفيل ومارلين كلينبيرج نيمرك*

ة الّصامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرة
ّ
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منذ انتخابي عضوًا في البرلمان البريطاني عام 1983، وأنا أشارك 

اإلنسان  بحقوق  قة 
ّ
والمتعل العادلة  القضايا  عن  باستمرار  داف��ع 

ُ
وأ

بحق  اسرائيل  سياسات  تطّرف  ازدي��اد  ومع  الفلسطيني.  عب 
ّ

للش

عب الفلسطيني على مّر السنين، اال ان تأثير هذه السياسات ظل 
ّ

الش

بسيطًا على الرأي العام. وبرغم ان سرعة الّتحول بطيئة بطئ الحلزون 

ق 
ّ
فيما يتصل بتوسيع جبهة الذين يؤمنون أّن الّسالم يمكن أن يتحق

عب الفلسطيني، اال إّنه 
ّ

فقط من خالل االعتراف الكامل بحقوق الش

من الجدير اإلشارة هنا إلى أّن الحكومات األوروبية واقعة تحت ضغط 

سياسي كبير من الرأي عام. على سبيل المثال، أوضح وزير الخارجية 

ِولَيم هيج في بيان له الشهر الماضي منهجية الحكومة البريطانية 

بخصوص األزمة المستمرة في غزة، وعلى الرغم من أّنه لم يعِط اإلجابة 

االستيطان سياسة  بأّن سياسة  اعترف  أّنه   
ّ

إال أردت سماعها،  التي 

أّن  لالهتمام  المثير  ومن  غزة.  عن  الحصار  رفع  يجب  وأّنه  خاطئة، 

أظهروا تعاطفهم  غزة  الوزير عن قضية  الذين سألوا  النواب  غالبية 

وهو  للموضوع  االعتيادي  السرد  من  بداًل  الفلسطيني،  عب 
ّ

الش مع 

المشتعلة هي “حرب بين اسرائيل وحركة حماس”. في  الحرب  أن 

نهاية شهر تموز، دخل البرلمان في عطلة، وأصبح الوضع أكثر سوءًا 

مما كان عليه في السابق.

يتم  اآلن،  ولغاية  فلسطين  عن  البرلمان  في  النقاش  بدأ  أن  منذ 

التاريخي  والدور  األولى  العالمية  للحرب  عادي،  غير  وبشكل  الّتطّرق 

رق األوسط والمنطقة. بالتأكيد، فإّن دور 
ّ

الذي لعبته بريطانيا في الش

بريطانيا ليس بالجديد في المنطقة، وكونها كانت قّوة استعمارية 

كبرى في القرن التاسع عشر، فإّنها كانت تطمع بشكل كبير للّسيطرة 

 بعد أن قامت قّواتها 
ً
على مصادر البترول في الشرق األوسط، خاّصة

مع  العالقة  توطيد  فإّن  وعليه،  بالنفط.  الفحم  باستبدال  البحرية 

النفط في العراق وإيران أصبح امرًا مهمًا. ُجّمدت الخصومة  خزانات 

بين اإلمبراطورية البريطانية والفرنسية أثناء الحرب العالمية األولى، 

من  وقفت كل  بينما  لها،  عدوًا  ألمانيا  اعتبرت  منهما   
ّ

كل ألّن  وذلك 

 
ّ

كل كانت  ألمانيا.  جانب  إلى  والعثمانية  النمساوية  اإلمبراطورية 

بعد  العثمانية  اإلمبراطورية  لنهاية  تتوقان  وبريطانيا  فرنسا  من 

هزيمة ألمانيا. وفي عام 1916 ُوِضعت اتفاقية سايكس - بيكو سرًا 

للعامة  السّرية  االتفاقية  الحرب. ظهرت هذه  وذلك لتقسيم غنائم 

الحكومة  قررت  الحرب، عندما  انتهاء  بعد حوالي خمس سنوات من 

اإلمبراطورية  أرشيف  عن  االفراج  السوفييتي  االتحاد  في  البلشفية 

ال  الخطة.  وتواطؤهم في هذه  معرفتهم  عن  الذي كشف  الروسية، 

سايكس  اتفاقية  على  بت 
ّ
ترت التي  اآلثار  اليوم  لغاية  نعيش  نزال 

الذي   1917 عام  بلفور  وعد  آثار  نعيش  زلنا  ال  بالمثل  ورّبما  بيكو،   -

في  اليهودي  العام  الرأي  من  بداًل  الصهيونية،  الرضاء   
ً
محاولة كان 

أرضًا إلقامة دولة يهودية في فلسطين،  اعطاهم  بوعد  أوروبا وذلك 

اإلمبراطورية  داخل  المقيمين  الفلسطينيين  وعد  ذاته  الوقت  وفي 

العثمانية باألمان.

سيطر على االنتداب البريطاني عدد من التناقضات الكامنة في 

المتحدة  األمم  بتصويت  انتهت  لكّنها  بلفور،  لوعد  األصلي  النص 

على إقامة دولة اسرائيل ضمن حدود محددة، وسيطرة األردن ومصر 

بين  العالقة  أن  من  وبالرغم  فلسطين.  من  المتبقية  األراض��ي  على 

اسرائيل وبريطانيا كانت مهّددة بفعل تفجير فندق الملك داوود في 

 أن هذه العالقة سرعان ما تطّورت لتصبح عالقة عسكرية 
ّ

القدس، إال

العدوانية،  اسرائيل  وبالرغم من حروب  قوية، وكذلك فعلت فرنسا. 

أوروبا  غرب  مع  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  عالقاتها  أن   
ّ

إال

أظهرت بعض  أّنها  ومع  األمريكية،  المتحدة  الواليات  أّما  تتغير.  لم 

أكبر  إلى  بعد  فيما  تحّولت  أنها   
ّ

إال اسرائيل،  إقامة  حول  الشكوك 

انها 
ّ
داعم ومزود حربي لها. نجحت اسرائيل، وبالرغم من أن عدد سك

تطور  أن  في  اليوم،  حتى  اليهود(  )من  ماليين  الخمسة  يتجاوز  لم 

التكنولوجيا واألسلحة النووية، ولم يكن ذلك ليتحقق لوال مساعدة القوى 

النووية، بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية. كما وإّن استمرار 

مضايقة المحكمة العليا اإلسرائيلية للخبير النووي مرداخي فعنونو، الذي 

كشف أسرار إسرائيل النووية بعد سجنه لمدة 18 سنة، يدل على درجة 

مة في إسرائيل ورغبتها الدائمة في االنتقام.
َ
من جنون الَعظ

هناك عامالن مهّمان سيطرا على الحوار السياسي في المنطقة منذ 

بين مصر اسرائيل في عام 1979  التقارب  بالرغم من  األّول،  الثمانينات. 

عن  االمتناع  في  اسرائيل  أّن سياسة   
ّ

إال من سيناء،  اسرائيل  وانسحاب 

بسياستها  لالستمرار  سببًا  كان  المستقبلية  أو  الحالية  حدودها  إعالن 

التوسعية، وهي سياسة تبّنتها العديد من األحزاب في اسرائيل إيمانًا 

 
ّ

 هذه المستوطنات ما هي إال
ّ

منهم بفكرة اسرائيل الكبرى. وبالّتالي كل

تمهيد لعملية االستيالء الكامل على الضفة الغربية. ومن الواضح أيضًا 

لألمم  العامة  الجمعية  أغلبية  ِقَبل  من  السياسي  العزل  من  بالرغم  أنه 

تتضمن  للغاية  نشطة  خارجية  سياسة  بعت 
ّ
ات اسرائيل  فإن  المّتحدة، 

بناء  حاولت  ومؤخرًا  السودان،  جنوب  مع  واقتصادية  سياسية  عالقات 

 
ّ

عالقة مع المنطقة الكردية الغنية بالنفط شمال العراق. وبالّرغم من كل

 أّن قوة العناصر 
ّ

وجه لها على أعمالها العدائية في غزة، إال
ُ
اإلدانات التي ت

ل في الطرف 
ّ
المتطّرفة فيها تزداد بشكل مستمر. من ناحية أخرى، تشك

اآلخر من المعادلة ممثل للفلسطينيين، نشط وبرز بعد حرب عام 1967، 

الكثيرين  الفلسطينية، واعتراف  التحرير  مة 
ّ
تمثل ذلك في صعود منظ

الجمعية  في  جري 
ُ
أ الذي  الهام  التصويت  إلى  إضافة  العالم،  حول  بها 

العاّمة لألمم المّتحدة لَنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية.

استندت اسرائيل بما قامت به من جرائم وأفعال غير مشروعة في غزة 

في عامي 2009 و2012 خالل عمليتي الرصاص المصبوب وعامود السحاب 

إلى الحط من قيمة حكومة حماس في غزة، وأّن ذلك سيعطيها الفرصة 

لتقسيم  وغيره  بلير  توني  إستراتيجية  على  ولعبت  بفعلتها،  لتفلت 

ساقيها  على  غزة  وقفت  بعدما  المرة،  هذه  وفي  الفلسطيني.  عب 
ّ

الش

العدوان والتفجيرات مباشرة بعد تشكيل  بناء نفسها، واجهت  وأعادت 

حكومة موّحدة لفلسطين مكّونة من حماس وفتح والمبادرة الفلسطينية 

بقيادة الدكتور مصطفى البرغوثي. بيد أّن ردود الفعل حول العالم هذه 

المرة على سقوط 2000 شهيد و10,000 جريح، ونصف مليون مشّرد، 

مختلفة،  كانت  نظيفة  مياه  على  حصولهم  يصعب  مّمن  ومليون 

فإسرائيل اليوم معزولة كما لم تكن معزولة من قبل.

 مصطلح “وقف إطالق النار” حدود الكلمة نفسها، وبينما 
َ
لم يتخط

 أّنه يصعب 
ّ

يحافظ استمرار وقف إطالق النار على أرواح الكثيرين، إال

يترافق  أن  بل يجب  غزة،  بقعة جغرافية مغلقة مثل  تنفيذه ضمن 

الحصار عن غزة، ويتبع بوقف سياسة  بإنهاء  يبدأ  مع تغيير جذري 

عام 2006.  غزة  الحال في  كان  المستوطنات، كما  وإزالة  االستيطان، 

 بمعزل 
ً
عندما يتم مناقشة القضية الفلسطينية فإّن ذلك يتم عادة

عن طرح قضية الالجئين الفلسطينيين في الشتات الموجودين في 

مخيمات لبنان وسوريا واألردن وغيرها. لذلك، ال بّد من إدراجهم في 

سمع.
ُ
النقاش السياسي الفلسطيني وال بّد ألصواتهم أن ت

الجرأة  فلدينا  الغربية،  أوروب��ا  دول  في  نعيش  الذين  نحن  أّما 

حول  تدور  التي  االحتجاجات  حجم  من  نستمّدها  التي  والشجاعة 

العالم، بما فيها المظاهرة الكبيرة التي ضمت حوالي 10,000 مواطن 

التساؤالت  واثارة  الصوت  لرفع  غزة،  على  العدوان  أبيب ضد  تل  في 

االتحاد  يلعبه  الذي  واالقتصادي  العسكري  الدور  حول  المتزايدة 

األوروبي، إضافة إلى ما تقّدمه الواليات المتحدة األمريكية من دعم 

في  هام  دور  وهذا  والدبلوماسي.  المادي  الصعيد  على  محدود  غير 

سياق دعم الحقوق الفلسطينية.

يتم تصنيع المكّونات الرئيسة للطائرات بدون طيار في بريطانيا، 

اليوم،  نحن  اسرائيل.  من  الثقيلة  األسلحة  باستيراد  نقوم  ونحن 

اإلنسان  حقوق  ودع��م  الوحشية  التجارة  لهذه  حّد  بوضع  نطالب 

والعدالة للشعب الفلسطيني. واليوم في الوقت الذي فيه تتم إدانة 

في  العراق  في  الذبح  وعمليات  وسوريا  أوكرانيا  في  القتل  عمليات 

العدالة والواجب أن يكون هناك إدانة  العالم، فانه من  أنحاء  جميع 

اسرائيل  وألعمال  غزة  في  فلسطيني  ألفي  من  أكثر  لقتل  مساوية 

الحربية غير المتكافئة في حربها على قطاع غزة.

جيرمي كوربن: عضو في البرلمان البريطاني، عن حزب العمال.  *

الغرب، إسرائيل وفلسطين: قراءة تاريخية نقدية
بقلم: جيرمي كوربن*

)Oxfam )املصدر:   ٢٠١٤ آب  لندن،  البرملان،  ساحة  يف  فلسطني  مع  تضامني  نشاط 

ة الّصامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرة
ّ
غز



23 اأيلول  2014

ومن  العالم  دول  تواجهها  حقيقة  فلسطين  استعمار  يعتبر 

»ومنحازًا  داعمًا  موقفًا  االيطالية  الحكومة  تبنت  بينما  ايطاليا.  ضمنها 

قليلة  أصوات  )هناك  الماضية  عامًا  الثالثين  مدار  على  اسرائيل«  إلى 

جدًا داخل الحكومة تغّرد خارج هذا السرب(. لكن هناك جزء كبير من 

المجتمع االيطالي يعتبر نفسه جزءا ال يتجزأ من النضال الفلسطيني، 

ل هذا 
ّ
ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري. يتشك

انطالق  نقاط  وجود  مع  الشعبية،  والتجمعات  واللجان  الجمعيات  من 

من  هناك  وشعبها.  فلسطين  أجل  من  العمل  آليات  حول  مختلفة 

روف 
ّ
 اهتمامه على الظ

ّ
ز جل

ّ
ينطلق بدافع إنساني محض، وبالتالي يرك

الشعب  حقوق  يدعم  من  وهناك  االحتالل،  نتيجة  الطارئة  اإلنسانية 

الفلسطيني دعمًا مبنيًا على دراية بالّسياق الّسياسي-التاريخي لنضال 

عب الفلسطيني.
ّ

الش

دعت  التي  الحركات  فيها  ظهرت  التي  السنوات  في  األمر  وصل  وقد 

وجه  على  فلسطين  إلحتالل  بالّنسبة  لته 
ّ
مث وما  الصهيونية،  مواجهة  الى 

الخصوص، إلى خلق وعي عميق أّدى إلى مستوى عاٍل من المشاركة وتحليل 

ردود الفعل والسياسات. سنوات التحول هذه بدأت في المقاطعة »لمعرض 

الكتاب في تورينو« عام 2008، الذي أراد إلسرائيل أن تكون ضيف الشرف، 

كما شهدت هذه السنوات المظاهرات الوطنية الضخمة، التي تتميز بمئات 

المبادرات في كل أنحاء البالد بوجود عشرات اآلالف من األشخاص الذين نزلوا 
الى الشوارع وشاركوا في المسيرات والتظاهرات.1

باالضافة الى ذلك، تخلل تلك سنوات التظاهر ضد »مهرجان إسرائيل« 

في ميالن عام 2011، الذي شهد تحّركًا كبيرًا من جميع أنحاء البالد، باإلضافة 

إلى تنظيم سلسلة من المبادرات المحلية التي انتهى بها المطاف إلى 

أّسس  الذي  فلسطين،3  منتدى  كذلك سنوات  وهي  وطنية.2  مظاهرات 

عام 2001 والذي كان من بين مبادرات أخرى. ان مطالبة الفلسطينيين في 

عام 2005 بمقاطعة اسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات 

عليها،4 شّجعت على انطالق مباردات مهّمة ومثمرة. باإلضافة الى ذلك، 

شهدت سنوات المد هذه تنظيم الوفد االيطالي لمسيرة الحرية الى غزة 

مسيرة  هدفت  المصبوب«.6  »الرصاص  حرب  تلت  التي   2009،5 عام  في 

الحرية الى كسر الحصار عن غزة، وأظهرت مشهدًا من التضامن، وهمشت 

اثر المواقف المتناقضة والمتضاربة، خصوصا تلك التي تكتفي بالدعوة 

بروز  المد  اإلنساني. شهدت سنزات  والدعم  التعاطف  باب  للتدخل من 

التجربة االيطالية في أسطول الحرية عام 2008 - الذي شارك فيه بعض 

الناشطين من منتدى فلسطين - والذي هدف الى كسر الحصار عن غزة 

والمحاوالت  كالقوافل،  مبادرات  عدة  الحدث  هذا  تبعت  وقد  البحر.7  عبر 

الذي  اإلنساني  غير  اإلسرائيلي  الحصار  كسر  إلى  هدفت  التي  األخرى 

تعاني منه غزة منذ عام 2006.

الفلسطينية  القضية  اعادت  المد  سنوات  ان  بثقة  القول  يمكن 

إلى جدول أعمال كبار الحركات االيطالية في السنوات األخيرة. وكان 

»ستيفانو  مثل  المهمة  الشخصيات  من  العديد  بفضل  أيضًا  ذلك 

بين  من  كان  الذي  المانيفستو(،8  صحيفة  في  )صحفي  تشاريني« 

له الفضل في تسليط الضوء  الذي كان  المروجين لمنتدى فلسطين 

على ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال،9 باإلضافة الى تنظيم جوالت سياسية 

للوفود خالل الذكرى السنوية للمذبحة، وذلك إلظهار واقع المخيمات 

الذي أصبح  المذبحة  لبنان باستعادة ذكريات موقع  الفلسطينية في 

التي  السنوات هي  أّن تلك  القول  لذلك، يمكن  للنفايات.10  اآلن مكبًا 

ز بدوره مفاهيم متقدمة 
ّ
بنت فيها ايطاليا تضامنًا واعيًا وملموسًا، عز

كمفهوم “الدولة الواحدة” حيث يتساوى فيها الجميع في الحقوق، 

وحيثما  التاريخية  فلسطين  في  قائمًا  يزال  ال  الذي  للظلم  وكحٍل 

يتواجد الجئوها.

واجهت هذه التجربة أزمة كبيرة نتيجة عدم الوضوح وانعدام الشجاعة 

تجاه ما كان يجرى في فلسطين، وبالتحديد نتيجة تراجع دور منظمة التحرير 

الفلسطينية  الوطنية  والسلطة  اسرائيل  بين  الكبير  التعاون  الفلسطينية، 

األمن، واالقتتال  والمفاوضات على موضوع  اوسلو،11  اتفاقية  ُولدت من  التي 
الداخلي في غزة بين حركتي حماس وفتح.12

تحليل  على  قادرة  ايطاليا  في  التضامنية  الحركات  بعض هذه  تكن  لم 

هذه األحداث المهّمة وفهم سياقها الصحيح وكانت النتيجة تساقط ما ُبني 

بشكل تدريجي. لم تؤد المناقشات في اوساط حركة التضامن االيطالية حول 

ما يجري في فلسطين الى توضيح الرؤوية وتوحيد الموقف. وما زاد في تعقيد 

الداخلي  خشية  الفلسطيني  الوضع  العزوف عن اعطاء موقف بشأن  االمر،  

الفلسطينيين  من  فلسطينية  أكثر  بأنها  التضامن  حركة  اتهام  خطر  من  

أنفسهم.

نتيجة ذلك العزوف والضبابية، تراجع االداء الجماعي الموحد وهو انجاز 

مهم هذا من جهة، وظهرت مواقف خاطئة ومختلفة من جهة أخرى، كإعادة 

بنفس  الوقوف  لموقف  عودة  حتى  أو  لشعبين«،  »دولتين  شعار  اقتراح 

المسافة من الطرفين المحتل االسرائيلي والشعب الفلسطيني. ورغم انتشار 

العشرات من المبادرات التي عّمت إيطاليا )التحّركات التي استمرت ألسابيع(، 

فإن ذلك قد سلط الضوء على عدم قدرة ايطاليا على بناء مبادرة موحدة رّدًا 
على الهجوم األخير على غزة.13

ومع ذلك، فإّن تجربة جديدة تظهر ببطئ اآلن نتيجة جهد مجموعة 

من الّرفاق في ميالن، انخرطوا في تفكير نقدي ال يقتصر على مراجعة 

خاذ مسار 
ّ
تجربة الماضي وحدها، بل لبناء اسس موحدة. فقد استطاعوا ات

التي  االيطالية  والمبادرات  المجموعات  من  العديد  اليه  انضّمت  جديد 

رت فيها 
ّ
وافقت على المشروع ورّحبت به، حيث بدأوا من النقطة التي تعث

تجاربهم السابقة - وهي تحليل الوضع الحالي في فلسطين باإلضافة 

شعارات  وتجديد  مذكورة،  الحين  ذلك  حتى  تكن  لم  شعارات  لتبني 

أخرى.

مّر هذا النهج بمراحل مختلفة شملت اطالق مبادرة غرفة العمليات في 

وتنظيم  اليسار«،14  مع  فلسطين  مع   – والقوة  »الوحدة  عنوان  تحت  ميالن 

اجتماع مع »ميتشل جورجيو«،15 وعقد ثالث مؤتمرات وطنية ترفع شعار »من 

ميالن،  في  الفلسطينية«  المقاومة  جانب  الى  الدولي  الكفاح  الى  التضامن 

اطياف  من  فاعلة  مشاركة  هذه  شملت  ايطاليا.16  في  وتورينو  وفلورنسا، 

نتج عن  المشترك.  التحليل  نحو  بدأت تنتقل  التي  الحقائق  مختلفة حول 

ذلك ايضًا تنظيم مظاهرة وطنية في مدينة تورينو في ال30 من تشرين 

بين  ثنائيًا  اجتماعًا  تستضيف  أن  المقّرر  من  كان  17حيث   ،2013 الثاني 

الصهيونية بعنوان:  الى تنظيم مؤتمر حول  باإلضافة  ايطاليا وإسرائيل،18 

حضره  والذي  والتطبيق”،19  النظرية  الصهيونية:  معاداة  »الصهيونية/ 

المشكلة من خالل  مع هذه  تاريخيًا  تعاملوا  الذين  المتحدثين  من  العديد 

والدولية،  الحيوية  عالقاته  كل  في  لفلسطين  الصهيوني  االحتالل  تحليل 

وآثاره العسكرية واالقتصادية والثقافية. وقد تّم نشر العديد من مداخالت 

هذا المؤتمر.

فلسطين«20  »جبهة  وهي  جديدة  وطنية  هيئة  إنشاء  تّم  بالنتيجة 

تحليل  على  تعمل  التي  المختلفة  المنظمات  من  شبكة  تدير  التي 

اليسار  فإّن  للمقاومة،  واضح  دعم  تقديم  أجل  ومن  الفلسطيني.  الوضع 

الفلسطيني واللجان الفاعلة وأي شخص يحارب الصهيونية وضعوا عّدة 

تقرر  فقد  ولهذا  »وطننا«:  في  الصهيونية  مواجهة  أّهمها  من  أهداف 

عقد اجتماع عام في تشرين أول2014، 21 ليقود حملة ضد الحضور الكبير 

لعرض  التحضير  الى  باإلضافة  ميالن،  في   2015 اإلكسبو  في  إلسرائيل 

والتواطؤ  الوظيفي،  األمن  وانعدام  األراض��ي،  تدمير  سيمثل  األوبرا  في 

ميالن  في  الرفاق  جميع  دور  بأّن  نعتقد  ونحن  واالستغالل.  المافيا  مع 

التي ظهرت  والمتزايدة  الواضحة  الّتناقضات  ليتحّدى  يعود  أن  ينبغي 

في فلسطين. لذلك من المهم مناقشة اآلراء ووجهات النظر والممارسات 

أنواع  وعلى  مشترك،  برنامج  على  االتفاق  ومحاولة  واالستراتيجيات 

ل بمقدار معين من الناحيتين السياسية والتشاركية، وذلك إلثبات 
ّ
الّتدخ

مقدرتهم على تغيير األمور. كما نعتقد بأّن “جبهة فلسطين” تسير في 

ريق الصحيح، وأّن بإمكانها أن تتقدم بثقة وحزم بمواقفها المعادية 
ّ
الط

للرأسماليين والمكافحة لإلمبريالية.

www.palesti- :أنظر الرابط ،)Palestina Rossa Collective( حول مجموعة فلسطين الحمراء * 

narossa.it

لالطالع على الهوامش: الرجاء تصفح النسخة اإللكترونية على الموقع:   *

http://www.badil.org/haq-alawda

ضامن االيطالي مع فلسطين
ّ

مالحظات حول الت
اعداد: مجموعة فلسطين الحمراء*

بيليتسا( ماركو  تصوير:   ،Music for Peace )املصدر:  إيطاليا  جنوا،  يف  فلسطني  مع  تضامنية  نشاطات 

ة الّصامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرة
ّ
غز
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الصامد”  “الجرف  المسماة  االسرائيلية  العسكرية  العملية  الى  النظر  عند 
انها تأتي في سياق وجود صراع مسلح مستمر  اغفال  على قطاع غزة، يجب عدم 
واحتالل حربي ممتد منذ عقود. كما وانه ال يجب اغفال حقيقة ان  سكان قطاع غزة 
من  اكثر  منذ  النار  بقون  عليهم  مفروض  مشدد  إسرائيلي  حصار  تحت  يعيشون 
سبعة أعوام، وهذا يشكل احد أنواع العقاب الجماعي، ويعد خرقًا صريحًا للقانون 
الدولي اإلنساني.1 ان الحالة الموجودة قبل اندالع الحرب على غزة تموز 2014، والتي 
تتمثل في االنتهاكات المستمرة والممنهجة للحقوق الفردية والجماعية األساسية 
للفلسطينيين، واإلجراءات العقابية والقهرية غير القانونية التي اتخذتها اسرائيل 
بحق الفلسطينيين في سائر االرض المحتلة قبل هجومها األخير على قطاع غزة، 
51 من  المادة  بموجب  النفس  الدفاع عن  بالحق في  اإلسرائيلي  االدعاء  تجعل من 
في  المدنيين  على  العسكرية  الهجمات  لتبرير  الهادف   – المتحدة  األمم  ميثاق 

المنطقة-   إدعاء غير شرعي وليس له اي سند قانوني او اخالقي.  
للعدوان  نتيجة  يحدث  لم  غزة  قطاع  لسكان  الحالي  الجماعي  التهجير  ان 
 بقتل العديد 

ً
اإلسرائيلي فحسب،2 والذي اتسم  باستهداف المدنيين متسببأ

طبقتها  رسمية  لتعليمات  نتيجة  أيضًا  هو  بل  تبريره،  يمكن  ال  بشكل  منهم 
من  بالخروج  القطاع  سكان  من  اآلالف  “مئات  أمرت  التي  اإلسرائيلية  القوات 
أحياء بأكملها، واالنتقال إلى مالجئ وأماكن أخرى”.3 تعد الطرق التحذيرية التي 
المكالمات  خالل  من  لمنازلهم  المدنيين  إخالء  طلب  في  اسرائيل  استخدمتها 
استخدمتها  أخرى  طريقة  إلى  إضافة  عشوائيا،4  المنشورات  والقاء  الهاتفية 
األسطح”،  على  “الطرق  تسمى  غزة  قطاع  على  السابقة  حروبها  خالل  إسرائيل 
قبل قصفها  المنازل  أسطح  لضرب  متفجرة  غير  تحذيرية  إطالق صواريخ  وهي 
كتحذير للمدنيين إلخالء منازلهم،5 هذه الطرق جميعها اعتبرت مؤخرًا من قبل 

األمم المتحدة غير مشروعة.6
يكن  لم  وما  المدنيين،  أمن  ذلك  يتطلب  لم  ما  القسري،  التهجير  يشكل 
كما  العرفي،  الدولي  اإلنساني  للقانون  انتهاكا  إضطرارية”،  عسكرية  ألسباب 
نصت على ذلك المادة129،7 وانتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن 
حماية المدنيين في وقت الحرب )اتفاقية جنيف الرابعة(،8 وهي انتهاكات ترقى 

إلى جرائم الحرب،9 والجرائم ضد اإلنسانية.10
الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  االستئناف  هيئة  قبل  من  لوحظ  لقد 
يجعل  ]للمدنيين[  حقيقي  خيار  وجود  غياب  أن   “  ،)ICTY( السابقة  بيوغوسالفيا 
“القسري”  التهجير  طبيعة  تفسير  ينبغي  ال  انه  كما  قانوني”.11  غير  تهجيرهم 

بطريقة ضيقة؛ حيث ال يقتصر مفهوم القسرية هنا على استخدام القوة الفيزيائية 
أو  القوة  باستخدام  التهديد   “ بسبب  قسرا  التهجير  يحدث  قد  بل  المباشرة، 
االضطهاد  االحتجاز،  اإلكراه،  العنف،  من  الخوف  بسبب  يحدث  كالذي  االضطهاد، 
أي  ضد  أو  بعينهم،  أشخاص  أو  شخص  ضد  السلطة  استعمال  إساءة  أو  النفسي، 
شخص آخر، أو عن طريق استغالل ظروف قسرية”، والتي ال تعطي للشخص خيارًا 

حقيقيًا، وبالتالي هذا النوع من التهجير، يعتبر تهجيرا غير طوعي )قسري(.12 
التي  اإلسرائيلية  السياسات  حول  المقال  لهذا  الرئيس  الهدف  يتمحور 
الذي  االمر  طوعي،  خيار  لديهم  يكون  ان  امكانية  من  غزة  قطاع  سكان  حرمت 

يجعل من تهجيرهم جريمة حرب.
يشار هنا ان التهجير القسري بوصفه جريمة ضد االنسانية، لن يتم تناوله 
أن  إثبات  يجب  روما، حيث  معاهدة  بموجب  نظرا لخصوصيته  المقال،  هذه  في 
هذه الجرائم تشكل جزءا من سياسة الدولة أو سياسة حكومية منظمة،13، الثبات 

وقوع الجريمة، وهذا ما ال تتسع له هذه المقال.14

جرائم الحرب واتفاقية روما

القانون الدولي اإلنساني يتضمن  مجموعة من القواعد التي يشكل انتهاكها 
االنتهاكات  “تشكل  العرفي،  اإلنساني  الدولي  للقانون  ووفقا  حرب.  جرائم 
الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي جرائم حرب”.  15 وبالمثل، فإن النظام األساسي 
لمعاهدة  روما  ينص على أن “قيام دولة االحتالل، على نحو مباشر أو غير مباشر، 
بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل 
سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها؛ يعتبر جريمة 

حرب في النزاعات الدولية المسلحة.16
العمل  أو  الجرم  تجعل  التي   المتطلبات  إحدى  أن  إلى  اإلش��ارة  تجدر  أوال:   -
أي مدنيين.  »أشخاص محميين«،17  الضحايا  العدائي جريمة حرب هي كون 
وبالنظر الى سياق التهجير الجماعي في قطاع غزة، فان أولئك الذين يجدون 
العدائية،  األعمال  في  يشاركون  ال  أشخاص  هم  داخليًا  مهجرين  أنفسهم 

وبالتالي فهم يمثلون فئة األشخاص المحميين.
المسلح وحده عنصرًا  النزاع  الحرب، ال يعد وجود  بجرائم  ثانيا: فيما يتعلق   -
أو  كافيا بذاته من أجل المالحقة القضائية،18 بل يجب أيضا إثبات الصلة – 
»ال  اذ  والنتائج،  المسلح  النزاع  خالل  المتهم  أفعال  بين  السببية-  العالقة 
النزاع المسلح جرائم حرب«.19 يعد التهجير  تعد كل الجرائم المرتكبة أثناء 
اإلسرائيلية، مثل  الحربية  لألعمال   

ً
 مباشرة

ً
نتيجة القسري لسكان قطاع غزة 

للسكان  الموجهة  والتحذيرات  بالسكان  المكتظة  والمناطق  المنازل  قصف 
المتطلبات  المناطق، وبالتالي تحقق هذه األعمال  الفلسطينيين إلخالء هذه 
العدائية  األفعال  بين  السببية  العالقة  بشأن  الدولي  القضاء  وضعها  التي 

والنتائج خالل او في النزاع المسلح.20
ثالثًا: حتى يعتبر االنتهاك جريمة حرب، يجب أن يكون هناك خرق “جسيم/  -
جدي” للقانون الدولي اإلنساني. يعد هذا المصطلح جزءًا من تعريف جرائم 
على  العثور  ويمكن  العرفي،21  اإلنساني  الدولي  القانون  وضعه  الذي  الحرب 

22.)d( )1(17 متطلبات مشابهة الثبات وقوع الجريمة في المادة
على  غزة  قطاع  في  ]الحرب[  الحالي  الوضع  تأثير  لمدى  األولي  التقييم  يشير 
تهجير الفلسطينيين إلى درجة كافية، وال شك فيها من خطورة، لتحريك العمل 
القضائي. حيث بلغ عدد الفلسطينيين المهجرين داخليًا ذروته في السادس من 
آب،23 ليصل إلى حوالي نصف مليون مهجر، مما يشكل 30% من سكان قطاع غزة، 
24 100,000 شخص منهم إما دمرت منازلهم بشكل كلي أو لحقت بها أضرار جسيمة 

التي دمرتها إسرائيل  البيوت  24 آب، وصل عدد  تاريخ  ال يمكن إصالحها.25 وحتى 
كليًا أو لحقت بها أضرار جسيمة إلى 17,500 منزاًل،26 بينما وحتى تاريخ 15 آب، كان 
عدد المنازل التي تم إلحاق الضرر بها ولكنها ما زالت قابلة للسكن حوالي 5,635 
منزل، أما المنازل التي تضررت بأضرار طفيفة فوصل عددها حوالي 33,625 منزل.27

القصف اإلسرائيلي للمنازل والتحذيرات أفعال غير قانونية

يعتبر القصف اإلسرائيلي لبيوت السكان في قطاع غزة، واألساليب التحذيرية 
التي تطالبهم بمغادرة منازلهم، ممارسات غير مشروعة بحسب النظام القانوني 
هذه  تعد  فقهية.  واجتهادات  قضائية  بسوابق  المسند  الصلة،28  ذي  الدولي 
شرعي  غير  بشكل  تؤدي  اسرائيل  قبل  من  معتمدة  حربية  سياسة  العمليات 
الممارسات على أنها تحرم  أنه يمكن فهم مثل هذه  للتهجير القسري، لدرجة 
بل تحذير  المنازل،  ليس فقط تدمير  واألهم،   االختيار.  الضحايا من حقها في 
غير  تهجير  الى  يقود  اكراهيا  عمال  يعد  والذي  منازلهم،  مغادرة  على  الناس 
اتخذوا قرارًا بمغادرة بيوتهم على  الذين  للمدنيين.29 وحتى األشخاص  قانوني 
الرغم من عدم تلقيهم أية رسائل تحذيرية، وتم قصف بيوتهم )وبالتالي دمرت 
جزئيًا، أو كليًا( فهم أشخاص محرومون من حق االختيار الطوعي، ذلك أنه »من 
المستحيل االدعاء بتمتعهم بحق االختيار باعتبار  اعالنهم عن موافقتهم على 
الواقع(،  المر  أنهم كانوا على استعداد لمغادرة بيوتهم بحكم  ) ذلك  المغادرة 

حيث ان الظروف التي يعيشونها والمحيطة بهم تفقد حالة القبول من أي.30

جريمة تهجير الفلسطينيين في غزة
بقلم: ريكاردو سانتوس*

األيام( )املصدر:   ٢٠١٤ آب  غزة،  قطاع  يف  احلدودية  املناطق  من  جماعي  نزوح 

ة الّصامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرة
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صواريخ  خالل  من  سواء   – اإلسرائيلية  التحذيرات  تعد  أخ��رى،  ناحية  من 
الفلسطينيين  تطالب  التي   – المنشورات  أو  الهاتفية  المكالمات  أو  التحذير، 
احتمالية  أية  لكونها ال تتضمن  نظرا  قانونية  غير  منازلهم، تحذيرات  بمغادرة 
إللغاء الهجوم في حال اختيار المدنيين عدم مغادرة منازلهم،31 وبالتالي فإنها 
تشكل تهديدًا صريحًا للمدنيين للتعرض لألذى المتعمد في حال اختاروا عدم 

االستجابة لهذه التحذيرات.32

االستثناء القانوني:   عدم جواز نقل السكان »إال في حال كان هناك 
أسباب متعلقة بأمن السكان أو أية أسباب عسكرية ملحة«   

عن  والناجم  غزة،  قطاع  في  للفلسطينيين  القسري  التهجير  تفسير  يمكن  ال 
القصف اإلسرائيلي أو التحذيرات، بأنه ينسجم مع االستثناء المقرر بموجب القانون 
الدولي اإلنساني، واي تفسير بهذا االتجاه يعتبر خاطئًا. فيما يتعلق بتلك الهجمات، 

فيمكن اعتبارها غير قانونية، بل يمكن وصفها بالعشوائية وغير المتكافئة.  
بين  التمييز  األطراف  جميع  من  اإلنساني  الدولي  القانون  مبدأ  يتطلب  اواًل:   -
واأله��داف  المدنية  األه��داف  بين  التمييز  وكذلك  والمقاتلين،  المدنيين 
العسكرية:33 »الهجمات العشوائية هي تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري 
إلى  توجيهها  يمكن  ال  التي  األسلحة  فيها  تستخدم  التي  تلك  أو  محدد، 
هدف عسكري محدد«.34 وهكذا، فان الهجمات اإلسرائيلية غير قانونية النها 
تستهدف منازل المدنيين، ويتم خاللها قصف مناطق مدنية بأسلحة غير 
دقيقة. وبال شك، فان ضخامة الضرر وعدد المتضررين غير المباشرين من آثار 
تلك االسلحة، يشير الةى وجود سياسة تهدف الى الحاق االذى بالمدنيين.   

اسرائيل  قامت  العسكرية،  العملية  بداية  ومنذ  الجانب،  بهذا  يتعلق  فيما   
وبشكل صريح باستهداف الممتلكات المدنية، مثل بيوت عائالت المقاتلين 
في قطاع غزة.35 ولكن، حسب القانون الدولي، فان تصنيف اسرائيل لبعض 

المدنيين على أنهم إرهابيون ال يجعل منهم أهدافًا عسكرية.36
فيما يتعلق بالجانب الثاني – استخدام األسلحة غير الدقيقة – فإنه ينبغي   
على المرء أن يولى انتباهًا لكون »الهجمات العشوائية المحظورة تشمل قصف 
أهداف عسكرية  عدة  او  واحد  لهدف عسكري  يعتبر  أخرى  بوسائل  أو  جوي 
متباعدة وغير مرتبطة تقع في منطقة تحتوي على تجمعات مكتظة بالمدنيين 
اإلسرائيلية  القوات  فان  تايمز،  نيويورك  المدنية«.37 وفقًا لصحيفة  والمواقع 
الدقيق«،38  للتصويب  المصممة  غير  الثقيلة  »المدفعية  باستخدام  قامت 
لالجئين.39  جباليا  مخيم  له  تعرض  الذي  القصف  في  تموز   30 في  كما حدث 
باإلضافة إلى ذلك، قال مسؤولون في األمم المتحدة ان الشظايا المتواجدة في 
الموقع تحتوي على رموز مطابقة لقذائف مدفعية من عيار 155 ميليمتر والتي 
دقة  فان  الخبراء،  أوضح  وكما  اسرائيلية سابقة.  استخدامها في هجمات  تم 
المدفعية كسالح تعد »تقديري«، فالمدفعية ليست »سالح دقيق التصويب«، 
حيث أنها »تطلق عموما من على بعد يصل الى 25 ميال ]حوالي 40 كيلومترا[، 
ويعتبر فعاال في حال سقوط قذائفها على بعد 50 ياردة ]حوالي 45 متر[ من 
الهدف«.40 نظرًا الفتقار المدفعية للدقة، فإنها تحجب أي قدرة على التمييز 
العسكرية.  واألهداف  المدنية  األهداف  بين  أو  والعسكريين،  المدنيين  بين 
كما أوضح محقق هيومان رايتس ووتش، بيل فان اسيفلد فأن »قصف المناطق 
المأهولة بالسكان بالمدفعية الثقيلة هو قصف عشوائي بطبيعته«.41 وأخيرا، 
تجدر اإلشارة إلى أن الجيش اإلسرائيلي يمتلك أسلحة دقيقة،42 ولكن يبدو أنه 
التحقيق فيها والتي  التي تم  الغارات الجوية  ال يستخدمها في العديد من 
الدقيقة كان  بالسكان. إن استخدام األسلحة غير  استهدفت مناطق مكتظة 

أحد األسباب التي أدت إلى سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين.
إلى إصابات في  التناسب بأن » شن أي هجوم قد يؤدي  يقضي مبدأ  ثانيا:   -
صفوف المدنيين، أو قد يحدث أضرارًا في ممتلكاتهم، أو قد يتسبب –جراء 
استهداف هدف عسكري- في ذلك بالحقا اذى مفرط بالمدنيين بالقياس إلى 
الفائدة العسكرية المتوقعة، فانه هجومًا محظورًا«.43  ليس هناك شك في أن 
الهجوم اإلسرائيلي عمومًا ينتهك مبدأ التناسب: فحتى تاريخ 20 آب قامت 
إسرائيل بقتل 1,999 شخص،  حوالي 1,434 )72%( منهم من المدنيين )وهذا 

ال يعني ان النسبة المتبقة من غير المدنيين(. 
المتحدة بعدم مشروعية هذه  وقد اعترف مجلس حقوق اإلنسان في األمم 

االعتداءات خالل االجتماع الذي عقده بتاريخ 23 تموز 2014:
 يدين ]المجلس[ بأشد العبارات االنتهاكات الواسعة النطاق... وال سيما آخر 
وانطوى  المحتل،  غزة  على قطاع  وبحرًا  وبرًا  إسرائيل جوًا  اعتداء عسكري شنته 
على هجمات غير متناسبة وعشوائية، شملت القصف الجوي للمناطق المدنية، 
للقانون  مخالف  جماعي  عقاب  في  المدنية  والممتلكات  المدنيين  واستهداف 
الدولي، وغير ذلك من األعمال، بما فيها استهداف الطواقم الطبية واإلنسانية، 

التي قد تشكل جرائم دولية.44
وعدم  لعشوائيتها  بطبيعتها  القانونية  غير  االسرائيلية،  الهجمات  تلك 
حرم  الذي  السبب  وهي  للفلسطينيين،  القسري  التهجير  أساس  هي  تناسبها، 
الفلسطينيين من وجود أي خيار حقيقي عدا الفرار الى مناطق هي نفسها غير آمنة. 
مخالفة  أيضا  هي  للسكان  اإلسرائيلية  التحذيرات  ذلك، فإن  إلى  باإلضافة 
للقانون الدولي اإلنساني وال يجوز اعتبارها سببا يمكن تبريره للتهجير: جاء في 
احد المنشورات التحذيرية االسرائيلية أن »كل الذين يتجاهلون هذه التعليمات 
ويفشلون في االخالء فورا، يعرضون حياتهم، وحياة أسرهم للخطر«45. ان الفهم  
أهدافا  بالتالي  ويصبحون  للتحذيرات  يصغون  ال  الذين  الولئك  اإلسرائيلي 
مشروعة، يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي اإلنساني العرفي الذي ينص على 

أن »جميع االلتزامات فيما يتعلق بمبدأ التمييز وسير العمليات العدائية تبقى 
قابلة للتطبيق حتى لو لم يغادر المدنيون منطقة العمليات بعد صدور تحذير 
شرطًا  الواقع،  في  اإلسرائيلية،  التحذيرات  تصبح  السياق،  هذا  في  باإلخالء«.46 
اجباريا، ال يترك للمدنيين حق الخيار، سوى خيار الرحيل. وعالوة على ذلك، فإن 
هذه التحذيرات – والتي تشمل تحذيرات وهمية، وإبالغ األسر بأن منازلهم سوف 
تتعرض للهجوم دون أن تتبعها أية هجمات، والتي تؤدي الى زيادة غير مبررة 
في عدد المهجرين47 - تعد تحذيرات غير حقيقية، انما » تهدف في المقام األول 
إلى بث الذعر بين السكان أو إجبارهم على ترك منازلهم لسبب غير سالمتهم«،48  

في انتهاك واضح للقانون الدولي اإلنساني.49
يسمح  »ال  أعماال  وممتلكاتهم  المدنيين  على  اإلسرائيلية  الهجمات  تشكل 
بها القانون الدولي« وهي أعمال تجعل التهجير القسري الذي تسببه اسرائيل 
فعال غير قانوني.50 في الوقت ذاته، بالنظر إلى ما ذكر أعاله، فإن إسرائيل تمتلك 
أسلحة دقيقة التصويب، ولكنها  تختار عدم استخدامها عند مهاجمة المناطق 
المكتظة بالسكان. حيث أن فظاعة الهجمات اإلسرائيلية، وما نتج عنها من ارتفاع 
في عدد الضحايا المدنيين، يمكن أن تؤخذ على أنها جرائم متعمدة، تهدف إلى 
لما  المدنيين في قطاع غزة – على نحو مشابه  السكان  بين  والخوف  الرعب  بث 

تفعله سياسات التحذيرات الوهمية و »الطرق على االسطح«.51 

اعتبارات أخرى

تؤكد المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة على أنه »]...[ يجوز لدولة االحتالل 
أن تقوم بإخالء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان 
أو ألسباب عسكرية قهرية ]...[ ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو 
إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال العدائية في هذا القطاع«،52 وهي مادة تنص 
عليها أنظمة قانونية اولية أخرى.53 إن الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع 
غزة منذ عام 2007، فاقم من تداعيات جريمة الحرب المتمثلة بالتهجير القسري 
التي تنص  القواعد  تلك  االنساني، حتى  الدولي  القانون  قواعد  بانتهاك  وذلك 
على أن التهجير القسري قد يكون مشروعًا في حاالت محددة.  فقيام إسرائيل 
بحصار قطاع غزة والتضييق على محاوالت إعادة اإلعمار، أضرت بحق المهجرين 
»في العودة الطوعية اآلمنة إلى بيوتهم وأماكن اقامتهم المعتادة عند انتهاء 
مسببات تهجيرهم.«54 وفي هذه الحالة، نستطيع االستنتاج بأن اسرائيل فشلت 
بعد انتهاء حروبها على قطاع غزة أعوام 2008 و 2009 و 2012 في إعادة السكان 
المهجرين داخليًا »إلى مواطنهم بمجرد توقف األعمال العدائية في هذا القطاع« 

وذلك من خالل عدم السماح لهم بإعادة إعمار بيوتهم.
وعالوة على ذلك، فإن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات 
اإلسرائيلي  للحصار  مباشرة  كنتيجة  وذلك  الحياة،  قيد  على  للبقاء  اإلنسانية 
المفروض عليهم منذ سبع سنوات.55 وهو الحصار ذاته الذي منع وال يزال يمنع 
العديد من المهجرين قسرا في عام 2009 و 2012 من إعادة إعمار منازلهم والعودة 
تقديم  على  الدولية  اإلنسانية  المنظمات  قدرة  من  الحصار  ويحد  كما  إليها. 
المساعدات التي يعتمد عليها سكان القطاع. كما أن هذا الحصار ينتهك حق 
والسالمة  والصحة  والنظافة  المأوى  حيث  من  مناسبة  ظروف   « في  المهجرين 

والتغذية«،56 والذي يعد حقًا مكفواًل  بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.57

التحقيق والمقاضاة

ذلك  من  وبالرغم  المحلية،  المحاكم  أمام  الحرب  جرائم  مقاضاة  باإلمكان 
التشريعات  سن  على  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب  ملزمة  إسرائيل  فإن 

الالزمة لمحاسبة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة،58 ولكن 
»التشريعات الالزمة لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب اإلسرائيليين غائبة كليا عن 
اإلسرائيلية  التحقيقات  أثبتت  فقد  ذلك،  على  وعالوة  اإلسرائيلي«.59  القانون 
أنها غير نزيهة وال تفي بمتطلبات القانون الدولي، وبالتالي ال تحقق الغرض 
القضائية  المالحقات  المجرمين وانصاف الضحايا( في حين ال تبدو  )محاسبة 
الوطنية  للسلطة  القضائي  النظام  فإن  أخ��رى،  ناحية  ومن  وشيكة«.60   ]...[
األرض  في  القانون  سيادة  على  الحفاظ  على  »ق��ادر  انه  برغم  الفلسطينية 
الفلسطينية المحتلة«، إال أن والية السلطة الوطنية الفلسطينية تبقى محدودة 

جدا وال تطبق على اإلسرائيليين.61
عندما تخفق أنظمة العدل المحلية، نتيجة لعدم قدرتها )كما في حالة 
في األرض الفلسطينية المحتلة( أو لعدم وجود رغبة )كما في حالة إسرائيل( 
الجنائية  المحكمة  على  عندها  فيجب  المقاضاة،  أو  التحقيق  إج��راء  في 
أمام  بالنظر فيها  أن هناك جرائم حرب يسمح  أن تتدخل.62 كون  الدولية 
المحكمة، فإن التحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم تعتمد على منح الوالية 
للمحكمة الجنائية الدولية - السلطة القضائية على الجناة )إسرائيليون( أو 
على األرض )فلسطين(.63 ال شك في أن توقيع فلسطين على إتفاقية روما أو 
تبني إعالن يمنح المحكمة الجنانئية سلطة قضائية محددة على فلسطين 
يعتبر أكثر الخيارات الممكنة؛ نظرأ الستحالة تطبيق البدائل األخرى - وهي 
انضمام إسرائيل لمعاهدة روما أو قيام مجلس األمن  بإحالة الوضع في قطاع 
غزة الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية او تشكيل محكمة دولية 
مبادرة  أي  يظهرا  لم  األمن  ومجلس  اسرائيل  من  كل  ألن  وذلك   - خاصة64 

مماثلة في السابق.
وأخيرًا، يمكن لمبدأ الوالية القضائية العالمية أن يحقق العدالة ضد جرائم 
الجاني، حتى في حال  والذي يسمح ألي دولة،65 بمالحقة  الحرب في قطاع غزة، 
النظر  بغض   - والجرم  المالِحقة  الدولة  بين  إقليمية  أو  أي صلة شخصية  غياب 
المجرم- وهو مبدأ ينطبق على  أوجنسية  الجريمة  ارتكبت فيه  الذي  المكان  عن 
مجموعة محدودة من الجرائم الدولية. تجسد جرائم الحرب جرائم تعاقب عليها 
الوالية القضائية العالمية،66 وفقا للقانون الدولي اإلنساني العرفي.67 ومع ذلك، 
على الرغم من كون التحقيق أو المقاضاة بموجب مبدأ الوالية القضائية العالمية 
ممكن من الناحية النظرية، فإن غياب اإلرادة  السياسية للدول تجعل من الصعب 

جدًا متابعتة الجرائم قضائيًا على أرض الواقع.68

مالحظات ختامية 

ما  المجتمع   “ اعادة  في  بالمساهمة  الجنائية  المحاكمة  تكليف  على  بناء 
بعد مرحلة الصراع ]...[ للعودة إلى الوضع الذي كان يعيش األفراد فيه بأمان”،69 
يمكن القول بأنه فيما يتعلق بالتهجير الجماعي القسري الراهن لسكان قطاع 
غزة، فإن محاسبة المجرمين في هذه المرحلة، ليس فقط خطوة مهمة في سبيل 
المساهمة في تحقيق الشعور باألمن بين الضحايا وتشجيعهم على العودة، بل 
اإلسرائيلية في  التصرفات  التغيير في  إجراء غير مسبوق قد يساعد على  انها 

الحرب وسياستها تجاه قطاع غزة، وفلسطين بأكملها.
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واحدة  أمة  والمعاصر  الحديث  التاريخ  في  أوكانوا  أمة؟  العرب  هل 
انها  ام  مشترك...إلخ  ومصير  وأرض  واحدة،  ولغة  واحد،  تاريخ  يجمعها 
مجرد شعارات قفزت إلى خطابنا السياسي واألدبي، وأحاديثنا الشعبية في 
سمر الليالي بعد كل هزيمة تصيبنا؟ أهي سراب أمل أسقطه علينا مدعو 
يتعلق  غريق  مثل  بعضهم  بها  فتعلق  و”العروبة”،  العربية”  “القومية 
بقشة نجاة؟ هل كل ذلك كان لملء قاموسهم السياسي واألدبي وخطابهم 
وأفكار  دويالت  بين  والشرذمات  الجهل  من  سنين  بعد  فارغًا  كان  الذي 
السلطان  هذا  تخدم  دينية  مقوالت  تدعمها  وطوائف،  وتيارات  ومذاهب 

وذاك، وكتابات وقصائد تمدح هذا وتهجو ذاك؟
تاريخنا-  تكرار  في  نغرق  ال  كي  تاريخنا،  اجترار  في  الغرق  نريد  ال   
هزيمتنا وما حصل في فلسطين شاهد. فكان سالحنا، إلى جانب قصائد 
التاريخ، وكان  التي كانت وانتهت في  الخيالية  البكاء والنحيب والمراجل 
تقييمنا يبدأ وينتهي عند أننا كّنا خير أمة... يكفي ان نقول ان دعواتنا 
استحضار هذا  محاوالت  يوما حدود كونها  تتجاوز  لم  وقوميتنا  العروبية 
الهزيمة. فهل  ليغطي حاضر  المهزوم  إال في ذهن  الموجود  التاريخ غير 
كان لدينا مشاريع قومية ثورية بما تنطوي عليه من نهوض علمي حضاري 
تحرير  “مشروع”   كذبة  ملهاة  كانت  انها  أم  وصناعي،  وزراع��ي  تقني 

فلسطين؟ 
بعد نكبة فلسطين، كّرت “موضة” العروبة فتتالت دعوة البعث األولى، 
حمل  ممن  أحدًا  هنا  هم 

ّ
أت وال  العرب،  القوميين  وحركة  الناصرية  فكانت 

هذه األفكار وآمن بها، كما ال أسمح لنفسي باتهام األفكار نفسها، ولكن 
وأمانيهم؛  الناس  حساب  على  استغلها  ومن  األفكار  هذه  على  القّيمين 
بمعنى المشكلة ليست بالقومية العربية وال بجماهيرها، بل بالمتسلطين 
هذه  حملت  لو  فحتى  والرؤساء.  والقادة  الزعماء  من  و”أنبيائها”  باسمها 
األفكار تفسيرات رومانسية وغير موضوعية للتاريخ، وكانت هروبًا في وقت 
من األوقات، فإنها مفيدة وضرورية وتعتبر مشروًعا لو عرفنا تطويره وكنا 
صادقين في التعبئة له ومن أجله. فمثاًل، لو بقيت فلسطين قلب العروبة 
رت. ولو كانت الوحدة العربية والتكامل والتعاون و”بالد  والعرب بصدق لُحرِّ
العرب أوطاني” لتحققت نهضة المجتمعات العربية وخرجت من كبوتها 
والفتن  الصعاب  من  أقوى  ولكانت  والتقاني،  المادي  وفقرها  فها 

ّ
وتخل

والشرذمة الطائفية والمذهبية... لكن ماذا حصل؟
النتيجة أن هذه األفكار القومية بال مشروع حقيقي أكلت أبناء هذه األمة 
العربية الواحدة، فبداًل من توحيدها، شرذمتها، وبداًل من تطويرها، القت 
م الرقي والتطور وحقوق اإلنسان، فجمدت المجتمعات 

ّ
بها في أسفل سل

ومجد  والعروبة  القومية  فباسم  التغّير.   أي  الطبيعة،  منطق  خالف  على 
السياسية  األنظمة  بين  العالقات  وت��أزّم��ت  ال��ح��دود،  ارتفعت  العرب، 
وانعكست ثقافيًا واجتماعيًا، واشتعلت الحروب واستحكمت االستخبارات 
وباتت  التي ال يتخيلها عقل بشر،  التعذيب  االعتقاالت وفنون  فانتشرت 
التأشيرات بين أبناء هذه األمة أصعب الصعوبات، وما أسهلها طبعًا ألبناء 
ذاك الغربي أو اإلسرائيلي نفسه. واألكثر من ذلك، راح كل نظام يتوّسل 
رضى ذاك العدو الغربي االستعماري- الذي نلعنه- ونستحثه لضرب ابناء 
وأبناؤها.  فلسطين  هو  آحال،   او  عاجال  او  مقدما  المقبوض  والثمن  أّمتنا، 
وأهلها.  فلسطين  على  و”يتمرجل”  للغرب يقسو  العرب  يرضخ  ما  وبقدر 
رضَي هؤالء بصغائر األطراف وأحقرها وتخلوا عن القلب، واعتبر أنه يعيش 
من غير هذا القلب، قلب العرب والمنطقة، وقلب كل دولة أو دويلة من هذه 
القبائل العصبوية العربية، التي مهما كبرت وتعصرنت، لن تكبر عن قبيلة.

لماذا فلسطين؟ 
لمشروع  البديل  اآلخر  الوجه  أو  العنوان  هي  وقضيتها  فلسطين  أواًل، 
تفتيت العرب وطمس تاريخهم وشرذمة حاضرهم وقتل مستقبلهم، مشروع 
الصهيونية بوجوهها كلها التي تعمل على شطب الهوية العربية واإلسالمية 
الهيمنة  من  التخلص  مفتاح  هي  وقضيتها  ففلسطين  والمسيحية. 
االستعمارية، ال األموال وال النفط وال التسلح وناطحات السحاب وحياة البذخ 
والترف وتشدد الحدود واألمن واالستخبارات والقمع... وال أي شيء، فكل هذا 

هباء منثور أمام المشروع الصهيوني الذي يشكل تحرير فلسطين بديله.
ثانيًا، فلسطين هي سر وحدة العرب وسر تشرذمهم، من أجلها وفي 
تشتت  دونها  ومن  الكالمية،  ال  الفعلية  الموضوعية  الوحدة  تكون  ظلها 
وضعف وضياع. في الماضي كانت قوة العرب ومنعتهم هي الموقف من 
القضية الفلسطينية والعمل ألجلها، وحتى االنقسامات العربية كانت من 
أجل فلسطين وقضيتها، هي القوة والضعف والتقدم والتكامل والوحدة 
بالمعاني كلها: الثقافي، والسياسي، والتاريخي، واالقتصادي، والجغرافي 

النفسي والعاطفي.

نعم إنها مؤامرة... فهل يستفيق العرب والمسلمون؟
د. أحمد مفلح*

ثالثًا، فلسطين اساس المشروع واطاره الناظم، ومن دونه يكون العرب 
مخلوقات تأكل وتشرب، وحياتهم حلقة مفرغة، يتالعب بهم اآلخر بحسب 
مصالحه ومشاريعه، فاآلخر يعمل بحسب مشاريعه، ومنها إسرائيل وأمنها 
ومستقبلها، ونحن نعيش من دون مشاريع، لهذا نرى كل شيء في تراجع، 

وال يغرننا مظاهر الترف.
ومسيحيتها  وإسالمها  )بعروبتها  األمة  عنوان  هي  فلسطين  إذن، 
وتفتتها(  ووحدتها  وإيجابياته  )بسلبياته  وواقعها  وعلمانيتها( 
ومشروعها. فال قيامة ألمة عربية بأي أيديولوجية كانت من دون فلسطين، 

بربيع أو خريف أو صيف أو شتاء.

الواقع العربي اليوم
 بعد هزيمة 1967 تاه العرب بفئاتهم وشرائحهم االجتماعية كلها في 
فراغ األفكار والمشاريع، يفسرون ما حدث وقلما يفكرون بكيفية الخروج منه. 
فمنهم من اعتبر العيب في األفكار، ومنهم من وجده في تطبيق هذه األفكار 
ربطه  من  ومنهم  معنا،  وتعامله  الغرب  في  وجدها  من  ومنهم  وتنفيذها، 
باإلسالم والبعد عنه، أو في التراث والحداثة والعلم والتقانة... تاهوا وتخبطوا 
ولم يبحثوا سر ما حصل. فالسيطرة على فلسطين، ليست مجرد سيطرة على 
خرج  المواجهة،  وبدل  التحرر.  او  الهيمنة  ومقياس  محور  بل  ارض،  قطعة 
الواقع والمنطق، وبقدرة قادر، خارج فلسطين، ومالوا إلى  العرب، على عكس 
العداوة تجاه اآلخر، وبمزيد من  التشدد واالنغالق كل على دولته بمزيد من 
النخب  وغابت  نكسة،  مجرد  سميت  التي  الهزيمة  من  الخروج  بحجة  القمع 
والهادي  والمهدي  المفكر  األمن هو  رجل  وصار  وقمعت،  ّيبت 

ُ
غ أو  الفكرية، 

والحريص على األمة وقوميتها.
كان رد االعتبار في الثورة الفلسطينية المسلحة التي نادت في بدايتها 
وقمعه،  الفلسطيني  محاربة  هذا  ثمن  فكان  العرب،  قضية  فلسطين  أن 
عليه  تحاسب  تهمة  بفلسطين  العروبة  يربط  الذي  هذا  مشروعه  وصار 
تسّمت  التي  األنظمة/القبائل  لهذه  وضارًا  مؤثرًا  باعتباره  العربية  األنظمة 
الذي  الفلسطيني  بات  هنا  ومن  وغيره.  وإم��ارات...  وممالك  بجمهوريات 
وباعتباره فلسطين وقضيتها  العربي،  المشروع  بأهمية فلسطين في  تنبأ 
المتصدي للمشروع الصهيوني، والمشروع الذي يجب أن يرّبى عليه النشء 
العربي؛ بات الفلسطيني مالحقًا ومنبوذًا وعدو هذه األنظمة إال في ما يخدم 
مزايداتها وتطلعاتها في وجه النظام اآلخر. والسؤال كيف حصل ما حصل؟ 
ولماذا؟ تتشتت األجوبة بين خيانة وارتهان ومصالح وجهل... حتى هذا لم 
مزيد  إلى  ويتراكم حتى وصلنا  يكبر  رك 

ُ
ت لذا  بموضوعية،  دراسته  نحسن 

رويدًا،  ورويدًا  التقدم.  وخنق  وإنسانيته  اإلنسان  كرامة  وهدر  القمع  من 
صارت فلسطين وأهلها عدو هذه األنظمة، او على االقل خارج حسابتها، في 
الوقت الذي لم يعد للشعوب العربية رأي أو قوة. ورويدًا رويدًا، دخلت الثورة 
الفلسطينية التي لم تستطع الصمود في وجه هذا الواقع في زواريب هذه 
األنظمة ودسائسها، فرضخت إلمالءاتها وماليتها، أو لتمنياتها ومؤامراتها، 
وشتت هذه الثورة جماهيرها ورضيت بتقسيم فلسطين وُمسالمة العدو... 
التوازن  غياب  ظل  في  سالم  مفاوضات  من   1990 عام  بعد  كان  ما  وك��ان 
العربية  والهرولة  إلسرائيل،  الداعم  الواحد  القطب  وسياسة  وانعدامه، 

العلنية وغير المبررة إلى سؤال ود الصهيونية.
بين  بين مقاومة وسالم،  ركت فلسطين وأهلها وحدهم، يتخبطون 

ُ
ت

وقتلوا بعضهم وجميعهم يرضخون  فتقاتلوا  والوطنية،  الخيانة  مقولة 
لقمع العدو، وزاد قمع األنظمة لقتل آخر كلمة رفض للتخلي عن فلسطين، 
نظام  بين  هنا  نستثني  وال  القضية،  لهذه  تأييد  حرف  آخر  لخنق  أو 
واألنظمة  الدول  هذه  وتقلصت  لها.  يتنكر  أو  والعروبة  القومية  يّدعي 
وفقر  وكرامات  حريات  وهدر  وقتل  وقمع  فساد  ومحظيين،  عائالت  إلى 
كلها...  بوجوهه  والفراغ  الضياع  ملق«  و«فلت  وداعميه...  للعدو  وارتهان 
والموضوعية  والمنطقية  الذاتية  بوادره  هي  فها  التغيير.  ننتظر  وبتنا 
تتبلور، وباتت المجتمعات حبلى بالثورة، وإن لم يستشرف واحدنا تاريخ 
الوالدة ونوع المولود وشكله، ألنه كما قلنا، النخب التي عليها االستشراف، 
إما غائبة ومنطوية ومقموعة أو منفية أو مرتهنة للنظام. وكانت الوالدة 
في تونس، فكانت شرارة البوعزيزي شرارة نادت وحركت المعذبين الذين 
األنظمة  لرصاص  بصدورهم  يتصدون  عشواء  خبط  الشوارع  إلى  نزلوا 
الغرب  تطمينات  على  ونامت  الشعب،  غياب  أساس  على  استقرت  التي 
صديق الصهيونية وحاميها، لكن قوة غير معروفة قفزت وسيطرت ورمت 
بمشاريع غوغائية تعرف مسبقًا أنها مشاريع ستستهوي الناس الذين ال 
يقدرون على محاربتها: اإلسالم والدولة اإلسالمية )طبعًا بمعناه العصبوي 
ال الروحاني والقيمي(. فمن منا قادر على معارضة شرع اإلسالم، ومن منا 
ونحن نعيش في زمن الجهل والخزعبالت قادر على مفارقة الدين الحق من 

الباطل؟ واألكثر أين هي المشاريع المطروحة التي ستواجه وتعّبئ الفراغ 
وكيف  حصل  ما  ندرس  لم  أخرى  ومرة  والثقافي؟  والسياسي  المعرفي 

ولدت هذه القوى.

من نتائج الربيع العربي:
- غياب فلسطين نهائيًا في خطابه وسلوكه ورؤيته المستقبلية، وهنا 
اشترك هذا الربيع مع األنظمة التي ثار عليها، واألنظمة التي بقيت بمنأى 
وهذه  منسيا،  نسيًا  وباتت  أكثر  ر 

ّ
تجذ فلسطين  نسيان  أن  يعني  ما  عنه، 

الحرب على غزة اليوم درسًا ُيقرأ في هذا المجال. فلو أخذنا الموقف المصري 
السياسية  الناحية  من  والسيسي  ومرسي  مبارك  أيام  تغّير  الذي  ما  مثاًل 
العامة، دون المواقف المراوغة، ال بل ربما نظام الربيع كان أكثر مغاالة ودهاء 
بين  مبارك  يربط  لم  األقل  على  مبارك،  نظام  من  غزة وشعبها  على  وحقدًا 
األخوان  مع  الداخلية  السياسية  ونكاياته  فلسطين  وقضية  قضية شعب 
المسلمين. ففلسطين أكبر من اإلخوان وقبلهم وستبقى بعدهم، وقضية 
اإلبادة اإلنسانية أكبر من تثبيت نظام. فأين قوى الربيع العربي عند الشماتة 
من قتل إسرائيل أطفال فلسطين؟ وأين األمة العربية من تغريدات بعض 
الخليجيين في شأن الشد على يد العدو اإلسرائيلي من تدمير غزة؟ وأين 
الجماهير العربية التي استكانت أمام مسلسالت رمضان العربية والمونديال 
في الوقت الذي خرجت فيه أمم األرض كلها مستنكرة المجازر الصهيونية؟
- تبين من دون أي لبس أن هذا الربيع لم يحمل إلى العرب إال الخراب 
والدمار، فها هي مصر نفسها وليبيا وتونس وسوريا تجني الدمار والخراب؟ 
وبصيغة أخرى هل كان هذا الربيع لمصلحة الشعوب العربية واألمة العربية 
والعروبة، أم لمصلحة القوى المعادية وشركات النفط؟ ال يعني هذا الكالم 
أن األنظمة في هذه البلدان كانت تعمل لمصلحة شعوبها، ال، ما نريد قوله 
هو أن هذا الربيع بشكله الذي انتهى إليه، ال بشكله الذي بدأ به، كان خطوة 
تالية من مسيرة التقسيم والتشرذم في بالد العرب بدأت منذ إقامة الكيان 

الصهيوني، وليس وليد الصدفة.
- إذا كان قتل المشاريع العربية النهضوية أو مؤشراتها قتلت مع قيام 
القيمين  العمل على نزعها واستئصالها، بيد  الكيان الصهيوني، واستمر 
عليها طبعًا وبتخطيط خارجي، طوال اكثر من جيلين )66 عامًا(، فإنه ُيقتل 
ولألسف  أكبر،  بسرعة  لكن  اإلسالمي،  المشروع  أي  البديل،  المشروع  اليوم 
استئصال  يطول  قد  نفسه.  العربي  الربيع  ظل  وفي  نفسه،  اإلسالم  باسم 
النهوض اإلسالمي جياًل أو أكثر، لكن مع ذهابه ماذا سيبقى؟ هل نتشّرب 
يأتي  وال  وسلوكًا،  مًا 

ّ
وتعل ثقافة  يلزمه  وهذا  والديمقراطية؟  الليبرالية 

وجلد  الحضارة  ونسف  األع��داء،  قلوب  وأكل  والدمار  الشارع،  إلى  بالنزول 
فاطر رمضان، ورجم الزانية، وتهجير المسيحي... وبالمقابل األوطان بأهلها 
وناسها، والناس بحرّيتهم وعقولهم، فاألنظمة التي تريد لمنجزاتها البقاء، 
تزويرها  ال  شعوبها،  إرادة  احترام  عليها  الديمومة،  وقوانينها  ولعروبتها 

وهتكها.
الحديث  أفدح وأصعب مرحلة في تاريخهم  اليوم  العرب  به  إن ما يمر 
والمعاصر، ربما ال يساويه سوى الصراع الذي ضرب الثقافة العربية/اإلسالمية 
أيام ابن الرشد من خالل صراع العقل والنقل، ومن يومها لم تقم أصاًل قيامة 
عربية الفتة. وصراع اليوم حمل من هذين الصراعين العربيين، اإلسالميين، 
فهو صراع سياسي وعقائدي وثقافي أصعب من نكبة فلسطين نفسها. ان 
ربيع اليوم قضى على التاريخ والحاضر والمستقبل باسم اإلسالم، فشرذم 
وشطب  الحضارة،  وهدم  وإخوان،  وصوفي  وروافض  سني  بين  المسلمين 

فلسطين، وكرس نسيان العدو الصهيوني والغرب.
 لكن ما هو هذا الربيع؟ فما لم نعرفه لن نستطيع مجابهته، وهذه المرة 
باعتبار  المقولة  عن هذه  نترفع  بقينا  إذ  المؤامرة،  ثقافة  في  الدخول  أريد 
أنفسنا أصحاب خطاب تقدمي ومتطورين، مع التشديد على أننا اخترنا هذه 
رنا 

ّ
المتآمر علينا نفسه، فزرعها فينا وقبلناها وهضمناها ونظ المقولة من 

لها... ويا لنا من نخبة ساذجة. نعم هي مؤامرة، ويكفي لتأكيد ذلك النظر الى 
نهوضها  ومقومات  االمة  مقدرات  وتدمير  فلسطين،  فتغييب  المستفيد. 
كلها مصالح  الثقافي،  الحضاري-  وبناءها  وتدمير اسس وحدتها  المادية، 
إسالميو  هم  وها  اسرائيل.  مستقبل  وتؤمن  الهمينة  تديم  استعمارية 
اليوم يدمورن البشر والحجر والتاريخ والثقافة والدين الحنيف والمجتمعات 
والبالد باسم الدين، لكن لمصلحة من؟ أتمنى أن نعرف جميعًا، واتمنى أن 
يتعلم أصحاب الفكر اإلسالمي من العروبيين درًسا، وان ويواجهوا إسالميي 
الذي يحمل اإلسالم والعروبة والقيم  الوعاء األوسع  اليوم حفظا آلخر وعاء، 

الليبرالية والحرية الحق.

احمد مفلح: باحث من فلسطين، مقيم في لبنان  *

ة الّصامدة: دليل إدانة وجريمة مستمرة
ّ
غز
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تجاوزنا  قد  كنا  طرق صعب:  مفترق  أمام  كنُت  مجدل شمس،  قرية  في   ...«
الحدود السورية مع دولة االحتالل من خالل مسيرة العودة، وقد أدينا صالة الظهر 
بينهم  من  فقط،  شخص  مائتي  كنا  األط��رش.  باشا  سلطان  البطل  ساحة  في 
شقيقتي تقى الزهراء. تمكنا من الوصول إلى هذا المكان بعد مواجهات صعبة 
مع جنود االحتالل، لنتجول في شوارع هذه القرية، ونجالس أهلها في دار الطائفة 

الدرزية، ألسمع هناك قصصًا عن أهلنا في حيفا ويافا وعكا...«. 
يتوقف حسن حجازي، قبل أن يتابع بالقول:  » كان سماع هذه القصص أشبه 
بالحلم بالنسبة لي. ثمة نداء في داخلي راح يناديني: )أنت غير بعيد عن تحقيق 
حلم حياتك بالعودة إلى يافا. ُعد إليها إذن! ماذا تنتظر؟(. ساعتها فقط، قررُت أن 
أستجيب لهذا النداء، مدركًا أنه قد يتم اعتقالي، أو حتى قتلي خالل رحلة عودتي 
عملي  كل شيء:  سوريا  في  ورائي  تاركا  أملكه،  ماِل  بال  التي خضتها  يافا،  إلى 

وزوجتي الحامل، منطلقًا في رحلتي الخاصة لتحقيق حلمي..«. 

من »اليرموك«.. بدأت الرحلة
بالنسبة  أيار/ مايو من عام 2011، يومًا مميزًا  الخامس عشر من  كان يوم 
بفارغ  اليوم  هذا  انتظروا  الذين  سوريا،  في  الفلسطينيين  الالجئين  آلالف 
الالجئين  دعوة  تمت  التي  العودة«،  »مسيرة  في  المشاركة  أجل  من  الصبر 
للمشاركة بها، وخاصة فيما يعرف  العالم  أنحاء  الفلسطينيين في مختلف 

ب�«دول الطوق العربي«. يقول حسن: 
» كانت يافا تعني لي الكثير. كنُت قد سمعُت الكثير من القصص عنها 
له أي  الذي تركه جدي هناك، رافضًا أن يشتري  النزهة  وعن بيتنا في حي 
وال  إلك  ال  بلدك  غير  في  بيت   ( مقولته:  يردد  وكان  الشتات،  في  آخر  منزٍل 
أنني احتفظُت بصورة  لدرجة  الصغر،  زاد تعلقي بها منذ  وبالتالي،  لولدك(. 
في  الصورة  هذه  رافقتني  وقد  الصغر،  منذ  غرفتي  في  علقتها  لها  كبيرة 
 عندما كنُت طالبًا بكلية الهندسة. وبالتالي، فإنه وبمجرد اإلعالن 

َ
غرفتي أيضا

عن المسيرة، قررُت المشاركة بها مع عائلتي«. 
الذي  اليرموك،  مخيم  من  فلسطين  إلى  من سوريا  العودة  مسيرة  بدأت 
باألراضي  الواقعة  مخيماتهم  مختلف  من  الفلسطينيون  الالجئون  جاءه 
 تجمعت هناك مئاُت الحافالت، التي انطلقت باتجاه الجوالن 

ُ
السورية، حيث

 كان حسن مع 
ُ

عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك اليوم، حيث
والدته وأخته تقى الزهراء وزوجها وأوالدهما.

أمام  أنفسنا  دامت ساعة ونصف فقط، وجدنا  رحلة  »بعد  يتابع حسن:  
تحت  واقعة  زالت  ال  التي  المنطقة  وبين  بيننا  الفاصلة  الشائكة  األسالك 
مما  متهالكة،  األسالك صدئة  تلك  كانت  الجوالن.  في  اإلسرائيلي  االحتالل 
سهل علينا اختراقها بسهولة، فضاًل عن عدم وجود تحصينات إسرائيلية 
عن  عددهم  يزد  لم  الذين  اإلسرائيليون  الجنود  وجد  وهكذا  المنطقة،  في 
الممتلئين حماسة  العزل  الالجئين  اآلالف من  أمام  أنفسهم  ثمانين جنديًا 

والراغبين بالعودة إلى بالدهم مهما بلغِت التضحيات ».
أن  المفاجأة  أن  إال  والجنود،  المتظاهرين  بين  القوى  تكافؤ  عدم  ورغم 
الجنود المدججين بالسالح قد فروا من أرض المعركة، بعد مواجهات صعبة 
إطالق  رغم  مسيرتهم،  في  االستمرار  على  أص��روا  الذين  المتظاهرين  مع 
صيب العشرات 

ُ
 أ

ُ
الرصاص الحي عليهم وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث

منهم بإصابات مختلفة. استقبل أهالي قرية مجدل شمس بالجوالن من وصل 
إليهم من المشاركين بالمسيرة بترحاب واضح، وهناك كان قرار أغلبية هؤالء 
لمواجهة جديدة مع االحتالل، عبر قدوم  إلى سوريا واالستعداد  العودة  هو 
أعداٍد أكبر من المتظاهرين بالمرة المقبلة، دون أن يدرك أي منهم أنهم لن 
يتمكنوا من العودة من جديد؛ ألن االحتالل كان قد استعد لتلك المواجهة 
– التي جرت الحقًا بعد أقل من شهر- من خالل المئات من القناصة والجنود 

الذين قتلوا العشرات وجرحوا المئات. هنا كان على حسن أن يتخذ قراره.
عائلتي  كانت  صعبًا؛  القرار  اتخاذ  كان  كم  تتخيل  ال   « حسن:   يقول 
ينتظر كالنا  الخامس، حيث  الشهر  زوجتي حامل في  تنتظرني في سوريا. 
أنني  يعني  العودة  مسيرة  في  الطريق  مواصلة  قرار  أن  كما  األول.  المولود 
أو  مااًل  أمتلك  أن  ودون  وحيدًا،  بالمخاطر  المحفوف  الطريق  ذلك  سأواصل 
خريطة للوصول إلى هناك، مع احتمالية عالية بأن يتم قتلي أو اعتقالي في 
أحسن األحوال دون تحقيق حلمي بالوصول إلى يافا. لكنني قررُت بأن أترك 

ورائي كل شيء وأن أمضي في طريقي نحو يافا...«.

رحلة محفوفة بالمخاطر
ودع حسن رفاقه، ومضى في طريقه، ما سيسهل عليه العديد من األمور في 
رحلته أنه أبيض البشرة، ذو شعٍر أشقر داكن اللون وعينان خضراوان، مما سيجعل 

االشتباه بأنه »عربي« أو »فلسطيني« أمرًا بعيد االحتمال. وهذا ما حدث بالفعل: 

عاد إليها بعد ستة عقود من النكبة في حافلة محملة بالجنود اإلسرائيليين!

حسن حجازي... أول الجئ فلسطيني يعود إلى مدينته يافا*
بقلم: سيد إسماعيل**

الجنود  من  العديد  مني  بالقرب  وج��دُت  األمتار  مئات  قطعُت  أن  »بعد 
اإلسرائيليين مع سيارات إسعاف. لم أظهر ارتباكًا أو خوفًا: لوحُت لهم بيدي 
ببساطة، ومضيُت في طريقي وأنا أنتظر أن يطلق أحدهم علي الرصاص، أو أن 
يناديني بعبارة: »قف!«. لكن األمور سارت على ما يرام، ولم يوقفني أحد. قررُت 

الركوب من خالل طريقة »األوتوستوب« )التوصيل المجاني( ».
بأنه  أن عرف  ما  الذي  الجوالن،  السوريين من سكان  أحد  أقله  أول من  كان 
من  بإنزاله  قام  حتى  يافا«،  إلى  يعود  أن  ويود  سوريا  من  فلسطيني  »الجئ 
سيارته فورًا! الحقًا التقى بأحد السائحين الفرنسيين، والذي كان أحد »ناشطي 
السالم« أيضًا، والذي قرر مساعدة حسن، بعد تأكده بأنه ال ينوي القيام بأي عمل 
عسكري داخل دولة االحتالل، وأنه ال يريد سوى العودة فقط إلى مدينته. قدم 
مة لحسن، من خالل مساعدته على تجاوز الحواجز العسكرية  يِّ

َ
السائح خدمات ق

بأنه  له  قائاًل  الناصرة،  قضاء  طرعان،  قرية  إلى  ليوصله  بسهولة،  اإلسرائيلية 
بإمكان أهل القرية توفير المال والحماية له كي يواصل طريقه.

يواصل حسن سرد حكايته:  »كان من الواضح أن الحظ قد كان حليفي 
وبشكل قوي. وفقني الله وعرفُت عن نفسي ألحد سكان القرية، الذي ما أن 
أريته أوراق ثبوتيتي، وعرف أنني الجئ فلسطيني من سوريا حتى قام بإكرام 
اآلن،  يافا  مدينة  واقع  عن  يحدثني  وراح  بيته،  في  واستضافني  وفادتي، 
وكيف أنها قد فقدت الكثير من رونقها لتلتهمها مدينة تل أبيب، في ظل 

تهميشها المخطط له من قبل االحتالل... لقد صدمني هذا األمر«.
إلى  إليصاله  الالزمة  واإلرش��ادات  بالتوصيات  محماًل  طرعان،  حسن  غادر 

يافا، باإلضافة إلى ما يلزمه من مال للوصول إلى هناك إلكمال رحلته: 
 ركبت 

ُ
» من خالل محطة الحافالت القريبة من الناصرة، توجهُت إلى يافا، حيث

بحافلة كان بها أكثر من عشرين جنديًا إسرائيليًا. لم أشعر بالخوف أبدًا، بل على 
العكس؛ كنُت منتشيًا بأنني على وشك تحقيق حلمي بالوصول إلى مدينتي يافا«.

ومن ثم يواصل بالقول:  »خالل رحلتي بالحافلة تعرفُت على إسرائيلي يهودي 
جلس بجواري يدعى جوزيف، حاول تجاذب أطراف الحديث معي، فأخبرتُه بأنني 
من بولندا ألبرر ركاكة لغتي اإلنجليزية، لكن المصيبة أنه أخبرني بأن أصله من 
أن جوزيف- من حسن  لوال  اكتشاف هويتي ساعتها ممكننًا  أيضًا! كان  بولندا 
حظي- لم يكن يتكلم البولندية على اإلطالق، كما أنني تظاهرُت بعدها برغبتي 

في النوم كي أتالفى أسئلته والوقوع في المزيد من »المطبات«.
 أخبره جوزيف عن كيفية الوصول إلى أحياء يافا 

ُ
وصلت الحافلة تل أبيب، حيث

العربية، ناصحًا إياه بأن يتالفى دخولها في ذلك الوقت،  )بسبب انتشار العنف 
اليهود  اإلسرائيليين  وإن  حلت،  قد  المساء  ساعات  أن   

ُ
حيث هناك(،  والجريمة 

والسياح لم يكونوا ليجرؤوا على دخولها لياًل. لكن حسن مضى منطلقًا في طريقه، 
ليصل إلى أحياء يافا العربية أخيرًا، بعد أن استقل سيارة تاكسي إلى هناك. 

»حلم الجئ« بمواجهة »جبروت دولة«
عند هذه اللحظة بدأ الفخر والجذل واضحًا في حديث حسن:

 » عندما وصلُت إلى يافا، لم أكن أشعر بالخوف الذي تحدث عنه جوزيف، 
بل غمرني شعوٌر آخر تمامًا: السكينة. كنُت أود معانقة المدينة بأسرها. إنها 
وكان حلمي  الميالد،  منذ  لها  انتميُت  التي  ومدينتي  أجدادي  رأس  مسقط 
ماليين  ثمانية  دخولها  من  حرم  التي  األرض  هذه  ابن  أنا  أراها.  أن  الدائم 
الجئ. واحد منهم فقط تمكن من العودة إلى يافا، برغم إرادة دولة االحتالل 

ومنظومتها األمنية! لقد كان شعورًا ال يوصف...«.
من  المدينة  أهالي  بعض  على  يتعرف  يافا،  مقاهي  وبأحد  الليلة،  تلك  في 
الذي  الذي يكرم وفادته، ويساعده في رحلة بحثه عن بيت جده  الفلسطينيين، 
كان حسن يحفظ عنوانه غيبًا: »حي النزهة. مقابل مستشفى الدجاني«. لكن ثالثة 
وستين عامًا غيرت الكثير في مالمح المدينة. لم يبق شيء على حاله. حاول البحث 
وأسكنهم  قسرًا  بنقلهم  قام  االحتالل  بأن  له  قيل  الذي  عائلته،  من  تبقى  عمن 
بحي العجمي. لم يتمكن من ذلك أيضًا لألسف الشديد. بعد يومين، يقرر حسن 
تسليم نفسه لسلطات االحتالل، ولكنه قبلها يعلن انتصاره علنًا في لقاء مع القناة 

العاشرة اإلسرائيلية، التي أجرى مراسلها »تسفي حزكيلي« لقاء مصورًا معه.
فّجر اللقاء موجة غضب عارمة داخل دولة االحتالل. كيف ينجح فلسطيني واحد 
أعزل، قادمًا من مخيم اليرموك بسوريا ليصل إلى قلب )إسرائيل(، دون أن يوقفه 
 أنه 

ُ
أحد؟ بل حتى أن المنظومة األمنية اإلسرائيلية قد فشلت بالقبض عليه، حيث

اإلسرائيلي  القضاء  قرر   
ُ

محاكمته، حيث بعدها  تمت  نفسه!  بتسليم  قام  من  هو 
إطالق سراحه، وترحيله إلى سوريا بعد ما يزيد على األربعين يومًا من االعتقال.

أنا  أنا لسُت بطاًل، بل  للجميع شيئًا واحدًا:  أقول  أن  أود   « ويتمم حسن:  
واحٌد من ماليين الالجئين الفلسطينيين الذين حرموا من العودة إلى قراهم 
ومدنهم التي هجروا منها، والذين أثبتوا للعالم أجمع بأنهم، رغم مرور ستة 
وستين عامًا لم يفقدوا هويتهم ولم يتنازلوا عن حلمهم في العودة، وال زالوا 
هذا  تحقيق  في  نجحُت  أنني  وبينهم  بيني  الوحيد  الفارق  به.  متمسكين 
الحلم  بأننا سنتمكن من تحقيق هذا  الحلم ولو ألياٍم معدودة. لكنني أقول 

يومًا ما لنبقى فيها إلى األبد...«. 
    

القصة الصحفية الفائزة بالمرتبة األولى في مسابقة جائزة العودة للعام 2014، حقل القصة الصحفية.   *

سيد زكريا سيد اسماعيل: من سكان مدينة غزة، حاصل على شهادة اليسانس في علوم   **

الصحفية،  والقصة  اإلبداعية  الكتابة  في  الجوائز  من  العديد  على  وحاز  والتواصل،  االعالم 
أهمها جائزة آنا ليند في مسابقة »بحر من الكلمات« األدبية لعام 2013، جائزة دبي للصحافة 
العربية لعام 2012، جائزة فلسطين التشجيعية لإلبداع الشبابي لعام 2012 في فئة اإلعالم، 
مسابقة المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية حول أفضل عمل في فئة الصحافة المكتوبة 

عن قضايا المرأة. 

األيام( )املصدر:  يافا  يف  حجازي  حسن 
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تك وحركات رأسك المتمّوجة تساؤاًل، أو استنكارًا، أو موافقة... لكننا لن نفتقدَك!
ّ
رفيقنا سميح، سنفتقد طل

 تثيُر فينا شهية البحث عن شمسنا،
ّ

 "ربما" سميح ستظل
ّ

ألن

ز فينا إصرارنا على أن نكون،
ّ

 "نعم" سميح ستظل تحف
ّ

ألن

 "لكّن" سميح ستبقى تشعل فينا صهيل المقاومة،
ّ

ألن

وء يهدي خطانا نحو القيامة
ّ

 "لن" سميح ستبقى شعاع الض
ّ

ألن

ر، الّرفيق، 
ّ

اعر، المفك
ّ

 قصائد سميح استطاعت أن تحفر فينا خارطة فلسطين، وخارطة العودة اليها وبها، سيبقى سميح المناضل، الش
ّ

ألن

اإلنسان... حّيا ينبض في وعي وفكر األجيال.

اعر المناضل سميح القاسم؛ كتب يقول:
ّ

قبل وفاته بأّيام، وأثناء إعداد هذا العدد من جريدة حق العودة، كتب أحمد محيسن باسم بديل عن  رحيل الش

وداعًا يا رفيقنا:

مركز بديل ينعى رئيس مجلس إدارته المناضل أحمد محيسن
ببالغ الحزن واألسى، ينعى بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين رئيس مجلس إدارته ورئيس التوأمة الفلسطينية-الفرنسية المناضل الرفيق:

أحمد عبد الفتاح محيسن العيسة
 وإنسانًا بحق. 

ً
بيت لحم- 8 أيلول 2014، توفي األحد الموافق 7 أيلول المناضل أحمد محيسن رئيس مجلس إدارة مركز بديل إثر نوبة قلبية حاّدة عن عمر يناهز السبعة والخمسين عامًا قضاها مناضال

كغيره من أبناء الشعب الفلسطيني والالجئين، بدأ المرحوم حياته النضالية مبكرًا، حيث أعتقل وحوكم من قبل سلطات االحتالل أكثر من مرة. لكن لم يثنِه ذلك عن مواصلة الدرب، حتى آخر لحظة من حياته. كّرس 
المرحوم حياته للعمل الكفاحي النقابي، فأسهم بقوة في تفعيل الحركة النقابية  وتطويرها في فلسطين دفاعًا عن العمال وحقوقهم. كان أحد الفاعلين في حركة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين، فكان 
أحد األعضاء المؤسسين لبديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين في نهاية التسعينيات. أنتخب وشغل منصب رئيس مجلس إدارة بديل ثالث مرات غير متتالية عمل خاللها على تطوير رؤية 

المؤسسة، وبرامجها ومجاالت عملها، حتى ال يكاد يخلو مجال من بصماته المميزة.

جوء في فلسطين والشتات وعدد من المدن الفرنسية. كان من أشد المدافعين عن حقوق 
ّ

أّسس مع رفيق دربه، المرحوم المناضل الشيوعي الفرنسي فرنو التويل، جمعية التوأمة الفلسطينية–الفرنسية ما بين مخيمات الل
ه النصير األّول للمرأة. لم يثنِه انشغاله في هموم الوطن والسياسة عن دوره االجتماعي المميز، فكان خير صديق، وخير زوج وخير أب. ربما لوضوحه، ومباشرته، وصراحته وجرأته اختلف معه كثيرون، ولكنه 

ّ
المرأة، حتى وصف بأن

 االجندات وبصرف النظر عن 
ّ

 العالم أن يعلم أّن كل
ّ

ه أمضى أّيام العدوان على غزة يردد: " على كل
ّ
ه من المناسب هنا القول أن

ّ
كان جامعًا، يعرف كيف يحترم من يختلف معهم وعنهم، وكيف يخلص لموقفه ولمن يحب. ولعل

ل، ومهزوم من ينتصر بدماء األطفال، إن حفظ حياة طفل أدعى لإلحترام من أي شيئ آخر".
ّ
مشروعيتها، ال تعدل لحظة طمأنينة يقضيها طفل في حضن أبيه... مهزوم من ينتصر بقتل المدنيين العز

وداعا يا رفيقنا! 
ربما كانت سنّي عمرك السبعة والخميسن قصيرة، ولكنها كانت بالتأكيد زاخرة بالعطاء...

لك المجد في الحياة والممات، ولمن أحّبوك الّصبر، وأطيَب الذكرى، وعلينا الوفاء....

 على الدرب واقفًا بشموخ...
َ

ك قضيت
ّ
 مناضاًل عنيدًا، ويكفيَك أن

َ
 ان نقول: عشت

ّ
وبعد وفاتك ماذا عسانا نقول لك يا رفيق محيسن؟ ليس لنا إال


