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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها "المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات"

االج ِت َم ِع ا ِإلن َْس ِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ َ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع َل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب َ ِ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب َ ُ
ش ِبأَ ْع َملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث ِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب َ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
َو ْاألَ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد ُأخْ َرىَ .و َه َذا َش ْأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت َم ُع اإلِن َْس ِ ُّ
ان َضُور ٌِّيَ .و ُي َع ِّ ُب ا ْل ُح َك َم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :ا ِإلن َْس ُان
ْ
َ
َّ
ُ
اص ِط َل ِحه ِْم
االج ِت َم ِع ا َّل ِذي ُه َو الَ َد ِن َّية ِف ْ
َم َد ِ ٌّن ِبالط ْب ِع" ،أ ْي َال ُب َّد لَ ُه ِمن ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك َم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت َم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب َ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
َفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ َم ِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى َال َي ِص َل أَ َح ٌد إِ َل َغ ْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف َل ِس َف ُة َع َل َه َذا ا ْل ُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه َال ُب َّد لِ ْل َب َ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه َال ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب َ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ ِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب َ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم ِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ ْ ِي إِ ْن َكا ٍر َو َال َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك َم ِء َغ ْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك َم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب َ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك ِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع َل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع َل َجا َّد ِت ِه.
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نديم روحانا | Nadim Rouhana

تقديم
االستعمار االستيطاني والصراع بين الفلسطينيين
والحركة الصهيونية :إشكاليات ومساهمات نظرية
Introduction
Settler Colonialism and the Palestinian-Zionist
Struggle: Theoretical Problems and Contributions
منذ بداية الصراع مع الحركة الصهيونية ،رأى الفلسطينيون في مشروعها ما يمكن تسميته
اليوم مشرو ًعا استعماريًا استيطان ًيا على كامل فلسطين ،ولم يتغير الوعي الفلسطيني على
المستويات الشعبية والثقافية والسياسية حيال هذا المشروع حتى اليوم .ومع ذلك ،تعاملت النخب
السياسية مع الصراع منذ السنوات التي سبقت اتفاقية أوسلو ( )1993وما بعدها على أنه صراع قومي
ذو أبعا ٍد استعمارية – استيطانية .ونتيج ًة لذلك ،جرى التركيز على البعد القومي ،في حين خفت
الخطاب السياسي الذي يُبرز الجانب االستعماري االستيطاني ،وخفت معه أيضً ا الخطاب األكاديمي
الفلسطيني ،على الرغم من بقائه في الوعي الشعبي والثقافي.
فشل المسار السياسي الذي اعتمد الصراع القومي بين الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة
لكن ،أعاد ُ
الصهيونية ،والذي بدا كما لو أنه أدخل القضية الفلسطينية في طريق مسدود ،براديغم االستعمار
االستيطاني إلى الخطاب األكاديمي السائد ،في حين ظل هامشيًا في الخطاب السياسي .وليس صدف ًة
أن تكون استعادة هذا اإلطار المفاهيمي قد تزامنت مع تغ ّول العملية االستيطانية ذاتها في األراضي
الفلسطينية المحتلة عام  1967على نحو سافر .وقد استغلت هذه العملية الوهن العربي والظروف
الدولية وشلل القيادات والنخب السياسية الفلسطينية ،إضاف ًة إلى سياسات التهويد في القدس المحتلة
وداخل مناطق عام  1948حتى تتجذر أكثر فأكثر.
شكل هجي ًنا من أشكال االستعمار
ً
لقد أصبح اليوم من السائد القول إ َّن االستعمار االستيطاني يمثّل
الحديث ،ويتميز من االستعمار الكالسيكي بعدة أبعاد ،أهمها أنّه يبدأ من أجل أن يستمر بواسطة سلب
* أسـتــاذ الـشــؤون الــدولـيــة ودراس ــات الـصــراع ومــديــر مــركــز فــارس لــدراســات شــرق الـمـتــوســط فــي كلية الـقــانــون والــدبـلــومــاسـيــة ،جامعة
تافتس ،بوسطن ،الواليات المتحدة.

Professor of International Affairs and Conflict Studies and Director of the Fares Center for Eastern Mediterranean
Studies at The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Boston, USA.
Email: nadim.rouhana@tufts.edu
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األرض والتخلص من السكان حيثما أمكن؛ فالمستوطن يذهب إلى المستوطنة من أجل البقاء ،واستبدال
األصالنيين ،وتأسيس سيادة المستوطنين .ولذلك ،فإن الطبيعة االستثنائية لعالقة المستوطنين بالسكان
األصالنيين في حالته هي عالقة ذات طابع محو ،تأخذ أشكالً مختلفة (مثل التهجير أو الترانسفير ،والعزل،
واألبارتهايد ،واإلبادة  ...إلخ) ،وال تقتصر فحسب على عالقات التبعية السياسية واالقتصادية .وفي هذا
الصدد ،يصيب كثير من الباحثين عين الحقيقة حين يصفون االستعمار االستيطاني بأنه بنية وليس حدث ًا
ح َو السكّان األصالنيين شرطًا مسبقًا لتأسيس دولة المشروع االستيطاني
تاريخيًا ،وأنه على هذا النحو يَعتبر َم ْ
وحياته السياسية والثقافية ،أو كما يُع ّبر الفلسطينيون عن ذلك في سياقهم وبلغتهم بمقولة «النكبة المستم ّرة».
ومع ذلك ،يه ّمش براديغم االستعمار االستيطاني ،عند توظيفه لدراسة حالة فلسطين ،مسألة الصيرورة؛ أي
تأثير فاعلية السكان األصالنيين في بنية المشروع االستعماري االستيطاني وتفاعلها معها.
يض ّم هذا العدد الخاص مجموعة من المساهمات النظرية التي تعالج إشكاليات تنبع جميعها من دراسة
المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني في فلسطين ،انطالقًا من أط ٍر منهجية متعددة ومتداخلة
من حقول العلوم االجتماعية واإلنسانية ،تناولت مجموعة من الثيمات أهمها السوسيولوجيا التاريخية،
ومسألة تكوين الدولة االستعمارية االستيطانية ،ودراسات الكولونيالية المقارنة ،وعالقة القومية باالستعمار،
والمخيال االستعماري – االستيطاني وعالقته بالعنصرية والعنف ورهاب اآلخر ،ومسائل الشرعية والسيادة
وعالقتها باألصول االستعمارية للقانون الدولي ،وأخي ًرا الدور الذي تؤديه مقاومة السكان األصالنيين في
دفع المشروع االستيطاني االستعماري إلى تطوير نُظُمِ سيطرتها أو إلى تعزيز مزج القومي بالديني.
يفتتح العدد بدراسة لعزمي بشارة بعنوان «استعمار استيطاني أم نظام أبارتهايد :هل علينا أن نختار؟» ،يكرسها
لتشخيص النظام الصهيوني من خالل مقارنته بحالتي االستعمار االستيطاني في جنوب أفريقيا والجزائر،
ويتوصل إلى أن النظام االستعماري االستيطاني الصهيوني هو حالة استثنائية تشغل حي ًزا بين النموذجين
ّ
المقارنين ،وهو يمزج بعض السمات الرئيسة إلى الح ّد الذي يمكن اعتباره نظا َم أبارتهايد متولّ ًدا من استعما ٍر
استيطاني ،ويختلف عن حاالت االستعمار االستيطاني في أميركا وأستراليا في أنه لم يتطبّع  nativiseأو
يصبح كيانًا محالن ًيا ،كما أن الفلسطينيين لم «يصبحوا» سكانًا أصالنيين ،بالمعنى الشائع في تلك الدول ،بعد
عمليات اإلبادة ،ألن تشكّلهم الوطني بوصفهم سكانًا أصالنيين ،وتشكّلهم القومي المرتبط بمحيطهم ،سبقا
عملية االستعمار .ويب ّين بشارة كذلك أن تب ّني براديغم االستعمار االستيطاني أو وصف األبارتهايد ال تترتب
عليه حلول سياسية محددة ،ألن «الحل العادل» ال يتوقّف على التشخيص وحده ،بل على استراتيجيات
النضال المثابرة ،الكفيلة ،إن تمت إدارتها بطريقة صحيحة ،باجتراح سبل نحو الحل.
وينتقد كاتب هذه السطور في دراسة عنوانها "الصهيونية ومعضلة شرع ّية االستعمار االستيطاني :الرد
بال ّدين على المقاومة الفلسطينية" ،التهميش األكاديمي للدور المركزي الذي يضطلع به الدين في بنية
المشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني ،وير ّد ضعف هذا الربط إلى ضعف اهتمام حقل دراسات
االستعمار االستيطاني بتفاعل الدولة االستيطانية االستعمارية مع فاعلية السكان األصالنيين .ويجادل بأن
لجوء الصهونية المتزايد إلى الخطاب الديني ال يُعتبر نتيج ًة من نتائج تصاعد قوة الحركات الدينية القومية
متأصل في الحركة
في إسرائيل ،أو ثمرة زحف التديّن إلى المجال العام ،فحسب ،بل هو كذلك عنص ٌر
ّ

نويهصلا ةكرحلاو نيينيطسلفلا نيب عارصلاو يناطيتسالا رامعتسالا فلم
رظن تامهاسمو تايلاكشإ :ةينويهصلا ةكرحلاو نيينيطسلفلا نيب عارصلاو يناطيتسالا رامعتسالا

الصهيونية منذ نشأتها ،التي في خض ّم مواجهتها لمقاومة الفلسطينيين والضغط المتزايد على الرأي العام
العالمي المناهض لالستعمار ،تلتحم المركّبات القومية والدينية من أجل التعتيم على حقيقتها بوصفها
مشرو ًعا استعماريًا استيطان ًيا يفتقد إلى الشرعية.

وتبحث دراسة هاني ع ّواد ومريم ه ّواري المعنونة بـ «إعادة التفكير في شرط الحكم غير المباشر :تح ّوالت
أشكال الحكامة الكولونيالية اإلسرائيلية وأنماط مقاومتها» في تأثير أنماط مقاومة الفلسطينيين في تح ّوالت
آليات حكم إسرائيل للفلسطينيين منذ عام  .1967وتكشف ،بخالف التيار السائد في أدبيات االستعمار
االستيطاني الذي يقصر التحليل على بنية مؤسسات المستوطنين ،أن آليات وأشكال الحكامة االستعمارية
االستيطانية ،ومنطقها الناظم ،ال تتوقّف على استراتيجيات المؤسسات االستعمارية فحسب ،بل كذلك على
تفاعلها مع األنماط المؤسسية للفاعلية السياسية الجماعية للسكان األصالنيين .بهذا المعنى ،تباينت أشكال
تحصيل
ً
الحكامة الكولونيالية اإلسرائيلية من مرحل ٍة زمنية إلى أخرى ،ومن مكانٍ إلى آخر ،ليس بوصفها
حاصل إلرادة النظام الصهيوني فحسب ،بل بوصفها استجاب ًة مؤسسية لمقاومة الفلسطينيين.
ً

وفي دراسته المعنونة بـ «اإلسالموفوبيا ومعاداة الساميّة والصهيونية واالستعمار االستيطاني» ،يستكشف
لورينزو فيراسيني العالقة التي تربط بين ُرهابين مختلفين ،هما اإلسالموفوبيا ومعاداة السام ّية ،وهما نعرتان
نشأتا في صفوف اليمين واألوساط ذات الصلة به ،مالحظًا أنه عاد ًة ما يصاحب عمليات التح ّول من
معاداة السام ّية إلى اإلسالموفوبيا تأيي ٌد للصهيونية ودع ٌم للسياسات االستعمارية – االستيطانية اإلسرائيلية
تجاه الفلسطينيين .ويستنتج أنه ال يمكن تجاهل الدور التأسيسي الذي تؤديه المخياالت االستعمارية
واالستعمارية االستيطانية في كال الرهابين ،فكالهما تستحوذ عليه رغبة ارتيابية في السيطرة على حركة
الجميع والتحكم فيها؛ باعتبار ذلك نو ًعا من جغرافيا متخيلة غربيّة بجدرانٍ متخيّلة تُبقي مجموعات من
الغرباء خارجها ،وكالهما يصدر عن نظرة استعمارية استيطانية إلى العالم ،وقلق بشأن إمكان حدوث عملية
«إحالل عظيم» للكيان السياسي المتخ ّيل.

أما حميد دباشي فيتساءل في دراسته «أين فلسطين في العالم؟» عن موقع فلسطين ،ال في العالم الواقعي
الذي نعرفه فحسب ،بل أيضً ا في عالم المعرفة واألخالق المتخ ّيل عالم ًيا .ويالحظ أن فلسطين ليست بالنسبة
إلى الذات الغربية العارفة عن العالم مشكل ًة سياسي ًة فحسب ،بل هي أيضً ا معضلة إبستيمولوجية ،ألنها تفضح
مسألة «الغرب والبق ّية» ،وتخلخل صالحيتها مجازيًا وفيزيائ ًيا .أما إسرائيل ،الكيان االستعماري االستيطاني،
فتُمثّل آخر وأحدث وحشية انتقامية لـ «الغرب» ض ّد «البق ّية» .إنها بنية العنف المفرط الذي جاء لتصحيح
الخلل اإلبستيمولوجي الذي يشكّله النضال الفلسطيني للمعرفة الغربية المتمركزة حول الذات عن العالم.
ومن خالل مناقشته نماذج أدبية وثقافية فلسطينية ،يكشف دباشي كيف تحاول ثقافة المقاومة الفلسطينية
إعادة صياغة العالم بأسره على أنه ال يمكن معرفته إبستيمولوجيًا ما لم يكن للفلسطينيين مكا ٌن فيه.
ويسلّط إيالن بابيه الضوء في دراسته بعنوان «القانون الدولي واالستعمار االستيطاني في فلسطين التاريخية»
على عجز القانون الدولي عن تغيير الظروف السياسية التي يعيشها الفلسطينيون ،على الرغم من تأكيده
على قانونية وشرعية المطالب والحقوق الفلسطينية األساسية .ولتفسير هذه المفارقة ،يستعرض األصول
المس بسيادة الدولة – األمة ،إال في تلك
االستعمارية التاريخية للقانون الدولي ،الذي نشأ باألساس لمنع
ّ
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ٍ
حكومات استيطانية وعنصرية،
يمس سيادة الدول ،حتى لو أنشأت
الدول غير الغربية ،وهو لذلك ناد ًرا ما ّ
بل غالبًا ما يميل تاريخيًا إلى المحافظة عليها .لهذا السبب ،فإن القانون الدولي ال يمتلك اليوم أدوات
«وقف الصهينة» الواقعة على فلسطين التاريخية ،وال بديل من ذلك إال تعويل الفلسطينيين على الشرعية
ٍ
نضال ينزع الشرعية عن إسرائيل.
بدلً من القانونية ،واالستمرار في تطوير
المحلنية:
ّ
خصيصا لهذا العدد مقالة بعنوان «لنتخ ّيل بدائل فلسطين
وإضافة إلى هذا ترجمت عمران
ً
االستعمار االستيطاني وسياسة المتحف» لليلى أبو لغد ،التي استكشفت اإلمكانات السياسية واإلشكاالت
التي تنتجها استعارة أطر االستعمار االستيطاني ودراسات األصالنية في السياق الفلسطيني .وكما تجادل
أبو لغد ،قد يؤدي إجراء نقلة من لغة التحرر القومي المفاهيمية إلى أطر االستعمار االستيطاني ،إلى تخيّل
أشكا ٍل سياسية ومستقبلية بديلة قد تقود إلى أشكا ٍل أخرى من تقرير المصير والسيادة البديلة ،التي على الرغم
تجسد ما تطلق عليه البديل ال َم ّ
حلني  ،Alter–Nativeلتقرير
من أنّها ما زالت ط ْور االستكشاف ،فإنها قد ّ
المصير والسيادة األكثر ديمقراطية وشمولً مقارن ًة باألشكال السابقة للقومية وتلك المناهضة لإلمبريالية.
ٍ
إضافات جديد ًة إلى حقل دراسات
نأمل من هذا العدد أن تق ّدم أبحاثه ،التي حررت بأقالمٍ عربيّة وأجنبيّة،
االستعمار االستيطاني من منظور معرفي (إبستيمولوجي ونظري) ،ومن منظور سياسي جدالي بشأن فرادة
االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين وسبل الوعي به ومقاومته.
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(((*Azmi Bishara | عزمي بشارة

 هل علينا:استعمار استيطاني أم نظام أبارتهايد
أن نختار؟
Settler Colonialism or Apartheid: Do We Have to
Choose?
 تتناول هذه الدراسة طبيعة إسرائيل بوصفها دولة نشأت عن مشروع استعمار:ملخص
ً  بل هي،وتبين أن هذه النشأة ليست مسألة تاريخية فقط
مكون رئيس في
ّ أيضا
ّ ،استيطاني
ً  وتوضح.بنية الدولة وطبيعة المواطنة فيها
أيضا أن إسرائيل تختلف عن الدول األخرى التي
ً
، أول،وتحولها إلى محالنية؛ ألنّ الفلسطينيين
نشأت عن استعمار استيطاني في عرقلة تطبيعها
ّ
ثم لم يتحولوا إلى "سكان أصالنيين" يطالبون بتعويضات
تبلوروا
ّ  ومن،قوميا قبل نشوئها
ًّ
ً
كالسيكيا
 ليس احتالل،ثانيا
ً
ً ،1967  وألن احتالل عام،وحقوق ثقافية كما في تلك الدول
، وثالثًا ألن إسرائيل،استمرارا لالستعمار االستيطاني نفسه
 بل يشكل،"تمارسه "دولة طبيعية
ً
 ومنح األقلية التي تبقت المواطنة1948 التي أنشأت إثنوقراطية بعد طرد غالبية السكان عام
 وفرض حكمها على الفلسطينيين1967  تحولت إلى دولة أبارتهايد بعد احتالل عام،اإلسرائيلية
 بل أخضعوا الحتالل مباشر، كما لم يمنحوا المواطنة،الذين لم تطرد غالبيتهم في هذه الحالة
.تدريجيا بفعل االستيطان إلى نظام فصل عنصري
تحول
ًّ
. جنوب أفريقيا، فلسطين، أبارتهايد، إثنوقراطية، استعمار استيطاني:كلمات مفتاحية
Abstract: This article examines Israel as a state that emerged out of a settler
colonial project, demonstrating that this emergence is not only a historical
question, but is also constitutive to the state’s structure and the nature of
citizenship in it. The article argues that Israel differs from other settler colonial
states in that it failed to normalize or nativize itself, for three main reasons.
First, Palestinians had been nationally crystalized before it was established and
therefore they were not transformed, like in other settler colonial states, into
an "indigenous people" demanding cultural rights. Second, the 1967 occupation
is not a classic occupation practiced by a "normal state," but a continuation
of the settler colonial project itself. And third, while Israel had established
an ethnocracy after expelling the majority of the Palestinian population from
its 1948 borders and granted the minority that remained Israeli citizenship, it
turned into an apartheid state after the 1967 occupation. In these territories,
Palestinians – most of whom were neither expelled, nor granted citizenship –
were subjected to direct occupation, which has gradually transformed, due to the
settlement project, into an apartheid system.
Keywords: Settler Colonialism, Ethnocracy, Apartheid, Palestine, South Africa.
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مقدمة

(((

لم تنكر قيادة الحركة الصهيونية أن مشروعها كان مشرو ًعا استعماريًا ،فكلمة "استعمار" لم
تكن تحمل دالالت سلبية في القرن التاسع عشر .وربما كان لقب "مستع ِمر" دليل تمثيل
الحضارة ،وللدقة ،المدنية الغربية في الشرق .لكن التيار العمالي بتياراته المختلفة داخل الحركة
الصهيونية ،الذي قاد حركة االستيطان وأسس المستوطنات وقاد حمل ًة الحتالل األرض والعمل،
ادعى أنه طليعة حركة وطنية ،وليس مشرو ًعا استعماريًا فقط .لقد حاول الجمع بين األمرين ،كما
أضاف إليهما البعد الطبقي العمالي في خضم الصراع على قيادة المشروع الصهيوني .من جهة
أخرى ،رأى الفلسطينيون في الصهيونية مشرو ًعا استعماريًا مرتبطًا بدول استعمارية وفي أنفسهم
ضحايا االستعمار.
حا سلب ًيا ،حاول باحثون ،كالفلسطيني
وفي عصر التح ّرر من االستعمار حين أصبح "االستعمار" مصطل ً
فايز صايغ ( )1965والفرنسي مكسيم رودنسون ( ،)1967أن يثبتوا ،باعتمادهم لغة العلوم االجتماعية
ما بعد االستعمارية ،أن إسرائيل كانت دولة استعمارية استيطانية ،وذلك قبل احتالل الضفة الغربية
وقطاع غزة في عام  .(((1967لقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية ،والمثقفون الفلسطينيون والعرب
الذين دعموا نضالها ،مطّلعين على مفهوم االستعمار االستيطاني منذ ستينيات القرن العشرين،
واستخدموه لربط فلسطين استراتيج ًيا بسياقات وحركات تح ّرر أخرى في العالم مثل حالتَي الجزائر
وجنوب أفريقيا ،وكذلك في عرض سرديّتها على الجمهور العالمي المناهض لالستعمار(((.
ع ّدد صايغ سمات االستعمار االستيطاني التي تنطبق على المشروع الصهيوني ،لكنه استخدم أيضً ا
مصطلح نظام الفصل العنصري  Apartheidلوصف منظومة العالقات اإلسرائيلية بالفلسطينيين الذين
بقوا في إسرائيل بعد عام  1948وأصبحوا يحملون الجنسية اإلسرائيلية((( .في ذلك الوقت ،استحدثت
إسرائيل نظا َمين قانونيين؛ نظام مدني للمواطنين اليهود ونظام عسكري خضع له العرب الفلسطينيون
الذين بقوا تحت سلطتها ،وأُلغي رسم ًيا في عام  ،1966قبل عام واحد فقط من احتالل الضفة الغربية
قريبا.
((( هذه الدراسة هي ترجمة عن اإلنكليزية لفصل من كتاب للمؤلف سوف يصدر ً

This Study is a Translation of a Chapter from the Author's Forthcoming Book.

((( ُينظر :فايز صايغ ،االستعمار الصهيوني في فلسطين ،ترجمة وتحقيق عبد الوهاب الكيالي (بيروت :المؤسسة العربية للدراسات
والنشر)1965 ،؛ وكذلك.Maxime Rodinson, Israel: A Colonial Settler–State? (New York: Monad Press, 1973) :

((( ينظر على سبيل المثال:

Fawwaz Tarabulsi, "The Palestine Problem: Zionism and Imperialism in the Middle East," New Left Review, vol. 1,
no. 57 (September–October 1969); George Jabbour, Settler Colonialism in Southern Africa and the Middle East (Beirut:
Palestine Liberation Organization Research Center, 1970); Ibrahim Abu–Lughod & Baha Abu–Laban (eds.), Settler
Regimes in Africa and the Arab World: The Illusion of Endurance (Wilmette: Medina University Press International,
;)1974); Elia Zureik, Palestinians in Israel: A Study of Internal Colonialism (London: Routledge; Boston: K. Paul, 1979
Omar Jabary Salamanca et al., "Past is Present: Settler Colonialism in Palestine," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1
(2012), p. 8.

((( صايغ ،ص .28–27

تاسارد
؟راتخن نأ انيلع له :دياهترابأ ماظن مأ يناطيتسا رامعتسا

عسكري مجد ًدا على جزء آخر من الشعب الفلسطيني .ويكمن
وقطاع غزة حين فرض نظام حكم
ٍّ
االختالف الرئيس بين الحالتين في أن العرب داخل إسرائيل (وكان عددهم نحو  150,000نسمة في
عام  )1949حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية واكتسبوا حقوقًا مدنية وسياسية رسمية ،وعاشوا في
ظل إثنوقراطية أنشأها مشروع استعماري استيطاني ،بينما لم يحصل فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع
غزة على الجنسية اإلسرائيلية (ما عدا حاالت قليلة في القدس الشرقية) ،وعاشوا منذ عام 1967
في ظل حكم عسكري مباشر بال حقوق مدنية أو سياسية .واستمر االحتالل العسكري المباشر حتى
أق ّرت اتفاقية السالم مع منظمة التحرير الفلسطينية إقامة سلطة الحكم الذاتي للسلطة الفلسطينية
(أو البانتوستانات ،بمصطلحات جنوب أفريقيا)((( .ال يجوز التقليل من أهمية هذا االختالف الذي
أنتج واق ًعا مختلفًا واستراتيجيات عمل مختلفة ،وحتى ثقافة مختلفة أحيانًا.
بهذا يكون االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي قد أنشأ أولً نظا ًما إثنوقراط ًيا بعد التهجير الج ْمعي
للفلسطينيين في عام 1948؛ فمن دون تشريد األغلبية ،ما كان العرب في الداخل ليصبحوا أقلية.
وأعقبه نظام احتالل عسكري في عام  ،1967تح ّول الحقًا إلى نظام شبيه بنظام الفصل العنصري،
وكالهما نتاج مشروع استعماري استيطاني .سوف نبين أنه يصح إطالق وصف أبارتهايد على نظام
الحكم اإلسرائيلي القائم في فلسطين ،والذي هو نتاج استعمار استيطاني ،وأن هذه الحقيقة هي
من عناصر عدم تمكنه من تطبيع ذاته خالفًا لمشاريع استعمار استيطاني أنتجت دولً أخرى ،وأن
الفلسطينيين لم "يصبحوا" سكانًا أصليين بالمعنى المعروف في دول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا
والواليات المتحدة .كما سوف نبين أن وصف االستعمار االستيطاني واألبارتهايد ال يترتب عليه
بالضرورة "حلول سياسية" محددة.

ً
النظري
أوال :عودة إطار االستعمار االستيطاني
ّ
إلى مجال الدراسات الفلسطينية
النظري لالستعمار
جيل جدي ًدا من الباحثين الفلسطينيين يعيد اليوم توظيف اإلطار
مما يلفت النظر أ ّن ً
ّ
االستيطاني؛ ليس في كتب ومنشورات منظمة التحرير الفلسطينية واليسار الراديكالي األوروبي ،وإنما
في المجالت األكاديمية المحكّمة ،ومن الصعب معرفة إذا كانت حقيقة أن هذا النشر قد أصبح طبيع ًيا
ومشرو ًعا تما ًما تعبّر عن تح ّرر متنامٍ للحياة األكاديمية الغربية ،أو هي داللة على ثقة استعالئية بالنفس
ال "تتض ّرر" من الكشف عن النزعة االستعمارية في المجالت األكاديمية ،أو هي كالهما .على كل
حال ،إذا نظرنا إلى هذا الجهد من منظور الصراع ضد هيمنة الخطاب الصهيوني على حقل دراسات
"الصراع العربي – اإلسرائيلي" و"دراسات الشرق األوسط" عمو ًما في الجامعات الغربية ،وال سيما
األميركية ،فإنه يُع ُّد إنجازًا من دون شك.
((( خال ًفا لمالحظات صايغ ،المرجع نفسه ،ص  ،28لم تنشأ بانتوستانات ُّ
قط في حالة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد عام
.1948
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يشير باحثون مشاركون ،في الموجة األحدث من األدبيات األكاديمية التي تتناول هذه المسألة ،إلى
أعمال باتريك وولف ولورينزو فيراسيني؛ إذ يرى وولف أن المفهوم "يقوم على فرضية تأمين األرض؛
أي الحصول على األرض والحفاظ عليها"((( .وهو يشكّل الدافع وراء استئصال السكان األصالنيين.
إن مبدأ تحديد مناطق النفوذ  Territorialityهو عنصر خاص باالستعمار االستيطاني وغير قابل
لالختزال((( .فطرد السكان األصالنيين يوفّر األساس لمواصلة المشروع االستعماري االستيطاني،
بالتوسع والسيطرة على األرض .وهو "بنية وليس حدث ًا"((( .وتنخرط
ولذلك ترتبط اإلبادة ارتباطًا وثيقًا
ّ
وينسق بين مجموعة
الدولة االستعمارية االستيطانية في "مشروع شامل يتمحور حول األرض،
ّ
وصول إلى التخوم ،بهدف محو مجتمعات السكان
ً
متكاملة من الهيئات؛ بد ًءا من المركز المتروبولي،
األصالنيين"((( .وال يسع المرء إال أن يتفق مع هذا التوصيف التحليلي .ومن المرجح أن هذا ما دار في
خلد الباحثين األكاديميين المذكورين ،في مقدمة هذه الدراسة ،الذين وصفوا المشروع الصهيوني بأنه
استعمار استيطاني ،قبل أن يكتب وولف ذلك.
أما فيراسيني ،فقد شرح الفرق الرئيس بين االستعمار الكالسيكي واالستعمار االستيطاني من خالل
"اعمل من أجلي" (االستعمار الكالسيكي)،
ْ
االختالف بين عبارتين موجهتين إلى السكان األصالنيين:
و"اذهب من هنا" (االستعمار االستيطاني) .فالعبارة األولى نابعة من "منطق االستغالل" ،في حين
ْ
(((1
أن الثانية منبثقة من "منطق اإللغاء" الذي يسعى إلى طرد السكان األصالنيين والحلول محلهم .
حا تما ًما للفلسطينيين قبل فترة طويلة من تاريخ نشر مقال
وهذا توصيف دقيق .وكان هذا واض ً
فيراسيني ،حينما وصفوا االستعمار الصهيوني بأنه استعمار استيطاني "استبدالي" أو "إحاللي"؛
وإال فما معنى إحاللي؟ لقد جاهر الناشطون الصهاينة في الهجرة الثانية (بالعبرية" :هعليا هشنياه"
 )1914–1904بتهويد األرض والعمل ،ولم يتر ّددوا في استخدام التعبيرات العبرية :احتالل األرض
"كيبوش ها أدما" واحتالل العمل "كيبوش ها عافودا" ،كما استخدموا عبارة دينية هي "جئوالت هأداماه"،
ومعناها تخليص األرض أو التسبب بخالصها .((1(Redemption
)(6

Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4
(2006), p. 402.
Ibid., p. 388.
Ibid., p. 390.

)(7
)(8

قــد ُيـشــار إلــى تـحـ ّفــظ واح ــد عـلــى األق ــل فــي هــذا الـتــوصـيــف الـمـخـتــزل ،وهــو أنــه يستثني االسـتـعـمــار االسـتـيـطــانــي الـفــرنـســي فــي الـجــزائــر
وما شابهه.
(9) Ibid., p. 393.
(10) Lorenzo Veracini, "Introducing: Settler Colonial Studies," Settler Colonial Studies, vol. 1, no. 1 (2011), pp. 1–12
( ((1حــول استخدام الدين والخطاب الديني اليهودي في المشروع االستعماري االستيطاني ُينظر مقال الباحث الفلسطيني نديم
روحانا:

Nadim N. Rouhana, "Religious Claims and Nationalism in Zionism: Obscuring Settler Colonialism," in: Nadim
N. Rouhana & Nadera Shalhoub–Kevorkian (eds.), When Politics Are Sacralized: Comparative Perspectives on
Religious Claims and Nationalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), pp. 54–87.

17

تاسارد
؟راتخن نأ انيلع له :دياهترابأ ماظن مأ يناطيتسا رامعتسا

ويقول فيراسيني ،إضافة إلى ذلك" ،في الوقت الذي ال ينجح المجتمع االستعماري إال إذا أبقى على
الفصل بين المستع ِمر والمستع َمر ،ال ينجح المشروع االستعماري االستيطاني تما ًما إال عندما يلغي
نفسه – أي عندما يتوقف عن تعريف المستوطنين بأنهم مستوطنون ،ويصبحون 'مواطنين محالنيين'؛
فيصبح وضعهم طبيعيًا .وليحقّق المشروع االستيطاني النجاح ،ال ب ّد له من أن يعتق نفسه من اإلشراف
والرقابة الخارجيين ،وينشئ أشكالً سيادية محالنية على الصعيدين السياسي والثقافي ،ويضع ح ًّدا
دخيل تما ًما إلى مشهد مألوف .بعبارة
ً
للحكم الذاتي الحقيقي للسكان األصالنيين ،ويح ّول ما كان مشه ًدا
أخرى ،عندما ينجح المشروع االستعماري االستيطاني فإنه يكف عن كونه استعماريًا استيطان ًيا"(.((1

لقد ميّز فيراسيني بين نجاح االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي بين عامي  1948و ،1967وفشله بعد
عام  .1967فمن وجهة نظره ،نجحت إسرائيل بوصفها دولة استعمارية استيطانية في عام  ،1948لكنها لم
تحقق إال احتاللً جزئيًا لم يكتمل بعد عام " :1967لقد حقق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي /الصهيوني
حا ملحوظًا قبل عام  ،1967لكنه لم يُكلَّل عمو ًما بالنجاح بعد ذلك .وفي الواقع ،إذا كان االستعمار
نجا ً
االستيطاني يتمحور حول تكريس مشروعية مطالبته بمواقع جغرافية مح ّددة ،فإن احتالل إسرائيل للضفة
الغربية وقطاع غزة لم يحقّق في النهاية سوى القليل في هذا المجال بعد أكثر من أربعين عا ًما من حكم
مطلق"( .((1وقد يصح القول إن إسرائيل نجحت في "إنشاء أشكال سيادية محلية على الصعيدين السياسي
دخيل تما ًما
ً
والثقافي ،ووضعت ح ًّدا للحكم الذاتي الحقيقي للسكان األصالنيين ،وح ّولت ما كان مشه ًدا
إلى مشهد مألوف" ،فقد نجحت في بناء أمة وثقافة التسبار  Sabraالعبرية اإلسرائيلية وتأسيس اقتصاد
متط ّور ،لك ّن الفلسطينيين لم يتح ّولوا إلى بقايا سكان أصالنيين (وللتذكير ،يشكّل السكان األصالنيون
واح ًدا في المئة من سكان الواليات المتحدة األميركية) .فخالفًا للسكان األصالنيين في أميركا وأستراليا،
كان الفلسطينيون عندما قامت إسرائيل قد طوروا شخصية وطنية ومطالب ذات طابع قومي .وقد حافظوا
على شخصيتهم وتطلعاتهم الوطنية ،ال بل ط ّوروها .كما أن إسرائيل عجزت عن تبيئة نفسها في المنطقة،
المحلني  Nativiseعلى نفسها.
ّ
أو كما يقال إضفاء الطابع

إضافة إلى ذلك ،تب ّنت إسرائيل نهج دولة استعمارية استيطانية تجاه الفلسطينيين الذين أصبحوا
مواطنين فيها ،إذ ظهر طابعها هذا حتى في تعاملها مع من أصبحوا مواطنين فيها .فبموجب قانون
المواطنة اإلسرائيلي ( ،)1952يحصل السكان اليهود بمن فيهم الذين ولدوا في إسرائيل على الجنسية
بحكم كونهم يهو ًدا استنا ًدا إلى قانون العودة ( ،)1950الذي يمنح الجنسية اإلسرائيلية لكل يهودي
في العالم إذا ق ّرر الهجرة إلى إسرائيل .وليس قانون العودة مج ّرد قانون عادي ،بل هو قانون تأسيسي
للدولة ،وفق دافيد بن غوريون ،الذي ق ّدم مسودته إلى الكنيست .وأضاف بن غوريون أن يهودية الدولة
ال تنبع من أن أغلبية سكانها من اليهود ،بل من كونها دولة لليهود أينما وجدوا( .((1وهذا تمييز مهم.
)(12

Lorenzo Veracini, "The Other Shift: Settler Colonialism, Israel and The Occupation," Journal of Palestine Studies,
vol. 42, no. 2 (April 2013), p. 28.
Ibid.

)(13
)(14

David Ben–Gurion, "Speech in the Knesset Session for Discussing the Law of Return," The Protocols of the
Knesset, vol. 7 (1950), pp. 2035–2037.

ُينظر ً
أيضا :عزمي بشارة ،من يهودية الدولة حتى شارون (القاهرة :دار الشروق ،)2005 ،ص .38
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وفي المقابل ،منحت الجنسية للمواطنين العرب في إسرائيل وفقًا لتقدير الدولة اليهودية .وبموجب
قانون بن غوريون ،تُمنح الجنسية لغير اليهود الذين بقوا حيث هم وعاشوا في ظل السيادة اإلسرائيلية
من دون انقطاع في الفترة بين أيار /مايو  1948حتى تاريخ سن قانون المواطنة (إشارة إلى نحو 150,000
فلسطيني بقوا في إسرائيل).
ويعني ذلكً :
أول ،إن منح الجنسية لليهود نابع من "الطبيعة الجوهرية"( ((1للدولة ،التي تع ّرف نفسها بأنها
دولة لكل يهودي في هذا العالم بغض النظر عن مكان والدته أو إقامته ،في حين أن عملية منح الجنسية
للعرب تخضع العتبارات مختلفة و َع َرضية ،أي إنها ليست نابعة من طبيعة الدولة( .((1ثانيًا ،إ ّن الفلسطينيين
الذين غادروا خالل الحرب ،ولو لفترة وجيزة ،وعادوا إلى ديارهم (متسلّلين)( ((1في أي وقت بعد أيار /مايو
حرم
 ،1948أو لم يكونوا موجودين عند إجراء التعداد السكاني ،اعتُبروا غائبين على الرغم من وجودهم .و ُ
هؤالء "الغائبون الحاضرون" من الجنسية ،وكان للدولة "الحق" في مصادرة أراضيهم.
وال تتوقف المسألة هنا على تمييز سلبي من قبيل تمييز األكثرية ضد األقليات ،وهو األمر الذي
عرفته دول ديمقراطية عديدة ،بل تتجاوز ذلك إلى تمييز نوعي بين فئتين من المواطنة؛ أعلى وأدنى،
حجب
بما يشكّل امتدا ًدا للمشروع االستعماري االستيطاني ،وإدراجه ضمن البنية القانونية للدولة .وقد ُ
هذا الجوهر االستعماري بغطاء الحقوق الفردية المدنية والسياسية للمواطنين العرب (حق التصويت)،
لكنه انكشف في الثقافة السياسية المعادية للعرب والمواقف العنصرية تجاههم والتمييز اليومي في
تقديم الخدمات لهم (الذي يستحوذ على أغلبية العمل التشريعي ألعضاء الكنيست العرب) .ويتضّ ح
هذا التمييز جل ًّيا في طريقة تعامل الدولة مع االحتجاجات السياسية التي تع ّبر عن الهوية الفلسطينية
للمواطنين العرب ،وفي سياسات مصادرة األراضي .وفي كلتا الحالتين ،تتعامل إسرائيل مع مواطنيها
العرب بوصفهم خصو ًما ،إن لم يكن بوصفهم أعدا ًء.
ال أتحدث هنا عن حاالت استثنائية مر ّوعة ،مثل مجزرة المواطنين العرب في قرية كفر قاسم ()1956
التي تشبه مجازر حرب  ،1948ولكن عن التمييز البنيوي الروتيني القائم في تعامل مؤسسات الدولة مع
العرب والكامن في الثقافة السياسية المهيمنة على هذه المؤسسات وعلى الجمهور؛ فهي تنطلق من أن
العرب هم في أفضل الحاالت ضيوف ُمتسا َم ٌح معهم في دولة اليهود ،وغير مرغوب فيهم في الحالة
العادية ،وهو ما يتجلى على نحو صارخ ،من حين إلى آخر ،في استخدام الذخيرة الح ّية ضد مظاهرات
المواطنين العرب ،مع أنها ال تستخدم البتّة في قمع احتجاجات متظاهرين يهود حتى لو كانت عنيفة.
حاسما في هذه المسألة" :جوهر الدولة هو أنها دولة يهودية ،نظام الحكم فيها هو نظام
( ((1كان قاضي المحكمة العليا دوف ليفين
ً
ديمقراطي"ُ .ينظر :دوف ليفين ،في" :يهورام بن شالوم وآخــرون ضد لجنة االنتخابات المركزية والقائمة التقدمية للسالم" ،قــرارات
المحكمة العليا ،مج  ،43العدد  ،)1989( 4ص ( 231بالعبرية)؛ ُينظر ً
أيضا :بشارة ،ص .82 ،36
( ((1بشأن هذه الحقيقة وتداعياتهاُ ،ينظر:

Azmi Bishara, "Zionism and Equal Citizenship: Essential and Incidental Citizenship in the Jewish State," in: Nadim
Rouhana (ed.), Israel and its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in the Jewish State (New York: Cambridge
University Press, 2017), pp. 137–155.

(ُ ((1ي َع ّد هؤالء متس ّللين ،بحسب قانون منع التس ّلل.
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وفي ما عدا مصادرة أراضي الالجئين الفلسطينيين ونهب أمالكهم ،تنقل عملية مصادرة األراضي بقوة
القانون اإلسرائيلي جز ًءا كبي ًرا من أمالك المواطنين العرب الذي حصلوا على الجنسية اإلسرائيلية إلى
الدولة .وتبدأ هذه العملية المتع ّمدة بحجج مختلفة ت ّدعي خدمة الصالح العام ،لكنها تنتهي إلى تخصيص
هذه األراضي المصادرة لبناء مستوطنات يهودية في ظل هدف معلن هو تحقيق أغلبية يهودية في جميع
المناطق ،ألن الدولة ترى أن وجود أكثرية عربية في أي منطقة يشكّل تهدي ًدا ديموغراف ًيا وأمن ًيا .وت ُعرف
سياسة التهويد هذه بمصطلح "معقَّم" ال تشوبه شائبة ،أال وهو "التطوير" .وقد كانت مصادرة أراضي
العرب في الجليل والنقب والمثلث( ((1الدافع األساسي لإلعالن عن يوم األرض ( 30آذار /مارس ،)1976
حينما ق ّرر المواطنون العرب القيام بإضراب عا ّم اندلعت خالله موجة احتجاجات غير مسبوقة.
ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين أقرت سلسلة قوانين تؤكد على يهودية الدولة ،وذلك ر ًّدا على
المحاوالت الفلسطينية للتص ّدي لسياسات إسرائيل العنصرية لالستيالء على األراضي في إطار استراتيجية
تأخذ المواطنة على محمل الجد وتحيلها إلى نتائجها المنطقية ،من خالل المطالبة بأن تصبح إسرائيل
"دولة لجميع مواطنيها" على قدم المساواة( .((1وهو ما يتعارض تما ًما مع الصهيونية وما يسمى بجوهر دولة
إسرائيل الحديثة .كما يمكن اعتبار سلسلة القوانين هذه ر ّد فعل على عملية لبرلة مرت بها إسرائيل منذ
نهاية سبعينيات القرن الماضي لناحية الحقوق الفردية وتوجت بتشريعات أساسية ،ووصلت إلى المحكمة
العليا ،وخشية صهيونية أصولية أن تهدد هذه العملية يهودية الدولة ،أو أن يستغلها المواطنون العرب لطرح
أسئلة بشأنها .هذا مع أن اللبرلة ،بما في ذلك المرحلة الليبرالية في المحكمة العليا( ،((2جرت تحت سقف
الصهيونية ولم تتع َّده .لقد بلغت موجة التشريعات القومية ذروتها في عام  ،2018مع إصدار قانون أساس
جديد (قانون دستوري) تحت عنوان "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
كان أحد األهداف المعلنة للمش ّرعين هو التحايل على الطعون القانونية المق ّدمة من المواطنين العرب
الذين يعترضون على التمييز باإلحالة إلى الحقوق الليبرالية التي اعتمدتها المحكمة العليا ،والتي تتبنى
( ((1في أثناء الحكم العسكري بين عامي  1948و ،1966اس ُتحدثت بنى قانونية لتنظيم استيالء الدولة على أراضي العرب ومأسسة
نزع ملكية السكان األصالنيين .وفي الواقع ،أتاح هذا اإلطار القانوني لنظام التخطيط اإلسرائيلي مصادرة األراضي الفلسطينية على
نطاق واسع والسيطرة عليها وفقًا ألجندة الدولة االستيطانية اإلثنوقراطية .وفي عام  ،1965أنيط بقانون التخطيط والبناء مسؤولية تنظيم
الـجــوانــب القانونية للتخطيط والتنمية وضبطها .وقــد ضمن هــذا الـقــانــون ،وجــود تسلسل هــرمــي تـتـفـ ّـرد فيه الحكومة المركزية بــإجــازة
الخطط الوطنية ،إذ تخضع خطط المناطق اإلداريــة لموافقة المجلس الوطني للتخطيط والبناء ،قبل أن تضع المؤسسات المحلية
ً
خططا تفصيلية لتنفيذهاُ .ينظر دراسة يوسف جبارين للمخططات اإلسرائيلية على الصعيد الوطني وفي المناطق اإلدارية:

Yosef Jabareen, "Controlling Land and Demography in Israel: The Obsession with Territorial and Geographical
;Dominance," in: Rouhana (ed.), pp. 238–265

وبشأن هذه المسألةُ ،ينظر:

Hussein Abu Hussein & Fiona McKay, Access Denied: Palestinian Land Rights in Israel (London/ New York: Zed
Books, 2003), pp. 66–143; Mazen Masri, "Colonial Imprints: Settler–Colonialism as a Fundamental Feature of Israeli
Constitutional Law," International Journal of Law in Context, vol. 13, no. 3 (2017), pp. 388–407.

(ُ ((1ينظر دراسة نمر سلطاني في تفصيل التمييز القانوني ضد العرب بما في ذلك في نهج المحكمة اإلسرائيلية العليا:

Nimer Sultani, "The Legal Structures of Subordination," in: Rouhana (ed.).

)(20

"Full Text of Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People," The Knesset, 19/7/2018, accessed on
21/9/2021, at: https://bit.ly/3w1kkF8
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ج ًها إلى عرقلة
أيضً ا تعريف إسرائيل بوصفها دولة يهودية ودولة لليهود .كان هذ المسار التشريعي مو ّ
عملية توسيع نطاق الحقوق الليبرالية والمساواة المدنية ،وتقييد حدود التفسير أمام المحكمة العليا،
وال سيما بعد صدور القانون األساس "كرامة اإلنسان وحريته" لعام .1992
يكمن أحد األمثلة الدالّة على هذه القيود في إرساء عملية إقامة "المستوطنات اليهودية" بوصفها قيمة
أساسية للدولة في قانون "الدولة القومية" .وبنا ًء عليه ،فإن الدولة ليست يهودية في مظهرها ورموزها
وأعيادها وطبيعتها األساسية فحسب ،بل إن لذلك إسقاطات عملية غير حق العودة و"جمع الشتات"،
بل إن من واجبها أيضً ا بناء المستوطنات وتطويرها داخل الدولة (دولة من دون حدود مرسومة)،
التي هي أيضً ا دولة يهودية حص ًرا .وينص البند السابع من القانون على ما يلي" :تعتبر الدولة تطوير
االستيطان اليهودي قيمة قومية ،وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته وترسيخه".
ففعل كل ما قامت به الصهيونية حتى
ً
لقد كتبت سابقًا" :يبدو للوهلة األولى ،أنه ال جديد في هذا القانون،
اآلن عبر مؤسساتها ،كالصندوق القومي اليهودي ،والوكالة اليهودية ،والدولة نفسها ،هو االستيطان في
أنحاء فلسطين كافة منذ ما قبل عام  .1948بيد أنه لم يوضع هذا في قانون أساس ،بل في قوانين مصادرة
فمثل ،كان االستيطان يقوم
ً
األرض؛ أي إن االستيطان لم يعلن بوصفه قيمة عليا محصنة دستوريًا [.]...
غال ًبا على 'األراضي الميري' ،أو األراضي األميرية (أو التي ع ّدتها الدولة ميرية بعد أن اعتبرت نفسها
وارثة الدول الحاكمة السابقة) ،أو على شراء األرض (ولو باالحتيال) ،أو مصادرتها لغرض ما يسمى
'الصالح العام' (مناطق عسكرية مغلقة ،شوارع ،مرافق  ...إلخ) ،من ثم تحويل استخدامها ألغراض
االستيطان بعد فترة .أما في هذا القانون ،فقد أصبح االستيطان ،بحكم تعريفه ،هو الصالح العام؛ ومن
ثم يمكن مصادرة األراضي لهذا الغرض مباشرة [ .]...وال يخطر ببال المش ّرع فكرة تطوير التجمعات
السكانية العربية من قرى ومدن وتعزيزها وتوسيعها في القانون ذاته"(.((2
وكان من ال ُمفترض أن يشكّل التشريع ر ًّدا على الطلبات التي تق ّدم بها المواطنون العرب لإلقامة في
مستوطنات يهودية أقيمت على أراضي قراهم .وقد ُرفضت هذه الطلبات دائ ًما .واستأنف أحد هؤالء
المواطنين طلبه أمام المحكمة العليا ،بحجة أ ّن رفض طلبه ال يمكن فهمه إال بوصفه تميي ًزا صارخًا غير
مبرر حتى في ظل يهودية الدولة( .((2وعلى أي حال ،وجدت هذه المستوطنات اليهودية طرقًا شتى
لمنع العرب من اإلقامة فيها عبر قرارات لجانها المحلية .ولكن بعد َسن قانون الدولة القومية للشعب
اليهودي ،أصبح من حقهم الحفاظ على الطابع اليهودي للمستوطنة والدفاع عن هذا الحق في ممارسة
التمييز أمام المحكمة العليا .وكانت شيرا روبنسون ومازن مصري محقَّين إذ أوصيا بعدم التعامل مع
( ((2عزمي بشارة" ،قانون القومية :كم مرة سوف يعلنون قيام إسرائيل؟" ،تقييم حالة ،المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات
(تموز /يوليو  ،)2018ص .10–1
;(22) Masri, p. 397
ُينظر ً
أيضا:

Hassan Jabareen, "The Future of Arab Citizenship in Israel: Zionist Time in a Place with no Palestinian Memory," in:
Daniel Levy & Yfaat Weiss (eds.), Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspectives on Immigration
(New York/ Oxford: Berghagen Books, 2002), p. 197.
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سياسات الدولة تجاه المواطنين العرب (حتى في التشريع) بوصفها قضية تمييز ضد أقلية ،بل بوصفها
مدرجة في سياق استعماري استيطاني( .((2وسبق أن درس عالم االجتماع الفلسطيني الكندي إيليا زريق
واقع العرب الفلسطينيين في إسرائيل وتعامل الدولة اليهودية معهم بوصفه استعما ًرا داخل ًّيا(.((2
من منظور داخلي ،لم تصبح إسرائيل "طبيعية" داخل حدود عام  ،1967أو لم تتب َّيأ في فلسطين .وعلى
كل حال ،فإن محالنيتها داخل هذه الحدود ،التي ي ّدعيها بعض باحثي االستعمار االستيطاني ،هي
عبارة عن جهود مكثفة لخلق ثقافة "التسبار" العبرية المنتمية إلى المكان؛ من خالل نفي دائم لثقافة
يهودي المنفى وشخصيته األقلياتية (على حد زعم الصهيونية) ،ومن خالل نفي السكان األصالنيين
ّ
ٍ
بعض من عناصر الثقافة المحلية
في عملية مصادرة مزدوجة :اقتالع ومصادرة من جهة ،وتملّك
من جهة أخرى .على أي حال ،كان قد مضى على انطالق العملية الكاملة للتطبيع المفترض لدولة
االستيطان (إضفاء الطابع المحالني عليها  )Nativisationتسعة عشر عا ًما فقط عندما احتلت إسرائيل
بقية فلسطين في عام 1967؛ وهو احتالل ذو طابع استيطاني مستمر حتى يومنا هذا ،وفي كل فترة تعلن
إسرائيل عن خطة لتعزيز مستوطنات قائمة وإقامة مستوطنات جديدة ،بما في ذلك البنى التحتية التي
تربطها ببعض وبالمراكز المدينية اإلسرائيلية .فما هو األكثر إسرائيلية ،أو األكثر تعريفًا بدولة إسرائيل،
تلك األعوام التسعة عشر ،أم األربعة واألربعون عا ًما التي انقضت منذ احتالل عام 1967؟ أم أن
العقود السبعة منذ النكبة تشكل تاريخًا ممت ًّدا لالستعمار االستيطاني؟
إن تطبيع دولة إسرائيل ما قبل  ،1967أو إضفاء الطابع المحالني عليها ،يُع ّد أم ًرا ضروريًا من منظور
بعض مؤيدي حل الدولتين ،الذين يتخيلون إسرائيل في حدود عام  1967دولة عادية عليها التخلص
من استعمار تقليدي تمارسه في األراضي التي احتلتها في حرب عام  .1967ووفقًا ألنموذج إضفاء
المحلني  ،Nativizationباتت إسرائيل دولة استعمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة فحسب.
ّ
الطابع
بيد أنها في الحقيقة لم تصبح دولة استعمارية كالسيكية ،وال يزال هوسها الشديد في التوسع وبناء
المستوطنات يح ّرك ويميز نمطها االستعماري ،وهو هوس يستحوذ تما ًما على سياسات االحتالل
اإلسرائيلي في الضفة الغربية .وتلفت عمليات االستيطان المتواصلة بال هوادة في الضفة الغربية
االنتباه مجد ًدا إلى البنية االستعمارية االستيطانية للدولة ذاتها؛ فالمشروع االستعماري االستيطاني في
الضفة الغربية هو امتداد لعملية بدأت قبل عام  1967بوقت طويل.
لقد كان توصيف إسرائيل بالدولة االستعمارية االستيطانية يندرج دو ًما ضمن الخلفية الفكرية للنضال
ضد االستعمار ،وقد عاد براديغ ًما مؤث ًرا في مجال الدراسات الفلسطينية المزدهر مؤخ ًرا .ويتجلّى
االهتمام المتنامي بهذا البراديغم في المجالت األكاديمية (األعداد الخاصة والمقاالت) ،والكتب،
ومختلف المؤتمرات األكاديمية .إن النطاق الواسع التي تتط ّرق إليه مروحة المساهمات هذه ،الفت
)(23

Shira Robinson, Citizen Strangers: Palestinians and the Birth of Israeli Liberal Settler State (Stanford: Stanford
University Press, 2013).

وينظر خاص ًة خالصاتها في الصفحات .194–198

Zureik.

)(24
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، وإنهاء االستعمار، مثل مقاومة السكان األصالنيين وحقوقهم،للنظر؛ إذ إنها تغطّي مواضيع متن ّوعة

 واالستعمار االستيطاني، وحركات التضامن الدولية والعابرة للحدود الوطنية،والقضايا البيئية
 صحيح أن.((2( والحركات النسوية وغيرها، والرقابة، واالستعمار االستيطاني والقانون،والنيوليبرالية

 وقد ر ّد عليه، إال أنه تلقّى قد ًرا كبي ًرا من النقد أيضً ا،األكاديميين ط ّبقوا هذا البراديغم على نطاق واسع
.((2( وانتقده أيضً ا بعض الفلسطينيين،((2(فيراسيني بالتفصيل

غني عن القول إن األكاديميين اإلسرائيليين رفضوا هذا التص ّور المفاهيمي إلسرائيل؛ إذ يرى الخطاب
األكاديمي السائد أن أي انتقاد للطابع االستعماري إلسرائيل "يرقى إلى درجة 'الخيانة وكراهية
 إن لم تكن حركة، ويظل وفيًّا إليمانه بأن الصهيونية هي على األقل حركة وطنية مستنيرة،((2("'الذات

:(( ينظر على سبيل المثال2(

"Settler Colonial Studies and Israel–Palestine," Settler Colonial Studies, vol. 5, no. 3 (2015); Yara Hawari, Sharri Plonski
& Elian Weizman, "Settlers and Citizens: A Critical View of Israeli Society," Settler Colonial Studies, vol. 9, no. 1
(2019); Martin Kemp (ed.), "Special Issue: Settler Colonialism: The Palestinian/Israeli Case," International Journal of
Applied Psychoanalytic Studies, vol. 17, no. 2 (June 2020); "Special Issue: Israeli Settler–Colonialism and the Palestinian
Naqab Bedouin," Journal of Holy Land and Palestine Studies, vol. 15, no. 1 (May 2016); "Special Issue: Settler–
Colonialism and Indigenous Rights in Al–Quds/Jerusalem," Journal of Holy Land and Palestine Studies, vol. 17, no. 1
(May 2018); Irus Braverman, "Environmental Justice, Settler Colonialism, and More–than–Humans in the Occupied
West Bank," Environment and Planning E: Nature and Space, vol. 4, no. 1 (2021); Alyosha Goldstein & Alex Lubin
(eds.), "Special Issue: Settler Colonialism: United States, South Africa, Eritrea, and Palestine/Israel," South Atlantic
Quarterly, vol. 107, no. 4 (2008);

ً ُينظر
:أيضا

Linda Tabar & Chandni Desai, "Decolonization is a Global Project: From Palestine to the Americas," Decolonization:
Indigeneity, Education & Society, vol. 6, no. 1 (2017), pp. 1–19; Nadera Shalhoub–Kevorkian, "Introduction: Settler
Colonialism, the Politics of Fear and Security Theology," in: Nadera Shalhoub–Kevorkian, Security Theology,
Surveillance and the Politics of Fear, Cambridge Studies in Law and Society (Cambridge: Cambridge University Press,
2015), pp. 1–20; Nadera Shalhoub–Kevorkian, "Settler Colonialism, Surveillance, and Fear," in: Rouhana (ed.), pp. 336–
366; Ahmad Sa’di, "Israel’s Settler–colonialism as a Global Security Paradigm," Race & Class, vol 63, no. 2
(April 2021); Elia Zureik, "Settler Colonialism, Neoliberalism and Cyber Surveillance: The Case of Israel," Middle East
Critique, vol. 29, no. 2 (2020), pp. 219–235; Masri, pp. 388–407; Nadine Naber et al., "On Palestinian Studies and Queer
Theory," Journal of Palestine Studies, vol. 47, no. 3 (2018), pp. 62–71.

(26)

Lorenzo Veracini, "Is Settler Colonial Studies Even Useful?" Postcolonial Studies, vol. 24, no. 2 (2021),
pp. 270–277;

ً و ُينظر
:أيضا

"Special Issue: New Directions in Settler Colonial Studies," Postcolonial Studies, vol. 23, no. 1 (March 2020).

:(( ُينظر على سبيل المثال2(

Nadia Hijab & Ingrid Jaradat Gassner, "Talking Palestine: What Frame of Analysis? Which Goals and Messages?"
Alshabaka, 12/4/2017, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3bJuzFP; Rashid Khalidi, "Israel: 'A Failed Settler–
Colonial Project'," Institute for Palestine Studies, 10/5/2018, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3bHckRv; Rana
Barakat, "Writing/Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty and Resisting the Ghost(s) of
History," Settler Colonial Studies, vol. 8, no. 3 (2018), pp. 349–363.

(28)

Elia Zureik, Israel’s Colonial Project in Palestine: Brutal Pursuit (Abingdon/ New York: Routledge, 2016),
pp. 69–70.
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تح ّرر وطني ،وأن إسرائيل دولة وطنية ديمقراطية ليبرالية( .((2بيد أن بعض األكاديميين اإلسرائيليين
البارزين طبقوا براديغم االستعمار االستيطاني في أبحاثهم(.((3
وتقول أريج صباغ خوري" :إن عودة ظهور البراديغم االستعماري االستيطاني في العلوم االجتماعية
واإلنسانية في إسرائيل يُعزى ،بدرجة كبيرة ،إلى المسارات السياسية داخل المجتمع الفلسطيني في
إسرائيل في منتصف تسعينيات القرن الماضي ،وال سيما تح ّول الخطاب السياسي من الترويج للحل
القائم على الدولتين إلى تص ّور دولة لجميع المواطنين"( .((3وأكدت أن هذا التح ّول ناجم جزئيًا عن
انتشار وعي سياسي يدعو إلى إقامة دولة شاملة لمواطنين متساوين واالعتراف المتزامن بالهوية
الفلسطينية والذاكرة التاريخية ،إلى جانب احترام حق العودة واالعتراف بالنكبة؛ ما يفضي في النهاية
إلى االعتراف الكامل بالطرد والتطهير العرقي للفلسطينيين.
وثمة إجماع بين األكاديميين ،الذين يستخدمون نموذج نظام الفصل العنصري في تحديد طبيعة نظام
تأسس على يد استعمار استيطاني .لكن الخلط
الحكم اإلسرائيلي في فلسطين ،على أن هذا النظام ّ
حين قابلَين
بين نظا َمي "الفصل العنصري" و"االستعمار االستيطاني" ،واستخدامهما بوصفهما مصطل َ
للتبادل يجانب الصواب .فال يؤول كل استعمار استيطاني إلى إقامة نظام فصل عنصري .لكن إذا
نشأ نظام على هذا النحو ،فإن تفكيكه يتحول إلى عملية تفكيك االستعمار .((3(Decolonization
ومن ناحية أخرى ،يمكن تخ ّيل وضع يعترف فيه منظرون صهيونيون بأن إسرائيل نشأت عن استعمار
استيطاني ،وذلك من منطلق فائض القوة والثقة بالنفس؛ مثلما اعترف بالنكبة والتطهير العرقي
"مؤرخون جدد" إسرائيليون ،مع إضافة منهم أنه كان أم ًرا عادلً ومبر ًرا ،ألن إقامة دولة يهودية لم
تكن ممكنة من دونه .فل َم ال تُضم إسرائيل إلى نادي الواليات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أخرى
)(29

Ilan Pappé, "Shtetl Colonialism: First and Last Impressions of Indigeneity by Colonised Colonisers," Settler
Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012), p. 39.

)(30

Gershon Shafir, "Zionism and Colonialism: A Comparative Approach," in: Ilan Pappé (ed.), The Israel/Palestine
Question: Rewriting Histories (London/ New York: Routledge, 1999), pp. 72–85; Gordon Neve & Moriel Ram, "Ethnic
Cleansing and the Formation of Settler Colonial Geographies," Political Geography, vol. 53 (2016), pp. 20–29; Pappé,
"Shtetl Colonialism"; Ilan Pappé, "The Futility and Immorality of Partition in Palestine," in: Ilan Pappé & Noam
Chomsky, On Palestine (London: Penguin Books, 2015), pp. 167–180.

)(31

Areej Sabbagh–Khoury, "Tracing Settler Colonialism: A Genealogy of a Paradigm in the Sociology of Knowledge
;Production in Israel," Politics & Society (2021), p. 2

ُينظر ً
أيضا :عزمي بشارة" ،األقلية الفلسطينية في إسرائيل :مشروع رؤية جديدة" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،3العدد ( 11صيف
 ،)1992ص 30–1؛ عزمي بشارة ،الخطاب السياسي المبتور ودراسات أخرى ،ط ( 2رام الله :مواطن – المؤسسة الفلسطينية لدراسة
أسست دولــة استعمارية استيطانيةُ ،ينظر:
الديمقراطية .)2002 ،وللمزيد عن الحركة الصهيونية بوصفها حركة استعمارية استيطانية ّ
عزمي بشارة" ،مائة عام من الصهيونية ،من جدلية الوجود إلى جدلية الجوهر" ،مجلة الكرمل ،العدد ( 53خريف  ،)1997ص 20–11؛
بشارة ،من يهودية الدولة حتى شارون.

( ((3أت ـف ــق هـنــا مــع مـحـمــود مـمــدانــي ال ــذي رأى أن إطــاحــة نـظــام الـفـصــل الـعـنـصــري فــي جـنــوب أفــريـقـيــا هــي عملية "إن ـهــاء لالستعمار
السياسي".

Mahmoud Mamdani, Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities (Cambridge/
London: Belknap Press of Harvard University Press, 2020), p. 18.
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نشأت عن استعمار استيطاني ث َّم أصبحت "عاديّة"؟ لن يمانع أي أكاديمي صهيوني ذلك ،فقد
حا ،لناحية البقاء واالستمرار والتطبيع .حين يفعلون
جا ناج ً
كان االستعمار االستيطاني عمو ًما نموذ ً
ذلك سوف يكون على الباحث النقدي أن يجيب كما يلي :لقد تأخرتم عدة قرون .ليس االستعمار
وفضل عن ذلك ،كان السكان األصالنيون
ً
االستيطاني طريقة "عادية" لبناء األمة في القرن العشرين.
في فلسطين أصحاب هوية وطنية متماسكة ومطالب سياسية ذات طابع قومي (على عكس أميركا
دول
الشمالية وأستراليا ،ولم "تنجح" عملية إبادتهم خالفًا ألميركا الجنوبية حيث كانوا قد شكلوا ً
وممالك) ،وقد تعززت النزعة الوطنية التحريرية الفلسطينية أكثر بعد قيام إسرائيل .وظلت الدولة
تأسست على أنقاضهم دولة إثنية دينية مغلقة وليست "دولة المواطنين" ،وهي محاطة بشعوب
التي ّ
جرين والواقعين تحت االحتالل .ليست
تتشارك القومية اإلثنية نفسها مع السكان األصالنيين المه ّ
إسرائيل دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها نشأت عن استعمار استيطاني ،بل إن مشروعها االستعماري
مستمر ،وكذلك مقاومته ،كما أنها أنشأت نظام فصل عنصري .ولن تكون تبيئتها ممكنة خارج
التسوية السياسية وقبول شعوب المنطقة.
استخدمت مصطلح نظام الفصل العنصري
إضافة إلى الدعوة إلى دولة المواطنين داخل الخط األخضر،
ُ
منذ أكثر من ثالثين عا ًما لوصف واقع االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة .وكان رأيي في حينها أن
اتفاقيات أوسلو ستفضي إلى بانتوستانات وليس إلى دولة( .((3وها نحن اليوم نشهد نشوء بانتوستانات،
والفرق بينها وبين تلك التي كانت في جنوب أفريقيا أن "بانتوستاناتنا" ترفض االعتراف بواقعها المؤلم.
وكانت هذه العواقب المحتملة واضحة بعد توقيع إعالن المبادئ في أوسلو عام  ،1993لكن الحماس
غير المب ّرر ،الذي أعقب اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية وعودة بعض قياداتها إلى وطنهم،
اقتضى أن يتمتع المرء بالجرأة للتعبير عن آرائه في معارضة أوسلو خارج إطار االقتتال الداخلي بين
الفصائل.
حا في إثر توقيع اتفاقيات أوسلو
لقد بات طابع الفصل العنصري لنظام الحكم اإلسرائيلي أكثر وضو ً
حا في ممارسات االحتالل .ثان ًيا ،بدأ كثير
لسببين :أولً  ،أصبح الفصل التراتبي على أساس إثني واض ً
من الفلسطينيين يكتشفون تدريج ًيا أن صورة االستعمار الكالسيكي الذي ينتهي باالنسحاب ونشوء
دولة جديدة هي محض أوهام ،وذلك بعد قيام سلطة فلسطينية (على شاكلة بانتوستان) من جهة،
وتكثيف االستيطان من جهة أخرى .لننتقل إذًا إلى موضوع األبارتهايد.

ثان ًيا :االستعمار االستيطاني من اإلثنوقراطية إلى نظام األبارتهايد
أنشأ االستعما ُر االستيطاني الهولندي نظا َم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا باألساس ،وهو االستعمار
أول الدولة الحديثة هناك .ويشكّل نظام األبارتهايد الذي أنشأه الحزب الوطني في جنوب
أسس ً
الذي ّ
)(33

Graham Usher, "Bantustanisation or Bi–nationalism? An Interview with Azmi Bishara," Race & Class, vol. 37,
no. 2 (1995), pp. 43–49.

تاسارد
؟راتخن نأ انيلع له :دياهترابأ ماظن مأ يناطيتسا رامعتسا

أفريقيا مع وصوله إلى الحكم عام  1948حالة تاريخية فريدة( .((3ومع ذلك ،يمكن بناء نموذج يستخدم

بعض سماته ،مثل الفصل العرقي والتراتبية العرقية والتفرقة القانونية الرسمية ،ثم تطبيقه لتحليل حاالت

أخرى بعد توسيع مصطلح "العنصرية" ليشمل مجموعات إثنية وهويات أخرى ،وتوضيح السمات
الخاصة بالعقيدة العنصرية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا .فإذا انطبق هذا النموذج على

نظام آخر ،فيمكن اعتباره نظام فصل عنصري .لكن نظ ًرا إلى غياب بعض السمات التي ينفرد بها نظام
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ،يمكن القول إن النظام اإلسرائيلي هو نظام شبيه بنظام الفصل
العنصري .ولكن يجوز استخدام تسمية أبارتهايد ألنه يشاركه السمات الرئيسة وفق تعريفات المواثيق
حسن أن نلحظ الفرق بين البعد
الدولية .فعندما نصف النظام اإلسرائيلي بأنه نظام فصل عنصري ،يَ ُ

النظري والتحليلي واستراتيجية النضال .فاستراتيجية النضال تتيح إطالق حملة مناهضة للفصل

العنصري ترى في إسرائيل نظام أبارتهايد وفقًا لالتفاقيات الدولية التي ال تص ّنف الفصل العنصري في
جنوب أفريقيا بوصفها حالة فريدة.

تصنف االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها األبارتهايد بوصفه جريمة ضد
اإلنسانية .وتج ّرم المنظمات والمؤسسات واألشخاص الذين يرتكبونها( .((3وتع ّدد المادة الثانية جرائم

ع ّدة يمكن أن ترتكب من أجل الحفاظ على هذا النظام .وت ُع ّد أغلبيتها ،كالقتل والتعذيب والعمل

أي سياق ارتكبت فيه ،سواء كان ذلك في إطار الفصل العنصري
القسري ،جرائم بغض النظر عن ّ

أو خارجه ،ولكنها تعد الفصل العنصري في حد ذاته جريمة ،و"تشمل سياسات وممارسات العزل
( ((3فاز الحزب الوطني في االنتخابات التي جرت في جنوب أفريقيا في السنة التي تأسست فيها إسرائيلُ .ينظر:

;Benjamin M. Joseph, Besieged Bedfellows: Israel and the Land of Apartheid (New York: Greenwood Press, 1988), p. 10
James Adams, The Unnatural Alliance: Israel and South Africa (London: Quartet Books, 1984), p. 5.

وخالل حرب  1948أرسلت جنوب أفريقيا  1000متطوع للمشاركة إلى جانب الميليشيات الصهيونية .وكان دانييل ميالن رئيس وزراء
جنوب أفريقيا في حينه أول رئيس دولة يزور إسرائيل ،وذلك في عام .1953

Naomi Chazan, "The Fallacies of Pragmatism: Israeli Foreign Policy towards South Africa," African Affairs, vol. 82,
no. 327 (April 1983), p. 172.

وحول يهود جنوب
وقد ألهم االنتصار اإلسرائيلي في حرب  1967األقلية البيضاء في جنوب أفريقيا ،وزاد من التعاون بين البلدينّ ،
أفــريـقـيــا مبلغ  20.5مـلـيــون دوالر للمجهود الـحــربــي اإلســرائـيـلــي .وأرسـلــت جـنــوب أفــريـقـيــا أيـ ًـضــا طــائــرات وعـتــا ًدا عـسـكــر ًيــا ومتطوعين
انضموا إلى الوحدات العسكرية ،ينظر .Adams, p. 13 :وتعزز التعاون بين البلدين مع زيــارات قام بها كل من شمعون بيرس وبن
غوريون وحاييم هرتسوغ إلى جنوب أفريقياُ .ينظر:
Joseph, pp. 12–14; Rosalyne Ainslee, "Israel and South Africa: An Unlikely Alliance?" Report, no. 81–18876, United
Nations Centre Against Apartheid, Department of Political and Security Council Affairs (1981), p. 6; Michael Brecher,
The Foreign Policy System of Israel (New Haven: Yale University Press, 1974), p. 173.

ومنذ عام  1970حتى تفكيك نظام الفصل العنصري ،زار كل وزير أمن إسرائيلي جنوب أفريقيا العنصرية ،وفي ما عدا أهداف جمع
األموال إلسرائيل عقدت خالل هذه الزيارات اتفاقيات تعاون عسكري وصفقات أسلحة .وخالل حرب  1973أرسلت جنوب أفريقيا
متطوعين ً
أيضا وسهلت عملية تحويل األموال إلى إسرائيل.Joseph, pp. 17, 43–44 .
(35) "International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, Adopted by the General

Assembly of the United Nations on 30 November 1973," United Nations Treaty Collection, vol. 1015, no. 14861 (1976),
p. 245, accessed on 22/9/2021, at: https://bit.ly/3uYbp61

25

26

العدد  - 38المجلد Issue 38 - Volume 10 / 10
خريف   Autumn 2021

والتمييز العرقيين المشابهة لتلك التي تمارس في جنوب أفريقيا"( .((3وتح ّدد ذلك بمزيد من التفصيل
في البنود (ب) و(ج) و(د) من الما ّدة الثانية" :إخضاع فئة أو فئات عرقية ،عم ًدا ،لظروف معيشية يقصد
أي تدابير ،تشريعية وغير تشريعية،
منها أن تفضي بها إلى الهالك الجسدي ،كل ًّيا أو جزئ ًّيا" ،و"اتخاذ ّ
يقصد بها منع فئة أو فئات عرقية من المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
للبلد ،وتتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات ،وخاصة بحرمان أعضاء فئة
أو فئات عرقية من حريات اإلنسان وحقوقه األساسية ،بما في ذلك الحق في العمل ،والحق في
تشكيل نقابات معترف بها ،والحق في التعليم ،والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه ،والحق في حمل
الجنسية ،والحق في حرية التنقل واإلقامة ،والحق في حرية الرأي والتعبير ،والحق في حرية االجتماع
أي تدابير ،بما فيها التدابير التشريعية ،تهدف إلى تقسيم السكان
وتشكيل الجمعيات سلم ًيا" ،و"اتخاذ ّ
وفق معايير عرقية بإقامة محتجزات ومعازل مفصولة ألعضاء فئة أو فئات عنصرية ،وبحظر التزاوج
في ما بين األشخاص المنتسبين إلى فئات عرقية مختلفة ،ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات
عرقية أو ألفراد منها"(.((3
لم توقّع إسرائيل على هذه االتفاقية من عام  1973مثلما لم تد ُع جنوب أفريقيا العنصرية إلى انسحاب
إسرائيلي من المناطق المحتلة عام  ،1967ولم تدعم أي قرار ضد إسرائيل .وحتى عام  ،1978صدر
أي قرار منها ،بحجة "نفاق دول
 14قرا ًرا يدين نظام األبارتهايد لم تشارك إسرائيل في التصويت على ّ
العالم الثالث"(.((3
أدرجت محكمة العدل الدولية جريمة الفصل العنصري ضمن الجرائم ضد اإلنسانية في المادة  ،7في البند
(( )1ي) من أركان الجرائم( .((3وقد بيّنت االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
بوضوح ،ما هو المقصود بالتمييز العرقي" :أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس
العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم المساواة ،في الميدان السياسي
أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة"(.((4
تنطبق أغلبية معايير التعريف على حكم إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وسياسة التهويد الصريحة
في القدس الشرقية التي تُنفّذ بموجب القوانين الرسمية .فعلى سبيل المثال ،تستند محاوالت تقليص
عدد السكان العرب في المدينة إلى قوانين معينة للهجرة واإلقامة؛ إذ يُع ّد الفلسطينيون الذين ولدوا في
Ibid.
Ibid., pp. 245–246.
Joseph, pp. 22–23.

)(36
)(37
)(38

( ((3األم ــم المتحدة ،اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الــدولـيــة ،تـقــريــر اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الــدولـيــة ،الصيغة
النهائية لمشروع نص أركان الجرائم 2000/11/1 ،ص  ،21–20شوهد في  ،2021/9/22فيhttps://bit.ly/3DntjUP :

( ((4المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،1965/12/21 ،
شوهد في  ،2021/9/22فيhttps://bit.ly/3nNCHw0 :
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المدينة مهاجرين لم تمنحهم إسرائيل المواطنة ،بل اإلقامة عندما احتلت المدينة .ومن ث ّم ،تعاملت قوات
االحتالل التي دخلت المدينة عام  1967مع الفلسطينيين المقدسيين الذين ولدوا في القدس وعاشوا
شرقي القدس ،اعتبرت أ ّن
فيها كما لو أنهم وصلوا للتو وحصلوا على اإلقامة .فإسرائيل التي احتلت
ّ
الفلسطينيين المقيمين فيها قدموا إليها .وقد يفقد الفلسطينيون المقدسيون المكانة القانونية لـ "المقيم في
مثل ،أو حتى
إسرائيل" التي احتلت مدينتهم ،إذا غادروا المدينة ثالث سنوات متتالية ،للعمل في الخارج ً
في حال انتقالهم إلى القرى المحيطة بالمدينة ،نتيجة ارتفاع اإليجارات فيها .وحتى نظام الفصل العنصري
في جنوب أفريقيا لم يفكّر في وضع سياسات تمييزية تنعم بهذا القدر من "اإلبداع"؛ فيعامل السكان
األصالنيين بوصفهم مهاجرين غرباء ،ويعامل الغرباء المهاجرين بوصفهم أصحاب األرض.
إن مسألة ما إذا كان الخاضعون لالستعمار يرغبون في تحرير أنفسهم من هذا النظام من خالل النضال
من أجل المواطنة المتساوية في دولة واحدة ،أو يفضّ لون الحكم الذاتي في دولة منفصلة ،أم ٌر ال عالقة
له بتعريف نظام الحكم السياسي نفسه بوصفه نظام فصل عنصري نشأ عن استعمار استيطاني .فتعريف
أول ببنيته ،وليس بالحلول السياسية المطروحة واالستراتيجية النضالية .ومن جهة أخرى،
النظام متعلق ً
ال أثر في هذا السياق للتبريرات التي تسوقها الحكومة في شرح التدابير التي اتخذتها ،سواء أكانت
اتخذتها لضمان أمن اإلثنية السائدة ،وفق ادعائها ،أو لضمان تف ّوقها .وتعلن بعض الكتل في االئتالفات
الحاكمة في إسرائيل بصراحة عن اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان التف ّوق اليهودي العسكري في
"أرض إسرائيل" من النهر إلى البحر ،في حين يب ّرر آخرون جرائم الفصل العنصري (بحسب االتفاقية)
باستخدام االعتبارات األمنية للنظام التي تص ّر الحكومة على الحفاظ عليها في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،بينما تسمح بحكم ذاتي محدود في غيتوات معزولة خلف الجدران ونقاط التفتيش ،وباعتماد
المخصصة للحد من حرية الفلسطينيين.
غيرها من تقنيات الفصل
ّ
تحافظ هذه الصيغة على عناصر التعريف األساسية للحكم القائم على تراتبية إثنية محكومة بأجهزة
سلطة واحدة تمثل إثنية واحدة منها ،وفي إطار اقتصاد واحد ،ومن خالل اعتماد منظومتين متمايزتين
للحقوق .وبما أن مصطلح "أبارتهايد" قد جرى صوغه أ ّول م ّرة باللغة األفريكانية (لغة المستوطنين
في جنوب أفريقيا) ،فإنه يبدو من المناسب أن يُوصف النظام االستعماري االستيطاني في إسرائيل،
الذي يجمع بين الغزو والتهجير والمصادرة واالستيالء على األرض والمكان ،باللغة العبرية بأنه :نظام
"كيبوش" و"نيشول" (يدالن في اللغة العبرية على االحتالل المباشر وأشكال الغزو األخرى ،ومصادرة
األراضي؛ بما فيها تهجير السكان األصالنيين ،واالستيطان القسري ،وطمس هوية األماكن ،وعمليات
التهويد) .ولكن بما أن مصطلح أبارتهايد كان نظا ًما قانون ًيا معل ًنا في جنوب أفريقيا ،وأصبح المصطلح
معتم ًدا عالميًا ،وقد خلف وراءه جذوره األفريكانية ،وأصبح يثير المعاني والتداعيات ذاتها في أي لغة،
فمن المفضل استخدامه.
إن السعي لتكريس الطابع االستعماري االستيطاني إلسرائيل ونشوء نظام شبيه بنظام الفصل العنصري
فيها ،يتطلب التع ّرف إلى سماته المميزة ،ال بل حتى االعتراف بحالته االستثنائية .وفي ما يلي ،سيجري
تناول السمات التي تميّزه بإيجاز ،ويتم توضيحها مقارن ًة بجنوب أفريقيا واالستعمار الفرنسي في الجزائر.
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ً
أول ،ال معنى إلنكار نجاح إسرائيل في بناء شعب إسرائيلي يهودي ال يشمل السكان األصالنيين.
والمفارقة أن إسرائيل تنكر وجوده وتصر على أمة يهودية عالمية واحدة .ومصطلح "شعب إسرائيل"
("عام يسرائيل" بالعبرية) المستخدم في تلك البالد معناه هو الشعب اليهودي؛ أي المنتمون إلى الديانة
اليهودية في العالم كلّه .لم يقم االستعمار الفرنسي في الجزائر بمثل هذا المشروع ،فالمستوطنون
كانوا – وظلوا – فرنسيين ،بل إنهم حاولوا فرنسة السكان األصالنيين .أما في حالة جنوب أفريقيا ،فظل
تعريف الجماعة على أساس اللون عائقًا أمام تشكيل قومية؛ وبعد زوال نظام األبارتهايد انضم البيض
إلى أمة واحدة هي أمة جنوب أفريقيا المتعددة اإلثنيات.
ثان ًيا ،خالفًا ألميركا الشمالية وأستراليا ،وكما هو الشأن في جنوب أفريقيا والجزائر ،لم يتح ّول العرب
الفلسطينيون في فلسطين إلى جماعة سكانية أصالنية تطالب بحقوق ثقافية وتعويضات .لقد واصل
الفلسطينيون بلورة شخصيتهم القومية وط ّوروا تطلّعاتهم الوطنية بوصفهم عربًا فلسطينيين .الحالة
الوحيدة التي تطرح فيها قضايا السكان بوصفهم سكانًا أصالنيين من خالل مطالب موجهة إلى
الدولة هي حالة المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل الذين ترفض األخيرة االعتراف بمكانة
قانونية كهذه لهم.
ثالثًا ،خالفًا لجنوب أفريقيا ،ال يحدث الفصل بين السكان الفلسطينيين واليهود في األراضي المحتلة
في إطار المواطنة الواحدة ،ألنهم ال يتمتعون بالمواطنة اإلسرائيلية (على الرغم من أنهم يعيشون في
ظل الحكم نفسه) وال يُع ّدون جز ًءا من الدولة .إضافة إلى ذلك ،تتعامل المقاربات الدولية والعربية مع
الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها مناطق محتلة .لكن على عكس حالة الفرنسيين في الجزائر المحتلة،
حا مستحيلين بسبب التوسع االستيطاني الشَّ رِه وإجراءات
فإن الفصل التام والسيادة الفلسطينية أصب َ
اإلدماج األخرى؛ أي بسبب االستعمار االستيطاني نفسه .وخالفًا للمستوطنين في الجزائر ،ال يملك
المستوطنون في فلسطين وط ًنا أ ًّما يعودون إليه ،إال إذا تعاملنا مع إسرائيل بوصفها دولة "عادية" (داخل
حدودها عام  ،)1949وتعاملت هذه أيضً ا مع ذاتها على هذا األساس بما في ذلك القدس وغيرها؛ وهو
مستحيل.
ً
النهج القائم على حل الدولتين الذي رفضته إسرائيل وجعلته
راب ًعا ،إن حالة القرب الجغرافي وروابط االستيطان بين المستع ِمر والمستع َمر تذكّرنا بنظام الفصل
العنصري في جنوب أفريقيا أكثر مما تذكرنا بمستعمرة وراء البحار (فرنسا والجزائر) .وفي الوقت نفسه،
تؤدي ممارسة فصل العرب الفلسطينيين وإدماجهم إلى نظامين قانون َّيين منفصلَين على أساس عرقي،
تحت سيادة إسرائيلية واحدة.
خامسا ،لم تحاول إسرائيل فرض اللغة العبرية وال تهويد الفلسطينيين (بل أرادت االستيالء على أرضهم
ً
وفرض تاريخها عليهم "فحسب") ،ولم تصدر قوانين بض ّم األراضي المحتلة إال في حالتَي القدس
ومرتفعات الجوالن .ولكنها تواصل بناء المستوطنات اليهودية في كل مكان.
جين المنقرضين اللذين أوجدهما الهولنديون في جنوب
يشغل االستعمار الصهيوني حي ًزا بين النموذ َ
أفريقيا والممارسات االستعمارية الفرنسية في الجزائر .وهو يمزج بعض السمات الرئيسة لكل منهما.
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فإسرائيل هي استعمار استيطاني أنشأ نظام أبارتهايد .ومن المؤكد أن النضال الفلسطيني من أجل
العدالة يحق له اللجوء إلى االتفاقية المعترف بها دول ًيا ضد الفصل العنصري المذكورة آنفًا.
يتنامى باطّراد عدد منظمات حقوق اإلنسان ،بما فيها األميركية واإلسرائيلية ،التي تستخدم مصطلح
الفصل العنصري (األبارتهايد) لوصف الحكم اإلسرائيلي ال ُمط ّبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية
وقطاع غزة( .((4وقد استخدم الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر ( )1981–1977هذا المصطلح
لوصف االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في غياب حل الدولتين( .((4وفي ظل تالشي
احتماالت قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام  ،1967فإنه لن يمر وقت طويل قبل أن تسود
هذه التسمية في جميع أنحاء العالم .ولن تستطيع إسرائيل النجاح باإلبقاء على النظام القائم حال ًّيا من
دون تج ّنب وصمه بهذا المصطلح ودالالته.
فصل عنصريًا أم كليهما ،فإ ّن اإلجابة تكمن في تشخيص
ً
وسواء أكان األم ُر استعما ًرا استيطان ًيا أم
تفسيري  Interpretative diagnosisللبنية المهيمنة والعملية التي أنشأت هذه البنية .فهي ال تشير إلى
"حل" سياسي معيّن وال تتطلّبه ،وقد تفضي صيرورة الصراع إلى نهايات مختلفة .فعلى سبيل المثال،
انهار االستعمار االستيطاني في الجزائر وانتهى ما إن انسحبت فرنسا من ذلك البلد ،بينما استمر في
حاالت أخرى ،عندما تمكّن من تطبيع وجوده وإضفاء الطابع الشرعي عليه ،على الرغم من اإلبادة
الجماعية (الواليات المتحدة ،وكندا ،وأستراليا) .أما في جنوب أفريقيا ،فانتهى حكم األقلية البيضاء
ونشأت أمة مواطنية واحدة متعددة القوميات.
فعل استعماريًا ال يتص ّور
كان فيراسيني محقًّا عندما الحظ أن "االستعمار االستيطاني ،بوصفه ً
المستوطن العودة عنه ،ما زال يروي قصة النصر التام أو الفشل التام"( .((4وأتفق هنا مع نديم روحانا
في أن االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي متواصل داخل حدود هدنة  ،1949وفي المناطق المحتلة
عام  1967أيضً ا ،وأنه لم يحقق النصر بع ُد بتطبيع ذاته وتبيِئتها ،وال حتى في حدود .((4(1949
فالمسألة لم تنته بعد .إال أن مج ّرد االتفاق على أن إسرائيل هي بنية استعمارية استيطانية ،وأنها
تطورات مهمة في عام  .2021ففي أوائــل آذار /مــارس ،أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية
( ((4فــي هذا السياق ،حدثت ثالثة ّ
الدولية عن المباشرة بإجراء تحقيق رسمي في الوضع في فلسطينُ .ينظرً :
أول" :بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ،فاطو
ب ـن ـس ــودا ،ب ـخ ـصــوص الـتـحـقـيــق ف ــي ال ـح ــال ــة ف ــي ف ـل ـس ـط ـيــن" ،الـمـحـكـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة ال ــدول ـي ــة ،2021/3/3 ،ش ــوه ــد ف ــي  ،2021/9/22فــي:
ثانيا ،لفت تقرير هيومن رايتس ووتش االنتباه إلى الممارسات اإلسرائيلية في مجال "الفصل العنصري" القائمة
ً .https://bit.ly/393PCRT
تطبقها داخــل إســرائـيــل وخــارجـهــا ،ينظر" :تـجــاوزوا الـحــد :السلطات اإلسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري
على التمييز العرقي والـتــي ّ
واالضطهاد" ،هيومن رايتس ووتش ،2021/4/27 ،شوهد في  ،2021/9/22في .https://bit.ly/3hHQFvx :ثالثًا ،نشر المركز اإلسرائيلي
التفوق اليهودي الممتد من نهر األردن إلى البحر
للمعلومات عن حقوق اإلنسان في األراضــي المحتلة (بتسيلم)
تقريرا وصف نظام ّ
ً
األبيض المتوسط بأنه "نظام فصل عنصري"ُ .ينظر" :نظام تفوق يهودي من النهر إلى البحر :إنه أبارتهايد" ،ورقة موقف ،بتسيلم – مركز
المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة ،2021/1/12 ،شوهد في  ،2021/9/22فيhttps://bit.ly/3919cOw :
(42) Jimmy Carter, Palestine: Peace not Apartheid (New York: Simon & Shuster, 2006).
(43) Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (London: Palgrave Macmillan, 2010), p. 115.
(44) Nadim N. Rouhana, "Homeland Nationalism and Guarding Dignity in a Settler Colonial Context: The Palestinian
Citizens of Israel Reclaim Their Homeland," Borderland e–Journal, vol. 14, no. 1 (Spring 2015), pp. 1–2.
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المحلني على نفسها ،ال يعني أنها آيلة إلى التفكّك بالضرورة .فاألهداف
ّ
فشلت في إضفاء الطابع
السياسية – أو ما يُسمى بـ "الحلول" – ال تتح ّدد من خالل تشخيص البنية فحسب ،بل تتدخل فيها
عوامل أخرى عديدة ال بد من مراعاتها ،ومن ضمنها النظام الدولي القائم على استراتيجية النضال
والحركة الوطنية الفلسطينية ،وعوامل القوة اإلسرائيلية واإلجماع اإلسرائيلي ،والوضع العربي،
وغير ذلك.

ً
ثالثا :حل الدولة الواحدة؟
لم يُنظر في خيار الدولة الواحدة لجميع مواطنيها ،عربًا ويهو ًدا ،على نحو ِج ّدي بعد عام  .1948ومنذ
ما قبل إعالن قيام إسرائيل ،نظر العرب عمو ًما إلى الصهيونية بوصفها حركة استعمارية تهدف إلى إنشاء
دولة في أرض يسكنها شعب آخر .ولم يكن وعد بلفور س ًّرا .صحيح أن الخطط الصهيونية إلنشاء دولة
يخف إال على الجاهل
يهودية تخفّت بداي ًة وراء مصطلح "وطن قومي لليهود" ،إال أن مغزاه الحقيقي لم َ
المتع ّمد .وكان هدف الدولة اليهودية ،بوصفها دولة لجميع اليهود أينما ُوجدوا ،من دون االقتصار
أي نقاش جا ّد بشأن
نفي ِّ
على اليهود الموجودين بالفعل في فلسطين ،وما زال حتى يومنا هذا يجري ُ
المواطنة المتساوية المشتركة.
أصرت الحركة الصهيونية على تصوير فكرة الدولة اليهودية في فلسطين بوصفها الحل الوحيد الممكن
للمسألة اليهودية .فمن وجهة نظر الحركة ،يُع ّد ذلك التبرير التاريخي لوجود الصهيونية نفسها .فقد
كانت الدولة اليهودية مب ّر ًرا لوجود  raison d’êtreالحركة الصهيونية منذ نشأتها األولى في الشتات،
عندما كان وعد بلفور ومشروع االستيطان مج ّرد حلم بعيد المنال .ولم تعرض الحركة قَ ُّ
ط أي برنامج
إلنشاء كيان سياسي يعيش فيه العرب واليهود جن ًبا إلى جنب ،ما عدا استثناءين صغيرين .جاء االستثناء
األول من مفكّرين متأثرين بصهيوني ِة آشر غينزبورغ  )1927–1856( Asher Ginsbergالثقافية ،وهو
المعروف باسمه العبري أحاد هعام .أخذ هؤالء تمييزه بين الوطن والدولة على محمل الجد ،ولم
يقصدوا بالعالقة مع "الوطن القومي" في فلسطين إنشاء دولة يهودية .وضم االستثناء الثاني حركات
نشأت في ثالثينيات القرن العشرين ،مثل "هشومير هتسعير" – خالل مرحلة قصيرة – التي كانت حركة
صهيونية اشتراكية ُعرفت بنشاطها االستيطاني الواسع أيضً ا.
وفي ظل توطيد أركان دولة إسرائيل ،سيكون من الحماقة االعتقاد أ ّن الصهيونية أو أيًّا من تجلّياتها،
أو إسرائيل وأيًّا من حركاتها االجتماعية السياسية الرئيسة ،قد تقبل بـ "دولة ديمقراطية واحدة" لكال
الشعبين بوصفها إطا ًرا للحل في الوقت الحاضر .المواطنة المتساوية هي جوهر فكرة العيش في
بديل؛ إذ ال بد من أن يقتنعوا بأ ْن
ً
دولة واحدة تتخلى عن الهيمنة الصهيونية وتق ّدم للسكان اليهود
ال حاجة لهم بـ "دولة يهودية" حصرية .ما أقصده هنا هو إضفاء الطابع الشرعي على الوجود اليهودي
في فلسطين من خالل المواطنة المتساوية المشتركة ،واالعتراف بهم جماع ًة وليس مواطنين متساوين
فقط .وهذا مهم للفهم الذاتي بالنسبة إلى أي حركة تح ّرر فلسطينية ،ولفهم إسرائيل على نحو أفضل،
وذلك قبل أن يكون رسال َة تعايش.
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وفي الماضي ،عندما طرحت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) برنامج الدولة الواحدة ،خالل
فترة قصيرة في نهاية ستينيات القرن الماضي على سبيل المثال( ،((4رآه اإلسرائيليون النسخة المك ّررة
أصل .واقترحت منظمة التحرير
ً
األحدث للتطلع إلى زوال إسرائيل ،هذا إذا وصلهم البرنامج
الفلسطينية حل الدولة الواحدة مرة أخرى في إطار برنامج "الدولة العلمانية الديمقراطية" الذي يضمن
المساواة الكاملة في الحقوق بين سكان البالد المسلمين والمسيحيين واليهود (ذكرت الديانات وليس
القومية) .لألسف ،لم يُقترح في حينه أي مسار يتيح إقامة تعاون متبادل يهودي – عربي لتحويل
وبدل من ذلك ،افتُرض أن الدولة الديمقراطية نتيجة طبيعية لتحرير
ً
الفكرة إلى برنامج سياسي عملي.
فلسطين .وعلى أي حال ،خرجت الفكرة من التداول بعد وقت قصير.
اختلف البرنامج الذي اقترحته منظمة التحرير الفلسطينية عن فكرة الدولة الثنائية القومية التي طرحها
آخرون منذ زمن طويل .فعلى سبيل المثال ،اقترح نموذج هشومير هتسعير ،المذكور آنفًا ،االعتراف
بجماعتين قوم ّيتين في فلسطين ،يشكّل كل منهما كيانًا متمي ًزا داخل دولة واحدة .وقد استجاب هذا
االقتراح لفكرة وطن قومي لليهود ال يشترط وجود دولة قومية أو دولة أ ّمة؛ فقد تكون دولة ثنائية القومية
ووط ًنا لكل من العرب واليهود في فلسطين لتحقيق حقهما في تقرير المصير الوطني .وتعود جذور
هذا الطرح إلى أفكار المثقفين اليهود الذين آمنوا بصلة اليهود الخاصة بفلسطين ،لكنهم آمنوا أيضً ا أن
تحقيقها ال يتطلب قيام دولة يهودية .وبين عشرينيات القرن الماضي وستينياته ،دعت بعض الجماعات
السياسية إلى إقامة دولة ثنائية القومية .فالحركة الصهيونية االشتراكية هشومير هتسعير (التي انخرطت
في مشروع االستيطان االستعماري في فلسطين بشكل ف ّعال ،ولم تطالب بإقامة االشتراكية فحسب،
بل مارستها أيضً ا في الكيبوتسات) ،نادت بدولة ثنائية القومية للعرب واليهود .ودعا الحزب الشيوعي
الفلسطيني ،الذي كان في غالبية المراحل منذ تأسيسه عام  1919وحتى عام  1948حزبًا يهوديًا مناهضً ا
للصهيونية ،إلى دولة ثنائية القومية للعرب واليهود عشية إقامة دولة إسرائيل ،لكنه سرعان ما غيّر موقفه
متحمسا للدولة اليهودية ،وشارك بقوة في
بعد أن أيّد االتحاد السوفياتي تقسيم فلسطين ،وأصبح نصي ًرا
ً
ما يُسمى "حرب االستقالل".
تقدمت حركة فتح بــأول اقتراح يؤيد إنشاء دولــة ديمقراطية واحــدة في فلسطين
( ((4وفـ ًقــا لصالح خلف (أبــو إيــاد) (ّ ،)1991–1933
التاريخية في  10تشرين األول /أكتوبر  ،1968وذلك عندما أعلن في مؤتمر صحفي أن الهدف االستراتيجي لفتح هو "العمل على
معا في وئام بوصفهم مواطنين متساوين تما ًما على كامل فلسطين التاريخية".
إقامة دولة ديمقراطية يعيش فيها العرب واليهود ً

Salah Khalaf & Eric Rouleau, My Home, My Land: A Narrative of the Palestinian Struggle, Linda Butler Koseoglu
(trans.) (New York: Times Books, 1981), p. 139.

لكن خلف قال إن هذا االقتراح "أثار عاصفة من االحتجاجات في صفوف المقاومة"  .Ibid.ثم اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني،
في دورته السادسة (أيلول /سبتمبر  ،)1969بيانًا جديدً ا نص على" :يهدف الكفاح الفلسطيني إلى إنهاء الكيان في فلسطين ،وإعادة
الشعب الفلسطيني [عودة الالجئين إلى وطنهم] ،وإقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني بعيدة عن كل أنواع التمييز
التعصب الديني" .فيصل حوراني ،الفكر السياسي الفلسطيني  :1974–1964دراســة للمواثيق الرئيسة لمنظمة التحرير
العنصري أو
ّ
الفلسطينية (بيروت :مركز األبحاث – منظمة التحرير الفلسطينية ،)1980 ،ص  .164ومع ذلك ،وبعد مداوالت متأنية ،اس ُتبدل البيان
نص على أن "هدف الكفاح المسلح هو تحرير فلسطين كاملة ضمن مجتمع يتعايش فيه جميع المواطنين بحقوق وواجبات
بآخر ّ
والتقدم" ،المرجع نفسه ،ص .167
متساوية ضمن آمال األمة العربية في الوحدة
ّ
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ومن هذه الجماعات ،كانت حركة "بريت شالوم" (ميثاق السالم) ذات التوجه اإلنسانوي ،التي
آمنت بأن فرادة الشعب اليهودي ال تب ّرر إقامة دولة يهودية تحقّق تطلعاته في تقرير مصيره ،وتؤدي
إلى إلحاق الظلم باألغلبية الفلسطينية األصالنية .لقد ضم تحالف السالم شخصيات سياسية
وأكاديمية؛ مثل عالم االقتصاد واالجتماع والقائد الصهيوني ومنظّم المستوطنات الزراعية في
فلسطين وأحد مؤسسي مدينة تل أبيب آرثر روبين  ،Arthur Ruppinوالفيلسوف المجري األصل
هوغو بيرغمان  ،Hugo Bergmannوالفيلسوف النمساوي األصل مارتن بوبر .Martin Buber
"التوصل إلى تفاهم بين اليهود والعرب بشأن شكل العالقات
وسعت حركة بريت شالوم إلى
ّ
االجتماعية المتبادلة في فلسطين على أساس المساواة السياسية المطلقة لشع َبين مستقلَّين
ثقافيًا"( .((4واقترحت إنشاء مجلس تشريعي لليهود والعرب على قدم المساواة يدير شؤون الدولة
الثنائية القومية على أساس الحقوق المتساوية ،بغض النظر عن حجم أي جماعة من الجماعتَين،
في أي وقت كان( .((4ورأت الحركة أن فكرة الدولة الثنائية القومية كفيلة بتحرير الصهيونية من
النفوذ اإلمبريالي ،والسماح لليهود باالندماج في العالم العربي المحيط(.((4
وظهرت حركة "إيحود" (االتحاد) في عام  ،1942وتبنت فكرة الدولة الثنائية القومية ،واستمر نشاطها
خلَفًا لبريت شالوم ،رئيس الجامعة
حتى منتصف ستينيات القرن الماضي .وقاد هذه الحركة التي كانت َ
العبرية يهودا ماغنيس  ،Judah Magnesوالفيلسوف مارتن بوبر .ودعت إلى إنشاء شكل من الحكم
"القائم على أساس الحقوق السياسية المتساوية لكال الشعبين" ،واقترحت اتحا ًدا فدرال ًيا بين فلسطين
والدول المجاورة "يضمن الحقوق الوطنية لجميع الشعوب فيه" ،إلى جانب إبرامه ميثاقًا مع "التحالف
األنغلو–أميركي لكي يصبح جز ًءا من التحالف المستقبلي للشعوب الحرة"(.((4
لقد ه ّمش التياران الصهيونيان السائدان ،اليساري واليميني ،هذه األفكار قبل أن تصل إلى الفلسطينيين،
الذين – على أي حال – لم يكونوا ليقبلوا بهذه األفكار في تلك المرحلة المبكرة بسبب رفضهم
وتفصيل.
ً
للمشروع الصهيوني جمل ًة
وظهرت في إسرائيل ،في ستينيات القرن الماضي ،جماعة يسارية راديكالية معادية للصهيونية؛ هي حركة
"ماتسبين" (البوصلة) التي أحيت فكرة الدولة الواحدة بصياغة ماركسية .صحيح أنها لم تضم سوى
عشرات من األعضاء (أغلبيتهم من اليهود ،إال أنها ضمت بعض العرب أيضً ا) ،لكن الحركة كانت نشطة
ج ًّدا إبان صعود موجة الشباب الراديكالي اليساري والحركات الطالبية في الغرب في ستينيات القرن
الماضي .ومثّلت ماتسبين التعبير األكثر جرأة عن هذه الفكرة في البالد ،ولم تق ّدم أي تنازالت للصهيونية.
(46) Ran Greenstein, Zionism and Its Discontents: A Century of Radical Dissent in Israel/Palestine (London: Pluto
Press, 2014), p. 11.
)(47

Tamar Hermann, "The Bi–national Idea in Israel/Palestine: Past and Present," Nations and Nationalism, vol. 11,
no. 3 (2005), p. 385.

)(48

Maor Zohar, "Moderation from Right to Left: The Hidden Roots of Brit Shalom," Jewish Social Studies, vol. 19,
no. 2 (2013), p. 80.
Greenstein, p. 47.

)(49
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وبعد حرب عام  ،1967دعت إلى إنهاء االحتالل فو ًرا ،وأبدت تضامنها مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
واختلفت عن الحزب الشيوعي اإلسرائيلي ،الذي طالب أيضً ا باالنسحاب الفوري من األراضي المحتلة
عام  ،1967في دعوتها إلى "نزع الطابع الصهيوني"  De–zionisationعن دولة إسرائيل ،بما في ذلك إلغاء
جميع األشكال المؤسسية التي تفرض سيادة سياسية يهودية .ونادت بدولة اشتراكية واحدة يعيش فيها
العرب واليهود جن ًبا إلى جنب .لقد نشرت ماتسبين أفكا ًرا ثورية شجاعة في مجتمع عسكري قومي خالل
مرحلة مد شوفيني بعد االنتصار في الحرب ،لكنها بقيت مجموعة هامشية صغيرة شهدت سلسلة من
االنشقاقات على خلفية أيديولوجية وشخصية كما يحصل لليسار الراديكالي عادة.
وقد طرح كاتب هذه السطور موضوع قيام دولة ثنائية القومية في مقابلة مع مجلة Race and Class

حا له أن اتفاقية أوسلو لن تفضي إلى حل حقيقي قائم على الدولتين ،وإنما
في عام 1995؛ إذ كان واض ً
(((5
بدل من ذلك ،إلى "بانتوستانات"  ،مثلما طرح برنامج دولة المواطنين في إطار التجمع
ستؤدي ً
الوطني الديمقراطي في سياق وضع المساواة في تناقض مع الصهيونية ،وليس في ظلها.
وتناولت كتب ومقاالت أكاديمية عدة نُشرت مؤخ ًرا( ((5موضوع الدولة الثنائية القومية في فلسطين؛
ما أثار جدلً حيويًا .وظهرت حركات قاعدية ناشطة جديدة  Grassroots activismتناولت هذا
مثل حملة الدولة الديمقراطية الواحدة( ،((5والجمعية لدولة ديمقراطية واحدة في
الموضوع ،من بينها ً
فلسطين /إسرائيل( ،((5ومؤسسة الدولة الواحدة( .((5كما بدأ حديث جديد عن الكونفدرالية السياسية(.((5
)(50

Usher, pp. 43–48; Irus Braverman, "Bridging the Green Line: The PA, Israeli Arabs, and Final Status. An Interview
;with Azmi Bishara," Journal of Palestine Studies, vol. 26, no. 3 (Spring 1997), pp. 67–80

ُينظر ً
أيضا رد أوري أفنيري على هذا المقال:

Uri Avnery, "A Binational State? God Forbid: A Response to Azmi Bishara," Journal of Palestine Studies, vol. 28, no. 4
(Summer 1999), pp. 55–60.

إن النقاش اإلسرائيلي الهامشي بشأن مفهوم الدولة الثنائية القومية عاد ليظهر في المناقشات السياسية اإلسرائيلية خالل االنتفاضة
ال ـث ــان ـي ــة ،ع ـنــدمــا ن ـشــر ال ـص ـحــافــي آري ش ـب ـيــت  Ari Shavitف ــي آب /أغ ـس ـطــس  2003م ـق ـ ًـال ب ـع ـن ــوان "لـ ـن ـ ِ
ـرث حـ ـ ّـل ال ــدول ـت ـي ــن األث ـي ــر"
تضمن المقال مقابلة مشتركة مع الباحث في العلوم السياسية ،ونائب رئيس بلدية القدس
في صحيفة هــآرتــس اإلسرائيلية اليومية.
ّ
سابقًا ميرون بنبنيشتي  ،Meron Benvenistiوأحد مؤسسي ماتسبين حاييم هنغبي  ،Haim Hanegbiدعوا فيها إلى إقامة دولة واحدة
ديمقراطية للشعبين ،والتخلي الكامل عن حل الدولتين .ينظر:

Ari Shavit, "Cry, the Beloved Two–state Solution," Haaretz, 6/8/2003, accessed on 22/9/2021, at: https://bit.ly/2Qxqm0R

(51) Jeff Halper, Decolonizing Israel, Liberating Palestine: Zionism, Settler Colonialism, and the Case for One
Democratic State (London: Pluto Press, 2021); Ariella Azoulay & Adi Ophir, The One–State Condition: Occupation and
Democracy in Israel/Palestine, Tal Haran (trans.) (Stanford: Stanford University Press, 2012); Benny Morris, One State,
Two States: Resolving the Israel/Palestine Conflict (New Haven/ London: Yale University Press, 2009).
(((5

ُينظر الموقع اإللكتروني :حملة الدولة الديمقراطية الواحدة ،شوهد في  ،2021/9/22فيhttps://bit.ly/3ld2jzo :

(ُ ((5ينظر الموقع اإللكتروني :الجمعية لدولة ديمقراطية واحدة في فلسطين /إسرائيل ،شوهد في  ،2021/9/22في:

https://bit.ly/3aNUFak

(((5

ُينظر الموقع اإللكتروني :مؤسسة الدولة الواحدة ،شوهد في  ،2021/9/22فيhttps://bit.ly/3BX1uBA :

(55) Sam Bahour & Bernard Avishai, "Want Israeli–Palestinian Peace? Try Confederation," The New York Times,
12/2/2021, accessed on 22/9/2021, at: https://nyti.ms/3psouDf

34

العدد  - 38المجلد Issue 38 - Volume 10 / 10
خريف   Autumn 2021

بعد تفكيك نظام الفصل العنصري ،رفض سكان جنوب أفريقيا فكرة تعددية القوميات واألمم المتمايزة
لصالح إقامة دولة أمة متع ّددة الثقافات واللغات واألديان واألعراق في ظل مواطنة واحدة متساوية.
أصل مجموعتان قوميتان متمايزتان تحمالن تطلّعات قومية مختلفة .ومع أن
ً
أما في فلسطين ،فتوجد
الدولة الثنائية القومية قد تبدو أقرب إلى الوضع الراهن الفلسطيني واإلسرائيلي ،فإنها ليست واقعية من
محتمل
ً
حل
الناحية السياسية ،في ضوء توازن القوى الحالي داخل فلسطين؛ أي ال يُنظر إليها بوصفها ًّ
يمكن أن يتمخض عما يسمى "عملية السالم".
في جنوب أفريقيا ،جعل حزب المؤتمر الوطني األفريقي المواطن َة المتساوية داخل دولة متع ّددة
حرموا بشكل منهجي
الثقافات ركيز ًة أساسية لبرنامجه السياسي .ومثّل هذا الحزب أغلبية السكان الذين ُ
من الحقوق المدنية والسياسية ضمن الدولة الواحدة ،وهي أغلبية لم يكن لديها غال ًبا أهداف قومية
انفصالية .أما حركة التح ّرر الوطني الفلسطيني التي مثّلت الشعب الفلسطيني (لم تكن أغلبيته تعيش
في ظل الدولة االستعمارية عند قيام منظمة التحرير الفلسطينية) ،فقد أسسها الالجئون الفلسطينيون
بالدرجة األولى ،ولم تعترف بدولة إسرائيل ،ولم تطالب بحقوق متساوية داخلها .ودعت منظمة
التحرير الفلسطينية في حينها إلى تحرير فلسطين بأكملها من تلك الدولة المحتلة .لكنها منذ منتصف
سبعينيات القرن الماضي ،اتجهت تدريجيًّا نحو فكرة إنشاء دولة وطنية فلسطينية على أراضي فلسطين
المحتلة عام  1967تحدي ًدا.
كانت االنتفاضتان األولى والثانية في غزة والضفة الغربية حركتَي تم ّرد أو عصيان ضد االحتالل ،ولم
تكونا حركتَي احتجاجات للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية متساوية في دولة واحدة .وهكذا ،كانت
مظاهرات أيار /مايو  2021ضد سياسات االحتالل وحركة االستيطان في القدس .لم تتب َّن أي حركة
سياسية فلسطينية منظمة ذات استمرارية هدف المساواة داخل دولة واحدة تضم قوميتين يهودية
بغض النظر عن مدى احتمال قبول إسرائيل بهذا الطرح في المفاوضات
إسرائيلية وفلسطينية عربية،
ّ
الحالية (والتي ال تزال تمثل االستراتيجية السياسية الوحيدة للقيادة الفلسطينية).
يؤيد الطيف السياسي الفلسطيني بأكمله ،اليساري واليميني واإلسالمي والقومي ،قيام دولة فلسطينية
مستقلة ،بصرف النظر عن الخالفات األخرى داخله .لكن حقيقة أن اقتراح الدولة الثنائية القومية لم
يتق ّدم به الديمقراطيون الفلسطينيون إال مؤخ ًرا ،ال يجعله أقل ج ّدية أو جدارة بالمناقشة .بل على
العكس تما ًما .وإنني إضافة إلى ذلك ،ال أرى لدى الفلسطينيين عقبات أيديولوجية أو بنيوية كبيرة
تحول دون تبني هذا البرنامج .فمن مصلحة الشعب الفلسطيني طرح برنامج ديمقراطي يتض ّمن حق
العودة ويحتفظ بحقوق فلسطينية أخرى غير قابلة للتص ّرف ،إلى جانب توفير بديل عقالني وعادل
للمواطنين اليهود .وفي حال قبول الفلسطينيين أنفسهم بهذا الحل ،لن تقف أمامه عقبات ج ّدية في
العالم العربي أيضً ا .ويشير سلوك الناس إلى قبول النضال من أجل حقوق متساوية في ظل نظام واحد،
لكن خطاب الناشطين من مختلف الفصائل السياسية ال يزال "دوغمائ ًيا" متزمتًا.

تكمن المشكلة في أن إسرائيل لم تقبل قَ ُّ
ط هذا االقتراح االفتراضي ،ولم تقبله أي قوة سياسية
أو اجتماعية إسرائيلية .ويشكّل ذلك العائق الرئيس أمام تب ّنيه من قبل النخبة السياسية الفلسطينية ،التي
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ترى في مفاوضات السالم خيارها الوحيد؛ أي المفاوضات الجارية مع إسرائيل كما هي اليوم ،في ظل
"حل" يمكن تص ّور نشوئه في أثناء
اختالل توازن القوى الحالي .إن نموذج الدولة الثنائية القومية ليس ًّ
المفاوضات في سياق ديناميات القوى الحالية .ومن ناحية أخرى ،لن تتولد منه أيضً ا نسخة مقبولة من
حل قائم على الدولتين.
أما القوى الفلسطينية التي تتبنى صيغًا مختلفة من خطاب الكفاح المسلح لتحرير فلسطين (على الرغم
من أن ما تقوم به هو مقاومة مسلحة وليس تحري ًرا) ،فإن الخطابات والشعارات واالستراتيجيات التي
تتب ّناها تتعارض مع مفهوم الدولة الثنائية القومية ومع روح "الدولة الواحدة" .وفي حالة اإلسالميين،
فإنها تتعارض أيضً ا مع فكرة المواطنة الديمقراطية في دولة علمانية.
من الواضح تما ًما أ ْن ال جدوى من انتظار موافقة شريحة كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي على هذا
وحل الدولة الواحدة يتض ّمن تخليًا عن
ّ
االقتراح ،فاألقوياء ال يتنازلون عن امتيازاتهم طواعية.
االمتيازات الممنوحة لليهود .وينطبق هذا بشكل أكبر على فكرة دولة ديمقراطية علمانية واحدة تستند
إلى مبدأ المواطنة فحسب (من دون أخذ القوميات في الحسبان) أكثر م ّما ينطبق على فكرة الدولة
الثنائية القومية ،التي يمكن أن تكون أيضً ا دولة ديمقراطية علمانية لكنها قائمة على االعتراف بقوميتين
في إطار اتحاد فدرالي (في حين أن نموذج الكونفدرالية هو في الواقع تعبير آخر عن نموذج الدولتَين).
بديل جذابًا ،أو دولة عربية
جا سياسيًا ً
وأخي ًرا ،ال توجد دولة ديمقراطية عربية وازنة في المنطقة تق ّدم نموذ ً
تك ّرس عملها لصالح مواطنيها جمي ًعا ،بغض النظر عن أصولهم الدينية أو العرقية .وتونس هي المثال
الوحيد (غير المستقر حتى اآلن كما يبدو) ،وهي دولة متجانسة نسب ًيا (من الناحية اإلثنية والدينية).
جا قد
وقد يكون "التجمع الوطني الديمقراطي" ،هو القوة العربية السياسية المنظمة التي تطرح برنام ً
يذهب في اتجاه "دولة المواطنين" والحقوق الج ْمعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل؛ فهي حركة
عربية فلسطينية داخل إسرائيل تجمع في برنامجها الدعوة إلى االعتراف بالحقوق الجماعية القومية
للعرب داخل الخط األخضر بوصفهم جز ًءا من الشعب الفلسطيني وسكانًا أصالنيين مع مطلب
المواطنة المتساوية في دولة لجميع مواطنيها( .((5ولم ُ
تأل إسرائيل جه ًدا ،حتى في الجانب التشريعي،
لتقويض برنامجها والتأكيد على يهودية الدولة ومواجهة هذا التطلّع الديمقراطي.
واضحا لي لماذا لم يستوعب الباحث محمود ممداني هذه النقطة ،فليس من المعقول أنه أراد تشويه الحقائق عن قصد.
( ((5ليس
ً
ً
ً
تطور فكره وانتقل إلى
ثم
فقط،
قومية
ألقلية
جماعية
بحقوق
ة
بداي
طالب
ـة
ـ
س
ـدرا
ـ
ل
ا
ـذه
ـ
ه
بكاتب
ممثل
التجمع
أن
كتابه
في
لقد ورد
َ
ّ
مطلب دولة المواطنين الذي يحبذه ممداني .والحقيقة أن التجمع طرح برنامج دولة المواطنين ضد دولة يهودية هي دولة اليهود منذ
بداية تأسيسه عام  ،1995واشتهر بذلك ،من دون التنازل في برنامجه ونشاطه عن النضال من أجل الحقوق الجماعية للعرب بوصفهم
جــز ًءا مــن الشعب الفلسطيني ،وبوصفهم سـكــان الـبــاد األصـلـيـيــن .ما سبب إي ــراده معلومات مغلوطة إ ًذا؟ ربـمــا ألنــه ال يـقــرأ العربية
وال العبرية ،وربما ألنه ال يقبل بنموذج آخر غير نموذج جنوب أفريقيا ويصر عليه وال يتخيل برنامج ديمقراطية غيره ،وهو النموذج
الذي ال يتضمن حقو ًقا قومية للجماعات ،ويعتبر المواطنة المتساوية حقو ًقا فردية مناقضة لمطلب الحقوق القومية الجماعية .لكن
تفسيرا ممك ًنا لسبب وقوعه فيه .فالحديث عن حقائق وليس عن
ـذارا لتبرير هذه األخطاء التي وقع فيها ،بل
هذه كلها ال تصلح أعـ ً
ً
خالف في الرأي فقط .ينظر.Mamdani, pp. 312–317 :
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إن من تح ّول إلى تبني فكرة حل الدولة الواحدة في السنوات األخيرة ،فعل ذلك غال ًبا العتقاده أن
حل الدولتين على طول حدود عام  1967قد فشل ،أو إلدراكه أن حل الدولتين المفترض ال يمكن أن
يشمل حق العودة .وهذا التغيير في الرأي ليس ناب ًعا من إدراك أ ّن حل الدولة الواحدة له فرص أفضل
أسسا كافية لنجاح نموذج الدولة
في النجاح؛ إذ ال يق ّدم فشل الحل القائم على الدولتين في ح ّد ذاته ً
الواحدة .أما إذا اقتصر النقاش على الجانب النظري ،فإن دولة ديمقراطية واحدة ثنائية القومية هي
التي تل ّبي الحقوق الوطنية والمدنية الفلسطينية ،وفي الوقت نفسه تتض ّمن رؤية ديمقراطية للشعب
اإلسرائيلي اليهودي.
لكن السبب األساسي لعدم إحراز هذا االقتراح تق ّد ًما سياس ًيا ملحوظًا هو رفضه من قبل إسرائيل (دولة
وشعبًا) ،وغياب أي حركة يهودية جا ّدة قادرة على الدفاع عنه أمام الرأي العام .وعلى العكس من ذلك،
تستخدم القوى الليبرالية واليسارية الصهيونية الفكر َة إلطالق تحذيرات كارثية بشأن العواقب المحتملة
لالحتفاظ بالسيطرة على مناطق مكتظة بالفلسطينيين ،مثل قطاع غزة .وفي هذا اإلطار ،يُص َّور حل
قاتل وتهدي ًدا يجب تفاديه بتقبّل حل الدولتين ،على مضض .يستخدم
الدولة الواحدة بوصفه خط ًرا ً
اليسار الصهيوني فكرة الدولة الواحدة بوصفها تهدي ًدا إذًا ،ويفعل ذلك أيضً ا بعض الفلسطينيين الذين
بحل الدولتين فسوف ينادون بدولة واحدة ،وليس هذا التهديد تحبيبًا
"ينذرون" إسرائيل بأنها إ ْن لم تقبل ّ
لإلسرائيليين بهذه الفكرة .وتلجأ إسرائيل الرسمية نفسها إلى حل الدولتين شكل ًيا فقط (الموقف الرسمي
منذ حكومة شارون ،على الرغم من محاوالت نتنياهو ،ونفتالي بينيت مؤخ ًرا ،المتك ّررة ،التخلي عن
الفكرة حتى شكل ًّيا) ،خشية أن تؤدي التطورات الطبيعية الجارية على األرض إلى نشوء واقعٍ ال مناص
منه ،شبي ٍه بنظام الفصل العنصري(.((5
التوصل إليه في المفاوضات بوصفه
"حل" يمكن
ًّ
باختصار ،ال تشكّل الدولة الديمقراطية الواحدة
ّ
بديل من حل الدولتين ،وال يمكن استنباطه من فشل حل الدولتين .وال تقبل إسرائيل حل الدولتين
ً
وال الدولة الواحدة الثنائية القومية لليهود والعرب .وال يزال نموذجها من االستعمار االستيطاني الشبيه
ويترسخ فيها(.((5
بنظام الفصل العنصري قائ ًما في فلسطين
ّ
يصعب تجاهل عدم رغبة إسرائيل في االندماج في المنطقة من خالل إبرام تسويات عادلة ،وتفضيلها
بدل من ذلك؛ ومن الطبيعي أن يقود هذا اإلدراك إلى المقارنة بين السياق
تحقيق االنتصار بالقوة ً
"العربي اإلسرائيلي" الحالي والوضع التاريخي للدول الصليبية في المنطقة العربية .ليس في األمر
( ((5تـضـمـنــت خـطــة ش ــارون لـفــك االرتـبــاط عــن غــزة ضــم وادي األردن والـكـتــل االسـتـيـطــانـيــة .وشــرحـهــا إيـهــود أولـمــرت صــراحــة بأنها
"انسحاب إلى الخطوط التي اخترناها" من أجل تفادي نموذج جنوب أفريقيا (الذي بدأنا باستخدامه لتوصيف الواقع في فلسطين في
تلك المرحلة وما قبلها)ُ .ينظر:

David Landau, "Maximum Jews minimum Palestinians: Ehud Olmert speaks out," Haaretz, 13/11/2003, accessed on
22/9/2021, at: https://bit.ly/3fOQQ6D

( ((5هنا أتفق مع مهران كامرافا في أن فرص التوصل إلى حل عادل في المستقبل المنظور تظل قاتمة.

Mehran Kamrava, The Impossibility of Palestine: History, Geography and the Road Ahead (New Haven/ London: Yale
University Press, 2016), pp. 216–223.
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تشابه بنيوي .فحمالت الفرنجة ذات الطابع الديني كانت قبل مرحلة االستعمار الحديث .ومن ناحية
أخرى ،على الرغم من أن نشوء إسرائيل بوصفها دولة أتى ثمر ًة لمشروع استعماري وتطهير عرقي ودعم
إمبريالي ،فإنها تح ّولت إلى دولة وطنية حديثة في سياق نظام دولي لم يكن قائ ًما في الماضي ،بينما
أنشأ الصليبيون ممالك دينية إقطاعية قبل عصر القوميات .وقد ب َنت إسرائيل اقتصا ًدا متق ّد ًما وجيشً ا
حديثًا وط ّورت ثقافة عبرية وأسلحة نووية ،ث ّم إنّها ال تحظى بدعم الواليات المتحدة فحسب ،بل
تحظى أيضً ا بالتزامها غير المشروط بمتطلّبات األمن التي تح ّددها إسرائيل بنفسها .ولم تنعم الممالك
الصليبية بهذا القدر من التف ّوق .ويكمن التشابه المقصود هنا في وجه واحد فقط :كيان دخيل غير
شرعي في المنطقة ،وتصرف الكيان نفسه على هذا األساس.
حتى بعد أن اقترح العرب رسم ًيا تسويات ومبادرات سالم ممكنة ع ّدة ،كان رفض إسرائيل مؤش ًرا مه ًّما
ّ
يدل على عدم االكتراث لمسألة االندماج في المنطقة .فالمنطقة ،من وجهة نظرها ،هي المطالبة بأن
تتكيّف واحتياجات إسرائيل وتتغير وفقًا لذلك ،وليس العكس .وال تتعارض حقيقة إبرام إسرائيل تسويات
واتفاقيات ع ّدة مع دول عربية مختلفة ،مع هذه المقولة .وهذا ما فعلته أيضً ا كيانات اإلفرنج في المنطقة؛ إذ
لم يكن مقد ًرا لها أن تبقى البتّة لو أن مصادر وجودها اقتصرت على القوة العسكرية وبناء القالع .فإضافة
إلى تشييد ممالك الفرنجة للحصون والقالع ،ع ّمرت واحدة على األقل من الممالك األربع  190عا ًما؛ ليس
بالقوة وحدها ،بل أيضً ا باالتفاقيات والمعاهدات المتع ّددة مع أمراء وسالطين وملوك مجاورين ،وحافظت
على بقائها من خالل استغالل االنقسامات بينهم لنشر بذور الشقاق وتأليب القوى المتنافسة على بعضها.
ومع ذلك ،لم تتحول تلك االتفاقيات إلى سالم حقيقي ،ولم يتقبل أهل المنطقة تلك الممالك التي سميت
"صليبية" بعد زوالها (وهي تسمية أوروبية وليست عربية أو إسالمية) .واستم ّرت في كونها تشكّل كيانًا
دخيل إقليميًا من الناحيتين الثقافية والسياسية .وتجلّى اختبار القادة المسلمين المعاصرين لتلك الممالك
ً
في الجهاد ضدها ومدى قدرتهم على هزيمتها في ساحة المعركة .وبالفعل ،فشلت الدول الصليبية ،على
الرغم من جميع اتفاقياتها وتسوياتها السلمية ،وجميع حمالتها العسكرية والمجازر التي ارتكبتها.
إن ما دعاني إلى لفت االنتباه إلى هذه المقارنة ليس االعتقاد أ ّن إسرائيل سوف تواجه المصير ذاته ،بل
الحث على التفكير في الخيارات التي رفضتها إسرائيل والخيار الذي تب ّنته :خيار أن تبقى دولة يهودية
حل الدولتين والدولة الواحدة .وباختصار،
كل ِمن ّ
بديل ِمن ٍّ
ً
شبيهة بنظام الفصل العنصري بوصفها
اختارت إسرائيل ،وهي الدولة التي تأسست من خالل العدوان العنيف ،االستمرا َر في وجودها بوصفها
دولة استعمارية استيطانية معزولة ،ال تندمج البتة في محيطها ،بصرف النظر عن إقامة عالقات مع
بعض األنظمة االستبدادية العربية المتنازعة مع شعوبها .فهي تعيش بح ّد السيف واالتفاقيات والهدن
المؤقتة ،وباستغالل الخصومات واالنقسامات اإلقليمية لصالحها .لكن مهما طال الزمن ،فإن شرعية
تترسخ ،في نظر المحيطين بها ،ما دامت ترفض االعتراف بالظلم الذي لحق
تترسخ ،ولن ّ
إسرائيل ال ّ
التوصل إلى تسوية عادلة معهم.
بالفلسطينيين ،وتنأى عن
ّ
حلول مشروعة ،وبغض النظر عن
ً
وبما أن إسرائيل رفضت ما يراه العديد من الفلسطينيين والعرب
حل جائر (يجري التفاوض عليه س ًّرا أو عل ًنا) على القيادة الفلسطينية،
نجاحها أو فشلها في فرض ّ
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فإنها قد اختارت ،من منظور تاريخي ،مواصلة حالة النزاع الدائم من دون اكتساب الشرعية في نظر
جيرانها.
لن أجري المزيد من المقارنات التفصيلية بين النزاع المعاصر والحمالت الصليبية .فليس هذا األمر
جا مفي ًدا لفهم بنية إسرائيل .ومن نافلة القول أن نذكر أ ّن
ما تهدف إليه هذه الدراسة ،كما أنه ليس نموذ ً
السياق التاريخي مختلف تما ًما .ولتبيين التشابه ،يمكن االستشهاد بالتحالفات العديدة التي ُعقدت
بين الدول الصليبية وجيرانها ،كاالتفاق مع اإلمارات الشمالية الذي سمح للصليبيين في أنطاكية بشق
طريقهم إلى القدس .وكذلك البحث عن أعذار الحتالل فلسطين ،مثل قضية قرار الخليفة الفاطمي
المختل عقل ًيا الحاكم بأمر الله إحراق كنيسة القيامة ،وحتى التح ّدث عن كيفية استغالل الدين لتعبئة
المقاتلين .لكننا في النهاية ،سنواجه االعتراض المشروع القائل إن النظام الدولي المعاصر يختلف
نوع ًيا عما كان سائ ًدا في عصر الممالك الصليبية ،وإن الدولة الحديثة تختلف عن كيانات ذلك الزمان
فضل عن نشوء القوميات ،وإن دور الدين تغيّر ،وإن العالقة بين إسرائيل والغرب أشد وثوقًا وفاعلية من
ً
عالقة الممالك الصليبية بأوروبا (توفي البابا أوربانوس الثاني بعد أسبوعين كاملين من سقوط القدس،
إال أن تلك الم ّدة لم تكن كافية ليتناهى هذا الخبر إلى أسماعه) .وال ننسى ،بالطبع ،دور التكنولوجيا
والعلوم .وليست الغاية من إجراء هذه المقارنات رسم صورة ساذجة لنهاية مماثلة إلسرائيل .فالنظام
الدولي يختلف جذريًا ،كما تختلف الدول الحديثة عن اإلمارات السابقة ،إنما القصد هنا هو التذكير
وتأسست عن طريق
بأنه ذات يوم عاشت بعض الممالك في هذه المنطقة؛ وانعزلت عن محيطها،
ّ
الغزو ،واستق ّرت؛ ليس عبر االندماج مع السكان المحليين ،بل عبر التمركز في قالع منعزلة واستغالل
التنافس بين الكيانات السياسية المحلية .وفي ظل رفض جميع الحلول الممكنة التي تحظى بقدر من
الشرعية ،تكون إسرائيل قد اختارت البقاء خلف جدرانها ،واالستمرار في العيش عن طريق عوامل
الردع القاهرة ،واالستفادة من الخالفات العربية الداخلية بين األنظمة ،وبين كل نظام استبدادي وشعبه.
قد يصبح هذا الوضع حالة دائمة .فحتى اليوم ،يحافظ هذا الخيار على رسوخه العميق لدى الرأي
العام اإلسرائيلي .فهو يستند إلى موقع القوة التي توفرها له عالقة إسرائيل المش ّوهة وغير الصحية
بالواليات المتحدة؛ هذه العالقة الثنائية التي ال مثيل لها في العصر الحديث .ويبدو أنه من غير المرجح
أن تقبل إسرائيل بحل الدولة الواحدة ،أو حل الدولتين في أي وقت قريب .وعلى الرغم من ذلك،
سيستمر الفلسطينيون في رفض التسويات غير العادلة ،إال أنه يتع ّين عليهم ،إضافة إلى ذلك ،اقتراح
برنامج ديمقراطي متماسك يشمل اليهود والعرب .وهذا أحد أشكال المقاومة الذي يحقّق مكاسب
جزئية ،لكنها مهمة ،ويوقف آلية تطبيع هذا الوضع االستعماري االستيطاني الشبيه بنظام الفصل
العنصري .وبغية تحقيق ذلك ،يجب على الفلسطينيين تبني استراتيجية مقاومة طويلة األمد ،تض ّم
القوى الديمقراطية داخل المنطقة وخارجها.
وبعد إدراك أن األوضاع الراهنة ال تفرز حلولً عادلة (ال دولة واحدة وال دولتين) ،فإن التوصية هي البحث
في االستراتيجيات وليس في الحلول ،والمقصود هو استراتيجيات نضال الشعب الفلسطيني ضد نظام
األبارتهايد ،التي تلتقي النضاالت المحلية اليومية ضد ممارسات النظام في أرجاء فلسطين كافة ،مرو ًرا
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ووصول إلى االلتقاء مع القوى الديمقراطية في العالم كلّه .واالستراتيجية
ً
بالمستوى الوطني واإلقليمي،
ال تطرح نظريًا ،بل بارتباط مع قوة سياسية منظمة على المستوى الوطني .فأين هي؟ هذا هو السؤال .إنه
نضال طويل ،يجب إدارته بالطريقة الصحيحة .فالزمن ال يسير لصالح االستعمار االستيطاني بالضرورة،
ولكنه يؤول لصالح من يستغله على أفضل وجه .وهذا أحد أهم دروس السبعين سنة الماضية.
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:الصهيونية ومعضلة شرع ّية االستعمار االستيطاني
بالدين على المقاومة الفلسطينية
الرد
ّ
Zionism and the Dilemma of Legitimizing Settler
Colonialism: Religious Discourse as a Response
to the Palestinian Resistance
 تبحث هذه الدراسة حالة تفاعل المطالب القومية والدينية واالستعمارية االستيطانية:ملخص
 وتكشف عن الدور األساس الذي قام به هذا التفاعل في التعتيم،في إطار المشروع الصهيوني
مناسبا لدراسة الصراع بين الحركة الصهيونية
تحليليا
إطارا
ً على االستعمار االستيطاني بوصفه
ً
ً
ً :ُقدم ثالثة طروحات رئيسة
 إن اعتماد المطالب القومية اليهودية على،أول
ّ  وت.والفلسطينيين
مشروعا
اال ّدعاءات الدينية ُيستعمل للتعتيم على واقع المشروع الصهيوني في فلسطين بوصفه
ً
 أن أحد أسباب تغلغل الدين في المجال العام اإلسرائيلي واعتمادية التيارات،ثانيا
ً .استيطانيا
ً
 هو الحاجة إلى الشرعية في مواجهة،الصهيونية "العلمانية" المتزايدة على اال ّدعاءات الدينية
 في الوقت الذي كان التحول إلى فصل الدين عن، ثالثًا.المقاومة الفلسطينية المتصاعدة
عصي في
 فإن التحول إلى العلمانية،أمرا ممك ًنا في سياقات استعمارية استيطانية أخرى
ً الدولة
ّ
. وال ُيمكن أن يحدث ّإل خارجها،المنظومة الصهيونية
. الشرعية، القومية، الدين، الصهيونية، استعمار استيطاني:كلمات مفتاحية
Abstract: This study examines how nationalism, religious claims, and settler
colonialism enmesh within Zionism, focusing on the main role played by this
interaction in masking settler colonialism as an appropriate analytical framework
for studying the Palestinian–Zionist conflict. Three main propositions are made:
First, that Jewish national claims in Palestine rely on religious claims in order to
obscure the reality of the Zionist project as settler colonial in essence. Second,
that a main reason for the penetration of religion into the Israeli public sphere and
the increasing dependence of "secular" Zionism on religious claims is the need
for legitimacy in the face of the consistent Palestinian resistance. Third, that while
separation of state and religion was possible in other settler colonial contexts, the
transition to secularism is unachievable in Zionism and can only emerge outside it.
Keywords: Settler Colonialism, Zionism, Religion, Nationalism, Legitimacy.
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مقدمة
في  29نيسان /أبريل  ،2019خالل مداوالت لمجلس األمن بشأن الشرق األوسط ،دافع السفير
اإلسرائيلي داني دانون (" )2020–2015عن الحق اليهودي في أرض إسرائيل ،بما في ذلك
المستوطنات في الضفة الغربية"((( .وخالل خطابه ،اعتمر السفير غير المتدين القبعة التقليدية السوداء
حامل التوراة ،وأعلن" :هذا صك ملكيتنا
ً
التي يضعها المتدينون اليهود على الرأس ،ورفع يده اليمنى
لألرض .وهب الله هذه األرض لشعب إسرائيل في سفر التكوين عندما أبرم عه ًدا مع إبراهيم"((( .ثم
اقتبس ما جاء في التوراة على أنه كالم الله إلبراهيم" :وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك
في أجيالهم ،عه ًدا أبديًا ،ألكون إل ًها لك ولنسلك من بعدك .وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض
غربتك ،كل أرض كنعان ملكًا أبديًا .وأكون إلههم"(((.
كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو ( )2021–2009قد تع ّهد ،في وقت سابق من
الشهر ذاته" ،بضم المستوطنات اليهودية القائمة في األراضي الفلسطينية المحتلة واالحتفاظ
بالسيطرة على األرض كلها في حال فوزه في االنتخابات" التي كان من المفترض إجراؤها في 9
نيسان /أبريل  .(((2019ومن هنا ،بدا دانون كأنه يعرض للعالم مس ّوغات هذا التعهد الذي أعلنه
رئيس الوزراء .وأجاب دانون أيضً ا في مداخلته عن سؤال رئيس مجلس األمن ،الذي طلب منه
في جلسة سابقة ،وبكلمات دانون نفسه" :أن يشرح كيفية تطبيق إسرائيل القانون الدولي ،تحدي ًدا
في ما يتعلق بالتجمعات اليهودية في يهودا والسامرة"((( ،حيث قال إن إجابته عن هذا السؤال تبدأ
"بالركائز األربع التي تثبت قضية ملكية اليهود ألرض إسرائيل"((( ،أُوالها التوراة ،كما سيق في
االقتباس السابق.
يُلخص خطاب دانون الذي ينتمي إلى حزب علماني ،وإجابته أمام أهم هيئة عالمية للدبلوماسية
بالتوراة ،واستدالله بالنص الديني على الحق اليهودي في فلسطين((( ،أهم طروحات هذه الدراسة
(1) Tovah Lazaroff, "Bible is Jewish Deed to Land of Israel, Settlement Envoy Tells UNSC," The Jerusalem Post,
30/4/2019, accessed on 26/10/2021, at: https://bit.ly/3mXEqNa
(2) Danny Danon, "Jewish Ownership of the Land of Israel," Speech, Embassy of Israel to the United States, 29/4/2019,
accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3aTTEwR
;Ibid.

يمكن ّ
االطالع على الفيديو الخاص بخطاب دانون في:

)(3

"Ambassador Danon Teaches the UN a History Lesson on the Jewish Connection to the Land of Israel," YouTube,
;30/4/2019, accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3p9qEtz

أشار الزاروف ً
أيضا إلى الخطاب بوصفه "غير اعتيادي" ،ينظر.Lazaroff :

(4) Oliver Holmes, "Netanyahu Vows to Annex Jewish Settlements in Occupied West Bank," The Guardian, 7/4/2019,
accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3jbPiG9
Danon.

((( للحصول على النص الكامل لخطاب دانونُ ،ينظر."Ambassador Danon Teaches the UN …" :
غريبا على قادة الصهيونية العلمانية ،كما سنرى الحقًا.
((( وهو أمر ليس ً

)(5
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التي تبحث في الدور الذي تقوم به اال ّدعاءات الدينية من أجل التعتيم على جوهر المشروع الصهيوني
بوصفه استعما ًرا استيطانيًا ،سواء عن أتباع الحركة الصهيونية ذاتها أم عن العالم.
تتقصى الدراسة أيضً ا المك ّونات األساسية الثالثة للصهيونية :االستعمار االستيطاني ،والقومية اإلثنية
ّ
الحصرية  ،Exclusively Ethnic Nationalismواال ّدعاءات ال ُمب ّررة دين ًيا للحق في فلسطين .ومن
ثم ،تنتقل إلى البحث في التفاعالت المركبة والمتطورة بين المك ّونات الثالثة المذكورة .وتوضح
الدراسة كيف تحاول الصهيونية توظيف هذه التفاعالت ،في الخطاب السياسي واألكاديمي ،للتعتيم
على جوهرها بوصفها مشرو ًعا استعماريًا استيطان ًيا ،وعلى دور المقاومة الفلسطينية الحاسم في إنتاج
صيرورة تجعل هذا التعتيم غير ممكن .وتُختتم الدراسة بالتطرق ،باقتضاب ،إلى األسئلة المرتبطة
بتفكيك االستعمار  Decolonizationوإشكاليات التحول الديمقراطي في إطار الصهيونية.

ً
مشروعا استعمار ًيا استيطان ًيا
أوال :الصهيونية بوصفها
ً

ال يقتصر السؤال هنا على مسألة أكاديمية موضوعها إن كانت الصهيونية مشرو ًعا استعماريًا استيطانيًا
أم ال؛ إذ تترتب على سؤالنا مضامين وتبعات سياسية وأخالقية هائلة لجميع األطراف ذات الصلة .ألن
أنظمة االستعمار االستيطاني تفتقر إلى الشرعية نظ ًرا إلى مساعيها من أجل استغالل السكان األصالنيين
و /أو استبدالهم بسكان من خارج المكان الخاضع لالستعمار االستيطاني وذلك باللجوء الحتمي إلى
والسبل العنيفة .لذلك ،فإن سؤالنا في جوهره سؤال سياسي أيضً ا .وألن أي مشروع
استخدام الوسائل ُ
استعما ٍر استيطاني يعاني مسألة افتقاد الشرعية ،فإن من الضروري إلسرائيل العمل على نفي جوهر
مشروعها االستعماري االستيطاني وإخفائه.

أما بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون وطأته – أي الفلسطينيين – فلطالما كان مشروع الصهيونية استعما ًرا
استيطان ًيا ،على نحو واضح ال لبس فيه .فقد أدركت أغلبيتهم ،منذ بداية المواجهة مع الصهيونية في
أواخر القرن التاسع عشر ،أن جوهر المشروع الصهيوني تمثّل في إحضار سكان من أوروبا ،بدعم من
القوة االستعمارية العظمى في حينه (بريطانيا) ،والسعي لتشريدهم وإحالل غيرهم في وطنهم؛ التهجير
واالستبدال .وقد عكَس شكل التحليل والمفردات المستخدمة في الفكر السياسي الفلسطيني منذ
فتر ٍة مبكرة ،إضافة إلى األدب واألغنية الشعبية والتاريخ الشفوي ،وكذلك أشكال المقاومة (العسكرية
والمدنية ،كما كانت الحال مع الثورة الكبرى في فلسطين ما بين عامي  1936و )1939والمواقف السياسية
التي اتخذها الفلسطينيون (بما فيها رفض قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  181لعام  1947حول
تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية) ،فه ًما جليًّا للصراع بوصفه ،بلغة اليوم ،استعما ًرا استيطانيًا(((.

لم تتغير النظرة إلى الصهيونية مع الوقت ،لكن في المقابل برز فه ٌم أكثر تعقي ًدا لماهيتها .ففي عام
 1964تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية من بين صفوف الالجئين الفلسطينيين خارج فلسطين ،وقد
((( ينظر:

Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017
(New York: Metropolitan Books, 2020); Edward Said, "Zionism from the Standpoint of Its Victims," Social Text, vol. 1
(Winter 1979), pp. 7–58.
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تمحور برنامجها السياسي حول "العودة والتحرير" ،أي عودة الفلسطينيين الذين شُ ّردوا من فلسطين
بالقوة على يد القوات الصهيونية خالل حرب عام  ،1948ثم لم يُس َمح لهم بالعودة إلى بالدهم .أما
التحرير فقُصد به تحرير فلسطين من قبضة الصهيونية ،لكن من دون التطرق بوضوح إلى طبيعة النظام
الذي سيحكم العالقة بين العرب واليهود بعده(((.
ظهر التنظير األكاديمي بشأن االستعمار االستيطاني في فلسطين في ستينيات القرن الماضي من طرف
الفلسطينيين وغيرهم ،أي بعد فترة طويلة من حضوره ،في الوعي الشعبي والسياسي .وكان مركز
األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت ،قد نشر كت ّيب فايز صايغ االستعمار الصهيوني
في فلسطين ( ،((1()1965بينما قارب باحثون آخرون موضوع االستعمار االستيطاني من وجهات نظر
مختلفة( .((1وكما أورد عمر سالمانكا وزمالؤه ،فإن االستعمار االستيطاني "كان في وقت من األوقات
بمنزلة المقياس األيديولوجي والسياسي الرئيس بالنسبة إلى الحركة الوطنية الفلسطينية"( .((1ولعلّي
طرحت في دراسة أخرى ،كان نموذج االستعمار االستيطاني هو المهمين،
أتفق تما ًما مع ذلك ،فكما
ُ
حتى منتصف السبعينيات ،بين صفوف األكاديميين الفلسطينيين ،ومث َّل البوصلة لكثير من كتاباتهم
التوصيفية وتحليالتهم ،وساهم في تشكيل الفكر السياسي الفلسطيني ،وإن لم يوا ِز التقدم الذي أُحرز
على المستوى النظري في العقدين أو الثالثة عقود األخيرة(.((1
لكن تح ّول منظمة التحرير نحو خيارات تأسيس الدولة في السبعينيات ،س ّرع في ظهور نموذج
يفترض – صراحة أو ضمن ًيا – أن الصراع بين الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية صراع قومي .وفي
سياق ما بعد حرب تشرين األول /أكتوبر  ،1973نجحت مقتضيات السياسة الواقعية  Realpolitikدوليًا
وعرب ًيا ،وهو خيار بادرت إليه مصر وسورية بهدف واضح ومحدد تمثّل في تحرير األراضي المصرية
((( تب ّنت منظمة التحرير ،فترة قصيرة فحسب ،في برنامجها "لــدولــة علمانية ديمقراطية واحــدة" الــذي أطلقته في عــام  ،1968رؤية
يعيش بموجبها الفلسطينيون واليهود على قدم المساواة في دولة واحدة ،لكنها لم تقدم أي تفصيالت بشأن العالقة أو ترتيبات تقاسم
السلطة بين المجتمعين بحسب هذا التصور .ينظر:
Nabil Shaath, "The Democratic Solution to the Palestinian Issue," Journal of Palestine Studies, vol. 6, no. 2 (January
1977), pp. 12–18.

( ((1فايز صايغ ،االستعمار الصهيوني في فلسطين (بيروت :مركز البحوث بمنظمة التحرير الفلسطينية.)1965 ،
( ((1ينظر ً
مثل:

Jamil Hilal, "Imperialism and Settler–Colonialism: Israel and the Arab Palestinian Struggle," UTAFITI: Journal of the
Arts and Social Sciences, vol. 1, no. 1 (1976), pp. 51–69; Ibrahim A. Abu–Lughod & Baha Abu–Laban (eds.), Settler
Regimes in Africa and the Arab World (Wilmette: Medina University Press International, 1974); Maxime Rodinson,
Israel: A Colonial–Settler State? David Thorstad (trans.) (London: Pathfinder Press, 1973); George Jabbour, Settler
;)Colonialism in Southern Africa and the Middle East (Beirut: Palestine Liberation Organization Research Center, 1970
Fawwaz Trabulsi, "The Palestine Problem: Zionism and Imperialism in the Middle East," New Left Review, vol. 1, no. 57
(September–October 1969), pp. 53–90.

)(12

Omar Jabary Salamanca et al., "Past is Present: Settler Colonialism in Palestine," Settler Colonial Studies, vol. 2,
no. 1 (2012), p. 2.

( ((1نــديــم روحــانــا" ،الـمـشــروع الــوطـنــي الفلسطيني :نحو اسـتـعــادة اإلطــار الكولونيالي االسـتـيـطــانــي" ،مـجـلــة الــدراســات الفلسطينية،
العدد ( 97شتاء  ،)2014ص .36–18
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 (وليس األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام1967 والسورية التي احتلتها إسرائيل في عام
 بإقناع الفصائل المهيمنة داخل منظمة التحرير بالسعي نحو إقامة دولة على األراضي،)1967  أو1948
.((1(1967 التي احتُلّت في عام
 وهو برنامج دعا إلى إنشاء سلطة وطنية،1974 بدأ ذلك المسعى مع برنامج النقاط العشر في عام
 واستمر من خالل اتفاقات،"مستقلة مقاتلة "على كل جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها
 دولة،" التي سعت منظمة التحرير من خاللها إلى تحقيق ما يُعرف "بحل الدولتين1993 أوسلو في عام
 على أساس حدود، تعيش جن ًبا إلى جنب مع دولة إسرائيل،فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
، أي منذ منتصف السبعينيات حتى وقت قريب، وخالل هذه الفترة.1967  يونيو/الرابع من حزيران
 وصعد إطا ٌر جديد ينظر،تراجع الخطاب السياسي واألكاديمي حول براديغم االستعمار االستيطاني
 ومع. الحركة الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية:إلى الصراع بوصفه صرا ًعا بين حركتين قوميتين
جه مساعي نخب السلطة الفلسطينية السياسية
ّ  لم ينجح إطار الصراع القومي الذي ما زال يُو،ذلك
 في تحييد براديغم االستعمار االستيطاني داخل الوعي الجمعي الفلسطيني،نحو تحقيق حل الدولتين
. بل نشأ إلى جانبه واكتفى بالتعايش معه،وصفوف النخب الثقافية
 شهد الخطاب األكاديمي عودة نشطة لبراديغم االستعمار االستيطاني عند الحديث عن،مؤخ ًرا
وبغض النظر عن العوامل التي أ ّدت إلى هذه
.((1( يقودها باحثون فلسطينيون ودوليون،فلسطين
ّ
(14)

Alain Gresh, The PLO: The Struggle Within: Towards an Independent Palestinian State (London: Zed Books,
1988).

:(( ينظر1(

Lorenzo Veracini, Israel and Settler Society (London: Pluto Press, 2006); Lorenzo Veracini, "Israel–Palestine through
a Settler–Colonial Studies Lens," Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, vol. 21, no. 4, Special
Issue (Settler Colonialism in Palestine) (2019), pp. 568–581; Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination
of the Native," Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 387–409; Patrick Wolfe, "Purchase by Other
Means: The Palestine Nakba and Zionism’s Conquest of Economics," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012),
pp. 133–171; David Lloyd, "Settler Colonialism and the State of Exception: The Example of Palestine/ Israel," Settler
Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012), pp. 59–80; Ilan Pappé, "Zionism as Colonialism: A Comparative View of Diluted
Colonialism in Asia and Africa," South Atlantic Quarterly, vol. 107, no. 4 (2008), pp. 611–633; Ilan Pappé, "Shtetl
Colonialism: First and Last Impressions of Indigeneity by Colonised Colonisers," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1
(2012), pp. 39–58; Nadera Shalhoub–Kevorkian, "Human Suffering in Colonial Contexts: Reflections from Palestine,"
Settler Colonial Studies, vol. 4, no. 3 (2014), pp. 277–290; Nadim Rouhana & Areej Sabbagh–Khoury, "Settler–
Colonial Citizenship: Conceptualizing the Relationship between Israel and Its Palestinian Citizens," Settler Colonial
Studies, vol. 5, no. 3 (2015), pp. 205–225; Raef Zreik, "When Does a Settler Become a Native? (With Apologies to
Mamdani)," Constellations, vol. 23, no. 3 (2016), pp. 351–364; Rachel Busbridge, "Israel–Palestine and the Settler
Colonial 'Turn': From Interpretation to Decolonization," Theory, Culture, and Society, vol. 35, no. 1 (2018), pp. 91–115;
Mahmood Mamdani, "Settler Colonialism: Then and Now," Critical Inquiry, vol. 41, no. 3 (2015), pp. 596–614; Azmi
Bishara, "Zionism and Equal Citizenship: Essential and Incidental Citizenship in the Jewish State," in: Nadim N.
Rouhana (ed.), Israel and Its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in the Jewish State (Cambridge: Cambridge
University Press, 2017), pp. 137–158;

.)؛ روحانا2005 ، دار الشروق: دراسة في تناقض الديمقراطية اإلسرائيلية (القاهرة: من يهودية الدولة حتى شارون،عزمي بشارة
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العودة – سواء الظروف السياسية على األرض من قبيل فشل نموذج الصراع القومي في شرح الصراع
ودينامياته ،أو الوضوح المتزايد لممارسات وبنى االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي ،أو إصرار المقاومة
الفلسطينية وصمودها ،أو سياسات إنتاج المعرفة المتغيرة مع بروز أجيال جديدة من الباحثين النقديين
والسكان األصالنيين وانفتاح أبواب جديدة من البحث األكاديمي – فإن براديغم االستعمار االستيطاني
أصبح تدريجيًا إطا ًرا أساسيًا لدراسة حالة فلسطين ،وهو يخطو خطوات واسعة ليُصبح خطابًا معرفيًا
ُمهيم ًنا .وقد حدث هذا التحول نتيجة جهود العديد من الباحثين في التنظير ،وفي القيام بأبحاث مقارنة
بفلسطين ،ومجموعة كبيرة من الباحثين الذين أطّروا ونظّروا وناقشوا قضايا رئيسة ضمن هذا البراديغم
من حيث عالقتها بالصهيونية وإسرائيل(.((1
غير أنه ينبغي القول إن ثمة فجو ًة واسع ًة تتمثل في المسافة الكبيرة بين الوعي الفلسطيني ثقاف ًيا
وأكاديم ًيا للصهيونية من خالل براديغم االستعمار االستيطاني ،وغياب ذلك الوعي بالكامل تقري ًبا
عند الجانب اإلسرائيلي .بل يغيب هذا البراديغم أيضً ا في أوساط ما يُعرف بـ "اليسار الصهيوني"،
جدد ،وهم مجموعة من المؤرخين النقديين الذين أعادوا
وحتى عند بعض ممن يُعرفون بالمؤرخين ال ُ
(((1
دراسة السردية الصهيوينة المهمينة حول حرب عام  . 1948وتحصر أغلبية هؤالء نطاق بحثها
في السياسات اإلسرائيلية ،وتُقر بطبيعتها االستعمارية ،لكن في األراضي الفلسطينية المحتلة في
عام  1967فحسب( .((1بهذا المعنى ،فإن نقطة البداية للمشروع االستعماري االستيطاني الصهيوني
في فلسطين هي في عام  ،1967عندما احتلّت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة ،ثم باشرت ببناء
المستوطنات في عام  ،1968حيث يُنظر إلى إسرائيل باعتبارها المتروبول ،أي الدولة األم ،وإلى
المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية بمنزلة مبعوثيها.
( ((1لالطالع على قائمة جزئيةُ ،ينظر األعداد الخاصة من دورية دراسات االستعمار االستيطاني:

Settler Colonial Studies, vol. 5, no. 3, Special Issue (Settler Colonial Studies and Israel–Palestine) (2015); Yara Hawari,
Sharri Plonski & Elian Weizman, "Settlers and Citizens: A Critical View of Israeli Society," Settler Colonial Studies,
;)vol. 9, no. 1, Special Issue (Settlers and Citizens: A Critical View of Israeli Society) (2019

ُينظر ً
أيضا العدد الخاص في:

Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, vol. 21, no. 4, Special Issue (Settler Colonialism in
Palestine) (2019).

( ((1ي ـط ــرح غــابــريـيــل بـيـتــربـيــرغ أن اثـنـيــن عـلــى األق ــل مــن أب ــرز عـلـمــاء االجـتـمــاع اإلســرائـيـلـيـيــن عـمـ َـا ضـمــن إط ــار الـتـحـلـيــل الـقــائــم على
االستعمار االستيطاني ،هما :باروخ كيمرلينغ  Baruch Kimmerlingوجيرسون شافير Gershon Shafir؛

Gabriel Piterberg, "Israeli Sociology’s Young Hegelian: Gershon Shafir and the Settler Colonial Framework," Journal
;for Palestine Studies, vol. 44, no. 3 (2015), pp. 17–38

ولالطالع على قراءات بديلة وأكثر اهتما ًما بالتفصيالت الصغيرة ألعمالهما ،ينظر :عزمي بشارة" ،علم االجتماع اإلسرائيلي ومساهمة
باروخ كيمرلينغ :مالحظات عامة" ،المستقبل العربي ،العدد ( 394كانون األول /ديسمبر  ،)2011ص .33–7
( ((1ينظر ً
مثل:

Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish State (Princeton:
Princeton University Press, 1998); Avi Shlaim, Israel and Palestine: Reappraisals, Revisions, Refutations (London:
Verso, 2009).
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يركز هذا الخطاب على السياسات االستعمارية االستيطانية اإلسرائيلية ،وليس على المشروع الصهيوني
بر ّمته ،بوصفه مشرو ًعا استعماريًا استيطانيًا ،ويتجاهل ماضي إسرائيل والصهيونية قبل عام .1967
وبالفعل ،يعتبر العديد من أوساط ما بقي من أحزاب "اليسار الصهيوني" المستوطنين اليهود في الضفة
الغربية سب ًبا أساس ًيا في الصراع ،وعقب ًة أمام الحل الذي يمكن تحقيقه من خالل عودتهم (أو عودة
العديد منهم لمزيد من الدقة) إلى المتروبول األم؛ إسرائيل بحدودها ما قبل عام  .1967وبالنسبة
إليهم ،إسرائيل دولة عادية ،وليست نتاج مشروع استعمار استيطاني ،لكنها أنشأت مشرو ًعا لالستعمار
االستيطاني في الضفة الغربية(.((1
أيًّا كانت اآلراء المتباينة ،فإن المشروع الصهيوني أخذ ،منذ البداية ،مسا ًرا استعماريًا استيطان ًيا .فقد
ولدت الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر في أوروبا بأيا ٍد يهودية – أوروبية ،وسعت إلنشاء
دولة يهودية حصرية في فلسطين ،على الرغم من أن فلسطين كانت مأهولة ويسكنها شعب آخر(،((2
تضم أقلية يهودية ،تراوح نسبتها بين  8و 9في المئة من مجموع السكان في بداية القرن العشرين(.((2
في ذلك الوقت ،كان معظم اليهود المقيمين في فلسطين يعتبرون أنفسهم ،تما ًما كغيرهم من اليهود في
العالم العربي ،يهو ًدا عربًا؛ أي عربًا يعتنقون الديانة اليهودية(.((2
جا من المبررات التاريخية والدينية (وغيرها الحقًا)
ق ّدمت الصهيونية وتياراتها المختلفة مزي ً
للمشروع االستيطاني في فلسطين ،بموجبها اعتبرت المستوطنين السكان األصالنيين ،ونفت هذه
المكانة عن السكان األصالنيين الفلسطينيين العرب .سأُناقش منظومة التبريرات هذه ،وتحدي ًدا
بغض النظر عن التبريرات التي ق ّدمها
مك ّونها الديني ،في المباحث التالية ،لكن يكفي القول هنا إنه
ّ
آباؤه وداعموهم الدوليون ،فقد سلك هذا المشروع مسا ًرا استعماريًا استيطان ًيا منذ بدايته ،وما زال
متواصل حتى هذا اليوم .لذلك ،لم تحظ تلك التبريرات بأهمية كبرى بالنسبة إلى الفلسطينيين،
ً
سكان البالد األصالنيين الذين لم تلق جهودهم المستمرة في إظهار ما كانوا يعتبرونه ،بداهةً،
( ((1فــي االنتخابات اإلسرائيلية في  17أيلول /سبتمبر  ،2019حصل حزب ميريتس (الصهيوني اليساري) الذي يتب ّنى هذه اآلراء،
على خمسة مقاعد برلمانية من أصل .120
ً
سؤال غير
طوروا هوية وطنية أم ال عند بدء المشروع الصهيوني،
( ((2أعتبر أن السؤال في ما إذا كان السكان العرب في فلسطين قد ّ
ذي صلة عندما يتعلق األمر بتحديد الطبيعة االستعمارية االستيطانية للحركة الصهيونية .لكن ،ومع ذلك ،للحصول على إجابة عن
هذا السؤال ،يمكن الرجوع إلى:

;)Maher Al–Charif, The Search of an Entity (Nicosia: Center for Socialist Studies and Research in the Arab World, 1995
Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (New York: Columbia
University Press, 1997).

(21) Itamar Rabinovitch & Jehuda Reinharz (eds.), Israel in the Middle East: Documents and Readings on Society,
Politics, and Foreign Relations, Pre–1948 to the Present, 2nd ed. (Waltham: Brandeis University Press, 2007),
p. 571.
تعكس هذه األرقام نسبة السكان اليهود في فلسطين ما بين عامي  1882و.1918

)(22

Yehouda Shenhav, The Arab Jews: A Postcolonial Reading of Nationalism, Religion, and Ethnicity (Stanford:
Stanford University Press, 2006); Massoud Hayoun, When We Were Arabs: A Jewish Family’s Forgotten History
(New York: The New Press, 2019).
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مشرو ًعا استعماريًا استيطان ًيا ،آذانًا صاغية في الدوائر السياسية والثقافية واألكاديمية الغربية،
إلّ مؤخ ًرا وعلى نحو متزايد ،وإن كان غير ٍ
كاف.
لعل إحدى أهم الخصائص التي ميّزت المشروع الصهيوني تمثّلت في أن هدفه القائم على تأسيس
دولة يهودية حصرية ،وبناء وطن قومي يهودي في فلسطين استبطن على نحو جوهري محو السكان

األصالنيين ،بل من المؤكد أن ذلك لم يكن ليتحقق إلّ من خالل استئصالهم وتهجيرهم ،وهما،

أي التهجير واإلحالل ،الصفتان الرئيستان اللتان تُع ّرفان االستعمار االستيطاني .وعلى الرغم من أن

االستئصال لم يأخذ شكل اإلبادة الجسدية الجماعية كما كان األمر في حاالت أخرى ،ولم تكن اإلبادة

أحد األهداف المقصودة لهذا المشروع( ،((2فإنه شمل سياسات استئصا ٍل وتهجي ٍر ديموغرافي وتطهي ٍر
عرقي ،أ ّدت إلى تهجير األغلبية العظمى من الفلسطينيين من ذلك الجزء من فلسطين الذي أُ ّسست عليه

ٍ
وطمس مكاني من خالل تدمير ما يزيد على 400
إسرائيل .وقد شملت تلك السياسات عمليات مح ٍو
ٍ
طمس للوجود التاريخي
قرية فلسطينية ،واستبدالها بمئات البلدات اليهودية( .((2إضاف ًة إلى عمليات
والثقافي العربي واإلسالمي واستبداله بالتاريخ اليهودي من خالل تسييس المواقع الدينية ومشاريع

الحفريات األثرية( ،((2وسياسات بناء المتاحف والمواقع التذكارية وإقامة االحتفاالت الدينية(.((2

وكغيره من مشاريع االستعمار االستيطاني ،وظّف المشروع الصهيوني نظام التبرير النفسي واإلبستيمي
( ((2لــم تهدف المجازر العديدة التي ارتكبتها الـقــوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين خــال حــرب عــام  1948إلــى اإلبــادة الجسدية
الجماعية ،بــل إلــى التهجير ،حيث ارتُكبت بشكل استراتيجي لترويع السكان الفلسطينيين األصالنيين ودفعهم إلــى مـغــادرة مدنهم
وبالدهم .ينظر على سبيل المثال:

Saleh Abdel Jawad, "The Arab and Palestinian Narratives of the 1948 War," in: Robert I. Rotberg (ed.), Israeli and Palestinian
Narratives of Conflict: History’s Double Helix (Indianapolis: Indiana University Press, 2006), pp. 72–114; Saleh Abdel
Jawad, "Zionist Massacres: The Creation of the Palestinian Refugee Problem in the 1948 War," in: Eyal Benvenisti, Chaim
;Gans & Sari Hanafi (eds.), Israel and the Palestinian Refugees, vol. 189 (Berlin: Springer, 2007), pp. 59–127

(خصوصا ألن المحور األساسي في
حرجا للرواية الصهيونية
ً
ُسبب ً
يتم بين الفينة واألخــرى كشف النقاب عن هذه المجارز التي ت ّ
هذه الرواية يتمثل في أن الفلسطينيين فـ ّـروا بكل بساطة ،وكــأن ذلك سيؤثر أصـ ًـا في ما يتعلق بقضية عودتهم) ،ويثور جدل محتدم
حولها .لالطالع على آخــر ما تم الكشف عنه حــول المجازر التي كانت المعلومات حولها سابقًا غير معلنة والنقاشات التي دارت
حول محاوالت األرشيف اإلسرائيلي في إخفاء األدلة واإلثباتات ،ينظر:

"Hagar Shezaf, "Burying the Nakba: How Israel Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs,
Ha’aretz, 5/7/2019, accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3FTNqLU; "Israel Didn’t Aim to Distort History by
Concealing Nakba Files, Former Defense Official Says," Ha’aretz, 24/7/2019, accessed on 24/10/2021, at:
https://bit.ly/3jcrlyB

)(24

Walid Khalidi (ed.), All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948
(Beirut: Institute for Palestine Studies, 2006).

)(25

Nadia Abu El–Haj, Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self–Fashioning in Israeli
Society (Chicago/ London: University of Chicago Press, 2001); Ze’ev Herzog, "Deconstructing the Walls of Jericho:
Biblical Myth and Archaeological Reality," Prometheus, vol. 19, no. 4 (2001), pp. 72–93; Keith W. Whitelam, The
Invention of Ancient Israel: The Silencing of Palestinian History (New York: Routledge, 1996).

)(26

Nadera Shalhoub–Kevorkian, "The Occupation of the Senses: The Prosthetic and Aesthetic of State Terror," The
British Journal of Criminology, vol. 57, no. 6 (November 2017), pp. 1279–1300; Saree Makdisi, "The Architecture of
Erasure," Critical Inquiry, vol. 36, no. 3 (Spring 2010), pp. 519–559.
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القائم على تحقير السكان األصالنيين وامتهانهم والتمييز ضدهم وتصويرهم همج ّيين( ،((2وأسس نظا َم
سيطرة يميز فيه لمصلحة اليهودي بالقانون( .((2وعلى أي حال ،لن تتوسع هذه الدراسة في الصفات
والخصائص الجوهرية للصهيونية بوصفها مشرو ًعا لالستعمار االستيطاني سوى باثنتين منها ،ترتبطان
بطرحه:
أول :إن مشروع االستعمار االستيطاني الصهيوني على فلسطين بأكملها (بما في ذلك في إسرائيل
ً
متواصل .لقد لجأ هذا المشروع إلى شتّى الوسائل لتحقيق
ً
ضمن حدودها ما قبل عام  )1967ال يزال
(مثل من خالل االستيطان المستمر في الضفة الغربية وتهويد القدس
ً
أهدافه في المحو واإلحالل
وقوانين الهجرة التمييزية ومصادرة األراضي العربية داخل إسرائيل)( .((2إن الهدف النهائي للمشروع،
المتمثل في إنشاء دولة يهودية حصرية ،وعلى الرغم من إنجاز صفة الدولة  Statehoodذات السيادة
على األرض فعل ًيا ،ما زال يتوسع بشراسة وعدوانية (من دون حدود نهائية واضحة) ،وفي الوقت ذاته
ما زال مستقبله غير محدد .بهذا المعنى ،فإن إسرائيل ،كدولة ،ما زالت مشرو ًعا لم ينت ِه بعد .وقد يقول
قائل :هذه هي حال العديد من الدول؛ حيث هوية الدولة والنظام السياسي والتركيبة الديموغرافية
والعالقات الدولية وق ّوتها في حالة تغير وتطور مستمرين .لكن كون إسرائيل مشرو ًعا لم ينته ،ينطوي
على معانٍ أكثر عمقًا :فحدودها ما زالت غير مضبوطة ،وهي نفسها تمتنع عن ترسيمها ،كما أن
عاصمتها (التي ما زالت نفسها من دون حدود معروفة) ال تحظى باعتراف سوى بعض الدول القليلة،
وباطل( ،((3وتحتل أرضً ا منذ عام  – 1967الضفة الغربية
ً
وهو االعتراف الذي تعتبره األمم المتحدة الغ ًيا
وقطاع غزة (إضافة إلى مرتفعات الجوالن) ،ال تعترف أي دولة بسيادتها عليها .وتعتبر الجمعية العامة
لألمم المتحدة أن األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل هي في الواقع دولة أخرى (وإن كانت دولة
غير عضو بصفة مراقب) ،وال يتم االعتراف دوليًا بمستوطناتها اليهودية هناك .وهناك رفض لشرعية
جوهرها – أي باعتبارها دولة يهودية – من جيرانها ومعظم السكان الخاضعين لسيطرتها (من غير
اليهود) ،وهم الفلسطينيون من أوضاع قانونية مختلفة (مواطنون في إسرائيل ،و"مقيمون" في القدس
( ((2صرح وزير األمن العام اإلسرائيلي في مقابلة إذاعية في  7تشرين األول /أكتوبر  2019في إشارة إلى المجتمع الفلسطيني في
إسرائيل بــأن "المجتمع العربي هــو عنيف جــدً ا جــدً ا ،وألــف جــدً ا أخــرى فوقها [ ]...إنــه شيفرتهم الثقافية" .ينظر" :المجتمع العربي
عنيف جدً ا" ،هآرتس ،2019/10/7 ،شوهد في  ،2021/10/18في( https://bit.ly/3lOAXRJ :بالعبرية)
–(28) Nadim Rouhana, "Decolonization as Reconciliation: Rethinking the National Conflict Paradigm in the Israeli
Palestinian Conflict," Ethnic and Racial Studies, vol. 41, no. 4 (2018), pp. 643–662.

( ((2لالطالع على النظام القانوني اإلسرائيلي حيال المواطنين العرب ،ينظر:

Nimer Sultany, "The Legal Structures of Subordination: The Palestinian Minority and Israeli Law," in: Nadim N.
Rouhana (ed.), Israel and its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in the Jewish State (Cambridge: Cambridge
University Press, 2017), pp. 191–237.

( ((3اعترفت الواليات المتحدة األميركية بالقدس عاصم ًة إلسرائيل في  6كانون األول /ديسمبر  .2017وفي ضوء هذا االعتراف،
دعا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في  19كانون األول /ديسمبر " 2017جميع الدول لالمتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية
في المدينة المقدسة بموجب قرار مجلس األمن رقم  .")1980( 470ينظر:
"General Assembly Demands All States Comply with UN Resolutions Regarding Status of Jerusalem," UN News,
21/12/2017, accessed on 26/10/2021, at: https://bit.ly/3voLQwT
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الشرقية ،وآخرون تحت االحتالل في ما بقي من فلسطين) ،يشكل مجموعهم ما يقارب  50في المئة
من مجموع السكان(.((3
لكن ،وما يضاهي كل ذلك أهمية ،هو أن العديد من اإلسرائيليين ال يرون أن مستقبل إسرائيل ،حسبما
يصفونها – "يهودية وديمقراطية" – مضمون .وفي ظل هذه الظروف ،تتصاعد الحاجة المستمرة إلى
الحصول على الشرعية داخليًا ودوليًا على حد سواء( ،((3وتتزايد الحاجة إلى أن يقاوم الفلسطينيون،
بثبات واستمرار ،سياسات االستعمار االستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل نفسها،
لتصبح هذه السياسات ،بسبب مقاومتها ،تدريج ًيا ،أكثر بروزًا أمام العالم.
ثان ًيا :عكفت الصهيونية على تطوير مشروع استعمار استيطاني في حقبة أفول نجم االستعمار
االستيطاني .وعلى الرغم من أنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت مشاريع استعمارية
استيطانية أخرى في طريقها إلى االنتهاء ،وأن حقبة ما بعد الحرب تميّزت بعملية تفكيك االستعمار،
فإن الحركة الصهيونية واصلت التقدم في االتجاه المعاكس للتاريخ – بداي ًة في داخل حدودها
في األرض المحتلة في عام  ،1948وبعد ذلك في فلسطين بأكملها .كما سعت إلخضاع شعب
لديه هوية وطنية متبلورة ومراكز مدينية متطورة ومؤسسات ثقافية وأنظمة اقتصادية وسياسية ومراكز
إعالمية؛ ال يختلف كثي ًرا عن جيرانه .إن توقيت هذا المشروع ،أي تأخّره التاريخي ،جعل سياسات
حا وبروزًا على المسرح الدولي ،كما كانت الحال بالنسبة
االستعمار االستيطاني ومقاومته أكثر وضو ً
إلى جنوب أفريقيا وزيمبابوي والجزائر .وفي الحصيلة ،فإن المقاومة الفلسطينية المستمرة هي التي
عملت على تآكل ما كان لهذا المشروع من مصادر الشرعية وساهمت في دفعه نحو مصادر أخرى
كما سأبين الحقًا.
( ((3فــي عــام  ،2019شكل المواطنون الفلسطينيون فــي إسرائيل نحو  17فــي المئة مــن مجموع المواطنين– أي نحو  1.56مليون
شخص .أما الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية المحتلة – وعددهم  – 362300التي ضمتها إسرائيل بعيد احتاللها في عام ،1967
فقد حصلوا على حقوق إقــامــة وليس حقوق مواطنة ،بينما ال يحظى الفلسطينيون فــي الضفة الغربية بحقوق مواطنة أو إقــامــة .بلغ
مجموع السكان الـعــرب فــي إسرائيل ما يقارب مــن  20.9فــي المئة مــن مجموع السكان اإلسرائيليين ،بحسب أرقــام جهاز اإلحصاء
المركزي اإلسرائيلي (أي  1878400شخص من مجموع  8967600نسمة) .لكن هذه األرقام تتضمن الفلسطينيين في القدس الشرقية
المحتلة (والعرب السوريين في مرتفعات الجوالن المحتلة ،ويبلغ عددهم نحو  26200شخص) .ينظر:
"Population, By Population Group," Statistical Abstract of Israel 2019, no. 70, Central Bureau of Statistics [CBS],
–accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3DQxQib; "Localities and Population, By Population Group, District, Sub
District and Natural Region," Statistical Abstract of Israel 2019, no. 70, Central Bureau of Statistics [CBS], accessed on
18/10/2021, at: https://bit.ly/3vqryTI

( ((3تــوظــف إسرائيل ومؤيدوها في الــواليــات المتحدة األميركية ،على سبيل المثال ،جـهــو ًدا كبرى في محاولة "شــرح" السياسات
اإلســرائـيـلـيــة مــن خــال مـشــاريــع مــع أكــاديـمـيـيــن بــارزيــن وط ــاب فــي جــامـعــات مــرمــوقــة وسـيــاسـيـيــن وإعــامـيـيــن .وتـعـكــس هــذه الـجـهــود
شعورا بالقلق العميق حيال سياساتها وممارساتها .إن التركيز على الواليات المتحدة
الضخمة (التي يشار إليها بالعبرية بـ "الهسباراة")،
ً
مشروع استعما ٍر استيطاني ال تحظى بوطن أو جغرافيا ،لكنها حظيت بدعم سياسي
األميركية مرتبط بحقيقة أن الصهيونية بوصفها
َ
ً
وتدريجيا من الواليات المتحدة األميركية منذ ذلك الوقت.
،1948
عام
حتى
البريطانيين
متروبول من
مشابه لما يمكن اعتباره
ً
;)Walid Khalidi, Palestine Reborn (New York: IB Tauris, 1992

أساسيا لقدرة المشروع على االحتفاظ بالدعم السياسي.
عد الرأي العام في المتروبول النافذ
ومن ثمُ ،ي ّ
ً
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ثان ًيا :الصهيونية بوصفها قومية استعمار استيطاني
تعتبر الصهيونية حركة قوميةً ،لكنها ليست حركة تحرر بالمفهوم المتداول لحركات التحرر في العالم ،أي
لم تس َع لتحرير أمة أو وطن من احتالل أو استعمار قوة أجنبية( .((3بل على العكس تما ًما ،احتاجت إلى
مساعدة قوى استعمارية أوروبية (بريطانيا تحدي ًدا) ،إلنشاء وطن قومي ليهود أوروبا (وغيرهم من اليهود)
خارج أوروبا .بهذا المعنى ،تُع ّد الصهيونية قومية استعمار استيطاني في جوهرها ،ال قومية تحررية .وعلى
الرغم من أن الصهيونية سعت لمعالجة االضطهاد األوروبي المروع تجاه اليهود ،الذي وصل إلى ذروته
ج ًها ضد الدول األوروبية،
في المحرقة ،فإن الحل الذي سعت له لم تكن وجهته أوروبا ،ولم يكن حتى مو ّ
(((3
ٍ
أراض أخرى :فلسطين ،أو أوغندا ،أو األرجنتين ،وغيرها من األماكن البعيدة .
بل في
في مؤتمر بازل ( )1897وقع االختيار على فلسطين ،لتجعل منها الصهيونية هدفًا استعماريًا قوم ًيا ،ونجحت
في خلق وعي حول الفكرة بين صفوف أتباعها .وباشرت الحركة الصهيونية ،قبل زمن طويل من إنشاء
إسرائيل ،بتشكيل منظمات قومية ،بما فيها منظمات عسكرية ومنظمات للعمل ،وصندوق الستمالك
األراضي الفلسطينية ،ومؤسسات أكاديمية ،ومنابر ووسائل إعالمية وثقافية .بهذا المعنىُ ،وجدت مجموعة
منظمة مستعدة ومصممة ،ونجحت في تخ ّيل وبناء وتشكيل نفسها ،أو جزء منها ،ليتجلّى على شكل قومي.

إن التساؤل حول أساطير هذا التجلي القومي ،حتى إن تالعبت به النخب و /أو القوى الخارجية،
ال يُقلّل أب ًدا من صدقيته بالنسبة إلى أصحابه .ففي نهاية المطاف ،ما كان من الممكن اختراع وعي
قومي إن انعدمت العناصر األساسية الضرورية لنجاح المخيال القومي – مثل بعض القواسم الثقافية
المشتركة األساسية ،والمظالم على أساس الهوية الجمعية .غير أن العاقبة الوخيمة هي أن الصهيونية لم
تكن لتحقق الهدف المنشود للحركات القومية – أي السيادة القائمة على األرض وصفة الدولة – من
دون أن تصبح مشرو ًعا لالستعمار االستيطاني ،سواء جرى تنفيذه في فلسطين أم في أي مكان آخر،
ألنها كانت تحاول أن تصنع قومية واحدة من جماعة يجمعها الدين على األقل والمظالم المشتركة
ومزايا ثقافية ،لكنها منتشرة ومتناثرة حول العالم ،ومفتقدة الوجود المركّز في أي مساحة جغرافية واحدة.

جسدت
لم تكن القومية الصهيونية ذات طابع استعماري استيطاني وغير تحرري فحسب ،بل كذلك ّ
بدل من القومية القائمة على أساس المواطنة أو تلك التي
أيديولوجيا قائمة على اإلثنية الحصريةً ،
من الممكن أن تسمح وتُفضي ألن تتحول إلى قومية على أساس المواطنة( .((3وت ّدعي الصهيونية
موقعا مركز ًيا .على سبيل المثال ،تتم تسمية حرب عام " 1948حرب
( ((3في الخطاب الصهيوني التاريخي ،ي ّتخد مفهوم "التحرير" ً
التحرير"؛ أي التحرير من يد السكان األصالنيين الفلسطينيين.
(34) Adam L. Rovner, In the Shadow of Zion: Promised Lands Before Israel (New York: New York University Press,
2014), pp. 49–52.

( ((3لالطالع على الفرق بين هذين النوعين من المواطنة ،ينظر:

;)Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge: Harvard University Press, 1988

وحول إسرائيل بوصفها دولة يهودية حصرية دستور ًيا ،ينظر:

Nadim Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State: Identities in Conflict (New Haven: Yale University
Press, 1997).

وحول األنواع المختلفة للمواطنة ،ينظر.Bishara, "Zionism and Equal Citizenship." :
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أنها تمثل الشعب اليهودي ،غير أنه حتى تعريف "من هو اليهودي؟" نفسه ،وهو السؤال الذي طالما
شغل األوساط الدينية والسياسية ،يتمحور حول دور التعريف الديني لمن يمكن اعتباره يهوديًا .إن هذه
الطبيعة الحصرية متشددة إلى الحد الذي لم تتمكن معه إسرائيل ،والحال أن أكثر من  25في المئة من
مواطنيها هم من غير اليهود( ،((3من تطوير حتى مفهوم "الشعب اإلسرائيلي" أو "األمة اإلسرائيلية" ،وهي
مصطلحات ليست موجودة حتى في اللغة العبرية(.((3
في واقع األمر ،ال توجد قومية أو وطنية إسرائيلية في إسرائيل ،بحسب ما قررته المحكمة العليا اإلسرائيلية
التماسا ُمق ّد ًما من  21مواط ًنا إسرائيليًا
في قرارها الصادر في  2تشرين األول /أكتوبر  ،2013الذي رفض
ً
(يهو ًدا وعربًا) طالبوا فيه تعريف "قوميتهم" على أنها "إسرائيلية" في سجل السكان المدني .أي إنهم طالبوا
بتغيير قوميتهم من إما "يهودي" أو "عربي" ،وهي القوميات المعتمدة حال ًيا في بطاقة الهوية( ،((3لتصبح
"إسرائيلية" ،في سعي للحصول على دعم قانوني الدعاءاتهم بوجود "شعب إسرائيلي" .وفي نص قرارها،
دافعت المحكمة عن أنه "ال يوجد دليل على وجود 'شعب إسرائيلي' بشكل منفرد"( ،((3وأعادت تأكيد
الطروحات والحجج التي قُ ّدمت قبل  40عا ًما في معرض قضية مشابهة( .((4وأورد أحد القضاة أنه "لم يتم
تقديم أي دليل قانوني على وجود 'شعب إسرائيلي' ،ومن غير المالئم التشجيع على خلق تشظيات جديدة
للشعب"( .((4وبناء عليه ،فإنه بموجب القانون ،ال تسمح إسرائيل بنشوء قومية (مواطنين) تضم اليهود
والعرب (وغيرهم) .فالقومية الوحيدة المعترف بها في إسرائيل هي القومية اليهودية( ،((4وال يمكن ألحد
أن ينض َّم إلى هذه القومية (الشعب اليهودي) إلّ من خالل المسار الديني ،أي بتحوله إلى الدين اليهودي.
لذلك ،تعتبر مطالبات المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بالمواطنة المتساوية في "دولة لكل
مواطنيها" – وهو المشروع الذي قدمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي في العقد األخير من القرن
)(36

"Population of Israel on the Eve of 2019 – 9.0 Million," Press release, no. 394/2018, Central Bureau of Statistics
[CBS], 31/12/2018, accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/2Z3VR6A

( ((3تشير كلمة "أعام" باللغة العبرية إلى األمة .لكن الطريقة التي يتم فيها الدمج بين الكلمة وكلمة إسرائيل "عام يسرائيل" ،والتي
تعني حــرفـ ًـيــا "أمــة إســرائـيــل" ،هــو مصطلح مستخدم لــإشــارة إلــى الـشـعــب الـيـهــودي .لكنها ال تـعـنــي األمــة أو الـشـعــب اإلســرائـيـلــي كأمة
مــواطـنـيــن ،مـثــل الـشـعــب الـفــرنـســي أو الـشـعــب األمـيــركــي أو الـشـعــب الـلـبـنــانــي .ولـعــل المصطلح األق ــرب إلــى "الـشـعــب اإلســرائـيـلــي" هو
غالبا ،إلى
"مواطنو دولة إسرائيل" ،لكن عندما يتم استخدام كلمة "إسرائيليين" لوحدها باللغة العبرية ،فإن المعنى الضمني لها يشيرً ،
اليهود اإلسرائيليين حصر ًيا.
( ((3اعتبرت إسرائيل ً
أيضا الدروز قومي ًة معتمد ًة في بطاقة الهوية في مشروعها الرامي لسلخ الدروز عن بقية العرب.
"(39) Revital Hovel, "Supreme Court Rejects Citizenship Request to Change Nationality from 'Jewish' to 'Israeli',
Ha’aretz, 3/10/2013, accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3aNsMPb

( ((4ينظر:

Aeyal Gross, "Court Rejection of Israeli Nationality Highlights Flaws of Jewish Democracy," Ha’aretz, 3/10/2013,
accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3aOT9o4
(41) Hovel.

( ((4عـلــى الرغم من أن بطاقات الهوية اإلسرائيلية تستخدم مصطلح "عــربــي" و"يـهــودي" في خانة القومية ،فــإن إسرائيل ال تعترف
بالعرب بوصفهم مجموعة قومية وطنية ،وتعترف باليهود فحسب .وكان عزمي بشارة قد قدم في عام  2001مشروع قانون في الكنيست
قبل المشروع.
عن حزب التجمع الوطني الديمقراطيُ ،يطالب باالعتراف بالفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية؛ ولم ُي َ
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الماضي – تطرفًا ،ويمكن استخدامها لحرمان األحزاب السياسية من الحق في الترشح لالنتخابات
البرلمانية( .((4وقد أعاد قانون القومية األخير التكريس الدستوري إلسرائيل باعتبارها دولة لليهود
فحسب ،ومن ثم استثنى ومنع نحو ربع مواطنيها (من غير اليهود) من إمكان اال ّدعاء أن إسرائيل هي
دولتهم( ،((4أو حتى موطنهم.

ً
ثالثا :الصهيونية وااللتحام بين الديني والقومي
ج ًها سياسيًا ،تُعد الصهيونية أيديولوجي ًة قومي ًة ت ُمثّل
على خالف المسيحية الصهيونية التي تُعتبر تو ّ
(((4
إحدى الحاالت األشد تط ّرفًا في العصر الحديث التي يلتحم فيها الديني بالقومي  .ومن أجل فهم
مدى عمق هذا االلتحام ،يمكن أن ننظر إلى التطابق الكامل بين الديانة اليهودية والقومية اليهودية ،حيث
يعتبر الشخص يهوديًا من ناحية القومية فحسب ،إن كان يدين بالديانة اليهودية والعكس صحيح(.((4
فعلى سبيل المثال ،ال يُعتبر المهاجرون من االتحاد السوفياتي السابق الذين ال يدينون بالديانة اليهودية
يهو ًدا من حيث القومية ،على الرغم من أن إسرائيل قبلتهم مواطنين بناء على قانون العودة ،نظ ًرا إلى
عالقتهم بطريقة معيّنة بيهودي في العائلة .فهم مواطنون إسرائيليون ،مثلهم مثل المواطنين اآلخرين من
غير اليهود ،كما هي الحال بالنسبة إلى المواطنين الفلسطينيين ،لكن ألنهم ليسوا يهو ًدا بالمعنى الديني،
ومن ثم بالمعنى القومي ،فإن هناك ثم ًنا يجب دفعه.
كما تشرح كرافيل – توفي ،فقد أنشأت إسرائيل صل ًة قوي ًة بين قضايا التحول إلى الديانة اليهودية
وقضايا الهجرة ومنح الجنسية .وأصبحت مكانة الشخص بما يتعلق بطريقة تح ّوله إلى الديانة اليهودية
(بحسب أي توجه ديني) ،بالنسبة إلى المهاجرين والمواطنين على حد سواء ،ت ُح ّدد االعتراف
(ُ ((4ينظر :بشارة ،من يهودية الدولة حتى شارون؛ روحانا؛

Mazen Masri, The Dynamics of Exclusionary Constitutionalism: Israel as a Jewish and Democratic State (Oxford: Hart,
2017); Sultany.

)(44

Hassan Jabareen & Suhad Bishara, "The Jewish Nation–State Law," Journal of Palestine Studies, vol. 48, no. 2
(2019), pp. 43–57; Masri.

ـروعــا لالحتالل االستعماري وحــركــة قومية إثنية حصريةّ ،
ـزدوجــا على
بهذا المعنى ،ومــن واقــع كونها مـشـ ً
شكلت الصهيونية خـطـ ًـرا مـ ً
يسع إلى تحقيق نظام عرقي تراتبي بشكل واضح ،يمكن من خالله استيعاب
لم
استعماري
مشروع
الفلسطينيين .إن هذا الدمج بين
َ
ً
(تدعي حقوقا حصرية على الوطن) ،جعل
وتضمين السكان األصالنيين واستخدامهم لخدمة المستعمرين ،مقترنًا بقومية حصرية ّ
ترجح لمصلحة طرد السكان األصالنيينً ،
بدل من إخضاعهم .وألسباب عديدة (مرتبطة بالتوقيت التاريخي وعوامل أخرى)،
الكفة ّ
تسع الصهيونية لإلبادة الجماعية للسكان األصالنيين.
لم َ
( ((4لدراسات مقارنة في القومية الصربية وحركة الهندوتف في الهند والقومية السينهالية في سيرالنكا ،ينظر:
Nadim N. Rouhana & Nadera Shalhoub–Kevorkian (eds.), When Politics are Sacralized: Comparative Perspectives on
Religious Claims and Nationalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).

( ((4ينص قانون العودة ( )1950على أن "اليهودي يعني الشخص الذي ُولِد ألم يهودية أو اعتنق اليهودية ،والذي ال يكون من أتباع ديانة
أخرى" .ويقبل هذا القانون ،بشكلٍ وا ٍع ،غير اليهود إن كانوا أقرباء لليهود وبشكل محدد؛ إذ ينص القانون على أن "في ضوء ذلك ،فإن
حقوق اليهودي وحقوق 'العوليه' (اليهودي المهاجر إلى إسرائيل) بموجب قانون القومية [ ]...تمنح لطفل/ة وحفيد/ة اليهودي وزوج/ة
اليهودي وزوج/ة ابن اليهودي وزوج/ة حفيد/ة اليهودي ،ما عدا الشخص الــذي كان يهود ًيا ،ومن ثم قام وبشكل طوعي بتغيير دينه"،
ينظر.Israel, Law of Return, 5710 (1950) (as amended) :
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بحقوقه المدنية ،واالمتيازات المالية والخدمات الدينية (مثل مراسم الزواج والدفن)( .((4وتصف
كرافيل – توفي الكيفية التي تُح ّدد بها هيمنة المؤسسة الحاخامية اليهودية المتشددة على عملية التحول
إلى الديانة اليهودية المعترف بها رسم ًيا في الدولة ،حيث يمكن لمن يعتنق الديانة اليهودية أن يصبح
يهوديًا من ناحية قومية فحسب ،إن تح ّول إلى الديانة اليهودية بموجب قوانين التيار اليهودي الديني
المشدد  .Halachicفي المقابل ،ال يستطيع شخص خرج من الديانة اليهودية أن يطالب قانون ًيا بالحفاظ
على قوميته اليهودية( .((4وألن الصهيونية تعتبر جميع اليهود مجموعة قومية ،ال مجموعة دينية فحسب،
فإنها ،ضم ًنا ،تعتبر الجاليات اليهودية في الدول األخرى غير إسرائيل أعضاء في المجموعة القومية
اليهودية كذلك ،بغض النظر إن كانوا يوافقون على ذلك أم ال(.((4
لكن التجلي السياسي األهم واألوضح لهذا االلتحام بين القومية والدين هو في ا ّدعاء الصهيونية ،بنا ًء على
وعد إلهي ،بأن فلسطين هي الوطن القومي لليهود .فهذا اال ّدعاء تحدي ًدا هو ما يجعل من هذا التشابك
المعقد والوثيق غير قابل للفصل ،ويجعل من سياسات الدولة المبررة دين ًيا على نحو سافر أم ًرا حتم ًيا.
لقد ُوظّفت االستعارات والنصوص الدينية في الخطابات االستعمارية للعديد من المشاريع االستعمارية
واالستعمارية االستيطانية .وقد استحضرت مجتمعات االستعمار االستيطاني ،بدرجات متفاوتة ،العهد
القديم في مشاريعها ،بما في ذلك في أميركا الشمالية( ((5وفي جنوب أفريقيا وإيرلندا الشمالية( .((5لكن
ما تف ّردت به الصهيونية في االلتحام ،هو أنها ،وبخالف المشاريع االستعمارية االستيطانية األخرى،
استغلت أن لدى الشعب اليهودي صل ًة ثقافية (ذات بعد ديني بارز) بفلسطين .وبعكس مشاريع
االستعمار االستيطاني األخرى ذات الظروف التاريخية والمسارات السياسية المختلفة التي تخلّت
عن االدعاءات الدينية وسعت إليجاد مصادر بديلة لشرعيتها – مثل النظام الديمقراطي والمواطنة
المتساوية – ازداد استناد أتباع الصهيونية إلى هذه التبريرات عمقًا ،وكانت الصلة الثقافية بالمكان أم ًرا
حاس ًما في هذا الشأن.
)(47

"Michal Kravel–Tovi, "Rite of Passage: Bureaucratic Encounters, Dramaturgy, and Jewish Conversion in Israel,
American Ethnologist, vol. 39, no. 2 (2012), p. 373.

( ((4ينظر:

–András Pap, "Overruling Murphy’s Law on the Free Choice of Identity and the Racial–Ethnic–National Terminology
Triad: Notes on How the Legal and Political Conceptualization of Minority Communities and Membership Boundaries
is Induced by the Groups’ Claims," in: Kristin Henrard (ed.), The Interrelation between the Right to Identity of Minorities
and Their Socio–Economic Participation (Leiden: Martinus Nijhoff, 2013), pp. 144–149.

تدعي أنها تشكل مجموعة
( ((4ومن ثم ،على الرغم من أن الجالية اليهودية في الواليات المتحدة األميركية على سبيل المثال ال ّ
قومية ،فإنه وفقًا للحركة الصهيونية ،أفراد هذه الجالية هم أعضاء في مجموعة قومية.
(50) Shalom Goldman, God’s Sacred Tongue: Hebrew and the American Imagination (Chapel Hill: University of North

Carolina Press, 2004); S.P. McSloy, Hughes Hubbard & Reed Llp, "'Because the Bible Tells Me So': Manifest Destiny
and American Indians," St. Thomas Law Review, vol. 9, no. 1 (September 1996), pp. 37–48; Michael Prior, The Bible and
Colonialism: A Moral Critique (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997).

( ((5ينظر:

Donald Harman Akenson, God’s Peoples: Covenant and Land in South Africa, Israel, and Ulster (Ithaca: Cornell
University Press, 1992).
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وللمفارقة ،فإن الصهيونية العلمانية هي التي استخدمت اال ّدعاءات الدينية لتأسيس هذا االستحقاق
حيال فلسطين .وقد كان جوهر الصهيونية ،كما تص ّوره مؤسسوها العلمانيون ،يتمثل في تحويل
هذه الصلة الثقافية – من خالل التركيز على المك ّون الديني منها – إلى استحقاق سياسي ،أي إلى
حق حصري للصهيونيين في السيادة على فلسطين( .((5وكما يُبيّن نور مصالحة ،على الرغم من أن
أساسا بوصفها حركة غير دينية ،وكان آباؤها المؤسسون إما علمانيين أو ملحدين،
الصهيونية انطلقت
ً
(((5
فإنها استغلت الرواية التوراتية لشرعنة ادعاءاتها ومطالبها في فلسطين .
لقد استند هذا اال ّدعاء إلى وجهة النظر التي تقول إن الله قد منح األرض لليهود في الكتاب المقدس.
ويطلق مصالحة تسمية النموذج القائم "أرض الميعاد – الشعب المختار" ،وبموجبه تمنح التوراة اليهود
َّ
مقدسا وموقّ ًعا من الله .وقد أصبح هذا اال ّدعاء الركيزة األساسية لشرعنة عملية
"صك ملكية" لفلسطين
ً

إقامة دولة يهودية في فلسطين ،فكما قال دافيد بن غوريون ( ،)1973–1886المؤسس العلماني لدولة
إسرائيل ،للجنة الملكية البريطانية في عام  1937إن "التوراة هي انتدابنا"( .((5وفي  24أيار /مايو ،2011
خاطب بنيامين نتنياهو ،أحد القادة المعاصرين للصهيونية "العلمانية" ،في جلسة مشتركة للكونغرس
األميركي ،وعرض جوهر عالقة الصهيونية بالضفة الغربية (مستخد ًما االسم التوراتي للضفة الغربية ،أي
محتل أجنبي .لسنا البريطانيين
ّ
يهودا والسامرة)" :في يهودا والسامرة ،الشعب اليهودي ليس عبارة عن
في الهند .لسنا البلجيكيين في الكونغو .هذه أرض أجدادنا األوائل ،أرض إسرائيل ،التي جلب لها
إبراهيم فكرة اإلله الواحد ،وهي المكان الذي انطلق منه داود لمواجهة جوليات ،وحيث تراءى إلشعيا
رؤية السالم األبدي .ال يمكن ألي تشويه للتاريخ أن ينكر هذه الصلة التي يعود عمرها إلى أربعة آالف
عام بين الشعب اليهودي واألرض اليهودية"(.((5
( ((5الفكرة هنا أن الصهيونية لم تـ ّـد ِع الحق في فلسطين فحسب ،لكنها أرادت هذا الحق حصر ًيا للشعب اليهودي .وسبقت هذه
الرؤية الحصرية الممارسة .ويتوافق هذا اال ّدعاء الحصري مع ،ويتم إسناده ،بوعد الله لشعبه المختار.
(53) Nur Masalha, The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archaeology and Post–Colonialism in Palestine–Israel
(London: Zed Books, 2007).

Anita Shapira, Ben–Gurion: Father of Modern Israel (New Haven: Yale University Press, 2015).

)(54

كتب ريك ريتشمان أنه من خالل هذه الشهادة التي أدلى بها دافيد بن غوريون ( ،)1973–1886فقد تم تأكيد نقطة مهمة ،وهي أن
تاريخيا في التوراة" .ومن
"حقوق اليهود الفلسطينيين [ ]...لم تكن مستمدة من حكم االنتداب ،أو من وعد بلفور ،بل كانت موثقة
ً
عبر االنتداب ووعد بلفور فقط عن
ثم ،قال بن غوريون للجنة" :التوراة هي انتدابنا [ ]...إن حقنا قديم بقدم الشعب اليهودي ،بينما ّ
اإلقرار بهذا الحق [ ]...نحن نعيد تأسيس شيء كان لنا في السابق ،كنا نملكه ،وكان دو ًما لنا عبر تاريخ الشعب اليهودي بأسره".
Rick Richman, "The 80th Anniversary of the Two–State Solution," Mosaic, 2/10/2017, accessed on 24/10/2021, at:
https://bit.ly/3ASHwqz

( ((5لالطالع على النص الكامل ،ينظر:

Benjamin Netanyahu, "Text of PM Binyamin Netanyahu’s speech to the US Congress," Jerusalem Post, 24/5/2011,
accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/2Z5TLmL

يشير جوناثان ليس ،إلى أن قصة داود وجوليات لم تحدث في المنطقة التي حددها نتنياهو.

Jonathan Lis, "The Facts and Fictions of Netanyahu’s Address to Congress," Ha’aretz, 26/5/2011, accessed on
18/10/2021, at: https://bit.ly/3j8Il8I
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بالنسبة إلى اآلباء المؤسسين للصهيونية ،وكما هو دارج بسخرية في أوساط النخب الناقدة للصهيونية اليوم:
لم يكن الله موجو ًدا ،وعلى الرغم من عدم وجوده ،فإنه جعل فلسطين أرض الميعاد للشعب اليهودي.
لذلك ،عندما يشير سفير إسرائيل العلماني في حديثه أمام األمم المتحدة إلى التوراة بصفتها "صك ملكية
األرض" للشعب اليهودي (كما ذُكر سابقًا) ،فإنه يسير على خطى تقليد صهيوني علماني راسخ ،هو بمنزلة
الخيط الذي يمتد ليربط المؤسسين العلمانيين ،مرو ًرا بالقيادة العلمانية الحالية ،بفروع الصهيونية كلها.
بهذا المعنى ،فإن إطالق العديد من الباحثين تسمية "المرحلة العلمانية" على الفترة الممتدة من
تأسيس إسرائيل حتى أوائل السبعينيات( ،((5يفتقد الدقة .فعلى الرغم من أن السياسة اإلسرائيلية في
تلك الفترة لم تكن تحمل هذا الح ّد من الطابع الديني على نحو صريح (مقارنة بما نشهده اليوم) ،فإن
توصيفها بأنها كانت علمانية ،يتجاهل ما كانت تنطوي عليه من قيم وا ّدعاءات وتبريرات دينية ألهم
المك ّونات الضرورية لبناء دولة؛ أي السيطرة الديموغرافية ،والسيطرة على األرض ،والسيادة الحصرية
للدولة (بصفتها الترجمة السياسية الحتكار شرعية استخدام القوة) .وفي ما يلي سأناقش ،باقتضاب،
الجوانب الدينية لكل مك ّون من هذه المكونات الثالثة:
في ما يتعلق بالسيطرة الديموغرافية ،تحفل السياسات والقوانين اإلسرائيلية بالقيم واال ّدعاءات
واإلشارات المرجعية الدينية .وكما طرح مصالحة ،فإن مفهوم "الترانسفير" (أي الترحيل) نفسه – وهو
الذي يستخدم في الخطاب الصهيوني مجازًا عن التطهير العرقي للفلسطينيين – يك ّرس الفكرة نفسها
التي تقول بحق الشعب اليهودي األصيل في ملكية فلسطين على أسس توراتية( .((5ولهذا السبب،
وكما ذكرنا سابقًا ،يُع ّد الفلسطينيون (وهم السكان األصالنيون) في الخطاب الصهيوني التقليدي
أغرابًا (أو حتى غُزاة ومتسللين) ،بينما يُعتبر اليهود (المهاجرون الجدد الذين وصلوا إلى البالد للت ّو)
بغض النظر عن أصولهم الجغرافية .وتستند قوانين الهجرة إلى فكرة
السكان األصالنيين لفلسطين،
ّ
الحق الطبيعي التوراتي (الصك اإللهي) نفسها؛ ومن ثم فإن المهاجرين اليهود (فحسب) "يصعدون"
("عوليم" باللغة العبرية) إلى أرض الميعاد التي وعد بها الرب ،بينما أولئك الذين يهاجرون من إسرائيل
يهبطون منها (يورديم) .تتشبع هذه المصطلحات وترتكز على أعمق األسس الدينية ،كما أن مواطنة
العربي واليهودي نفسها تستند إلى وعد الله ،وإذًا هناك مستويان مختلفان جذريًا للمواطنة :مستوى
( ((5على سبيل المثال:

Uri Ram, "Why Secularism Fails? Secular Nationalism and Religious Revivalism in Israel," International Journal of
Political Culture, vol. 21, no. 1 (2008), pp. 57–73; Yoav Peled & Horit Herman Peled, The Religionization of Israeli
Society (New York: Routledge, 2018).

)(57

Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of 'Transfer' Zionist Political Thought, 1882–1948
;)(Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 1992

بحسب بــاروخ كيمرلينغ ،فــإن سفر يــوشــع ُيمثل "الـقــوة العضلية والعسكرية المستخدمة لـغــزو الـبــاد وإب ــادة الكنعانيين وغـيــرهــم من
الشعوب القديمة التي كانت تسكن في 'أرض الميعاد'" ،ينظر:
Baruch Kimmerling, "Religion, Nationalism and Democracy in Israel," Constellations, vol. 6, no. 3 (1999), p. 345.

و ُيـظـهــر مـصــالـحــة كـيــف ك ــان كــل مــن بــن غــوريــون وجــابـتــونـسـكــي يـشـيــران إل ــى سـفــر يــوشــع عـنــد مـنــاقـشــة اآلراء ح ــول مـسـتـقـبــل الـسـكــان
الفلسطينيين.Masalha, Expulsion of the Palestinians .
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(يحظى بامتيازات أكبر) لليهودي ،ومستوى آخر (أقل مكانة وحظوة) للعربي ،لكن الفرق بينهما
ال يقتصر على االمتيازات ،إنما على مفهوم المواطنة نفسه(.((5
في ما يتعلق بالسيطرة على األرض ،بدأت هذه السياسة من مرحلة ما قبل الدولة (التي كانت تحت
القيادة "العلمانية" المطلقة) ،حيث وظّفت الخطط للسيطرة على فلسطين من خالل االستيالء على
األرض ،آلية مشبعة بالمضمون الدينيُ ،س ّميت "افتداء األرض" ،وهي تعني حرفيًا تخليص األرض
من أصحابها العرب وإعادتها إلى الملكية األزلية اليهودية .بدأ هذا "االفتداء" أو "الخالص" من
خالل الشراء – عندما كان ذلك الطريقة الوحيدة أمام المستوطنين الصهيونيين ،وتمت الحقًا من
خالل استخدام القوة والعنف والسبل "القانونية" .افتداء أو خالص األرض (جؤوالت أداما) هو
مصطلح من الشريعة اليهودية (هاالخا)( ((5الذي يعني إعادة األرض إلى أصحابها األصليين .وقد
تم تأسيس الصندوق القومي اليهودي في بازل السويسرية في عام  1901تحدي ًدا لهذا الغرض – أي
إنقاذ األرض وتخليصها من أصحابها العرب( .((6وعلى الرغم من اتساق هذا الهدف كل ًّيا مع مشروع
االستعمار االستيطاني ،فإنه ،ومن أجل أن يصبح الصندوق "حارس األرض للشعب اليهودي"،
نص البند الخاص بتأسيسه على أن الملكية اليهودية يجب أن تكون دائمة( ،((6ولهذا فإن أراضي
ّ
الصندوق القومي اليهودي غير متوافرة إلّ الستعمال اليهود أينما كانوا ،وليس للمواطنين العرب في
إسرائيل ً
مثل( .((6يستند هذا البند إلى الوصية واألمر التوراتي بأن "األرض ال تُباع بتة" (سفر الالويين،
األصحاح  .)25:23وتستمر نشاطات الصندوق القومي اليهودي وال تقتصر على إسرائيل فحسب،
بل تمتد كذلك إلى الضفة الغربية لالستيالء على األراضي الفلسطينية لمصلحة مستوطنات يهودية
مستقبلية ،وفي الكثير من األحيان من خالل عمليات التزييف والتزوير(.((6
إن التبعات السياسية لفكرة الملكية الحصرية في رسم وتطبيق سياسات الدولة وعمليات التخطيط
المديني فيها وتوزيع األراضي كبيرة ج ًدا .فقد استولت إسرائيل على ملكيات خاصة وعامة كانت تعود
( ((5للتوسع في المستويين ،ينظر.Bishara, "Zionism and Equal Citizenship." :
( ((5القانون الديني اليهودي.

"Wolfe, "Purchase by Other Means.

)(60
)(61

Yossi Katz, And the Land Shall Never Be Sold: Heritage of the Jewish National Fund and Application of Its
Principles in Israeli Legislation (Ramat Gan: Jewish National Fund Research Institute, Cathedra for the Study of the
History of the Jewish National Fund and its Work, Bar–Ilan University, 2002).

( ((6ينظر:

Suhad Bishara, "The Jewish National Fund," in: Nadim N. Rouhana & Areej Sabbagh–Khoury (eds.), The Palestinians
in Israel: Readings in History, Politics and Society, vol. 2 (Haifa: Mada Al–Carmel, 2018).

وللمداوالت حول قضية قعدان ،ينظر:

"Hassan Jabareen, "The Future of Arab Citizenship in Israel: Jewish–Zionist Time in a Place with No Palestinian Memory,
in: Daniel Levy & Yfaat Weiss (eds.), Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspectives on Immigration
(Oxford: Berghahn Books, 2002), pp. 196–220.

(63) "Jewish National Fund Renews Land Purchases from Palestinians in The Occupied Territories," Peace Now,
13/8/2017, accessed on 18/10/2021, at: https://bit.ly/3FZDL6s
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إلى الفلسطينيين الذين طُردوا من ذلك الجزء من فلسطين التي قامت عليه؛ أي  78في المئة من فلسطين
التاريخية .أما بخصوص الفلسطينيين الذين تمكّنوا من البقاء في ما أصبح إسرائيل ،فقد باشرت سلطات
الدولة في سلسلة من موجات المصادرة ،مدعومة بالقوانين التي س ّنتها ،بهدف نقل أغلبية األرض
الفلسطينية إلى ملكية يهودية .ونتيجة ذلك ،تسيطر إسرائيل اليوم على  93في المئة من مجمل األراضي
في البالد ،ويُمنع المواطنون العرب من استعمال  80في المئة من أرض الدولة؛ وتسيطر البلديات العربية
على  2.5في المئة فقط من مجمل األراضي( .((6ال يمكن للعين أن تخطئ الركائز الدينية لهذه األهداف
السياسية التي تم السعي لتحقيقها قبل إنشاء الدولة خالل ما سمي "المرحلة العلمانية".

وفي ما يتعلق بمفهوم السيادة الحصرية ،أي تلك الفكرة التي تقول إن الشعب اليهودي يمتلك الحق
الحصري في الوطن ،فمستمدة من الوعد التوراتي أيضً ا .وكما أظهر ذلك بوضوح قانون القومية الذي
أُق ّر مؤخ ًرا ،ال يمكن القبول بأي سيادة أخرى ،أو حتى التشارك في السيادة( .((6وينبغي لنا التأكيد أن هذه
السيادة ليست سيادة باسم الشعب اإلسرائيلي (الذي ترفض إسرائيل االعتراف بمفهومه ،كما ناقشنا
أعاله) ،وال للمواطنين اإلسرائيليين – بالمصطلح السياسي المعاصر – بل سياد ًة حصري ًة للشعب
اليهودي بأكمله في كل مكان حول العالم – أي بمفهوم عرقي – ديني عابر للحدود .ومن هذا المنطلق،
فإن رموز الدولة – العلم وشعار الدولة – هي أيضً ا ذات طبيعة إثنية – دينية(.((6

لقد سعت الصهيونية ،خالل ما ُس ّمي "المرحلة العلمانية" من قومية االستعمار االستيطاني ،مثلها مثل
أي حركة قومية ،إلى االستشهاد بالتاريخ واختراع التقاليد وإعادة إحياء لغة واستخدام اآلثار خدمة
لتقوية ادعاءاتها في فلسطين وتعزيزها .ومن هنا ،بادرت من خالل مشروع كبير ،إلى استخدام أسماء
توراتية إلعادة تسمية المواقع والمشهد الفلسطيني( ((6خدمة ألهداف االستعمار االستيطاني المتمثلة
في المحو واالستبدال .وتركزت جهود قومية على توظيف اكتشافات أثرية ُمشبعة بالمضامين الدينية
التوراتية لشرعنة السيادة اليهودية الحصرية(.((6
نص تاريخي من الصهيونية
أظهر العديد من الباحثين كيف تم التعامل مع كتاب التوراة كأنه ّ
السياسية العلمانية .على سبيل المثال ،يقول مصالحة إنه جرى إعادة اختراع التوراة "كنص قومي
وعرقي مقدس ذي أهمية تأسيسية كأسطورة معاصرة للصهيونية العلمانية"( .((6ويطرح آخرون أن:
"تدريس التوراة ككتاب تاريخ لألطفال اإلسرائيليين يخلق مفهوم االستمرارية .بد ًءا من إبراهيم
)(64

Oren Yiftachel, "'Ethnocracy': The Politics of Judaizing Israel/Palestine," Constellations, vol. 6, no. 3 (1999),
pp. 363–390.

( ((6ي ـنــص الـقــانــون على أن "حــق تقرير المصير فــي دولــة إســرائـيــل هــو حــق يخص الشعب الـيـهــودي فـقــط" .للحصول على ترجمة
إنكليزية للقانون ،ينظر:
Raoul Wootliff, "Final Text of Jewish Nation–state Law, Approved by the Knesset Early on July 19," The Times of Israel,
18/7/2018, accessed on 18/10/2021, at: https://bit.ly/3BZlO5y
Steven Fine, The Menorah: From the Bible to Modern Israel (Cambridge: Harvard University Press, 2016).

)(66
)(67

Masalha, The Bible and Zionism; Abu El–Haj; Herzog.

)(68
)(69

–Maoz Azaryahu & Arnon Golan, "(Re)naming the Landscape: The Formation of the Hebrew Map of Israel 1949
1960," Journal of Historical Geography, vol. 27, no. 2 (April 2001), pp. 178–195; Meron Benvenisti, Sacred Landscape:
The Buried History of the Holy Land Since 1948 (Berkely: University of California Press, 2002).
Masalha, The Bible and Zionism, p. 25.
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('الصهيوني األول' الذي هاجر إلى فلسطين) ،مرو ًرا بيوشع الذي فتح فلسطين وسحق الكنعانيين،
إلى فتح القدس على يد الملك داود الذي يجري تشبيهه بما حدث في عام .((7("1967
إن استمرار الصهيونيين العلمانيين في االستشهاد بالتوراة والعودة إليها على أنها تاريخ ،كان مصم ًما
لتحقيق هدفين :اختراع قومية يهودية معاصرة داخل ًيا للجمهور اليهودي ،وتقديم الحجج تأيي ًدا للسيطرة
على فلسطين .لكن ما حصل خالل هذه العملية أن القومية اليهودية أصبحت متشابكة ومتداخلة على
نحو عميق مع اال ّدعاءات الدينية وبطريقة يتعذّر تفكيكها .لذلك ،وعندما ندرس كيفية تضمين الدين
في إطار الصهيونية ،ال تكفي اإلشارة إلى القوة المتعاظمة لألحزاب الدينية أو سطوتها في ما يتعلق
بانتزاع تنازالت من األحزاب العلمانية ،وكأن األحزاب العلمانية خالية من القيم واال ّدعاءات الدينية
الجوهرية.
في هذا الصدد ،يشير باحثون إلى االتفاقية الشهيرة التي أبرمها بن غوريون في عام  ،1947قبل إنشاء
دولة إسرائيل ،مع مجموعة دينية متشددة على أنها دليل آخر على أن الصهيونية العلمانية قد أُجبرت
على تقديم تنازالت للقوى الدينية .بناء على هذه الوثيقة التي أصبحت تعرف بـ "وثيقة األمر الواقع"
 ،Status Quoتم إقرار القوانين والتوصل إلى ترتيبات إدارية ،جوهرها اإلقرار بأن الزواج والطالق
والتحول إلى الدين اليهودي والدفن هي صالحيات حكرية للربانية (الحاخامية) اليهودية الرئيسة؛
أي إن الدولة والدين غير منفصلين( .((7وفق هذا الرأي ،نتج هذا "األمر الراهن" من مقايضة بين
القوى "العلمانية" و"الدينية" ،عكست ميزان القوة السياسية في حينه .إال أن الصهيونية العلمانية،
توصلت إلى هذا الترتيب ،كانت نفسها ُمشبعة بالقيم واال ّدعاءات الدينية ،التي كانت ضرورية
التي ّ
من أجل تكريس شرعية المشروع االستعماري االستيطاني.
لقد تفشّ ت هذه اال ّدعاءات الدينية وانتشرت في جوهر عملية بناء دولة االستعمار االستيطاني وأسسها،
وتستمر ،خاصة تلك التي تُشرعن المشروع االستعماري االستيطاني ،في التمدد واالنتشار بين أوساط
القطاعات العلمانية في المجتمع .ولهذا الواقع آثار وتبعات واسعة ومتواصلة حول سبب وكيفية
صعود المركب الديني بهذه القوة في المجتمع والسياسة في إسرائيل ،وال يتعلق بالقوة التي تتمتع بها
األحزاب الدينية أو األحزاب الدينية القومية فحسب ،كما سأتطرق إلى ذلك تال ًيا.

رابعا :الصعود الثابت للجانب الديني في الصهيونية والتعتيم
ً
على حقيقة االستعمار االستيطاني
لقد تمحور تركيزي في المحور السابق على تغلغل اال ّدعاءات الدينية في الصهيونية العلمانية ،ألن هذا
االندماج يعتبر أساسيًا لفهم الصعود التدريجي والثابت للقومية الدينية في إسرائيل منذ السبعينيات،
)(70

Benjamin Beit–Hallahmi, Original Sins: Reflections on the History of Zionism and Israel (London: Pluto Press,
1992), p. 119.

)(71

Daphne Barak–Erez, "Law and Religion Under the Status Quo Model: Between Past Compromises and Constant
Change," Cardozo Law Review, vol. 30, no. 6 (2009), p. 2495.
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والتوسع الشرس لمشروع االستعمار االستيطاني في كل فلسطين التاريخية .وقد ترافق هذا التوسع مع
تصاعد ملحوظ في خطاب الشرعنة الدينية وتغلغله في المجال العام.
ناد ًرا ما يُربط الحضور المتزايد للدين في المشهد السياسي اإلسرائيلي بخصائص االستعمار
االستيطاني للمشروع الصهيوني ،بل غال ًبا ما يُبرر الجانب المقدس للسياسة في إسرائيل ،أي
اعتمادها صراح ًة على النصوص الدينية ،بزيادة التدين في أوساط المجتمع اإلسرائيلي ،وكيفية
التفاعل بين الديني والقومي ،إضافة إلى الدور المتزايد للمجموعات الدينية في السياسة واإلعالم
والجيش  ...إلخ .وال تجد هذه النقاشات ،ومن بينها تلك التي يخوضها باحثون إسرائيليون بارزون(،((7
متس ًعا للحديث عن االستعمار االستيطاني .لكن ال مفاجآت هنا ،ألن عالم األكاديميا اإلسرائيلي قد
تج ّنب بأغلبيته نقاش الصهيونية والمجتمع اإلسرائيلي من هذا المنظور .ومع أن العديد من األبحاث
والدراسات في القومية والدين ،من قبيل ما أشرتُ إليه سابقًا ،يق ّدم تحليالت قيّمة ومفيدة ،فإنها تغفل
أو تنكر سياق االستعمار االستيطاني ،وأثره في التوظيف المتزايد لال ّدعاءات الدينية في السياسة التي
أصبحت ذات طابع ديني مقدس أكثر فأكثر.
ثمة إجماع بين الباحثين الذين درسوا إسرائيل على أن الصهيونية "العلمانية" قد تم إضعافها تدريج ًيا،
وأنها تواصل إفساح المجال والتراجع أمام التوجهات الصهيونية الدينية( .((7لقد تمت دراسة هذا
االنتقال التدريجي والثابت للخطاب الديني المتعلق بالسياسة والقومية ،من الهامش إلى المركز،
بوضوح( .((7وقد عالجت األدبيات األسباب الكامنة وراء صعود القومية الدينية للسلطة في إسرائيل
بعد عام  ،((7(1967والتصاعد في نفوذ األحزاب الدينية اليهودية في مؤسسات الدولة اإلسرائيلية(،((7
واختراق ودخول القيم والخطاب الديني اليهودي إلى المجال العام( ((7والجيش(.((7
( ((7على سبيل المثال:

–Yagil Levy, "The Relations between the Nationalization of Israel’s Politics and the Religionization of Its Military, 1948
2016," in: Rouhana & Shalhoub–Kevorkian, pp. 113–133; Peled & Peled; Ram; Yehouda Shenhav, "Modernity and the
Hybridization of Nationalism and Religion: Zionism and the Jews of the Middle East as a Heuristic Case," Theory and
Society, vol. 36, no. 1 (February 2007), pp. 1–30.

)(73

Walter T. Davis & Pauline Coffman, "From 1967 to the Present: The Triumph of Revisionist Zionism," in: Donald
E. Wagner & Walter T. Davis (eds.), Zionism and the Quest for Justice in the Holy Land (Cambridge: Lutterworth Press,
2014), pp. 28–62.

)(74

Paul Scham, "'A National that Dwells Alone': Israeli Religious Nationalism in the 21st Century," Israel Studies,
vol. 23, no. 3 (2018), pp. 207–213.

)(75

–Davis & Coffman, pp. 30–33; Daniel Bar–Tal & Gavriel Salomon, "Israeli–Jewish Narratives of the Israeli
Palestinian Conflict: Evolution, Contents, Functions, and Consequences," in: Robert I. Rotberg (ed.), Israeli and
;Palestinian Narratives of Conflict: History’s Double Helix (Bloomington: Indiana University Press, 2006), pp. 26–27
Mark Tessler, A History of the Israeli–Palestinian Conflict, Indian Series in Arab and Islamic Studies, 2nd ed.
(Bloomington: Indiana University Press, 2009), pp. 411–412.
Tessler, pp. 411–412.

)(76
)(77

Levy.

)(78

Shlomo Hasson, State and Religion in Israel Possible Scenarios (College Park: The Joseph and Alma Gildenhorn
Institute for Israel Studies, 2015).
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تركز كل تلك الدراسات ،في ما يبدو ،على االتصال المباشر بين الجمهور اليهودي والمواقع الدينية
اليهودية في الضفة الغربية بعد احتاللها في عام  ،1967وكأن ذلك تسبَّب على نحو ما في هذا التحول
الجوهري ،على أساس أن هناك عد ًدا أكبر من المواقع الدينية اليهودية في الجزء الفلسطيني الذي
احتلته إسرائيل في عام ( 1967مثل القدس الشرقية ،والخليل ،ونابلس ،ومنطقة بيت لحم) مقارنة بتلك
الموجودة داخل إسرائيل ضمن حدود عام .1948
لعله من الصحيح أن التحول بدأ بعد سنوات قليلة من احتالل الضفة الغربية ،وتزامن مع ذلك االلتقاء مع
إل أن الحقيقة هي أن البدء في مشروع االستيطان في الضفة الغربية ،بعد احتاللها
مواقع يهودية دينيةّ .
مباشر ًة( ،((7قد قاده حزب العمل – زعيم الصهيونية "العلمانية" في حينه .وقد ض ّمت إسرائيل القدس
الشرقية وعدة بلدات وقرى فلسطينية مجاورة خالل أيام من احتاللها ،وذلك "في مخالفة للقانون
الدولي"( ،((8على يد القيادة الصهيونية "العلمانية" .ويظهر ذلك بوضوح أن صعود الخطاب الديني
جهت مشروع االستيطان
(أو الديني القومي) ،أو قوة تلك التيارات وخطابها الديني ،لم تكن هي التي و ّ
في بداياته ،أو كانت رأس الحربة فيه .كما أن مشروع االستيطان اكتسب زخ ًما كبي ًرا في ظل قيادة
علمانية أخرى – أي قيادة حزب الليكود – منذ تولّيها الحكم في عام  .1977وتواصل دعم المستوطنات
في عهد القيادة الصهيونية لحزب العمل إبان والية كل من رئيسي الوزراء ،إسحاق رابين ()1977–1974
وإيهود باراك ( ،)2001–1999الحقًا ،حينما تمكّن حزب العمل من رئاسة الحكومة في فترات محددة.
تعتبر الصهيونية العلمانية – سواء تمثّلت في حزب العمل أو الليكود أو غيرهما – الضفة الغربية جز ًءا
ال يتجزأ من أرض إسرائيل (إيريتز يسرائيل) التي وعد الله بها كلها الشعب اليهودي؛ لكن هذا الوعد،
بما يشمل الضفة الغربية ،لم يتطور ليصبح "حقًا" يُطالب به جها ًرا ،دينيًا أو حتى قوميًا قبل احتاللها في
عام  ،1967حيث ظلت الضفة الغربية في خلفية المشهد .وباستثناء ضم القدس الشرقية ،فقد ارتكزت
عملية التبرير داخل ًيا والشرعنة خارج ًيا لبناء المستوطنات على نحو أكبر على خطاب األمن القومي،
أكثر منه على ا ّدعاءات ومطالبات إثنية – دينية.
يشير رام ،مثل كثيرين غيره ،إلى عام  1977في إسرائيل كونه العام الذي تبلور فيه هذا الدمج وااللتحام
بين الديني والقومي لدى الصهيونية بشكل سياسي واضح وصريح( .((8ويقترح في إطار دراسته
( ((7تم تأسيس المستوطنة األولى في عام  .1968وبحلول عام  ،1977حينما خسر حزب العمل السلطة لمصلحة حزب الليكود،
كانت إسرائيل قد أنشأت أكثر من  90مستوطنة في الضفة الغربية.

Tessler, p. 466; Ann Mosely Lesch, "Israeli Settlements in the Occupied Territories, 1966–1977," Journal of Palestine
Studies, vol. 7, no. 1 (1977), p. 27.

ينظر ً
أيضا:

Ibrahim Matar, "Israeli Settlements in the West Bank and Gaza Strip," Journal of Palestine Studies, vol. 11, no. 1 (1981),
pp. 93–110.

( ((8ينظر:

Noura Erekat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine (Stanford: Stanford University Press, 2019).
(81) Ram.
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جا من أربعة مقاييس للشرعية السياسية ،قائ ًما على تقاطع
"عودة الدين وانتعاشه في إسرائيل" ،نموذ ً
محورين :القومية (قوي /ضعيف) والدين ،أو ما يُس ّميه مظاهر التدين (قوي /ضعيف) .ولعله من المثير
لالهتمام أنه على الرغم من طرحه أن القومية والدين في إسرائيل مندمجان ،فإنه يكتفي بتصنيف كتلة
المؤمنين اإلسرائيليين اليهود (غوش إيمونيم)( ((8في فئة القومية الشديدة والتدين الشديد ،ويشير إليها
بالقومية الدينية التي تشبه ،بحسب رأيه ،حركة حماس والكاثوليكية اإليرلندية(.((8
ال أختلف مع اال ّدعاء ببروز قوة سياسية رئيسة تمثل القومية الدينية في إسرائيل وتناسب تصنيف رام.
لكني أجادل بأن التدين ،بمفهوم اال ّدعاءات الدينية ،كان جز ًءا ال يتجزأ من الصهيونية إجمالً  ،وليس
جز ًءا من أحزاب القومية الدينية فحسب ،وذلك تحدي ًدا ألن الدين والقومية في الصهيونية مندمجان.
لذلك ،وفي حين يشير رام بحق إلى أن هذا المزيج من القومية والتديّن في إطار الصهيونية قد تغير عبر
التاريخ ،لكنه ،مثل كثيرين غيره ،يُقلّل من أهمية أسس االندماج بين الدين والقومية عبر كل المراحل
المتعددة من تاريخ إسرائيل ،بما فيها تلك المرحلة التي يطلق عليها اسم "القومية العلمانية" ،التي في
رأيه وصلت إلى ذروتها في ستينيات القرن الماضي.
أول ،هذا التردد والنفور ،وغالبًا االبتعاد وتج ّنب النظر
إن الحلقتين المفقودتين في مثل هذا الطرح هماً :
إلى الصهيونية وتحليلها بصفتها مشرو ًعا استعماريًا استيطان ًيا ،مدفو ًعا أولً بالحاجة المستمرة إلى تبرير
دولة يهودية إثنية حصرية في فلسطين ،وحاجة متنامية إلى شرعنة مشروع االستيطان الذي ال يتوقف؛
ثان ًيا ،دور المقاومة والقوة الفلسطينية في دفع المجتمع اإلسرائيلي إلى عمليات التحول العميقة في هذا
كل منهما في ما يلي بشكل منفصل.
االتجاه .وسأتناول ً
 .1الشرعنة الدينية ومحاولة حجب حقيقة االستعمار االستيطاني

إن الدعم الديني – القومي لمشروع االستيطان أم ٌر واضح ،وتضرب جذوره بقوة في الخطاب
الصهيوني الديني الصريح( .((8لكن إلقاء اللوم ،على نحو مباشر أو غير مباشر ،على القومية الدينية
أو على األحزاب الدينية ،هو في رأيي خطأ مقصود ويخدم هدف إبعاد المسؤولية عن كاهل الصهيونية
إجمال ،بوصفها مشرو ًعا لالستعمار االستيطاني .إن هذا التالقي بين الديني واالستعمار االستيطاني،
ً
واالعتماد المتبادل بينهما ،يجعلهما يصعدان إلى الواجهة بالتزامن .الصهيونية "العلمانية" هي التي بدأت
المشروع االستيطاني وقادته ،بما في ذلك في األراضي المحتلة في عام  ،1967وهي التي تدفعه نحو
( ((8وهي حركة يهودية دينية أصولية ،برزت بعد حرب عام ّ ،1967
وشكلت رأس الحربة في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة
الغربية وقطاع غزة .ينظر:

Ian Lustick, For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel (New York: Council on Foreign Relations,
1988).

( ((8للحصول على قراءة مختلفة حول حماس والكاثوليكية اإليرلندية ،ينظر:

–David Lloyd, "Protestanism and Settler Identity: The Ambiguous Case of Northern Ireland," in: Rouhana & Shalhoub
Kevorkian, pp. 309–336; Khaled Hroub, "Palestinian Nationalism, Religious (Un)claims, and the Struggle against
Zionism," in: Rouhana & Shalhoub–Kevorkian, pp. 365–386.
Lustick, For the Land and the Lord.
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التوسع .وتعتمد الصهيونية العلمانية ،على نحو متزايد ،على الشرعية المستمدة من اال ّدعاءات الدينية
لخدمة مشروعها لالستعمار االستيطاني (ألنها ال تملك مصد ًرا آخر ال ّدعاء الشرعية).
لتوضيح هذه النقطة ،دعونا نتخيّل لو أن اقتراح ثيودور هرتزل ( )1904–1860إلنشاء وطن قومي يهودي
في أوغندا (أو حتى في األرجنتين أو أستراليا ،كما تمت مناقشته خالل المؤتمر الصهيوني السادس الذي
عقد في مدينة بازل في  26آب /أغسطس  ،)1903قد تم قبوله ،فما المبرر الذي كانت الحركة الصهيونية
ستستخدمه لمثل هذا المشروع؟ ولئن ظهرت الصهيونية متأخرة من حيث مشاريع االستعمار االستيطاني،
فإن الحركة ربما كانت ستلجأ إلى استخدام الخطاب السائد لمهمة التمدين والحضرنة لالستعمار
فعل بالنسبة إلى
االستيطاني أو رسائل ضمنية (أو صريحة) ،بأنها تخدم الدول اإلمبريالية (كما كان الحال ً
فلسطين)( .((8في المقابل ،كان في مقدور الحركة الصهيونية التذ ّرع بأن االضطهاد المديد لليهود في أوروبا
بين عامي  1880و ،1945الذي بلغ ذروته في المحرقة ،أوجد استحقاقًا لليهود بأن يكون لهم دولة خاصة
إل أنه في هذه الحجة (أو الحجج) ال مكان لألسس
بهم( ،((8لتكون بمنزلة ملجأ يتمتعون فيه بالسيادةّ .
التوراتية التي تستند إليها شرعية المطالب واال ّدعاءات الصهيونية في فلسطين.
يمكن أن يفترض المرء ،محقًا ،وبناء على تجربة مشاريع استعمار استيطاني أخرى في أفريقيا،
أن األوغنديين كانوا سيحاربون هذا المشروع ،وأن مقاومتهم كانت ستتصاعد ضد منح امتيازات
للمستوطنين (اليهود في هذه الحالة) على حساب السكان األصالنيين ،وضد عمليات االستيالء
والمستوطنات اليهودية الحصرية والسيادة الحصرية التي هي كلها عناصر متأصلة في االستعمار
االستيطاني .ال يوجد سبب لتخ ّيل أن مقاومتهم كانت ستكون أقل شراسة من مقاومة الفلسطينيين(.((8
Gardner Thompson, Legacy of Empire: Britain, Zionism, and the Creation of Israel (London: Saqi Books, 2019).

( ((8على سبيل المثال:

)(85

Chaim Gans, A Just Zionism: On the Morality of the Jewish State (Oxford: Oxford University Press, 2008).

( ((8زار وفــد إسرائيلي برئاسة رئيس الــوزراء بينامين نتنياهو أوغـنــدا لمناسبة الــذكــرى األربعين لعملية عنتيبي (الـتــي اقتحمت فيها
مجموعة من الكوماندوز اإلسرائيليين طائرة اختطفتها مجموعة فلسطينية واحتجزتها في عنتيبي ،وعملت على إنقاذ المسافرين).
وفي معرض حديثه أمام الوفد اإلسرائيلي في  4تموز /يوليو  ،2016ألقى الرئيس األوغندي يوويري كاجوتا ما اعتبرته وسائل اإلعالم
خـطــا ًبــا غــريـ ًـبــا ،اسـتـخــدم فـيــه كـلـمــة فلسطين لــإشــارة إلــى إســرائـيــل م ــرات ع ــدة .وق ــال إن وزي ــر خــارجـيــة اإلمـبــراطــوريــة الـبــريـطــانـيــة بلفور
( )1919–1916اقترح أن تكون أوغندا وط ًنا للشعب اليهودي .شكر الرئيس اليهود على عــدم قبول الفكرة ،وقــال للوفد اإلسرائيلي
أمرا جيدً اّ ،
وإل كنا مستمرين في محاربتكم اآلن" .ينظر:
الذي حضر المراسم" :لحسن الحظ لم يقبل اليهود فكرة بلفور ،وكان ذلك ً

Deborah Danan, "Watch: Ugandan President’s Gaffe–Filled Speech to Israeli Prime Minister Netanyahu," Breitbart,
5/7/2016, accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3n8huuR; Yoweri Museveni, "President Museveni Speech at Entebbe
during Netanyahu’s Visit Commemorating Entebbe Raid," YouTube, 4/7/2016, accessed on 18/10/2021, at:
https://bit.ly/2XohdLp

ً
بسيطا بدالالت كبيرة ،قام به الرئيس األوغندي أمام رئيس الوزراء اإلسرائيلي والوفد المرافق له ،وأظهر
تصريحا
لقد كان ذلك حقًا
ً
بصفة قطعية أن من الطبيعي والمتوقع أن يقوم السكان األصالنيون بمقاومة االستيطان الصهيوني على أرضهم .كان هرتزل ،الرئيس
قدم هذا المقترح في عام  .1903وقد تم إسقاط المقترح بالتصويت من المنظمة نفسها
األول للمنظمة الصهيونية العالمية ،هو من ّ
في عام  1905بعيد وفاة هرتزل .ينظر:
Jacques Kornberg, "Theodore Herzl: A Reevaluation," The Journal of Modern History, vol. 52, no. 2 (1980), pp. 226–252.

موجهة إلى اللورد روتشيلد بشأن فلسطين وليس أوغندا.
صدر وعد بلفور في عام  1917على شكل رسالة ّ
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ما الذي كان في إمكان الدولة االستيطانية أن تستخدمه لشرعنة ا ّدعائها الحصري في األرض،
والسيادة ،والتفوق اليهودي على السكان األوغنديين األصالنيين في أعين مستوطنيها اليهود
والمجتمع الدولي؟
لن يكون في مقدورها التذ ّرع بالدين ،ووعد الله ،أو التوراة لتبرير هذه الممارسات .على األغلب كان
سيتم كشفها باعتبارها دولة عنصرية مثلها مثل جنوب أفريقيا في ظل حكم األبارتهايد ،ألن الحاجة
إلى ملجأ آمن وحدها لم تكن لتبرر مطالب التفوق اليهودي على السكان األصالنيين .كما لن يكون
في مقدور الصهيونيين اال ّدعاء أنهم سكان أصالنيون ،أو نزع هذه المكانة عن السكان األوغنديين
األصالنيين كما فعلوا في فلسطين ،استنا ًدا إلى التبريرات الدينية .ولو اتّبعنا مثال جنوب أفريقيا ،فإننا
سنتوقع أن يسعى المستوطنون ألن يضفوا الطابع المحالني على أنفسهم .لكن هذه العملية الطويلة
األمد تأتي بتكلفة ،فهي تسمى بتفكيك االستعمار(.((8
في السيناريو األوغندي المتخيّل ،كانت الطبيعة االستعمارية االستيطانية للدولة المفترضة ستتجلّى
بوضوح ،وكانت مقاومتها ستوضح هذه الطبيعة بشكل أكبر .إلّ أنه في فلسطين ،يحجب اإليمان
باال ّدعاءات الدينية على المستوى الداخلي ،والتعاطف والتفهم لها على المستوى الدولي ،مشروع
االستعمار االستيطاني وممارساته .وكلما ازداد تحدي شرعية مطالب إسرائيل في األرض ،وفي التفوق
اليهودي ،سواء في داخل حدود عام  1948أم في الضفة الغربية ،زادت الحاجة إلى الوعد التوراتي
والتاريخ الديني لكسب الشرعية .إن اللجوء إلى اال ّدعاءات الدينية أساسي ال للشرعية الداخلية بالنسبة
إلى المستعمرين فحسب ،لكن أيضً ا في مخاطبتهم ضحاياهم والمجتمع الدولي .وهي تساعدنا
كذلك في التوقع أن من شأن هذه االدعاءات ،على األرجح ،أن تتزايد كلما تم كشف النقاب عن
الطبيعة االستعمارية االستيطانية لمشروع الصهيونية؛ على نحو أساسي من خالل المقاومة الفلسطينية
ومؤيديها في العالم.
يمكن للتمرين الذهني بشأن إقامة الدولة اليهودية في أوغندا أن يمنحنا دراية نظرية وسياسية جوهرية
ال يمكن التط ّرق إليها كليًا هنا( ،((8لكن من المهم اإلشارة إلى ما يكشفه هذا التمرين الذهني بشأن
الشعب الخاضع لالستعمار ،حيث إنه بالنسبة إلى تنفيذ المشروع في أوغندا أو في فلسطين ،فإن
قضية دافع المستعمر للقيام بذلك ،ليست ذات أهمية بالنسبة إلى الشعب األصالني ،ألن صيرورة
إنشاء وطن قومي يهودي حصري (أو وطن للبيض) – ستتب ّنى حت ًما سياسات واستراتيجيات استعمار
استيطاني – بحسب ما يُمليه المنطق الذي يحكم ديناميات المشروع .بالنسبة إلى السكان األصالنيين،
ال يمكن للحجج التاريخية حول امتالك صلة ثقافية باألرض (األمر الذي ال يمكن إنكاره في حالة
)(88

Mahmood Mamdani, "Beyond Settler and Native as Political Identities: Overcoming the Political Legacy of
Colonialism," Comparative Studies in Society and History, vol. 43, no. 4 (2001), pp. 651–664; Rouhana, "Decolonization
as Reconciliation,"; Zreik.

( ((8يـجــدر التفكير في مــا إذا كــان استخدام عصا الالسامية ضد من ينتقد الــدولــة االستعمارية سيكون بهذه السهولة لو أن الدولة
ُأ ّسست في أوغندا ،أو أن هذا التأطير للصهيونية بوصفها حركة استعمار استيطاني سيكون أكثر ً
قبول في هذه الحالة.
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اليهود وفلسطين) أو لال ّدعاء بالحق ،بناء على سردية توراتية ،أن تحجب طبيعة المشروع أو تُثنيهم عن
مقاومته بقوة وإصرار(.((9
تكتسب التبريرات التي يسوقها المستعمر ويستخدمها لشرعنة مشروعه أمام جمهوره وأمام العالم أهمي ًة
أكبر بالنسبة إلى المجتمع االستيطاني ،وتكتسب قضية إضفاء الشرعية أهمية خاصة عند الرد على
مقاومة السكان األصالنيين ،وهو الموضوع الذي سأتناوله تال ًيا.
 .2المقاومة الفلسطينية والشرعنة الدينية

العامل الرئيس اآلخر في صعود البعد الديني للصهيونية ،كما أجادل ،هو المقاومة الفلسطينية .أتوسع هنا
في نقاش مفهوم أساسي في دراسات االستعمار االستيطاني ،الذي يقول ،بحق ،إن مشاريع االستعمار
االستيطاني القائمة على محو السكان المحالنيين (في هذه الحالة المحو الديموغرافي ومحاوالت
المحو القومي) تشكل بنية  Structureأكثر منها حدث ًا منفر ًدا ،بحسب مصطلحات وولف( .((9يعني
ذلك أن االستعمار االستيطاني "يقيم مجتم ًعا استعماريًا جدي ًدا على األرض التي تم االستيالء عليها
من أصحابها" ،وألن "المحتلّين المستعمرين يأتون للبقاء على األرض :فإن هذا الغزو هو بنية وليس
حدث ًا منفر ًدا" .وكما يبدو جل ًّيا من خالل السياسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين ،فإن "محو الشعب
األصالني هو مبدأ أساسي لتنظيم مجتمع االستعمار االستيطاني ،وليس حدث ًا يتم مرة واحدة (أو ينتهي
أمده)"( .((9يعطي وولف العديد من األمثلة على االستراتيجيات المستمدة من هذا المبدأ التنظيمي(.((9
لكن ما يفتقر إليه هذا التحليل هو قوة الفعل أو الفاعلية  Agencyلدى السكان األصالنيين ،وكيف أن
استراتيجيات المستوطنين تتجلّى من خالل صيرورة  Processفي مقدورها أن تغير تلك االستراتيجيات
من خالل تفاعل المستوطنين مع مقاومة المستَعمرين (وعوامل أخرى مثل القوى العالمية واإلقليمية
وتأكيدات حقوق اإلنسان الدولية).
( ((9ت ــم الـتـطــرق إلــى قـضـيــة (االح ـتــال) االسـتـعـمــاري والـصـهـيــونـيــة خــال مـحــادثــة مـثـيــرة حــدثــت فــي عــام  1993بـيــن اثـنـيــن مــن أشهر
المفكرين المعروفين ،أحدهما إسرائيلي واآلخــر فلسطيني .تـنــاول عــزمــي بـشــارة الصهيونية ضمن إطــار االستعمار االستيطاني .في
المقابل جادل يهوشع ليبوفيتس بأن الصهيونية ليست حركة استعمار استيطاني ،ألنه "في ما يتعلق باألرض التي نطلق عليها 'إيريتز
يـســرائـيــل' ويـطـلـقــون عليها فلسطين ،هـنــاك شـعـبــان :كــل منهما يمتلك الــوعــي الـعـمـيــق بــأن هــذه األرض هــي وطـنــه" .ومــن ثــم أضــاف،
ال توجد عالقة استعمارية ،ألن الصهيونية "ال يوجد ضمن أهدافها ،هدف السيطرة على شعب آخر" (على الرغم من قوله إنه بعد عام
 ،1967فإن الهيمنة والسيطرة أصبحا جز ًءا من الصراع) .أجابه بشارة إن موضوع الدافع ليس له أهمية بالنسبة إلى السكان األصالنيين،
إن كانت عملية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ستعتمد ،بحسب منطق المشروع ،سبل االحتالل االستعماري.

Yehoshua Leibowitz, "Leibowitz in Conversation with Azmi Bishara," YouTube, 2/6/1993, accessed on 2/6/2020, at:
https://bit.ly/317ZHwr
"Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native.
Ibid., p. 388.

)(91
)(92

( ((9تـتـضـمــن هــذه األمثلة "تـمــازج واخـتــاط األجـنــاس الــذي يشجعه المستوى الرسمي ،وتفتيت ملكيات السكان األصالنيين إلى
ملكيات فردية قابلة للتصرف فيها ،والمواطنة األصالنية ،واختطاف األطفال ،والتحول إلى ديانة أخرى ،وإعادة االختالط االجتماعي
واسعا من عمليات االستيعاب الثقافي الحيوي المشابه" .معظم
في مؤسسات كاملة ،مثل اإلرساليات أو المدارس الداخلية ،وطي ًفا
ً
هذه األمثلة ليس له صلة بحالتنا – أي بالصهيونية ،ينظر.Ibid. :
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يمكن لهذه االستراتيجيات أن تتطور في اتجاهات مختلفة ،وأن تُفضي إلى سياسات مختلفة ،ضمن
الخطوط العامة المح ّددة لهذه البنية .وفي حين تشير البنية إلى "المبادئ الناظمة" ،أجادل بأن الصيرورة –
أي التفاعل مع فاعلية المستع َمرين وأشكال مقاومتهم المتعددة (التي يتم تعديلها وتكييفها كذلك خالل
هذه الصيرورة) – تؤثر في الديناميات الداخلية لمجتمع االستعمار االستيطاني :عالقات القوة بين تياراته
جهات أيديولوجية ،واللجوء
المتعددة ،والتنوعات األيديولوجية الداخلية ،وبروز ،أو تراجع ،أو اختفاء تو ّ
إلى أنماط جديدة من الشرعنة ،وبروز قوى مناهضة لالستعمار داخل ذلك المجتمع نفسه – في حالتنا
قوى معادية للصهيونية .ومن ثم ،وبوصف االستعمار االستيطاني الصهيوني بنية ،هناك إجماع في الوقت
الحالي لدى تيارات الصهيونية كافة ،الدينية منها والعلمانية ،على دولة يهودية حصرية بامتيازات يهودية،
وعلى قضايا جوهرية أخرى (مثل إنكار حق العودة لالجئين الفلسطينيين) ،لكن ال يوجد إجماع حول
مثل ،أو بالعالقات بالفلسطينيين ،أو مدى
قضايا مرتبطة بعالقات الدولة والدين في القضايا الشخصية ً
الرغبة في حل الدولتين ،أو حتى وجهة النظر داخل التيارات الصهيونية في ما إذا كان مشروع االستيطان
في الضفة الغربية يمثل مشروع احتالل ،أو استعما ًرا استيطانيًا ،أو مشرو ًعا "قوميًا" للعودة إلى الوطن –
تما ًما كما في الجزء من فلسطين الذي تمت السيطرة عليه قبل عام .((9(1967
عند تطبيق هذا التمييز بين بنية وصيرورة في إطار ديناميات االستعمار االستيطاني ،فإننا نرى أن المشروع
الصهيوني ،بوصفه بنية للمحو واالستبدال المستمر ،لم يحتَج ،في السياق التاريخي والعالمي إلنشاء
إسرائيل (خالل ما أطلق عليه المرحلة "العلمانية") ،إلى اللجوء على نحو مكثف إلى الشرعنة الدينية،
كما احتاجها المشروع منذ منتصف السبعينيات.
لقد ُهزمت الحركة الوطنية الفلسطينية في عام  ،1948و ُول َدت من جديد في منتصف الستينيات
فحسب .في المقابل ،كانت إسرائيل قد حظيت باعتراف وتأييد واسعين من جميع القوى العظمى،
بما فيها االتحاد السوفياتي (الدولة األولى التي اعترفت بها) .وتمتعت إسرائيل بالتعاطف األوروبي
في مرحلة ما بعد الهولوكوست والشعور بالذنب ،مع بعض الشعور (المستحق) بالعار ،واعتمدت
في الدفاع عن شرعيتها على خطة األمم المتحدة للتقسيم لعام ( 1947على الرغم من أن إسرائيل
تجاوزت إلى حد بعيد الحدود التي تم تخصيصها للدولة اليهودية بموجب هذه الخطة) .أما
المستع َمرون فكانوا مبعثرين ديموغراف ًيا خارج وطنهم ،بينما بقيت مجموعة ضعيفة منهم ،يقارب عددها
 160ألف فلسطيني ،كمواطنين إسرائيليين ،لكنهم أُخضعوا للحكم العسكري حتى عام ُ ،1966مغيّبين
عن العيون اليهودية داخل ًيا ،والعالم خارج ًيا ،و ُمخضَ عين ألجهزة االستعمار االستيطاني( .((9كان األمن هو
مبرر الهيمنة واستمرار االستعمار الداخلي في حينه(((9؛ ولم يكن في تلك الفترة – ما قبل نهوض المقاومة
الفلسطينية في منتصف الستينيات – حاجة إلى اال ّدعاءات الدينية الناشطة من أجل السيطرة على فلسطين
( ((9ال يظهر هذا الفرق أو االختالف بين الفصائل الصهيونية المختلفة حيال إسرائيل نفسها التي يتم النظر إليها ،وبإجماع ،باعتبارها
عودة إلى أرض الوطن.
(95) Yair Bäuml, "Israel’s Military Rule over Its Palestinian Citizens (1948–1968): Shaping the Israeli Segregation
"System," in: Rouhana (ed.), pp. 103–136; Rouhana & Sabbagh–Khoury, "Settler–Colonial Citizenship.
Rouhana, Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State.

)(96
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في حدود ما قبل عام  .1967ومن ثم ،كان في مقدور القوى العلمانية أن تنأى بنفسها عن الخطاب الديني
غير الضروري ،الذي استخدمته القيادة "العلمانية" من أجل إضفاء الشرعية في الفترات الالحقة.
خلق اإلدماج التدريجي لألراضي الفلسطينية المحتلة في عام  ،1967ضمن إطار مشروع االستعمار
االستيطاني والسياسات المتواصلة تجاه المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل – وهو الذي أصبح
أكثر قوة وصالبة عبر السنين – صيرورات مختلفة ضمن البنية نفسها التي تشكلت بسبب المقاومة
الفلسطينية .ففي حين تم تهميش موضوع شرعية إسرائيل بصفتها دولة ،تحدي ًدا مع اعتراف منظمة
التحرير بإسرائيل ضمن إطار اتفاقات أوسلو الموقعة في عام  ،1993برزت قضيتان رئيستان في ما يتعلق
بموضوع الشرعية :األولى تمثّلت في كيفية إضفاء الشرعية على مشروع إدماج الضفة الغربية أو أجزاء
منها (بما في ذلك القدس الشرقية) جغرافيًا وديموغرافيًا وسياسيًا ونفسيًا بوصفها جز ًءا ال يتجزأ من
أرض إسرائيل( .((9أما الثانية ،فتمثلت في مطالبة إسرائيل الفلسطينيين باالعتراف بها دول ًة يهودية(.((9
يفتقد المشروع االستيطاني بمستوطناته الـ  131في الضفة الغربية( ،((9و 110مواقع أو بؤرة استيطانية،
وما يقدر بـ  623000مستوطن (حتى نهاية عام  ،((10()2017إلى الشرعية الدولية( ((10واإلجماع اإلسرائيلي
)(97

–Ian Lustick, Unsettled States/Disputed Lands: Britain and Ireland, France and Algeria, Israel and the West Bank
Gaza (Ithaca: Cornell University Press, 1993).

( ((9بشارة ،من يهودية الدولة حتى شارون؛

– Honaida Ghanem (ed.), On Recognition of the "Jewish State" (Ramallah: The Palestinian Forum for Israeli Studies
"Madar, 2014); Rouhana, "Decolonization as Reconciliation.

( ((9ال يشمل هذا العدد القدس الشرقية المحتلة أو البؤر االستيطانية في الخليل.

( ((10ينظر:

"Statistics on Settlements and Settler Population," B’Tselem, 1/1/2019, accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/30qLn1x

( ((10م ــن الـمـهــم الـمــاحـظــة أن الــدولــة الــوحـيــدة الـتــي عـ ّـبــرت عــن آراء تــدعــم االع ـتــراف بـضــم أج ــزاء مــن الـضـفــة الـغــربـيــة قــد استدعت
االعـتـبــارات الــديـنـيــة ،عـلــى األقــل كـمــا عـ ّـبــر عنها سفيرها فــي إســرائـيــل ،حـيــث أعـلــن ديـفـيــد م .فــريــدمــان  ،David M. Friedmanالسفير
معينة ،يحق إلســرائـيــل االحـتـفــاظ ببعض ،ولـيــس كــل الضفة الغربية على األرجــح".
األمـيــركــي فــي إســرائـيــل ،عــن أنــه "بموجب ظــروف ّ
قطعا "االحتفاظ بجزء منها".
وأضاف أنه يحق إلسرائيل ً

David M. Halbfinger, "US Ambassador Says Israel Has Right to Annex Parts of West Bank," The New York Times,
;8/6/2019, accessed on 24/10/2021, at: https://nyti.ms/3peIg79

ُيذكر هالبفنجر القارئ بأن "أغلبية العالم تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية وستنظر إلى عملية الضم على أنها تضاعف من
مثيرا لالهتمام
"داعما
الجريمة" .وتضفي حقيقة كون السيد فريدمان
ً
أميركيا ً
ً
رئيسا لمشروع االستيطان اإلسرائيلي حتى قبل تعيينه" بعدً ا ً
لتصريحاته .وكما تطرح نوعا النداو ،وألنه بموجب القانوني الدولي ال يوجد إلسرائيل حق في هذه المناطق ،فإن السفير كان "يشير
إلى الحقوق التاريخية أو الدينية".
Noa Landau, "With One Word, Trump’s Envoy Sets Stage for Israeli Annexation of West Bank," Ha’aretz, 9/6/2019,
accessed on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3lSoGM2

هذه القراءة لتصريحات السفير بأنها كانت تشير إلى الحقوق الدينية ،تعززت من خالل تصريحات سابقة لفريدمان" :لدى إسرائيل
سري واحد ال يملكه العديد من الدول ،أال وهو أن إسرائيل هي إلى جانب الله ،ونحن ال نستهين بذلك" .ويكتب هالبفنجر
سالح ّ
فــي الــدراســة نفسها أن حـنــان عـشــراوي ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،أشــارت إلــى أن "المناسبة الـتــي أدلــى خاللها السيد
فريدمان بهذه التصريحات ،وأصداءها التي تحمل بذور الحرب الدينية ،قد عقدت في فندق يقبع على مرمى حجر من أسوار البلدة
القديمة ،حيث تناحر الصليبيون والمسلمون قرونًا عدة" .وأضافت" :آخر مرة كان لدينا أشخاص في فلسطين يفكرون بهذه الطريقة
كان في القرون الوسطى ،فانظروا إلى ما حدث حينذاك"؛
David M. Halbfinger, "US. Ambassador Says Israel Is 'on the Side of God'," The New York Times, 14/5/2019, accessed
on 18/10/2021, at: https://nyti.ms/3DPbWMm
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إل أن األهم يبقى في أن المشروع االستيطاني يواجه رفضً ا ومقاوم ًة فلسطيني ًة ناشط ًة واسعةً،
الداخليّ .
بأشكال متعددة ،مدعومة بإجماع فلسطيني منذ بداية االحتالل في األراضي المحتلة في عام  1967وقبل
ذلك في الشتات .إن المقاومة الفلسطينية متواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام  ،1967وبأشكا ٍل
مختلفة ،بلغت ذروتها خالل انتفاضتين رئيستين (إحداهما مدنية والثانية تعسكرت) ،واستمرت كل واحدة
منهما عدة سنوات ،اندلعت األولى في عام  ،1987والثانية في عام  .2000ويتح ّدى الفلسطينيون داخل
إسرائيل شرعية الدولة اليهودية وال يقبلون بها ،ويقاومون في القدس بنشاط عملية التهويد االستعمارية.
أما في غزة ،فهم يستخدمون شتى أشكال المقاومة ،آخرها كان مسيرات العودة الكبرى الشعبية السلمية نحو
حدود إسرائيل ،إضافة إلى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS
التي أصبحت قوة عالمية تضغط نحو مناهضة السياسات اإلسرائيلية ،وتحدي ًدا بين أوساط المجموعات
الدولية األكاديمية والثقافية .والمشترك بين جميع هذه األشكال من المقاومة هو رفض شرعية الدولة
اليهودية ،وبطبيعة الحال سياساتها في األراضي المحتلة في عام .1967
مع أنه يمكن للمرء أن ينظر إلى النشاطات االستيطانية وأشكال العنف المرتبطة بها باعتبارها مستمدة
من بنية االستعمار االستيطاني ،إال أن المقاومة التي ال تتوقف وال تلين للسكان األصالنيين في
أرضهم ،إضافة إلى الحراك الدولي ،وتصاعد الشجب الدولي لممارسات سرقة األرض ،وحتى في
بعض أوساط المجتمع المدني اإلسرائيلي ،تقود كلها النظام االستيطاني إلى البحث عن سبل شرعنة
جديدة .من دون الشرعية ،سوف يتم كشف إسرائيل والصهيونية على أنهما مشروع استعمار استيطاني
واضح .لذلك ،تستند عملية إضفاء الشرعية اليوم ،على نحو صريح ،إلى اال ّدعاءات الدينية ،ولو لم
يُ ِ
بد الفلسطينيون مقاومة شديدة ،لما احتاج العلمانيون إلى اللجوء إلى نظام شرعنة قائم على الدين،
ولما تناغم االرتفاع الحا ّد في منسوب القومية الدينية والسياسة ذات الطابع المقدس مع الحاجة إلى
إضفاء الشرعية(.((10
أما القضية الثانية المرتبطة بالشرعية – وهي الطلب من الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل دول ًة للشعب
اليهودي – فهي مثال آخر على الصيرورة التي فرضتها مقاومة السكان األصالنيين لبنية االستعمار
االستيطاني .لقد عملت إسرائيل على تصميم وهندسة مبنى الدولة لتكون دولة للشعب اليهودي منذ
انطالق المشروع الصهيوني .إن هذه البنية التي وجهت بناء الدولة ،من ناحية مفاهيمية ،هي التي أ ّدت
جهت العديد من
منطق ًيا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين في عام  1948ومنعتهم من العودة ،كما و ّ
السياسات التي انبثقت بعد ذلك .أما النضال الذي مارسه الفلسطينيون في إطار هذه البنية الهيكلية،
فهو ما دفع إسرائيل إلى أن تطالب باعتراف واضح وصريح بها باعتبارها دول ًة للشعب اليهودي.
بدأ ذلك النضال مع مطالب المواطنين الفلسطينيين دون تعريف البعد السياسي لهذا المطلب ،إلى أن
ت ُ ّوج في برنامج سياسي يدعو إلى تحويل إسرائيل إلى "دولة لكل مواطنيها" ،كما عبّر عن ذلك الحزب
( ((10استغلت إسرائيل التوجهات العالمية المعادية لإلسالم (اإلسالموفوبيا) ،وتحديدً ا بعد الهجمات اإلرهابية في الحادي عشر
من سبتمبر  2001في الواليات المتحدة األميركية .وحاولت أن ّ
تؤطر المقاومة الفلسطينية وتُدرجها ضمن هذه التوجهات ،لكن ذلك
كافيا لشرعنة سياسات االحتالل االستعماري.
لم يكن ً
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العربي السياسي ،التجمع الوطني الديمقراطي ،الذي أُ ّسس في عام  1995بقيادة عزمي بشارة(.((10
فقد تحدى الحزب هوية الدولة اليهودية واستمر في النضال على نحو واضح ومثابر ،على الرغم من
المالحقات السياسية والقانونية .واليوم انتشر خطابه بين مختلف النخب الفلسطينية النافذة.
حا،
يأتي قانون القومية الذي أق ّرته إسرائيل مؤخ ًرا ل ُيع ّرف إسرائيل مجد ًدا ،لكن على نحو أكثر وضو ً
باإلشارة إلى الشعب اليهودي (عوضً ا عن مواطنيها) ،ر ًّدا على ذلك .ينص القانون على أن "دولة إسرائيل
هي الوطن القومي للشعب اليهودي ،يحقق فيها حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير
كل من اال ّدعاء بأن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي،
المصير"( .((10يجب علينا أن نالحظ أن ً
وقانون القومية ،مستمدان من الشرعنة الدينية لمشروع االستعمار االستيطاني ،وأن القيادات والزعامات
الصهيونية "العلمانية" هي التي سعت ،وبحسب ما كان يفرضه السياق في كل مرحلة ،إلى إقرارهما.
تريد إسرائيل باألساس أن يعترف الفلسطينيون بمشروع االستعمار االستيطاني الصهيوني بصفته شرع ًيا،
وأن يقبلوا بأسس وجوهر هذه الشرعية التي تحفل باال ّدعاءات الدينية اليهودية ،كما ع ّبر عنها سفير
إسرائيل لدى األمم المتحدة في االقتباس المشار إليه في المبحث االفتتاحي من هذه الدراسة.

ً
بدال من خاتمة :حول تفكيك االستعمار االستيطاني
لقد طرحت في هذه الدراسة أنه في إطار الصهيونية ينصهر الديني مع القومي ،وكالهما مندمج ضمن
مستحقات االستعمار االستيطاني .وبناء عليه ،فإن الصهيونية هي قومية استعمار استيطاني ،تستمد
شرعيتها من اال ّدعاءات الدينية .وتبدو المكونات الثالثة ،االستعمار االستيطاني والقومية والدين ،التي
تحرك الصهيونية متداخلة ،إلى الحد الذي يصعب معه فصل بعضها عن بعض .حتى اآلن ،كان تسليط
أساسا ضحايا الصهيونية والمنظرين
الضوء يتم على جانب االستعمار االستيطاني ،وهذا ما يقوم به
ً
النقديين ،إلى جانب ما تبوح به الوقائع والحقائق على األرض ،بينما تم التقليل ،في الخطاب األكاديمي،
من شأن وأهمية المكانة المركزية لالدعاءات الدينية التي تدعم التيار العام في الصهيونية العلمانية .وعوضً ا
عن ذلك ،ركّز الخطاب األكاديمي على دور الدين في الحركات الدينية القومية حص ًرا ،وعلى زحف
متأص ًل في الصهيونية ،بما في ذلك الصهيونية "العلمانية".
التدين إلى المجال العام ،وليس بوصفه عنص ًرا ّ
مع ذلك ،فإن نشر االدعاءات الدينية وتعميمها لشرعنة السبب الوجودي  raison d’êtreللصهيونية نفسه،
وتصاعد االستشهاد بهذه اال ّدعاءات لشرعنة توسع االستعمار االستيطاني كي يشمل الضفة الغربية ،بما فيها
القدس الشرقية ،يعتبر حاس ًما بالنسبة إلى هذا االستعمار .وأذهب بالقول إلى أنه ال غنى عنه ،بالنسبة إلى
الصهيونية حتى تتجنب مواجهة حقيقتها بوصفها استعما ًرا استيطانيًا .من هنا ،فإن قضية تفكيك االستعمار
والتحول العلماني والديمقراطية هي كلها قضايا وأسئلة متشابكة في إسرائيل.
"Rouhana & Sabbagh–Khoury, "Settler–Colonial Citizenship.

( ((10لالطالع على ترجمة إنكليزية لقانون القومية ،ينظر:

)(103

Jonathan Lis, "Israel’s Contentious Nation–State Law: Everything You Need to Know," Ha’aretz, 19/7/2018, accessed
on 24/10/2021, at: https://bit.ly/3b3lnvv

74

العدد  - 38المجلد Issue 38 - Volume 10 / 10
خريف   Autumn 2021

دعونا نبدأ بقضية تفكيك االستعمار .حتى تواجه الصهيونية حقيقتها االستعمارية االستيطانية – وهو
بالطبع الشرط المسبق الواضح لتفكيك االستعمار – عليها أن تعمل على االنفكاك عن اال ّدعاء الديني
في الحق بتأسيس دولة يهودية حصرية في فلسطين .لذلك ،يتطلّب تفكيك االستعمار ،بالضرورة،
التح ّول إلى العلمانية ،بمعنى فصل القومية اليهودية عن اال ّدعاءات الدينية .وحتى تستطيع القومية
اليهودية ،كما ع ّرفتها الصهيونية ،إدراك وإقرار مواجهة االستعمار االستيطاني فيها ،يجب عليها أن
حائل أمام اإلقرار واالعتراف بالتاريخ ،وت ُس ّهل
ً
ت ُحيّد الجانب الديني .لكن اال ّدعاءات الدينية تقف
عملية تعزيز االدعاء بالحق في فلسطين وتصليبه ،من دون الكشف عن جوهرها االستعماري
االستيطاني .لذلك فإنها تفتح الباب وتفسح المجال أمام مزيد من النفوذ الديني على الحيّز العلماني.
وبالعودة إلى المثال المتخيّل ألوغندا ،كان ممك ًنا أن تتم عملية التحول العلماني لمشروع االستعمار
االستيطاني الصهيوني في أوغندا ،كما هي الحال في سياقات أخرى من االستعمار االستيطاني –
مثل جنوب أفريقيا وإيرلندا الشمالية وأميركا الشمالية – ألنها على عكس الصهيونية في فلسطين ،لم
تكن اال ّدعاءات الدينية أساسية لشرعية استمرارها في تلك الحاالت ،أو في الحالة الفرضية ألوغندا.
لقد كانت للصهيونية قوة دافعة متأصلة إلى استخدام اال ّدعاءات الدينية لشرعنة سياسات استعمارية
استيطانية ،وصار فخ الصهيونية يكمن في حاجتها األساسية إلى اال ّدعاءات الدينية من أجل شرعيتها.
إن احتمالية تحرير الصهيونية من اال ّدعاء الديني أم ٌر غير وارد ،فهو تما ًما كمن يحاول أن يحرر الرأسمالية
من السوق الحرة أو رأس المال ،أو كمن يحاول أن يسحب من الشيوعية فكرة الصراع الطبقي؛ بل
سيبدو األمر كمن يحاول استخراج الهندوسية من الهندوتفا .لكن ليس من المستحيل فك هذا االرتباط
بين القومية اليهودية في إسرائيل واال ّدعاءات الدينية ،ومن ثم من االستعمار االستيطاني من خالل
تحويل إسرائيل نفسها إلى دولة لكل مواطنيها ،حيث يتم االعتراف على قدم المساواة بكل من القومية
اليهودية والقومية الفلسطينيةُ .مج ّد ًدا ،إن تحقيق ذلك ممكن ولكن من خارج إطار الصهيونية .بل
يتطلب تفكيكها .من الواضح أن من شأن هذا أن يفسح المجال أمام مستقبل سياسي مشترك أرحب
مع الفلسطينيين ،لكن نقاش ذلك كل ًّيا يتجاوز نطاق هذه الدراسة وتركيزها .لقد طرح هذه الفكرة
في التسعينيات مفكر فلسطيني ،عضو الكنيست السابق عزمي بشارة .واعتبرت ،بطبيعة الحال ،فكرة
سياسية متطرفة .لكن يبدو أن كثيرين ممن يناقشون التحول الديمقراطي ،وإنهاء االستعمار االستيطاني
في إسرائيل ،يعودون مرا ًرا إلى الفكرة ذاتها(.((10
يحتل االدعاء الديني مكانة مركزية ليس في االستعمار االستيطاني لفلسطين فحسب ،لكن أيضً ا
ّ
في صلب عدم المساواة الدستورية في إسرائيل .ألنه ،إذا كانت إسرائيل توصف بأنها دولة يهودية
منحها الله حصريًا للشعب اليهودي – وهو اال ّدعاء الجوهري للصهيونية – فإنه يُمكن توصيف
الدعوات إلى المساواة بين العرب واليهود ،أو تحويل إسرائيل إلى دولة لمواطنيها كافة ،بأنها
دعوات "متطرفة".
(ُ ((10ينظر على سبيل المثال.Ram :
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فحتى تصبح المساواة والدولة المدنية من األسس التي تقوم عليها عملية تحول علماني في إسرائيل ،فإنه
يجب تفكيك االستعمار االستيطاني ،وهو ما يقضي أيضً ا بترك الوعود الدينية خارج الفكر السياسي .وكما
قال الناقد األدبي الصربي ميودراج بووفيتش  Miodrag Popovićفي حديثه عن السياق الصربي" :فقط،
وعندما يصبح التفكير األسطوري البائد توج ًها ذهنيًا دائ ًما وذهنية جماعية أو ثقافة وطنية ،وتتم مأسسته
قاتل ومميتًا للناس غير
بوصفه أسطورة وطنية قومية ومك ّونًا أساس ًيا للهوية الجماعية ،يمكنه أن يصبح ً
القادرين على مقاومة سحره التاريخي الزائف"( .((10إن ذلك ينطبق تما ًما على سياقنا.
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:إعادة التفكير في شرط الحكم غير المباشر
تحوالت أشكال الحكامة الكولونيالية اإلسرائيلية
وأنماط مقاومتها
Rethinking the Condition of Indirect Rule:
Metamorphosis of the Israeli Colonial
Governance and the Palestinian Resistance
 توظف هذه الدراسة المقاربة المؤسسية لتقديم إطار مفاهيمي لفهم تحوالت نظام:ملخص
. وتحوالت أنماط مقاومته،الحكامة االستعماري االستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة
 تميزت كل واحدة منها بشكل،وتجادل بأن النظام ومقاومته شهدا ثالث مراحل متعاقبة
 وقد جرت مقاومة كل.محدد من أشكال الحكم الكولونيالي المباشر أو غير المباشر
 ذات الطابع المركزي،واحد منها كذلك بنمط محدد من أنماط الفاعلية السياسية الجماعية
، وتستنتج الدراسة أن شكل الحكامة االستعمارية – االستيطانية اإلسرائيلية.أو الالمركزي
 بل كذلك على تفاعلها مع، ال يتوقفان على اإلرادة الكولونيالية فحسب،ومنطقها الناظم
.المقاومة الفلسطينية
. المقاومة، الحكم غير المباشر، االستعمار االستيطاني، الحكامة الكولونيالية:كلمات مفتاحية

Abstract: Utilizing an institutional approach, this study presents a framework
to understand the metamorphosis of Israeli settler–colonial governance and
metamorphosis of its patterns of resistance. It argues that the system underwent
three phases, each of which was marked by distinct direct or indirect rule. Each
was also met with resistance from a distinct pattern of centralized or decentralized
collective political agency. The study concludes that the raison d’être of the
Israeli settler–colonial governance is not only shaped by colonial determination,
but also by its interplay with the Palestinian resistance.
Keywords: Colonial Governance, Settler Colonialism, Indirect Rule, Resistance.
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						"دعوا العرب يحكمون أنفسهم بقدر ما يستطيعون.
ال تحاولوا فرض أي إدارة إسرائيلية عليهم".
– موشيه ديان ()1967
						"التنسيق األمني مقدس".
						"الكمبيوتر واحد".

مدخل نظري :الحكامة الكولونيالية ومقاومتها

– محمود عباس ()2014
– قول فلسطيني شائع

(((

في صيف عام  1976اختفى أحمد قطامش ،وأصبح أث ًرا بعد عين ،قبل أن يعتقله الجيش
اإلسرائيلي في عام  1992صدفة بعد سبعة عشر عا ًما في مدينة البيرة .وفي صيف عام ،2021
اختفى منتصر الشلبي بعد أن نفّذ عملية إطالق نار ضد جنود إسرائيليين على حاجز أمني إسرائيلي
جنوب مدينة نابلس ،لكن وحدة "يمام" العسكرية اعتقلته بعد مضي أقل من أربعة أيام في قرية سلواد
شمال شرق مدينة رام الله .اختفى قطامش الذي كان آنذاك قياديًا ميدانيًا بارزًا في الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ،في مرحلة ساد فيها حكم عسكري إسرائيلي مباشر لألراضي الفلسطينية المحتلة في
عام  ،1967بينما اختفى الشلبي الذي أمضى معظم حياته في الواليات المتحدة األميركية ولم يُعرف
له انتماء سياسي ،في مرحلة أخرى تميزت بما درجت تسميته "تقاسم وظيفي" بين السلطة الوطنية
الفلسطينية وإسرائيل .كيف وصلنا إلى هنا؟ وكيف حدث هذا؟
ترصد هذه الدراسة تح ّوالت نظام الحكامة االستعمارية – االستيطانية اإلسرائيلية للتجمعات السكانية
الفلسطينية الكبرى في األراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران /يونيو  ،1967وما صاحبها من
تحوالت في النمط العام للمقاومة الفلسطينية .نعني بالتجمعات الفلسطينية الكبرى المناطق عالية
الكثافة السكانية ،وتشمل قطاع غزة ،ونحو خُمس مساحة الضفة الغربية (كما توضحها الخريطة)،
وتستثني الدراسة في مجالها المكاني القدس الشرقية التي احتفظت بوضعية خاصة طوال مجال البحث
الزمني .ونشتق تعريف نظام الحكامة االستعمارية – االستيطانية Settler Colonial Governance
(نختصره في هذه الدراسة بالحكامة الكولونيالية) ،من أدبيات الحكامة من جهة((( ،وأدبيات االستعمار
االستيطاني من جهة أخرى((( ،وهو :مجموعة األنظمة المؤسسية الرسمية وغير الرسمية المترابطة التي
تنتهجها سلطة استعمارية – استيطانية ،بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من السيطرة ،وأقل قدر ممكن
من المسؤولية عن السكان األصالنيين ،وهو ما يتطلب استدامة بنى العنف إلخضاع فاعلية السكان
نتقدم ببالغ الشكر إلــى المحكمين ،وإلــى الزميلين طــارق دعنا وبــال شلش َ
اللذين ساهم النقاش معهما في بلورة أفكار هذه
(((
ّ
الدراسة.
(2) Göran Hydén, Julius Court & Kenneth Mease, Making Sense of Governance: Empirical Evidence from Sixteen
Developing Countries (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2004), p. 16.

)(3

Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4
(2006), pp. 387–409.
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األصالنيين السياسية الجماعية .أما النمط العام للمقاومة ،فنعني به الشكل المهيمن الذي يع ّبر عن
الفاعلية السياسية الجماعية  Collective Political Agencyالذي يتحدى الحكامة الكولونيالية.
خريطة توضح الضفة الغربية في عام 2014

المصدر :الجماعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية .PASSIA
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ُوظّف العديد من األطر النظرية لفهم الكيفية التي جرت بها إدارة شؤون الفلسطينيين في األراضي
الفلسطينية ،وموقع المؤسسات السياسية والنخب المحلية في منظومة الحكم االستعماري
االستيطاني اإلسرائيلية .ونهلت تلك الدراسات من حقل ،أو أكثر ،من حقول العلوم االجتماعية،
منها نظريات التبعية  ،Dependency Theoriesوتغير النظام  ،(((Regime Changeوالتطور الهيكلي
 ،(((Historical Structural Developmentأضف إلى ذلك طيفًا واس ًعا من أدبيات االستعمار
االستيطاني.
يرى لورينزو فيراسيني السلطة الفلسطينية من منظور األدوار الوظيفية للبنى السياسية األصالنية؛
أي بوصفها أنظمة مقاولة سياسية  ،(((Subcontractor Regimeيُنفذ بوساطتها ما يسميه
"ترانسفي ًرا دبلوماس ًيا"  ،Diplomatic Transferتُجرى من خاللها عملية جزئية من تفكيك
االستعمار  Decolonizationلكيانات شبه سيادية ،تفصل السكان األصالنيين عن مجتمعات
االستعمار االستيطاني((( .في حين يجادل محمود ممداني بأن سيادة المستوطنين القومية ال بد من
دروسا من حاالت
حلول كولونيالية مؤسسية على أساس الحكم غير المباشر ،ويستنتج
ً
أن تنتج
ً
عدة ،أهمها جنوب أفريقيا ،تساعد في فهم الحالة الفلسطينية(((.
على الرغم من أهمية تلك األطر المفاهيمية كلها في تقديم فهمٍ كلّي  Macroلكيفية عمل المنظومة
تقصر في فهم
االستعمارية االستيطانية ،وموقع مؤسسات السكان األصالنيين السياسية فيها ،فإنها ّ
أنماط مقاومة السكان األصالنيين وفاعليتهم الجماعية(((؛ فاالستعمار االستيطاني ،بحسب فيراسيني
وغيره ،هو ذو مجموع صفري ،يفشل إ ْن لم ينجح .أما أبحاث الكولونيالية المقارنة المهمومة بدراسة
أشكال السيادة السياسية للمستوطنين ،ونشير هنا تحدي ًدا إلى أعمال ممداني بشأن الحكم الكولونيالي
غير المباشر ،فنعتقد أنها ال تزال أسيرة مقارنات مع نماذج استعمارية – استيطانية ،مثل حالة جنوب
أفريقيا ،وهي أنظمة لم تُتَح لها فرصة االستفادة من الثورة التكنولوجية التي يشهدها عالم اليوم .ونعتقد
أيضً ا أ ّن التحليل المؤسسي ،الذي يوسع مفهوم "المؤسسات" ليشمل البنى غير الرسمية( ،((1يتيح رصد
(4) Ibrahim Shikaki, "The Political Economy of Dependency and Class Formation in the Occupied Palestinian
Territories Since 1967," in: Alaa Tartir, Tariq Dana & Timothy Seidel (eds.), Political Economy of Palestine: Critical,
Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives (London: Palgrave Macmillan, 2021), pp. 49–80; Dana El–Kurd, Polarized
and Demobilized: Legacies of Authoritarianism in Palestine (Oxford: Oxford University Press, 2019).
Nigel Parsons, The Politics of the Palestinian Authority: From Oslo to al–Aqsa (London: Routledge, 2005), p. 3.

)(5
)(6

Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview (London: Palgrave Macmillan, 2010), p. 45.

)(7
)(8

& Alaa Tartir, "Securitised Development and Palestinian Authoritarianism under Fayyadism," Conflict, Security
Development, vol. 15, no. 5 (2015), pp. 479–502.
Mahmood Mamdani, Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities (Cambridge:
Harvard University Press, 2020), pp. 250–326.

(9) Rana Barakat, "Writing/ Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty and Resisting the
Ghost(s) of History," Settler Colonial Studies, vol. 8, no. 3 (2018), pp. 349–363.
)(10

James G. March & Johan P. Olsen, "Elaborating the 'New Institutionalism'," in: R. A. W. Rhodes, Sarah A. Binder
& Bert A. Rockman, The Oxford Handbook of Political Institutions (Oxford: Oxford University Press, 2008), pp. 3–20.
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تفاعالت أنظمة الحكامة الكولونيالية مع أنماط مقاومتها المؤسسية ،وهو في اآلن نفسه ال يتجاهل
التأثيرات التي يفرضها السياق(.((1
وتستفيد الدراسة في فهم حالة تطور الحكامة اإلسرائيلية من النظرية المؤسسية للحكم المباشر وغير
المباشر ،التي تحدد شروط التمييز بين الحكمين على اختالف كل شكل منهما واختالف سياقه
التاريخي( .((1وفي ما يتعلق بحالة األراضي الفلسطينية المحتلة في عام ( 1967نختصرها باألراضي
المحتلة) ،تشدد الدراسة على أهمية اجتماع شرطين أساسيين لدى الطرف المحكوم العتبار عالقته
جا للحكم غير المباشر :األول ،وجود درجة متطورة من المأسسة السياسية
بالطرف الحاكم نموذ ً
 Political Institutionalizationالتي تجعل الطرف المحكوم قاد ًرا على احتكار الفاعلية السياسية
الجماعية للجماعة السكانية المحكومة( .((1والثاني ،قدرة مؤسسات الطرف المحكوم السياسية
على المساومة  ،Bargainingأي مقاومة استراتيجيات الطرف الحاكم ،سواء عبر اللجوء إلى الثورة
أو العنف ،أم بالثورة على العالقة مع الطرف الحاكم( .((1ويوضح الشكل ( )1االحتماالت الناجمة عن
اجتماع الشرطين م ًعا ،أو غياب أحدهما.
الشكل ()1
شروط الحكم المباشر /غير المباشر (الحالة الفلسطينية)

المصدر :من إعداد الباحثين.
( ((1تُعتبر المقاربات المؤسسية على اختالفها إعادة إحياء لما بات يعرف اآلن بـ "المؤسسية القديمة" التي كانت قد تراجعت بعد
همشت دور بنى المؤسسات
ثورة المنهجيات السلوكية التي هيمنت على العلوم السياسية في الخمسينيات والستينيات ،والتي بدورها ّ
صراعا بين جماعات المصالح المتأثرة أحيانًا بالثقافة السياسية .وثمة ما يشبه اإلجماع البحثي
السياسية ،معتبر ًة السياسة في األساس
ً
على أن المقاربات المؤسسية الجديدة هي ردة فعل على الثورة السلوكية ،لكنها في اآلن نفسه نتيجة التفاعل معهاُ .ينظر:
Kathleen Thelen, "Historical Institutionalism in Comparative Politics," Annual Review of Political Science vol. 2, no. 1
(June 1999), pp. 369–404; Paul Pierson & Theda Skocpol, "Historical Institutionalism in Contemporary Political
Science," Political Science: The State of the Discipline, vol. 3, no. 1 (2002), pp. 1–32.
John Gerring et al., "An Institutional Theory of Direct and Indirect Rule," World Politics, vol. 63, no. 3 (2011), p. 377.
Ibid., p. 414.
Ibid., p. 385.

)(12
)(13
)(14
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أل
ال يُعتبر الشرط األول أساس ًيا من أجل الحكم غير المباشر فحسب ،بل يُع ّد ضروريًا أيضً ا من أجل ّ
يعتمد الطرف الحاكم على العنف المفرط في حكمه المباشر للطرف المحكوم؛ إذ يستحيل عندها
إيجاد طرف للتفاوض معه ،أل ّن ال أحد يمكنه احتكار الفاعلية السياسية الجماعية للجماعة السكانية
المحكومة( .((1أما حضور الشرط الثاني ،أي قدرة الطرف المحكوم على المقاومة ،فهو ما يدفع الطرف
الحاكم إلى مشاركة الحكم مع الطرف المحكوم ،ومن ث ّم ،اعتماد صيغة الحكم غير المباشر بدلً من
المباشر( .((1وينبغي التأكيد أ ّن اجتماع الشرطين ال يؤدي إلى أي صيغة من صيغ الحكم الذاتي ذي
السيادة ،الذي يلزمه شروط أخرى ال ت ّدعي هذه الدراسة التصدي لها.
تحاج الدراسة بأن الحكامة الكولونيالية ،في مجال البحث المكاني والزمني ،م ّرت بثالث مراحل متعاقبة،
ّ
تفاعلت كل واحدة منها مع نمط مهيمن من أنماط مقاومتها .تنتهي المرحلة األولى التي نعالجها في المبحث
األول ،مع إنشاء السلطة الفلسطينية في عام  ،1994وفيها جرى حكم األراضي المحتلة بشكل مباشر
عبر أجهزة أمنية وعسكرية تفتقد القدرة المؤسساتية السياسية للوصول إلى الجماعة السكانية الفلسطينية
ممثل
ً
ومراقبتها والتحكم فيها؛ األمر الذي أنتج ،في المقابل ،نمط مقاومة ذات طابع مؤسسي شبه رسمي،
بالتنظيمات الفلسطينية التي بسبب طبيعتها الالمركزية ،مثّلت معضل ًة لنظام الحكامة الكولونيالية.
يعالج المحور الثاني المرحلة الثانية التي بدأت بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية
حكمت أغلبية التجمعات السكانية الفلسطينية الكبرى بشكل غير مباشر ،عبر بنية
وإسرائيل ،وفيها ُ
مؤسساتية سياسية متطورة نسب ًيا ،تمتعت بحكم ذاتي محدود واحتكار شبه تام للفاعلية السياسية
الجماعية ،ممثل ًة بالسلطة الفلسطينية .ومنح هذا الشكل من أشكال الحكامة الكولونيالية السلطة الناشئة
القدرة على المقاومة ،ما دفع إسرائيل في عام  2002إلى االجتياح العسكري وتدمير السلطة الفلسطينية
وإعادة هيكلتها ،وتفكيك البنية التنظيمية للفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية ،لكن أظهرت تلك
االستراتيجية محدودي ًة في قطاع غزة الذي استطاعت الفصائل الفلسطينية الصمود فيه.
أما المرحلة الثالثة التي يعالجها المحور الثالث ،فبدأت مع تر ّؤس محمود عباس السلطة الفلسطينية
( ،)–2005وفيها جرى العودة إلى الحكم المباشر في الضفة الغربية ،عبر دمج البنية المؤسساتية السياسية
الفلسطينية في نظام الحكامة الكولونيالي الذي استفاد من تطور التكنولوجيا الفائقة ،High Technology
في حين بقي قطاع غزة الذي راكمت فيه قوى المقاومة قدرات قتالية تمكّنها من المراوغة ،تحت صيغة
حكم غير مباشر ،ما زالت قائم ًة حتى هذا اليوم .بذلك ،ففي حين بقي نمط المقاومة المهيمن في قطاع غزة
محصو ًرا في بنية مؤسسية سياسية مقيدة ،لكنها قادرة على المقاومة ،فقد أنتج نظام الحكامة الكولونيالي
في الضفة الغربية ،الذي نجح في دمج البنية المؤسسية السياسية الفلسطينية فيه ،نمطًا جدي ًدا من أنماط
المقاومة ،تمثّل في ما نس ّميه بروز "القيادات الصغرى" الثائرة على نظام الحكامة الكولونيالية من جهة،
وعلى فكرة المأسسة السياسية من جهة أخرى.
Ibid., p. 414.
Ibid., p. 385.

)(15
)(16
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ً
أوال :الحكامة الكولونيالية قبل أوسلو ما بين الحكم غير المباشر
والحكم المباشر

عشية اندالع االنتفاضة األولى ( ،)1987بلغ عدد سكان األراضي المحتلة ما يزيد على مليون ونصف
مليون نسمة ،وبزيادة سكانية تراوح بين  2و 3في المئة ،عاش ثلثاهم في القدس الشرقية ومدن الضفة
الغربية وأريافها ومخيماتها الصغيرة الحجم التي ربطت بينها شبكة طرق متخلفة تشبه شكل الهيكل
العظمي للسمكة ،في حين عاش الثلث األخير في قطاع غزة الذي بدا أشبه بسلسلة من المخيمات
الضخمة التي ابتلعت حواضر مدينية قُطع مسار تطورها بعد النكبة (.((1()1948

حد تلك التجمعات السكانية تحت
على الرغم من أن االحتالل اإلسرائيلي كان في عام  1967قد و ّ
حكم عسكري واحد ،فإنها ،حتى بداية الثمانينيات من القرن الماضي ،كانت أبعد من أن تكون موحدة
على مستويات النخب السياسية والتطور االجتماعي – االقتصادي ،وحتى على مستوى نظام الحكامة
الكولونيالي ،الذي ُعرف آنذاك باسم "اإلدارة المدنية" .وكما يوضح الشكل ( ،)2احتلت إسرائيل من
األردن الضفة الغربية التي كانت قبل االحتالل محكوم ًة بنظام مركزي يدار من ع ّمان ،ويعتمد في
سيطرته على التجمعات الفلسطينية على شبكة واسعة من البنى والوالءات التقليدية والمجالس البلدية
والمحلية .في حين احتلت من مصر قطاع غزة الذي كان آنذاك معسكر الجئين كبي ًرا ،يفتقد البنى
التقليدية التي انهارت مع النكبة والتهجير القسري ،ولم يكن من الممكن حكمه سوى بوساطة حكومة
عسكرية مستقلة على المستوى اإلداري(.((1
الشكل ()2
الحكامة الكولونيالية اإلسرائيلية قبل أوسلو

المصدر :من إعداد الباحثين.
)(17

Wael R. Ennab, "Population and Demographic Developments in the West Bank and Gaza Strip until 1990," United
Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD/ ECDC/SEU/ 1: 1–100 (June 1994), accessed on 12/10/2021,
at: https://bit.ly/3awTTOg

(18) Shlomo Gazit, Trapped Fools: Thirty Years of Israeli Policy in the Territories (London: Frank Cass Publishers, 2003),
pp. 27–28.
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أشكال
ً
جرى تأسيس "اإلدارة المدنية" مباشر ًة بعد حرب األيام الستة ،لكن بنيتها البيروقراطية أخذت
مختلفة مع مرور الوقت ،وباختالف التجمع السكاني الفلسطيني الذي تحكمه( ،((1فقد بدأت كحكومة
عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،لكن جرت منذ أواسط السبعينيات محاولة تطويرها في الضفة
الغربية ،فحسب ،إلى حكومة مزدوجة ،ذات ذراع عسكرية وأخرى مدنية ،وصلت إلى ذروتها في عام
 ،1982–1981مع األمر العسكري رقم  947الذي أسس "اإلدارة المدنية الجديدة" التي حاولت إسرائيل
بموجبها منح المزيد من الحكم الذاتي للفلسطينيين ،وإضفاء طابع مدني على االحتالل العسكري
المباشر للفلسطينيين ليس استجاب ًة للبنود التي أص ّر عليها الرئيس المصري أنور السادات في اتفاقية
كامب ديفيد فحسب ،بل ألن إسرائيل كانت واعية منذ وقت مبكر باألهمية البالغة التي كانت تكتنفها
فكرة أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم(.((2
حكمت اإلدارة المدنية التجمعات الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة بصفة مباشرة ،لكنها
سعت ،نظ ًرا إلى قناعتها بصعوبة حكم جماعة مختلفة عنها إثنيًا ولغويًا وثقافيًا بصفة مباشرة ،لتطوير
إل
هذا النظام وتحويله إلى جهاز حكم غير مباشر عبر محاوالت فصل العمل العسكري عن المدنيّ ،
أنها أدركت أنه ال مجال ألفق منظور ممكن لحكم غير مباشر في األراضي المحتلة من دون التفاوض
مع قيادة وطنية متماسكة وممؤسسة تحتكر الفاعلية السياسية الجماعية ،وال بديل من حكم عسكري
مباشر يسعى لتقليل تكلفته ،وهو أظهر محدوديته مع اندالع االنتفاضة األولى.
 .1معضلة الحكم غير المباشر

على الرغم من أن تأسيس شكل ما من أشكال الحكم الذاتي الفلسطيني قد بدا استجاب ًة للبنود الخاصة
بضرورة األخذ في الحسبان وضعية الفلسطينيين في األراضي المحتلة وفق اتفاقية كامب ديفيد ،فإ ّن
فكرته تعود إلى نقاش إسرائيلي داخلي حول وضعية الفلسطينيين بعد حرب حزيران /يونيو  ،1967اختلف
على مستوى التكتيك ال االستراتيجية( ((2التي افترضت أ ّن أي صيغة ممكنة لمساومة العرب على حل
مشكلة السكان الفلسطينيين ال بد من أن تقتصر على إدارة الجماعة السكانية ،ال األرض وثرواتها ومواردها
الطبيعية ،أي وفق قاعدة "أرض أكثر ،وسكان أقل" المعروفة في سلوك أنظمة االستعمار االستيطاني(.((2
وتزخر كتابات موظفي اإلدارة المدنية العليا ،وشهاداتهم عن تلك المرحلة ،بوصف تفصيلي عن تناقض
أجندات الحكم وأساليبه ،بين أولئك الذين أيّدوا تعزيز الفصل بين الحكم العسكري اإلسرائيلي وأجهزته
األمنية بهدف تقوية النخب المحلية المتعاونة( ،((2على أمل أن يقود ذلك إلى صيغة حكم غير مباشر،
Ibid.

)(19

( ((2ميرون بنفينستي ،الضفة الغربية وقطاع غزة :بيانات وحقائق أساسية ،ترجمة ياسين جابر ،مراجعة وتقديم خالد عايد (عمان:
دار الشروق للنشر والتوزيع ،)1987 ،ص .143
(21) Geoffrey Aronson, "Israel’s Policy of Military Occupation," Journal of Palestine Studies, vol. 7, no. 4 (Summer
1978), pp. 79–98.

)(22

Ronald Ranta, Political Decision Making and Non–Decisions: The Case of Israel and the Occupied Territories
(New York: Palgrave Macmillan, 2015).
Gazit, pp. 229–230, 235.

)(23
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وأولئك الذين رفضوا ذلك على اعتبار أن ليس من مسؤولية إسرائيل االهتمام بالمصير السياسي للتجمعات
حة إلى فعل ذلك(.((2
الفلسطينية الكبرى ،وليس هنالك من حاجة مل ّ
ٍ
بتشظ إداري ،نَظَ َمه شكل متنافر من أشكال
لهذا السبب ،اتّسم نظام الحكامة الكولونيالي منذ تأسيسه
الالمركزية التي افترضت أن كل تجمع سكاني يتميز بسكانه ونخبه وثقافته السياسية من التجمعات
السكانية األخرى .وهي سياسة كالسيكية موروثة عن التقليد اإلمبريالي البريطاني( ،((2ومتأثرة كذلك بتصور
استشراقي يرفض اعتبار الشعب الفلسطيني قومي ًة واحدة ،بل جماعات سكانية مختلفة ،يمكن حكمها عن
أي جهد ممكن الستدامة
طريق بنى تقليدية وزبونية( .((2ولم ت ّدخر إسرائيل طوال السبعينيات والثمانينيات ّ
هذا الوضع وإعادة إنتاجه ،وذلك عبر قطع الصالت الممكنة كلها مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في
المنفى ،وعبر دعم بنى محلية تقليدية ضعيفة موروثة من عهد الحكم األردني ،بل صنعها أحيانًا أخرى في
الضفة الغربية ،وكذلك عبر دعم شبكات إسالمية أخرى مناهضة أيديولوج ًيا لمشروع المنظمة في غزة.
بدأت هذه السياسة في الضفة الغربية حين قررت إسرائيل استثمار النخب الفلسطينية المحسوبة على
الحكومة األردنية ،وتحدي ًدا دعم رؤساء البلديات الموالين لألردن والسماح لهم بأشكال محدودة من
النشاط السياسي في مختلف المراكز المدينية في الضفة الغربية وقطاع غزة (باستثناء القدس الشرقية).
حا محدو ًدا في انتخابات البلديات في عام  ،1972فإنها
وعلى الرغم من أن هذه السياسة أنتجت نجا ً
سرعان ما فشلت في انتخابات عام  1976التي ُهزم فيها رموز الحكومة األردنية ،وأ ّدت إلى صعود
جيل جديد من رؤساء البلديات أكثر استقاللية وأقرب إلى منظمة التحرير ،األمر الذي دفع سلطات
االحتالل إلى التضييق على رؤساء البلديات الجدد ومقاطعتهم ،وعزل العديد منهم ،وحتى محاولة
اغتيال أحدهم(.((2
في بداية الثمانينيات ،حاولت إسرائيل استغالل االنقسامات االجتماعية بين سكان القرى والمدن ،بخلق
نخبة ريفية موازية تقليدية ُعرفت بـ "روابط القرى" لمواجهة تمرد نخب المدن ،مفترض ًة أن الفالحين
يمثّلون ما نسبته  70في المئة من سكان الضفة الغربية .و ُمنح ممثلو الروابط إمكان التوسط مع اإلدارة
المدنية للحصول على األذونات والتراخيص ،غير أن المشروع الذي وصل إلى ذروته تحت قيادة وزير
الدفاع آنذاك ،أريئيل شارون ،سرعان ما فشل بسبب استعدائه من المجتمع الفلسطيني ،وقرار األردن
في آذار /مارس  1982اعتبار "عضوية روابط القرى خيانة عظمى"( .((2وفي الواقع ،كانت األجهزة األمنية
اإلسرائيلية قد استنتجت ،في اآلن نفسه ،أن االستثمار بقيادات ريفية بديلة مضيع ٌة للوقت(.((2
Ibid., pp. 116–117.

)(24
)(25

Mahmood Mamdani, Define and Rule: Native as Political Identity (Cambridge/ London: Harvard University Press,
2012).

)(26

Salim Tamari, "In League with Zion: Israel’s Search for a Native Pillar," Journal of Palestine Studies, vol. 12, no. 4
(Summer 1983), pp. 41–56.

( ((2بنفينستي ،ص .151–144

Gazit, pp. 167–187.

)(27

Gazit, p. 234.

)(29
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أما في قطاع غزة الذي مثّل عقد ًة أمني ًة كبرى لدى إسرائيل ،فقد ع ّولت إسرائيل على شبكات جماعة
اإلخوان المسلمين الفلسطينية ومؤسساتها ومنحتها هامشً ا قانونيًا لما ُعرف باسم "المجمع اإلسالمي"،
لممارسة نشاطاتها الدعوية واالجتماعية ،على افتراض أ ّن دع ًما مثل ذلك قد يساعد في محاصرة تأثير
فصائل منظمة التحرير .وساهم ذلك جزئ ًيا في تعزيز قوة الجماعة التي سيطرت ،وفق أحد التقديرات،
على جامعة إسالمية بخمسة آالف طالب ،وما نسبته  40في المئة من مساجد القطاع( .((3لكن ،مع حلول
أواسط الثمانينيات ،تبيّنت فداحة هذه االستراتيجية؛ إذ أنتجت عمليًا تنظي ًما إسالميًا أشد راديكالية من
فصائل منظمة التحرير .وبذلك ،وحتى أواسط الثمانينيات ،استنتجت إسرائيل أنه من غير الممكن
حكم أي تجمع من التجمعات الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية وقطاع غزة بصفة غير مباشرة،
لماذا؟
كان االفتراض اإلسرائيلي عن التجزئة السياسية واالجتماعية التي عاشها فلسطينيو األراضي المحتلة
مصي ًبا من ناحية قراءته حالة التجزئة السياسية واالجتماعية ،لكنه كان مخطئًا كلّ ًيا في إمكان استدامتها.
فقد اكتشفت إسرائيل بعد فوات األوان أن معرفتها بالمجتمع الفلسطيني كانت على قدر جهلها به،
وأن أجهزتها األمنية افتقدت قس َم أبحاث يدرس التحوالت المجتمعية ،وأن أغلبية تقديراتها كانت
قائم ًة إما على انطباعات ،وإما على معلومات من نخب وسيطة تقليدية غير متعلّمة( .((3ولم تتوقع
تلك التقديرات خضوع التجمعات السكانية الكبرى كلها في األراضي المحتلة ،لعملية تبدل جيلي
تواصل مع فكرة
ً
 ،Regenerationليشهد عقد الثمانينيات بروز جيل جديد أكثر تعبئ ًة وتعلّ ًما ،وأكثر
الوطنية الفلسطينية المنظمة كما طرحتها منظمة التحرير في المنفى( .((3أما المفارقة ،فقد كانت مسؤولية
السياسات االستعمارية – االستيطانية إلى حد بعيد عن هذا التح ّول.
مع صعود حكومة الليكود في أواسط السبعينيات ،شهدت األراضي المحتلة ازدياد وتائر سياسات
الالتنمية  De–developmentالتي ترتبت على استراتيجيات اإلدماج اإلسرائيلية المتسارعة .وقد شمل
ذلك االستغالل المكثف للعمالة الرخيصة وإفقار شرائح واسعة وسلخها من العمل في قطاع الزراعة
المحلي الذي مثّل آنذاك عماد االقتصاد المحلي ،ودفعها إلى العمل المأجور الرخيص .وتوازى ذلك
مع تسارع التوسع االستيطاني ،وما ترتب عليه من مصادرة األراضي ومصادرة الثروات الطبيعية ،وتشييد
شبكة طرق عكست التخطيط المنحاز إلى مصالح المستوطنات على حساب حاجات النقل العربي،
ليبدأ سكان الريف والمدن والمخيمات ،على حد السواء ،يشعرون ،أكثر من أي وقت مضى ،بخطر
المشروع الصهيوني(.((3
( ((3ه ــان ــي ع ــواد" ،فـهــم 'ح ـمــاس' :تــأمــات فــي ثــاثــة مــداخــل نـظــريــة مختلفة ومـتـشــابـكــة" ،سـيــاســات عــربـيــة ،ال ـعــدد ( 45ت ـمــوز /يوليو
 ،)2020ص .29–28

( ((3شلومو غازيت ،بين الردع والمفاجأة :حول مسؤولية صياغة تقييم االستخبارات الوطنية في إسرائيل ،مزكار ( 66تل أبيب :مركز
يافيه لألبحاث االستراتيجية – جامعة تل أبيب ،)2013 ،ص [ .38–37بالعبرية]
( ((3عواد ،ص .39–38

( ((3المرجع نفسه ،ص .27
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وقد ترافق ذلك كله مع أزمة اقتصادية حا ّدة ضربت المنطقة ،أ ّدت إلى انكماش االقتصاد اإلسرائيلي،
مؤث ّ ًرا في الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين عمل أكثر من مئة وعشرين ألفًا منهم في قطاعات
الصناعة والزراعة والبناء اإلسرائيلية والخدمات ،ليُصرف العديد منهم من عمله( .((3وأث ّرت األزمة
رئيسا لتحويالت العمالة الفلسطينية المهاجرة(.((3
أيضً ا في األردن ودول الخليج التي كانت مصد ًرا ً
كما أسهمت القيود التي فرضتها الدول العربية على هجرة الفلسطينيين مخافة تفريغ األراضي
المحتلة؛ في زيادة نسبة الشباب على  70في المئة .ونتج من ذلك ازدياد مطّرد في عدد الجامعات
والكليات التي أُ ّسست لتعويض صعوبة التحاق الشباب بالمؤسسات التعليمية في البلدان العربية،
ما زاد المعدل السنوي لعدد خريجي الجامعات والكليات األهلية على نح ٍو الفت ،تمكّن أقل
من خمسهم من إيجاد عمل( .((3بذلك ،فقد أنتج هذا االزدياد من معدل التعليم وارتفاع مستويات
جا اجتماع ًيا خط ًرا لم يكن ينقصه سوى شرارة
التهميش واإلفقار وتعزيز الوعي القومي ،مزي ً
االنفجار.
 .2الحكم المباشر ومقاومته :صعود التنظيمات الفلسطينية

في  8كانون األول /ديسمبر  ،1987دهست شاحنة إسرائيلية مجموعة من العمال الفلسطينيين في
مخيم جباليا شمال مدينة غزة ،فقتلت أربعة منهم ،لتتحول جنازتهم في اليوم التالي إلى مظاهرة
عارمة واشتباكات بالحجارة وزجاجات المولوتوف مع قوات االحتالل ،ولتتبعها بعد ذلك سلسلة من
المظاهرات من النوع نفسه ع ّمت مختلف المناطق الفلسطينية .حتى ذلك اليوم ،توقعت األجهزة األمنية
اإلسرائيلية أن هذا الحدث سيكون عاب ًرا ،شأنه شأن االحتجاجات التي اندلعت عقب اإلعالن عن
"اإلدارة المدنية الجديدة" في عام  1982–1981التي قادها طالب الجامعات ،ود َع َمها رؤسا ُء البلديات
الفلسطينية المنتخَبون ،والتي وصلت إلى ذروتها في األسبوع األخير من آذار /مارس( ،((3ثم توقفت
توسعت هذه المرة رقعة االحتجاجات لتع ّم التجمعات
نتيجة القمع وسياسات العقاب الجماعي(ّ .((3
الفلسطينية كلها ،وبال انقطاع وال توقف.
زاد عدد المظاهرات التي شهدتها األراضي المحتلة بين عامي  1985و 1987بما نسبته  3000في المئة،
بينما ازدادت الهجمات على أهداف إسرائيلية من  351هجو ًما في عام  ،((3(1983إلى ما يزيد على خمسة
)(34

Baruch Kimmerling & Joel S. Migdal, The Palestinian People: A History (Cambridge: Harvard University Press,
2003), pp. 294–295.
Ibid.

)(35

( ((3يــزيــد صــايــغ ،الـكـفــاح المسلح والـبـحــث عــن الــدولــة :الـحــركــة الــوطـنـيــة الفلسطينية  ،1993–1949ترجمة باسم ســرحــان (بـيــروت:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2002 ،ص .849
(37) Gazit, pp. 230–232.
(38) Hazem Jamjoum, "The Village Leagues: Israel’s Native Authority and the 1981–1982 Intifada," Master Dissertation,
American University of Beirut, Beirut, 2012, p. 28.

( ((3صايغ ،ص .850
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آالف هجمة في كل عام من أعوام االنتفاضة األولى( ،((4وقُ ّدر أن ما نسبته  40في المئة من كل الراشدين
في األراضي المحتلة تع ّرضوا لالعتقال ليلة واحدة على األقل( .((4وهذه المرة لم تفلح سياسة القبضة
الحديدية والعقوبات الجماعية التي فرضتها إسرائيل على بلدات أو مدن بعينها عقب اندالع احتجاجات
شعبية أو عمليات عسكرية فيها في تطويق االنتفاضة ،بل زادت من النقمة الجماعية ،ووفرت بيئة خصبة
أشكال خاصة من التنظيم الجماهيري غير الرسمي .لقد مثّلت االنتفاضة
ً
للتعبئة السياسية التي أفرزت
األولى ،عن حق ،ثور َة شعب مزجت بين االحتجاج الشعبي المتواصل والعمل السياسي المنظم.
زعزع اندالع االنتفاضة األولى التصور المهيمن على السياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي المحتلة الذي
"فشل استخباراتيًا"( ،((4كانت أحد
ً
حكم نظام الحكامة الكولونيالي خاصتها ،واعتُبر عدم توقع نشوبها
أسبابه ،كما شخصت ذلك المخابرات اإلسرائيلية ،عملية جمع البيانات االستخبارية التي كانت قائم ًة
على قواعد بيانات منفصلة لكل مدينة وقرية عربية على حدة( ،((4جرى بناؤها اعتما ًدا على شبكات
محلية من العمالء وموظفي اإلدارة المدنية ،وفق تصور أيديولوجي (يسميه ممداني في حالة األنظمة
االستعمارية في الهند وأفريقيا "شرطًا إبستيمولوج ًيا"  Epistemic Conditionاستعماريًا( ،)((4يرفض
االعتراف بمجموع التجمعات الفلسطينية المختلفة بوصفها شعبًا واح ًدا .ونتيجة لذلك ،افتقد نظام
الحكامة الكولونيالي آليات تحلل التطورات السياسية الشاملة في األراضي المحتلة ،على افتراض أنها
ال تشكل وحدة سياسي ًة واحدة(.((4
في الواقع ،أنتجت حالة الالمركزية اإلدارية والجغرافية التي حاول نظام الحكامة الكولونيالي فرضها
إلخضاع الفاعلية السياسية الجماعية ،نم َ
ط مقاومة على شاكلتها .ففي مختلف األراضي المحتلة ،جرى
(((4
تشكيل بنى جماهيرية شبه رسمية ،مستقل بعضها عن بعض  ،أظهرت كفاء ًة بالتواصل مع الشباب في
المخيمات والقرى( ،((4لتوفر أط ًرا جديدة للتعبئة والتنظيم لشرائح اجتماعية واسعة خارج مراكز المدن
التي كانت تحتكر حتى فترة قريبة العمل االحتجاجي .كما أسهمت االعتقاالت اإلسرائيلية الواسعة في
ال للتثقيف
صفوف هذه التنظيمات ،بأحكامِ سجن قصيرة ومتوسطة ،في أن يصبح المعتقل حيّ ًزا ف ّع ً
الوطني واألمني والتنظيمي آلالف األعضاء(.((4
( ((4إفــرايــم البيد" ،االنتفاضة التي انتهت باتفاقية مثيرة للجدل" ،إســرائـيــل ديفينس ،2017/12/14 ،شوهد في  ،2021/10/12في:
[ https://bit.ly/3mt0HSSبالعبرية]
( ((4صايغ ،ص .849

( ((4رون كاتري [محرر]" ،المخابرات في االنتفاضة األولى :مداخالت من ورشة بمناسبة الذكرى الثالثين الندالع [االنتفاضة]"،
مركز موروث االستخبارات (آب /أغسطس  ،)2018ص  ،4شوهد في  ،2021/10/12في[ https://bit.ly/3FqRfb9 :بالعبرية]

( ((4المرجع نفسه ،ص .10–9
( ((4غازيت ،ص .38–37

Mamdani, Neither Settler nor Native, p. 3.

)(44

( ((4هـلـغــى باومغرتن ،مــن الـتـحــريــر إلــى الــدولــة :تــاريــخ الـحــركــة الــوطـنـيــة الفلسطينية  ،1988–1948ترجمة محمد أبــو زيــد (رام الـلــه:
المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن) ،)2006 ،ص .317
(47) Lisa Taraki, "Mass–Organization in the West Bank," in: Nasser H. Aruri (ed.), Occupation: Israel over Palestine

(Belmont, MA: Association Arab–American University Graduates, 1989), p. 32.

( ((4صايغ ،ص .850
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على الرغم من الالمركزية المفرطة لهذه البنى االجتماعية وافتقادها روابط أفقية مؤسسية ،فإن ذلك
لم يمنعها من العمل ،بتناغم ،كما أنها لم تعدم الوسائل في التواصل مع قيادة منظمة التحرير في
المنفى والتوافق على تأسيس ما ُعرف بـ "القيادة الموحدة لالنتفاضة" .والحال ،فقد كانت المركزية هذه
البنى هي سر رشاقتها ،حيث كانت كل بنية من هذه البنى أكبر مما يمكن تجاهله ،وأصغر مما يمكن
لبيروقراطية مركزية عسكرية مالحقته( .((4بذلك ،ومع انتهاء عام االنتفاضة األول ،شكّلت هذه الشبكة
لتشل نظام الحكامة
ّ
جل عملياتها
جهت ّ
الواسعة من البنى في مجملها بنية تحتية سياسية كاملة( ،((5و ّ
الكولونيالي ،عبر استهداف قنواته المؤسسية مع التجمعات الفلسطينية الكبرى ماديًا ورمزيًا .ماديًا
عميل ،مع بداية عام
ً
عبر التصفية الجسدية لشبكات العمالء( ،((5حيث قُتل منهم ما يزيد على 150
االنتفاضة الثالث( ،((5بل ذهبت تقديرات إلى أن واح ًدا من كل ثالثة فلسطينيين سقطوا في االنتفاضة،
قُتل بتهمة العمالة( .((5أما رمزيًا ،فعبر التهديدات التي أطلقتها "القيادة الموحدة لالنتفاضة" ،والتي
أسفرت عن موجات متعاقبة من االستقاالت الجماعية بين موظفي اإلدارة المدنية العرب( ،((5لتصبح
بعد ذلك أغلبية التجمعات الفلسطينية ،بالنسبة إلى أجهزة الحكامة الكولونيالية" ،ثقوبًا سوداء" تدار
بوساطة لجان شعبية محلية(.((5
ال عجب إذًا ،في ظل حالة التعبئة الشعبية وفقدان التواصل المؤسسي مع التجمعات الفلسطينية أن
تشتهر في االنتفاضة األولى قصص اختفاء الناشطين الفلسطينيين سنوات طويلة .فعلى خالف ثوار
عقد الثالثينيات من القرن الماضي ،الذين تخفّوا في سياق نضالهم ضد قوات االنتداب البريطاني
واالستيطان الصهيوني ،في الجبال والكهوف واألحراش ،فإن ثوار مرحلة االنتفاضة األولى اختفوا
في التجمعات السكانية ذاتها ،غال ًبا في بيوت سكنية عادية ،واقتصرت أكثر تكتيكات االختفاء لديهم
شيو ًعا على االنتقال المستمر من بيت إلى آخر ،في ظل حاضنة اجتماعية معبأة سياس ًيا ويصعب
اختراقها .ومن بين القصص الكثيرة التي تداولتها الذاكرة الشعبية ،اشتهرت قصة اختفاء القيادي في
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،أحمد قطامش ،التي بدأنا بها هذه الدراسة ،مدة تزيد على  17عا ًما،
( ((4قــارن بممداني الذي اعتبر أن أحد عوامل نجاح حركة النضال ضد نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا ،أو ما يسميها "اللحظة
موج ًها من مركز وحيد ،بل من مراكز عدة ،تناقضت مبادراتها في بعض األحيان ،األمر الذي
الجنوب أفريقية" ،هو أن النضال لم يكن ّ
حرم النظام من إمكان تحديد الحركة التي رفضت مسألة تمثيلها لجهة بعينها دون غيرها.
Mamdani, Neither Settler nor Native, p. 345.

( ((5باومغرتن ،ص .312

( ((5س ـل ـي ــم ت ـم ــاري" ،م ـخــاطــر ال ــرت ــاب ــة :ال ـع ـص ـيــان ال ـم ـحــدود والـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي" ،م ـج ـلــة الـ ــدراسـ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ــج  ،1ال ـعــدد 3
(صيف  ،)1990ص 4–3؛ كاتري ،ص .12–11

( ((5ربـ ـ ــى ال ـح ـصــري" ،ح ــول ظ ــاه ــرة تـصـفـيــة الـمـتـعــاونـيــن م ــع سـلـطــات االح ـت ــال" ،مـجـلــة ال ــدراس ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ــج  ،1ال ـعــدد 3
(صيف  ،)1990ص .5
(53) Kimmerling, p. 304.
( ((5خالد أبو هديب" ،أثر االنتفاضة /الثورة :في فك االرتباط عن سلطات االحتالل" ،إسرائيليات ،مج  ،1العدد ( 1شتاء ،)1990
ص .7
( ((5المرجع نفسه ،ص .11–10
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وكذلك قصة المناضل وسام الرفيدي الذي اختفى مدة تزيد على تسعة أعوام ،والتي وث ّقها في روايته
األقانيم الثالثة(.((5
الشكل ()3
شرطا الحكم المباشر /غير المباشر قبل أوسلو

المصدر :من إعداد الباحثين.

أي صيغة ممكنة من الحكم غير المباشر الذي يمكن خالله حكم التجمعات
أجهضت االنتفاضة األولى ّ
الفلسطينية في األراضي المحتلة ،واستنتجت إسرائيل أ ّن في غياب مؤسسة سياسية فلسطينية قادرة على
احتكار الفاعلية الجماعية الفلسطينية (ينظر الشكل  ،)3من غير الممكن االستمرار في الحكم سوى
عن طريق الحل العسكري والقمع العنيف( ((5الذي شمل تصعيد أوامر إطالق الرصاص وسياسة تكسير
العظام التي أمر بها وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك ،إسحاق رابين ،لضرب راشقي الحجارة بالعصي وكسر
أطرافهم .كما بدأ الجيش اإلسرائيلي ،أول مرة ،باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة ،مثل مروحيات
الهليكوبتر( ،((5وخصص وحدات عسكرية سرية مستعربة بلباس مدني ،لتعقّب الناشطين الفلسطينيين
وتصفيتهم( .((5كما نُشرت في هذه الفترة ،وعلى نحو غير مسبوق ومكثف ،مجموعة كبرى من الحواجز
الثابتة والمتحركة ،قامت بعمليات تفتيش واسعة ومكثفة وتقييد حركة الفلسطينيين( ،((6إضافة إلى
سياسات عنيفة أخرى شملت هدم المنازل وإغالق المدارس والجامعات ونشر الشائعات( ،((6وأخي ًرا
مثل ،في عام  1988وحده  1600مرة(.((6
إجراءات حظر التجول التي جرى تنفيذهاً ،
( ((5وسام الرفيدي ،األقانيم الثالثة (القدس :مركز الزهراء للدراسات واألبحاث.)1998 ،

( ((5سمير جبور" ،الجيش اإلسرائيلي في مواجهة االنتفاضة" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،1العدد ( 1شتاء  ،)1990ص –207
.208
( ((5المرجع نفسه ،ص .215–213

( ((5إيـلـيــا زريــق وأنيتا فيتولو" ،الـحـصــاد الــدامــي ل ـ 'فــرق الـمــوت اإلســرائـيـلـيــة'" ،مجلة الــدراســات الفلسطينية ،مــج  ،3الـعــدد ( 10ربيع
 ،)1992ص .102
(60) Stuart A. Cohen, "How did the Intifada Affect the IDF?" Journal of Conflict Studies, vol. 14, no. 3 (Summer 1994),
pp. 10–11.

( ((6أحـمــد عز الدين أسعد ومنير فخر الدين" ،السيطرة اإلسرائيلية على األراضــي الفلسطينية والسورية المحتلة سنة  ،"1967في:
منير فخر الدين [وآخرون] ،دليل إسرائيل العام ( 2020بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2021 ،ص .954
(62) Laleh Khalili, "The Location of Palestine in Global Counterinsurgencies," International Journal of Middle East
Studies, vol. 42, no. 3 (August 2010), pp. 413–433, 425.
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قتلت إسرائيل في محاولتها قمع االنتفاضة األولى أكثر من  1000فلسطيني( ،((6لكن ذلك لم يكن من
دون تكلفة اقتصادية ورمزية عالية ج ًدا ،وانقسام واسع داخل المجتمع اإلسرائيلي ،وغضب عالمي
ودولي ،ومن دون جيش منهك أيضً ا على مستوى قدراته القتالية والمعنوية( .((6لكن ،على الرغم من
فرضها الحكم العسكري المباشر ،فإنه كان أبعد من أن يتمتع بأي استقرار ،فقد أنتجت االنتفاضة
ح ًدا وأشد راديكالية من أي وقت مضى ،كما شهدت السنوات األخيرة
األولى مجتم ًعا فلسطينيًا مو ّ
منها تطور أشكال جديدة من العمل العسكري المقاوم ،تع ّز َز مع تأسيس تنظيم عسكري مركزي لحركة
ً
حماس ،كان
مسؤول عن عمليات نوعية ضد وحدات الجيش اإلسرائيلي( .((6لم يكن الحكم المباشر،
حل ،بقدر ما كان ورطةً .لكن ،في أيلول /سبتمبر  ،1993وقّعت منظمة التحرير
إذًا ،بالنسبة إلى إسرائيل ً
الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية اتفاق أوسلو ،وجاء إسرائيل الفرج.

ثان ًيا :الحكامة الكولونيالية في مرحلة أوسلو :تجربة قصيرة
من الحكم غير المباشر
ثمة إجماع يصعب تح ّديه أ ّن "أوسلو" كان نتيجة التقاء مصالح بين حكومة إسرائيل بقيادة رابين التي
واجهت معضلة حكم التجمعات الفلسطينية في األراضي المحتلة ،ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر
عرفات في المنفى التي كانت تواجه أزمة شرعية .تمثلت عقدة المنظمة بمواجهتها مأزقًا متعدد األبعاد بعد
خروجها من لبنان ( )1982وعزلها في تونس ،وتقويض النظام اإلقليمي العربي بعد حرب الخليج الثانية
وما لحقه من خروج فلسطيني من الكويت ( ،)1991وتجفيف منابع الدعم المالي ،وكذلك عقب تفكك
االتحاد السوفياتي الذي أَ ِذن ببداية نظام دولي جديد بقيادة أميركية ،وانتها ًء بإبصار المنظمة إمكان بروز
قيادة جديدة للشعب الفلسطيني في األرض المحتلة،
خصوصا مع صعود نجم حركة حماس( .((6في هذا
ً
مؤسس ًيا" لمسألة حق تقرير المصير في األراضي المحتلة ،وألغى
السياق ،قدم "أوسلو" إلى إسرائيل ً
"حل ّ
لقيادة المنظمة في الشتات إمكان بروز قيادة محلية جديدة تشق مسارها السياسي الخاص(.((6
جلت القضايا المهمة كلها (الالجئون ،االستيطان ،الحدود،
أوهمت الصيغة الغامضة التفاق أوسلو التي أ ّ
القدس ،المياه) ،عرفات بإمكان انتزاع دولة مستقلة في حدود عام  ،1967مع أنه كان مدركًا كذلك إمكانات
(63) Ben White, "Facts about the First Intifada," Middle East Monitor, 9/12/2017, accessed on 12/10/2021, at:
https://bit.ly/3xdzp6V
)(64

Azmi Bishara, "The Uprising’s Impact on Israel," in: Z. Lockman & J. Beinin, Intifada: Palestinian Uprising
against Israeli Occupation (Washington: MERIP, 1989), pp. 217–230.

( ((6بالل شلش" ،تحوالت المقاومة المسلحة لحركة حماس في الضفة الغربية في أثناء انتفاضة األقصى من المركزية إلى الشظايا
المتفجرة" ،في :عزمي بشارة [وآخرون] ،قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ،ج  :1في الهوية والمقاومة والقانون
الدولي (الدوحة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،

( ((6عزمي بشارة" ،صفقة ترامب – نتنياهو" :الطريق إلى النص ،ومنه إلى اإلجابة عن سؤال :ما العمل؟ (الدوحة /بيروت :المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .86
(67) Parsons, p. 5; Glenn. E. Robinson, Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution (Bloomington: Indiana

University Press, 1997), pp. x–xi.

96

العدد  - 38المجلد Issue 38 - Volume 10 / 10
خريف   Autumn 2021

أخرى وخيمة .لكن السنوات السبع التي تبعتها ،أثبتت أن أوسلو لم يكن يعني سوى حل ورطة الحكم
العسكري المباشر في األراضي المحتلة ،و َمنحها ما فشلت في صنعه ،أي بنية مؤسسية سياسية متماسكة
تحتكر الفاعلية السياسية الجماعية ،وتنوب عنها في إدارة التجمعات الفلسطينية الكبرى .بذلك ،وفي حين
كان أوسلو بالنسبة إلى منظمة التحرير مسا ًرا لتدشين دولة فلسطينية مستقلة ،كان بالنسبة إلى إسرائيل،
كما جادل طارق دعنا ،تدشي ًنا لصيغة أشد فاعلية من صيغ الحكم غير المباشر( .((6وباللغة المفهومية التي
تتبناها هذه الدراسة ،فقد اجتمع في هذه المرحلة شرطَا الحكم غير المباشر :توافر بنية مؤسسية متطورة
قادرة على احتكار الفاعلية السياسية الجماعية ،وقدرة هذه البنية على المراوغة.
 .1استراتيجية عرفات :احتكار الفاعلية السياسية الجماعية وتوسيع هامش
المناورة

اعتبرت قيادة منظمة التحرير ،مباشرة بعد توقيعها أوسلو ،تدشين السلطة الفلسطينية "حدثَ
تحرير" ،والخطوة األولى في طريق حق تقرير المصير وبناء الدولة ،ولم يكن ينقصها آنذاك الشرعية
والتأييد الشعبي الواسع .لكن ،لم تعكس األعوام الستة التي تبعت تأسيس السلطة الفلسطينية هذا
المسعى فحسب ،بل كذلك إمكان تح ّول أجهزتها األمنية المختلفة إلى أجنحة مقاومة ،في حال
حا ،بقبولها مبدأ الدولة الفلسطينية المستقلة .لهذا
حا ال تصري ً
نكثت إسرائيل بما أوحت به ،تلمي ً
السبب ،صمم عرفات بنية النظام السياسي الفلسطيني بشكل هجين ،فهو نواة لدولة مستقبلية ذات
هيكل مركزي ،له وزارات وأجهزة حكومية مختلفة ومجلس تشريعي ،لكن أذرعتها األمنية تشبه في
بنيتها الشاملة قوات حركة فتح ومنظمة التحرير في لبنان ،فهي المركزية وفق خلفياتها االجتماعية
المتباينة وتشتتها المؤسسي وتداخلها الوظيفي ونظام تواصلها غير الرسمي ،وهي كذلك مركزية
على مستوى كل جهاز أمني على حدة ،وباجتماعها في التواصل مع عرفات حص ًرا وعلى نحو
شخصي ،فحسب(.((6

نص على الحاجة إلى إعادة
أُ ّسست األجهزة األمنية الفلسطينية وفقًا للبند الثامن من اتفاق أوسلو ،الذي ّ
"النظام العام واألمن الداخلي" في الضفة الغربية وقطاع غزة ،من خالل قوات شرطة متينة .وحددت
اتفاقات القاهرة ( ،)1994عددهم بـ  ،9000منهم  7000من العائدين من المنفى ،و 2000من المحليين،
وتك ّونت من أربعة أجهزة .ووسعت اتفاقية طابا ( )1995مساحات سيطرتها لتشمل مناطق أغلبية
التجمعات السكانية الكبرى التي ُعرفت بمناطق (أ) ،ليُضاف إليها جهازان ،ويزداد عددها إلى ثالثين
ألفًا ،من ضمنهم اثنا عشر ألفًا من العائدين .كما اشترط أوسلو  2أن تتسلح قوات األمن باألسلحة
الخفيفة ،وبناء قاعدة بيانات حول هذه األسلحة لدى إسرائيل ،لضمان مراقبتها(.((7
)(68

Tariq Dana, "Israeli Conception of 'Peace' as Indirect Colonial Rule," in: Jürgen Mackert, Hannah Wolf & Bryan
S. Turner (eds.), The Condition of Democracy, vol. 3: Postcolonial and Settler Colonial Contexts (London: Routledge,
2021), pp. 71–89.

)(69

Neri Zilber & Ghaith Al–Omari, "State with No Army, Army with No State: Evolution of the Palestinian Authority
Security Forces 1994–2018," Policy Analysis, Policy Focus 154, The Washington Institute for Near East Policy,
27/3/2018, pp. 7–8, accessed on 13/10/2021, at: https://bit.ly/2ZRecUz
Ibid., p. 5.
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على الرغم من هيكليتها الفوضوية ،فإن إنجاز هذه البنية األمنية األبرز كان احتواءها شبكة المنظمات
الجماهيرية الواسعة المشتتة التي نشطت في مرحلة االنتفاضة األولى ،و َم ْركزتها في مجموعة من
األجهزة األمنية .فعلى سبيل المثال ،مثّل جهازَا االستخبارات العسكرية والمخابرات العامة إطا ًرا جرى
فيه توظيف العائدين ،في حين مثّل جهازَا األمن الوقائي ،وجهاز األمن الوطني المتضخم ،الوعاء
صمم للهيمنة،
المؤسسي الذي جرى فيه دمج شبكات تنظيم فتح المحلية .غير أن هذا التوزيع الذي ُ
وفق قاعدة "ف ّرق تسد" ،أ ّدى الحقًا دو ًرا سلب ًيا بعد عام واحد من اندالع االنتفاضة الثانية ،كما سنناقش
الحقًا.
في النصف الثاني من التسعينيات ،اتسم سلوك السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات باستراتيجيتين
متمايزتين :األولى محاولتها فرض سطوتها على المجتمع الفلسطيني في األراضي المحتلة ،وإثبات
كفاءتها في احتكار الفاعلية السياسية الجماعية .وال يزال العديد من الفلسطينيين يتذكر حتى هذا
اليوم أحداث مسجد فلسطين في مدينة غزة في تشرين الثاني /نوفمبر  ،1994حيث فرقت قوات األمن
الفلسطينية مظاهرة سلمية ألنصار حركة حماس بالرصاص الحي ،ما أودى بحياة  17منهم .كما ما زال
خصوصا
يتذكر حمالت المطاردة واالعتقال والتعذيب لقيادات حركتَي الجهاد اإلسالمي وحماس،
ً
بعد سلسلة العمليات االستشهادية التي نفّذتها في القدس وفي الداخل المحتل منذ عام .1948
كما أظهرت السلطة كفاء ًة في التنسيق األمني مع إسرائيل في إحباط عمليات عسكرية نوعية ،اشتهر منها
المساعدة في كشف مكان الجندي اإلسرائيلي نخشون فاكسمان في عام  ،1994بعد ثالثة أيام فحسب
من اختطافه من عناصر من حركة حماس .وساهم التعاون األمني في تفكيك التنظيم العسكري المركزي
لحماس ،كتائب عز الدين القسام؛ ففي مطلع عام  ،1996اغتالت إسرائيل المهندس الفلسطيني يحيى
عياش ،بعد أن نجحت في تصفية العديد من قيادات التنظيم الميدانية .ومع حلول عام  ،1998وصلت
السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع قيادات حركة حماس جرى بموجبها تجميد عملها العسكري.
أما االستراتيجية الثانية التي انتهجها عرفات ،فقد كانت في توسيع هامش المناورة لدى أجهزته األمنية.
جرى ذلك من خالل تجاوزه ما حددته االتفاقات المرحلية من عدد عناصر األمن ونوعية تسليحهم .فقد
تضخم عددهم من ثالثين ألفًا إلى ما يزيد على خمسين ألفًا ،كما جرى إخفاء قوائم أفراد األمن ،وتجاوز
التنسيق مع اإلسرائيليين في ما يتعلق بعدد األسلحة ونوعيتها ،الذي فاق ،بحسب أحد التقديرات ،أكثر من
أربعين ألف قطعة زائدة على المسموح به ،بما يشمل قذائف هاون وآر پي جي  ،RPGإضاف ًة إلى تطوير
قدرات تصنيع أسلحة محلية( .((7أما من الناحية الهيكلية ،فأسست السلطة أجهز ًة إضافية جديدة ،ليصبح
عددها بحلول عام  ،2000عشية االنتفاضة الثانية ،اثني عشر جهازًا(.((7
أخي ًرا ،جرى تعبئة األجهزة األمنية الجديدة على مستوى الهوية الوطنية ،وهي المهمة األيسر آنذاك ،فقد
كانت أغلبية عناصرها إما من المقاتلين السابقين العائدين من الخارج ،وإما من المناضلين الذين قادوا
Ibid., pp. 5–6.
Ibid., p. 6.
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االنتفاضة األولى .وقد كان أحد تعبيرات ذلك في تلك المرحلة ردة فعل األجهزة األمنية تجاه القوات
اإلسرائيلية ،في هبة النفق الشعبية في أيلول /سبتمبر  1996التي سقط فيها عشرات الشهداء ومئات
الجرحى .وقتذاك ،أبصرت إسرائيل قوات األجهزة األمنية ،التي ساهمت هي في تمرير السالح إليها،
تطلق النار على جنودها وتقتل منهم  17ضابطًا وجنديًا ،وهو الحدث الذي سوف تتعلم دروسه في أثناء
تحضيرها لمواجهة انتفاضة األقصى بعد سنوات قليلة.
الشكل ()4
الحكامة الكولونيالية اإلسرائيلية ()2000–1994

المصدر :من إعداد الباحثين.

بذلك ،ومع نهاية التسعينيات ،كما يوضح الشكل ( ،)4كانت شبكة البنى السياسية الواسعة التي م ّيزت
مرحلة االنتفاضة األولى ،واتسمت بالمركزية شديدة ،قد انتظمت في مجموعة من األجهزة األمنية
ذات طابع مركزي ،تتبع كلها مباشر ًة عرفات ،وتحتكر بدورها الفاعلية السياسية الجماعية ،وتملك
هامشً ا من المناورة .غير أن اجتماع هذين الشرطين كان أبعد من أن يفضي إلى دولة مستقلة ،بل كان
في أفضل أحواله ،كما يوضح الشكل ( ،)5صيغ ًة من صيغ الحكم غير المباشر المرتبط بنظام الحكامة
الكولونيالي ،وهو أقصى ما كانت الحكومة اإلسرائيلية قادر ًة على القبول به .هكذا ،ومع استمرار
السياسات االستعمارية االستيطانية التي ضاعفت عدد المستوطنين في األراضي المحتلة ليزيد عددهم
في عهد حكومة إيهود باراك إلى مئتي ألف مستوطن( ،((7ومع انهيار محادثات السالم في كامب ديفيد
في أواخر عام  ،2000أخذت العملية السياسية مجرى آخر ،واندلعت االنتفاضة الثانية التي حاول
عرفات تز ّعمها خشية أن تجرفه ،لكنها على أي حال جرفته.
)(73

Jeremy Pressman, "The Second Intifada: Background and Causes of the Israeli–Palestinian Conflict," Journal of
Conflict Studies, vol. 23, no. 2 (2003), p. 120.
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الشكل ()5
شرطا الحكم غير المباشر في مرحلة أوسلو

المصدر :من إعداد الباحثين.

 .2طي صفحة عرفات :قمع االنتفاضة الثانية والقبض على الفاعلية السياسية
الجماعية

ثمة خالف في الحلقة الضيقة التي رافقت عرفات عن مدى مسؤوليته في التخطيط لالنتفاضة الثانية
أو التمهيد لها .فعلى سبيل المثال ،يؤكد ممدوح نوفل ومروان كنفاني ،وكالهما اضطلع بأدوار استشارية،
أن اندالعها كان برعايته وتخطيطه( ،((7في حين يروي أحمد قريع أن عرفات وجد نفسه مجب ًرا على القيادة
لقطع الطريق على "قوى فلسطينية معارضة" (المقصود بالطبع حركة حماس) رغبت في "تعزيز حضورها
السياسي ،وطرح برنامجها كخطة بديلة من برنامج السلطة الفلسطينية"( .((7لكن تشترك أغلبية وجهات
النظر ،في أن عرفات – ربما كغيره – كان قد توقعها ،وأنه حاول أن يستفيد منها للضغط على إسرائيل
للقبول بتفسيره اتفاق أوسلو ،أي إعطاء الفلسطينيين دول ًة معقولةً ،عاصمتها القدس الشرقية .غير أن
محاولته لم ِ
تؤت أُكلها بسبب سوء التقدير من جهة أولى ،وسوء اإلعداد من جهة ثانية ،واألهم من ذلك،
من جهة ثالثة ،هو التحول الذي جرى في بنية الفاعلية السياسية الجماعية الذي ساهم هو في صنعه.
أما سوء التقدير ،فتجلى في قراءة مخطئة كلّ ًيا للوضع اإلقليمي والدولي عقب انتهاء الحرب الباردة،
وصعود المحافظين الجدد في الواليات المتحدة ،وزاد الطين ِبلّة في العام الثاني لالنتفاضة هجمات
الحادي عشر من سبتمبر  2001التي خلقت ج َّوا دول ًيا ال يتف ّهم ممارسة العنف من أجل التغيير
السياسي ،كما كانت الحال في عالم ما قبل انهيار االتحاد السوفياتي الذي جاء منه عرفات ،حيث
طالب الرئيس األميركي جورج بوش االبن حينها ،الفلسطينيين ،بإصالح السلطة الفلسطينية وتفكيك
التنظيمات المسلحة وانتخاب قيادة جديدة للسلطة الفلسطينية(.((7
( ((7مروان كنفاني ،سنوات األمل (القاهرة :دار الشروق ،)2007 ،ص  ،334–332ص383؛ مصطفى البرغوثي [وآخرون]" ،وجهات
نظر في تطورات االنتفاضة وأهدافها" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،12العدد ( 47صيف  ،)2001شوهد في  ،2021/10/13في:
https://bit.ly/2YKsQMJ

( ((7أحمد قريع ،الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات :من أوسلو إلى خريطة الطريق – 3 :الطريق إلى خريطة الطريق–2000 ،
( 2006بـيــروت :مؤسسة الــدراســات الفلسطينية ،)2011 ،ص 47؛ مــع العلم أن هــذا الـخــاف أيـ ًـضــا ينسحب على النخب السياسية
اإلسرائيلية ،ينظر :زاكي شالوم ويوعاز هندل" ،السمات الفريدة لالنتفاضة الثانية في معارك إسرائيل" ،تسافا ِ
ف إستراتيجيا ،مج ،3
العدد ( 1أيار /مايو  ،)2011ص  ،15شوهد في  ،2021/10/13في[ https://bit.ly/3ll9lDD :بالعبرية]
(76) Husam Mohamad, "President George W. Bush’s Legacy on the Israeli–Palestinian 'Peace Process'," Journal of

International and Area Studies, vol. 22, no. 1 (June 2015), p. 79.
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أما سوء اإلعداد ،ففي تعويله على والء قاعدته الفتحاوية ،وعلى تعاون الفصائل الفلسطينية األخرى.
فقد أسس عرفات منذ بداية االنتفاضة مجموعات "كتائب شهداء األقصى" التي كانت أغلبية أعضائها
إما من أفراد األجهزة األمنية ،أو تحت تغطيتها ،ومرتبطة من خالل تنظيمات فتح اإلقليمية به مباشرة،
وعلى نحو عشوائي وغير رسمي( .((7وقد أمر كذلك قادة األجهزة األمنية بغض الطرف عن تسليح
خصوصا حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ،إضاف ًة إلى الجبهة الشعبية ،على أملِ
الفصائل األخرى،
ً
احتوائها(.((7
كان عرفات مخطئًا في تقديراته ،ففي العام الثاني لالنتفاضة ،بدا كأ ّن كتائب شهداء األقصى التي
تكاثرت مجموعاتها بعد انهيار األجهزة األمنية وضعف قياداتها ،تتمرد عليه ،وال تقبل بإدارته السياسية
لالنتفاضة .وقد تجلّى ذلك في إصرار العديد من المجموعات على مواصلة المقاومة المسلحة في
أساسا من
األوقات التي احتاج فيها إلى التهدئة والتفاوض .والسبب في ذلك أن قواعد فتح ،المشكّلة
ً
فتحاويين محليين كانت ناقمة على نظام المحسوبية الذي أرساه عرفات ،والذي فضّ ل العائدين على
حساب المحليين ،إلى درجة أ َّن لغة الشارع آنذاك ربطت بين شريحة مديري القطاع العام المتضخمة
في السلطة وشريحة العائدين؛ ما أنتج انقسامات لم تقد إلى فشل سياسي وعسكري فحسب ،بل أدت
كذلك إلى مساعدة إسرائيل في عزل عرفات حين نجح شارون ،صاحب الثأر الشخصي القديم معه،
أساسا ،يسيطر على فتح،
في العام الثالث لالنتفاضة ،في إقناع اإلدارة األميركية بأ َّن عرفات ما عاد،
ً
وبات من الضروري البحث عن بديل منه يفرض السيطرة(.((7
أساء عرفات أيضً ا تقدير حجم حماس وقدرتها على االنقالب على خطته لتجيير االنتفاضة ،وكان
خصوصا وهو األعرف
لذهابه إلى المواجهة مع إسرائيل من دون تسوية تناقضاته معها آثار وخيمة،
ً
بعمقها في المجتمع الفلسطيني .فحينما انطلقت االنتفاضة الثانية ،لم يكن لدى حماس أي سبب
للثقة بعرفات وبإدارته السياسية .وما كان من الممكن توقع أن تمنحه سري ًعا الثقة ،ولم يكن قد مضى
وقت طويل على خروجها من تجربة مريرة تحت سياط أجهزته األمنية،
على أغلبية قياداتها وعناصرها ٌ
أصل
ً
ومنهم من قصفته طائرات إسرائيل في سجون السلطة في أثناء االنتفاضة .هذا عدا أنَّها لم تكن
تق ّر بشرعية عرفات مرجعي ًة سياسية ،ولم تكن لتلتحق بمغامرة قد ينتج منها سقف سياسي ترفضه ،هو
سقف أوسلو .بذلك ،أظهرت حماس براع ًة منقطعة النظير في إعادة بناء تنظيمها من القاع بسرعة فائقة.
وفي خالل عام واحد ،وبعد تح ّول االنتفاضة إلى العمليات االستشهادية ،استطاعت تص ّدرها ،وأصبح
مسلّ ًما لها قيادتها ،وأنها صاحبة القول الفصل في قرار الهدوء والمواجهة.
Zilber & Al–Omari, pp. 20–21.
Ibid., pp. 12–13.
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( ((7محمود الناطور (أبو الطيب) ،حركة فتح :بين المقاومة واالغتياالت ،المجلد الثاني ( 2004–1983عمان :دار األهلية،)2014 ،
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Graham Usher, "Facing Defeat: The Intifada Two Years On," Journal of Palestinian Studies, vol. 32, no. 2 (Winter 2003),
pp. 21–40.
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لكن ،وما يوازي العوامل السابقة كلها أهمية ،في رأينا ،هو التحول الذي جرى على بنية الفاعلية
السياسية الجماعية .فقد أدت عملية المأسسة السياسية التي باشرها عرفات في سنوات أوسلو القصيرة،
وما صاحبها من َمركزة لشبكات التنظيمات الفلسطينية في مختلف التجمعات الفلسطينية في األراضي
المحتلة ،إلى َسلب الفاعلية السياسية الجماعية أهم ركائز قوتها التي اتّسمت بها في مرحلة ما قبل
أوسلو ،وهي التشتت والالمركزية ،والتي منحتها الرشاقة وصعوبة التحديد ،كما سبق أن ناقشنا ذلك
في المبحث األول من هذه الدراسة.
نتج من ذلك مأسسة نمط المقاومة ،الذي على خالف سابقه ،امتاز بثقل الحركة وسهولة تعريفه
وتحديده؛ ما س ّهل على حكومة شارون في نهاية آذار /مارس  2002تعريف االنتفاضة باعتبارها حربًا.
لتقوم ،بذريعة اغتيال وزير السياحة اإلسرائيلي رحبعام زئيفي والعمليات االستشهادية ،باجتياح المدن
الفلسطينية ،وعزل بعضها عن بعض ،ومحاصرة عرفات في المقاطعة في رام الله ،وعزله عن أجهزته
األمنية التي جرى استهدافها بالقصف الجوي( ،((8قبل أن يعتقل الجيش اإلسرائيلي أغلبية عناصرها
ويج ّردها من السالح بطريقة مذلة .بذلك ومع حلول أواسط عام  ،2003كانت إسرائيل قد قبضت
على بنية سلطة عرفات البيروقراطية وقاعدتها االقتصادية التي شملت مرافق القطاع العام والشبكات
التجارية والبنوك(.((8
أما فصائل المقاومة األخرى ،التي كانت قد أعادت تنظيم نفسها على عجل في العام األول من
االنتفاضة الثانية ،فواجهتها إسرائيل بما س ّمته استراتيجية "قطع رؤوس األفاعي" .فقد ركزت أجهزتها
األمنية على قتل قادة المجموعات التنظيمية واعتقالهم باستخدام الصواريخ الموجهة وتقنيات التفخيخ
بالمتفجرات ،بدلً من التركيز على جميع العناصر الفاعلة في المقاومة؛ ما أ ّدى ،بالتد ّرج ،إلى استنزاف
وشل قدراتها القيادية في مختلف مناطق الضفة الغربية ،لكن ،بدرجة أقل بكثير في
ّ
فصائل المقاومة
حل له سوى االنسحاب منه في صيف عام .2005
قطاع غزة الذي لم يجد شارون ً
بذلك ،ومع دخول االنتفاضة الثانية مرحلة االحتضار ،شهدت األراضي الفلسطينية المحتلة انهيا ًرا
متتاب ًعا لمؤسسات السلطة ،لتستغيث نخبة السلطة المذعورة وقيادة فتح السياسية بمحمود عباس
إلدارة الهزيمة الذي قاد مع شخصيات سياسية من منظمة التحرير ،ومن مؤسسات المجتمع المدني،
تيا ًرا يدعو إلى اإلصالح وكسر تف ّرد عرفات بالقرار .وهي الدعوة التي دعمتها الواليات المتحدة
عبر خطة "خريطة الطريق" في نيسان /أبريل  .2003كان ذلك في الوقت الذي كان عرفات يصف
كل من الواليات المتحدة وإسرائيل قد قررتا عزله سياسيًا
عباس بأنه "كرزاي فلسطين" ،مدركًا أ َّن ً
كل ألسبابه
نخب سياسية فلسطينية مختلفة أيضً ا مقتنعة بضرورتهّ ،
عبر فرض "اإلصالح" الذي كانت
ٌ
الخاصة .بذلك نشأ وضع مفارق ،ففي حين كانت مجموعة عباس ،المدعومة من أغلبية "حركة فتح"
السياسية ،رافضة استبعاد عرفات سياسيًا ،كانت متحمس ًة للطريقة التي باشرت من خاللها إسرائيل
Zilber & Al–Omari, p. 20.
Salim Tamari, "Who Rules Palestine?" Journal of Palestinian Studies, vol. 31, no. 4 (Summer 2002), pp. 102–113.

)(80
)(81
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حل بهدوء ،لوال رحيل عرفات الغامض
والواليات المتحدة بإجراءات عزله .وما كان لهذا التناقض أ ْن يُ َّ
وطي صفحته في اآلن
خلَفه لتب ّنيه رم ًزا وشهي ًدا،
في تشرين الثاني /نوفمبر  2004الذي أتاح فرصة لمن َ
ّ
نفسه.

ً
ثالثا :الحكامة الكولونيالية اليوم :حكم مباشر في الضفة
وحكم غير مباشر في غزة
حا ،هدف إلى تشكيل
بعد انتخابه ً
جا إصالحيًا طمو ً
رئيسا باألغلبية ،حمل محمود عباس على ظهره برنام ً
أرضية لتنسيق العمل السياسي بين الفصائل الفلسطينية ،عبر الدعوة إلى انتخابات تشريعية تضمن
احتواء حركة حماس باعتبارها معارضة برلمانية ملتزمة بحدود النظام السياسي الفلسطيني الرسمي.
وقد هدف برنامجه أيضً ا إلى إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية وفق قواعد الشفافية التي تعتمدها
المؤسسات الدولية؛ أي وفق نظم إدارية ومحاسبية ورقابية أفضل .أما المنطق السياسي لبرنامجه،
فتمثل في فرض الدولة على الواليات المتحدة أم ًرا واق ًعا عبر بنائها تحت االحتالل.
غير أن هذا البرنامج الذي قُ ّدم ،بوصفه قشة الغريق ،لم يكن ناب ًعا من ضرورات إصالحية داخلية
فحسب ،بل كان كذلك التزا ًما تجاه الواليات المتحدة ،وثم ًنا سياسيًا لهزيمة االنتفاضة الثانية .فقد
استنتجت اإلدارة األميركية ،بتحريض إسرائيلي ،أن على الفلسطينيين ،إن رغبوا يو ًما في مناقشة حق
تقرير مصيرهم ،أن ينبذوا "العنف واإلرهاب" .وقد ق ّيم األميركيون واإلسرائيليون تجربة االنتفاضة
الثانية ،ووجدوا أن عرفات استطاع إشعال االنتفاضة المسلحة عبر األجهزة األمنية التي صممها بطريقة
فوضوية وغير رسمية تابعة له شخص ًيا .لذلك ،كان شرطهم األساسي هو إعادة هيكلة السلطة وإعادة
تنظيمها وفق قواعد إدارية ومالية حديثة ،ووضع ميرانيتها التي تشمل أموال المقاصة والدعم الدولي
تحت مقص الرقابة اإلسرائيلية – الدولية( ،((8وتدريب عناصر األجهزة األمنية وفق قواعد االنضباط
العسكري ،بإشراف أميركي ،ووضع مخصصات أفرادها المالية تحت رقابة البنوك ،على أن تعمد هذه
األجهزة في موازاة ذلك إلى استعادة األمن وضبط النظام.
غير أ ّن رياح المسار السياسي جرت بما ال تشتهي سفن آمال السلطة الفلسطينية الجديدة على
المستويات كلّها؛ فقد مكّن االستسالم الفلسطيني في الضفة الغربية للتنسيق الشامل مع إسرائيل،
واستفادة األخيرة ،بدعم أميركي ،من التطور في السوق العالمية لتكنولوجيا الرقابة والسيطرة ومكافحة
خصوصا بعد هجمات  11سبتمبر  ،2001إلى تصميم مصفوفة سيطرة أ ّدت إلى
اإلرهاب والتجسس،
ً
أي قدرة على المراوغة.
إدماج السلطة الفلسطينية ،بنيويًا ،في نظام الحكامة الكولونيالية ،ومن ث ّمَ ،سلْبها ّ
أما في قطاع غزة ،فذهب المسار السياسي ،بعد سيطرة حركة حماس على مؤسسات السلطة هناك،
في اتجاه آخر؛ إذ على الرغم من الحصار المحكم واالحتالل الجوي والبحري والرقمي الذي شكل
مصفوفة موت ،فإن المقاومة راكمت حتى هذا اليوم ،بعد مسيرة طويلة من الصراع مع إسرائيل ،تخلّلها
( ((8حول الدور الذي قام به التمويل الدولي في ضبط المجتمع الفلسطيني ،ينظر.El–Kurd :
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أربع عمليات عسكرية كبرى ،ما جعلها تحقق شرطي الحكم غير المباشر في غزة ،أي احتكار الفاعلية
تفسر ،بحذر شديد ،ال َه َوس
السياسية الجماعية هناك والقدرة على المراوغة ،وهو من العوامل التي قد ّ
اإلسرائيلي في ممارسة العنف المر ّوع تجاه القطاع .فالهوس بالعنف المؤسسي المروع والواسع ،قد
يكون تعويضً ا عن العجز في فرض الحكم المباشر ،وفي تقويض الفاعلية السياسية الجماعية .ومنذ
ذلك الحين ،أخذ نظام الحكامة الكولونيالية في األراضي المحتلة مسارين متوازيين؛ فهو نظام حكم
مباشر في الضفة ،ونظام حكم غير مباشر في غزة.
 .1مصفوفة الحكم المباشر في الضفة الغربية :دور التكنولوجيا فائقة التطور

يعتبر العديد من الباحثين عهد محمود عباس تجلّ ًيا للمسار الذي أنتجته عملية أوسلو؛ أي إنه انتصار
أل تعمينا
للتفسير اإلسرائيلي لالتفاق على التفسير الفلسطيني له .غير أن صحة هذه المقولة يجب ّ
عن حقيقة أن االنتفاضة الثانية كانت أيضً ا مرحلة فاصلة ،أحدثت نقل ًة ال رجعة عنها في المجتمع
والسياسة اإلسرائيلية نحو اليمين ،كما أنتجت انقسا ًما سياسيًا وجغرافيًا في الحركة الوطنية الفلسطينية
بدل من سلطة واحدة .لكن ما يهمنا في هذه الدراسة
ومؤسساتها السياسية ،أدى إلى نشوء سلطتين ً
ليس هذا وال ذاك ،بل يهمنا تطور نظام الحكامة الكولونيالي الذي أصبح في الضفة الغربية أشد تركيبًا
وتعقي ًدا من أي وقت مضى.

لقد كان الدرس الرئيس الذي تعلّمته إسرائيل من تجربة االنتفاضة الثانية هو عدم ثقتها بأي بنية مؤسسية
مستقلة عنها إلدارة شؤون األراضي المحتلة ،قد تمنحها تلك االستقاللية هامش المناورة الذي
يساعدها في مساومة األمن في مقابل المطالب السياسية .لهذا السبب ،عمدت الحكومات اإلسرائيلية
المتعاقبة منذ وصول محمود عباس إلى السلطة ( ،)2005بالتعاون مع الواليات المتحدة و"مجتمع
الداعمين" الدولي ،إلى إعادة تعريف مفهوم "بناء الدولة" وتجريده من مضمونه السياسي ،لتقصره على
مجموعة من المعايير التقنية واإلدارية المنزوعة من وصفات نيوليبرالية ،لتصبح السلطة الجديدة ،من
خلف شعارات الشفافية والكفاءة اإلدارية" ،ماكينة ضد السياسة" ،على حد تعبير توفيق حداد( .((8وفي
الواقع ،ثبت أن تجريد بناء الدولة من مضمونه السياسي ال ينتج نظا ًما أكثر نزاهة ،بل شبكات محسوبية
طفيلية ونيوباترومانيالية ،تتمتع بامتيازات اقتصادية توفرها له عالقته مع نظام الحكامة الكولونيالي ،ومن
مصلحتها بقاء هذه العالقة(.((8
توسع
في موازاة ذلك ،وظّفت إسرائيل التكنولوجيا الفائقة (التي لم يكن من الممكن تخيّلها من دون ّ
الطلب العالمي عليها في مرحلة ما بعد هجمات نيويورك وواشنطن( )((8لتطوير ما يس ّميه جيف هالبر
"مصفوفة السيطرة"  ،Matrix of Controlالتي تدير "تدفقات النشاط الفلسطيني في المكان والزمان"
)(83

Toufic Haddad, Palestine Ltd.: Neoliberalism and Nationalism in the Occupied Territory (London/ New York: I.B
Tauris & Co. Ltd, 2016), p. 278.

)(84

Ibid., pp. 234–235; Tariq Dana, "Crony Capitalism in the Palestinian Authority: A Deal Among Friends," Third
World Quarterly, vol. 41, no. 2 (2020), pp. 247–263.

)(85

Neve Gordon, "Israel’s Emergence as a Homeland Security Capital," in: Elia Zureik, David Lyon & Yasmeen
Abu–Laban (eds.), Surveillance and Control in Israel/Palestine (London: Routledge, 2010), pp. 154–155.

104

العدد  - 38المجلد Issue 38 - Volume 10 / 10
خريف   Autumn 2021

وتسيطر عليها( ،((8عبر مجموعة أنظمة مترابطة للمراقبة ،يعضد بعضها بعضً ا لتشكل احتاللً أفق ًيا
فاصل يمتد إلى مئات الكيلومترات ومجه ًزا
ً
وعموديًا في اآلن نفسه .وتشمل هذه المصفوفة )1 :جدا ًرا
بأسوار إلكترونية وأجهزة رقابة وإنذار(((8؛  )2تقسي ًما إقليم ًيا حول مختلف التجمعات الفلسطينية إلى
مناطق معزولة بشبكة مستوطنات تمثل حصونًا أمنية ورقمية شاملة(((8؛  )3شبكة حواجز عسكرية ثابتة
ومؤقتة تجمع وتحلل المركبات البيومترية (كبصمات األصابع وشبكية العين والوجه) للفلسطينيين
الذين يمرون بصفة دورية منها بأحدث التقنيات الرقمية(((8؛  )4برنامج طائرات مس ّيرة تسيطر على
شامل لشبكات االتصاالت واإلنترنت(((9؛  )6يعضدها كلها
ً
المجال الجوي(((9؛  )5واحتاللً رقم ًيا
مجموعة متجددة من القوانين العسكرية الخاصة(.((9
تتضافر هذه األنظمة كلها للسيطرة على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية ،ويربط بينها ما ّديًا
"خطوط" الطرق السريعة والطرق االلتفافية ،وتقن ًّيا أنظمة متطورة من كاميرات المراقبة فائقة الجودة،
وبرمجيات ذكية قادرة على تحليل أنماط الحركة الجماعية والفردية والتنبؤ بها ،وتحديد مواقع العناصر
البشرية التي قد تمثل تهديدات أمنية( .((9وفي حين اعتمدت الحكامة الكولونيالية في األراضي المحتلة
أساسا على الوجود اإلقليمي اإلسرائيلي والحكم غير المباشر للسكان ،فقد مكّن
قبل االنتفاضة الثانية
ً
التطور التكنولوجي إسرائيل من السيطرة على الفلسطينيين في مساحاتهم المحصورة ،على نح ٍو انتقائي
ومحوسب ،ومن ثم ،جعلها أقل اعتمادية على السلطة الفلسطينية ،مقارنة بمرحلة عرفات .لقد ح ّولت
التكنولوجيا الفائق ُة الضف َة الغربي َة إلى أحد أكبر مختبرات السيطرة على اإلطالق ،ومكّنت إسرائيل
حا على
من تسويق هذا النموذج عالم ًيا بوصفه "عالمة تجارية"( ،((9ليصبح احتاللها للفلسطينيين مرب ً
المستوى االقتصادي ،إلى حد اعتباره "احتاللً نيوليبراليًا"(.((9
Jeff Halper, War against the People (London: Pluto Press, 2015), pp. 149–150.
Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation (London/ New York: Vreso, 2007), pp. 161–163.

)(86
)(87
)(88

Elia Zureik, "Strategies of Surveillance: the Israeli Gaze," Jerusalem Quarterly, no. 66 (Summer 2016),
pp. 16–17.

( ((8نــايـجــل بــارســونــز وم ــارك ب .ســالـتــر" ،الـسـيــاســات الـحـيــويــة اإلســرائـيـلـيــة :اإلغ ــاق والـتــأريــض والـتـحـكــم فــي األراض ــي الفلسطينية
المحتلة" ،عمران ،مج  ،2العدد ( 7شتاء .)2014
(90) Stefan Borg, "Assembling Israeli Drone Warfare: Loitering Surveillance and Operational Sustainability," Security
Dialogue, vol. 52, no. 5 (2021), pp. 11–13

( ((9عنان أبو شنب" ،اتصال متقطع :السيطرة اإلسرائيلية على البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية وتأثيرها
على الحقوق الرقمية" ،حملة – المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي (كانون األول /ديسمبر  ،)2018شوهد في ،2021/10/13
فيhttps://bit.ly/3jFLUUO :
& (92) Nurhan Abujidi, "Surveillance and Spatial Flows in the Occupied Palestinian Territories," in: Zureik, Lyon
Abu–Laban (eds.), pp. 315–317.
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Text, vol. 29, no. 2 (Summer 2011), p. 68.
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من ناحية أخرى ،أدى االلتزام الفلسطيني بالتعاون الشامل مع إسرائيل ،وبإشراف مباشر أميركي
وأوروبي ،إلى رقمنة التنسيق األمني وتطويره بطريقة أصبح من الصعب ،إن لم يكن من المستحيل،
الفكاك منه .فقبل االنتفاضة الثانية كان تبادل المعلومات بين السلطة وإسرائيل محصو ًرا في ما يرغب
عرفات في السماح به ،عن طريق لجنة أمنية مشتركة تشكلت من ممثلين من األجهزة األمنية للفروع
المختلفة من كل جانب ،تجتمع دوريًا ،في حين انحصرت التوغالت األمنية اإلسرائيلية في حاالت
"مطاردة ساخنة" ،لكنها نادرة ج ًدا( .((9وفي ظل تخلف قدرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية وأنظمة رقابتها
وتشتتها المؤسسي( ،((9كانت عملية التنسيق األمني تتوقف على رغبة عرفات شخص ًيا في مشاركة
المعلومات التي يرغب في مشاركتها وفق الظروف والمصالح السياسية ،األمر الذي منحه هامشً ا
للمناورة .يكفي التذكر أ ّن إسرائيل فشلت في إدانة أبرز قيادات كتائب شهداء األقصى ،التابعة لحركة
فتح ،مروان البرغوثي ،إلّ باجتياح مدينة رام الله والسيطرة على األرشيف الورقي ،والعثور على أوراق
تحوي أوامر موقعة من عرفات شخص ًيا لتمويل مجموعة فتحاوية مسلّحة(.((9
ما عاد هذا ممك ًنا في عهد محمود عباس .فمنذ أواخر عام  ،2007لم يج ِر تطوير آليات التنسيق عبر ثمانية
مكاتب إقليمية يعمل فيها ضباط فلسطينيون وإسرائيليون ،فحسب( ،((9بل أُجبرت الحكومة الفلسطينية
على تنفيذ خطة "إصالح إداري" جرى من خاللها رقمنة األرشيفات األمنية واإلدارية والمدنية كلها
لدى السلطة الفلسطينية ،وربطها بإسرائيل ،بإشراف فروع لشركات عالمية تضمن عملية تدفق فورية
وشاملة ومصنفة المعلومات كلها ،بما فيها بيانات السجالت المدنية ،حيث بات من الممكن القول
إن المعلومات األمنية تصل إلى األجهزة األمنية اإلسرائيلية في الوقت نفسه الذي تصل فيه إلى نظيرتها
الفلسطينية.
ما يوازي ذلك أهميةً ،هو عملية "اإلصالح األمني" الشامل لألجهزة األمنية الفلسطينية ،التيجرى من خاللها
تدريب جيل جديد من عناصر األمن الفلسطينية على مبادئ حفظ النظام ومكافحة الشغب واإلرهاب،
بدلً من تعبئتها بهوية نضالية( .((10وأخي ًرا ،استطاعت حكومة فياض ،بالتنسيق مع إسرائيل ،احتواء عناصر
الصف الثاني والثالث من كتائب شهداء األقصى الذين نشطوا في االنتفاضة الثانية ،وإدماجهم في هيراركية
األجهزة االستخبارية .وقد نشأ بذلك وضع يتّسم بالغرابة ،فقد وجد العديد من الناشطين الفلسطينيين
المحتجزين في مراكز اعتقال السلطة في عمليات تحقيق واستجواب مص ّورة يجريها رفاقهم السابقون في
المعتقالت اإلسرائيلية( .((10وقد ق ّدر أحد التقارير أ ّن التنسيق األمني نجح في إحباط أكثر من مئتي عملية
Zilber & Al–Omari, pp. 11–12.

)(96
)(97

& Ronen Bergman, Rise and Kill First: the Secret History of Israel’s Targeted Assassinations (London: Barnes
Noble, 2018), ch. 27.

)(98

"Documents Seized during Operation Defensive Shield linking Arafat to Terrorism – 15 Apr. 2002," Israel Ministry
of Foreign Affairs, 15/4/2002, accessed on 13/10/2021, at: https://bit.ly/3659S3V

(99) Zilber & Al–Omari, p. 53.
(100) Alaa Tartir, "The Evolution

and Reform of Palestinian Security Forces 1993–2013," Stability: International
Journal of Security and Development, vol. 4, no. 1 (2015).

( ((10مقابالت شخصية متقاطعة عبر الهاتف مع ثالثة فلسطينيين تعرضوا للتحقيق في جهاز أمني فلسطيني ،حزيران /يونيو .2021
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ضد قوات االحتالل بين تشرين األول /أكتوبر  2015وكانون الثاني /يناير  ،2016وتقليص عدد العمليات
الفردية خالل انتفاضة السكاكين إلى ما يقارب الـ  90في المئة حتى نهاية عام  ،2016كما أعادت األجهزة
األمنية الفلسطينية ،في عام  ،2016أكثر من  200إسرائيلي من مناطق سيطرتها(.((10
الشكل ()6
الحكامة الكولونيالية اإلسرائيلية بعد االنتفاضة الثانية

المصدر :من إعداد الباحثين.

في حين أدى التفوق التكنولوجي اإلسرائيلي إلى تحويل الضفة الغربية إلى مختبر رقابة وسيطرة وضبط،
أدت عمليات إعادة الهيكلة الشاملة وإعادة التنظيم اإلداري للسلطة الفلسطينية ،كما يوضح الشكل
( ،)6إلى إدماجها في نظام الحكامة الكولونيالي .فقد بات من الممكن القول إن بنية سلطة رام الله
التحتية والرقمية أصبحت تحت سيطرة الحكومة اإلسرائيلية؛ األمر الذي أدى عمل ًيا إلى سلب السلطة
أي قدرة على المناورة ،وهو أحد الشرطين الذي ال بد من توافره للحكم غير المباشر ،ما يعني إمكان
ّ
اعتبار الحكامة الكولونيالية هناك اليوم ،حك ًما مباش ًرا ،كما يوضح الشكل ( .)7هذا ،على األغلب،
عجز سلطة رام الله عن إيقاف التنسيق األمني أو حتى تجميده ،على الرغم من الضغط الشعبي
وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الثوري لحركة فتح.
الشكل ()7
شرطَا الحكم المباشر /غير المباشر في الضفة الغربية بعد االنتفاضة الثانية

المصدر :من إعداد الباحثين.
(102) Zilber & Al–Omari, p. 62.
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نجح نظام الحكامة الكولونيالي من خالل توظيفه مصفوفة أمنية فائقة التطور على المستوى
التكنولوجي ،وعبر التنسيق األمني مع السلطة ،في تفكيك التنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية،

وأظهر كفاء ًة عالية بتصفية خاليا المقاومة أو اعتقالها .وفي حين كان في إمكان المقاومين الفلسطينيين
في مراحل سابقة االختفاء سنوات طويلة ،كما سبق أن أشرنا في المبحث األول من هذه الدراسة ،فقد
انحدرت المدة الزمنية للقبض عليهم أو اغتيالهم في عهد محمود عباس ،كما يبين الجدول ،إلى يوم

واحد في ح ّدها األدنى ،وإلى شهور عدة في ح ّدها األقصى .فقد اعتقلت إسرائيل في آذار /مارس

 2011شابّين فلسطينيين بعد ثالثة أسابيع من تنفيذهم عملية طعن في مستوطنة إيتامار جنوب نابلس،

وبعد عشر سنوات ،في أيار /مايو  ،2021اعتقلت منتصر شلبي قرب رام الله بعد أربعة أيام فحسب من

تنفيذه عملية إطالق نار على حاجز زعترة العسكري وسط الضفة الغربية ،على الرغم من خل ّو سجالته
من أي نشاط سياسي سابق.

جدول يوضح أبرز عمليات اختفاء المقاومين في السنوات العشر الماضية
بعد تنفيذ عمليات مقاومة

تاريخ تنفيذ
العملية

اسم منفذ العملية

2011/3/11 1

أمجد عواد وحكيم عواد

مكان التنفيذ

مدة البحث عنه قبل
القبض عليه

حكيم عواد –
مستوطنة إيتامار–نابلس بعد  25يو ًما
أمجد عواد –  30يو ًما

2011/9/23 2

وائل أبو العرجة وعيل
سعدة

كريات أربع–الخليل

 11يو ًما

2014/4/14 3

زياد عواد وابنه عز الدين
عواد

حاجز ترقوميا–الخليل

2014/6/13 4

عامر أبو عيشة ومروان
القواسمي

 23يو ًما بحسب
الشاباك
 21يو ًما بحسب تقرير
عن زوجة زياد

غوش عتصيون–الخليل  102يوم

2015/6/19 5

محمد أبو شاهني ،أمجد
عني بوبني–غريب رام الله أقل من شهر
عدوان ،أرشف عامر،
أسامة أسعد ،محمد عدوان

 2016/11/14 6شادي أحمد مطاوع

بالقرب من مستوطنة
عتنيئيل–الخليل

يو ًما واح ًدا
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2016/7/1 7

محمد الفقيه

مستوطنة عتنيئيل–الخليل  26يو ًما

2018/1/9 8

أحمد نرص جرار

مفرتق مستوطنة حفات
جلعاد– نابلس

 28يو ًما

2015/2/5 9

عبد الحكيم عايص

مفرتق مستوطنة أرئيل–
سلفيت

 42يو ًما

2018/10/7 10

أرشف نعالوة

مستوطنة بركان–سلفيت  67يو ًما

 2018/12/13 11عاصم الربغويث

مستوطنة جفعات
أساف– رام الله

 26يو ًما

2019/2/7 12

عرفات ارفاعية

منطقة عني يعيل–القدس يو ًما واح ًدا

2019/8/8 13

نصري وقسام عصافرة

غوش عاتصيون–الخليل يومني

2019/8/23 14

سامر عربيد ،قاسم شلبي،
نظام سامي محمد ،يزن
حسني مغامس

مستوطنة دوليف–
بريزيت

 66يو ًما

حاجز زعرتة–نابلس

 4أيام

2021/5/2 15

منترص شلبي

المصدر :من إعداد الباحثين.

خالل عمليات اعتقال المقاومين كلها أو تصفيتهم ،وظفت األجهزة األمنية اإلسرائيلية مجموعة
كبرى من االستراتيجيات ،أهمها تطويق القرى المحيطة بموقع العملية ،وتنفيذ عمليات اعتقاالت
واستجوابات جماعية ،يتخللها أحيانًا إجراء فحوص جماعية للحمض النووي ،وتحليل مادة ضخمة
من الصور ومقاطع الفيديو التي تصورها الكاميرات المنتشرة على الطرق وتخوم المستوطنات ،ومن
ّ
المحال والمؤسسات التجارية الفلسطينية ،ومادة ضخمة
تلك التي جرى مصادرتها من أصحاب
أخرى من بيانات التنصت على االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي ،إضافة إلى التنسيق األمني
المتواصل مع السلطة الفلسطينية.
لكن ،كما يقال :حيثما يوجد اضطهاد يوجد مقاومة .فعلى الرغم من أن مصفوفة السيطرة اإلسرائيلية
بأي وقت مضى ،فإ ّن ذلك لم يؤ ِّد
قد خنقت الفاعلية السياسية الجماعية في الضفة الغربية ،مقارن ًة ّ
إلى تصفيتها ،بل إلى بروز أشكال جديدة من العمل السياسي والعمل المقاوم ،يوظف المتاح من
إمكانات مادية وتقنية ،وبات يشكل في حد ذاته نمطًا .وأول أشكال هذا النمط ،عمليات الطعن
بالسكاكين والدهس بالسيارات في مناطق االحتكاك مع قوات االحتالل ،التي وصلت إلى ذروتها بين
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تشرين األول /أكتوبر  2015وكانون األول /ديسمبر  ،2017في مجموعة واسعة من الحوادث الفردية
المنفصلة التي ُعرفت شعبيًا باسم "انتفاضة السكاكين" ،حيث ا ّدعت تحليالت إسرائيلية أن 420
فلسطين ًيا ،بمتوسط عمر  22عا ًما ،نفّذ ،أو حاول تنفيذ ،عملية من هذا النوع ،أغلبيتهم في مناطق
االحتكاك مع الجنود اإلسرائيليين في القدس والخليل ،وق ّدرت إحدى الدراسات اإلسرائيلية أ ّن نحو
خُمس المنفذين كان من النساء(.((10
أساسا
أما الشكل الثاني ،فيتمثل في بروز مجموعات عمل شبابية ذات طابع سياسي – ثقافي ،تعتمد
ً
على منصات التواصل االجتماعي المختلفة للتثقيف والتعبئة السياسية والتواصل ونقد ممارسات السلطة
الفلسطينية ،وتتواصل من خاللها مع جمهور واسع ،فلسطيني وعربي ،في داخل فلسطين التاريخية
وخارجها .وقد اشتهر في السنوات الماضية الشاب المقدسي بهاء عليان الذي كان معروفًا بتنظيمه سالسل
قراءة حول أسوار البلدة القديمة في القدس ،قبل أن ينفذ عملية طعن في إحدى الحافالت اإلسرائيلية في
تشرين األول /أكتوبر  .2014واشتهرت كذلك مجموعة باسل األعرج في رام الله الذي أصبح ،بعد تصفيته
من قوة خاصة إسرائيلية في مدينة البيرة في آذار /مارس  ،2017أيقون ًة من أيقونات المقاومة الفلسطينية .وفي
األحداث التي شهدتها مختلف مناطق فلسطين التاريخية في أيار /مايو  ،2021أظهرت هذه المجموعات
فاعلية عالية في الضغط والتعبئة والتأثير في الرأي العام العالمي.
يختلف هذا النمط عن سابقه في مرحلة االنتفاضة بافتقاده الغطاء السياسي والتنظيمي الذي وفرته
عصي
التنظيمات الفلسطينية؛ فهو إما فرداني يتّسم غالبًا بالعفوية في حالة المقاومة المسلحة ،ومن ثم،
ّ
على الضبط من جانب مصفوفة السيطرة ،وإما يتشكل من مجموعة من الشبكات الصغيرة التي تقودها
"قيادات صغرى" ال ينقصها الكاريزما أو الخبرة في التشبيك واالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي
جسها من األطر المؤسساتية الرسمية ،وتشديدها على
في التعبئة والتأثير .وتشترك هذه األشكال كلها في تو ّ
الموقف والخطاب بدلً من االستراتيجية ،وال يمكن تجاهل تشابهها مع األنماط االحتجاجية الحديثة
في عهد الثورات العربية( ،((10وهو ما أدركته أجهزة األمن اإلسرائيلية التي م ّدت نشاطها االستخباري إلى
الفضاء الرقمي الفلسطيني ،وت ُذكر في هذا السياق حملة االعتقاالت التي ش ّنتها ضد الفلسطينيين بين
عامي  2014و 2017بسبب منشورات أو تعليقات على مواقع التواصل االجتماعي(.((10
 .2مصفوفة الموت في غزة ومآالت مقاومتها

على خالف الضفة الغربية التي نجحت إسرائيل إلى حد بعيد في تفكيك التنظيمات الفلسطينية فيها
مع نهاية االنتفاضة الثانية ،ثم تصفيتها بالتعاون مع السلطة الفلسطينية الجديدة ،فإن بنية الفصائل
(103) Michal Weissbrod, "’Lone Wolf’ Terrorists: The Palestinian Case Study," Master Dissertation, The Hebrew
University, Jerusalem, December, 2018, pp. 21–30.
( ((10حول النمط االحتجاجي في الثورات العربية ،ينظر:

Asef Bayat, Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring (California: Stanford University
Press, 2017), p. 106.

( ((10أسعد وفخر الدين ،ص .962
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وتنظيماتها المختلفة في قطاع غزة كانت أقل تأث ًرا ،بل يمكن القول إنها أصبحت أكثر تطو ًرا من ناحية
التنظيم والتسليح والتنسيق والقيادة .يعود ذلك جزئ ًيا إلى طبيعة القطاع الذي يمثل سلسلة شبه متصلة
من مخيمات الالجئين المرصوصة بالسكان والبنيان ،ففي مساحة تقل عن  1.5في المئة من أرض
فلسطين التاريخية ،يسكن أكثر من ربع الجماعة السكانية الفلسطينية التي تعيش حاليًا بين النهر والبحر،
ما يجعل أي عملية اجتياح برية ،تشبه عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية ( ،)2002مستحيلة
بمختلف المقاييس السياسية والعسكرية.
شكل مختلفًا ،بداي ًة مع إنهاء
ً
لهذا السبب ،اتخذت استراتيجيات الحكامة الكولونيالية اإلسرائيلية
االحتالل البري في صيف عام  2005بانسحاب الجيش اإلسرائيلي وإخالء المستوطنات وتفكيكها،
وتعويضه بحصار محكم واحتالل ثالثي األضالع :جوي وبحري ورقمي ،هو األكثر تركيبًا وتعقي ًدا على
وجه األرض كما يوضح الشكل ( .)8لقد تخلّت إسرائيل عن حكم غزة بشكل مباشر ،لكنها ع ّوضته
بتحكمها في قرار الحياة والموت(.((10
الشكل ()8
الحكامة الكولونيالية في غزة بعد االنتفاضة الثانية

المصدر :من إعداد الباحثين.
( ((10المقصود هنا هو مفهوم أشيل مبيمبي  ،Necropoliticsينظر:

Achille Mbembe, "Necropolitics," in: Stephen Morton & Stephen Bygrave (eds.), Foucault in an Age of Terror (London:
Palgrave Macmillan, 2008).
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استعاض الجيش اإلسرائيلي عن انعدام نقاط المراقبة العليا والحصون األمنية ،واستراتيجيات العزل
واإلغالق التي يمارسها في الضفة الغربية ،باستراتيجيات "دفاع جوي في العمق" و"سماء صافية"
و"استطالع جوي" و"سياج جوي" و"رادار بانورامي" ،يجمع من خاللها المعلومات االستخبارية
عن طريق أجهزة استشعار وتنصت تلتقط معظم اإلشارات الصادرة من المجال الجوي الفلسطيني،
وبوساطة طائرات من دون طيار متعددة االستعمال ،وأقمار صناعية عسكرية( .((10ومنذ ذلك الوقت،
خصص سالح الجو اإلسرائيلي ماليين ساعات الطيران التي تفرز البيانات األمنية وتص ّنفها.
على هذا النحو ،ح ّولت إسرائيل غزة إلى "مختبر حرب مدن"  ،Urban Warfare Laboratoryتجري
فيه عسكرة الحدود البرية والبحرية باستمرار ،وت ُكثف فيه الغارات المستمرة على مواقع المقاومة وعلى
التجمعات السكنية المدنية ،ويصاحبها في العمليات الكبرى اجتياحات ب ّرية واسعة ومحسوبة ،كما
حصل في أعوام  2006و 2009–2008و .((10(2014وفي عملية  2014بالتحديدُ ،وظّف أول مرة نظام
كاميرات قادرة على الحصول على محتوى بصري شامل وذي جودة عالية( ،((10لتوجيه سالح المدفعية
وتحريك الدبابات(.((11
وفي حين أحكمت إسرائيل سيطرتها على الحدود البحرية للقطاع عبر مجموعة أنظمة بحرية وجوية تعمل
فيها الطائرات والزوارق والغواصات الحربية واألقمار الصناعية العسكرية ،بتناغم تقني محكم على حساب
تدمير االقتصاد البحري الغزي ،فقد ح ّولت المعب َرين الحدوديين الخاضعين لسيطرتها (معبر بيت حانون
للمسافرين ،ومعبر المنطار للبضائع التجارية) ،إلى مراكز عسكرية يجري من خاللها تطوير قاعدة بياناتها
السكانية ،واستغالل حاجات الناس إلى السفر والعالج لتجنيد العمالء في حربها مع المقاومة( .((11لكن
الوظيفة األهم لهذه المعابر هي إحكام الحصار االقتصادي الذي يصل إلى حد منع دخول مئات السلع
والمواد األساسية ،ال تبدأ بمواد البناء ،وال تنتهي حتى بأصناف محددة من الشوكوالتة ،بل وصلت كذلك
إلى حد احتساب متوسط السعرات الحرارية التي يحتاج إليها اإلنسان للبقاء على قيد الحياة( .((11أما هدف
سياسات العقاب الجماعية هذه ،كما تعلنها إسرائيل صراح ًة ال مواربة ،فهي مقايضة الحياة بالهدوء.
وكما أدى نظام الدمار الشامل الذي وظّفته الحكومات اإلسرائيلية في عملياتها العسكرية المتعاقبة
إلى قتل ما يزيد على  5900شخص ،وجرح ما يزيد على  ،130000بين كانون الثاني /يناير 2008
Halper, pp. 178–179.

)(107
)(108

Stephen Graham, "Laboratories of War: Surveillance and US–Israeli Collaboration in War and Security," in:
Zureik, Lyon & Abu–Laban (eds.), pp. 138–139.

(109) Rebecca L. Stein, "GoPro Occupation: Networked Cameras, Israeli Military Rule, and the Digital Promise," Current
Anthropology, vol. 58, no. 15 (February 2017), p. 56.
Borg, p. 11.

)(110

( ((11بـثـيـنــة اشـتـيــوي'" ،صـنــاعــة الـخــونــة'  ...هــذه خـطــوات الـشــابــاك لتجنيد عميل فلسطيني" ،الـجــزيــرة نــت ،2017/3/9 ،شــوهــد في
 ،2021/10/13فيhttps://bit.ly/3hoAulV :
(112) "Israel Used 'Calorie Count' to limit Gaza food During Blockade, Critics Claim," The Guardian, 17/10/2012,
accessed on 13/10/2021, at: https://bit.ly/3mNS3hP
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وتشرين األول /أكتوبر  ،((11(2021وتدمير عشرات آالف المنازل واألبراج السكنية ،وتحطيم البنية
التحتية والصناعية واالقتصادية ،فإن حصارها االقتصادي ،الرازح منذ أكثر من خمسة عشر عا ًما ،يؤدي
إلى اإلعدام اليومي البطيء لما يزيد على مليون ونصف المليون فلسطيني .لقد صممت إسرائيل في
الضفة الغربية مصفوفة سيطرة ،وع ّوضت عن ذلك في غزة بمصفوفة موت.
لكن ،كما تقول العبارة الشائعة :ينتصر المتمرد إن لم يستسلم .فعلى الرغم من طبقات االحتالل
والحصار العمودية واألفقية ،فإن ذلك لم يمنع فصائل المقاومة ،بقيادة حركة حماس ،من توظيف
اإلمكانات البدائية المتاحة ،بما فيها مخلّفات الصواريخ اإلسرائيلية التي لم تنفجر وأنابيب مجاري
المستوطنات المفككة ،لالنخراط في "سباق ردع" عسكري ،وقدرات أمنية فريدة ،يمكّنها من المناورة
وتحصيل مكاسب سياسية ورمزية مهمة ،ع ّززت حضورها في السياسة الفلسطينية ،كما تجلّى ذلك
مؤخ ًرا في معركة "سيف القدس" في أيار /مايو .2021
لكن ،ينبغي لنا أيضً ا القول إ ّن ذلك لم يحدث بين ليلة وضحاها .فقد اعتُبر قطاع غزة ،على األقل
معقل لمختلف فصائل
ً
منذ ثمانينيات القرن الماضي ،المعقل األهم لحركة حماس ،كما كان كذلك
منظمة التحرير الفلسطينية .لكن تاريخ هيمنة الحركة على قطاع غزة ومؤسساتها السياسية بدأ تحدي ًدا
مع المراحل المتأخرة لالنتفاضة الثانية ،حين استطاعت في خضمها إعادة بناء تنظيمها العسكري الذي
كانت سلطة عرفات قد فككته في مرحلة أوسلو.
بعد عملية "فك االرتباط" التي نفّذتها حكومة شارون في صيف عام  ،2005وعقب فوزها في
االنتخابات التشريعية في كانون الثاني /يناير  ،2006ثم تشكيلها حكومة قوطعت داخل ًيا ودول ًيا،
حب أغلبية صالحياتها بقرارات وقّعها رئيس السلطة الفلسطينية ،اندلعت مواجهات دموية
وجرى َس ْ
تط ّورت إلى مواجهة شاملة بين عناصر األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام الله ومجموعات حركة
فتح العسكرية من جهة ،وقوات حماس وحلفائها من جهة ثانية ،قُتل في أثرها ،في عام  ،2007أكثر
من  400فلسطيني ،وانتهت ببسط األخيرة سيطرتها على المؤسسات السياسية واإلدارية واألمنية،
التي بعد توقّف قسم كبير من موظفيها وعناصرها عن العمل ،جرى استبدالهم بآخرين موالين
لحماس ،زاد اليوم عددهم على ثالثين ألف موظف ،وأصبحت ملفاتهم المالية أعق َد ُعقد المصالحة
الفلسطينية الداخلية.
منذ ذلك الوقت ،تطورت في غزة بنية مؤسساتية ،تعمل فيها سلطة ،بمقا ّر إدارية وأجهزة أمنية ،جنبًا إلى
جنب مع فصائل المقاومة الفلسطينية .وباحتكارها الفاعلية السياسية الجماعية هناك ،أصبحت هذه
البنية المؤسسية شبيهة ،إلى ٍ
حد ما ،بالبنية المؤسسية التي ش ّيدها عرفات بعد أوسلو ،التي سبق ووقفنا
على بنيتها في المبحث الثاني من هذه الدراسة ،كما صار وجودها أبرز تعبيرات االنقسام الفلسطيني
اليوم.
)(113

United Nations, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Occupied Palestinian
Territory, Data on Causalities (New York), accessed on 13/10/2021, at: https://bit.ly/3oCExjL
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غير أ ّن هيمنة حماس على مؤسسات السلطة لم تكن أصعب من الحفاظ عليها .فقد بوغت قطاع
غزة الذي جرى تصنيفه من إسرائيل فو ًرا "كيانًا معاديًا"( ،((11في شتاء عام  ،2009–2008أي بعد أقل

من عامين ،بعدوان عسكري كان حتى ذلك الوقت هو األشمل ،أغارت فيه الطائرات الحربية على
مباني السلطة بما فيها مقا ّر الشرطة ،وقتلت في الثواني األولى من العدوان أكثر من مئتي شرطي دفعة

واحدة ،وفي األسابيع التي تلتها ،تع ّرضت مختلف المناطق ،بما فيها التجمعات السكنية والمدارس
والمستشفيات ومحطة الكهرباء ،لصواريخ الطائرات ورشقات المدفعية ،واخترقت ألوية الجيش
اإلسرائيلي التي تقدمتها دبابات من الجيل الرابع للميركافا القطاع من مختلف محاوره ،لتنشر الخراب

في كل مكان ،في سياسة أقل ما يمكن وصفها بأنها ذبح للمدينة  .((11(Urbicideلقد كان العدوان

اإلسرائيلي في ذاك الشتاء بالنسبة إلى الجيش اإلسرائيلي أقرب إلى النزهة ،لكن العمليات العسكرية

الكبرى في أعوام  2012و 2014و ،2021لم تكن كذلك.

فتح سقوط نظام الرئيس المصري األسبق حسني مبارك ،في أثر ثورة شعبية في شباط /فبراير ،2011
ثغر ًة في الحدود الغربية لقطاع غزة ،س ّهلت خطوط اإلمداد العسكري والمادي للمقاومة ،وصلت إلى

ذروتها في منتصف عام  ،2012مع وصول الرئيس السابق محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية في
مصر .وقد تمكّنت المقاومة في هذه الفترة القصيرة التي انتهت بانقالب عسكري في مصر ،أتى بنظام

أشد عدا ًء لحماس من نظام مبارك ،من مراكمة أنواع مختلفة من العتاد العسكري والخبرات التقنية التي

جعلتها تطور قدرتها الصاروخية ،استطاع مداها الذي فاق السبعين كيلومت ًرا ،الوصول ،أول مرة ،إلى
مدينة تل أبيب في معركة تشرين الثاني /نوفمبر  2012التي لم تدم أسبو ًعا.

لكن التجلّي األبرز لما راكمته المقاومة كان في حرب صيف  2014التي استمرت سبعة أسابيع ،وكشفت

عن )1 :شبكة أنفاق محصنة وشديدة التفرع من مئات الكيلومتراتُ ،وصفت بأنها مدينة تحت األرض،
ومج ّهزة بغرف اتصاالت وتنسيق ،ويخترق العديد من أنفاقها الهجومية الحدود الشرقية للقطاع؛  )2قدرة

صاروخية أكثر تطو ًرا ،وصل مداها إلى أكثر من  160كيلومت ًرا (ووصل مداها في حرب عام  2021إلى

 250كيلومت ًرا)؛  )3يوازيها شبكة من مجموعات المقاتلين ،قادرة على إمطار المعسكرات اإلسرائيلية

على حدود القطاع بآالف قذائف الهاون ،وقنص الجنود من خلف السياج األمني؛  )4وشبكة أخرى

قادرة على خوض غمار حروب المدن؛  )5ومجموعات أخرى مد ّربة على تنفيذ مهمات قتالية خاصة
أي جندي في عملية
خلف خطوط الجيش اإلسرائيلي وعن طريق البحر .وفي حين لم تخسر إسرائيل ّ

شتاء  ،2009–2008فإنها فقدت في عملية صيف  2014نحو سبعين جنديًا ،منهم  13جنديًا من جنود
"(114) Lisa Bhungalia, "A Liminal Territory: Gaza, Executive Discretion, and Sanctions Turned Humanitarian,
GeoJournal, vol. 75, no. 4 (2010), pp. 347–348.
(115) Martin Shaw, "New Wars of the City: Relationships of 'Urbicide' and 'Genocide'," in: Stephen Graham (ed.),
Cities, War, and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics (Malden/ Oxford/ Victoria: Blackwell Publishing, 2004),
p. 141.
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النخبة سقطوا في عملية واحدة في حي الشجاعية( .((11لقد تعلم الجيش اإلسرائيلي من هذه المعركة
الدرس ،وأُجبر في المعركة التالية في صيف  2021على التخلّي عن عقيدته العسكرية في خوض
الحرب في "أراضي العدو"(.((11
لكن ما يوازي ذلك أهمية ،في رأينا ،هو قدرة المقاومة على إنشاء شبكة اتصاالت قابلة للتطوير المستمر
ضد االختراق السيبراني ،ما ح ّد من فاعلية االحتالل الرقمي وهيمنة إسرائيل على البنية التحتية الرقمية،
وع ّزز حاجتها إلى تجنيد العمالء وإرسال وحدات خاصة لزرع أجهزة تنصت في خطوط االتصاالت
المحلية ،كان آخرها انكشاف واحدة منها ،مصادفة ،في بلدة عبسان الكبيرة في مدينة خانيونس في
تشرين الثاني /نوفمبر  .2018وبال شك ،أ ّدت سيطرة حماس على السلطة في غزة دو ًرا مه ًما في منع
مشاركة سجالت السكان البيومترية والمدنية مع إسرائيل ،فعلى خالف الضفة الغربية التي أصبحت منذ
عملية إعادة الهيكلة واإلصالح اإلداري مكشوف ًة على المستويات كلها لنظام الحكامة الكولونيالي ،فإن
وصول حماس إلى السلطة في غزة أواسط عام  ،2007حرم إسرائيل من المورد األثمن الذي يمكّنها من
انتهاج سياسات بيوسياسية فعالة.
الشكل ()9
استراتيجيات المقاومة المؤسسية في غزة تحت حكم حماس

المصدر :من إعداد الباحثين.

في المحصلة ،استطاعت حركة حماس ،بمسار حافل بالعناد ،تشييد بنية مؤسساتية سياسية في قطاع
غزة ،هي سلطة باحتكارها ،بعد عام  ،2007الفاعلية السياسية الجماعية ،لكنها على خالف غريمتها
في الضفة الغربية ،راكمت من القدرات العسكرية (ينظر الشكل ( ))9ما يمنحها هامشً ا من االستقاللية
إل صيغ ًة من صيغ الحكم
والمراوغة .غير أ ّن تحقيقها شرطَي ،االحتكار والمقاومة ،لم ينتج عمل ًيا ّ
غير المباشر تحت نظام الحكامة الكولونيالي اإلسرائيلي ،كما يوضح الشكل ( .)10وقد يفسر العجز
العنف المؤسسي المميت والشامل نحوه.
اإلسرائيلي عن فرض حكم مباشر في غزة
َ
( ((11أحمد قاسم حسين" ،كيف أسست حماس جيشها؟ تطور العمل العسكري لكتائب عز الدين القسام في فلسطين" ،سياسات
عربية ،العدد ( 45تموز /يوليو .)2020
(117) Ian Slesinger, "A Cartography of the Unknowable: Technology, Territory and Subterranean Agencies in Israel’s
Management of the Gaza Tunnels," Geopolitics, vol. 25, no. 1 (2020), pp. 18–19.
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الشكل ()10
شرطا الحكم المباشر /غير المباشر في غزة تحت حكم حماس

المصدر :من إعداد الباحثين.

استنتاجات
ق ّدمت الدراسة إطا ًرا مفاهيميًا ،يتوسل المقاربة المؤسسية ،لفهم تحوالت الحكامة الكولونيالية
اإلسرائيلية وتحوالت أنماط مقاومتها في األراضي الفلسطينية المحتلة عبر ثالث مراحل متعاقبة،
وشددت على ضرورة اجتماع شرطين أساسيين العتبار العالقة بين نظام الحكامة الكولونيالي والجماعة
الفلسطينية المحكومة عالق َة حكمٍ غير مباشر :وجود بنية سياسية فلسطينية تحتكر الفاعلية السياسية
جا للحكم
الجماعية ،وقدرة هذه البنية على المقاومة .وقد برر ذلك اعتبار مرحلة ما قبل أوسلو نموذ ً
المباشر ،على الرغم من المحاوالت اإلسرائيلية لتدشين صيغ للحكم غير المباشر ،واعتبار مرحلة
جا
جا للحكم غير المباشر ،وأخي ًرا اعتبار المرحلة التي نعيشها اليوم نموذ ً
سنوات أوسلو القصيرة نموذ ً
للحكم المباشر في الضفة الغربية ،وغير المباشر في قطاع غزة .وقد تفاعل نظام الحكامة الكولونيالي
ِ
في كل مرحلة من هذه المراحل مع ٍ
أنماط المقاومة :المركزي في المرحلة األولى،
نمط عام من
ومركزي في المرحلة الثانية .أما في المرحلة الثالثة ،فهو المركزي في الضفة الغربية ،ومركزي في غزة.
وأوضحت ،أيضً ا ،على خالف التيار السائد في أدبيات االستعمار االستيطاني التي تقصر التحليل
على بنية مؤسسات المستوطنين ،أن آليات الحكامة االستعمارية االستيطانية وأشكالها ومنطقها الناظم
ال تتوقف على استراتيجيات المؤسسات االستعمارية فحسب ،بل على تفاعلها مع األنماط المؤسسية
للفاعلية السياسية الجماعية للسكان األصالنيين أيضً ا .وبيّنت أ ّن أشكال الحكامة الكولونيالية اإلسرائيلية
حاصل إلرادة النظام
ً
تحصيل
ً
تباينت من مرحلة زمنية إلى أخرى ،ومن مكان إلى آخر ،ليس بوصفها
الصهيوني ،بل بوصفها استجابة مؤسسية لمقاومة الفلسطينيين .وقد يكون لهذا االستنتاج ،إ ْن أخذته
النخبة السياسية الفلسطينية في رام الله في الحسبانٌ ،
آفاق سياسية.
تكشف الدراسة كذلك عن مشكلة تجاهل دور الثورة التكنولوجية في أدبيات الكولونيالية المقارنة،
خصوصا عند مقارنتها حالة النظام الصهيوني بنظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا .وعلى خالف ما أثاره
ً
جه نحو حلول مؤسسية على أساس
ممدانيً ،
مثل ،في أن سيادة المستوطنين القومية تفرض عليهم التو ّ
الحكم غير المباشر ،يشير الدليل الذي ق ّدمته هذه الدراسة إلى أن التكنولوجيا فائقة التطور ،تمكّن
إسرائيل اليوم من حكم الفلسطينيين مباشرةً ،أقله في الضفة الغربية ،بعد نجاحها التقني في دمج البنية
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المؤسسية الفلسطينية في نظام حكامتها الكولونيالي .بل إن العنف المؤسسي المميت الذي يستهدف
به النظام الصهيوني قطاع غزة ،قد يؤشر إلى أن بنية النظام االستعماري – االستيطاني ميالة إلى الحكم
المباشر ،وتع ّوضه في حال عدم نجاحها بدوامة مفرغة من العنف المؤسسي المروع والمميت ،لكن
الج ْزم بذلك يتطلّب مزي ًدا من البحث.
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السامية والصهيونية
اإلسالموفوبيا ومعاداة
ّ
واالستعمار االستيطاني
Islamophobia, Antisemitism, Zionism, Settler
Colonialism
التحول األخير
السامية في سياق
 تبحث هذه الدراسة في عالقة اإلسالموفوبيا بمعاداة:ملخص
ّ
ّ
 مبتعدً ا بذلك،الذي شهدته أوساط اليمين األوروبي الراديكالي نحو مواقف مؤيدة إلسرائيل
،التحول من تج ّليات أميركية وأسترالية
عما لهذا
عن معاداته التقليدية
ّ  وبقطع النظر.للسامية
ّ
ّ
فإن هذه الدراسة تؤكد على الدور التأسيسي الذي تؤ ّديه المخياالت االستعمارية واالستعمارية
 ومن ثم تخلص إلى،االستيطانية في تغذية العالقات الدينامية بين هذا النوع من ظواهر الرهاب
.سامية بديلة
أن تعبيرات اإلسالموفوبيا الحالية يمكن اعتبارها معاداة
ّ
. االستعمار االستيطاني، الصهيونية،السامية
 معاداة، اإلسالموفوبيا:كلمات مفتاحية
ّ

Abstract: This paper discusses Islamophobia and its relationship with
antisemitism in the context of the radical European right’s recent shift towards
pro–Israel positions and away from its traditional antisemitism. While this shift
also has US and Australian manifestations, this paper emphasizes the foundational
role colonial and settler colonial imaginaries play in the dynamic relationship
between these forms of prejudice. It also suggests that current Islamophobic
utterances can be seen as surrogate antisemitism.
Keywords: Islamophobia, Antisemitism, Zionism, Settler Colonialism.
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مقدمة

تُربط اإلسالموفوبيا ومعاداة السام ّية إحداهما باألخرى ،وتتوافر اآلن أدبيات مقارنة مهمة
مك ّرسة لتناول العالقة بينهما .يقيّم بعض الباحثين هذَين ال ُّرهابين وفق نهجين :إ ّما على
أساس التشابه ،أو بمزيج من التشابه واالختالف((( .ويختلف النهجان اختالفًا جذريًا ،وهما يخدمان
أغراضً ا سياسية مختلفة .ومؤخ ًرا ،قيّم المؤرخ المعروف إنزو ترافيرسو((( الذي كتب كثي ًرا عن
معاداة السام ّية ،الظاهرتين في سياق مقارن((( .وبالمثل ،صدر في عام  2013عدد خاص من دورية
 ،Ethnic and Racial Studiesكُ ِّرس لهذين ال ُرهابين ،ق ّدم له أستاذ العرق والهوية والمواطنة في كلية
مجادل بأنه ينبغي "االستفادة من القوة
ً
نصار مير،
العلوم االجتماعية والسياسية في جامعة إدنبرةّ ،
التفسيرية للمفاهيم التنظيمية الراسخة في إطار دراسة العرق والعنصرية"((( .ويبرز هذا الموضوع أيضً ا
ً
في الخطاب العام،
جا مقارنًا((( .وفي المقابل،
فمثل ،تب ّنى ُعمدة لندن ،صادق خان ( ،)–2016مؤخ ًرا نه ً
أكّد باحثون أكاديميون ومعلّقون هذا االختالف ،حيث يجري االمتناع في هذه الحاالت عن إجراء
المقارنات بين هاتين النعرتين .(((Prejudices
((( ُينظر:

James Renton & Ben Gidley (eds.), Antisemitism and Islamophobia in Europe: A Shared Story? (Houndmills: Palgrave
Macmillan, 2017).

تركز الباحثة البريطانية في علم الالهوت واألديان مريم محمود على تأثير كلتا الفكرتين النمطيتين في الثقة الجمعية بالنفس ،وتقارن
ورهــاب اإلســام في بريطانيا المعاصرة .وتشير إلــى أن المسلمين
بين مـعــاداة السامية في جمهورية فايمار ُ )1933–1919( Weimar
ليسوا "يهود أوروبا الجدد" ،وهي فكرة "من شأنها أن تق ّلل من شأن المصادفات التاريخية للماضي ،وتتجاهل الطابع الفريد لمعاداة
السامية التاريخية ورهاب اإلسالم المعاصر ،على التوالي" ،لكنها تجد أن المجتمعات المستهدفة تتأثر بطرائق متشابهةُ .ينظر:

Margaret Macmillan et al., "Paths from the Past: Historians Make Sense of Brexit and our Current Political Turmoil," The
–Guardian, 30/3/2019, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3hM4okQ; Maryyum Mehmood, "The Role of Self
Esteem in Understanding Anti–Semitic and Islamophobic Prejudice," in: Yasir Suleiman (ed.), Muslims in the UK and
Europe. I (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), pp. 150–158.

متخصص في دراسة أوروبا الحديثة والمعاصرة .يركز بحثه على التاريخ الفكري واألفكار السياسية للقرن العشرين.
((( مؤرخ إيطالي
ّ
(3) Enzo Traverso, "Islamophobia: The New Western Racism," Pluto Press, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3CvfR0j
(4) Nasar Meer, "Racialization and Religion: Race, Culture and Difference in the Study of Antisemitism and

Islamophobia," Ethnic and Racial Studies, vol. 36, no. 3 (2013), pp. 385–398.

(5) Sadiq Khan, "May’s Failure to Tackle Tory Islamophobia Sends a Dangerous Message," The Guardian, 1/4/2019,
accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/2XGwLKz; Sadiq Khan, "It is Devastating that Jewish People Feel Labour will
not Fight Antisemitism," The Guardian, 23/2/2019, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3Cog2dG
((( ي ـج ــادل عــالــم األنـثــروبــولــوجـيــا الـنـمـســاوي مــاتــي َب ـنــزل ،عـلــى سـبـيــل الـمـثــال" ،ضــد الـحــافــز الـمـشـتــرك لتشبيه م ـعــاداة الـســامـيــة بــرهــاب
اإلســام" ،وقـ ّـدم بـ ً
حدد موقع الظاهرتين في مشاريع مختلفة لإلقصاء" .بالنسبة إليه" ،تــم اختراع معاداة
ـارا
تحليليا ُي ّ
ـدل من ذلــك "إطـ ً
ً
"ره ــاب اإلس ــام ،على النقيض مــن ذلــك ،هو
أن
حين
ـي
ـ
ف
ـا"،
ـ
ـي
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ق
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السامية فــي أواخــر
ُ
ً
ّ
تشكيل للحاضر ،ومنظم لحماية أوروبا ،على نحو متجاوز للحدود القومية".

Matti Bunzl, "Between Anti–Semitism and Islamophobia: Some Thoughts on the New Europe," American Ethnologist,
vol. 32, no. 4 (November 2005), pp. 499–508.

ُينظر ً
أيضا:

"Sipco Vellenga, "Anti–Semitism and Islamophobia in the Netherlands: Concepts, Developments, and Backdrops,
Journal of Contemporary Religion, vol. 33, no. 2 (2018), pp. 175–192; Paul A. Silverstein, "The Context of Antisemitism
and Islamophobia in France," Patterns of Prejudice, vol. 42, no. 1 (2008), pp. 1–26.
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غال ًبا ما يج ّند أنصار النهج المستند إلى التشابه هيكلهم التفسيري من أجل شجب كلتا النعرتين.
أما النهج المستند إلى االختالف ،فهو إ ّما يؤكد مصادفات تاريخية مختلفة ،األمر الذي ال يعترض
عليه الباحثون الذين يجرون دراسات مقارنة ،أو للتصريح أو التلميح إلى أن أحد أشكال الوصم
مقبول ،في حين ال يكون
ً
مقبول أكثر من اآلخر ،أو حتى أن يكون أحدهما
ً
 Stigmatizationيكون
اآلخر كذلك ،وهو أمر يعترض أنصار المقارنة عليه بالتأكيد .وفي كلتا الحالتين ،تبرز مسألة العالقة
التبادلية بين الظاهرتين ،سواء اعتُبرتا قابلتين للمقارنة أم ال.
تستكشف هذه الدراسة التعبئة الحالية لهذين ال ُرهابين ،وتبلور ثالث حجج :ترصد في المبحث
األول ،كيف يجري تبني أحدهما ،بينما يُرفض اآلخر؛ في حين يتناول المبحث الثاني طرائق فهم
هذين ال ُرهابين الرتباطهما بأمكنة مح ّددة؛ ويق ّيم المبحث الثالث الجغرافيات ال ُمتخ ّيلة التي ت ُع ّزز
هذين ال ُرهابين .وانطالقًا من الحجتين األوليين ،تركز الحجة األخيرة على الدور التأسيسي الذي
تؤ ّديه المخياالت  Imaginariesاالستعمارية واالستعمارية االستيطانية في عمليات التعبئة .فال تزال
المخياالت االستعمارية االستيطانية تصوغ على نح ٍو حاسم الحساسيات العامة ،ولذلك من المهم أن
نركّز على هذه المخياالت .وإذا ما نُظر في معنى "ال ُرهاب" ،فإن صحتنا السياسية الج ْمعية تعتمد عليه.

ً
أوال :مسألة الربط
يالحظ الباحثون الذين يجرون دراسات مقارنة ،المذكورين أعاله ،أن الفكرتين النمطيتين تعمالن بطرائق
متشابهة وظيفيًا .وكلتاهما فكرتان قديمتان ،ولكلتيهما تاريخ أوروبي معقّد ومميّز ،دام قرونًا عدة.
كل من معاداة السام ّية خالل أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واإلسالموفوبيا
وتنامت ٌ
في العقود األحدث عه ًدا ،في أوقات األزمات االجتماعية واالقتصادية العميقة ،وفي ظل وجود
تدفقات الهجرة المتواصلة ،ومن ث ّم يمكن المقارنة بينهما على أساس هذا التشابه الوظيفي .إضافة
ولجت فضاء متخ ّي ًل وطن ًيا أو ثقاف ًيا،
كل رهاب فاعلي ًة دخيل ًة غير قابلة لالندماج
إلى ذلك ،يُع ّرف ّ
ْ
ويُعتبران أنها ستظل غريب ًة إلى األبد .ويعتمد كالهما أيضً ا على مزاعم متشابهة تتعلق بالمؤامرات التي
يحيكها "المشتبه بهم المعتادون" وفق التفكير المؤامراتي االرتيابي Conspiracy Paranoid Thought
الذي يشدد على البعد "العالمي" و"األممي" و"النخب اليسارية" و"العصابة" الليبرالية وغيرها .واألمثلة
التاريخية والمعاصرة كثيرة :ففي عام  1905زعمت بروتوكوالت حكماء صهيون وجود مؤامرة للسيطرة
على العالم وإنشاء "نظام عالمي جديد" (أن تكون األخبار المزيفة ظاهرة جديدة فهذا في ح ّد ذاته
من األخبار المزيّفة) .وبالمثل ،يرى ُدعاة اإلسالموفوبيا المعاصرون جميع المسلمين جز ًءا من أ ّمة
عابرة للحدود (أخويّة) ،تسعى لتقويض "الحضارة الغربية" بأكملها((( .وتنتشر قصة على نطاق واسع
تجمع هاتين الكراهيتين م ًعا ،وتزعم أن "اليهود" يُر ّوجون ،عم ًدا ،لهجرة المسلمين إلى أوروبا من أجل
((( لالطالع على مدخل مقارن عن السياسة الغربية بشأن رهاب اإلسالمُ ،ينظر:

Abe W. Ata (ed.), Muslim Minorities and Social Cohesion: Cultural Fragmentation in the West (New York: Routledge,
2020).
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خلخلة استقرارها وهويتها المسيحية .وعادة ما تخلط هاتان النزعتان العنصريتان بين الثقافة واإلثنية
كل
والدين ،وتثير ،كما هو متوقع ،مسألة الوالء المشكوك فيه للمجتمعات الوطنية والثقافية .وتُشكك ٌ
من اإلسالموفوبيا ومعاداة السام ّية ،على نح ٍو خاص ،في والء ُمسته َدفيهما.
مؤخ ًرا ،أصدر الصحافيان البريطانيان جوناثان فريدالند ومهدي حسن دعوة إلى التضامن في مواجهة
هاتين الكراهيتين المتوازيتين ،فقد الحظا أن "المجت َمعين يتع ّرضان للهجوم من جماعات أقصى اليمين
الداعية إلى تف ّوق العرق األبيض  .((("far–right white supremacistsويضيفان أن السردية الداعية إلى
ص َور الغزو اإلسالمي ،فثمة "مؤامرة شريرة تدبّرها اليد الخفية نفسها
تف ّوق العرق األبيض تُبنى عادة على ُ
التي تقف وراء الحوادث المؤذية كلها عبر تاريخ العالم :اليهود"((( .ويواصل فريدالند وحسن قائلين:
"هكذا يرانا كارهونا" ،اليهود والمسلمون مرتبطون في مشروع مشترك الرتكاب "إبادة ج ْمعية للعرق
األبيض" .إنها نظرية مؤامرة عنصرية منفلتة من عقالها ،تضع مجتمعيْنا في مرمى أهدافها .لذلك ال ب ّد
من رد واحد :يجب على المسلمين واليهود الوقوف م ًعا ومحاربتها(.((1
يستشهد فريدالند وحسن بمسح أجراه مركز بيو لألبحاث( ((1في البلدان األوروبية ،وأشارا إلى أن
"هاتين الكراهيتين مرتبطتان وموجودتان على اليمين" ،و"ليس في أذهان القتَلة المختلين فحسب"(.((1
ووجد التقرير الصادر عن المسح أن "المواقف تجاه اليهود والمسلمين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعضها
ببعض" ،وأن األشخاص "الذين يع ّبرون عن آراء سلبية تجاه المسلمين هم األكثر ُعرضة من غيرهم
للتعبير عن وجهات نظر سلبية تجاه اليهود"( .((1ووجدتْ دراسة أجرتها مؤسسة غالوب Gallup
األميركية للتحليالت واالستشارات في عام  2010أيضً ا ،أن المستجيبين في الواليات المتحدة األميركية
"الذين يقولون إنهم يعانون 'بقد ٍر كبير' النعرات [ ]...تجاه اليهود ،أكثر عرضة ،بنحو  32مرة ،لإلفصاح
عن شعورهم بـ 'قدر كبير' من النعرات تجاه المسلمين" .ويستنتج فريدالند وحسن أن "نوعية األشخاص
الذين يكرهون أحد المجتمع ْين أكثر عرضة للشعور بالكراهية تجاه المجتمع اآلخر أيضً ا"(.((1
مع ذلك ،وفي حين ينبغي التجاوب مع هذه الدعوة ،يجب توضيح العالقة بين مشاعر الكراهيتين،
ألنه على الرغم من كون هاتين النعرتين نشأتا على قدم المساواة في صفوف اليمين ،وتشكالن تعبي ًرا
(8) Jonathan Freedland & Mehdi Hasan, "Muslims and Jews face a Common Threat from White Supremacists: We Must
Fight It Together," The Guardian, 3/4/2019, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3CidPjY
إقناعا) بأن معاداة السامية المعاصرة تأتي من اليسار.
جادل فريدالند في السنوات األخيرة باستمرار (وعلى نح ٍو أقل ً

(9) Ibid.
(10) Ibid.

( ((1مــركــز بيو لـلــدراســات  Pew Research Centerهــو مــركــز أبـحــاث أمـيــركــي (يـعـ ّـرف عــن نفسه بــأنــه "مــركــز حـقــائــق") ،مـقـ ّـره واشنطن
العاصمة ،يوفر معلومات بشأن القضايا االجتماعية والرأي العام واالتجاهات الديموغرافية في الواليات المتحدة والعالم ،و ُيجري
استطالعات للرأي العام والبحوث الديموغرافية وتحليل محتوى وسائل اإلعــام وغيرها من بحوث العلوم االجتماعية التجريبية.
(المراجعة).
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) Ibid.
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عن األوساط ذات الصلة به ،فإنه غال ًبا ما يتبناهما أفراد متع ّددون وحركات متن ّوعة بصورة انتقائية
وفي أوقات مختلفة .وفي الواقع ،إذا جرى تحليل مشاعر الكراهيتيْن في سياق تطورهما التاريخي،
خالفًا لالستنتاج الذي تم التوصل إليه في التقرير الذي استشهد به فريدالند وحسن ،فسيمكننا أن
نرى أ ّن الربط  Correlationبينهما غال ًبا ما يكون سلب ًيا؛ ذلك أنه تتصاعد إحدى الكراهيتين (أي،
تخف األخرى (أي ،معاداة الساميّة) .وكما ستوضّ ح هذه الدراسة في
اإلسالموفوبيا) أحيانًا ،في حين
ّ
المبحثين التاليين ،تب ّنى كثيرون في أوساط اليمين األوروبي بقوة اإلسالموفوبيا في العقود األخيرة ،مع
يصح القول إن هذه األوساط قد صدر عنها ،بمرور
تخلّيهم عن مواقفهم التقليدية المعادية للساميّة.
ّ
السنين ،عبارات مجازية كثيرة معادية للسام ّية واإلسالم (ومن شأن هذا أن يؤكد الربط) ،لكن ذلك لم
يكن في الوقت نفسه (وهو ما يشير إلى ٍ
ربط سلبي).
تتب ّنى قلة فحسب كلتا الكراهيتين في آن واحد ،وفي كل مكان .وتكون كراهيتهم مرتبط ًة بمكان ما.
وفي الواقع ،يُ َع ّد المكان ِسم ًة مهم ًة لهذا اإلفصاح السلبي عن هذين ال ُرهابين على مستوى العالم،
وكثيرون (منهم فيكتور أوربان( ((1في المجر ،على سبيل المثال) يتبعون أجندة معادية للساميّة في
الداخل ،في حين يدعمون السياسات اإلسرائيلية في الشرق األوسط .إ َّن معاداة أولئك األشخاص
للسام ّية مرتبطة بالمكان ،وكذلك ُرهابهم لإلسالم أيضً ا؛ إذ إنهم يع ّبرون عن تلك المشاعر بح ّرية
في ما يخص "الداخل /الوطن" ،لكنها سرعان ما تُنسى حينما يتعلق األمر بأماكن أخرى (على
سبيل المثال ،يتبادر إلى الذهن قلق الغرب بشأن القمع الصيني في تشينجيانغ في تركستان الشرقية،
تحليل يدرك أهمية الجغرافيات المتخيّلة ،التي تجري تعبئتها في هذه
ٌ
لمسلمي اإليغور) .ويؤكد
السياقات ،الربط السلبي الذي يتعايش مع الربط اإليجابي الذي افترضه فريدالند وحسن .على
تحل اإلسالموفوبيا أحيانًا محل معاداة السام ّية ،وغال ًبا ما تنتشر حينما تتراجع األخرى،
هذا النحوّ ،
وتنتشر في أماكن ال تنتشر فيها األخرى.
لقد وصل األمر إلى ح ّد د ْعم بعض المثقفين والمعلّقين اليهود عالني ًة الحساسيات المعادية لإلسالم في
معرض تحذيرهم من معاداة السام ّية .فالمؤرخة البريطانية بات يؤور( ،((1على سبيل المثال ،صاحبة فكرة
"أورابيا"  – Eurabiaوهي فكرة جوهرية ذات طابع إسالموفوبي – "تتبّعت" التاريخ الحديث "السري"
ألوروبا( .((1وفي عملية إعادة البناء التي أجرتها ،وهي نظرية مؤامرة مكتملة األركان ،تح ّول الحوار
هل في سبعينيات القرن العشرين من مجموعة نقاش حكومية إلى وسيلة
األوروبي – العربي الذي استُ ّ
لـ "األسلمة"  .Islamisationإنّها فرضية خيالية تما ًما ،حتى إن المؤرخ اإلسرائيلي روبرت ويستريتش
( ((1 رجل قانون وسياسي مجري ،يشغل منصب رئيس وزراء جمهورية هنغاريا منذ عام  ،2010وهو المنصب الذي سبق أن شغله
حاليا رئيس حزب فيدس – االتحاد المدني ،وهو حزب وطني محافظ.
بين عامي  1998و 2002وهو ً
( ((1بات يؤور ) (Bat Ye’orهو االسم المستعار الذي تستعمله المؤرخة والكاتبة والمع ّلقة السياسية البريطانية جيزيل ليتمان Gisèle
المتخصصة في شؤون األقليات المسيحية واليهودية في الشرق األوسط ،وقد ُعرفت بموقفها المنتقد لإلسالم بصورة عامة،
L
 ittman
ّ
ً
ألفاظا محدثة عدة ،مثل الذمية  ،Dhimmitudeو"أورابيا"  Eurabiaفي إشارة إلى تحالف محتمل بين الدول
كما تعتبر أول من صاغ
العربية واألوروبية هدفه القضاء على إسرائيل.
(17) Bat Ye’or, Eurabia: The Euro–Arab Axis (Madison: Fairleigh Dickinson University Press, 2005).
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 ((1(Robert Wistrichأطلق بحصافة على مؤامرة يؤور اسم "بروتوكوالت حكماء بروكسل"( .((1كان
ويستريتش يشير إلى إحدى أكاذيب معاداة السام ّية في أوائل القرن العشرين ،وقد باتت المؤامرة األخيرة
مثل سالفتها ،تمثّل هي أيضً ا اتجا ًها سائ ًدا( ،((2إلى ح ّد أن الفيلسوف الفرنسي آالن فينكلكروت( ((2أشاد

بالروائي الفرنسي رينو كامو( ((2بوصفه "كاتبًا عظي ًما"( ،((2وهو الذي صاغ فكرة "اإلحالل العظيم" – وهي
مؤامرة مزعومة خطّط لها رأس المال العالمي واليسار المناهض للعنصرية ،ولم تشكّل سوى مفهوم
آخر أساسي في خطاب اإلسالموفوبيا.

اعتنق كامو كلتا النعرتين في حياته المهنية ،لكنه فعل ذلك في أوقات مختلفة .ففي كتاباته،

جا .وك ّرر كثيرون مساره هذا وعبّروا عن
تح ّولت معاداة الساميّة األصلية إلى اإلسالموفوبيا تدري ً

مخاوفهم بشأن السالمة االجتماعية – الثقافية والحضارية لكياناتهم السياسية المتخيّلة في مواجهة

إل أن الواليات المتحدة
وخصوصا المهاجرين المسلمين .صحيح أن كامو فرنسيّ ،
المهاجرين،
ً

أيضً ا تشهد تعبئة من خالل العبارات المجازية المعادية للسام ّية( .((2إن ما يظهر أول وهلة ،على
أنه رب ٌ
ط بين مشاعر الكراهيتين في بعض األحيان ،يتب ّين أنه ذو طابع سلبي ت ُح ّدده مخاوف تتصل

بالمكان(.((2

( ((1روبرت ويسترتش مؤرخ وباحث في المركز الدولي للدراسات المعادية للسامية في الجامعة العبرية.
(ُ ((1ينظر:

Andrew Brown, "The Myth of Eurabia: How a Far–right Conspiracy Theory Went Mainstream," The Guardian,
16/8/2019, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3Av1Y1C

( ((2تابع منتدى الشرق األوسط االنتشار الملحوظ لنظرية المؤامرة هذه في الحياة العامة ،في:

Middle East Forum, at: https://bit.ly/3klzz8g

( ((2تتميز مواقف الفيلسوف الفرنسي آالن فينكلكروت  ،Alain Finkielkrautهو ومجموعة من ك ّتاب وفالسفة فرنسيين آخرين،
متطرفة من القضايا العربية واإلسالم ،ومن بين هؤالء برنار هنري ليفي وألكسندر أدلير
ممن يعرفون بـ "الفالسفة الجدد" ،بأنها مواقف
ّ
وغيرهم.

( ((2ري ـنــو كــامــو  Renaud Camusروائــي فــرنـســي ،يتب ّنى نظرية الـمــؤامــرة ويــدعــو إلــى تـفـ ّـوق الـعــرق األبـيــضُ .يـعــرف بــأنــه وضــع نظرية
تدعي أن نخبة عالمية تتواطأ ضد العرق األبيض في أوروبا الستبدالهم
"االستبدال العظيم" ،وهي نظرية مؤامرة تب ّناها اليمين
المتطرفّ ،
ّ
بشعوب غير أوروبية .وتُرجمت كتاباته عن "االستبدال العظيم" ونُشرت على مواقع اليمين المتطرف لتتب ّناها هذه الجماعات من أجل
تعزيز نظرية مؤامرة اإلبادة الجماعية للبيض.
( ((2مذكور في:

A. Dirk Moses, "'White Genocide' and the Ethics of Public Analysis," Journal of Genocide Research, vol. 21, no. 2
(2019), pp. 201–213.

( ((2على سبيل المثالُ ،ينظر:

Bari Weiss, How to Fight Anti–Semitism (New York: Penguin Random House, 2019); Deborah E. Lipstadt, Antisemitism:
Here and Now (New York: Schocken books, 2019).

ّ
وظفت وايس ،على وجه الخصوص ،عبارات معروفة معادية لإلسالم حين أكدت هوية إسرائيل بوصفها "أميركا" االستيطانية وهوية
الواليات المتحدة بوصفها "إسرائيل" االستيطانية.
( ((2يتم التنصل من إحداهما ،بينما يجري الترويج للثانية بال هوادةُ .ينظر:

Nathan Lean, The Islamophobia Industry: How the Right Manufactures Fear of Muslims (London: Pluto Press, 2017).
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للسامية؟
المعادية
ّ
المعادية لإلسالمُ /
ثان ًيا :أين هي الذات ُ

إن تشابك نوعين من ال ُرهاب هو ظاهرة عالمية ،لها تجلّيات سياسية ومؤسسية وفردية ومدعومة كذلك
السلبي بين ُمعاداة
من وسائل اإلعالم .في صيف عام  ،2019برز في الواليات المتحدة مثال صارخ للربط
ّ
الساميّة المرتبطة بالمكان واإلسالموفوبيا ،حينما أثار الرئيس األميركي دونالد ترامب ()2021–2017
الغضب ،بعد ش ّنه هجو ًما عنصريًا على أربع نساء من النواب الديمقراطيين في الكونغرس واقترح عليهن
"العودة" إلى المكان الذي قَدمن منه( .((2إضافة إلى حلم اليقظة الذي انتابه بترحيلهن فعليًا ،تمنى أيضً ا أن
يبتعدن عن المكان المتخيّل الذي يتو ّهم أنه يتقاسمه مع مؤيديه .وفي الشهر التالي ،وبنا ًء على طلب إدارته،
رفضت إسرائيل دخول اثنتين منهن (عضوا الكونغرس الديمقراطيتان رشيدة طليب ( )–2019وإلهان عمر
( ))–2019إليها .ور ًّدا على المزيد من الغضب ،قال ترامب" :أين ذهب الحزب الديمقراطي؟" .ثم أضاف:
أي يهودي
"أين ذهب هؤالء؟ أين الذين يدافعون عن هذين الشخصين وهما ض ّد دولة إسرائيل؟ أعتقد أن ّ
يص ّوت ألحد الديمقراطيين ،يفتقر تما ًما ،إ ّما إلى المعرفة ،وإما إلى الوالء( .((2كانت هذه مالحظة معادية
للساميّة بشكل ملحوظ ،حيث إن احتمال الوالء المشكوك فيه هو من العبارات المجازية الكالسيكية في
سياق معاداة الساميّة .ثم ك ّرر ترامب وجهة نظره هذه في اليوم التالي( .((2لقد شعر أن الحزب الديمقراطي
بر ّمته ابتعد عن المكان المتخ ّيل الذي يقيم فيه.
عاد ًة ما تكون معاداة السام ّية مدفوعة بمخاوف يعتريها القلق بشأن المكان ،وتُدرج معاداة ترامب
للساميّة ضمن هذا النمط( .((2إن استخدامه اسم االستفهام "أين" في مالحظاته المذكورة أعاله ،الذي
تك ّرر ثالث مرات ،مسألة تحمل دالالت بالفعل .ففي الصيغة التي يعتمدها ،يُقصي معارضيه مكان ًيا
(حين يسأل بشكل بالغي "أين ذهب الحزب الديمقراطي؟" ،ويشير إلى أنه يتص ّور أن الحزب يقع
بعيدً ا عن موضعه) .ومع ذلك ،وما يدعو إلى السخرية ،أنه حين رأى سابقًا أن على أعضاء الكونغرس
الديمقراطيات األربع العودة "إلى المكان الذي قَدمن منه" ،لم تتمكن عضوة الكونغرس طليب (إحدى
النساء اللواتي هاجمهن ،فلسطينية أميركية) ،فعل ًيا ،وبنا ًء على طلبه الخاص ،من زيارة المكان الذي
ق َِد َمت منه (بالطبع ،هي من ميتشيغان أيضً ا) .إنه يتص ّور أن الحزب الديمقراطي بعيد ،لكنه يرى هؤالء
النساء في موضع قريب ،وهذا ما أثار انزعاجه ،ليطالبه ّن بـ "العودة" إلى حيث ك ّن يو ًما واالبتعاد عنه.
أساسا جغرافيا متخ َّيلة غريبة .ترتبط
ويشير هذا كله إلى حالة ذهنية تثير القلق ،ويوحي بسياسة صاغتها
ً
أساسا بالمكان :ففي حين أن التماهي مع
عبارات ترامب المعادية للساميّة والمتّسمة باإلسالموفوبيا
ً
(" ((2ترامب يدعو نائبات في الكونغرس للعودة إلى بلدانهن ومسؤولون ديمقراطيون يصفونه بـ 'العنصري'" ،فرانس ،2019/7/15 ،24
شوهد في  ،2021/9/21فيhttps://bit.ly/3yaOR3y :
(27) Julie Hirschfeld Davis, "Trump Accuses Jewish Democrats of 'Great Disloyalty'," The New York Times, 20/8/2019,
accessed on 21/9/2021, at: https://nyti.ms/3ApLd7V

)(28

Eileen Sullivan, "Trump Again Accuses American Jews of Disloyalty," The New York Times, 21/8/2019, accessed
on 21/9/2021, at: https://nyti.ms/39mJIeN

( ((2لالطالع على حجة تؤكد تطور معاداة السامية بالعالقة مع المكانُ ،ينظر:

Patrick Wolfe, Traces of History: Elementary Structures of Race (London: Verso, 2016).
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إسرائيل يُقصي الذات بطريقة تجعل الرغبة األصلية في إعادة النساء إلى "المكان الذي ق َِدمن منه"،
تتح ّول إلى تصميم على إبقائهن حيث ه ّن ،فإ ّن الحزب الديمقراطي لم يتبعه إلى المكان المتخيّل
الذي تقع فيه إسرائيل والواليات المتحدة في المكان نفسه .وبأسلوب نرجسي ،فهم ترامب بعد ذلك
أن التصميم على عدم اتّباعه إلى هذا المكان المتخ ّيل هو خيانة.
يلي ما سبق رغبة ارتيابية في السيطرة على حركة الجميع والتحكم فيها – جدران تبقي األشخاص
خارجها ،وفي هذه الحالة من تغيير مكان اإلسالموفوبيا ،قد يجري استخدام الجدران المتخيّلة بغية إبقاء
الناس داخل أسوارها (طليب وعمر هما عضوتان في "الفريق" الذي يستهدفه تحدي ًدا اإلسالموفوبيا).
إن توجيه رئيس أميركي إهانة عنصرية إلى أعضاء الكونغرس ليس باألمر غير المسبوق ،أما ما هو غير
عادي ،فهو العبث بقدرة الممثلين المنتخبين على السفر إلى الخارج .لم تكن هذه النقطة بارزة في
موجة السخط العارمة التي أثارتها تصريحات ترامب بعد فترة وجيزة من إطالقها .ففي هذه الحالة،
تف ّوقت نبرة العنصرية على االنتباه إلى المكان .ومرة أخرى ،تُع ّد الجغرافيا المتخ ّيلة لترامب غير مألوفة،
لكنها أيضً ا ليست غير مسبوقة تما ًما ،وبمعنى ما ،إنه ينتمي إلى تقليد سياسي جليل وقديم .فعلى سبيل
المثال ،كان محبّو اليهود  ((3(Philosemitesالبريطانيون واألميركيون في القرن التاسع عشر هم أيضً ا،
وفي الوقت نفسه ،معادين للسام ّية بش ّدة .وللتعبير عن معاداتهم للسام ّية المرتبطة بمكان مح ّدد ،دعوا
إلى مستعمرة يهودية في فلسطين ،وهو مكان يستطيع "اليهود" "العودة إلى المكان الذي ق َِدموا منه".
وستنشأ "المستعمرة" ،الييشوف ( Yushuvوتعني بالعبرية "مستعمرة") التي لم تكن مجرد مستعمرة،
بل مستعمرة استيطانية .وبعد ذلك ،سيصبح الييشوف هو إسرائيل ،ذلك المجتمع االستيطاني .لك ّن
الجغرافيات المتخ ّيلة ،التي دعمتها معاداة السام ّية المرتبطة بالمكان عبر االستعمار االستيطاني ،لم
تتغير بصفة جوهرية(.((3
تناول مؤخ ًرا بِن راتسكوف( ((3الرابط بين االستعمار االستيطاني والتح ّرر اليهودي ،وسلّط الضوء
على اهتمام ماركس بـ "الدول الحرة في أميركا الشمالية" في كتابه الذي صدر في عام  ،1844بعنوان
حول المسألة اليهودية  ،On the Jewish Questionوتط ّرق إلى حدس ماركس المتمثّل بأ ّن الواليات
المتحدة فحسب (خالفًا لكل من فرنسا وألمانيا) هي المكان الذي قد يكتمل فيه التح ّرر اليهودي.
وفي الوقت الذي يفكّك راتسكوف "االفتراضات القائلة إن معاداة السام ّية وتف ّوق العرق األبيض هما
( ((3م ـح ـبــو الـســامـيــة أو الـيـهــوديــة  Philosemitismهــي اهـتـمــام بــالـشـعــب الـيـهــودي واحـتــرامــه وتـقــديــر تــاريـخــه وتـثـمـيــن تــأثـيــر الـيـهــوديــة،
ُعد
وال سـيـمــا ِمــن غير الـيـهــود .وفــي داخــل المجتمع الـيـهــودي ،تشمل محبة السامية االهـتـمــام بالثقافة الـيـهــوديــة وحــب األشـيــاء الـتــي ت ّ
يهودية.
(ُ ((3ينظر:

Gershon Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli–Palestinian Conflict, 1882–1914 (Berkeley: University of
California Press, 1996).

ـدرس في كل من المدرسة
( ((3بــن راتسكوف أستاذ مساعد زائــر في التاريخ والثقافة اليهودية الحديثة في كلية االتحاد العبريُ ،يـ ّ
الحاخامية وجامعة جنوب كاليفورنيا .وتتمحور اهتماماته البحثية حول تاريخ معاداة السامية والمحرقة من منظور مقارن ،بنا ًء على
وتفوق البيض واالستعمار.
بحثه بشأن العالقة بين معاداة السامية ّ
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يتسالا رامعتسالاو ةينويهصلاو ةّيماسلا ةاداعمو ايبوفومالسإلا

كل من المستشارين والحلفاء وأفراد األسرة
بالضرورة متماثالن" ،يالحظ أيضً ا أن "قرب ترامب من ٍّ
المباشرين من اليهود من جهة ،والحركات القومية البيضاء المعادية للساميّة من جهة أخرى ،مسألة
حافلة بالتناقضات وتثير الحيرة"( .((3ويركّز راتسكوف أيضً ا على "السجال العمومي بشأن بياض
اليهودي" ،لكن إذا ما نظرنا إلى االستعمار االستيطاني بوصفه أسلوبًا مح ّد ًدا للسيطرة ،وما يولِّده
من جغرافيا متخ ّيلة ،ال يعود هذا التقارب يثير الحيرة .يتح َّرر اليهود في المستعمرة االستيطانية
(كما أدرك ماركس أن ذلك سيحصل) ألن "المواطن الحق" كما الحظ المؤرخ األميركي ماثيو فراي
جاكوبسون( ((3بشأن تاريخ الواليات المتحدة (وهي نقطة يقتبسها راتسكوف) ،من الناحية العملية،
شخصا يمكنه المساعدة في إخماد تم ّرد العبيد أو المشاركة في الحروب ضد
كان في حقيقة األمر،
ً
الهنود األميركيين"( .((3ويندمج المرء فو ًرا ،إن لم يكن عب ًدا أو فر ًدا من السكان األصالنيين ،في
مجتمع يتّسم بالعبودية واالستعمار االستيطاني.
يكمن المنعطف في عمليات التح ّول هذه ،من معاداة الساميّة إلى اإلسالموفوبيا ،في دعم الصهيونية
كل
والسياسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل( .((3وتجدر مالحظة أن ًّ
من الصهيونية واإلسالموفوبيا تط ّورتا تاريخيًا في سياق عالمي يتعامل مع تناقضات موقع وطني
مستحيل لشتات مح ّدد .فقد تم ّيز القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين بـ "المسألة
اليهودية" والصهيونية ،وخالل النصف الثاني من القرن العشرين ،ها هو يتميز بـ "القضية الفلسطينية"
واإلسالموفوبيا (على الرغم من أن الفلسطينيين بالطبع ليسوا جمي ًعا مسلمين) .بالنسبة إلى العديد من
اليمينيين ،إن عملية النأي عن معاداة السام ّية واالتجاه نحو اإلسالموفوبيا تمر عبر اعتناق الصهيونية.
وكانت الصهيونية نفسها (إلى جانب كونها حركة قومية) تشكّل عملية مسار يبتعد عن معاداة الساميّة.
أما بالنسبة إلى أولئك الذين يتب ّنون اليوم اإلسالموفوبيا ومعاداة السام ّية المرتبطة بالمكان ،فهي مسار
مجازي ،لكنه حقيقي بالنسبة إلى الصهيونيين الذين ذهبوا إلى فلسطين.

ً
ثالثا :نقطة االرتباط بين االستعمار والصهيونية
يدعم ترافيرسو إجراء تحليل مقارن لمنظومتي التح ّيز .ويشير إلى أنه في هذه األيام" ،غ ّيرت العنصرية
أشكالها ومسته َدفيها" ،وأن ال ِعرقية " ،Racialismذلك الخطاب العلمي الذي استند إلى نظريات
بيولوجية" ،أتاحت المجال اآلن لتح ّيز ثقافي يؤكد وجود تعارض أنثروبولوجي جذري بين أوروبا
)(33

Ben Ratskoff, "'Improbable Spectacles': White Supremacy, Christian Hegemony, and the Dark Side of the
Judenfrage," Studies in American Jewish Literature, vol. 39, no. 1 (2020), pp. 17–19.

( ((3مــاثـيــو فــراي جاكوبسون  ،Matthew Frye Jacobsonمــؤرخ أميركي ،تتناول اهتماماته البحثية السياسة والـعــرق في كل عصور
التاريخ األميركي ،وهو أستاذ الدراسات األميركية األفريقية في جامعة ييل.

( ((3مقتبس ،في.Ratskoff, p. 30 :

ً
معادل لمعاداة الساميةُ ،ينظر:
( ((3لالطالع على الطرائق التي ُيجعل فيها دعم حق تقرير المصير للفلسطينيين

Karl Sabbagh (ed.), The Antisemitism Wars: How the British Media Failed Their Public (Bloxham: Skyscraper
Publications, 2018); Jewish Voice for Peace & Judith Butler (Foreword), On Antisemitism: Solidarity and the Struggle
for Justice (Chicago: Haymarket Books, 2017).
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حل محل اليهودي" في الخطاب العنصري(.((3
"اليهودية – المسيحية" واإلسالم ،وأن "المهاجر المسلم ّ
يفهم ترافيرسو اإلسالموفوبيا ومعاداة الساميّة بوصفهما متّصلتين وظيفيًا :اضطلعت معاداة الساميّة
بدور "الرمز الثقافي" الذي أتاح لأللمان تعريف الوعي القومي بشكل سلبي ،في بلد يعاني التحديث
السريع ،وتركَّز اليهود في المدن الكبرى ،حيث ظهروا بمظهر الجماعة األكثر دينامية .وبتعبير آخر ،كان
أول وقبل كل شيء هو غير اليهودي .وبطريقة مماثلة ،يتح ّول اإلسالم اليوم إلى رمز ثقافي
األلماني ً
يتيح للفرد أن يكتشف ،من خالل تحديد سلبي" ،هوية فرنسية" مفقودة ،إما مه ّددة أو ابتلعتها عملية
العولمة(.((3
مع ذلك ،اكتشف أيضً ا فارقًا جوهريًا يُم ّيز بين االثنين ،أال وهو االستعمار؛ إذ ينتقل تحليله المقارن
من خانة التشابه إلى خانة االختالف .وكما يالحظ ،فإ ّن "اإلسالموفوبيا ليست مجرد بديل مبتذل
من معاداة الساميّة القديمة"؛ ألن جذورها قديمة ولها تقاليدها الخاصة :االستعمار .وتكمن جذور
اإلسالموفوبيا في ذاكرة الماضي األوروبي االستعماري الطويل ،وفي فرنسا ،في ذكرى الحرب
الجزائرية .وشكّل االستعمار أنثروبولوجيا سياسية استندت إلى ثنائية المواطنين ورعايا االستعمار –
رسخت الحدود االجتماعية والمكانية والعرقية والسياسية [التشديد في
مواطنين ورعية استعمارية – ّ
األصل](.((3
مع ذلك أيضً ا ،فإن االستعمار ومعاداة الساميّة متشابكان أيضً ا على نح ٍو حاسم :إ ّن الصهيونية ،وهي
أكبر المشاريع االستعمارية منذ نشأتها (حتى اليوم) ،كانت في جوهرها ر ًّدا على معاداة السام ّية(.((4
قد ال يكون األمر مجرد "بديل مبتذل" ،لكن التقاليد االستعمارية ال تجعل من اإلسالموفوبيا ومعاداة
الساميّة حالتَ ْي كراهية متمايزتين ،بل على العكس تما ًما .فإذا أدرجنا الصهيونية بوصفها حركة
(37) Traverso.
Ibid.
Ibid.

)(38
)(39

( ((4تــوضــح الـخــافــات األخـيــرة المتعلقة بتأييد زعـيــم حــزب الـعـمــال الـبــريـطــانــي آن ــذاك جـيــرمــي كــوربـيــن فــي عــام  2011لـكـتــاب جــون
هوبسون ) Imperialism: A Study (1902كيف أصبحت النقاشات بشأن االستعمار واإلمبريالية ومعاداة السامية محفوفة بالمخاطر.
وركّ ز منتقدو كوربين على كتاب من تأليف هوبسون لم يكن كوربين يشير إليه ،صحيح أن لغة هوبسون معادية للسامية من دون شك،
يروج على نح ٍو مؤثر لحرب البوير ،ألنه مصرفي وليس ألنه يهوديُ .ينظر:
ّإل أنه يوضح بجالء أن روتشيلد كان ّ
"Corbyn Criticised Over Book Anti–Semitism Row," BBC News, 1/5/2019, accessed on 21/9/2021, at:
https://bbc.in/3hPcqJN; Heather Stewart & Sarah Marsh, "Jewish Leaders Demand Explanation Over Corbyn Book
"Foreword: Before Becoming Labour Leader he Called 1902 Book Containing Antisemitic Tropes 'Brilliant',
The Guardian, 1/5/2019, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3ApLPdJ

ً
أيضا ،عن الطرائق التي أصبح بها حزب العمال البريطاني "معاد ًيا للسامية"ُ ،ينظر:

Greg Philo et al., Bad News for Labour: Antisemitism, the Party and Public Belief (London: Pluto Press, 2019).

بعد تقرير صادر عن لجنة المساواة وحقوق اإلنسانُ ،ع ِّلقت عضوية زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين في الحزب في أواخر
عام  2020بسبب "فشله" في معالجة معاداة الساميةُ ،ينظر:

Jessica Elgot, "Labour Reinstates Jeremy Corbyn after Suspension over Antisemitism Remarks," The Guardian,
18/11/2020, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3AqfByO
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استعمارية – استيطانية في الصورة ،عل ًما أن ترافيرسو ال يفعل ذلك ،فإننا نكون في خانة التشابه(.((4
ِز ْد على ذلك أنه غالبًا ما يتعذّر التمييز بين األنثروبولوجيا السياسية للصهيونية وأنثروبولوجيا
االستعمار اللتين تتشابكان ،كما أن "الحدود االجتماعية والمكانية والعرقية والسياسية" التي تفصل
بين اليهود والفلسطينيين تاريخ ًيا (وفي إسرائيل المعاصرة واألراضي المحتلة حال ًيا) ثابتة بقدر تلك
الحدود الخاصة بتقاليد استعمارية أخرى .فاالستعمار يصوغ الصهيونية بقدر ما تُصاغ اإلسالموفوبيا
بوساطته .وإذا تذكّرنا هذا ال َن َسب المشترك ،يمكن أن يساعدنا هذا في تفسير سبب انتقال العديد من
اليمينيين األوروبيين بسالسة من معاداة السام ّية إلى اإلسالموفوبيا.
ُجسد زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان هذا االنتقال .ففي عام  ،2017أبعدت على نح ٍو
ت ّ
استباقي حركتها السياسية عن المواقف التقليدية المعادية للساميّة؛ إذ باتت تُجاهر بتأييدها السياسات
اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين الرازحين تحت االحتالل( .((4وكان في استطاعتها في هذا التحول االعتماد
على أرشيف راسخ بعمق وواسع لِ ُبنى المشاعر االستعمارية؛ فقد كان المستوطنون السابقون "العائدون"
من الجزائر ممثلين دائ ًما ،بصفة مفرطة ،في الجهاز السياسي الذي ورثته( .((4كذلك ميّز زعيم اليمين
اإليطالي ماتيو سالفيني  ((4(Matteo Salviniبين شعو َري الكراهية (معاداة السام ّية واإلسالموفوبيا) في
أوائل عام ( 2020وهو خبير في كليهما)؛ فأثناء إجراء مقابلة معه بشأن البروز المزعوم لمعاداة السام ّية في
والتعصب اإلسالميين في السنوات
إيطاليا ،أجاب بأن معاداة الساميّة في رأيه "ناجمة عن تنامي التط ّرف
ّ
األخيرة" ،وأن "الحضور الواسع للمهاجرين من البلدان اإلسالمية يساهم في انتشار معاداة السام ّية في
رئيسا للوزراء فسوف يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل)( .((4يتضح جل ًيا
إيطاليا" (ثم أعلن أنه إذا أصبح ً
استيطانيا ،ينظر على سبيل المثال:
مجتمعا
( ((4عن إسرائيل بوصفها
ً
ً

Lorenzo Veracini, "The Other Shift: Settler Colonialism, Israel, and the Occupation," Journal of Palestine Studies,
vol. 42, no. 2 (2013), pp. 26–42; Lorenzo Veracini, "What Can Settler Colonial Studies Offer to an Interpretation of the
Conflict in Israel–Palestine?" Settler Colonial Studies, vol. 5, no. 3 (2015), pp. 268–271.

ُينظر ً
أيضا:

Omar Jabary Salamanca et al. (eds.), "Past is Present: Settler Colonialism in Palestine," Settler Colonial Studies, vol. 2,
no. 1 (2012).

( ((4على سبيل المثالُ ،ينظر:

Itay Lotem, "In a Bid to Detoxify the Far Right, Marine Le Pen Wants to Appeal to French Jews," The Conversation,
22/3/2017, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3ArWmoO

( ((4فــي ما يتعلق على وجــه التحديد بــاألصــول االستعمارية للشعبوية األوروبـيــة وفكرة السكان األصالنيين (بـ ً
ـدل من اإلشــارة إلى
العولمة والتقشف المعاصرين)ُ ،ينظر ،على سبيل المثال:

John W.P. Veugelers, Empire’s Legacy: Roots of a Far–Right Affinity in Contemporary France (New York: Oxford
University Press, 2020).

( ((4سياسي إيطالي شغل منصب نائب لرئيس وزراء إيطاليا ووزير الداخلية ومنصب السكرتير الفدرالي لرابطة الشمال قبلها .وكان
عضوا في البرلمان األوروبي لدائرة شمال غرب إيطاليا.
عضوا في مجلس الشيوخ اإليطالي ،وفي السابق
ً
ً
(ُ ((4ذكر في:

Kay Wallace, "Salvini Would Recognise Jerusalem as Israel’s Capital," La Repubblica, 20/1/2020, accessed on 21/9/2021,
at: https://ibit.ly/HDbd
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أن أقواله تن ّم عن نوع من معاداة للسام ّية المرتبطة بالمكان والمربوطة سلب ًيا باإلسالموفوبيا .لكن من
متسقون في :أنهم يتب ّنون باستمرار وجهة
حيث األساس ،هؤالء األيديولوجيون المتنقّلون في مواقفهم ّ
نظر استعمارية للعالم ،كما يرون أن ثمة "خطًا" عالم ًيا متصلّ ًبا يفصل بين المستعمر والمستع َمر .إنهم
في الواقع لم ينتقلوا بعي ًدا.
جه انتقال هؤالء اليمينيين من معاداة الساميّة إلى اإلسالموفوبيا :نظ ًرا
يجب النظر في عنصر آخر يو ّ
إلى أن الخط العالمي المتصلّب الذي يرسمونه يستند إلى جغرافيا متخ ّيلة يستحوذ عليها هوس
المهاجرين وإعادة توطينهم ،فإنهم يميّزون من الناحية المفاهيمية بين المستع ِمرين – المستوطنين
والمستوطنين – المستع َمرين .عمو ًما ،ال يستند هذا التمييز إلى نظرة استعمارية إلى العالم ،بل يصدر على
نح ٍو خاص عن نظرة استعمارية استيطانية إلى العالم .وإذا كانت "أوروبا" قد تشكّلت من خالل العالقة
االستعمارية ،والمجتمعات االستيطانية المعاصرة هي إحدى النتائج العظيمة لعملية "إحال ٍل عظيم"
Great Replacement؛ وإذ يرى هؤالء اليمينيون أن أوروبا تغمرها عملية "اإلحالل العظيم" المزعومة ،فهم
يقصدون المستوطنين .ففي نهاية األمر ،يفوز المستع ِمرون المستوطنون أثناء انخراطهم في عملية "إحالل
عظيم"؛ وفي مجتمعات المستوطنين ،بما في ذلك إسرائيل ،تشكّل عملية اإلحالل الديموغرافي عملية
موثقة جي ًدا تُع ّد إنجازًا قوم ًيا وسياسة رسمية ،ال نظرية مؤامرة( .((4ومن ث ّم ،فإن المخاوف االرتيابية بشأن
الديموغرافيا تتّخذ شكلين متكاملين ومتعاضدين :قلق بشأن إمكان حدوث عملية "إحالل عظيم" للكيان
السياسي المتخ ّيل للمرء من جهة (أي ذلك القلق الذي يُحفّز اإلسالموفوبيا في مكان) ،وتما ٍه تعاطفي مع
مشروع حقيقي لعملية إحالل كبير يتم فرضه على جماعة يُنظر إليها على أنها "آخر" يتعذّر التعامل معه
جع على دعم االستعمار االستيطاني المعادي لإلسالم في فلسطين)(.((4
(أي ذلك التماهي الذي يش ّ
بالنسبة إلى هؤالء اليمينيين ،ومنهم على سبيل المثال القاتل الج ْمعي األسترالي الذي شن
ً
هجو ًما
قاتل في مدينة كرايستشيرش  ،((4(Christchurchنيوزيلندا ،في آذار /مارس  ،2019يصبح
( ((4أوضحت عزيزة كانجي وديفيد بالومبو – ليو هذه النقطةُ ،ينظر:

Azeezah Kanji & David Palumbo–Liu, "Settler Colonialism Lurked Beneath the Christchurch Massacre," Truthout,
6/4/2019, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3ExF2kv

وقد اقتبسا ،من كتاب هنري رينولدز ومارلين ليك ،ذلك النص الحاسم في دمج الدراسات االستعمارية – االستيطانية العابرة الحدود
الوطنية في حقل بحثي واحد ،ينظر:

Henry Reynolds & Marilyn Lake, Drawing the Global Colour Line White Men’s Countries and the International
Challenge of Racial Equality (New York: Cambridge University Press, 2008).

ٍ
( ((4تسير عمليات التهجير هذه مثل عمليات اإلحالل في االتجاه المعاكس ً
لطرف آخر
أيضا .إذا كان دعم االستعمار االستيطاني
ّ
يمكن مــن إنـتــاج أوهــام بشأن كونك ضحية لـمــؤامــرات خفية تــؤدي إلــى عمليات "اسـتـبــدال" كـبــرى ،فــإن التركيز على اإلبــادة الجمعية
ٍ
لطرف آخر يتيح لك التعتيم على نفسكُ .ينظر:

Jason Chalmers, "Settled Memories on Stolen Land: Settler Mythology at Canada’s National Holocaust Monument," The
American Indian Quarterly, vol. 43, no. 4 (Fall 2019), pp. 379–407.

دافعهما سيادة البيض وكراهية اإلسالم ،وقعا في يوم الجمعة 15
( ((4هجوما كرايستشيرش في عام  ،2019هما هجومان إرهابيانُ ،
ُ
آذار /مــارس  ،2019حيث ُأطلقت النيران داخــل مسجدي النور ومركز لينود اإلسالمي في مدينة كرايستشيرش في نيوزلندا ،قتل في
شخصا ،وأصيب  50آخرون .وعثرت الشرطة على سيارتين ملغومتين وفككتهما.
أثرها 51
ً
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"اإلحالل العظيم" مصدر قلق فحسب ،إذا اعتقد المرء أنه في الجانب الخطأ منه( .((4فقد كان هذا
السفّاح مستوط ًنا أستراليًا قوميًا ،وتح ّول إلى التط ّرف في أثناء سفره في أنحاء أوروبا ،وهذا طقس معتاد
للعبور  Rite of Passageيمارسه الشباب األستراليون حين البلوغ .وإن قدرته على التعبير عن قوميته
االستيطانية بهذه الطريقة في أثناء وجوده في بلد آخر يعود إلى مستوطنين ،هي شهادة على تعقيدات
العقلية االستعمارية االستيطانية العابرة للحدود.
ت ُع ّد أستراليا بالفعل مكانًا آخر يتفاعل فيه التاريخ االستعماري االستيطاني مع حاضر اإلسالموفوبيا؛
إذ أصبحت مختب ًرا حقيقيًا لممارسات اإلسالموفوبيا العالمية (من المؤكد أن اإلسالموفوبيا ليست
جديد ًة في أستراليا؛ فالمخاوف التاريخية المحيطة بوجود "األفغان" في وسطها ،واألساطير
التأسيسية ليوم أنزاك وحملة غاليبولي( ((5ضد السلطنة العثمانية ،لحظتان أساسيتان في هذا
التاريخ)( .((5كانت اإلسالموفوبيا في أستراليا أم ًرا حاس ًما في إعادة االصطفاف السياسي الشاملة
منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،وهو مك ِّون أيديولوجي رئيس في التوقف
الرسمي عن سياسة التع ّددية الثقافية ،وتنفيذ ما أطلق عليه الباحثان األستراليان سكوت بوينتينغ
وفيكتوريا ماسون "النزعة االندماج ّية  Integrationismالجديدة"( .((5وقد حلّت التع ّددية الثقافية
إل أن اإلسالموفوبيا أصبحت اآلن
محل سياسة أستراليا البيضاء منذ سبعينيات القرن العشرينّ ،
موضو ًعا جدي ًدا في الخطابات السائدة اليوم في أستراليا البيضاء (و ُرهاب الصين Sinophobia
واحد آخر)( .((5إلى جانب ذلك ،كان الجنود األستراليون الذين ارتكبوا أول تطهير إثني استعماري
الجمعي" ،االستبدال الكبير"" .نيوزيلندا:
( ((4أطلق المهاجم على "بيانه" الذي نشره على اإلنترنت مباشرة قبل ارتكاب جريمة القتل ْ
أحد منفذي اعتداء كرايستشيرش بث فيديو عبر 'فيس بوك اليف'" ،فرانس  ،2019/3/15 ،24شوهد في  ،2021/9/21في:
https://bit.ly/3jp4Eri

( ((5كـ ــان يــوم أن ــزاك فــي األص ــل لـتـكــريــم أع ـضــاء فـيـلــق الـجـيــش األس ـتــرالــي والـنـيــوزيـلـنــدي (يــرمــز اخـتـصــار كـلـمــة أن ــزاك إلــى الجيشين
األسـتــرالــي والنيوزيلندي) الــذيــن قاتلوا فــي شبه جــزيــرة غاليبولي التركية ضــد اإلمـبــراطــوريــة العثمانية خــال الـحــرب العالمية األولــى.
ويصادف الذكرى السنوية للحملة األولى التي أ ّدت إلى وقوع خسائر كبرى للقوات األسترالية والنيوزيلندية خالل الحرب العالمية
وطنيا للذكرى في أستراليا ونيوزيلندا؛ إذ يحتفل فيه على نطاق واســع كل األستراليين والنيوزيلنديين
األولــى .وبــات يوم أنــزاك يو ًما
ً
بشأن "الذين خدموا وتُوفوا في جميع الحروب والصراعات وعمليات حفظ السالم" و"مساهمة ومعاناة كل الذين خدموا" ،وذلك
في  25نيسان /أبريل من كل عام.
(51) Scott Poynting, "'Islamophobia Kills'. But where does It Come from?" International Journal for Crime, Justice and
Social Democracy, vol. 9, no. 2 (2020), pp. 74–87.

(ُ ((5ينظر:

Linda Briskman, "The Creeping Blight of Islamophobia in Australia," International Journal for Crime, Justice and
Social Democracy, vol. 4, no. 3 (2015), pp. 112–121; Scott Poynting & Victoria Mason, "The New Integrationism, the
State and Islamophobia: Retreat from Multiculturalism in Australia," International Journal of Law Crime and Justice,
vol. 36, no. 4 (2008), pp. 230–246.

وفي خصوص التطور التاريخي ُلرهاب اإلسالم في أسترالياُ ،ينظر ً
أيضا:

Alice Aslan, Islamophobia in Australia (Sydney: Agora Press, 2009).

ّ
المتعددة الثقافاتُ ،ينظر ،على سبيل المثال:
لالطالع على تاريخ أستراليا
(((5
ّ

Anthony Moran, The Public Life of Australian Multiculturalism: Building a Diverse Nation (Victoria: Palgrave
Macmillan, 2017).
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استيطاني لقرية فلسطينية في القرن العشرين ،األمر الذي ستمارسه الحقًا القوات الصهيونية
على نطاق أوسع في أربعينيات القرن العشرين( .((5وقد فعل األستراليون ذلك في عام ،1918
ال في عام .1948

للسامية
خاتمة :إخضاع الفلسطينيين بوصفه معاداة
ّ
"كيف حدث أن أصبحت معاداة السام ّية بهذه الغرابة؟" ،يطرح الباحث في موضوع اليهودية ومعاداة
الساميّة كيث كان هاريس هذا السؤال قبل أن يستنتج أن "معاداة الساميّة أصبحت انتقائية" مثل
العنصريات األخرى أيضً ا( .((5إنه انتقاء يتعلق بالمكان ،وفي حين يوحي االنتباه إلى السياق بأن معاداة
السام ّية واإلسالموفوبيا غال ًبا ما يت ّم ربطهما سلب ًيا ،من المهم مالحظة أن هذا ال ُرهاب أكثر من غيره
خاصا بالمكان .يُظهر االنتباه إلى المكان والسياق أن العالقة بين ال ُرهابَين يُع ّززها االستعمار
أصبح
ً
االستيطاني بعامة ،واالستعمار االستيطاني الصهيوني بخاصة (حتى لو كان لإلسالموفوبيا أصول أخرى
ج َن ْيد رانا مؤخ ًرا ،ويشمل
أيضً ا ،كما اكتشف الباحث
ّ
المتخصص في األنثروبولوجيا االجتماعية الثقافية ُ
ذلك تف ّوق العرق األبيض والليبرالية العنصرية)( .((5إن دعم الصهيونية هو إحدى الطرائق التي يستحيل
رهاب إلى آخر.
بها
ٌ
حين نتت ّبع هذا االنتقال ،يجب علينا صوغ الردود المالئمة .في كانون األول /ديسمبر  ،2019أصدر
الرئيس ترامب أم ًرا تنفيذيًا يؤيد تعريفًا
"موس ًعا" لمعاداة السام ّية( .((5كان هدفه المباشر التدخل في
َّ
المناقشات التي تجري داخل الحرم الجامعي بشأن السياسات اإلسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين
( ((5بـشــأن مذبحة قرية صرفند الفلسطينية ،حينما قــام الجنود األستراليون والنيوزيلنديون بــإخــراج كل النساء واألطـفــال من القرية
العزلُ ،ينظر:
الفلسطينية وقتلوا ما بين  40و 120من القرويين ّ

Paul Daley, Beersheba: A Journey Through Australia’s Forgotten War (Melbourne: Melbourne University Publishing,
2009).

لم تصنف المذبحة في باب جرائم الحرب ،ألن الحرب كانت قد انتهت.

)(55

Keith Kahn–Harris, Strange Hate: Antisemitism, Racism and the Limits of Diversity (London: Watkins Media,
2019).

( ((5ع ــن الـطــرائــق الـتــي يـتــم بـهــا اسـتـحـضــار اإلس ــام والمسلمين بوصفهم "هــد ًفــا لـتـفـ ّـوق الـعــرق الـبـيــض" و"فــي طــور تـكــويــن صـيــرورة
عنصرية"ُ ،ينظر:

Junaid Rana, "Anthropology and the Riddle of White Supremacy," American Anthropologist, vol. 122, no. 1 (March
2019), pp. 106–109.

أيضا استعماري استيطاني" .ويرى ً
يالحظ رانا أن "الثقافة مشبعة باألفكار العنصرية ،وكذلك الدين" ،وأن "الليبرالي العنصري هو ً
أيضا
أن العالقة بين رهاب اإلسالم واالستعمار االستيطاني تو ّلدها الليبرالية العنصرية .وأراها أنا أن الصهيونية االستعمارية – االستيطانية
هي التي تو ّلدها .لكن الرابط موجود.Ibid., pp. 100, 105 .
ُينظر ً
أيضا:

Junaid Rana, "The Racial Infrastructure of the Terror Industrial Complex," Social Text, vol. 34, no. 4 (2016),
pp. 111–138.

(57) Erica L. Green, "Wider Definition of Judaism Aids Crackdown on Colleges," The New York Times, 11/12/2019,
accessed on 21/9/2021, at: https://nyti.ms/3nIQiEN
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الرازحين تحت االحتالل .يجب على الباحثين أن يستاؤوا من كل التدخالت في الحرية األكاديمية،
"الموسع" لمعاداة الساميّة بموجب القانون ،وهذا
لكن حتى لو اضطر المرء إلى تبني هذا التعريف
ّ
أمر جلل ،وال أرى شخصيًا لماذا يجب أن يكون أصحاب المليارات اليمينيون قادرين على تحديد
معايير البحث األكاديمي المقبول ،أنا أتحدث هنا عن أمر جلل بالبنط العريض ،فال يزال يتع ّين على
قابل للتطبيق على جميع الشعوب "السام ّية" .فل ُن ِ
الحظ
"الموسع" ً
المرء أن يطالب بأن يكون التعريف
ّ
المزدوجين :إن مفهوم الجماعات "الساميّة" عنصري واستشراقي وأوروبي المنحى ،لكنه ينطبق على
الفلسطينيين واليهود على حد سواء( .((5يجب أن يتمتع كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين بالحق
"األصيل" في تقرير المصير الذي يفترضه هذا التعريف.
وبالمثل ،ينص التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست International Holocaust

 Remembrance Alliance, IHRAعلى أن "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير ،على
سبيل المثال ،من خالل اال ّدعاء أن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري" هو أمر معاد للسام ّية(.((5
مرة أخرى ،يمكن مناقشة مصطلحات هذا التعريف وصواب ّية االعتماد على تعريف وحيد ،أو على
هذا التعريف على وجه التحديد ،وقد تم ذلك ،لكن من المؤكد أن التعريف نفسه يجب أن يكون
قابل للتطبيق على كل الجماعات "السام ّية"( .((6ووفقًا لهذه التعريفات ،فإن حرمان الجماعة الوطنية
ً
الفلسطينية من حقها في تقرير المصير ،كما يفعل االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بصفة
قطعية ،هو أمر معاد للساميّة ،كما ينطوي على اإلسالموفوبيا(.((6
قابل للتطبيق وأقل
بديل ً
ً
يق ّدم إعالن القدس بشأن معاداة الساميّة الذي صدر في آذار /مارس 2021
قم ًعا( .((6يسعى اإلعالن لـ "تقديم تعريف أساسي لمعاداة السام ّية قابل لالستخدام وموجز ومبني على
الحقائق التاريخية" .إنه "يرد" على "تعريف التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست" ،تلك "الوثيقة
التي اعتمدها التحالف في عام  ."2016إن اإلعالن ،إضاف ًة إلى كونه أداة عملية مزودة بمبادئ توجيهية،
يمثّل أيضً ا نق ًدا لتعريف معاداة الساميّة الذي ق ّدمه التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست ،ألنه
(ُ ((5ينظر:

David Landy, Ronit Lentin & Conor McCharty (eds.), Enforcing Silence: Academic Freedom, Palestine and the Criticism
of Israel (London: Zed Books, 2020).
"Working Definition of Antisemitism," Holocaust Remembrance, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3CtEdHQ

(ُ ((6ينظر:

)(59

Stephen Sedley, "Defining Anti–Semitism," London Review of Books, vol. 39, no. 9 (2017), accessed on 21/9/2021, at:
https://bit.ly/3AqjcNh; Brian Klug, "The Code of Conduct for Antisemitism: A Tale of Two Texts," Open Democracy,
17/7/2018, accessed on 19/9/2021, at: https://bit.ly/3Cope1G; Anthony Lerman, "Labour Should Ditch the IHRA Working
Definition of Antisemitism Altogether," Open Democracy, 4/9/2018, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3Cuo4S6

( ((6على سبيل المثالُ ،ينظر:

Ian Lustick, "The Trump Administration Is Using Accusations of Anti–Semitism to Silence Criticism of Israel," Forward,
29/11/2019, accessed on 21/9/2021, at: https://bit.ly/3hKeCSI
The Jerusalem Declaration on Antisemitism, 25/3/2021, accessed on 19/9/2021, at: https://bit.ly/39yAdtb

)(62
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ح رئيسة ويفتح المجال لتفسيرات مختلفة على نطاق واسع ،ما تسبب في
جاء "غير واضح في نوا ٍ
حدوث ارتباك ،وأثار جدلً  ،ومن ث ّم أضعف المعركة ضد معاداة الساميّة" .يسعى إعالن القدس ،على
وجه التحديد ،لـ "حماية فضا ٍء للنقاش المفتوح بشأن المسألة الشائكة المتعلّقة بمستقبل إسرائيل/
فلسطين" ،فضاء تع ّرض للخطر عم ًدا من خالل التعريف الذي ق ّدمه التحالف الدولي إلحياء ذكرى
الهولوكوست .ولذلك فإن واضعي إعالن القدس حرصوا على اإلصرار على أن تعريفهم لمعاداة
السام ّية يجب أن يكون "غير ملزم قانونًا".
إن واضعي اإلعالن على دراية بالمناقشات األخيرة بشأن االستعمار اإلسرائيلي واالستعمار االستيطاني
شكل من أشكال القومية،
ً
والفصل العنصري .ويضيفون أن "انتقاد الصهيونية أو معارضتها بوصفها
أو الدفاع عن مجموعة منوعة من الترتيبات الدستورية لليهود والفلسطينيين في المنطقة الواقعة بين
نهر األردن والبحر األبيض المتوسط" ،ليس من قبيل معاداة السام ّية .وبالمثل ،فإنهم يعلنون صراحة
كل منهما من قبيل معاداة الساميّة ،في حد ذاتها،
أنه "حتى لو كان األمر مثي ًرا للجدال ،فإنه ليس ّ
مقارن ُة إسرائيل بالحاالت التاريخية األخرى ،بما في ذلك االستعمار االستيطاني أو الفصل العنصري".
مرة أخرى ،فإن إصرار تعريف التحالف على "مبدأ المساواة" غير المح َّدد قد يق ّوض العمل الب ّناء
والتحليلي الذي يؤ ّمنه التركيز على االستعمار االستيطاني بوصفه أسلوبًا للسيطرة .يجب أن يُنظر إلى
حقوق السكان األصالنيين الفلسطينيين على أنها حقوق أصيلة وال تخضع إلرادة أغلبية المستوطنين.
وفي ضوء ذلك ،ومن المفارقات ،قد يحرم هذا التعريف بالفعل جماعة "ساميّة" من حقها في تقرير
المصير .وهذا ما يفعله االستعمار االستيطاني.
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أين فلسطين في العالم؟
Where in the World is Palestine?
 بل، وال أعني العالم الفيزيائي فحسب، أين فلسطين؟ أين فلسطين في العالم:ملخص
سياسيا التي اعتدنا على تمييزها بالعوالم
 تلك العوالم القوية،والعوالم األخالقية والخيالية
ً
 أو حتى العوالم التي فككت االستعمار؟ وعندما نتحدث، أو ما بعد االستعمارية،االستعمارية
 فهل في هذه العوالم التي تحظى بتنظيرات عالية،"عن "األدب العالمي" أو "السينما العالمية
مكان لألدب الفلسطيني أو السينما الفلسطينية من دون أن تناقض نفسها وال أن تتعامى عن
 فهل ثمة مشروعية لهذه التصنيفات التي،حقيقة فلسطين؟ وإذا لم يكن فيها مكان لفلسطين
 يقع وط ُنه تحت احتالل مستعمر استيطاني؟، أو فضا ًء مشحونًا بالعواطف،شعبا
ً ال تمثل أم ًة أو
 أتناول، هو غسان كنفاني، يبدأ بكاتب فلسطيني ثوري،مقالي هذا هو تدقيق في عالم مثل هذا
ومسرحوها
كون أولئك الذين قرؤوها ومثّلوها
ّ  ألكشف كيف ُي،ًمن قصصه قص ًة واحد ًة قصيرة
َ
ِ وحرسوا قيمتها الخالدة َل
عالم حقيقي يفكك جميع تلك العوالم الوهمية التي لم يكن لها
ٍ بنات
.من شغل غير إنكارهم والتقليل من قيمتهم ومحوهم
. الشرط االستعماري، المقاومة، تفكيك االستعمار، العالم المتشكل، إبستيمولوجيا:كلمات مفتاحية

Abstract: Where is Palestine? Where is the place of Palestine in the world– not
just the physical world, but the moral and imaginative worlds, the politically
potent worlds we habitually identify as the colonial, postcolonial, or even
decolonial worlds? When we think about "World Literature" or "World Cinema"
do such highly theorized worlds have a place for Palestinian literature or
Palestinian cinema without either contradicting themselves or else turning a
blind eye to the truth of Palestine– and if they don’t have a place for Palestine
then how valid are these categories that cannot account for a nation, a people,
an emotive universe under military occupation by a settler colony in their own
homeland? This essay is the examination of such a world if it were to begin
with one Palestinian revolutionary writer, Ghassan Kanafani, and only one of his
little stories, and how those who read and act and stage and safeguard the legacy
of that little story are the building blocks of a real world that dismantles all the
illusory worlds built around them to deny, to bracket, and to erase them.
Keywords: Epistemology, Worldliness, Decolonization, Resistance, Coloniality.
. الواليات المتحدة،* أستاذ كرسي هاكوب كيفوركيان بقسم الدراسات اإليرانية واألدب المقارن في جامعة كولومبيا
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يعترض عصمت الحلبي بقوة ،في مراجعة حديثة لكتاب تيموثي برينان المعنون :أمكنة عقل:
حياة إدوارد سعيد ( ،)2021ضد اعتبار إدوارد سعيد "مثقفًا نيويوركيًا" ،ويصر على أنّه مثقف
كوني .ويشير إلى الكيفية التي انتهز فيها عد ٌد من مراجعي سيرة سعيد الجديدة التي كتبها برينان ،أمكنة
صف سعيد بأنّه يمثل تحدي ًدا
عقل ،الفرص َة إلضفاء طابع محلي على الكاتب الفلسطيني الراحل .ف ُو َ
مثقفي نيويورك الذين كانوا قد اعتادوا على السخرية منه .ويذهب آدم شاتز  Adam Shatzفي مجادلة
مطولة يعقدها في مجلة  London Review of Booksإلى أن إدوارد سعيد "ال يشبه أنطونيو غرامشي وال
فرانز فانون بقدر ما يشبه سوزان سونتاغ  .((("Susan Sontagويص ُّر الحلبي على عكس ذلك ،إذ إ ّن مشاركة
سعيد في حركة سياسية عالمية – كما في رفضه المعلن والمنتظم الخضو َع إلمالءات الطريقة اإلمبريالية
األميركية في الحياة – أثارت ضده غضب الكثيرين في أثناء حياته .وقد اعتادت مجالت ،من قبيل New
 Republicو ،Dissentقبل أن يتم تجديدها ،أن تنشر أعمد ًة طويل ًة تهاجم فيها فكر سعيد وشخصه.
فهل كان سعيد مثقفًا نيويوركيًا ،أو في الحقيقة اليهودي األخير كما عبّر هو عن ذلك ذات مرة ،من تراب
نيويورك ،أم كان مثقفًا عالم ًيا اشترك في "حركة سياسية عالمية" على نحو ما يع ّبر الحلبي؟ والحقيقة
هي ،بالطبع ،أ ّن إدوارد سعيد عاش أغلب حياته الزاخرة بالعطاء في نيويورك أستاذًا بارزًا في جامعة
كولومبيا .وشأنه شأن الماليين من الفلسطينيين ،وجد له بيتًا خارج وطنه األول ،وإن الزمه الشعور بأنّه،
نو ًعا ما ،خارج المكان كما يشرح ذلك في سيرته الذاتية .إ ّن العالم استعارة قوية ،وليس مكانًا تأوي
إليه بعد يوم شاق من العمل ،لتدخله وتعلّق قبعتك وتتناول العشاء مع عائلتك ،وتعزف من ثم قطع ًة
بيت سعيد في أيّما
موسيقي ًة على نحو ما درج عليه سعيد على بُعد بضعة مبانٍ من ّ
محل إقامتي .لم يكن ُ
مكان ،إنما كان في نيويورك ،في حرم جامعة كولومبيا .نعم هو كان ينتمي إلى تلك الحركة العالمية،
ولكن انطالقًا من نيويورك .فلم يكن العالم ،بالمعنى االستعاري العميق لهذه الكلمة ،الذي انتمى إليه
سعيد ،عال ًما أميرك ًيا أو كون ًيا ،بل كان عال ًما فلسطين ًيا ،بل العالم الفلسطيني .أما السؤال الحقيقي فهو:
أين يقع تحدي ًدا ذلك العالم الفلسطيني؟

ً
ً
قضية إبستيمولوجية
أوال :فلسطين
أول وقبل كل شيء ،آخر قضية سياسية؛ فلقد قامت مستعمرة استيطانية أوروبية،
قضية فلسطين هيً ،
اسمها "إسرائيل" ،بزرع نفسها في فلسطين التاريخية وأشاعت دعوى زائفة تقدم جماع ًة فلسطيني ًة
واحدةً ،هم اليهود ،على غيرها ،زاعم ًة حق امتالك كامل التراب الفلسطيني ،في حين أن فلسطين هي،
في الحقيقة ،لم تكن يهودي ًة كلّها .لقد كان ليهود فلسطين وط ٌن فيها دائ ًما وينبغي أن يكون لهم ذلك.
فيهود فلسطين فلسطينيون شأنهم شأن مسيح ّيي فلسطين ومسلميها .وهذه حقيقة بسيطة ومعروفة ش ّوهتها
الصهيونية من أجل وضع أساسات أيديولوجية لمستعمرة استيطانية لكامل التراب الفلسطيني .وفكرة
"دولة يهودية" في فلسطين هي ِمثل فكرة "جمهورية إسالمية فلسطينية" أو "جمهورية مسيحية فلسطينية"،
(1) Esmat Elhalaby, "The World of Edward Said," Boston Review, 13/5/2021, accessed on 12/10/2021, at:
https://bit.ly/3oURUfm
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قائمة على العنف وال يمكن الدفاع عنها .غير أ ّن هذه الحقائق البسيطة ال شأن لها بالمشروع الصهيوني
الذي اتخذ من كلٍ من أرض فلسطين والعقيدة اليهودية رهينةً ،لفرض نفسه مستعمر ًة استيطاني ًة أوروبي ًة على
النحو نفسه الذي ظهر خالل أزمة قناة السويس عام  ،1956حيث اتُخذَت إسرائيل فوريًا أدا ًة استعماري ًة بيد
المنت ِف َعين األوروب َّيين ،بريطانيا وفرنسا ،لغرض تسهيل غزوهما مصر من أجل إحباط تأميم القناة .لم تكن
ٍ
مشروعات إمبريالي ٍة أوروبي ٍة ،واآلن أميركية،
الصهيونية مشرو ًعا قائ ًما في ذاته؛ فلقد كانت دائ ًما جز ًءا من
في المنطقة وفي غيرها .أما المزاعم المتعلقة بأ ّن اليهود كانوا مضطَهدين طوال تاريخهم ،وأنّهم في حاجة
إلى العيش بسالم في كل مكان في العالم ،بما في ذلك فلسطين ،فإنما هي مزاعم ال شأن لها بالمشروع
الصهيوني األوروبي االستعماري االستيطاني(((.
السياسي من القضية الفلسطينية عن أبعادها األخرى التي ال تقل وزنًا؛ إذ
الجانب
لكن يجب أال يُعشينا
ُ
ُّ
تثير فلسطين ،من بين ما تثير ،مشكل ًة معرفي ًة تتعلق بطريقة إنتاج أوروبا وأميركا الشمالية للمعرفة .فأين
هو تحدي ًدا مكان فلسطين (المحتلة من مستعمرة استيطانية أوروبية) في المشروعات النظرية والفكرية
الرائدة للتصور األوروبي عن "العالم" .فل ُنمعن النظر في مفاهيم من قبيل "األدب العالمي" ،على
سبيل المثال ،أو "السينما العالمية" ،أو "الموسيقى العالمية" ،أو "الدين العالمي" ،أو أي مفهوم يض ُّم
كلمة "العالم" ،فهل للفلسطينيين ،وفلسطين بوصفها وط ًنا ،مكا ٌن في مثل هذا "العالم"  Worldالذي
مثل ،أو محمود درويش،
نراه في مصطلح "األدب العالمي" على سبيل المثال؟ وهل غسان كنفانيً ،
أو فدوى طوقان ،وغيرهم ،جز ٌء من "األدب العالمي" هذا؟ واإلجابة عن ذلك ال تأتي ،بطبيعة الحال،
من األساتذة الليبراليين لألدب المقارن في أميركا الشمالية أو أوروبا أو حتى من الجامعات العربية،
الذين يقولون "نعم إنّهم ال شك جز ٌء من األدب العالمي"((( ،أل ّن هذا الدمج الليبرالي لألدب الفلسطيني
في "األدب العالمي" ،أو دمج السينما الفلسطينية في "السينما العالمية"  ...إلخ ،يشكك ،بحكم الواقع،
في التأسيس اإلبستيمولوجي لجميع تلك الدعاوى العالمية .وتسعى الروح المسكونية الليبرالية (التي
تهدف إلى التقريب والجمع) "لألدب العالمي" إلى تمويه هذا الصدع المعرفي عن طريق إطالة عمر
نظامٍ أكل الده ُر عليه وشرب ،يعي منظّروه الرئيسون عيوبَه المستعصية(((.
مثال .اقترح ديفيد دامروش ،وهو
فلِ َم كان ذلك كذلك؟ لنتناول ،مر ًة أخرى ،ما يس ّمى "األدب العالمي" ً
منظِّ ٌر رائ ٌد في "األدب العالمي" ،أ ّن "األدب العالمي هو انعكاس إهليلجي Elliptical Refraction
ّ
لالطالع على دراسة حديثة حول إسرائيل بوصفها مستعمر ًة استيطاني ًة ،ينظر:
(((

Jeff Halper, Decolonizing Israel, Liberating Palestine: Zionism, Settler Colonialism, and the Case for One Democratic
State (London: Pluto Press, 2021).

لالطالع على نقد ٍ
ّ
واف لفكرة "األدب العالمي" ،ينظر:
(((

Emily Apter, Against World Literature: On the Politics of Untranslatability (New York: Verso, 2014).

ّ
جذري ًة لفكرة "األدب العالمي" بسبب ن ََسبها اإلمبريالي واالستعماري ،ينظر:
أشد
ولالطالع على نقد ّ
ّ

Hamid Dabashi, The Shahnameh: The Persian Epic as World Literature (New York: Columbia University Press, 2019).

ّ
لالطالع على نقد متقن للحقل من داخله ،ينظر:
(((

Gayatri Chakravarty Spivak, Death of a Discipline (New York: Columbia University press, 2005).
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لآلداب الوطنية"((( ،وقد يكون هذا التوصيف واف ًيا بالمرام بسبب أغراضه الفورية والمحدودة في
جامعات أميركا الشمالية وما يماثلها من مقررات جامعية في "األدب العالمي" .لذلك ،دعونا ننبذ
ٍ
بضرس قاطع العوالم المتنوعة التي تتشكل فيها هذه "اآلداب
حقيقة أ ّن هذا التوصيف المتصدع يغفل
الوطنية" قبل أن يتم تفكيكها وتُدرج ضمن هذا التصور اإلمبريالي عن "األدب العالمي" .فاآلداب،
الفارسي والعربي وال ِعبري والسنسكريتي والتركي ،ليست مجرد "آداب وطنية" تترقب ولوجها الليبرالي
في "األدب العالمي"؛ ففي هذه اآلداب عالم خاص بها ،ولك ّنه مفقود تما ًما في هذا االفتراض
األدب الفلسطيني جدي ًرا بمنزلة
اإلمبريالي عن "األدب العالمي" .بي َد أن ما يعنيني هنا هو ما إذا كان
ُ
"أدب وطني" حينما تع ّرض بناء األ ّمة الفلسطينية نفسه لهجوم عنيف من طرف المشروعات اإلمبريالية
واالستعمارية نفسها التي كانت قد شرعت في التنظير لفكرة "األدب العالمي" .في قسم كبير من
الحوار المفترض بين نظريات ما بعد الكولونيالية و"األدب العالمي" ،فإن "ما بعد"  postو"العالم" هما
من بين الكلمات النافذة .ولكن مع ذلك ،فإن فلسطين ،تحت االحتالل االستعماري الغاشم ليست
"ما بعد االستعمار" ،ولذا هي ليست "العالم" الذي يتموقع فيه أدبها وثقافاتُها وسينماها وف ّنها وموسيقاها
وما إلى ذلك .واستحالة أن تكون فلسطين ،معرف ًيا (وسياس ًيا) ،جز ًءا من "العالم" الموجود في "األدب
العالمي" و"السينما العالمية" وما إلى ذلك ،وال تقدم نفسها مشكل ًة فلسطينيةً ،إنما هي مشكلة تتعلق
بتلك الدعاوى العالمية التي ترفعها تلك الفروع العلمية وأنظمة إنتاج المعرفة التي ال تفسح المجال
أمام فلسطين.
وفرادة فكرة "األدب العالمي" أنّها ال تشمل أوروبا؛ فلقد ظلت أوروبا عال ًما قائ ًما في ذاته ،وهو
عالم مختلف .إن أوروبا هي الذات العارفة "لألدب العالمي" .و"العالم" ،هو العالم المعروف ،رهين
هذه الذات األوروبية (األميركية) العارفة .وثمة حقيقة أساسية أسهمت في تشكيل فكرة "العالم" هي
حقيقة تجاهل شرط االستعمارية  (((Colonialityالمعقد .فالمستعمرات السابقة في الهند ،وفي أجزاء
أخرى من آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية يمكن أن تُس ّمى اآلن "ما بعد االستعمار" ،وتُدمج في "األدب
العالمي" .ولكن حقيقة وقوع فلسطين تحت احتالل استعماري استيطاني أوروبي تثير تساؤالت جدية
"األدب العالمي" اتخاذه ميدانًا لتنظيره .فهل فلسطين جز ٌء من العالم؟ وهل
عن "العالم" الذي ي ّدعي
ُ
David Damrosch, What Is World Literature? (Princeton: Princeton University Press, 2003), p. 282.

)(5

بــالـعــودة إلــى كـتــاب ديفيد دام ــروش م ــا األدب الـعــالـمــي؟ نـقــرأ اآلتــي لتفسير مصطلح االنـكـســار اإلهليلجي أو الـبـيـضــاوي" :إن األدب
دائما ما يتعلق بقيم الثقافة المضيفة واحتياجاتها بقدر ما يتعلق بثقافة مصدر العمل؛ ومن ثم فهو انكسار مــزدوج ،ويمكن
العالمي ً
وصفه من خالل شكل القطع الناقص أو اإلهليلج  ،Ellipseحيث يوفر المصدر والثقافات المضيفة البؤرتين اللتين تو ّلدان الفضاء
اإلهليلجي الذي يعيش فيه العمل كأدب عالمي مرتبط بكلتا الثقافتين ،وال تحدده بواحدة منهما فقط" ،ينظر.Ibid., p. 283 :

((( مصطلح يدل على نماذج القوة التي تظهر نتيج ًة لالستعمار  ،Colonialismوتحدد الثقافة ،والعمل ،والعالقات ما بين الناس،
وإن ـتــاج الـمـعــرفــة بـحـيــث تتخطى ال ـحــدود الـصــارمــة الـتــي تـفــرضـهــا اإلدارات االسـتـعـمــاريــة نـفـسـهــا .فـحـتــى بـعــد انـجــاء االسـتـعـمــار ،تظل
االستعمارية قائم ًة وحـيـ ًة فــي الكتب ومعايير األداء األكــاديـمــي ،وفــي الـنـمــاذج الثقافية ،والـحــس المشترك ،وفــي الـصــور الـتــي يكونها
الناس عن أنفسهم ،وفي إلهامات الذات ،وجوانب عديدة أخرى من خبرتنا الحديثة .فنحن بوصفنا ذواتًا حديثة نتنفس االستعمارية
دائما .هي أشبه بمناخ يشكله االستعمار ،ويظل حتى بعد رحيله .ينظر:
ً

Nelson Maldonado–Torres, "On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept," Cultural
Studies, vol. 21, no. 2–3 (2007), pp. 240–270.
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تقع أعمال كتّاب من قبيل محمود درويش وإميل حبيبي وأنطون ش ّماس وآخرين ،تحت عنوان "األدب
(((
العالمي" ،أو حتى تحت عنوان "األدب الوطني؟" وإذا كان ذلك كذلك ،فبأي شكل وبأي طاقات؟
فشل
ولذلك ،فإ ّن السجال المج ّرد كله بين منظِّري "األدب العالمي" ومنظِّري ما بعد االستعمار يفشل ً
ذري ًعا عندما يتعلق األمر باألدب الفلسطيني.
ومع ذلك ،ليس األمر فقط عثو ًرا على خطأ في النماذج المعرفية الراهنة إلنتاج المعرفة ،التي هي
أوروبي المركز ،والتي تكشف عن صدوعها بوضوح عندما تتعرض لجرعة
بالتعريف ذات منحى
ّ
صحية من النقد من خارج مصدرها المباشر .نحن في حاجة إلى تحويل محور العالم الذي نفكر
فيه .إ ّن قضية فلسطين ومستعمرة المستوطنين األوروبيين التي أقيمت عليها كحامية عسكرية
 Garrison Stateاليوم هي في األساس قضية سياسية ذات مآالت معرفية جسيمة((( .وإذا ما نقلنا موقع
هذه المزاعم إلى فلسطين نفسها ،من حيث حقائقها التاريخية والظاهراتية ،فسنحتاج إلى االنخراط في
أفكار من مثل النكبة واالنتفاضة والصمود ،تهدينا في النظر إلى فلسطين المحتلة في شموليتها (من النهر
إلى البحر) موق ًعا "لتفكيك االستعمارية" .ويفضي بنا العمل على هذه المفاهيم الخاصة بفلسطين –
النكبة واالنتفاضة والصمود – إلى السجال الدائر حاليًا حول تفكيك االستعمارية ،ال سيما تناوالت
المنظِّرين األميركيين الالتينيين لهذه الفكرة ،من أنيبال كيخانو  Aníbal Quijanoإلى والتر د .منيولو
السلبي ،بل موق ٌع ناف ٌذ إلنتاج المعرفة
 ،Walter D. Mignoloولن تعود فلسطين هنا موق ًعا للصمود ّ
والقوة التحويلية .والقول ببساطة إ ّن إسرائيل مستعمرة استيطانية هو قول صحيح ،ولكنه ال يفي
بالغرض ،إذ يعوزنا أن نضع فلسطين ،وليس المحتل ،في بؤرة التحول المؤثر في قراءتنا للعالم.
يتماشى موقع فلسطين في العالم مع موقع الفلسطينيين في العالم ،بد ًءا من وطن أسالفهم داخل
إسرائيل إلى األراضي المحتلة ،ومخيمات الالجئين ،والعواصم العربية واإلسالمية ،إلى جميع
نص السيرة الذاتية ،خارج المكان ( ،)1999الذي كتبه إدوارد سعيد
البلدان حول العالم .وربما يكون ّ
ٍ
لمكان تتموقع فيه فلسطين .وبالقدر
مكانًا جي ًدا للبدء في فهم هذه الطوبوغرافيا التي ال شكل لها
نفسه من األهمية ،سيكون تحديد موقع كتابه ال ُعمدة ،االستشراق ( ،)1978ضمن ما أسميته في
مكان آخر "النصوص المرت ّدة"  ،Renegade Textsوتلك النصوص مثل مؤلفيها خارج المكان،
وتتعارض مع اإلبستيمولوجيات التي أظهرتها .وبناء عليه ،ليست القضية الفلسطينية مجرد نضال
خاصا بهم ،ننخرط فيه
شعب واحد من أجل وطنه .ففي هذا النضال ،صنع الفلسطينيون "عال ًما"
ً
جمي ًعا لنعيد تخ ّيل جميع النضاالت التي شهدتها العصور وصولً إلى عالمنا المعاصر المتشكل
 .Contemporary Worldlinessوفي ذلك العالم ،تكون فلسطين مسار واقعٍ مك ّرس يرفض االنحالل
((( من أجل االطالع على نقد مالئم لهذا التداخل ،ينظر:

Baidik Bhattacharya, Postcolonial Writing in the Era of World Literature: Texts, Territories, Globalizations
(London: Routledge, 2019).

((( في كتاب الفلسفة األوروبية والقضية الفلسطينية :ما وراء اليهودي واإلغريقي ،يبدأ زاهي زالوا طرح هذا النوع من األسئلة ،ينظر:
Zahi Anbra Zalloua, Continental Philosophy and the Palestinian Question: Beyond the Jew and the Greek (London:
Bloomsbury Academic, 2017).
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في األفعال المهيمنة التي تنتج المعنى في مجتمع ال َمشاهد  ،Society of Spectaclesويولِّد باستمرار
عالمها المتشكل طباقيًا  Contrapuntalويعززه.

موقعا للنزاع
ثان ًيا :فلسطين
ً
إ ّن فلسطين في هذا العالم المتشكل طباقيًا موق ٌع للنزاع ،ولكن ليس بين مستعمرة أوروبية استيطانية
والسكان األصالنيين فحسب ،إنما هي أيضً ا موقع للنزاع بين عالمين :عالم الخيال اإلمبريالي األوروبي
وعالم أحد أشكاله الرئيسة الذي صاغه تاريخيًا لإليمان بنفسه وشَ ر َعنتها .وعلى الرغم من أنّه ليس
جميع الفلسطينيين مسلمين ،فإ ّن فلسطين جزء ال يتجزأ من عملية تشكُّل عالم إسالمي كوزموبوليتاني
يسبق ال ِفرية االستعمارية والثنائية الزائفة "اإلسالم والغرب" وسيأتي بعده .ولم يكن العالم اإلسالمي
إسالميًا فحسب ،بل اشتمل وض ّم عناصر وقوى زرادشتية وهندوسية ويهودية ومسيحية عملت على
تحويل اإلسالم إلى مسألة حضارية وليس مجرد عقيدة .وكانت اإلمبراطوريات اإلسالمية المتعاقبة:
األموية ،والعباسية ،والسلجوقية ،والمنغولية ،والمغولية ،والصفوية والعثمانية مواقع تاريخية لهذه
العالمية الكوزموبوليتانية .وكانت فلسطين جز ًءا من جميع هذه المواقع ،وبأديانها التوحيدية الثالثة:
اليهودية والمسيحية واإلسالم ،كان لها حضور بارز في قلب "األرض المقدسة" .إن فلسطين التاريخية
هذه ،الوطن السلف للفلسطينيين المعاصرين ،هي موقع النزاع بين الخيال اإلمبريالي األوروبي
وملحقاته االستعمارية ،التي تمثلها الصهيونية اآلن(((.
نفسه في شرط االستعمارية في فلسطين .ولك ّنه يفصح أيضً ا من خالل
ويُظهر وه ُم "اإلسالم والغرب" َ
هذه الحالة الجزئية عن مسألة أكبر هي "الغرب والبق ّية" ،التي تحتاج إلى إعادة تأكيد نفسها مجازيًا
وفيزيائيًا؛ فكلما تخلخلت صالحيتها اإلبستيمولوجية ،ازدادت أعمال العنف السياسي تفاق ًما .إ ّن
االستعمار االستيطاني هو حالة من الوجود العابر ،حيث كل شيء في حالة تعليق وإرجاء ،وكل
شيء على شفا التغيير .وهذه الحقيقة تعطّل أي طريقة للتناغم مع تصور للعالم يُعتمد عليه لتفكيك
وه َمي "اإلسالم والغرب" أو "الغرب والبقيّة" .وتمثل إسرائيل آخر وأحدث وحشية انتقامية لـ "الغرب"
كل من االحتالل والمحتَلِّين والمستع ِمر والمستع َمر حقيقة أ ّن الوضع القائم
ض ّد "البق ّية" .ويَعرف ٌّ
مستهجن ويتعايشون معه .وقد استمرت هذه الحالة من الالمقبولية أكثر من قرنين في العالم العربي
واإلسالمي ،وعقو ًدا في األراضي الفلسطينية ،ولكنها لم تصبح مطلقًا أم ًرا مألوفًا ،ولم تُقبل أو يُتعايش
معها أو تُستوعب .وليس أمام إسرائيل ومساعديها األميركيين واألوروبيين غير القوة العسكرية والعنف
السياسي الف ّ
ظ لتعزيز َوهم َم َنعتها .وال بد من أنّها تستعين بالعنف المفرط لتع ّوض ما ال تستطيع مناقشته
مناقش ًة عقالنيةً ،فاستعاضت عن افتقارها إلى المنطق بالعنف الوحشي .وبذلك ،ص ّورت الفلسطينيين
متعصبين مجانين .ولكن ليس لدى الفلسطينيين هذه األوهام ،إنّهم يعيشون نكبتهم
ومؤازريهم إرهابيين
ّ
لت في مسألة الميل الجدلي الستعارة "أوروبا" وأخرياته األخالقية
فص ُ
((( في كتاب :أوروبا وظاللها :االستعمار بعد اإلمبراطوريةّ ،
والخيالية المفسرة استعمار ًيا .ينظر:
Hamid Dabashi, Europe and Its Shadows: Coloniality after Empire (London: Pluto Press, 2019).

تاسارد
؟ملاعلا يف نيطسلف نيأ

درب
كل يوم .لذلك أصبحت فلسطين استعار ًة مثالية – وهذه هي قوتها ومأزقها – فقد جعل منها اآلن ُ
النضال المستمر ألكثر من قرن مستود ًعا لجميع شروط النضال العالمي المناهض لالستعمار وآفاق
تفكيك نهائي وصارم لالستعمار .لذلك ،فإنّه على عاتق فلسطين يقع اليوم العبء التاريخي العالمي
لتفكيك الواقع اليومي لوحشية االستعمارية األوروبية الروتينية(.((1
أصبحت فلسطين ،باعتبارها مشه ًدا طبيعيًا واستعارة في الوقت نفسه ،بؤر َة النضال العالمي ضد الشرط
االستعماري ،حيث أصبحت الصهيوني ُة الوجه َة النهائية لالستعمار االستيطاني األوروبي .ويشير
صعود السياسات المعادية لألجانب في أوروبا والواليات المتحدة وأستراليا إلى الطريق المستمرة التي
أسلوب عملٍ إلنتاج المعرفة اإلمبريالية ،ولكن ال ينبغي أب ًدا أن نستعين لمعارض ِته
تسلكها االستعمارية
َ
بأسطور ٍة وهمي ٍة عن "األصالة"  .Originalityفليس الفلسطينيون فلسطينيين فقط لكونهم يقفون ضد
مزاعم الصهاينة حول من استوطن هذه األرض أولً  :اليهود أم الفلسطينيون ،فهذا اختيار خاطئ ولعبة
كل من اليهود والفلسطينيين .فثمة يهود فلسطينيون ،وإذًا فلسطينيون يهودُ ،ولدوا
خاسرة يخسر فيها ٌ
وترعرعوا في فلسطين التاريخية .لذلك يجب أن نع َّد الفلسطينيين فلسطينيين ال لكونهم فقط سكان
فلسطين المحالنيين ،إنما األهم من ذلك بفضل درب النضال المستمر الذي سلكوه ورفضهم الهيمنة.
وإذا لم يكن هناك فلسطينيون على حد زعم أميرة الحرب اإلسرائيلية غولدا مائير ( ،)1974–1969فإنّه
كان هناك فلسطينيون بحكم ر ّدهم الدائم والمبدئي على هذه البشاعة .إ ّن المواجهة بين الصهاينة
ِ
والمستوطن والمحالني ،واالحتالل والمحتل،
والفلسطينيين هي مواجهة بين المستع ِمر والمستع َمر،
والمشروع اإلمبريالي األوروبي للغزو والمطالبة والمشروع الفلسطيني المعادي لإلمبريالية لمقاومة
الغزو واستعادة البالد وثقافاتها الحية والعضوية .وهذه الثقافة ليست فقط في الموسيقى الفلسطينية
أو األزياء ،أو المأكوالت التي يحاول الصهاينة االستيالء عليها أيضً ا ،بل هي كذلك ثقافة مقاومة،
مثل قصيدة لدرويش ،وقصة قصيرة لكنفاني ،وفيلم إليليا سليمان ،وعمل فني لمنى حاطوم .يغيّر هذا
كل ما ينتجه
التصور الظاهراتي لمصير الفلسطينيين السياسي مالمح االستعمارية ويفككها كل ًّيا .إ ّن َّ
اإلسرائيليون يجري في سياق الغزو االستعماري االستيطاني األوروبي ،وكل منتج فلسطيني إنما هو في
االتجاه المعاكس تحدي ًدا .وبناء عليه ،فأ ْن تكون فلسطينيًا فهذه قضية ظاهراتية وليست وه ًما بيولوجيًا
أو حتى سياس ًيا.

ً
ً
ً
وظاهرة
واقعة
ثالثا :فلسطين
تعتبر فلسطين ،بوصفها موق ًعا للنزاع ،عنص ًرا دامغًا في نظرة العالم إليها استعار ًة لحركات التحرير في جميع
أنحاء العالم .فكل شيء يتعلق بفلسطين أكبر من الحياة – مجازي وأسطوري واستعاري – ومع ذلك فهو
حقيقي تما ًما .لقد أصبحت فلسطين استعار ًة بمقتضى شروطها الخاصة .ويبدو أ ّن كلمة "فلسطين" ذاتها قد
( ((1لالطالع على مجموعة مقاالت تتناول هذا التضامن العالمي من زاوية نظر أصالنية ،ينظر:

)Suzannah Henty & Gary Foley (eds.), Indigenous Solidarity: Testimonies and Narratives, Hamid Dabashi (Fore
(Rafah, Gaza Strip: 28 Magazine, 2021).
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مقياس الحقيقة ،وحامل َة راية العدالة ،ليراها العالم كلّه ويشهد .إ ّن تضحيات الفلسطينيين
قُ ِّدر لها أن تكون
َ
البطولية والمقاومة المتبصرة وأعمال التحدي المتقدة من جهة ،وجسامة الظلم التاريخي بحقهم واحتالل
وطنهم وسرقته المنظمة في رابعة نهار التاريخ من جهة أخرى ،اجتمع جميعها ليستلزم ويقتضي قد ًرا من
النضال والتحدي ،وانتصا ًرا أخالقيًا أسطوريًا فوق ذلك .إ َّن تح ّول فلسطين من واقعة إلى ظاهرة يستند إلى
جا مصغ ًرا لشرط استعماري يشير إلى ما هو أبعد من نفسها.
موقعها العالمي بوصفها نموذ ً
رمزا Emblematic
كيف تستحيل الجوانب الواقعية ،وربما حتى الدنيوية من حياة الفلسطينيينً ،

لألجيال القادمة في المستقبل البعيد؟ لنتناول حالة ثائر فلسطيني وزوجته الدنماركية ورفيقته وصانع
يضم هذا التثليثُ العال َم الذي تضعه فلسطين واقع ًة وظاهر ًة في بؤرة وعينا للعالم .وهذه
أفالم إيطالي.
ُّ
حالة يصبح فيها عالم فلسطين المصغر رم ًزا استعاريًا إلطار كوني يغطي جميع ما تحيل عليه .ويرب ُ
ط
الثاقب في حالة العالم الصغير والكوني الكبير هذه بمجال القوة السيميائية ،حيث تأتلف أخالق
النظ ُر
ُ
وسياسة وجماليات (الوجود في فلسطين) .فإذا لم تكن "فلسطين" اس ًما لوطن متح ّرر ،وهي كذلك
بالطبع ،ولكنها أيضً ا إشارة مشفرة إلى عالمٍ ماهيته النضال ،فمعنى أن تكون "فلسطين ًيا" أم ٌر يتعدى
مجرد أن تولد ألب فلسطيني في فلسطين أو خارجها .فعندما يجتمع رمز فلسطيني وشريكته الدنماركية
وكاتب سيرتها اإليطالي ،تكتسب فلسطين أهمي ًة عالمي ًة جديدةً.

خاصا ،وهو
يحتل غسان كنفاني ( ،)1972–1936في قُدس األبطال الفلسطينيين الرموز ،مقا ًما رفي ًعا
ً
يجسد فلسطين اليوم .كان مفك ًرا فلسطين ًيا نقديًا رائ ًدا وكات ًبا وناشطًا ثوريًا اغتاله اإلسرائيليون في
اسم ّ
 8تموز /يوليو  .1972وقد نجت زوجته آني كنفاني  Anni Kanafaniوطفالهما .عاش كنفاني حيا ًة
قصيرةً ،فلم يتجاوز السادسة والثالثين عندما اغتيل ،بي َد أنه ترك بصم ًة لن تزول في تاريخ النضال
الفلسطيني من أجل كرامة وشرف مكانة الفلسطينيين في وطنهم(ُ .((1ولدت آني كنفاني وترعرعت في
الدنمارك .والتقت في عام  1960خالل مؤتمر بيوغسالفيا ببعض الطالب الفلسطينيين ،فَامتأل قلبها
بحب القضية الفلسطينية .وسافرت بعد ذلك إلى لبنان حيث التقت بغسان كنفاني وسرعان ما تحول
تضامنهما السياسي إلى حب وتزوجا .ترك اغتيال إسرائيل لكنفاني عام  1972زوجته الشابة أرمل ًة
مع طفلين صغيرين .بقيت آني كنفاني في بيروت وما زالت هناك حتى يوم الناس هذا في العمل مع
األطفال الفلسطينيين الالجئين وإدارة مؤسسة غسان كنفاني الثقافية .وأضحت اليوم الحيا ُة الزاهر ُة
القصيرة التي عاشها غسان وآني كنفاني م ًعا رم ًزا أيقون ًيا ،حيث ال تجد طوبوغرافيا فلسطين الالمتشكلة
مكانًا أفضل من هذا الرمز لتتموقع فيه .ت ُموقع نفسها في غاليري صغير؛ في قلب مخيم مار إلياس
لالجئين في بيروت ،حيث تُبقي آني كنفاني ذكرى زوجها حي ًة كما قضية فلسطين.
شخص يذكّرك
ثوري فلسطيني رائد،
آني كنفاني هي ،بحكم العادة ،من مخلفات الماضي؛ ذكرى
ٌ
ّ
بشخص آخر .لك ّنها تستحيل ،على ي َدي فنان شغوف ومحترف ،شيئًا آخر ،فتصبح هي نفسها،
عينة من عمل غسان كنفاني األدبي ،ينظر:
( ((1لالطالع على ّ

Ghassan Kanafani, Men in the Sun and Other Palestinian Stories, Hilary Kilpatrick (trans.) (Boulder: Lynne Rienner
Publishers, 1999).

تاسارد
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كما كانت دائ ًما ،ليست بقايا ،بل واقع ،وليست ذكرى ،بل حقيقة .فما الذي يرسمه فنان الفيديو
اإليطالي الموهوب ماريو ريزي  Mario Rizziليحكي قصة عن آني كنفاني؟ كنت أشاهد ،طوال
واكتشفت صب َره االستثنائي واتزانه
العقد الماضي أو نحو ذلك ،أعمال ريزي من زوايا مختلفة،
ُ
لفت انتبا َهه إلى مكانة آني
وكاميراته المتأملة .وخالل إحدى زياراتي إلى برلين حيث يعيش ريزيُّ ،
كنفاني وأهميتها .في كاميرا ريزي يأتلف القلب والعقل في صبر ق ّديس وتدقيق مدهش الكتشاف
عرفت آني كنفاني وعملها منذ عقود والتقيت بها في مؤسستها في
ما يجري تحت السطح(.((1
ُ
بيروت .ولم يجد ريزي في رفقتها الكريمة غير روح عملها نفسه ،وطبعها السمحُ .ولد ريزي ليصنع
هذا الفيلم عن آني كنفاني ،وكانت األخيرة تنتظر ريزي ليحكي قصة عقلها وروحها وحبها ومصيرها.
ما يجمعهما ليس فلسطين بوصفها واقعة فقط ،بل فلسطين بوصفها ظاهرة ،عال ًما ،رف َعت شأنَها
ومنزلتَها أم ٌة تطالب بشرف المكانة .الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون ويهود ،ومن ثم لديهم كتبهم
المقدسة الخاصة بهم .ولكن في الوقت نفسه ،فإ ّن اليقين المق َّدس الذي يمأل صدورهم بحركتهم
التحررية الوطنية قد خلق عال ًما أخالقيًا مختلفًا تما ًما يأوون إليه هم وأرواح أسالفهم .إن المكان
الذي يقطنه أناس من أرومات مختلفة ،وكذلك االختالف بين امرأة دنماركية وصانع أفالم إيطالي
وأيقونة فلسطينية ،هو تما ًما مكان فلسطين في العالم.
إ ّن أفالم ريزي ،عمو ًما ،دراس ٌة عابر ٌة للحدود ،ومنسجم ٌة مع شخصية آني كنفاني وأعمال حياتها .وفي
قصصا خفي ًة لم يح ِكها
مثل هذه التيارات المتقاطعة للتاريخ والجغرافيا والثقافات ،يرى ريزي دائ ًما
ً
أحد ،فهو يرى ويسمع تلك القصص التي لم ي َرها اآلخرون أو لم يسمعوها .ومثل حالم ،يتح ّرق ريزي
إلظهار تلك القصص وقولها .ويمضي في أحدث أفالمه "القنديل الصغير"  The Little Lanternعام
ليقص قص ًة يعرفها الجميع ،ولك ّن أح ًدا لم يُ ِ
فش حقائقها
 2019إلى قلب الوعي الوطني المضطرم،
َّ
الخفيّة .كانت قصة آني كنفاني واضح ًة وناصع ًة ج ًدا ،وكانت بمنأى عن األنظار .وهكذا تصبح واقع ُة
الحقيقة الفلسطينية ظاهر ًة عابر ًة للقوميات على وجه التحديد ،من خالل أنواع الحساسيات السردية
التي يجمعها صان ُع أفالم إيطالي وسيد ٌة دنماركية تكون بديل ًة تمثل حقيقة القضية الفلسطينية .تتوفر
يقصون قصصهم الخاصة من مجموعة
فلسطين على عدد ال يُحصى من المخرجين الموهوبين الذين ّ
متنوعة من الزوايا .لك ّن ما قدمه ريزي وآني كنفاني هو هدية السينما الفلسطينية للعالم كلّه .إ ّن ما فعاله
لقصة غسان كنفاني هو هدية متبادلة من العالم إلى فلسطين حيث تجد فلسطين مكانَها في العالم
وحيث يفتح العال ُم مكانًا لفلسطين.
ال يحدث انخراط ريزي في قصة غسان وآني كنفاني في فراغ .فنحن نشاهد ،في إحدى روائع السينما
الفلسطينية "الذاكرة الخصبة" ( )1980للمخرج ميشال خليفي ،حيا ًة متوازي ًة المرأتين فلسطينيتين؛ فرح
( ((1لالطالع على الفيديو المعنون "عزيزتي لميس /القنديل الصغير" ،الذي أعده ماريو ريزي عن آني كنفانيُ ،ينظر:

""My Dear Lamis," Dar Elnimer, 11/4/2019, accessed on 12/10/2021, at: https://bit.ly/3DvI6we; "The Little Lantern,
Broken Archive, 2019, accessed on 12/10/2021, at: https://bit.ly/3aqLnk5

لقد دعاني ماريو ريزي ،في مناسبات عديدة بما في ذلك هذه المناسبة ،إلى الكتابة عن عمله في المعارض الكبيرة ،وحينما يعرض
له عمل ما للمرة األولى.
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حاطوم ،أرملة في الخمسينيات من عمرها ،وسحر خليفة ،كاتبة ومعلمة شابة في الضفة الغربية المحتلة
حيث تصبح الحقائق الساكنة في حياتيهما اليومية جوهر الحقائق المخفية تحت شعارات فخمة من
نوع أو آخر .ونواجه في رواية نساء بال رجال ( )2009للكاتبة اإليرانية شهرنوش بارسيبور ،التي تحولت
الحقًا إلى فيلم أخرجته شيرين نشأت ،حيوات أربع نساء يعشن في طهران في عام  1953أيام االنقالب
الذي دبرته وكالة المخابرات المركزية إلطاحة محمد مصدق .تتجول الكاميرا ،في مثل هذه األعمال
الفنية الرفيعة ،وتبدأ في النظر إلى التاريخ من زواياه غير المرئية .يتميز فيلم ريزي "القنديل الصغير"
بزاوية تكشف عن انشغاالته الرزينة؛ فالذاكرة البصرية للمأزق الفلسطيني ،بوصفها واقعة وظاهرة،
تتصادى مع العالم الذي تتكشّ ف فيه ،ذلك العالم الذي تساعد هذه الذاكر ُة في تحديد موقعه على
الخريطة .وهكذا ،يصبح العمل الفني صور ًة مصغر ًة للعالم الذي يحتضنه ويشكله ،ومن ثم فهي تس ّمى
"فلسطين" ال بفضل موقعها الجغرافي ،بل بفضل وجود عاطفي.
ثمة سبب بسيط يجعل سرد قصص الفلسطينيين أم ًرا صعبًا هو أ ّن حيواتهم تطغى على أي طريقة
تمثيل .و"القنديل الصغير" قصة فلسطينية يرويها فنان إيطالي عن امرأة دنماركية ج ّندت
ً
لمحاكاتها
يقص المر ُء مثل هذه القصة؟ على الكاميرا أن تتعلم
حياتها للقضية ومن ثم لذكرى زوجها .كيف
ّ
التواضع أولً  ،لتتقن من ث ّم ف ّن مالحقة الحقيقة المتشظية في األزقة المتعرجة لمخيمات الالجئين
الفلسطينيين في بيروت .كيف يروي ريزي قصته؟ هناك أربعة مكونات لقصة "القنديل الصغير"،
محبوكة بدقة واتزان :األول هو التحضير لمسرحية على وشك أن تؤديها مجموعة من األطفال ،والثاني
هو المسرحية نفسها ،والثالث متاهة مخيمات الالجئين الفلسطينيين حيث تجري هذه المسرحية (وفيلم
ريزي) ،والرابع بالطبع هو القصة التي تخبرنا بها آني كنفاني عن حياتها وتكريس جهودها لألطفال
الفلسطينيين في المخيمات .وبإيجاز ،هناك العالم الذي تخلقه فلسطين وتقع فيه ،ال بوصفها مجرد
نقطة على خريطة ،بل الكون العاطفي الذي يذوب فيه العالم المادي.
يجتمع العنصران األوالن والعنصران اآلخران ويذوبان م ًعا برشاقة ،لك ّن العنصرين األولَين والعنصرين
اآلخ َرين يقتضيان الصبر والمثابرة للتأليف والفهم .فاألوالن هما فيلم عنهما نفسيهما ،في حين أ ّن
اآلخ َرين فيلم خاص بهماُ .عمل كال الفيلمين بأناقة وصبر ،وبفضل وجود بصمة ريزي .ما يجمع
الفيلمين الشوار ُع واألزق ُة الضيق ُة والمتعرج ُة لمخيمات الالجئين الفلسطينيين ،حيث منحت هندسة
حا ضخ ًما لتتم ّيز وتتذكر نفسها به .وعليك أن تنتبه جي ًدا لعمل
الظلم اإلرهابي المعمارية َ
نفسها صر ً
كاميرا ريزي َعبر هذه الشوارع واألزقة .وسوف تجمعك هذه اللقطات أنت والفيلم م ًعا .وهذه الطريقة
التي تكون بها شاه ًدا على الحقيقة الفلسطينية هي تحرير وغفران في آنٍ واحد ،وفي التحرير والغفران
يقطن العالم الفلسطيني المصغر.
ما القصة التي يمثلها األطفال؟ كتب غسان كنفاني "القنديل الصغير" البنة أخته لميس بمناسبة عيد
ميالدها الثامن .وعندما مات كنفاني في تلك السيارة المفخخة ،قتل االنفجا ُر ابنة أخته أيضً ا .و"القنديل
الصغير" قصة ملك يترك َعرشَ ه البنته عند وفاته ،ويخبرها أنّها ستصبح ملك ًة عندما تأتي بالشمس إلى
َ
رجل
وتخصص جائز ًة كبير ًة لمن يجلب لها الشمس .فدخل ٌ
الجبال
قلعتهم ،فتتسلق األميرة الصغيرة
ّ
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قنديل لك ّنه انكفأ راج ًعا ،ويرسل رسال ًة إلى األميرة" :كيف يمكنك وضع
ً
عجو ٌز إلى القلعة يحمل
الشمس في قلعتك وأنت ال تملكين مكانًا لقنديل صغير" .تتعلم األمير ُة الحكم َة من هذه الكلمات
قنديل صغي ًرا ،وفي هذه
ً
كل واحد
وتأمر بإسقاط جدران القلعة ويُدعى الجميع إلى قلعتها .ف ُيحضر ُّ
اللحظة أدركت األميرة الحكم َة من وراء رغبة والدها ،فليس المقصود الشمس في السماء ،ولكن
القناديل الصغيرة التي تتجمع لتشرق مثل الشمس .وكانت ملكة الشعب .ومن عقل غسان كنفاني ،إلى
أعمال آني كنفاني المكرسة للفلسطينيين إلى عمل كاميرا ماريو ريزي ،أمست تلك القناديل الصغيرة
رم ًزا للعالم الذي خلقته وعززته فلسطين الواقعة وفلسطين الظاهرة.
ثمة تغييراتٌ دال ٌة أدخلها ريزي في قصة غسان كنفاني عندما َم ْس َرحها في فيلمه .فمن يدخل القلعة،
تتوج
قنديل ،أما في مسرحية ريزي كانت هناك امرأة
ً
حامل
ً
رجل عجوز
ٌ
في كتاب غسان كنفاني،
ُ
الملك َة نياب ًة عن الشعب .وجميع األطفال في مسرحية ريزي هم تالميذ فعليون في روضة آني كنفاني
أو تخ َّرجوا في روضة األطفال في مخيم برج البراجنة .إنّهم الجيل الرابع من الالجئين الذين أُجبروا
على مغادرة فلسطين عام  .1948ولقد تخرج منذ عام  1974فصاع ًدا أكثر من  10000طفل في روضة
أطفال مؤسسة غسان كنفاني الثقافية .ويستعمل ريزي ،شأنه في جميع أعماله السابقة ،المواد التي
يعمل عليها ،فيضع بصمته الفنية الفريدة على الحدث .وفي الحصيلة ،فإن ما نشاهده هو تجميع
لذكرى حيّة للنكبة منسوجة في نسيج العالم الذي صنعته فلسطين ،العالم العابر للحدود الثقافية
حل لدى "سخاء" الخيال
والحدود االستعمارية .إ ّن قضية فلسطين ،بوصفها مسألة معرفية ،ال تجد لها ً
الليبرالي الذي يتمتع به أولئك الذين يفكرون بـ "األدب العالمي" و"السينما العالمية" في الواليات
المتحدة وأوروبا ،بل حلها الحقيقي موجود هنا في قلب مخيم لالجئين الفلسطينيين حيث تبذُر أرملة
كنفاني جماليات موقفه المقاوم.
َ
ُ
االختالف الوحي َد الذي نالحظه بين قصة
النص وعتباته هو
االختالف اليسي ُر بين
ومع ذلك ،ليس هذا
ّ
غسان كنفاني وفيلم ماريو ريزي .كان كنفاني ثوريًا اشتراكيًا ،وداللة قصته جميلة وبسيطة .ولكن كيف لنا
أن نقرأها باالقتران مع القصة التي ترويها لنا آني كنفاني ،ومن ثم مع القصة التي يرويها لنا ماريو ريزي؟
ال ُمحاور األساسي لجميع هذه القصص هو لميس؛ طفلة فلسطينية مقتولة رافقت خالها البطل إلى
األبدية ،التي من أجلها في األصل كُتبت قصة "القنديل الصغير" ،لم يعد في إمكانها القراءة أو االستماع
أو المشاهدة ،ومع ذلك فهي المحاور األساسي لقصة حب آني كنفاني والتبجيل الذي ّعبر عنه ماريو
ريزي سينمائيًا .ك ّرس ريزي فيلمه أيضً ا للميس .وبصوت الطفلة الفلسطينية المقتولة البالغة من العمر
 8سنوات تتحدث اآلن آني كنفاني ،التي ك ّرست حياتها كلها آلالف الصغار والصغيرات اآلخرين ،أشباه
لميس ،في مخيمات الالجئين الفلسطينيين .لقد خرجنا اآلن من العالم المادي لمستعمرة استيطانية
تفرض حكمها العسكري على دولة متحدية .نحن اآلن في عالم الحدود المفتوحة الذي أوجدته ذاكرة
لميس وعززته.
يضعنا ريزي ،وهو يحاور لميس ِ
الفطنة والصامتة ،في نقطة نشاركه فيها مأزق كيفية سرد قصة أرملة
بطل جبّار ،أكبر من الحياة ،للقضية الفلسطينية .يمكن النظر إلى آني كنفاني بطريقتين ،باعتبارها

149

150

العدد  - 38المجلد Issue 38 - Volume 10 / 10
خريف   Autumn 2021

المنتمية الالمنتمية Outsider Insider؛ فهي امرأة دنماركية بيضاء ت ُدعى آني هوفر ،كانت زوجة
شهيد فلسطيني أسطوري .فأين هي ،أين يمكن أن تتموقع ،في أي عالم ،وأي موطن؟ إنها بالطبع
تحمل بفخر االسم األخير لزوجها .لكن تحت ستار هذا االسم األيقوني ،أين تنتهي آني كنفاني
وتبدأ آني هوفر؟ هل هذان الشخصان مختلفان .هل مناداتها باسمها ما قبل الزواج يحل المشكلة؟
عاشت حيا ًة طويل ًة وغني ًة و ُمرضي ًة ومش ِّرف ًة باعتبارها آني كنفاني .ولكن مناداتها باسم آني هوفر
يمحو هذا التاريخ .والمهمة التي واجهها ريزي هي أن يروي قصة َمن آني كنفاني وماذا فعلت
ولماذا ،ولكن من دون إعادتها إلى ما كانت عليه قبل زواجها من غسان كنفاني أو من دون اعتبارها
مجرد أرملته .ما يعزز حقيقة وظاهرة آني كنفاني أيقون ًة فلسطيني ًة هو تحدي ًدا العالم الذي تعيش فيه
والذكريات التي تجسدها.
عندما تخبرنا آني كنفاني قصتها مع غسان كنفاني ،وفي الوقت ذاته يحكي تالميذ المدرسة قصة مبدعة
لغسان كنفاني ،فإنّها تصبح الراوي َة أينما ومتى ما أُ
جها .وفي وسعنا أن نرى في قَسمات
َ
سكت زو ُ
شيخوختها الرقيقة الطفل َة لميس ذات الثمانية أعوام وهي تصغي وتشاهد .لقد صمت غسان كنفاني،
فوجدت رمزيتُه الصغيرة اآلن راوي ًة مختلفةً ،تلك هي آني كنفاني كما أظهرها لنا ريزي .وهذا هو
شخصا ،تتمتع باستقاللية
المكان الذي يتفوق فيه ريزي ،وهنا تجد "الزوجة" صوتها بوصفها امرأة،
ً
ذاتية لتخبرنا قصتها؛ مما يعطي معنى جدي ًدا لكنفاني في آني كنفاني .أصبحت العالقة بين قصة غسان
كنفاني وقصة حياة آني كنفاني رم ًزا للعالقة بينهما؛ عالقة تُضاعف وتفصل معنى أن تكون "كنفاني".
والكل يعرف آني كنفاني
ُّ
الكل يعرف غسان كنفاني،
وال يلغي التداخل العالقة الزوجية ،بل يتجاوزهاُّ .
زوج ًة له .لكن كيف تبدأ ،أو كيف يمكن أن تبدأ ،آني كنفاني في الحديث بطريقة تع ّبر بها عن صوتها،
صوتها كله ،بصفتها امرأة دنماركية ،وناشطة طالبة ،وملتزمة بالعدالة والقضية الفلسطينية ،وعاشقة،
وزوجة ،وأ ًما ،ثم أرملة ثكلى ،ومن ثم مربية تنكر ذاتها وتلتزم بتربية وتعليم األطفال الفلسطينيين
وغيرهم من األطفال الالجئين.

الفلسطيني
رابعا :فكرة
ً
ّ

َمن الفلسطيني؟ أين الفلسطيني؟ أين فلسطين في العالم؟ الفلسطيني هو الشخص المولود في فلسطين،
أجيال عديد ًة ناضلت ضد االستعمار،
ً
أو من أبوين فلسطينيين داخل فلسطين أو خارجها .غير أ ّن
فارتقت بفلسطين إلى مستوى واجب أخالقي .ولعلك تقول إ ّن آني كنفاني أصبحت فلسطيني ًة فخريةً،
فهي في الوطن اآلن بين شعب ال وطن له ،وهي نفسها الجئة ز َرعها وعيُها في وسطهم ،في قلب مخيم
لالجئين ،أو على نحو أكثر دقة مجموعة من مخيمات الالجئين .ومن خالل مشاركة قصة ح ّبها لغسان
كنفاني مع المخرج اإليطالي ماريو ريزي ،أصبحت األميرة الدنماركية الصغيرة آني هوفر ملك ًة فلسطيني ًة
قنديل صغي ًرا من االمتنان .وانصهار الحقيقة والخيال هو
ً
مع ماليين الفلسطينيين الصغار يقدمون لها
المكان الذي تجد فيه فلسطين عالمها الدائم .ولقد انتمى إدوارد سعيد إلى هذا العالم ،وهو ،كمثل
أعداد ال تحصى من فلسطينيين آخرين ،لم يكن ولن يكون "مثقفًا نيويوركيًا" وال "مثقفًا عالميًا" .كان
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"مثقفًا فلسطين ًيا" ،كان جز ًءا من صراع جعل فلسطين قضية عالمية بالنهوض بتفصيالتها إلى مستوى
عالمي كلي .عاش في نيويورك واحتفى به العال ُم بوصفه فلسطينيًا.
إن حال ًة كحالة غسان كنفاني أو ماريو ريزي ليست حالة "تضامن" بسيطة عابرة مع القضية الفلسطينية
قد تظهر اليوم وتزول غ ًدا ،بل هي قصة كيف تصبح قصة الفلسطينيين أسطوريةً ،واستعاري ًة في اللحظة
ذاتها التي ت ُروى فيها .والمسألة هنا هي تشكيل ميدان قوة رمزي يتجمع في مخيم لالجئين الفلسطينيين
وينتشر في جميع أنحاء العالم .لقد سافرتُ في طول لبنان وعرضها ،من مخيمات الالجئين في أقصى
الجنوب وصولً إلى الشمال حيث مخيم البدوي لالجئين ،وأعرف خريطة هذه المعسكرات .وزرتُ
مع أصدقاء فلسطينيين ولبنانيين مراكز آني كنفاني التربوية .وأعرف كيف هي تعمل ،وما تفعله ،لقد
رأيت لُطفها وصبرها ومثابرتها عن قرب ،غير أ ّن ماليين آخرين من الذين سيشاهدون فيلم ريزي لن
يكون لديهم سبيل أخرى لمعرفة من هي آني كنفاني ،وما أهمية ما تفعله .ليس لديهم سوى ما يتمتعون
به من قدرة على أن يروا من خالل فيلم ريزي ما رأته وكاميراته وما عملت عيناه النابهتان من أجل
تمكين اآلخرين من رؤيته .وبين ذلك المجال الشخصي والعمومي وتلك المجموعات المرئية وغير
المرئية من الحساسيات ،أصبحت نضاالت شعب واحد رم ًزا للعالم األكبر الذي نتشاركه جمي ًعا،
إلى ح ّد أن المناضلين من أجل العدالة في جميع أنحاء العالم ،صار العالم لهم كله فلسطين ًيا.
ومنشغل بحيوات الالجئين والمنبوذين والتابعين وشروط
ٌ
ماريو ريزي فنان إيطالي يعيش في ألمانيا،
ب حقيقة
عيشهم .والطريقة الوحيدة التي يلتمسها لجعل جمهوره يشعر بما يُظهره لهم هو أن يق ِّر َ
الالجئين المش َّردين إلى وطنهم وأمكنتهم .ولكي يروي قصة امرأة دنماركية في مخيمات الالجئين
الفلسطينيين ،استحضر أفضل ما لديه من قدرات فنية ،والنتيجة أعادته إلى لحظات أيقونية أخرى في
التاريخ الفلسطيني .هناك قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش تتع ّف ُر ،بعد مشاهدة فيلم ماريو
ريزي عن آني كنفاني ،بمعنى مختلف تمام .وليس أم ًرا ذا بال أن يكون محمود درويش قد كتب هذه
القصيدة المرأة معينة ،أو للنساء عمو ًما ،أو ألي امرأة على اإلطالق .ما يه ّم هو كيف أ ّن انصهار فيلم
كل من الفيلم
ماريو ريزي عن آني كنفاني وقصيدة محمود درويش يولِّد مكانًا ثالثًا حيث يجتمع ٌّ
والقصيدة ليأخذانا إلى مكان آخر .وإليك القصيدة:
قل وال أَكث َر
أَنا امرأةٌ ،ال أَ َّ
عيش حياتي كما ِه َي
أَ ُ

خيْطًا
خيْطًا فَ َ
َ
أللبسهُ ،ال
صوفي
وأَغز ُِل ُ
َ
شمس ُه
قص َة " ُهومي َر" أَو
ألُ َ
كمل َّ
َ
وأَرى ما أَرى

كما ُه َو ،في ش ْكلِ ِه
بيد أَنِّي أُح ِّد ُق ما بين حينٍ
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وآخ َر في ظلِّ ِه

ِ
س بنبض الخسار ِة
ألح َّ
ب غ ًدا
فاكتُ ْ

على َو َرقِ األمس :ال ص ْوتَ
إلّ الصدى.
الضروري في
الغموض
حب
َ
َّ
أُ ُّ

ليل إلى ما اختفى
كلمات المسافر ً

من الطير فوق ُسفُوح الكالم

وفوق ُسطُوح القُرى
قل وال أكث َر.
أَنا امرأة ،ال أَ َّ
تُطَيِّ ُرني َز ْه َر ُة اللوز،

في شهر آذار من شرفتي

حني ًنا إلى ما يقول البعي ُد:
خيلي ما َء الينابيع"
"ال ِمسيني ألُو ِر َد
َ
ب واضح ،وأُحبُّ َك
أَبكي
بال سبَ ٍ
َ
أَنت كما أَنت ،ال َس َن ًدا
أَو ُسدى

كتفي نها ٌر عليك
ويطلع من
َّ
ليل إليك
ويهبط ،حين أَض ُّم َكٌ ،
ولست بهذا وال ذاك
ُ

شمسا وال قم ًرا
لست
ال،
ُ
ً
قل وال أكث َر.
أَنا امرأةٌ ،ال أَ َّ
نت قَ ْيس الحنين
ف ُك ْن أَ َ

شئت .أَ َّما أَنا
إذا
َ
فيُع ِ
ب كما أَنا
جبُني أَن أُ َ
ح َّ

صو َر ًة
ال ُ
ُملَ َّونَ ًة في الجريدة ،أو فكر ًة
حن ًة في القصيدة بين األَيائلِ ...
ُملَ ّ

أَ ْس َم ُع صرخة ليلى البعيدة

تاسارد
؟ملاعلا يف نيطسلف نيأ

من غرفة النوم :ال تتركيني

سجين َة قافي ٍة في القبائلِ

ال تتركيني لهم خب ًرا...
قل وال أكث َر.
أَنا امرأةٌ ،ال أَ َّ
أَنا َمن أَنا ،مثلما

في
أَنت َم ْن أَنت :تس ُك ُن َّ
وأَس ُك ُن فيك إليك ول َْك
الضروري في لغزنا المشترك
الوضوح
حب
َّ
َ
أُ ُّ
فيض عن الليل
أَنا ل ََك حين أَ ُ
ت أَرضً ا
لكنني ل َْس ُ
وال َس َف ًرا
أَنا امرأةٌ ،ال أَق ََّل وال أكث َر.
وتُتْ ِعبُني

األنثوي
َد ْو َر ُة ال َق َمر
ّ
فتمرض جيتارتي
ُ
َوت َ ًرا
َوت َ ًرا.

أنا امرأ ٌة
قل
ال أَ َّ

وال أكث َر!

(((1

آني كنفاني هي أيضً ا امرأ ٌة "ال أكثر وال أقل" ،تعيش حياتها كما هي "خيطًا فخيطًا" .ومن خالل فيلم
ريزي نرى كيف تعيش هذه الحياة "ال لتكمل" قصة غسان كنفاني ،ولكن لتظهرها قص ًة لها .كانت
آني كنفاني تكتب "الغد على ورق األمس" ،لكن صوتها ليس مجرد صدى؛ هي ما هي عليه ،وبما أ ّن
زوجها يعيش فيها ،فال بد من أنّها صيّرته ما صار إليه .هل يمكن أن يصبح غسان كنفاني غسان كنفاني
من دون حب آني كنفاني وإخالصها ،وهي تعلم جي ًدا في مرآة عقلها وقلبها وروحها أنّه سيواصل ش ّن
الحرب على الحق بالقوة؟ استنا ًدا إلى هذا اليقين ،مكّن ريزي آني كنفاني من التصريح" :أنا امرأة،
ال أكثر وال أقل" .تلك المرأة ،الشخص ،اإلنسان ،حظيت بتمكين العالم الفلسطيني ومنحها القوة.
( ((1محمود درويش ،سرير الغريبة (بيروت :رياض الريس للنشر والتوزيع)1999 ،؛

Mahmoud Darwish, "No More and No Less," Fady Joudah (trans.), Poetry Foundation, accessed on 3/8/2019, at:
https://bit.ly/3FAJ1xf
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استعمل ريزي في فيلمه عن آني كنفاني قصة بطل فلسطيني نعرفه ليروي قصة بطلة دنماركية أخرى
 في الجدل القائم بين الوعي العارف والوعي غير العارف غدت واقع ُة بناء مستعمرة.لم نكن نعرفها
 لقد.استيطانية في فلسطين مرآ ًة لمعركة عالمية من أجل ذريتنا التي لم تعد تتنكر بقناع ما بيننا وبينهم
 إ ّن.بلغ تاريخ االستعمار األوروبي ذروته في المشروع الصهيوني لكتابة الفلسطيني خارج التاريخ
المكان الوحيد لفلسطين في العالم (قبل الصهيونية وبعدها) هو بإعادة صياغة العالم بأسره على أنّه
.ال يمكن معرفته إبستيمولوجيًا إلى أن (أو ما لم) يكون للفلسطينيين أيضً ا مكان في العالم
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Ilan Pappe | إيالن بابيه

القانون الدولي واالستعمار االستيطاني
في فلسطين التاريخية
International Law and Settler Colonialism in
Historical Palestine
تحاج هذه الدراسة بأن القانون الدولي قد أخفق حتى اليوم في تغيير الوضع القائم
:ملخص
ّ
 وعلى الرغم من تأثير خطاب القانون الدولي لحقوق اإلنسان في الرأي.في فلسطين التاريخية
 واتخاذ فئات من المجتمع اليهودي في إسرائيل موق ًفا ضد انتهاكات حقوق،العام العالمي
يؤهله للتعامل
ّ  فإن القانون الدولي ال يملك عمو ًما ما،اإلنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة
 والتي تتعلق باالستعمار الصهيوني وما يحظى به،مع جذور المعضلة في القضية الفلسطينية
 وبعضها اآلخر، بعضها تاريخي،توضح هذه الدراسة
ّ  كما، وأسباب ذلك.من حصانة دولية
 أما تغيير هذا.ذو صلة بالحصانة الدولية التي تُضفى على دول االستعمار االستيطاني عمو ًما
 فيتطلب التركيز على مفهوم الشرعية الدولية التي كان لها دور أساسي في إنهاء دولة،الوضع
.األبارتهايد في جنوب أفريقيا
. الصهيونية، السيادة، الشرعية الدولية، القانون الدولي، االستعمار االستيطاني:كلمات مفتاحية

Abstract: This article argues that International Law has so far failed in changing
the reality on the ground in historical Palestine. While International human
rights law has galvanized global public opinion, and some sections of the Jewish
society in Israel, against violations of human rights in the occupied territories,
international law in general is not equipped to engage with the root of the
problem in Palestine: the Zionist colonization and its international immunity.
The reasons, demonstrated in this article, are historical and pertain to the
international immunity of settler colonial states in general. The way forward is
to focus on international legitimacy, which played a crucial role in the downfall
of Apartheid South Africa.
Keywords: Settler Colonialism, International Law, International legitimacy,
Sovereignty, Zionism.
. إنكلترا،* أستاذ التاريخ ومدير المركز األوروبي للدراسات الفلسطينية في جامعة إكستر

Professor of History, Director of the European Centre for Palestine Studies at University of Exeter, England.
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مقدمة
يقول جون دوغارد  ،John Dugardأستاذ القانون الدولي ومقرر األمم المتحدة الخاص
األسبق لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة" :إن القانون الدولي يدعم القضية الفلسطينية.
من الضروري أن يكون الفلسطينيون على معرفة بقواعد هذا القانون الدولي التي تنتهكها إسرائيل
واإلجراءات التي يمكن أن يستتبعها ،وذلك من أجل فرض هذه الحقوق .إن زيادة الوعي لدى
الفلسطينيين في ما يتعلق بحقوقهم ضروري لضمان أن تُج ّير السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
الفلسطينية تلك اآلليات التي يوفرها القانون الدولي من أجل تلبية حقوق الفلسطينيين"((( .ويقول
ريتشارد فولك  ،Richard Falkأستاذ كرسي في القانون الدولي ومقرر األمم المتحدة الخاص السابق
لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة" :على الرغم من رفض إسرائيل المتع ّنت للوفاء بالتزاماتها
القانونية تجاه الشعب الفلسطيني والعالم ،فإن القانون الدولي يقدم اختبا ًرا مرجع ًيا لحدود المعقول
والمباح في العالقات بين الدول والشعوب ،ولهذا السبب فحسب ،فإن الخطوط التوجيهية [للقانون
الدولي] توفر إسهامات بالغة األهمية للنضال الفلسطيني من أجل الحقوق األساسية"(((.
وخصوصا القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
يؤكّد االقتباسان أعاله ،بحسب ما يظهر لنا ،أن القانون الدولي،
ً
يوفر الحماية ،أو يتضمن نظريًا على األقل ،إمكان توفير الحماية ،للفلسطينيين أمام االضطهاد اإلسرائيلي،
أينما كانوا .يتب ّنى هذا الموقف بعض أفضل المؤيدين لفلسطين ،إضافة إلى بعض أبرز الخبراء في القانون
الدولي ،وهي المقاربة التي يتب ّناها كذلك القادة الفلسطينيون ،وال سيما في السلطة الفلسطينية ،الذين
شرعوا مؤخ ًرا في التواصل مع مؤسسات القانون الدولي ،إيمانًا منهم بأنها قد تكون قادرة على الدفع في
اتجاه إنهاء االحتالل اإلسرائيلي .بل إن تقري ًرا ،صدر مؤخ ًرا عن منظمة هيومن رايتس ووتش األميركية،
يتضمن في خاتمته توصية باعتماد هذا المسلك؛ باعتباره السبيل الممكن الوحيد ال ُمتاح للفلسطينيين
حاليًا لمواجهة األبارتهايد اإلسرائيلي((( .ونظ ًرا إلى ذلك ،فإنني ،بكل احترام وإجالل لالفتراضات السابقة،
أرغب هنا ،من منطلق تاريخي متين ،في أن أشتبك معها بصورة أكثر نقدية.
ال شك في أن القانون الدولي يؤكّد قانونية معظم المطالب والحقوق الفلسطينية األساسية وشرع ّيتها،
إل أنه ،حتى يومنا هذا ،لم يغ ّير ،على أي نحو حقيقي ،الظروف التي يعيشها الفلسطينيون ،أينما
ّ
كانوا .تقدم هذه الدراسة تفسي ًرا جزئيًا لهذا اإلخفاق المؤسف ،وتجادل بأنه عند النظر في األصول
التاريخية للقانون الدولي واإلطار السياقي لها ،ضمن جينالوجيا تسعى لفهم حقوق اإلنسان ،فإن من
الممكن تفسير عجز القانون الدولي عن تصويب الوقائع التي خلقها االستعمار االستيطاني ،أو معالجة
الظروف الخاصة المتعلقة بالوضع الفلسطيني .وبناء عليه ،تقترح الدراسة ضرورة أن يتواصل النقاش
(1) "Advocating for Palestinian Rights in Conformity with International Law: Guidelines," An Outcome Document of
the International Law Conference, Birzeit University Institute of Law, 8–9/5/2013, p. 2, accessed on 20/10/2021, at:
https://bit.ly/3lZ8vMQ
Ibid.

)(2

((( هـيــومــن رايـتــس ووتــش ،تـجــاوزوا الـحــد :الـسـلـطــات اإلســرائـيـلـيــة وجــريـمـتــا الـفـصــل الـعـنـصــري واالضـطـهــاد (نـيــويــورك،)2021/4/27 :
شوهد في  ،2021/10/10فيhttps://bit.ly/2ZUUgAc :
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تاسارد
خيراتلا نيطسلف يف يناطيتسالا رامعتسالاو يلودلا نوناقلا

النقدي بشأن الخلفية التاريخية للقانون الدولي ،من دون أن يعني ذلك ،بالضرورة ،التخلّي عن االستناد
اآلني إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ما يتعلق بفلسطين.
صدر مؤخ ًرا كتاب ممتاز وضعته نورا عريقات ،بعنوان العدالة للبعض((( ،تش ّرح فيه صور التباين
الحاصلة بين مقتضيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والنضال من أجل فلسطين ح ّرة ،وت ُب ّين فيه
كيف أن القانون الدولي منذ عام  1947لم يُفلح في وقف االضطهاد الواقع على الفلسطينيين ،بل كيف
ساعد في ترسيخ حالة االحتالل والوضع االستعماري .كما يتقاطع النقاش في هذه الدراسة أيضً ا
مع كتاب صدر مؤخ ًرا للوري ألين ،بعنوان تاريخ األمل الزائف :عن لجان التحقيق في فلسطين(((،
يتناول المشاركة الفلسطينية منذ عام  1919في اللجان الدولية الباحثة عن حل إلنهاء "النزاع" في
فلسطين ،ويكشف عن حالة من االستعداد الفلسطيني للنظر إلى الواقع على أساس المبادئ الليبرالية
والديمقراطية ،ليتضح لهم ،في ما بعد ،أن الغرب ال يعتمد هذه المبادئ مع حالتهم .إن التحليل الذي
أُق ّدمه هنا ليس قانون ًيا ،بل هو تاريخي وسياسي ،وآمل أن يكون إسها ًما في النقاش المهم الجاري حول
دور القانون الدولي في الحالة الفلسطينية.

ً
أوال :خلفية تاريخية
أساسا إلى القرن السادس عشر ،حيث
إن للقانون الدولي جذو ًرا كولونيالية؛ إذ تعود نشأته العملية
ً
برزت الحاجة إلى وضع سياسات كولونيالية واستعمارية أوروبية وتطبيقها .وحتى بعد انتهاء الحرب
العالمية األولى ،كان هدف القانون الدولي فرض أيديولوجيات الغرب وأخالقياته على المجتمعات
غير الغربية ذات الطبيعة "األدنى" ،من أجل ترقيتها إلى شعوب متحضّ رة(((.
لكن في الجولة الثانية من تط ّور القانون الدولي ،عقب الحرب العالمية الثانية ،كانت هنالك رغبة
حقيقية في منع تكرار كارثة إنسانية أخرى بذلك الحجم ،إلّ أن من وضع ذلك القانون كان ال يزال هو
المستع ِمر في العالم ،وليس الشعوب المستع َمرة .وليس ّ
أدل على ذلك من أن أه ّم وثيقة تؤطّر األخالق
تجسدت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام  ،1948الذي
والقانون على الصعيد الدولي
ّ
صيغ عقب مذابح كان األوروبي فيها هو القاتل والمقتول .أما مذابح األوروبيين ضد األمم األفريقية في
الكونغو أو ليبيا ،أو الفظائع التي ارتبطت بتجارة الرقيق ،فلم تكن كافية للدفع في اتجاه وضع مثل ذلك
اإلعالن .ومن األهمية اإلشارة هنا إلى أن معظم شعوب وأمم العالم حينها كان ال يزال مستعم ًرا ،وليس
غري ًبا والحال كذلك أن يشهد عام  1948نفسه نشوء نظام األبارتهايد في جنوب أفريقيا واقتراف إسرائيل
بمضي أكثر من سبعة عقود على اإلعالن العالمي لحقوق
النكبة .ال يعني ذلك أنه ال يجدر بنا االحتفاء
ّ
Noura Erakat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine (Stanford: Stanford University Press, 2019).

)(4
)(5

Lori Allen, A History of False Hopes: Investigative Commissions in Palestine (Stanford: Stanford University Press,
2021).

)(6

Antony Anghie, "The Evolution of International Law: Colonial and Postcolonial Realities," Third World Quarterly,
vol. 27, no. 5 (2006), pp. 739–753.
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أل نُسقط من االعتبار أنه وثيقة غربية،
حري بنا ّ
اإلنسان ،فهو ال يزال وثيقة غاية في األهمية .لك ْن
ّ
عالمي الجوهر ،مع أن عضويتها في ذلك الحين استثنت الجزء
تب ّنتها األمم المتحدة بوصفها إعالنًا
َ
المستع َمر من العالم .لقد عكس اإلعالن األعراف الغربية للحرية التي بدت أنها تستثني ،وقتذاك،
الحقوق الفردية في التحرر من االستعمار ،ولم تو ِل أيضً ا حماي َة التن ّوع اهتما ًما.
في كتابها الصادر في عام  ،(((2008تشير ماري إلين أوكونيل ،بال مواربة ،إلى حقيقة أن اإلعالن افترض
ضرورة إخضاع بعض الثقافات أو حتى التخلّص منها لمصلحة خلق مجتمع يسري فيه احترام كل الحقوق،
وفقًا للترسيم الليبرالي الغربي لألخالق .ويتجلّى هذا بوضوح عند مقارنة اإلعالن بمبادرة أنطوان فرانغوليس
 ،Antoine Frangoulisممثل هايتي في عصبة األمم ،التي دعا فيها ،في عام  ،1933إلى عقد مؤتمر
دولي حول حقوق اإلنسان والعنصرية ،لمواجهة السياسات النازية ض ّد اليهود ،وهي دعوة نابعة من رغبة
ع ّبرت عنها شخصيات أخرى من األميركيين من أصول أفريقية ،مثل جيمس بالدوين James Baldwin
ٍ
بضغط
( ،)1987–1924رأت ضرورة النقاش بشأن العنصرية الغربية بكل صورها((( .لك ّن هذا الصوت كُتم
من البعثة األميركية التي حرصت على تج ّنب مناقشة القوانين والممارسات العنصرية في الواليات المتحدة
األميركية ،تما ًما كما يقف اليوم الرئيس األميركي ،جو بايدن ( ،)–2021ضد مساعي محكمة الجنايات
الدولية لمالحقة إسرائيل؛ ألن ذلك قد يفتح الباب على مساءلة الواليات المتحدة نفسها وحلفائها.
في الجولة الثالثة من مراجعة القانون الدولي ،في مطلع الستينيات ،حاول فقهاء القانون ،أول مرة،
تضمين تجربة المستع َمر في القانون الدولي .وقد شهدنا في عام  1960كيف دان العديد من المؤسسات
ذات العالقة بالقانون الدولي "االستعمار بأشكاله ومظاهره كافة"((( .لكن بدت الدول التي قامت على
جة ذلك الشرط الذي يتطلّب أن
نموذج االستيطان االستعماري ،مثل إسرائيل،
ّ
محصن ًة من ذلك ،بح ّ
تكون المستعمرة "منفصلة جغراف ًيا" (بالبحر أو المحيط) عن الدولة التي تديرها .وقد وضع هذا القيد
بُغية طرد تخ ّوفات دول االستعمار االستيطاني ،مثل أستراليا وكندا ،من انطباق اإلدانة على حكمها على
السكان األصالنيين الواقعين تحت إدارتها ،وهذا ما ينطبق على إسرائيل أيضً ا بطبيعة الحال(.((1

ثان ًيا :السيادة فوق القانون
تُع ّرف الدول السيادية في القانون الدولي بما يُعرف بقدسية السيادة الويستفالية ،التي تُع ّرف الدولة
لكل من الدول الوطنية سيادة حصرية فوق
باعتبارها الركن األكثر أهمية فيه .ووفق هذه المقاربة ،يكون ّ
(7) Marry Ellen O’Connel, The Power and Purpose of International Law: Insights form the Theory and Practice of
Enforcement (Oxford: Oxford University Press, 2008).
"(8) Jan Herman Burgers, "The Road to San Francisco: The Revival of the Human Rights Idea in the Twentieth Century,
Human Rights Quarterly, vol. 14, no. 4 (November 1992), pp. 447–477.
(9) Edward McWhinney, "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples," Audiovisual
Library of International Law, 14/12/1960, accessed on 10/10/2021, at: https://bit.ly/3Fm5b6i
)(10

Shiri Pasternak, "Jurisdiction and Settler Colonialism: Where Do Laws Meet?" Canadian Journal of Law and
Society, vol. 29, no. 2 (2014), pp. 145–161.
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أرضها ،وهو مبدأ اعتُرف به في ميثاق األمم المتحدة ،إلّ أن أصله يعود إلى صلح ويستفاليا في عام
 ،1648الذي وضع ح ًّدا للحرب الطويلة بين الدول في البلدان المنخفضة وسويسرا.
يعني تعريف سيادة الدولة ،بوصفها رك ًنا أو عنص ًرا ذا قدسية ،أن القانون الدولي عمو ًما يتج ّنب الخوض
مثل إلى أن الفلسطينيين داخل إسرائيل ،أو ما يعرف
في الشؤون الداخلية للدول .ويمكن هنا اإلشارة ً
بعرب  ،1948عاجزون عن تدويل وضعهم ،على الرغم من أنّهم مجتمع يعيش تحت واقع وحكم أشبه
باألبارتهايد.
المس بسيادة الدولة – األ ّمة ،إلّ تلك الدول غير الغربية.
لهذا ،نأى القانون الدولي ،بعد مأسسته ،عن
ّ
أي من الفئتين ،وبذلك ال تُع ّد دول ًة غربيةً ،لك ّنها مع ذلك ت ُع ّد
أما إسرائيل ،فتتفلّت من التصنيف في ّ
دول ًة ال يمكن أن يتع ّرض القانون الدولي لسيادتها .وهكذا ،نجد تاريخ ًيا أنه حتى أش ّد انتهاكات إسرائيل
لقرارات األمم المتحدة لم ت ُع ّرضها للمساءلة الجا ّدة ،على أي نح ٍو كان .فالض ّم غير القانوني لألراضي
ُصصت للفلسطينيين بموجب قرار التقسيم في عام  ،1947والتطهير العرقي للسكان األصالنيين
التي خ ّ
كل ما وعد ذلك القرار
الذين ُسلبت منهم حياتهم وممتلكاتهم وكرامتهم ،كل ذلك حصل بخالف ّ
بحمايته .وجرى أيضً ا تجاهل انسحاب إسرائيل من بروتوكول لوزان الذي ُوقّع في أيار /مايو 1949
ينص على وجوب
(وح ّدد أن قبول عضويّة إسرائيل في األمم المتحدة مشروط بقبولها القرار  194الذي ّ
القصة على حالها حتى اليوم:
السماح بالعودة غير المشروطة لالجئين الفلسطينيين)( .((1ثم ظلّت
ّ
تجاهل لكل القرارات المتعلقة باحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقرار محكمة العدل الدولية بشأن
جدار الفصل العنصري ،والتقارير العديدة التي صدرت عن المقررين الخاصين في األمم المتحدة
أو مجلس حقوق اإلنسان التابع لها(.((1
حتى لو كانت محكمة العدل الدولية ،أو غيرها من الهيئات التي تمتلك إمكان التح ّرك وفق مقتضى
القانون الدولي ،قادر ًة على اتخاذ موقف أكثر حز ًما تجاه إسرائيل ،فإن أي تحركات أو عقوبات ما كان
يمس سيادة إسرائيل ،بل إن واقع الوضع القانوني الدولي International Legality
لها أن تُستخدم بما ّ
حال ًيا (على نقيض الشرعية الدولية) ،يعفي الدولة اليهودية من أي متطلّبات إلعادة النظر في هويتها
سيظل
ّ
أو أيديولوجيتها أو سيادتها .أما الواقع األش ّد مرارة ،فيتمثّل في أن الوضع في إسرائيل /فلسطين
على ما هو عليه ،في ظل غياب االستعداد لتقويض السيادة اإلسرائيلية وإضعافها.
في األعوام القليلة الماضية ،حصلت بعض االستثناءات في هذا النهج؛ إذ بدا أن التدخالت ألسباب
إنسانية باتت تلقى اعترافًا متزاي ًدا بأنها علّة قانونية تسمح بمساءلة سيادة الدولة ،مثل جرائم الحرب التي
تُستَحضَ ر بصفتها مس ّوغًا استثنائيًا لمثل هذه التدخالت .على الرغم من ذلك ،فإن المناطق أو الدول
التي يع ّدها الغرب "غرب ّية" ،أو ضمن فئة "األمم المتحضّ رة" ،ال تزال مستثنا ًة من انطباق ذلك عليها.
)(11

Ilan Pappe, The Making of the Arab–Israeli Conflict, 1948–1951 (London/ New York: I.B, Tauris, 1992),
pp. 203–243.

( ((1للمزيد عن هذه المسائل ،ينظر.Erakat :
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ً
ثالثا :ماذا يعني ذلك لفلسطين؟
خلٍ ممكن للقانون الدولي لمصلحة فلسطين ،بعد عام  ،1948يدور
كان مدار اإلرهاصات المبكرة لتد ّ
ُصصت للعرب وفق قرار التقسيم ،التي احتلتها إسرائيل إبّان
حول قضايا ذات عالقة بالمناطق التي خ ّ
النكبة .فقرار التقسيم الذي تب ّنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام  ،1947أوصى بتخصيص
كحصة شرعيّة لهم من األرض .وقد كان
 43في المئة من فلسطين االنتدابية للسكان الفلسطينيين
ّ
من الممكن ،باالستناد إلى ذلك ،مساءلة سيطرة إسرائيل على أجزاء إضافية من فلسطين التاريخية
تزيد على األراضي المخصصة لها بحوالى  25في المئة خالل حرب  .1948وحرصت إسرائيل طوال
عامين ،حتى عام  1950تقري ًبا ،على تج ّنب اإلعالن عن ض ّم هذه المناطق ،لكن هذا ما حصل عمل ًيا
على األرض ،وبتلك الحالة بدا القانون الدولي عاج ًزا وغير ذي صلة.
لكن األمر مختلف مع القرار  ،194وال سيما في ما يخص المطالبة بعودة الالجئين غير المشروطة .في
إل أن األمم المتحدة ،حتى يومنا هذا ،عبر لجنة
هذه الحالة أيضً ا ،رفضت إسرائيل القرار وتجاهلتهّ ،
تس ّمى "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" ،تؤكد أن حق العودة مضمون
في القانون الدولي ،لكن اللجنة ،مثل الهيئة التي تمثلها ،ال تملك السلطة إلنفاذه .ويُع ّد القانون الدولي
األساس الذي قامت عليه حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات  BDSالتي سنتحدث
عنها أكثر في ما سيأتي .فالحركة تدعو إلى تطبيق ثالثة حقوق رئيسة ،يضمنها القانون الدولي جمي ًعا،
وهي حق العودة لالجئين ،وحق الناس في األراضي المحتلة في أن يعيشوا بح ّرية ،وحق المواطنين
الفلسطينيين في إسرائيل في أن يعيشوا بال تمييز ض ّدهم.
تواصل هذا النمط مع الهيئات والعمليات ذات الصلة بالقانون الدولي التي تعترف بحقوق الفلسطينيين،
لكنه لم يخرج ق ّ
ط من عباءة ميزان القوى الدولي الذي يكبح إمكاناته مطلقًا .فهنالك الفيتو األميركي في
مجلس األمن ،والدعم غير المشروط من واشنطن لمواقف إسرائيل وسياساتها على األرض المخالفة
للقانون الدولي؛ وهو ما أفرغ هذا القانون من أثره وجدواه ،على الرغم من اعتراف أحكامه بحقوق
الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.
على النحو ذاته ،الحت من جديد ،بعد عام  ،1967إمكانات االستفادة من القانون الدولي بصفة فاعلة ،إلّ
أن خيبة الفلسطينيين استم ّرت .فقد م ّهد القانون الدولي لتمرير قرار مجلس األمن رقم  242الذي يطالب
إسرائيل باالنسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة ،وغيرها من المناطق ،واالعتراف بالحقوق السياسية
للفلسطينيين (لم يتطرق القرار إلى مسألة السيادة والدولة ،إلّ أن القرار كان خطوة مهمة في مواجهة الموقف
األميركي الذي قارب القضية الفلسطينية باعتبارها محصورة ببعدها اإلنساني) .وأخال القارئ ُمطّل ًعا بالطبع
على تجاهل إسرائيل لمطالبات األمم المتحدة العديدة بشأن االنسحاب ،أو ض ّم القدس الشرقية ،أو بناء
جه بالفيتو األميركي.
المستوطنات اإلسرائيلية .ففي كل م ّرة تُطرح هذه االنتهاكات على مجلس األمن ،تُوا َ
ثمة تح ّول في الرأي العام العالمي لمصلحة النضال الفلسطيني ،يُعزى إلى أسباب عدة ،من بينها زيادة
تدفّق المعلومات بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين اإلنسانية والمدنية في األراضي
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المحتلّة .وقد وظّفت الحكومات والمنظمات غير الحكومية خطاب القانون الدولي عند الحديث عن
تلك االنتهاكات ،سواء كان ذلك متعلقًا ببناء المستوطنات ،أو بأشكال العقوبات الجماعية المختلفة
على الفلسطينيين ،أم هدم المنازل ،أم التوقيف بال محاكمة ،أم التطهير العرقي واالضطهاد العام .ولعل
النجاح األبرز في هذا الصدد هو الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري
الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية (مع أنّه ،خالفًا للتص ّور الشائع ،ال يتعلق الحكم بالجدار في ح ّد
ذاته ،إنما بأجزاء مح ّددة منه كانت موضوع اإلدانة).

وانتقدت حكومات ومنظمات غير حكومية سلسلة الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غ ّزة منذ عام ،2006
من بينها منظمة العفو الدولية ،لما تض ّمنته تلك الهجمات من جوانب شكّلت خرقًا للقانون الدولي.
وقد بلغت هذه االنتقادات ذروتها في تقرير غولدستون الشهير في عام ( 2009الذي ات ّهم أيضً ا حركة
"حماس" بارتكاب انتهاكات مشابهة ،وإن تفاوتت في المستوى)( .((1وما أشبه هذا التقرير بتقرير لجنة
شون ماكبرايد  MacBride Commissionفي عام  1982حول جرائم الحرب اإلسرائيلية في حرب
لبنان ،الذي لم ينجم عنه أي أثر يذكر في سلوك إسرائيل أو سياساتها ،والسبب هو تر ّدد الواليات
المتحدة واألعضاء الكبار في االتحاد األوروبي في اعتبار مثل هذه التقارير الدامغة في سياساتهم(.((1
حري بنا اإلشارة أيضً ا إلى أن حركة  BDSالتي أشرنا إليها آنفًا ،والتي تستند في مطالبها إلى أحكام
ّ
قصة نجاح ،وال أحد يعرف ما الذي سينجم عنها من آثار
القانون الدولي ،تمثّل إلى اآلن على األقل ّ
تراكمية في المستقبل .لكن من المه ّم أن نُذكّر من جديد بأن لهذا النجاح ارتباطًا بمفهوم الشرعية
الدولية ،أكثر مما هو مرتبط بشرعة القانون الدولي ومقتضياته.
من التطورات األخرى الجديرة بالذكر في ما يرتبط بالقانون الدولي هو زيادة زخم الحراك بين الناشطين
المتطوعين للتضامن مع الفلسطينيين في المناطق المحتلة ،والمشاركين على متن السفن والقوارب
التي تسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة .وينضوي كل هؤالء الناشطين ،بطريقة ما ،إلى
مظلة حركة تعرف باسم "حركة التضامن العالمية"  ،The International Solidarity Movementالتي
أُنشئت في عام  .2001وحتى داخل إسرائيل ،ثمة منظمات غير حكومية رائدة مناهضة لالحتالل،
أساسا
إضافة إلى المجتمع المدني الفلسطيني الذي كثي ًرا ما يلجأ إلى توظيف لغة القانون الدولي،
ً
تنطلق منه نشاطاتهم وفعالياتهم.
أخي ًرا ،تمكّنت السلطة الفلسطينية نفسها من تحقيق بعض المكتسبات االستثنائية عبر تعاونها مع
محكمة الجنايات الدولية التي أبدت استعدا ًدا ،نظريًا حتى اآلن ،للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها
الجيش اإلسرائيلي .من جهة أخرى ،تمكّنت السلطة الفلسطينية ،عبر الجهود الدبلوماسية ،من رفع
جا في األمم المتحدة.
مستوى تمثيل فلسطين تدري ً
)(13

United Nations, Human Rights Council, Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report
of the United Nations Fact–Finding Mission on Gaza Conflict (Geneva: 15/9/2009), accessed on 10/10/2021, at:
https://bit.ly/3uVwfV8

(14) Chairman Seán MacBride, Israel in Lebanon: The Report of the International Commission (London: Ithaca Press,
1983).
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ٍ
أساس من القانون الدولي،
إجمال في كل هذه اإلنجازات والتحركات التي قامت على
ً
لكن عند النظر
فإنه ال يمكن إنكار أنها عجزت جمي ًعا عن أن تتح ّول إلى عوامل تغيير حقيقي على األرض .هذا
ال يعني بالتأكيد نفي إمكان حصول ذلك في المستقبل ،لكنه يبدو أم ًرا غير راجح في الوقت الراهن.
وهذا ينقلنا إلى السؤال التالي :كيف انتهت كل هذه الجهود النبيلة إلى هذا اإلخفاق الذريع؟

رابعا :فشل القانون الدولي في أن يكون قوة تغيير
ً
على أرض الواقع
لم تتوا َن السلطة الفلسطينية في السنوات األخيرة في تركيز جهودها على المطالبة بالسيادة ،استنا ًدا
إلى القانون الدولي .لكن ال يمكن االستناد إلى قانون حقوق اإلنسان الدولي بشكله الحالي،
إلّ في القضايا الفردية وبعض دراسات الحالة ،من دون االشتباك مع سؤال االستقالل والسيادة.
إل إذا اشتبك مع سؤال السيادة،
عامل مؤث ًرا و ُمغ ّي ًرا في الحالة الفلسطينيةّ ،
ً
وال يمكنه أن يكون
وهو سيناريو مستبعد ،كما يوضح دافيد لويد" :حرمان فلسطين من أن تكون دولة ذات سيادة على
مواطنيها هو توطيد غير مباشر لسيادة إسرائيل على فلسطين ،والموقف منها كعضو في ما يمكن
أن نُس ّميه الشبكة الحديثة للدول الويستفالية ،التي أُ ّسس من خاللها مفهوم السيادة كمؤسسة
مركزية في النظام الدولي"(.((1
تشرح إشارة لويد الموجزة كيفية م ْنع سمة القداسة التي تُضفي إلى مفهوم سيادة الدولة ،القانو َن الدولي،
من القيام بدور فعال في القضية الفلسطينية .وإذا ما أخذنا في الحسبان األصول االستعمارية للقانون
الدولي وقداسة مبدأ السيادة ،فإننا ندرك أنه لم يستطع منع بريطانيا من منح فلسطين للحركة الصهيونية
الصهينة" الواقعة على فلسطين التاريخية .مع ذلك،
في عام  ،1917وأنه ال يملك اليوم أدوات "وقف َ
يظل وقف الصهينة عن فلسطين التاريخية ،بقد ٍر ما ،شرطًا مسبقًا ألي مصالحة وسالم حقيقيين في
تلك األرض.
يمس بسيادة الدول ،فإن الدول نفسها تصبح أكثر بُع ًدا عن
وألن القانون الدولي يوظّف بصعوبة فيما ّ
االضطرار إلى النزول عند أحكامه .فعدم القدرة على التدخل في شؤون الدول ذات السيادة ،وضعف
وازع احترام القانون الدولي لدى هذه الدول ،يعنيان أنه في حالة ،مثل الحالة الفلسطينية ،لن تكون
الدولة أدا ًة تتيح االلتزام بإنفاذ القانون الدولي ،وال سيما القانون الدولي لحقوق اإلنسان .لهذا السبب
ليس ث ّمة ما يدعو إلى تعليق األمل على المحكمة اإلسرائيلية ال ُعليا للح ّد من سياسات االضطهاد التي
تمارسها إسرائيل في فلسطين .على العكس من ذلك ،فإن المحكمة متواطئة في هذه السياسات من
خالل الموافقة عليها على نح ٍو متكرر.
هذا الوعي بأن القانون الدولي ال يمكن تطبيقه ،على األرجح ،من كيان الدولة الحديثة ،أو عبرها،
)(15

David Lloyd, "Settler Colonialism and the State of Exception: The Example of Palestine/ Israel," Settler Colonial
Studies, vol. 2, no. 1 (2012), p. 60.
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في حاالت مثل القضية الفلسطينية ،دفع جورج بشارات إلى التعليق" :تقع مسؤولية ضمان تحقيق
مبادئ القانون الدولي وحقوق اإلنسان في فلسطين على عاتق المجتمع المدني"(.((1
ليس هذا هو النهج الذي تب ّنته دولة فلسطين ،أو السلطة الفلسطينية تحدي ًدا .فقد قاد الراحل صائب
عريقات ( )2020–1955مبادرة الدولة الفلسطينية للوقوف في وجه إسرائيل ،عبر القانون الدولي في
المحاكم الدولية .وكي نكون ُمنصفين ،يجب أن نُق ّر بأن هذه المبادرة أزعجت اإلسرائيليين ،أو باألحرى
أربكتهم كثي ًرا ،لك ّنها في الوقت ذاته لم تثمر الكثير من النتائج حتى اآلن.
من المفهوم أن الثقة الفلسطينية ،الراهنة والمبكرة على السواء ،بالقانون الدولي ،ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة
الدولة المستقلة التي تمثّل الهدف الرئيس للنضال من أجل التحرير .ونظ ًرا إلى أن احتماالت هذا السيناريو
تتالشى ،فمن المهم اآلن النظر إلى القانون الدولي أيضً ا من منظور الحلول البديلة ،مثل حل الدولة
الواحدة ،أو ضمن مباحثة أكثر عمومية لمعنى إنهاء االستعمار في فلسطين في القرن الحادي والعشرين.

خامسا :مواجهة االستعمار االستيطاني الصهيوني
ً
سيرتبط أي نقاش بشأن كيفية تعامل المجتمع المدني مع القانون الدولي ،كما يقترح بشارات،
ارتباطًا وثيقًا بالحوار بشأن الحلول البديلة لترتيبات حل الدولتين .يجب كذلك مراعاة السياق
التاريخي ال ُمق ّدم في مطلع هذه الدراسة بج ّدية في مثل هذا النقاش .وبما أن القانون الدولي
موضوعه الدول في المقام األول ،فإنه ال يتمتع بأي أهمية ت ُذكر في الواقع االستعماري االستيطاني،
حيث ال يكون انتهاك هذا القانون ناب ًعا من سياسة الدولة فحسب ،بل األهم من ذلك أنه ينبع من
أيديولوجية الدولة التي تتمثل في فرض السيادة القسري عبر نزع األصالنية De–indigenization
عن السكّان المحالنيين .فالقانون الدولي بطبيعته ال يشكك في سيادة أي دولة ،ما دامت قد
حصلت على االعتراف الدولي بها ،وهو غير معني بأي نقاش يؤرخ نشأة دولة استعمار استيطاني
مع ّينة .إنه القانون نفسه الذي منح الشرعية ،بل الصفة القانونية الستعمار  78في المئة من فلسطين
في عام  ،1948ومع ذلك ،هناك من يتوقع منه ،منذ ذلك الحين ،أن يدافع بطريقة ما عن سيادة الـ 22
في المئة الباقية من األرض األصلية.
لذلك فإن نزع الطابع التاريخي  De–historicizationعن القانون الدولي هو جزء من اتجاه أوسع داخل
ما يُسمى عملية السالم التي بدأت بعد حرب حزيران /يونيو  ،1967والتي ربما انتهت فعليًا في عام .2007
فقد بُنيت هذه العملية على تجاهل المعطيات التاريخية لألزمة ،وذلك ضمن محاولة األميركيين التوسط
في التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين ،من أجل تفادي التعامل مع أصول النزاع وجذوره .وفي كل مرة
يتم فيها إحياء عملية السالم ،أو باألحرى إعادة إحيائها ،يعود أصحاب المبادرة إلى منعطفات عشوائية –
تختارها إسرائيل واألميركيون – باعتبارها "جذو َر" النزاع ،التي يناقش الجانبان ،بناء عليها ،تقسيم األراضي
)(16

George Bisharat, "Boycotting Israeli Apartheid: Practical and Ethical Questions," University of California,
Hastings College of the Law (2010), pp. 23–36, accessed on 10/10/2021, at: https://bit.ly/3BxyOiH
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والترتيبات المناطقية واألمنية وغيرها .أما المقاربة الشمولية للتسوية ،فتستلزم التعامل مع مفهوم "النكبة
المستمرة" ،أو بتعبير باتريك وولف إدراك ،أن االستعمار االستيطاني بني ٌة وليس حدث ًا ،ومن ث ّم ال يمكن
التعامل مع تلك النقاط المختارة منفصلةً ،وبعي ًدا عن السياق التاريخي أو األيديولوجي(.((1
إن تطبيق براديغم االستعمار االستيطاني على القانون الدولي ال يضفي عليه طاب ًعا تاريخ ًيا فحسب ،بل
يسمح أيضً ا باالصطالح على مفاهيم جديدة عندما نتحدث عما حدث ويحدث في فلسطين التاريخية.
مثل ،يمكن أن يُعيد المرء بسهولة النظر في مصطلح "النزاع"
عند النظر من منظور االستعمار االستيطاني ً
الذي يفترض تكاف ًؤا معيّ ًنا في السلطة والمسؤولية ،واالستعاضة عنه بمصطلح االستعمار ،وهو ما ينطبق
بدل منهما ،ألنهما
أيضً ا على مصطلحي "السالم" أو "الحل" ،واللجوء إلى مصطلح "تفكيك االستعمار" ً
ال يُمثّالن عن حق نضال السكان األصالنيين الفلسطينيين في وجه حركة االستيطان الصهيونية.

سادسا :الشرعية الدولية
ً
إ ّن السياق التاريخي الذي عالجته ،والمقاربة من األعلى إلى األسفل ،يعني أن القانون الدولي
ال يستطيع بسهولة تح ّدي البنى القائمة ،بل يمكننا القول إن القانون الدولي يميل تاريخ ًيا إلى إدامة
هذه البنى .على هذا النحو ،فإننا لو عملنا داخل إطار القانون الدولي ،لن نستطيع تح ّدي البنى القائمة
ِ
الرئيسين عن المشروع الصهيوني
في سياق فلسطين التاريخية .ويخدم هذا الوضع ،جي ًدا ،المدافعين
وإسرائيل حول العالم :مجموعة يمكن أن يطلق عليهم الصهيونيين الليبراليين ،أو أتباع "الصهيونية
الدايت"  .Diet–zionismإن إحجام القانون الدولي عن التعامل مع الطبيعة األيديولوجية لألنظمة
يعني أن النظرية والممارسة الصهيونيتين لن تكونا موضوع نظر من ال ُمش ّرعين الدوليين؛ وسيتم التعامل
معهما ،كما هو حاصل بالفعل ،من خالل المفهوم الفلسطيني الفريد عن "الشرعية الدولية".

لتقدير مفهوم الشرعية الدولية على نحو ٍ
فسر الفرق بين القانون الدولي والشرعية
كاف ،على المرء أن يُ ّ
الدولية .فالقانون الدولي هو حقائق تنطلق من االتفاقات الدولية وقرارات األمم المتحدة ،بما في
ذلك تلك التي ال تملك سلطة لفرض العقوبات ،وبالتأكيد يندرج حكم محكمتَي الجنايات والعدل
الدوليتين فيهما .لقد اختارت السلطة الوطنية الفلسطينية ،باعتبارها الممثل لدولة فلسطين ،تبني
استراتيجية تعتمد على مناشدة الهيئات الرسمية التي تمثل القانون الدولي ،من دون نتائج ملموسة
حتى اآلن ،لكن العملية ال تزال مستمرة إلى لحظة كتابة هذه الدراسة.
إن القانون الدولي مفهوم واضح ،بخالف مفهوم الشرعية الدولية .وقد استفدت في هذه الملحوظة من
إل أن تناولها لمفهوم الشرعية الدولية ينطبق
مقالة لمارتن وايت كتبها في عام  ،1972وهي مقالة نظريةّ ،
منطقيًا وبالحقائق أيضً ا على حالة فلسطين.

يُع ّرف وايت مفهوم الشرعية الدولية في عام  1972على النحو التالي" :إن الشرعية الدولية هي فكرة
ضبابية ومراوغة ،تقع على التخوم بين األخالق والقانون .يمكن وصفها بإيجاز بأنها المقبولية األخالقية.
(17) Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4
(2006), pp. 387–409.
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مثال
مقبولة لمن؟ لبقية أعضاء المجتمع الدولي .تُع ّد جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري ً
جي ًدا لدولة ،شرعيّتها مشكوك فيها .لكن ليس هناك شك في أ ّن نظام جنوب أفريقيا قانوني ،Legal
وذلك أن الخطوات التي نشأ من خاللها ذاك النظام لم تخالف القانون الدستوري .ومع ذلك ،فقد
جرى شجبه بإجماع الرأي الدولي الذي ع ّبرت عنه عدة قرارات من األمم المتحدة ومنظمة الوحدة
األفريقية [ ]...وهو ما نجم عنه انسحاب جنوب أفريقيا من الكومنولث [[ ]...لقد كانت] جنوب
أفريقيا دولة منبوذة ،لكنها على الرغم من ذلك ،كانت منبوذة ومزدهرة"(.((1
ليس للشرعية الدولية هيئات رسمية ،كما أنها ال تتبع األعراف الرسمية .ويمكن تشبيه االختالف بين الشرعية
الدولية والقانون الدولي ،من نواح عدة ،من خالل االختالف بين فعل المقاطعة ،باعتباره َ
فعل مجتمعٍ
مدني ،والعقوبات من حيث هي إجراء تنفّذه حكومة .إن تحويل المقاطعة إلى عقوبات هو ما تحاول حركة
مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات  ،BDSجاهدة ،تحقيقه في نهاية المطاف.
على المنوال نفسه ،في حالة جنوب أفريقيا ،احتاج العالم إلى تعريف "األبارتهايد" في عام 1972؛ ألن
الحكومات الغربية رفضت تأييد دعم مقاطعة المجتمع المدني لنظام جنوب أفريقيا من خالل فرض
عقوبات ،الذي حصل الحقًا بعد سنوات .فبمجرد استبدال جنوب أفريقيا بإسرائيل ،والتفكير في موقف
المجتمع المدني ،وليس الحكومات ،ستجد أن المعنى الكامل للشرعية الدولية أضحى أقل غموضً ا.
ثمة أوجه تشابه بين النضال الفلسطيني والنضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ،الذي تض ّمن
في ذلك الوقت استبدال القانون الدولي الرسمي بالمحاكم الشعبية ،بعد أن شعر الجمهور بأن القانون
الدولي ال يقوم بالعمل المفترض منه .في حالة فلسطين ،فإن واحدة من هذه المحاكم البارزة ،محكمة
راسل حول فلسطين  Russell Tribunal on Palestineالتي أُ ّسست في عام  ،2009ج ّندت ناشطين
ومحامين مشهورين في مجال حقوق اإلنسان ،وأجرت محاكمة علنية ناقشت انتهاكات إسرائيل
للحقوق المدنية وحقوق اإلنسان(.((1
بالنظر إلى ردة الفعل اإلسرائيلية ،يبدو أن النضال بحثًا عن الشرعية ،في هذه المرحلة ،يقلقها أكثر
بكثير من محاولة فرض حكم القانون الدولي على إسرائيل .في عام  ،2010أنشأت إسرائيل مجموعات
خاصة ،والحقًا وزارة كاملة ،هي وزارة الشؤون االستراتيجية والدبلوماسية العامة ،بغرض محاربة
ما س ّمته "نزع الشرعية عن إسرائيل" .إن جوهر الدولة وطبيعة النظام ال يمكن التشكيك فيهما من خالل
القانون الدولي ،لك ّن الشرعية الدولية يمكن أن تخضعهما لمثل هذه المساءلة(.((2
فلسطين ًيا ،وفي الخطاب السياسي الداخلي ،يجري الخلط أحيانًا بين مفهومي القانون الدولي والشرعية
الدولية ،كما يظهر في وثائق مثل الميثاق التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ( ،)1968 ،1964وإعالن
Martin Wight, "International Legitimacy," International Relations, vol. 4, no. 1 (1972), p. 1.
"Russell Tribunal on Palestine," at: https://bit.ly/3lgGqR2

( ((2ناقشت هذا بتوسع في كتابي فكرة إسرائيل:

)(18
)(19

Ilan Pappé, The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge (London/ New York: Verso Press, 2010), pp. 295–313.
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االستقالل ( ،)1988التي تشير إلى الميثاق االنتدابي لعصبة األمم The Mandatory Charter of the

(((2

 League of Nationsباعتباره مصد ًرا للشرعية الدولية التي تم انتهاكها أولً من بريطانيا ،والحقًا من األمم
المتحدة والمجتمع الدولي .عندما يتم التعامل مع هذا اال ّدعاء اليوم ،يمكن نقاشه ،فحسب ،ضمن حدود
الشرعية الدولية (مع أن فحص الوعود بموجب قرار األمم المتحدة رقم  181بشأن تقسيم فلسطين)،
بحسب ما أظهر جون كويغلي ،ال يزال ممك ًنا بحسب مقتضيات القانون الدولي( ،((2وهي نقطة ل ّمح
إليها أيضً ا رشيد خالدي( .((2لك ّن األسس الرخوة لمفهوم الشرعية الدولية ،وحقيقة الضعف التي تعتري
جا للصهيونيين الليبراليين لدعم مشروع االستعمار
فاعلية القانون الدولي على أرض الواقع ،باتت مخر ً
االستيطاني ،أي دعم الصهيونية وممارساتها في المنطقة بأسرها ضمن فلسطين (التاريخية) من جهة ،مع
الحفاظ من جهة أخرى على ا ّدعاء أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط.

سابعا :تمهيد الطريق لـ "الصهيونية الدايت"
ً
حائل أمام نقاش قضايا تتجاوز أسئلة االستيطان وحقوق اإلنسان
ً
في حالة فلسطين ،يقف القانون الدولي
في األراضي المحتلة (وهو أمر غاية في األهمية ،لكنه يتجاهل مصدر السياسات) .ليس هذا فحسب،
بل إ ّن القانون الدولي ،أيضً ا ،عاج ٌز أمام بعض الحقائق التي أنتجتها إسرائيل على األرض في السنوات
العشرين األخيرة .ومن ث ّم ،على سبيل المثال ،أثبت القانون الدولي أنه مفهوم مراوغ وقابل للتالعب به
وخصوصا في الوضعيات التي ال تتضمن صياغات واضحة لالحتالل العسكري ،كما اتضح في
بسهولة،
ً
السنوات األخيرة في قطاع غزة بعد االنسحاب األحادي ،أو في مناطق "أ" في الضفة الغربية.
يُعيد هذا النقاش مقاربة إدوارد سعيد الالفتة بشأن محدودية قدرة القوانين المحلّية والدولية على مواجهة
ما أطلق عليه الحمض النووي  DNAللصهيونية" :إن الطاقات التأسيسية للصهيونية كانت مبن ّية على
الحضور ال ُمغيّب ،أي الغياب الوظيفي لـ 'السكان المحالنيين' في فلسطين"( .((2ومن الصعب معالجة
هذا "الغياب الوظيفي"  Functional Absenceمن خالل األدوات القانونية؛ ما يجعل التحدي أمامنا
حا.
أكثر وضو ً
تُسلّط هيمنة هذا "الحمض النووي"  DNAالضوء على التفاعل بين اليسار الصهيوني والقانون الدولي،
حيث يتم قبول القانون الدولي من الصهيونيين الليبراليين ما دام ال يتصادم مع هذا "الحمض" .ويُمثّل
اليسار اإلسرائيلي في هذا السياق ما س ّماه ألبير ميمي "المستع ِمر اليساري" الذي يظل ضمن اإلطار
األيديولوجي لالستعمار ،و"جز ًءا من المجموعة التي تمارس االضطهاد ،وسيكون ُمجب ًرا على تقاسم
( ((2المادة  22من ميثاق عصبة األمم ،الخاصة بالوصاية أو االنتداب.

)(22

John Quigley (rev.), The Case for Palestine: An International Law Perspective (Durham/ London: Duke University
Press 2005), pp. 32–56.

)(23

Rashid Khalidi, "International Law and Legitimacy and the Palestine Question," Hastings International and
Comparative Law Review, vol. 30, no. 2 (2007), pp. 173–180.
Edward W. Said, "Zionism from the Standpoint of its Victims," Social Text, no. 1 (Winter 1979), p. 29.

)(24
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مصيرها" .ومن ث ّم؛ حتى لو لم يكن هذا المستعمر مذن ًبا كفرد ،فإنه يشارك في المسؤولية الجماعية،
بالنظر إلى حقيقة أنه "جز ٌء من جماعة قومية مضطهِدة"(.((2

لقد احترم "المستعمرون اليساريون" الصهيونيون القانون الدولي من حيث المبدأ ،ما دام لم يُستخدم
لمساءلة الجوهر األيديولوجي للصهيونية .وقد احترموه ،على نحو أكثر تحدي ًدا ،ما دام ال يتحدى
االمتيازات الممنوحة لهم من الدولة االستعمارية االستيطانية .على هذا النحو ،فإنهم يعتقدون أن دولة
استيطانية محسنة ،تتوافق مع القانون الدولي ،ستؤدي إلى التغييرات الضرورية على األرض.

إل من خالل القبول بحقيقة أن التقسيم
ال يمكن الذهاب أبعد من الحدود التي يفرضها القانون الدوليّ ،
حل .ومن ث ّم ،فإن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
هو منهج استعماري استيطاني وليس ً
لن تحل الصراع ،لكنها ستعمل على إدامته ،وحصر الفلسطينيين في بانتوستانَيْن هما عبارة عن سجنين
ضخمين ،مواقع لألسر الوطني ال للتحرير .لقد قاتل السكان األصالنيون طوال حياتهم ض ّد المحميات
بديل من تقرير المصير .كما كتب أحمد موسى في يوم األسير" :هذا [حل
والجيوب ،ولم يروا فيها أب ًدا ً
حا للفلسطينيين ،تقيمه دولة االستعمار االستيطاني اإلسرائيلية؛ سجن معترف
الدولتين] يُشبه سج ًنا مفتو ً
به من القانون الدولي"(.((2
إن الحل السياسي الوحيد القابل للتطبيق ،الذي يمكنه تدارك انتهاكات القانون الدولي في حالة
فلسطين واالنتهاكات المستمرة لكل من القانون الدولي والشرعية الدولية ،هو دولة ديمقراطية واحدة.
إن كل ما يمكن مجابهته من سلب الممتلكات ،وسرقة األراضي ،والحرمان من الحقوق اإلنسانية
إل في إطار البنية السياسية
والمدنية األساسية والحق في تقرير المصير القومي ،ال يمكن أن يتحقق ّ
لدولة ديمقراطية واحدة ،ومن خالل مؤسساتها وتشريعاتها وهويتها .وال بد من جعل القانون الدولي
مالئ ًما ليتم تطبيقه في عملية تفكيك استعمار مستقبلية ،وليس إضعاف مساعي تفكيك االستعمار من
أجل تلبية التفسير الغربي الحالي للقانون الدولي.
أود أن أنهي هذه الدراسة من خالل فحص الصلة بين النضال في فلسطين ونضال السكان األصالنيين
حول العالم ،وهو ما ينطوي على أهمية أكبر من أي تطورات أخرى ،حتى يتسنى لنا تقديم نقد للقانون
الدولي مالئم للزمن الذي نعيش فيه.

خاتمة :التط ّلع إلى المستقبل
ال بد ألي حوار مستقبلي بشأن تطبيق القانون الدولي على الحالة الفلسطينية من أن يكون جز ًءا
من النقاشات األكثر عمومية بشأن القانون الدولي ،التي أثارتها مؤخ ًرا الحركات المطالبة بالحقوق
األصالنية ،وعلى هذا الحوار ألّ يتعامل مع الفلسطينيين بوصفهم متلقين سلبيين للمنتجات النهائية.
Alber Memi, The Colonizer and the Colonized (New York: Planket Lake Press, 2013), p. 34.

)(25
)(26

"Ahmad Mousa, "International Day of Solidarity with the Palestinian People: An Indigenous Rights Perspective,
Mondoweisse, 29/11/2015, accessed on 10/10/2021, at: https://bit.ly/3Bwt8FD
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عطفًا على ما سبق ،يجب أن يتّصل هذا النقاش بالمساهمات الجديدة عن النضال من أجل حقوق
وخصوصا الدراسات التي وضعت هذا النضال في سياقه ،وأطّرته على أنه مسعى غربي
اإلنسان،
ً
للكونية  Universalismفشل حتى الوقت الراهن في معالجة العنصرية واالستعمار االستيطاني .في هذا
السياق ،أفكر في أعمال نادين العناني وبول جيلروي( .((2إن خالصة عملهما هي أن المحامين الذين
يناضلون من أجل حقوق اإلنسان بموجب القانون الغربي الدولي ،أو داخل كل دولة على حدة – وهذا
ينطبق على المنظمات غير الحكومية ،مثل منظمة "عدالة" داخل إسرائيل ،ومؤسسة "الحق" في الضفة
الغربية – يكافحون لتحسين الوضع غير المتكافئ الذي منحته دولة الفصل العنصري في إسرائيل لمن
أل نتجاهل الحدود
يمثلونهم .إن عمل هذه المنظمات غير الحكومية ال يُق ّدر بثمن ،لكن ينبغي لنا ّ
القصوى لما يمكنها إنجازه ،واألسباب التي تجعله محدو ًدا بهذه الطريقة.
أجادل بأنه فقط من خالل االستفادة من هذا االشتباك النقدي مع القانون الدولي ،من جانب السكان
األصالنيين والباحثين ،ومن خالل التشكيك في إمكان قابليته للتطبيق على التجارب االستعمارية
االستيطانية ،يمكننا الوصول إلى فهم أفضل لجدوى هذا القانون لفلسطين التاريخية ككل.
سيجعلنا مثل هذا المنظور قادرين على جعل أيديولوجية إسرائيل ،من حيث هي نظام ،موضو ًعا خاض ًعا
للنقاش بشأن المستقبل .وفي حين أنه ال يمكننا أن نذهب إلى حد المطالبة بالحق في جعل قانون
السكان األصالنيين بمنزلة أساس لهذه المشاركة ،فإنها طريقة الفتة إلى تاريخ االستيالء الصهيوني على
األرض الواقعة تحت االنتداب؛ عملية شراء انتهكت حقوق المقيمين من السكان األصالنيين على
األراضي التي اشتراها الصندوق القومي اليهودي وغيره من الجماعات الصهيونية طوال فترة االنتداب.
ال بد من أن تتم العودة إلى منظورات مثل هذه بشأن حقوق السكان األصالنيين؛ لفهم ما يتعلق بالتطهير
العرقي في عام  ،1948والتهويد بعد عام  ،1967في كل أنحاء فلسطين التاريخية.
إن سياقًا تاريخيًا كهذا – من خالل حقوق السكان األصالنيين ،وليس من خالل القانون الدولي
فحسب – س ُيظهر أن السكان لم يُج َّردوا من ممتلكاتهم في حقبة االنتداب فحسب ،بل إن منظومة
حياتهم برمتها قد ُد ّمرت كلّيًّا أيضً ا من خالل األساليب االستعمارية االستيطانية – طرائقهم التقليدية
في ما يتعلق بزراعة الب ّيارات على جوانب الطرق واعتبارها لالستهالك العام ،وكذلك آبار المياه – بينما
طالبت الصهيونية بالملكية الحصرية لهذه األصول .يُعيدنا هذا أيضً ا إلى عادات بدو النقب بشأن ملكية
األرض ،التي عرقلتها ودمرتها قوانين الملكية الغربية ونظام األراضي الذي خدم المستعمر الصهيوني
وأض ّر بالسكان األصالنيين الفلسطينيين .إن التطهير العرقي على أساس هذه الحقوق المنتهكة مستمر
اليوم في النقب واألغوار وجنوب الخليل والقدس الشرقية.
من منظور الحقوق األصالنية ،فإن فرض سيادة المستوطنين باسم القانون الدولي على المستعمرين
أو السكان األصالنيين ،هو على األقل موضع تساؤل ،إن لم يكن مهزلة .هناك أعمال عدة قام بها
)(27

;)Nadine El–Enany, (B)Ordering Britain: Law, Race and Empire (Manchester: Manchester University Press, 2020
Tony Sandset, Sindre Bangstad & Gard Ringen Høibjerg, "A Diagnosis of Contemporary Forms of Racism, Race and
Nationalism: A Conversation with Professor Paul Gilroy," Cultural Studies, vol. 33, no. 2 (2019), pp. 173–197.
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باحثون ،مثل لورين بانتون وليزا فورد وجيمس أنايه ،توضح جي ًدا وجهة النظر هذه( .((2توضح هذه
األعمال كيفية توظيف مختلف الحركات االستعمارية االستيطانية القانو َن الدولي لنهب أمالك الشعب
المستع َمر .خالل السنوات العشر الماضية ،أبرزت المجلة الرائدة في موضوع االستعمار االستيطاني،
رئيسا على ذلك.
دراسات االستعمار االستيطاني  ،Settler Colonial Studiesاستعمار فلسطين ً
مثال ً
ومن ث ّم ،تحظى هذه األعمال وما شابهها ،بأهمية كبيرة ألي شخص يؤمن بأننا ،من أجل إنهاء الصراع
في إسرائيل وفلسطين ،نحتاج إلى تفكيك االستعمار في فلسطين التاريخية كلّها.
يدعم هذا الطرح عمل داريو باتيستيال الذي يالحظ كيف أنه بعد نشوء النظام الويستفالي في أوروبا،
"أراضي ُمتاحة لالحتالل" .حدث ذلك ،بينما كانت الحرب في
استمر اعتبار األراضي غير األوروبية
َ
المجتمع الدولي األوروبي في ذلك الوقت ،بمنزلة "حرب بين كيانات متساوية"؛ أي بين كيانات تعترف
بحق بعضها في الوجود ،على نح ٍو مستقل ،بصفتها وحدات ذات سيادة(.((2
من المفارقات أننا نُط ّبق القانون الدولي على إسرائيل؛ ألنها ت ّدعي أنها دولة أوروبية متحضرة داخل
النظام الويستفالي .لذلك لم تتم قط مساءلة الفعل الحقيقي لسلب فلسطين وفق القانون الدولي؛ ألن
فلسطين كانت "أرضً ا ُمتاحة لالحتالل" .لقد ركزت خطة التقسيم التي وضعتها األمم المتحدة على
أساسا يتم من خالله تقسيم األرض .وهكذا ،اهتم القانون
تركيبة السكان في فلسطين ما بعد االنتداب
ً
الدولي في أحسن األحوال بحقوق اإلنسان للسكان األصالنيين ،لكنه تجاهل سلب أرضهم.
من منظور االستعمار االستيطاني ،من الممكن أيضً ا تضمين إطار األبارتهايد الذي يفتح إمكانات جديدة
لمناصرة القضية الفلسطينية باسم القانون الدولي ،كما اقترح جون دوجار وجون رينولدز( .((3إن األبارتهايد
حتى اآلن هو اإلطار الوحيد الذي ترتبط من خالله الهيئات الدولية بالواقع في فلسطين التاريخية ككل.
وفي حين تقتصر والية محاكم القانون الدولي الرئيسة ،مثل محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق
اإلنسان ،على أراضي  ،1967فإن لدى المحاكم التي تدرس األبارتهايد – مثل لجنة األمم المتحدة للقضاء
على التمييز العنصري  ،The Committee on the Elimination of Racial Discriminationأو اللجنة
المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف Committee on the Exercise of the
شمول؛ إذ تدين هذه الهيئات إسرائيل
ً
 – Inalienable Rights of the Palestinian Peopleنظرة أكثر
لسياساتها القانونية واإلدارية التمييزية في كل أنحاء فلسطين التاريخية.
لعل من التطورات المشجعة ج ًدا في هذا السياق ،التقارير الصادرة مؤخ ًرا عن منظمتي بتسيلم وهيومن
جا من األبارتهايد واالحتالل في
رايتس ووتش اللتين أشارتا إلى أن النظام اإلسرائيلي يمارس مزي ً
)(28

Lauren Benton & Lisa Ford, Rage for Order: The British Empire and the Origins of International Law, 1800–1950
(Cambridge/ London: Harvard University Press, 2016); S. James Anayah, Indigenous People in International Law
(Oxford: Oxford University Press, 2004).

)(29

Dario Battistella, The Return of the State of War: A Theoretical Analysis of the Operation Iraqi Freedom (London:
ECPR Press, 2008).

)(30

John Dugard & John Reynolds, "Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territories," European
Journal of International Law, vol. 24, no. 3 (August 2013), pp. 867–913.
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 كما يتضح من انتقادات بعض، ولم تصل المنظمتان إلى المطلوب بعد.سيطرته على الفلسطينيين
.((3( لكنها خطوة إيجابية إلى األمام،الفلسطينيين لهذين التقريرين
،نحن في حاجة إلى إيجاد الطريق الصحيحة للوصول إلى تفكيك االستعمار في فلسطين التاريخية
 وأولئك الذين تم اقتالعهم من أرضهم طوال،وبناء نظام ديمقراطي لكل من يعيش بين النهر والبحر
 هل سنكون قادرين على توظيف القانون الدولي لمصلحتنا في: هو، السؤال اآلن.السنوات الماضية
هذا المسعى؟ وإلى أي درجة يمكن أن ننخرط مع اآلخرين للتأثير في القانون الدولي من أجل أن يكون
ذا أهمية في ما يتعلق بفلسطين؟

References

المراجع
العربية

. السلطات اإلسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري واالضطهاد: تجاوزوا الحد.هيومن رايتس ووتش
https://bit.ly/2ZUUgAc : في.2021/4/27 :نيويورك
األجنبية
"Advocating for Palestinian Rights in Conformity with International Law: Guidelines."
An Outcome Document of the International Law Conference. Birzeit University Institute
of Law. 8–9/5/2013. at: https://bit.ly/3lZ8vMQ
Allen, Lori. A History of False Hopes: Investigative Commissions in Palestine. Stanford:
Stanford University Press, 2021.
Anayah, S. James. Indigenous People in International Law. Oxford: Oxford University
Press, 2004.
Anghie, Antony. "The Evolution of International Law: Colonial and Postcolonial
Realities." Third World Quarterly. vol. 27, no. 5 (2006).
Battistella, Dario. The Return of the State of War: A Theoretical Analysis of the Operation
Iraqi Freedom. London: ECPR Press, 2008.
Benton, Lauren & Lisa Ford. Rage for Order: The British Empire and the Origins of
International Law, 1800–1950. Cambridge/ London: Harvard University Press, 2016.
Bisharat, George. "Boycotting Israeli Apartheid: Practical and Ethical Questions."
University of California, Hastings College of the Law (2010). at: https://bit.ly/3BxyOiH
Burgers, Jan Herman. "The Road to San Francisco: The Revival of the Human Rights
Idea in the Twentieth Century." Human Rights Quarterly. vol. 14, no. 4 (November 1992).
Dugard, John & John Reynolds. "Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian
Territories." European Journal of International Law. vol. 24, no. 3 (August 2013).
 شــوهــد في،2021/1/12 ، بـتـسـيـلــم،" إ ّن ــه أبــارت ـهــايــد:ـودي مــن الـنـهــر إل ــى الـبـحــر
ّ  "ن ـظــام ت ـفـ ّـوق ي ـهـ: ُيـنـظــر أيـ ًـضــا."(( "تـ ـجـ ــاوزوا ال ـحــد3(
https://bit.ly/3AjzZRs : في،2021/10/10

171

تاسارد
خيراتلا نيطسلف يف يناطيتسالا رامعتسالاو يلودلا نوناقلا

El–Enany, Nadine. (B)Ordering Britain: Law, Race and Empire. Manchester: Manchester
University Press, 2020.
Erakat, Noura. Justice for Some: Law and the Question of Palestine. Stanford: Stanford
University Press, 2019.
Khalidi, Rashid. "International Law and Legitimacy and the Palestine Question."
Hastings International and Comparative Law Review. vol. 30, no. 2 (2007).
Lloyd, David. "Settler Colonialism and the State of Exception: The Example of Palestine/
Israel." Settler Colonial Studies. vol. 2, no. 1 (2012).
MacBride, Chairman Seán. Israel in Lebanon: The Report of the International
Commission. London: Ithaca Press, 1983.
McWhinney, Edward. "Declaration on the Granting of Independence to Colonial
Countries and Peoples." Audiovisual Library of International Law. 14/12/1960. at:
https://bit.ly/3Fm5b6i
Memi, Alber. The Colonizer and the Colonized. New York: Planket Lake Press, 2013.
O’Connel, Marry Ellen. The Power and Purpose of International Law: Insights form the
Theory and Practice of Enforcement. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Pappé, Ilan. The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge. London/ New York:
Verso Press, 2010.
_______. The Making of the Arab–Israeli Conflict, 1948–1951. London/ New York:
I.B, Tauris, 1992.
Pasternak, Shiri. "Jurisdiction and Settler Colonialism: Where Do Laws Meet?"
Canadian Journal of Law and Society. vol. 29, no. 2 (2014).
Quigley, John (rev.). The Case for Palestine: An International Law Perspective. Durham/
London: Duke University Press 2005.
Said, Edward W. "Zionism from the Standpoint of its Victims." Social Text. no. 1
(Winter 1979).
Sandset, Tony, Sindre Bangstad & Gard Ringen Høibjerg. "A Diagnosis of Contemporary
Forms of Racism, Race and Nationalism: A Conversation with Professor Paul
Gilroy." Cultural Studies. vol. 33, no. 2 (2019).
United Nations, Human Rights Council. Human Rights in Palestine and Other Occupied
Arab Territories: Report of the United Nations Fact–Finding Mission on Gaza Conflict.
Geneva: 15/9/2009. at: https://bit.ly/3uVwfV8
Wight, Martin. "International Legitimacy." International Relations. vol. 4, no. 1 (1972).
Wolfe, Patrick. "Settler Colonialism and the Elimination of the Native." Journal of
Genocide Research. vol. 8, no. 4 (2006).

ص

در

ح
دي ً
ثا

173

ترجمة

Translated Paper

.)1989(  سم120x100 ، زيت على قماش،طقوس تحت االحتالل

Rituals under Occupation, Oil on Canvas, 120x100 cm (1989).

المعرّ ف الرقمي   DOI
https://doi.org/10.31430/QOZQ2053

ليلى أبو لغد | Lila Abu–Lughod

* (((3

ترجمة عامر إبراهيم | Translated by Aamer Ibraheem

** (((3

ّ
المحالنية :االستعمار
لنتخيل بدائل فلسطين
*** (((3
االستيطاني وسياسة المتحف
Imagining Palestine’s Alter–Natives: Settler
Colonialism and Museum Politics
ملخص :إن التأمالت المطروحة في هذه الدراسة ،حول مآزق فلسطين السياسية وعالقتها
بتجارب األماكن والشعوب المستعمرة األخرى ،مستوحاة من االختمار الفكري الراهن بشأن
ّ
والمحلنية الناقدة ،وحقل الدراسات
االستعمار االستيطاني في حقل الدراسات األصالنية
مؤخرا .تتأمل هذه الدراسة في المتاحف وطقوس االعتراف الليبرالي المتنازَع
الفلسطينية
ً
تقصي وعود المخيالت الجديدة للسيادة وتقرير
عليها في أميركا الشمالية وأستراليا ،من خالل ّ
المصير ومزالقها الناشئة عن حراك الشعوب األصالنية ،بهدف تسليط الضوء على االختالفات
الواضحة لدى أحوال الفلسطينيين تحت الحكم اإلسرائيلي وعلى المعنى الجذري الزدهار
تدعي الدراسة ،مرتكز ًة بالخصوص على تاريخ المتحف
المشاريع الثقافية الفلسطينية
مؤخراّ .
ً
الفلسطيني (الذي افتتح في بيرزيت في عام  ،)2016أن إنتاجية إطار االستعمار االستيطاني
تكمن في أشكال التضامن الجديدة التي يحدثها وفي قدرته على فتح المخيلة السياسية
الفلسطينيةً ،
بدل من توصيفه المباشر للوضع على أرض الواقع.
ّ
والمحلنية ،المتحف الفلسطيني،
كلمات مفتاحية :استعمار استيطاني ،الدراسات األصالنية
السيادة ،المخيلة السياسية.
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Abstract: This reflection on Palestine’s political impasses in relation to the
experiences of other colonized places and peoples was inspired by the current
ferment in critical indigenous and native studies, and now Palestinian studies,
about settler colonialism. Tracing the promises and pitfalls of new imaginations
of sovereignty and self–determination emerging through indigenous activism,
the essay reflects on museums and contested rituals of liberal recognition in
North America and Australia to highlight both the stark differences in the
situations of Palestinians under Israeli rule and the radical significance of the
recent efflorescence of Palestinian cultural projects. Focusing particularly on the
history of the Palestinian Museum (that opened in Birzeit in 2016), the article
argues that the productivity of the settler–colonial framework lies less in the way
it maps directly onto the situation on the ground than in the new solidarities it
engenders and its potential to burst open the Palestinian political imagination.
Keywords: Settler Colonialism, Indigenous and Native Studies, Palestine
Museum, Sovereignty, Political Imagination.

 عندما،2011  برزت القدرة اإلنتاجية لهذا البراديغم في عام.االستعمار االستيطاني حقًا وصل
 ومنذ ذلك.Settler Colonial Studies جرى إصدار مجلة دراسات االستعمار االستيطاني
 تجلّت وضعية فلسطين بوضوح وعلى نحو مركزي في العديد من الملفات والمقاالت التي،الحين
ٍ
 وال يزال.(((دراسات عليا
 كانوا حينها طالب، أولها عدد ح ّرره أربعة باحثين ناشئين،نُشرت في الدورية
النقاش الذي استهلّوه حول إطار "االستعمار االستيطاني" في الدراسات الفلسطينية مستم ًرا حتى يومنا
.((( ومحل مساءلة واختبار،هذا
:((( ينظر

Omar Jabary Salamanca et al., "Past is Present: Settler Colonialism in Palestine," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1
(2012), pp. 1–8;

 اسـتـنــا ًدا إلــى مؤتمر أقيم في،عــدد خــاص أشــرف على تحريره كــل مــن عمر جبري سالمنكا وميزنا قاتو وكــريــم ربيع وصبحي سـمــور
 والمنشورة في عام،تضمن ترجمة عربية للمقالة المؤسسة في هذا الحقل
ّ .) في لندنSOAS( مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية
: ينظر. بقلم باتريك وولف،2006

Patrick Wolfe, "Arabic Translation: Settler Colonialism and the Elimination of the Native (2006)," Dalia Taha (trans.),
Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012), pp. 226–252;

ً  نشر،مهما لفايز صايغ
ّ  وفيه،1965 أصل في عام
ً ،تضمن العدد
 واستحضر،"استيطانيا
"استعمارا
أطر فلسطين باعتبارها
ً ،أيضا
ً
ً نصا
ّ
ً
: ينظر.التضامن الدولي
Fayez Sayegh, "Zionist Colonialism in Palestine (1965)," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012), pp. 206–225.

:((( ينظر

Nadim N. Rouhana & Areej Sabbagh–Khoury, "Settler–Colonial Citizenship: Conceptualizing the Relationship between
Israel and its Palestinian Citizens," Settler Colonial Studies, vol. 5, no. 3 (2015), pp. 205–225; Rana Barakat, "Writing/
Righting Palestine Studies: Settler Colonialism, Indigenous Sovereignty and Resisting the Ghost(s) of History," Settler
Colonial Studies, vol. 8, no. 3 (2018), pp. 349–363;

: ينظر،للمزيد حول النقاشات الدائرة خارج مجلة دراسات االستعمار االستيطاني

Raef Zreik, "When Does a Settler Become a Native? (With Apologies to Mamdani)," Constellations, vol. 23, no. 3
(September 2016), pp. 351–364;

:ر ًدا على

Mahmood Mamdani, "Settler Colonialism: Then and Now," Critical Inquiry, vol. 41, no. 3 (Spring 2015), pp. 596–614;

ً ينظر
:أيضا

Francesco Amorusoa, Ilan Pappéb & Sophie Richter–Devroec (eds.), "Settler Colonialism in Palestine," a special issue,
Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, vol. 21, no. 4 (2019).

ةمجرت
تملا ةسايسو يناطيتسالا رامعتسالا :ةيناّلحملا نيطسلف لئادب ليختنل

احترت بدايةً ،نتيجة هذه االنطالقة ،في التفكير والكتابة عن االستعمار االستيطاني ،واستغربت من النساوة
التاريخية الجليّة لدى الباحثين الذين باشروا بتحليل إسرائيل /فلسطين من خالل هذه االصطالحات
المستحدثة .ففي األصل ،كان عنوان كتاب مكسيم رودنسون ،المترجم إلى اإلنكليزية في عام ،1973
إسرائيل :دولة استعمارية استيطانية؟ وفي العام نفسه ،كان موضوع المؤتمر السنوي لخريجي الجامعات
العربية األميركية " ،Arab–American University Graduates, AAUGتحرر وطني وأنظمة استيطانية".
كان والدي ،إبراهيم أبو لغد ،باحثًا فلسطين ًيا ،ومنذ عام  ،1967كان ،أيضً ا ،مدي ًرا مشاركًا لبرنامج الدراسات
األفريقية في جامعة نورث وسترن ،وأحد منظمي هذا المؤتمر ،ونشر ،برفقة زميله بهاء أبو لبن ،بعض
ٍ
الدراسات في
بحث مقارن بعنوان "أنظمة استيطانية في أفريقيا والعالم العربي :و ْهم الدوام"(((.
ومع ذلك ،فإن هذه لحظة تاريخية وسياسية مختلفة تما ًما ،فما طرأ منذ سبعينيات القرن الماضي
والمحلنية
ّ
على حقل الدراسات االستعمارية ،وخالل العقد المنصرم على الدراسات األصالنية
 ،(((Indigenous and Native Studiesفضلً عن عوالم السياسات الدولية والحكامة ،Governance
المحلنية المعاد إحياؤها في أميركا الشمالية،
ّ
قد أدى بالفعل إلى منحى مختلف .فقد زادت الدراسات
وإعادة النظر النقدية في دراسات الشعوب األصالنية في أستراليا وأماكن أخرى في المحيط الهادئ،
من حدة المناقشات حول سياسة االعتراف  Politics of Recognitionوحول التعددية الثقافية الليبرالية
في الدول االستعمارية االستيطانية القومية .وال يمكن فصل الدافع وراء هذه التطورات في العمل
األكاديمي عن المناصرة السياسية التي أصبحت ممكنة من خالل اعتماد "إعالن األمم المتحدة بشأن
حقوق الشعوب األصلية"  UNDRIPفي عام .2007
((( ينظر:

;)Maxime Rodinson, Israel: A Colonial–Settler State?, David Thorstad (trans.) (New York: Pathfinder Press, 1973
Ibrahim Abu–Lughod & Baha Abu–Laban (eds.), Settler Regimes in Africa and the Arab World: The Illusion of
;)Endurance (Wilmette: The Medina University Press International, 1974

للمزيد حول خريجي الجامعات العربية األميركية ،ينظر:

Sarah M. A. Gualtieri, "Edward Said, the AAUG, and Arab American Archival Methods," Comparative Studies of South
;Asia, Africa and the Middle East, vol. 38, no. 1 (May 2018), pp. 21–29

يشير باتريك وولف إلى معاملة مكسيم رودنسون للصهيونية باعتبارها امتدا ًدا لإلمبريالية واالستعمار األوروبيين ،ويلفت انتباهنا إلى
أن عنوان كتاب رودنسون األصلي ،الصادر بالفرنسية ( ،)1967لم يذكر كلمة مستوطن /استيطان .ينظر:

Patrick Wolfe, "New Jews for Old: Settler State Formation and the Impossibility of Zionism," in: John Hinkson, Paul
James & Lorenzo Veracini (eds.), Stolen Lands, Broken Cultures: The Settler–Colonial Present (Melbourne: Arena
Publications, 2012), p. 286.

((( ف ــي هــذه الــدراســة ،تــم اعـتـمــاد كـلـمــة "مـحـ ّـانــي" تــرجـمــة للمصطلح  nativeبـمــا فـيـهــا مــن دالل ــة مـكــانـيــة (مــن دون الـتـمـيـيــز إذا كــان
المصطلح قــد ظهر فــي الـنــص األصـلــي على شكل وصــف عيني  ،nativeأو بــوصـفــه مفهو ًما عــا ًمــا  .)Nativeفــي المقابل ،تــم اعتماد
تباعا ،ما عدا الحاالت التي فيها إشارة إلى "إعالن
الكلمات "أصالني" و"أصالنية" ترجم ًة للمصطلحات  indigenousوً indigeneity
األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية" ،حيث تم فيها إبقاء الترجمة العربية كما هي منشورة في األصل .إضافة إلى ذلك ،في
الموضعين الـلــذيــن استخدمت فيهما المؤلفة المصطلح  Native Americansفــي الـنــص ،تــم اعـتـمــاد الترجمة الشائعة لــذلــك ،وهي
"األميركيون األصليون" .أتقدم بشكر خاص لمؤلفة الدراسة ليلى أبو لغد ،فقد زودتني ببعض المصادر بلغتها األصلية وقدمت لي
ً
جزيلً ،
أيضا ،للباحث هاني عواد على مناقشة المصطلحات المركزية
وشكرا
إجابات وافية عن تساؤالتي المتعلقة بالقصد والترجمة،
ً
في الدراسة ،وتوجيهي إلى الروابط والبحوث ذات الصلة( .المترجم)
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هنالك بعض األسباب الوجيهة للحذر من إحياء إطار االستعمار االستيطاني وتطبيقه على
فلسطين /إسرائيل .ومع ذلك ،إن االحتضان الحالي لهذا اإلطار المفاهيمي مثمر ،على وجه
التحديد ،كونه ينجز نو ًعا مختلفًا من العمل التحليلي والسياسي ع ّما كان عليه األمر في السبعينيات.
فإذا كان قد تم عزل فلسطين /إسرائيل بسهولة ،وفترة طويلة ،خارج الحقول النظرية السائدة
للدراسات االستعمارية ودراسات ما بعد االستعمار التي ظهرت في الثمانينيات ،كما ت ّدعي آن لورا
ستولر ،فإن دراسات االستعمار االستيطاني نجحت في كسر هذا الحاجز((( .واألهم من ذلك ،يتيح
مفهوم االستعمار االستيطاني إمكانات للتفكير على نح ٍو مختلف بشأن حاضر فلسطين السياسي
ومستقبلها.
فعل
على الرغم ،أيضً ا ،من حقيقة إمكان النظر إلى إسرائيل بسهولة باعتبارها استعمارية (وقد تم ً
ح جوهرية عن االستعمار
تحليلها على هذا النحو) ،وأن تاريخ استعمار فلسطين يختلف في نوا ٍ
واالستيطان السابقين لألميركتين أو المحيط الهادئ ،فإن قيمة اإلطار المفاهيمي تكمن في
وبدل
ً
الطريقة التي يحفّز بها على مقارنات جديدة من شأنها أن تشق فاتحة المخيلة السياسية.
من المقارنات المستنفذة مع القوى اإلمبريالية في المعتمدات االستعمارية وما بعد االستعمارية
( Colonial/ Post-colonial Canonالفرنسية أو البريطانية أو الهولندية) أو مع النضاالت المناهضة
لالستعمار التي جاءت ر ًّدا على ذلك ،وهي نضاالت افترضت أ ّن التحرر الوطني هو الغاية،
وأن القومية المعادية لالستعمار هي األيديولوجيا ،وأن التضامن السياسي يكمن في نضاالت
العالم الثالث ضد اإلمبريالية ،تميل األدبيات اليوم إلى االستناد إلى الشعوب األصالنية وشعوب
األمم األولى بوصفها مرج ًعا((( .نتيجة لذلك ،يتوسع مجال المقارنة لدولة إسرائيل ليشمل أميركا
الشمالية وأستراليا وإلى حد ما جنوب أفريقيا ومواقع أخرى حيث النضال مستمر بشأن الحضور
االستعماري االستيطاني األوروبي األبيض ،وبذلك تتم إعادة صوغ الصهيونية ليس بوصفها
مشرو ًعا استعماريًا قوم ًيا ،كما أوضحت دراسة نادية أبو الحاج للممارسة األثرية اإلسرائيلية،
بل بوصفها مشرو ًعا استعماريًا استيطانيًا(((.
((( تـشــرح ستولر هــذا االستثناء ،مشيرة إلــى االحتضان غير المتكافئ ألعـمــال إدوارد سعيد ،االسـتـشــراق ( ،)1978وقضية فلسطين
مؤسسا فــي الــدراســات االستعمارية ودراســات ما بعد االستعمار ،فــي حين أن العمل الثاني لــم يجد
( .)1979فالعمل األول أصبح
ً
صدى ّإل لدى المهتمين بالقضية الفلسطينية .ينظر:
Ann Laura Stoler, Duress: Imperial Durabilities in Our Time (Durham: Duke University Press, 2016), pp. 42–44.

((( في المستعمرات االستيطانية التي يعتبرها محمود ممداني ناجحة ،استطاع المستعمرون البقاء وأصبحوا أغلبية ،أو على األقل
فرضوا سيادتهم ،كما تبعهم مهاجرون آخرون الحقًا .وأدى ذلك إلى نقاشات ضمن دراسات االستعمار االستيطاني حول التوترات،
قسرا في األميركتين ،والذين يطالبون اليوم ببعض حقوق
ال سيما في ما يتعلق بأولئك الذين استعبدوا في السابق إلى حين توطينهم ً
أسالفهم .ينظر:
Justin Leroy, "Black History in Occupied Territory: On the Entanglements of Slavery and Settler Colonialism," Theory
& Event, vol. 19, no. 4 (2016).

((( ينظر:

Nadia Abu El–Haj, Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial Self–Fashioning in Israeli Society
(Chicago/ London: University of Chicago Press, 2001).

179

ةمجرت
تملا ةسايسو يناطيتسالا رامعتسالا :ةيناّلحملا نيطسلف لئادب ليختنل

تعرض النصوص النظرية المفتاحية في هذا المجال لمحرري مجلة دراسات االستعمار االستيطاني،
باتريك وولف ولورينزو فيراسيني ،أ ّن االستعمار االستيطاني هو بنية وليس حدث ًا ،وأنه محكوم بمنطق
المحلني) وليس بمنطق اجتثاث الموارد أو استغالل العمالة((( .واليوم ،وعلى الرغم
ّ
اإلبادة (للمواطن

من تشكيك بعض الباحثين ،مثل رنا بركات ،في االندفاع لتب ّني إطار االستعمار االستيطاني المفاهيمي

بسبب الطريقة التي يمنح بها امتيازًا ما لروايات المستوطنين ويفترض نجاحها ،وفي هذه الحالة نجاح
الصهيونيةُ ،مس ِكتًا مرة أخرى أصوات الفلسطينيين وفاعليتهم ،من خالل مشاريع تراثية "متحفية"

تم ْوضع الفلسطينيين في الماضي((( ،يجادل فيراسيني في أن "'بنية' وولف تشير إلى عالقة مستمرة من
التباين بين مجموعات السكان األصالنيين والمستوطنين ،وال تساوي االستعمار االستيطاني بمنطق

اإلبادة" ،األمر الذي جعل هذا اإلطار النظري مناس ًبا ج ًدا لفلسطين /إسرائيل .وا ّدعى فيراسيني في
دفاعه عن هذه المقاربة أمام ٍ
نقد سابق ،أن "حجة وولف هي أن الغزو ما زال مستم ًرا وغير مكتمل ...

وبينما تستمر بنية االستعمار االستيطاني بالسعي إلبادة الشعوب األصالنية ،فإنها ما زالت تفشل في

ذلك"(.((1

ال ينكر أح ٌد استمرار وجود الفلسطينيين ،أو عالقة التباين بين اليهود اإلسرائيليين والفلسطينيين ،بمن
ٌ
طرف تهجير الطرف اآلخر
في ذلك الفلسطينيون من "مواطني" إسرائيل ،وهي عالقة ،حاول فيها

وبدل من ذلك ،يجد اإلسرائيليون اليوم أنفسهم يحاولون جاهدين حكم الشعب الفلسطيني
ً
وإبادته.

وإدارته من خالل تشويه سمعته ،وتجريمه ومحاولة إسكات رواياته أو تشويهها .وتقْدم إسرائيل على
ذلك من خالل ترسانة عمالقة من التكنولوجيا العنيفة التي ت ّمت شرعنتها عن طريق ما تس ّميه نادرة

شلهوب كيفوركيان "الالهوتية األمنية"( .((1يقود هذا الوضع كثيرين إلى وصف إسرائيل بأنها دولة

حي الفصل العنصري (بمقتضى المحو ،كما الحظ
فصل عنصري .ومع ذلك ،ونظ ًرا إلى أن مصطل َ

مقدسي)( ((1واالستعمار االستيطاني ،هما من المصطلحات المستعارة أو "المرتحلة"  ،Transitيأتي

األول من جنوب أفريقيا ،ويرد الثاني من مواقع أخرى الستعمار األصالنيين ،ويضيء كالهما الواقع،
((( ينظر:

–Lorenzo Veracini, "Defending Settler Colonial Studies," Australian Historical Studies, vol. 45, no. 3 (2014), pp. 311
316.

((( ينظر:

Rana Barakat, "Lifta, the Nakba, and the Museumification of Palestine’s History," Native American and Indigenous
Studies, vol. 5, no. 2 (Fall 2018), pp. 1–15.
Veracini, p. 311.

( ((1ينظر:

)(10

Nadera Shalhoub–Kevorkian, Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear (New York: Cambridge University
Press, 2015).

( ((1ينظر:

]," Critical Inquiry, vol. 44, no. 2 (Winter 2018), pp. 304–330.

[ Saree Makdisi, "Apartheid/
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فعل( .((1تكمن قيمتهما ،بدلً من ذلك ،كما يقترح مارك ريفكن ،في
لكنهما ال يع ّبران عنه كما هو ً
أشكال المستقبل السياسية التي يكشفان عنها للنظر فيها .وقبل التطرق إلى المخيّالت السياسية –
المحلنية" السياسية  ،Political Alter–Nativesنظ ًرا إلى الروابط والمقارنات
ّ
أو ما أس ّميه "البدائل
الجديدة التي تقدمها إلينا هذه األطر – أريد أن أنظر في قيمة المقارنات التي يدعو إليها االستعمار
االستيطاني ومحدودياتها ،وهو األمر الذي يمهد األرضية الستكشاف طريقة عمل هذه المخ ّيالت
السياسية اليوم التي سيجري تت ّبعها من خالل الحالة العينية للمتاحف في الدول االستيطانية ،بما في
ذلك المتحف الفلسطيني في بيرزيت.

أشباح المصالحة
ُدعيت في عام  2015أللقي بعض المحاضرات في أستراليا .شاركتني ،في جامعة نيو ساوث ويلز في
سيدني ،عريفة المؤتمر ،التعليمات التي ق ّدمتها إليها لجنة التنظيم؛ فقد كان عليها أن تعترف بشعب
البيدجيغال  Bedegalبوصفهم "األوصياء التقليديين على هذه األرض" ،وأن تع ّبر عن تقديرها لكبار
السن ولجميع السكان األصالنيين وسكان جزر مضيق توريس اآلخرين الحاضرين في المؤتمر.
شاركتني في جامعة ملبورن ،إحدى الزميالت اإلرشادات المعتمدة في الجامعة للبروتوكوالت الثقافية
الخاصة بالسكان األصالنيين ،فصاغت مقدمتها لمحاضرتي اعتما ًدا عليها .تشرح الوثيقة الرسمية
سبب اعتماد الجامعة هذه البروتوكوالت" :يعترف اإلقرار بالدولة Acknowledgement of Country
بالوضع القيّم والفريد للسكان األصالنيين بصفتهم المالكين األصليين واألوصياء على أراضي هذه
(((1
إلي حينها،
األمة ومياهها .إنها لفتة مصالحة رمزية ومهمة"  .لم تكن هذه الممارسات مألوفة بالنسبة ّ
ولم أستطع منع نفسي من التفكير :هل يمكن لنا تخيّل حدوث ذلك في إسرائيل؟ ماذا كان يجب أن
يحدث من أجل أن توجد بروتوكوالت ثقافية مماثلة في جامعة إسرائيلية؟ وهل سيكون ذلك أم ًرا جي ًدا؟
حاولت نقْل ذلك ،وكانت النتيجة ما يلي:
[جامعة تل أبيب] هي جماعة تطمح إلى المشاركة في خلق أمة منوعة ومتناغمة .هدفنا
هو تحقيق فوائد أكبر للسكان [الفلسطينيين] األصالنيين في [إسرائيل /فلسطين] من خالل
التعليم والبحث ،والقيام بذلك عن طريق إشراك الشعب [الفلسطيني] في هذه المساعي.
نيابة عن [جامعة تل أبيب] – نق ّر بأن :الشعب [الفلسطيني] هم أوالد [البلد] األصليون؛
ونعترف بخسارتهم األرض واألطفال والصحة واألقارب وتأكّل لغاتهم وثقافتهم وتقاليدهم،
هذا إضافة إلى إسقاطات االستعمار المتعددة؛ وستصبح [إسرائيل] أمة راشدة عندما يتم
( ((1ينظر:

Mark Rifkin, "Indigeneity, Apartheid, Palestine: On the Transit of Political Metaphors," Cultural Critique, vol. 95
(Winter 2017), pp. 25–70.

(14) "Aboriginal Cultural Protocols Guidelines," The University of Melbourne, accessed on 23/9/2021, at:
https://bit.ly/2VRQS7x
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االعتراف ،فحسب ،بالماضي ،حيث يمكن فهم الحاضر والمستقبل بثقة على أساس
االعتراف المتبادل بالتطلّعات والحقوق.
تؤكد الجامعة أسفها العميق للمظالم التي تع ّرض لها [الفلسطينيون] نتيجة االستيطان األوروبي.

ألي اعتداءات سابقة ارت ُكبت باسمها وتسببت في
كما تعترف الجامعة وتأسف بحسن ن ّية ّ
معاناة [للفلسطينيين](.((1

بصرت بنفسي هذه المحنة عن كثب .فقد نشأ والدي في حي المنشية في يافا على الحدود مع تل أبيب،
الحي كله باستثناء مسجده( .((1واإلحصاءات حول عدم
جر منها الحقًا ،خالل عام  ،1948بعد هدم
وه ّ
ّ
المساواة في التعليم لدى الفلسطينيين في إسرائيل ،تما ًما كما لدى السكان األصالنيين األستراليين ،موث ّقة
جي ًدا.
ال يمكن تخيل ممارسات المصالحة األسترالية ،كاإلقرار بالدولة ،وتوأمها الطقسي" ،الترحيب بك في
البلد"  ،Welcome to Countryحيث يتم دعوة كبار السن التقليديين للترحيب الطقسي بالزوار في
المؤتمرات والمناسبات العامة واالحتفاالت ،حال ًيا في السياق اإلسرائيلي .فليس االعتراف بأصالنية
ج ديمقراطي معهم ،جز ًءا من المشهد
الفلسطينيين وأسبقيتهم ،والتطلّع إلى العيش في وئامٍ واندما ٍ
وسعت
الخطابي ،وال حتى أرجحية االعتذار عن أذى قد ارتُكب سابقًا واردة .فجامعة تل أبيب التي ّ
أراضي تابعة لقرية الشيخ مونّس الفلسطينية ،تستخدم حتى مكان اإلقامة السابق المر ّمم
نطاقها لتشمل
َ
لـ "شيخ عشيرة" القرية (المختار) ناديًا جامعيًا لها اليوم ،يعرف باسم "البيت األخضر"(.((1
ليست أستراليا المستعمرة االستيطانية الوحيدة التي ط ّورت هذه األنواع من ممارسات االعتراف والمصالحة.
بالملك التقليديين لألرض ودعوة
ّ
فقد أصبح من الشائع أيضً ا ،في بعض مناطق أميركا الشمالية ،االعتراف
أشكال
ً
كبار السن إلى افتتاح األحداث العامة والمؤتمرات األكاديمية .يمكن أن تتّخذ هذه الترحيبات
ملموسة عينية ،كما هي الحال في متحف األنثروبولوجيا التابع لجامعة كولومبيا البريطانية ،حيث احتفل
المتحف وشعب موسكويام  Musqueamفي عام  ،2011وفقًا للموقع اإللكتروني ،بالتسمية الرسمية
"Indigenous Cultural Protocols: Guidelines," The University of Melbourne (October 2018), pp. 1–3.

( ((1ينظر:

)(15

Lila Abu–Lughod, "Return to Half–Ruins: Memory, Postmemory, and Living History in Palestine," in: Ahmad H. Sa’di
& Lila Abu–Lughod (eds.), Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory (New York: Columbia University Press,
2007), pp. 77–104.

( ((1ينظر:

Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld Publications, 2006), pp. 257–281; "Tel Aviv University
Is Asked to Acknowledge Its Past and to Commemorate the Palestinian Village on Which Grounds the University Was
Built," Zochrot (August 2003), accessed on 23/9/2021, at: https://bit.ly/3hMB51y

الشيخ مونّس في يافا هي من بين القرى الفلسطينية المدمرة والمص ّنفة في كتاب وليد خالدي:

Walid Khalidi, All that Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 (Washington:
Institute for Palestine Studies, 1992).
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لساحة الترحيب ( Welcome Plaza: xʷəńiw cen ce: p kʷθəθ nəὠeyəɬبمعنى :تذكّروا تعاليمكم).
وتوضح رسالة الهيئة اإلدارية أ ّن المتحف يقع على األرض التقليدية والمتوارثة وغير المتنازل عنها لشعب
موسكويام ،وأن "من المناسب أن تكون األعمال الفنية والكلمات األولى التي يصادفها (الز ّوار) خارج
المتحف بمنزلة موضع ترحيب من مضيفينا األسخياء من األمم األولى"(.((1
إن القصد من ساحة الترحيب هذه هو الداللة على االحترام واالعتراف بأسبقية شعب موسكويام
وحضورهم الفعلي ،فهي ترمز في آن إلى احتوائهم [من الدولة] وإلى حسن ضيافتهم .مع العلم أن تشييد
الخلق
ّ
المتحف وجمع مقتنياته الباهرة قد سبقا ،بمدة طويلة ،تطوير هذه العالقات المتبادلة ،والجهد
المبذول اليوم من خالل الضغوط السياسية إلشراك المجتمعات المحلّية في تنظيم مجموعات متحفية
وعروضها ،التي سأناقشها في المبحث األخير من هذه الدراسة( .((1وعلى الرغم من أن األعمال الفنية
خصيصا ليتم عرضها في ساحة الترحيب ،تشهد على حياة شعب موسكويام المستمرة وعلى
التي أنتجت
ً
الحي ،فإن معرفتي بتاريخ االستيطان واستحواذ الدولة الكندية على األرض والموارد واالستيالء
وجودهم
ّ
فضل عن انتهاكات الدولة للمعاهدات ،جعلتني أتساءل في لحظة وقوفي في الساحة عن الظروف
ً
عليها،
الراهنة التي يعيشها شعب موسكويام .كيف يمكن هذا المبنى اإلسمنتي والزجاجي المذهل ،الواقع بين
األشجار في هذا الحرم الجامعي الجميل في فانكوفر ،أن ينأى بنفسه عن عمليات االستيالء االستيطانية
حا ،وشعرت بالحزن .شعرت باالرتياع
األوسع التي هو جزء منها؟ في تلك اللحظة ،بدت لي الساحة شب ً
حين تخ ّيلت متحفًا إسرائيل ًيا في ٍ
وقت ما في المستقبل مش ّي ًدا في ساحة كهذه(.((2
في السياق اإلسرائيلي الراهن من المستحيل تص ّور لحظة مصالحة رسمية على شاكلة تلك التي
حدثت في أستراليا وكندا ،أو تص ّور ممارسات الترحيب المنبثقة عنها .لكن ،لماذا قد تكون هذه
"Welcome Message," The University of British Columbia, accessed on 23/9/2021, at: https://bit.ly/3Avp2NK

( ((1ينظر:

)(18

Kelsey R. Wrightson, "The Limits of Recognition: The Spirit Sings, Canadian Museums and the Colonial Politics of
Recognition," Museum Anthropology, vol. 40, no. 1 (2017), pp. 36–51.

ّ
محط جدل (وال يزال غير مكتمل) ،سينصب يو ًما ما في ساحة ترحيب
( ((2تخيلوا لو أن "متحف التسامح" في القدس ،الذي هو
ً
بعنوان ً
إلكترونيا تنص رسالته على ما يلي" :تم بناء متحف التسامح على مقبرة مأمن الله (ماميال) اإلسالمية
موقعا
"أهل
وسهل" ،وأن ً
ً
الفلسطينية التقليدية ،حيث رفات أجيال من سكان القدس المسلمين ،بمن فيهم علماء الدين" .وقد تنص رسالة الترحيب الخاصة
بمدير المتحف على ما يلي" :تم بناء متحف التسامح على األرض التقليدية والمتوارثة للشعب الفلسطيني ،والمحتلة بطريقة غير
قانونية" .هل يمكن هذه الرسالة أن تبدو أكثر لطافة لو تم تكليف فنانين فلسطينيين بإنتاج منحوتات لتزيين الساحة الترحيبية؟ ربما
أحجار الفنان نداء سنقرط المكسوة بالمطاط التي تستحضر الرصاص الفوالذي المغلف بالمطاط الذي يستخدمه الجيش اإلسرائيلي
ليقمع الـمـظــاهــرات ،بما في ذلــك تشويه الـعـيــون؟ أو مـثـ ًـا أشـجــار الــزيـتــون الخزفية المصغرة الـتــي عرضتها فـيــرا تـمــاري ،والـتــي تذكرنا
باقتالع الجيش اإلسرائيلي أشجار الزيتون البالغ عمرها مئة عام؟ لقراءة تحليالت نقدية للمشروع ،ينظر:
Saree Makdisi, "The Architecture of Erasure," Critical Inquiry, vol. 36, no. 3 (Spring 2010), pp. 519–559; Shaira Vadasaria,
;"Necronationalism: Managing Race, Death and the Nation’s Skeletons," Social Identities, vol. 21, no. 2 (2015), pp. 117–131

انـسـحــب الـمـهـنــدس الـمـعـمــاري فــرانــك جـيــري مــن الـمـشــروع جــراء الـتــأخـيــر بسبب الـمـعــارك الـقــانــونـيــة حــول مــوقــع الـبـنــاء .وحـتــى الشركة
اإلسرائيلية Chyutin Architects ،التي تو ّلت المسؤولية في السابق انسحبت اآلن .ينظر ريكاردو بيانشيني:

Riccardo Bianchini, "Museum of Tolerance Jerusalem (MOTJ) History of a Controversial Project," Inexbhibit, 2/11/2019,
accessed on 23/9/2021, at: https://bit.ly/2XtjvZo
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الممارسات مزعجة أيضً ا لمعظم الفلسطينيين؟ لإلجابة عن هذا السؤال – وفي النهاية لمطالبتنا أنفسنا
بالتفكير على نحو مختلف بشأن عدم ارتياحنا الرتحال  Transpositionممارسات كهذه [إلى السياق
الفلسطيني /إسرائيلي] ،ولالحتماالت السياسية أيضً ا التي قد يفتحها مثل هذه الممارسات فعل ًيا –
المحلنية
ّ
من الضروري التأسيس على التفكير النقدي والنشاط السياسي الراهن في حقل الدراسات
واألصالنية ،وفي المجتمعات التي تشكّل فيها إيماءات المصالحة واالعتراف الليبرالية في حد ذاتها
محو ًرا للجدل( .((2ما إيجابيات وسلبيات االستراتيجيات السياسية التي تلجأ إلى مفهوم األصالنية؛
المفهوم المركزي لكثير من التفكير المقارن في دراسات االستعمار االستيطاني؟

ارتحاالت

(((2

هنالك ثالثة أسباب قد تجعل الفلسطينيين يقاومون مقارنة أنفسهم بالسكان األصالنيين ،ويرفضون تخ ّيل
أن يمارس عليهم أمر مثل البروتوكوالت الثقافية األسترالية ،حتى لو أرادوا أن تعترف الدولة اإلسرائيلية
بجرائمها في حقهم .قد يتمثل االعتراض األول بأ ّن طقوس المصالحة وشروط "إعالن األمم المتحدة
بشأن حقوق الشعوب األصلية" تستحضر ثقافة "تقليدية" ساكنة وغال ًبا ما تكون رومانسية ،على نح ٍو
يجعلها أقل منطقية في السياق الفلسطيني مما قد تكون عليه في أستراليا؛ فبقدر ما تحيل البروتوكوالت
األسترالية إلى الثقافة والتقاليد والطقوس ،وإلى ديمومة مع ّينة للمجتمع المحلي ،فإنها تموضع الذوات
األصالنية كلها في مأزق مزدوج ،حيث يشترط االعتراف بها إبقاءها بوصفها ثقافة استثنائية وعرضها
على هذا النحو ،وتجميد مجموعة من أشكالها االجتماعية "التقليدية" ،واإلصرار على تقوقعها في
مكانها .ويتسم هذا المطلب باالستحالة ،حيث إن تاريخ السكان األستراليين األصالنيين ووجودهم
معروفان تحدي ًدا من خالل ممارسات التشتيت العنيفة ضدهم والسلب واالجتثاث االستعماري لهم.
وي ّدعي النقاد أن تعريف المجموعات األصالنية من خالل ثقافتها وتراثها ولغتها وتقاليدها ،من شأنه
طمس تاريخ الغزو االستيطاني والعنف المستمر وتجريم السكان األصالنيين ،وهي في حد ذاتها
ً
أصل ،أم ًرا
ً
الممارسات التي جعلت الحفظ الثقافي للشعب األصالني،
مستحيل(.((2
( ((2ينظر:

Audra Simpson, "Sovereignty, Sympathy, and Indigeneity," in: Carole McGranahan & John F. Collins (eds.),
Ethnographies of U.S. Empire (Durham: Duke University Press, 2018), pp. 72–89.

النية في ترجمة مصطلح  Transpositionبـ "ارتحال" هي اإلشــارة إلى عملية نقل أو ترجمة مفهوم أو ممارسة ما من سياق
( ((2إن ّ
أساسا على اجتهاد
أو ميدان إلى آخر ،مع االكتراث للتغييرات الجوهرية والمعنوية والشكلية الطارئة خالل هذه العملية .اع ُتمد هنا
ً
المترجم ثــائــر ديــب للمصطلح .ينظر :ولـيــم سـيــول االبــن" ،نظرية فــي البنية :الثنائية والفاعلية والـتـحــول" ،ترجمة ثــائــر ديــب ،عـمــران،
مج  ،7العدد  ،)2019( 28ص ( .149–117المترجم)
تدعي إليزابيث بوفينيللي أن هذه المطالب ،وتحديدً ا تلك المستخدمة في ادعــاءات األراضي الخاصة بالسكان األصالنيين،
(ّ ((2
تضع السكان األصالنيين األستراليين في موقف يستحيل الدفاع عنه من أجل إثبات روابط األقارب التقليدية وارتباطهم باألرض ،كون
يميزهم هو قرنان من النزوح من مناطقهم ،وإبــادة أقربائهم إما بسبب المرض أو العنف على الحدود ،واالعتماد على نظام
أكثر ما ّ
رعاية حكومي غير مالئم يقوم على إخراج األطفال من عائالتهم بهدف تعزيز استيعابهم في الدولة ،إضافة إلى قمع بعض تقاليدهم
أخالقيا للمستوطنين .ينظر:
باعتبارها بغيضة
ً
Elizabeth A. Povinelli, The Cunning of Recognition: Indigenous Alterities and the Making of Australian Multiculturalism
;)(Durham: Duke University Press, 2002

ينظر ً
أيضا:

Kristina Everett, "Welcome to Country … Not," Oceania, vol. 79, no. 1 (March 2009), pp. 53–64.
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مماثل ،فتشترط البروتوكوالت في أستراليا أن
ً
إشكال
ً
يُحدث ارتحال مطلب كهذا إلى فلسطين
يقوم شيوخ العشائر بالترحيب ،وربما المباركة ،من الموقع ذاته الذي تقف على أنقاضه اليوم
مؤسسات المستوطنين الجديدة .أي سوف يشترط أن يكون المؤهلون لطقوس "الترحيب في
أصل .لكن معظم سكان هذه
ً
البلد" في مطار بن غوريون فلسطينيين فحسب ،ومن مدينة اللد
جر عنو ًة في عام  ،1948كما تروي التفصيالت المر ّوعة في مذكرات رجائي بصيلة،
المدينة ُه ّ
في أرض ميالدي :صبيانية فلسطينية( .((2فسكان اللد الحاليون هم من الالجئين النازحين داخل ًيا،
والفقر المدقع والعنف هما ميزة األحياء "العربية"( .((2عالوة على ذلك ،ينظر الفلسطينيون ،على
نحو متناقض ،إلى الح ْمولة (ما يعادل العشيرة المحلية) وإلى مخاتيرها (أي شيوخ العشيرة)،
وذلك بسبب الطرائق التي عملت بها الدولة اإلسرائيلية من خالل هذه البنى االجتماعية في كثير
من األحيان ،سواء عن طريق تجميد النظام االجتماعي األبوي وسيل ًة للرقابة االجتماعية أو لقمع
النشاط السياسي(.((2
ماذا بشأن التركيز على التقاليد الثقافية؟ تقترح بروتوكوالت ملبورن الثقافية أ ّن على السكان األصالنيين
الذين يعملون في تأدية طقوس الترحيب في البلد أن يحصلوا على أجر كونهم يعتمدون على ملكيتهم
الفكرية ليقدموا خدمة ثقافية .في المقابل ،يشعر الفلسطينيون بالذعر من السرقة اإلسرائيلية لملكيتهم
الثقافية والفكرية ،حيث استولى اإلسرائيليون على كل شيء وأعادوا تسميته ،من األطعمة إلى المالبس
فمثل ،يتضمن المعرض الحالي في متحف إسرائيل ،المعنون بـ "فك شيفرة اللباس
ً
المطرزة(.((2
اإلسرائيلي" ،معطفًا يجاري الموضة الدارجة اليوم ،من السبعينيات ،مصنو ًعا من القماش المستخدم
( ((2ينظر:

Reja–e Busailah, In the Land of My Birth: A Palestinian Boyhood (Washington: Institute for Palestine Studies, 2017).

( ((2هــذه هي الحال في أستراليا وشمال غــرب كندا ،حيث تعيش مجموعات السكان األصالنيين ً
أيضا حياة محفوفة بالمخاطر
وعرضة للعنف .ينظر:

Nadera Shalhoub–Kevorkian & Suhad Daher–Nashif, "Femicide and Colonization: Between the Politics of Exclusion
and the Culture of Control," Violence Against Women, vol. 19, no. 3 (2013), pp. 295–315; Jaskiran K. Dhillon, Prairie
;)Rising: Indigenous Youth, Decolonization, and the Politics of Intervention (Toronto: University of Toronto Press, 2017
Sherene H. Razack, Dying from Improvement: Inquests and Inquiries into Indigenous Deaths in Custody (Toronto:
;)University of Toronto Press, 2015

ينظر:

National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, accessed on 23/9/2021, at:
https://bit.ly/3Ewxy1d

( ((2ينظر:

Nahla Abdo, Women in Israel: Race, Gender and Citizenship (New York: Zed Books, 2011); Ahmad Sa’di, Thorough
Surveillance: The Genesis of Israeli Policies of Population Management, Surveillance and Political Control Towards the
Palestinian Minority (New York: Manchester University Press, 2014).

( ((2ينظر:

"Labour of Love: New Approaches to Palestinian Embroidery," Palestinian Museum, 18/3/2018–31/12/2018, accessed
on 23/9/2021, at: https://bit.ly/3CIFV8j
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للكوفية التي أصبحت أيقونة بعد صعود ياسر عرفات والفدائيين( .((2ومع أن الفلسطينيين سئموا هذا
االستيالء المستمر على ممتلكاتهم الثقافية والفكرية ،فإ ّن ذلك ليس ه ّمهم الرئيس؛ فالخسارة األكبر
والمستمرة للممتلكات العقارية – أي األراضي والمنازل والمكتبات واألرشيفات – هي محور غضبهم،
بما في ذلك كتب القرية التذكارية لفلسطينيي الشتات التي تصف قراهم المدمرة بدقة متناهية ،والتي

تعيد أحيانًا ترسيم خرائط الجداول واآلبار وإحياء القرية بحنينٍ ما ،إضافة إلى تفصيلها بدقة حدود
الممتلكات العائلية الفردية(.((2

قد يتمثل االعتراض الثاني على المقارنة بالشعوب األصالنية بأ ّن طقوس االعتراف ومطالبات هذه

الشعوب بالحقوق تبدو غريبة على شعب كانت لغته السياسية لغة تحرر وطني مناهض لالستعمار
أو معا ٍد لإلمبريالية ،وهي لغة تج ّنبها بجدية "إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية".
وعلى الرغم من اإلخفاقات السياسية الكئيبة للمشروع الوطني الفلسطيني ،فإن لغته ال تزال رنانة .جاء

االستيطان اليهودي األوروبي إلى فلسطين في وقت متأخر ج ًدا ،معظمه في القرن العشرين ،ما يجعله
مختلفًا تما ًما عن المشاريع االستعمارية االستيطانية السابقة .وكانت التعبئة الفلسطينية السياسية حول

نضاالت االستقالل حاضرة في حينها ،وكان للفلسطينيين المتعددي اإلثنيات واألديان الذين واجههم

المستوطنون اليهود صناعات ومؤسسات – بما في ذلك السكك الحديد والصحف والبنوك والشركات
التجارية وتجارة التصدير واألحزاب السياسيةُ .وث ّق تاريخ الفلسطينيين السياسي واالقتصادي وأمسى

اآلن مؤرشفًا ،وال تزال مقاومتهم مستمرة إلبقائهم أحياء فيه ،األمر الذي يدفع المؤرخين والباحثين

وعموم الناس إلى التريّث في تطبيق إطار االستعمار االستيطاني وثنائيته الضمنية المتمثلة بالمستوطن

المحلني المتخلف .فلم تكن من أولويات الفلسطينيين
ّ
األوروبي الحضاري المتقدم ،في مقابل
حماية "ثقافتهم" أو "تقاليدهم" ،تما ًما كما لم يعتبروا االستيطان الصهيوني تهدي ًدا لهويتهم الثقافية،

فالصهيونية شكّلت تهدي ًدا لحياتهم واستقاللهم وتطلّعاتهم السياسية وسيادتهم.

كانت السياسات الفلسطينية على مدى قرن من الزمن على األقل ،قومية بحزم ،تما ًما كما السياسة العربية

األوسع التي هي جزء منها .حتى المفردات التي استخدمها أبو لغد وأبو لبن( ،((3تكشف اختالفات

جوهرية في تأطير دراسات االستعمار االستيطاني آنذاك واليوم .فكتابهما (أبو لغد وأبو لبن) عبارة عن
"دراسة للديناميات الداخلية لألنظمة االستيطانية ،وللعالقات المتبادلة والمواجهات بين 'المستوطنين'

( ((2ينظر:

"Fashion Statements: Decoding Israeli Dress," The Israel Museum, 14/6/2018–6/4/2019, accessed on 23/9/2021, at:
https://bit.ly/3nPmQ02

( ((2ينظر:

Rochelle A. Davis, Palestinian Village Histories: Geographies of the Displaced (Stanford: Stanford University Press,
2010).
Abu–Lughod & Abu–Laban, p. i.
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المحلنيين"(،((3
ّ
والقوميين" .الحظوا أن اإلشارة في كتابهما ليست إلى المستوطنين في مقابل "السكان
وأن الحلول التي اقترحاها تتعامد مع تلك الموجودة اليوم في إطار االستعمار االستيطاني والسياسات
األصالنية ،كما توضح مقدمة الكتاب:
لقد ترك النظام االستعماري ومؤسساته االجتماعية واالقتصادية والسياسية القمعية أث ًرا
دائ ًما في التجارب الحياتية للجماعات القومية .فعلى الرغم من أن الشعوب ال ُمستع َمرة في
أفريقيا والشرق األوسط ع ّبرت عن حالها بطريقة مختلفة ضمن األنظمة االستيطانية الخاصة
بها ،فإنها تشاركت كلها في تجارب مماثلة ،بما في ذلك المعاملة التمييزية ضدها وقمعها
وإذاللها .هذه هي القواسم التجريبية المشتركة التي ربما تساعد في تفسير أوجه التشابه في
ردات الفعل المناهضة للنظام االستعماري(.((3
تتمثل ردات الفعل المشار إليها بحركات تحرير وطنية مناهضة لالستعمار وذات مخيلة تضامنية أممية
واضحة ،كما توضح ذلك مقدمة الكتاب:
من وجهة نظر المستوطنين ،من المفهوم أن الرد األكثر تهدي ًدا هو نهوض حركات التحرر
الوطني وما يرتبط بها من دعم ثقافي ومؤسساتي  ...وكما ع ّبر الباحث الباكستاني إقبال أحمد
في المؤتمر ،فإن حركات التحرير هي األمل الوحيد للمقهورين والمحرومين للتخفيف من
البؤس االستثنائي واإلذالل البشري الذي عانوه(.((3
شارك إقبال أحمد دائ ًما ،مثل زميله إدوارد سعيد ،في رابطة خريجي الجامعات العربية األميركية .وكان
قد أمضى بضع سنوات في شمال أفريقيا في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي،
إلى جانب فرانز فانون وشخصيات أخرى من ثورة التحرير الجزائرية ،األمر الذي غذّى رؤيته السياسية
األوسع بشأن النضاالت المناهضة لالستعمار والمعادية لإلمبريالية من فيتنام إلى فلسطين(.((3
على عكس أوضاع السكان األصالنيين في المستعمرات االستيطانية التي هي محور التنظير الحالي،
جروا وأصبحوا الجئين
يعيش أغلبية الفلسطينيين اليوم خارج أرض فلسطين التاريخية ،بعد أن ه ّ
ومنفيين .وجاء ر ّدهم على االستعمار االستيطاني الصهيوني بتشكيل حركة تحرير وطنية مقاتلة في
( ((3ينظر:

"Mahmood Mamdani, "Beyond Settler and Native as Political Identities: Overcoming the Political Legacy of Colonialism,
Comparative Studies in Society and History, vol. 43, no. 4 (October 2001), pp. 651–664.
(التشديد في االقتباس مضاف) Abu–Lughod & Abu–Laban, pp. ii–iii.
Ibid., p. iii.

( ((3ينظر:

)(32
)(33

Edward W. Said, "Foreword: Cherish the Man’s Courage," in: Eqbal Ahmad, Confronting Empire: Interviews with David
;Barsamian (Boston: Pluto Press, 2000), pp. 5– 24

ينظر ً
أيضا:

Carollee Bengelsdorf et al. (eds.), The Selected Writings of Eqbal Ahmad (New York: Columbia University Press, 2006).
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ستينيات القرن الماضي وسبعينياته ،وباالنخراط في الدبلوماسية والكفاح المسلح خارج فلسطين.
أما الفلسطينيون القابعون مباشرة تحت الحكم اإلسرائيلي ،فهم يعملون في ظل سياقات وضغوط
مختلفة من الضبط والمراقبة ،لكنهم استمروا في المقاومة وتعريف أنفسهم بأنهم فلسطينيون وعرب،
أصل( .((3وقبل وقت طويل
ً
ولم يُضغَط عليهم ليندمجوا في الدولة اإلسرائيلية ،أو لم يُسمح لهم بذلك
من منتديات األمم المتحدة بشأن الشعوب األصالنية ،اجتمع ممثلو النضال الفلسطيني في نيويورك
وجنيف ،ووضعوا االستراتيجيات في األمم المتحدة ،وعملوا من أجل دعم قرارات مجلس األمن بشأن
فلسطين ،مستندين إلى مبادئ تقرير المصير القومي( .((3لقد سعوا إلى تحقيق اعتراف قومي بإقليم
قومي في عالم من الدول القومية ،وكان هدفهم السياسي أن يتم االعتراف بهم كيانًا وطنيًا قوميًا ذا
مكانة مؤثرة ،واستعادة أراضيهم وسيادتهم وتحرير فلسطين وممارسة حق العودة .إن السلطة الوطنية
الفلسطينية التي تحكم رام الله اليوم هي البقية البائسة لذلك الحلم القومي الجريء.
يعيدنا االعتراض الثالث لدى الفلسطينيين في كثير من األحيان عند مقارنتهم بالشعوب األصالنية في
الدول االستيطانية إلى طقوس االعتراف والمصالحة التي صادفتها شخص ًيا في أستراليا وكندا ،وهما
مثاالن على الدول الليبرالية المتأخرة ذات األصول االستعمارية االستيطانية .تعتبر هذه الطقوس ،على
المحلنية عن طريق وعود زائفة باالحتواء،
ّ
ما يبدو ،بوادر رمزية من شأنها تقييد اإلمكانات السياسية
كما تتجنب الخوض في قضايا اإلنصاف والتعويض والقانون الدولي التي برزت في النقاشات حول
تسوية اإلجحاف االستعماري وحتى االستعماري االستيطاني .وفقًا لهذا المنطلق ،يصبح االعتراف
بوقوع المتحف على أرض غير متنازل عنها في حد ذاته تق ّب ًل للوضع الراهن .لقد وصف نقّا ٌد على
أول جراح
غرار الباحثة إيما كوال سابقًا طقوس الترحيب بالدولة بأنها "ض ّمادة نفسية وطنية" ،تخفّف ً
السكان األصالنيين جراء "ممارسات النهب االستعماري والعنف المؤسس للمستعمرة واألنظمة
العنصرية التي أنتجتها" ،وتخفّف ثانيًا جراح المستوطنين الذين يعانون "حاجة دائمة إلى الترفع عن
دور الجاني ،ورغبة في تلطيف النداءات غير المستجاب لها من أجل السيادة األصالنية" ،وكل ذلك
ضمن سردية وطنية راعية .((3(A Caring national narrative
هل يمثّل هذا اعترافًا مناسبًا بحقوق الفلسطينيين؟ وهل سيتم اعتباره منصفًا؟ ال يمكن ،بسهولة ،إلغاء
التاريخ السياسي للكفاح المسلح الذي ناضل ،كثي ًرا ،من أجل الهوية القومية .تُبقي وضعية االحتالل
( ((3ينظر:

Maha Nassar, Brothers Apart: Palestinian Citizens of Israel and the Arab World (Stanford: Stanford University Press, 2017).

( ((3ينظر:

Shafiq Al–Hout, My Life in the PLO: The Inside Story of the Palestinian Struggle, Jean Said Makdisi & Martin Asser
(eds.), Hader Al–Hout & Laila Othman (trans.) (New York: Pluto Press, 2011).

( ((3ينظر:

;Emma Kowal, "Welcome to Country?" Meanjin Quarterly, vol. 69, no. 2 (2010), p. 16

أدى مشروع "المصالحة الوطنية األسـتــرالــي" الــذي كــان قد بــدأ في عــام  2007بتبرير طقوس الترحيب هــذه بوصفها أدوات من أجل
تعزيز االعتراف بالعالقة بين سلب الملكية وآثارها السلبية ،إلى تطوير برامج هائلة تنادي باالندماج على نطاق أوسع .ينظر:
Reconciliation Australia, accessed on 23/9/2021, at: https://bit.ly/3zq8Eg2
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اإلسرائيلي غير الشرعية ألجزاء من الوطن الفلسطيني ،بما في ذلك القدس ،وما ينطوي عليه من حكم
ذاتي محدود ،إلى جانب االعتراف الدولي بشبه دولة فلسطينية ،التوترات السياسية مستمرة .ويرفض
فلسطينيو الداخل ،على نحو متزايد ،وصفهم الزائف بأنهم أقلية عربية أو مواطنون عرب في إسرائيل .فحتى
الجماعات البدوية في النقب تع ّبر عن هويتها الفلسطينية ،على الرغم من أن المحامين أو المتعاطفين معهم
من اليسار اإلسرائيلي يحثّونها على تعزيز خصوصيتها وتمييز نفسها بصفتها مجتم ًعا "أصالن ًيا" ،مستندين
في ذلك إلى تاريخ استعماري طويل من سياسة ف ّرق تسد ،وتاريخ أطول من االختالف بين "الصحراء
والمعمورة" ،ومستشهدين أيضً ا بادعاءات األصالنية المذكورة في المنتدى العالمي للشعوب األصالنية
في األمم المتحدة .يأمل المناصرون السياسيون أن يؤدي اكتساب البدو في النقب مكانة عالمية بصفتهم
أي
"شعوبًا أصالنية" إلى تسهيل حصول هؤالء الفلسطينيين على بعض الحقوق في حال أنهم ال يمثّلون ّ
تهديد للدولة ،وإلى استيعابهم ضمن مشروع متعدد الثقافات لالعتراف المتبادل مع المستوطنين اليهود
على أرضهم .ومع ذلك ،ال يبدو أ ّن تاريخ العنف والمقاومة يجعل "االحتواء" ً
حل مناسبًا(.((3
ربما يساعد فهم هذه اإلشكاليات الثالث في التأطير االستعماري االستيطاني للمستوطنين والسكان
المحلنيين ،وما يرتبط بها من السياسات األصالنية وسياسات االعتراف ،في تفسير سبب خلط العديد
ّ
من الباحثين الفلسطينيين األطر المفاهيمية االستعمارية من جهة ،واألطر االستعمارية االستيطانية،
من جهة أخرى ،أو توظيفها على نحو متبادل ،على الرغم من االستخدام النظري المتزايد وشعبية
اإلطار المفاهيمي الثاني خالل العقد الماضي( .((3وربما يساعد ذلك ،أيضً ا ،في تفسير سبب تعبير
الباحثين في مجال دراسات االستعمار ،على غرار آن ستولر ،عن عدم ارتياحهم لالحتضان األكاديمي
( ((3لـقــراءة تحليلية حــول القانون الدولي والسكان األصالنيين ،وعالقة ذلــك بالقانون اإلسرائيلي ،على الرغم من إنكار أصالنية
البدو ،ينظر:
Alexandre Kedar et al., Emptied Lands: A Legal Geography of Bedouin Rights in the Negev (Stanford: Stanford
;)University Press, 2018

خصوصا ما كتبه منصور نصاصرة:
ينظر
ً

;)Mansour Nasasra, The Naqab Bedouins: A Century of Politics and Resistance (New York: Columbia University Press, 2017

للمزيد حول القراءات المختلفة لبدو النقب فيما يخص االستعمار واالستعمار االستيطاني ،ينظر:

;)Mansour Nasasra et al. (eds.), The Naqab Bedouin and Colonialism: New Perspectives (New York: Routledge, 2015
"Israeli Settler–Colonialism and the Palestinian Naqab Bedouin," a special issue of Journal Holy Land and Palestine
;)Studies, vol. 15, no. 1 (May 2016

ينظر ً
أيضا:

Lana Tatour, "The Culturalisation of Indigeneity: The Palestinian–Bedouin of the Naqab and Indigenous Rights," The
International Journal of Human Rights, vol. 23, no. 10 (2019), pp. 1569–1593.

تقريبا على نحو متبادل ،وذلك
( ((3تستخدم دراسـتــان رئيستان ،أجراهما باحثون فلسطينيون ،االستعمار واالستعمار االستيطاني
ً
بهدف كشف منطق (ونية) أشكال الهيمنة اإلسرائيلية وتحديد األذى الفلسطيني .ينظر:
للمزيد حول التوتر في إسرائيل بوصفها "دولة استيطانية ليبرالية" ،ينظر:

;Sa’di, Thorough Surveillance; Shalhoub–Kevorkian

Shira Robinson, Citizen Strangers: Palestinians and the Birth of Israel’s Liberal Settler State (Stanford: Stanford
;)University Press, 2013

حول العالقة بين المواطنة واالستعمار االستيطاني ،ينظر:

Lana Tatour, "Citizenship as Domination: Settler Colonialism and the Making of Palestinian Citizenship in Israel," Arab
Studies Journal, vol. 27 (December 2019), pp. 8–39.
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الراهن لهذا اإلطار .فالتحفظات التي تع ّبر عنها ستولر ال تتعلق بالمفهوم السياسي نفسه ،بقدر ما تتعلق
بطريقة استحضار هذا المفهوم ،على أنه "حالة أنطولوجية بدلً من كونه ظرفًا تاريخيًا مشرذ ًما"(.((4
ومع ذلك ،إذا افترض المرء ،فحسب ،أن االستعمار االستيطاني هو "نوع" استثنائي ،وستولر تص ّر
على عكس ذلك ،فهل يتعيّن على المرء دحضه بسبب الطرائق العديدة التي ال يرسم فيها ،على نحو
كامل ،الديناميات التاريخية والسياسية لفلسطين /إسرائيل(.((4

مخيالت سياسية جديدة
تكمن قيمة إطار االستعمار االستيطاني النظري ،كما سأ ّدعي ،في األشكال السياسية المستقبلية البديلة
التي تساعدنا المقارنات فيه على تخ ّيلها ،وتكمن ،أيضً ا ،في بعض أشكال التضامن الجديدة التي
تولّدها هذه المقارنات .فالمجتمعات كلها التي ينظر إليها هذا اإلطار ،هي في خض ّم تجربة أشكال
بديلة من تقرير المصير والسيادة واستكشافها .وهي مجتمعات تتذرع أحيانًا بإنهاء االستعمار ،لكنها
ال تستند تلقائيًا إلى نمط القومية التي عرضها أبو لغد وأبو لبن بكونها الرد الحتمي على البؤس والنهب
واإلذالل البشري االستعماري.
ما هذه البدائل السياسية؟ طارد شبح األميركيين األصليين ،مجازًا ،ياسر عرفات ،على الرغم من
التحية التي أبرقها محمود درويش إليهم في قصيدته "خطبة الهندي األحمر [األخيرة]"( .((4ففي أحد
حواراته األخيرة ،أص ّر عرفات على أنه على الرغم من العديد من اإلخفاقات ،فإنه استطاع ،مع الحركة
الفلسطينية ،تحقيق شيء ما:
لقد جعلنا القضية الفلسطينية أكبر مسألة في العالم [ ]...انظروا إلى قرار محكمة الهاي
الدولية بشأن الجدار (العازل) .دعمتنا مئة وثالثون دولة في الجمعية العامة .فبعد مئة وسبع
سنوات من مؤتمر بازل (الصهيوني المؤسس) ،وبعد  90عا ًما من اتفاقية سايكس – بيكو،
فشلت إسرائيل في إبادتنا .ال نزال هنا في فلسطين .فنحن لسنا هنو ًدا حم ًرا(.((4

تح ّدت زميلتي أودرا سيمبسون ،باحثة األنثروبولوجيا وابنة شعب الكاناواكي موهوك
 ،Kahnawà:ke Mohawkهذه المقولة ،مص ّرةً ،بقولها" :ما زلنا هنا"(.((4
Stoler, p. 60.
Ibid.

( ((4ينظر:

)(40
)(41

Mahmoud Darwish, "The ’Red Indian’s’ Penultimate Speech to the White Man," Fady Joudah (trans.), Harvard Review,
vol. 36 (2009), pp. 152–159.

( ((4مقتبسة لدى:

Issandr El Amrani, "Arafat: 'We Are Not Red Indians'," The Arabist, 6/11/2004, accessed on 23/9/2021, at:
https://bit.ly/3CuGZfE

( ((4أدلت سيمبسون بهذه المالحظة ر ًدا على مالحظة أدلى بها أورين يفتاخئيل في ورشة العمل:

"Comparative Settler Colonialisms," Center for Palestine Studies and the Heyman Center for Humanities, Columbia
University, 9/4/2015.
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إذًا ،ما الذي يمكن أن يتعلّمه الفلسطينيون اليوم من نشاط األميركيين األصليين وتنظيراتهم ،عل ًما
أن الفلسطينيين أيضً ا افتخروا بالصمود وحقيقة بقائهم "هنا"؟( ((4ت ّدعي سيمبسون أن في مواجهة
المحلنية في أميركا الشمالية إلى ممارسة
ّ
قيود سياسات االحتواء الليبرالي ،لجأ بعض المجتمعات
سياسة الرفض؛ رفض االعتراف بالدولة االستيطانية وقضائها .وهكذا ،تستكشف هذه المجتمعات
ٍ
وتضامنات جديدة ،وأشكالً مختلفة من النشاط ،سواء أكانت أم لم تكن
أشكال سياد ٍة غير قومية،
قانونية ،ومن المهم النظر إلى هذه النضاالت األصالنية .ال يمكننا العودة بالزمن إلى سبعينيات
القرن الماضي عندما كان والدي ورفاقه يتحدثون عن المستوطنين والقوميين ،حتى لو نظرنا اليوم
إلى الوراء في دهشة على الخطاب المندفع واآلمال العالية والتضامنات الكبرى لحركات التحرير
في العالم الثالث.
أين علينا النظر حاض ًرا كي نجد هذا "التهديد" العسير الذي اعتبر سابقًا عنص ًرا حاس ًما لسياسات
التحرير ،والذي بدا لي غائبًا على نحو مخيف عن ساحة الترحيب تلك في متحف األنثروبولوجيا
في كولومبيا البريطانية؟ حتى لو تراجعت نماذج التحرير الوطني ،فإن التهديدات في وجه األنظمة
االستيطانية تبدو لم تنته بعد .في أماك َن أخرى من العالم ،حيث يظن المستوطنون البيض أنه تم
حاج ممداني – في الواليات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا – فإن
كمحلنيين ،كما
ّ
قبولهم
ّ
نجاح المستوطنين ال يزال محل نزاع .ويص ّر النقاد من السكان األصالنيين على أنهم ال يريدون
المصالحة وتلطيف االندماج الليبرالي المتعدد الثقافات ،كما يجادل غلين شون كولتارد بقوة في
كتابه بشرة حمراء ،أقنعة بيضاء ( .((4()2014وحتى في أستراليا ،هناك من يالحظ أن من الممكن
لطقوس الترحيب أن تمنح الفرصة لغير األصالنيين "للتمتع بثقافة السكان األصليين وحضورهم
من دون الشعور بالتهديد من السيادة األصالنية" ،فهي يمكن أن تعني في الوقت ذاته شيئًا مختلفًا
تما ًما ألولئك الذين يقومون بتأديتها" .من وجهة نظر المالكين التقليديين لألرض" ،كما تكتب
الباحثة إيما كوال" ،يمكن لطقوس الترحيب في البلد أن تكون بمنزلة شبه مطالبة باألرض"(.((4
فهذه الممارسات مدينة لفاعلية األصالنيين(" ،((4وبمجرد االعتراف بها ،يصبح من الصعب [لهذه
الفاعلية] أن تج ّير بالكامل من الدولة القومية لخدمة غاياتها"( .((4يمكن أن تؤدي هذه الممارسات
( ((4ينظر:

Emma Kowal, "Welcome to Country: Acknowledgement, Belonging and White Anti–Racism," Cultural Studies Review,
vol. 21 (September 2015), pp. 173–204.

( ((4ينظر:

Glen Sean Coulthard, Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition (Minneapolis: University
of Minnesota Press, 2014).

( ((4ينظر:

(التشديد مضاف في االقتباس) Kowal, "Welcome to Country," p. 189.

)(47

Mark McKenna,"Tokenism or Belated Recognition? Welcome to Country and the Emergence of Indigenous Protocol in
Australia, 1991–2014," Journal of Australian Studies, vol. 38, no. 4 (2014), pp. 476–489.
Everett, "Welcome to Country … Not," p. 53.
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فمثل ،في عام  ،2017نادى "بيان أولورو من القلب" بإصالح دستوري
ً
إلى مطالب جديدة للسيادة.

ليشمل بذلك "صوت األمة األول"(.((5

بكلمات أخرى ،تتخذ هذه التهديدات أشكالً جديدة ،وتتغير في أثرها المجاالت واألنماط Modalities

السياسية .وإن كانت مزالقها واضحة في ممارسات االحتواء المتعددة الثقافات الليبرالية المشروطة التي

يف ّوض بحسبها االنتماء ،فإ ّن آفاق السياسات األصالنية في إطار االستعمار االستيطاني ،لم تدرك بعد.

ت ّدعي سيمبسون أن عرفات كان مخطئًا عندما نأى بنفسه عن "الهنود الحمر" ،واقترحت بدلً من ذلك،
في خطابها الرئيس أمام مجموعة "الناقدين الجغرافيين" الذين عقدوا اجتماعهم السنوي في رام الله

المحلنية في
ّ
في عام  ،2015أنه "علينا جمي ًعا أن نكون هنو ًدا حم ًرا( .((5فالمقاومة لدى المجتمعات

أميركا الشمالية حاضرة ،وهي واقعة تحت االستعمار فترة أطول بكثير من الفلسطينيين .إن الشعب الذي

تشير إليه سيمبسون في خطابها ،والذي بنفسها تنتمي إليه ،يمتد عبر حدود الواليات المتحدة وكندا
ويرفض حمل جوازات سفر صادرة عن أي من الدولتين ،على الرغم من أن لديهم فريق الالكروس

[لعبة كرة تستخدم فيها المضارب ذات المقابض الطويلة ،وهي جزء من ثقافة شعب إيراكوي] الفائز
دوليًا ،الذي يجد نفسه أحيانًا في طي النسيان ،فقد احتج هذا الشعب في عام  1990على المصادرة
المتزايدة ألراضيه من أجل بناء ملعب غولف لمصلحة مدينة مجاورة .في البداية ،احتجت النساء

سلميًا مع تقديم االلتماسات ،وفي النهاية ،استحوذت جماعة المجاهدين  Warrior Societyعلى

بنادق  AK–47في اشتباك مسلح مع شرطة مقاطعة كيبيك والقوات المسلحة الكندية .وفي عام ،2014

حاولت قبائل الكوتا سيوكس في نورث داكوتا إغالق خط أنابيب كيستون عبر أراضيها ،كما شهدت

موجات االحتجاج الضخمة والتضامن في شتاء  2017–2016في ستاندينغ روك مجد ًدا على المقاومة
المستمرة.

هل يمكن أن تصبح مقوالت الشكر واالعتراف الرمزية وخطاباتهما ،قاعد ًة فعالة لدعم االعتراف بالمطالبات

األخالقية ذات التداعيات السياسية والقانونية واالقتصادية الجدية؟( ((5وهل هناك مزيد م ّما يمكن تعلّمه من

مجتمعات األمم األولى الممارسة سياسات الرفض ،رفض احتوائهم بصفتهم مواطنين من الدرجة الثانية
( ((5ينظر:

"Uluru Statement from the Heart," Referendum Council, accessed on 23/9/2021, at: https://bit.ly/2XIBJXd

( ((5ينظر:

Audra Simpson, "’We are Not Red Indians’ (We Might all Be Red Indians): Anticolonial Sovereignty Across the Borders
of Time, Place and Sentiment," lecture, International Congress of Critical Geography, Ramallah, Palestine, 2/7/2015.

( ((5قد يكون للفلسطينيين ما يتعلمونه من أبناء جلدتهم البدو في النقب إذا ّ
تمكن هؤالء في أي وقت من الحصول على اعتراف
دولــي بمطالباتهم "الـمـحـ ّـانـيــة" بــأرضـهــم وأراضـيـهــم .حتى الـيــوم ،لــم ينجحوا فــي أي مطالبات تتعلق بــاألرض قـ ّـدمــوهــا فــي المحاكم
اإلسرائيلية .للمزيد ،ينظر:

Mansour Nasasra, "The Ongoing Judaisation of the Naqab and the Struggle for Recognising the Indigenous Rights of the
Arab Bedouin People," Settler Colonial Studies, vol. 2, no. 1 (2012), pp. 81–107.
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والثالثة ،وما يترتب عليه من غفران ضمني للمستوطنين؟( ((5وما أنواع السياسة التي يبتكرها الفلسطينيون
أنفسهم في الحياة اليومية وعلى هوامش السياسات الرسمية الكئيبة لألحزاب ومظاهر مفاوضات السالم؟
المحلنية الناقدة ،من االحتواء الليبرالي
ّ
سئم مارك ريفكن ،على غرار معظم الباحثين في الدراسات
المتعدد الثقافات ،ومن سياسات االعتراف .وفي معرض مالحظته عن فشل "ارتحال االستعارات
السياسية" للفصل العنصري واالستعمار االستيطاني في سياق فلسطين /إسرائيل في وصف العديد من
جوانب الحياة على أرض الواقع ،يص ّر على أن أهميتها الحقيقية تكمن في أشكال المستقبل السياسية
المختلفة التي تنبثق عنها .وتتمحور السياسات األصالنية ،والمستقبل الذي ينطوي عليه اإلطار
المفاهيمي لالستعمار االستيطاني ،حول مساءلة "شرعية األطر القانونية واإلدارية لدولة االستيطان مع
االنشغال أيضً ا بحضور التشكالت السياسية الفعلية أو الطامحة ومعالمها لدى الشعوب األصالنية".
فاالنخراط في سياسات السكان األصالنيين يعني بالضرورة تخ ّيل "جماعة (أو جماعات) سياسية
ال يمكن تص ّور وجودها ومعيشتها وحكامتها باعتبارها مسألة داخلية للسياسة المحلية ،وفي الوقت
أل تتخذ أنماط تنظيمها السياسي وتعبيرها شكل دولة قومية" .في حالة فلسطين ،يعني هذا
ذاته يجب ّ
تجاوز "المساواة الفردية" (في مستقبل سياسي تفكك فيه الدولة نظام الفصل العنصري) ،ويعني تجاوز
"االعتراف التعددي بـ 'األقليات'" (وهو مستقبل سياسي تنجح فيه دولة االستيطان الليبرالية في البقاء)،
أو "االستقالل القومي" (أو أي نوع من االنفصال السياسي من شأنه أن يؤ ّدي إلى شبه استقالل)(.((5
بصيصا من الرؤى البديلة عندما علمت كيف استهلت سيمبسون كلمتها االفتتاحية في رام الله
لمحت
ً
في عام " :2015وفقًا لالتفاقية في أميركا الشمالية وأجزاء أخرى من عالم السكان األصالنيين ،فإنني
أعترف وأع ّبر عن احترامي لألصحاب األصليين لهذه األرض وأوصيائها ،الشعب الفلسطيني الذي من
على أرضه نسير اليوم ونتحدث"( .((5عبر كلماتها هذه ،حمل "االعتراف بالدولة" تكاف ًؤا مختلفًا ع ّما
بدا لي عندما سمعت مقوالت شبيهة أول مرة في السياقات األسترالية والكندية .فقد حضرت هذه المرة
فعل تضامن ًيا ،وبا ِدرة اعتراف من جماعة أخرى ما زالت حاضرة هناك ،وال تزال تقاوم الدولة
بوصفها ً
االستيطانية .يعتبر ذلك خطوة نحو االعتراف بحقوق الفلسطينيين وبأسبقيتهم وأهمية األرض .فاألرض
هي محور نضاالتهم ،جن ًبا إلى جنب مع تقرير المصير السياسي الجماعي – وهو شكل سياسي ال يزال
حتى اآلن في طور االستكشاف(.((5
( ((5ينظر:

Audra Simpson, Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of Settler States (Durham: Duke University
Press, 2014); Coulthard.

(54) Rifkin, pp. 28, 56, 57.
"(55) Simpson, "'We are Not Red Indians'.
حججا مشابهة عن أهمية الدراسات الهندية األميركية  American Indian Studiesللدراسات الفلسطينية،
( ((5عرض ستيفن ساليطة
ً
ّ
نذيرا مغلو ًبا للنهب
وعن المسألة األشد أهمية المتمثلة باالعتراف المتبادل والتضامن في الوقت الحاضر" :السكان
المحلنيون ليسوا ً
يطلعون على ظروف فلسطين مباشرة ،تما ًما كما ّ
االستعماري الوشيك للفلسطينيين ،إنما هم فاعلون معاصرون ّ
يطلع الفلسطينيون
مباشرة على الظروف في اإلقليم األصالني".
Steven Salaita, Inter/Nationalism: Decolonizing Native America and Palestine (Minneapolis/ London: University of
Minnesota Press, 2017), p. 163.
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يبعد ذلك كل البعد ع ّما كان يمكن إلدوارد سعيد ووالدي ورفاقهما السياسيين تخ ّيله حين
عملوا بداية في أواخر الستينيات لفهم التجربة الفلسطينية ،ولطرح الصهيونية من وجهة نظر
ضحاياها ،ولتشكيل حركة تحرير فلسطينية ،كانت أيضً ا حركة أمل محفوفة بالمنافسات
والخيانات والهزائم ،وانتهت بالتنازالت السرية في اتفاقات أوسلو التي ح ّولت فلسطين إلى
منطقة إدارية صغيرة تابعة ومج َّزأة ،يسكنها جزء ضئيل من الشعب الفلسطيني ،وتخدم حاجات
إسرائيل األمنية(.((5
تدل هذه التطورات األخيرة على االحتماالت السياسية التي ال يزال يستكشفها جيل جديد من
الفلسطينيين .ماذا يمكن أن يعنيه تقرير المصير في الحاضر التاريخي؟ وهل في إمكاننا التفكير في
السيادة من دون التطلّع إلى المواطنة المتساوية داخل دولة إسرائيل ،أو إلى إقامة شبه دولة على رقع
صغيرة من أرض فلسطين التاريخية؟ تالشى وهم "حل الدولتين" مع القرار المتهور بنقل السفارة
األميركية إلى القدس في أيار /مايو  ،2018في فترة رئاسة دونالد ترامب .وتالشى الحلم الوهمي
بدولة لجميع مواطنيها ،مع إقرار قانون القومية اإلسرائيلي الجديد في تموز /يوليو  ،2018الذي يق ّر
بأن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ولهم حق حصري في تقرير المصير القومي
فيها"(.((5
قاوم الفلسطينيون ،كثي ًرا ،نسختهم الخاصة من االستعمار االستيطاني الذي فرض عليهم في وقت
كان االستعمار واإلمبراطوريات آخذَين في الزوال في أماكن أخرى من العالم .فلدى الفلسطينيين
موارد غير اعتيادية؛ ويرجع ذلك ،من جهة ،إلى تشتتهم القسري في عام  ،1948ومن جهة أخرى،
بسبب من كانوا وما كانوا عليه قبل مجيء المستوطنين الصهاينة لتهجيرهم .ويبتكر الفلسطينيون
اليوم ،كما يبدو ،أشكالً متنوعة من المخيّالت والممارسات السياسية المقاومة التي تتّسم بعدم
االكتمال والالمركزية ،والتي تر ّد إسرائيل على بعضها ،ومنها مسيرة "الحرية الكبرى" في غزة،
بالقصف الذي يؤدي إلى خسائر فظيعة ،وتر ّد على بعضها اآلخر بالسجن واالعتقال .وبرزت،
أيضً ا ،ممارسات أخرى عدة هدفت إلى ترسيخ الفلسطينيين في أرضهم وتطوير مؤسساتهم .يصدح
الفلسطينيون بصوتهم عال ًيا ويف ّعلون النظام الدولي ،ويبدو ،على نحو متصاعد ،أنهم آخذون على
خصوصا منذ أفول حركة التحرير الوطني الذي ترافق
عاتقهم مسؤولية إبقاء األمة الفلسطينية ح ّية،
ً
مع تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،وقمع المجموعات السياسية كحركة حماس التي
استمرت في تحدي الوضع االستعماري .هذه أمة شعب  ،People Nationوليست دولة–قومية
( ((5ينظر:

Edward Said, "Zionism from the Standpoint of Its Victims," Social Text, no. 1 (Winter 1979), pp. 7–58.

( ((5مقتبسة لدى:

Haia Dakwar, "Israel’s Arab Minority Rallies against New Nation–State Law," Reuters, 11/8/2018, accessed on
23/9/2021, at: https://reut.rs/3hKtQY0
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 ،Nation–stateعلى حد تعبير تشاترجي( ،((5وها نحن اليوم نشهد ما وصفه بشارة دوماني على أنه
"ألف هبّة وهبّة" .((6(a thousand fires

سياسة المتحف
يجسد المتحف الفلسطيني الجديد في بيرزيت ظهور هذا النوع من السياسة .وتوث ّق كيارا دي سيزاري
ّ
في بحثها اإلثنوغرافي بشأن سياسات اإلرث  ،Heritage Politicsمنذ االنتفاضة الثانية ،انتشار المبادرات
خصوصا في الضفة الغربية والقدس .فقد نشأت في هذا السياق مشاريع تراثية في
الثقافية الفلسطينية،
ً
مجال التجديد المديني وورش عمل ومهرجانات أفالم ومراكز ثقافية ومدارس ومهرجانات فنية ومشاريع
تعليمية ،وبرزت حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ) ،(BDSوكلها لم ترتبط بالسلطة
الفلسطينية أو لم تدعمها ،إلى جانب ظهور مشاريع شعبية حول التاريخ والذاكرة الفلسطينية( .((6ويمكن
ٍ
ملح لمشروع اإلبادة االستعماري االستيطاني المهيمن،
اعتبار ذلك كله بمنزلة رفض للوضع الراهن
وتصد ّ
حتى لو لم تب ُد هذه المشاريع الثقافية واألكاديمية ثورية بالمعنى التقليدي .ومع أنه يمكن لوم بعضها
حدها هو أنها مبادرات مستقلة تسعى إلى تعزيز الروابط بين الفلسطينيين،
باعتباره مشاريع نخبوية ،فإ ّن ما يو ّ
وسرد الرواية الفلسطينية من أجل مواجهة السرديات اإلسرائيلية.
وفي محاولة لفهم المخيّلة السياسية المنبثقة ع ّما يسميه ريفكن تقرير المصير والسيادة الناشئة من
خالل هذه المساعي الثقافية ،أو ّد التأمل في المتحف الفلسطيني الجديد الذي افتتح رسم ًيا في أيار/
مايو .2016
يقع المتحف في مبنى مذهل ،صممه مهندسون معماريون دوليون ،تحيط به حدائق مدرجة" ،تحترم
التراث الثقافي والطبيعي للمشهد الفلسطيني"( .((6وصفته زينة جردانة ،رئيسة مجلس إدارته ،باعتباره
متحفًا وطنيًا وليس المتحف الوطني( .((6كان هذا اإلصرار على استقاللية المتحف عن أي سيادة
رسمية متسقًا من خالل الرؤى المتغيرة للمتحف على مدى عشرين عا ًما منذ أن تم تصوره أول مرة
عشية الذكرى الخمسين للنكبة.
( ((5ينظر:

Partha Chatterjee, I Am the People: Reflections on Popular Sovereignty Today (New York: Columbia University Press,
2020).
Beshara Doumani, lecture, Center for Palestine Studies, Columbia University, New York, 22/2/2018.

( ((6ينظر:

)(60

"Chiara De Cesari, "Anticipatory Representation: Building the Palestinian Nation(–State) through Artistic Performance,
Studies in Ethnicity and Nationalism, vol. 12, no. 1 (April 2012), pp. 82–100.
Hanan Toukan, "The Palestinian Museum," Radical Philosophy, vol. 2, no. 3 (December 2018), p. 16.

ّ
المحلنية واالستعمار ،ينظر:
للمزيد حول النباتات

)(62

Tomaz Mastnak, Julia Elyachar & Tom Boellstorff, "Botanical Decolonization: Rethinking Native Plants," Environment
and Planning D: Society and Space, vol. 32, no. 2 (2014), pp. 363–380.

( ((6استلمت جردانة الجائزة باسم المتحف الفلسطيني عندما حصل المتحف على جائزة آغا خان للعمارة في عام .2019
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جرى تصور المتحف في البداية على أنه "متحف الذاكرة الفلسطينية" Palestinian Memory

 ،Museumويوضح بيان رسالته في وثيقة التخطيط لعام  2000التي جرى إعدادها لمؤسسة التعاون
الفلسطينية (منظمة تنمية الشتات الفلسطيني اإلنسانية غير الحكومية التي ستقوم على تمويله فيما بعد)
هدفًا سياس ًيا وطن ًيا تقليديًا إلى ٍ
حد ما ،حتى عندما ينأى بنفسه عن السلطة الفلسطينية أو شبه الدولة
التي أقيمت في رام الله بعد أوسلو .عرضت فكرة المتحف حينها باعتباره "مؤسسة ثقافية وتعليمية
ٍ
بأهداف طموحة:
ينصب تركيزها على التاريخ الحديث لفلسطين،
فلسطينية مستقلة"،
ّ
يعبّر الشعب الفلسطيني من خالل المتحف عن جذوره األصيلة في فلسطين ،ويُظهر انتماءه
وهويته الوطنية والقومية ،ويؤكد مواجهته التحدي االستيطاني الدخيل واستمراره في العمل
إلقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وازدهارها ،ومن ث ّم إزالة آثار نكبته(.((6
يذكر البيان ،أيضً ا ،نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحقوق والحرية والمساواة على أرض فلسطين،
ويقترح أ ّن على المتحف توثيق الترحيل الكارثي للفلسطينيين في عام  1948ومقاومتهم أيضً ا(.((6
كتب والدي البيان بمشاركة فريق فلسطيني كان قد شكّله حينها ،وعاد إلى العيش في فلسطين في
عام  ،1992بعد أربعة وأربعين عا ًما على ترحيله من يافا ،وهو آخر المشاريع العديدة التي قام بها عند
عودته .ونُشر إعالن عا ّم في إنترناشونال هيرالد تريبيون  International Herald Tribuneفي أيار/
مايو  ،1998في الذكرى الخمسين للنكبة ،عن إطالق مؤسسة التعاون الفلسطينية ما كان يسمى في
تلك المرحلة السابقة "متحف الحياة والذكرى الفلسطينية" Palestinian Life and Remembrance
 ،Museumوأوضح ما يلي:
يوثق المتحف مأساة التهجير وعقو ًدا من المعاناة والنفي التي مر بها الشعب الفلسطيني،
وصور المقاومة المستمرة والصراع من أجل الحق والعدالة على أرض فلسطين .ويحفظ،
حوا بحياتهم
ًّ
أيضً ا،
سجل للذاكرة لمئات من القرى والمدن الفلسطينية وأبنائها الذين ض ّ
في سبيل قضيتهم.
تناشد مؤسسة التعاون جميع الفلسطينيين وأصدقاء الحق الفلسطيني المساهمة في رفد
مشروع المتحف ومقتنياته ونشاطاته ،بتقديم ما لديهم من وثائق تاريخية وصور وكتب
وغيرها من الوثائق المكتوبة والسمعية والبصرية ،لتكون ضمن مجموعة المتحف .كما
تستقبل المؤسسة الدعم المادي الذي سيسهم في تشييد ذلك المعلم المضيء لألجيال
المقبلة(.((6
( ((6إبراهيم أبو لغد [وآخرون] ،متحف الذاكرة الفلسطينية :وثيقة المشروع (رام الله :مؤسسة التعاون الفلسطينية ،)2000 ،ص .17

( ((6المرجع نفسه.

( ((6إعـ ــان مــؤسـســة الـتـعــاون الفلسطينية فــي إنـتــرنــاشــونــال هـيــرالــد تــريـبـيــون 28 ،أي ــار /مــايــو  ،1998ص  .5أنــا مـمـتـ ّـن لـسـحــر الهنيدي
لمشاركتها لي بنسخة من هذا اإلعــان( .المترجم :على الرغم من أن اإلعــان العام المنشور في إنترناشونال هيرالد تريبيون متوافر
باللغتين العربية واإلنكليزية ،فإن العنوان " "Palestinian Life and Remembrance Museumيذكر في النسخة اإلنكليزية فحسب).
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ُعلّق المشروع خالل االنتفاضة الثانية وبعد وفاة والدي ،ثم أعيد إحياؤه بعد ثماني سنوات ،حين قامت
مجموعة ،بقيادة المؤرخ االجتماعي بشارة دوماني ،وعلى رأس المجلس عمر القطان ،بوضع رؤية
جديدة له .لم يعد يعرف المتحف باعتباره متحفًا للذاكرة ،فقد حافظت البعثة على التركيز على الشعب
الفلسطيني وحقوقه ،مع إجراء تغيير طفيف( .((6تالشت األحالم الوطنية لبناء دولة في التسعينيات،
وبدل من ذلك ،ت ّم تقديم المتحف الفلسطيني ،كما يعرف اليوم ،باعتباره:
ً
عامل للتمكين والتكامل والتضامن الدولي .ومن أجل
ً
مشرو ًعا ثقافيًا تعبويًا يعمل بوصفه
أن ينال الفلسطينيون حق تقرير المصير ،عليهم أن يشرحوا من هم ،وكيف أصبحوا ،وما هي
ظروفهم الحالية وتطلّعاتهم .يستحدث المتحف روايات غير حزبية عن الفلسطينيين
وعالقاتهم بأرضهم ،وبعضهم ببعض ،وبالعالم(.((6

يتمثل هدف المتحف المعلن بأن يصبح "المنصة الرائدة واألكثر صدقية وقوة لتشكيل المعرفة ونقلها
حول التاريخ والمجتمع والثقافة الفلسطينية" .وتمثلت األسباب التي دفعت ذلك االتجاه بـ "غياب الدولة
وتشرذم الجسم السياسي الفلسطيني" ،وهو وضع قد ساء منذ عام  .((6(2010يتضمن هذا البيان إشارة
ٍ
انحراف ما عن لغة التحرير الوطني السابقة .فالرؤية القومية للمتحف قد تراجعت أكثر بحلول موعد
إلى
افتتاحه .وفي أوائل عام  ،2018عرض البيان على الموقع اإللكتروني للمتحف الرؤى التالية:
يهدف المتحف الفلسطيني إلى المساهمة في ثقافة فلسطينية نابضة بالحياة ،حاضرة وطن ًيا
وعالميًا ،تع ّزز ترابط الفلسطينيين بعضهم ببعض وبالمهتمين بثقافتهم وتاريخهم.

سيركز المتحف على تعزيز الحضور الفلسطيني الثقافي عربيًا وعالميًا ،وتوفير البيئة الالزمة
الحتضان المساعي الفكرية واإلبداعية الحرة والخالقة ،وتعزيز التعليم باألدوات الثقافية
وتطوير ثقافة التعلم المتواصل ،وأيضً ا ،تعزيز الهوية الوطنية الجامعة ،والحوار الديمقراطي
وثقافة االنفتاح وقبول الرأي اآلخر(.((7

ظاهريًا ،فحسب ،حافظ هذا االحتفال غير السياسي بالفنون والثقافة الفلسطينية ،إلى ٍ
حد ما ،على بقايا
الرؤية القومية التي أحيت متحف الذاكرة – وهو بند واحد حول "تعزيز الهوية الوطنية الجامعة"( .((7فقرار
مقرها لندن،
( ((6شـهــدت هــذه المرحلة إضفاء الطابع المهني على المشروع وتشبيكه مع شركة استشارية متخصصة في المتاحفّ ،
محل الطاقم الفلسطيني المتفاني ،لكن األقل خبرة ،الذي كان قد تصور ً
لتحل ّ
أول محتويات المتحف والغرض منه والهندسة المعمارية
(اآلثــار والتحف الثقافية التي تظهر فترة طويلة من اإلنـجــازات الفنية الفلسطينية واالحتفاالت التثقيفية لألحداث التاريخية الرئيسة في
قدمت في مبنى صممه جعفر طوقان يتبع الخطوط العريضة للبيوت الحجرية الفلسطينية التقليدية).
التجارب الفلسطينية ،وكلها ّ
(68) Cultural Innovations Limited, "Museological Strategic Plan" (London: November 2010), p. 6.
(69) Ibid.
(((7

"رؤية المتحف" ،المتحف الفلسطيني ،شوهد في  ،2021/9/23فيhttps://bit.ly/3klAVjA :

( ((7لنقد المفهوم السياسي للتسامح ،ينظر:

Wendy Brown, Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire (Princeton: Princeton University Press,
2006).

وحاليا اللغتان العربية واإلنكليزية غير متطابقتين تما ًما.
خضع بيان "رؤية المتحف" للمراجعة في عام ،2019
ً
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حا آخر للخطتين األُول َيين – وهو إنشاء
إعطاء األولوية لبناء هيكل ضخم ،أَرجأ ،إلى مرحلة الحقة ،طمو ً
هيكل المركزي من المحاور والعقد التي من شأنها أن تخدم الفلسطينيين وتتأمل في وضعهم بوصفهم
شعبًا مشتتًا ،وتدافع عن هشاشة المتحف العالية والمحسوسة أمام القصف أو النهب اإلسرائيليَين
محل
ّ
المحتملَين( .((7وكانت مسألة حصول المتحف على أي نوع من مجموعات العروض الدائمة
نقاش لألسباب ذاتها ،كما كان لمساعي النشر والعرض أن تعتمد على التقدم السريع للتقنيات الرقمية
واالفتراضية ،فمن شأن الطابع الرقمي أن يتيح المتحف ألغلبية الفلسطينيين (وغير الفلسطينيين) الذين
ال يستطيعون السفر إلى الضفة الغربية أو بيرزيت ،مكان وجود المتحف فعل ًيا ،وذلك بسبب سيطرة
إسرائيل الصارمة على الحدود وحركة التنقل(.((7
على الرغم من البيان المع ّدل لرؤية المتحف ،فإ ّن المعرض االفتتاحي كان قويًا وحاز ًما ،وات ّسم بشيء
خلقة في
من البصيرة ،حيث اتضح فيما بعد أنه ركّز على القدس .كانت القيّمة على المتحف ،ريم فضةّ ،
تطلّعاتها إلى ربط المتحف ليس بفنانين فلسطينيين ودوليين بارعين فحسب ،بل بالمنظمات المجتمعية
الشعبية في القدس ،أيضً ا .وسلّط المعرض الضوء على االقتصاد والسياسة اليومية للمستوطنات
اإلسرائيلية الخانقة شرق القدس المحتلة .إ ّن أصالنية سكان القدس المسيحيين والمسلمين ،وتسليط
الضوء على مصادرة األراضي واالستعمار االستيطاني ،واستقالل برنامج المتحف عن أي أحزاب
سياسية أو هيئات حاكمة رسمية ،قد ت ّدعي تمثيل الفلسطينيين أو حكمهم ،هي سمات لنوع السيادة
البديلة التي يقول كثيرون إنها تميز سياسات السكان األصالنيين .فقد غاب هذه المرة التفاؤل السابق
ببناء الدولة الفلسطينية ،ولم تأخذ القيّمة (فضة) على المتحف ،وال الطاقم والمجلس ،توجيهات من
السلطة الفلسطينية ،أو من أي منظمة سياسية أخرى ،كما أطلق على المعرض اسم "تحيا القدس".
وصفت إحدى الناقدات إنجاز المتحف حتى اآلن بكونه َم ْوضَ ع نفسه على أنه "فضاء للنقد والمقاومة
وإنهاء االستعمار في السياق االستعماري المعقد لفلسطين ما بعد أوسلو"( .((7وتدل معروضات
المتحف كلّها على ذلك .فقد أخذ المعرض الثالث الذي افتتح في نيسان /أبريل  ،2019على سبيل
( ((7ال تزال الحكمة من إنشاء مجموعة عرض دائمة موضع نقاش ،على الرغم من أن هذا بحكم تعريفه من وظائف المتاحف.
لالطالع على تاريخ نهب األرشيفات الفلسطينية ،قبل عام  1948وفي أعقابه ،وســرد للمواد الفلسطينية الواسعة الموقوفة اليوم في
األرشيف العسكري اإلسرائيلي ،ينظر:

Rona Sela, "The Genealogy of Colonial Plunder and Erasure—Israel’s Control over Palestinian Archives," Social
Semiotics, vol. 28, no. 2 (2018), pp. 201–229; "Seized in Beirut: The Plundered Archives of the Palestinian Cinema
Institution and Cultural Arts Section," Anthropology of the Middle East, vol. 12, no. 1 (Summer 2017), pp. 83–114.

للمزيد بشأن الكتب والمكتبات الفلسطينية "المتروكة" في عام  ،1948ينظر:

Gish Amit, "Ownerless Objects? The Story of the Books Palestinians Left Behind in 1948," Jerusalem Quarterly, no. 33
(2008), pp. 7–20.

( ((7ينظر.Cultural Innovations Limited :

)(74

Toukan, p. 18; Lara Khaldi, "The Fugitive Object and the Hollow Museum," Master Dissertation, European
Graduate School, Saas–Fee, 2015.

والمرجع األخير هو رسالة ماجستير تتناول ،بطريقة أكثر تشاؤ ًما ،معنى انتشار مشاريع المتحف الفلسطيني.
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المثال ،عنوان "اقتراب اآلفاق :التحوالت الفنية للمشهد الطبيعي" ،وتركزت موضوعاته حول عالقة
الفنانين الفلسطينيين باألرض والمشهد الفلسطيني وتص ّوراتهم لها ،وتض ّمن قضايا "التغيرات الجذرية
والعنيفة المستمرة في المشهد الطبيعي الفلسطيني" ،إلى جانب "وجهات النظر المختلفة للفلسطينيين
عن األرض في ما يتعلق بتقييد إمكانية وصولهم إليها" ،و"قضايا مثل محو وجودنا في المشهد الطبيعي،
ومدى تعقيد البقايا واآلثار والشهادات" ،إضافة إلى "التفتيت المستمر والفقدان والذاكرة والحنين"(.((7
حا للجهد الالمركزي الذاتي الذي ينشغل
إ ّن المتحف الفلسطيني هو مجرد واحد من أكثر األمثلة طمو ً
به العديد من الفلسطينيين في أنحاء العالم كلها ،يعمل كل منهم قدر المستطاع( .((7هل تعتبر هذه
المشاريع قومية؟ ليس بالمفهوم التقليدي .هل تتنبأ هذه المشاريع بدولة ما ،كما اقترحت دي سيزاري
في تقييمها ازدهار المشاريع الثقافية في الضفة الغربية في العقد األول من القرن الحادي والعشرين؟
المحلني Alter–Native
ّ
ال أعتقد ذلك .بدلً من ذلك ،يجسد المتحف ما أس ّميه المفهوم البديل
لتقرير المصير ،ويمكن اعتباره واح ًدا من التجارب والمحاوالت العديدة والراهنة للسيادة البديلة.
يبدو األمر كما لو أنه يتم التعامل أكثر فأكثر مع الهوية والجماعة الفلسطينية وحقوقهم بصفتهم السكان
المحلنيين ألرض فلسطين التاريخية على أنها مسؤولية كل فرد وكل جماعة فلسطينية .بذلك ،فقدت
ّ
الدولة القومية مكانتها الخاصة في المخيلة السياسية .وعلى الرغم من االنتقادات المق ّنعة في ما يخص
"األنجزة"  NGO–izationفي فلسطين ما بعد أوسلو ،ودور هذه المأسسة في عدم تسييس النشاط
السياسي ،يلفتنا المتحف الفلسطيني إلى أمر فاتته هذه األحكام .تالحظ دي سيزاري أن العديد من
الفاعلين الثقافيين الذين يعملون في المتاحف والمراكز الثقافية والمهرجانات الفنية في الضفة الغربية،
هم إما ناشطون سياسيون سابقون ،وإما أشخاص أصغر س ًنا من أن يكونوا جز ًءا من المنظمات السياسية
القياسية التي حشدت الفلسطينيين( .((7وحتى لو أصبح هؤالء الفاعلون خبراء أو مهنيين وليسوا
ناشطين سياسيين ،فإنهم ما زالوا يحاولون تعبئة الفلسطينيين وحشدهم .ويعمل هؤالء بج ّد لتمثيل
فلسطين ووجهات نظرها على الساحة العالمية ،في حين لم يتنازل أحد منهم عن حقوق الفلسطينيين
يتخل أحد منهم عن هويته الفلسطينية.
ّ
في أرضهم ،كما لم
هل نشهد ،إذًا ،ظهور تكوين اجتماعي وأيديولوجي وسياسي جديد ،ال يرتبط بسياسات أو أيديولوجيات
حزبية أو فئوية معيارية ،أو بسياسات القوة التقليدية ،وغير متردد في التذ ّرع بخطاب حقوق اإلنسان
الدولية أو حتى حقوق السكان األصالنيين ،مشككًا في تقنيات اإلدارة والحكامة كلها ،وساخ ًرا من
شمول لألجناس واألنواع
ً
شكل الدولة القومية؟ ربما يكون هذا الشكل سياسيًا أكثر ديمقراطية ،وأكثر
(((7

"اقتراب اآلفاق :التحوالت الفنية للمشهد الطبيعي" ،المتحف الفلسطيني ،فيhttps://bit.ly/3Ez69vC :

( ((7في نيسان /أبريل  ،2018على سبيل المثال ،تم افتتاح متحف فلسطين في الواليات المتحدة األميركية في مجمع تجاري في
واليــة كونيتيكت ،وهــو مـشــروع لــرائــد أعـمــال فلسطيني واحــد متخصص .متحف الـشـعــب الفلسطيني أخــذ واشـنـطــن مـقـ ًـرا لــه فــي عــام
ً
متنقل في عام .2015
معرضا
ً
 ،2017لكنه بدأ
( ((7ينظر:

Chiara De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine (Stanford: Stanford University Press, 2019), pp. 21–22.
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االجتماعية ،مقارنة باألشكال السابقة للقومية وتلك المناهضة لإلمبريالية ،حتى لو مورس نضاله على
نحو مختلف وعلى أيدي طبقات ومجموعات مختلفة ،في مواقف شديدة االختالف ،ومع عواقب
وخيمة ،بالطبع ،للبعض ،مقارنة بالبعض آخر.
للنظر في اإلمكانات السياسية لهذا المتحف ،ومن خالل االسترشاد بالمقارنات والتضامنات التي
أصبحت ممكنة بفعل موجة التفكير في فلسطين من منظور االستعمار االستيطاني ،أرغب في العودة
إلى متحف األنثروبولوجيا في فانكوفر الذي أشعرتني ساحته الترحيبية بعدم االرتياح .في زيارتي
تلك ،كنت قد فسرت بسذاجة "االعتراف" و"حسن الضيافة" لدى شعب موسكويام دالل ًة على أن
هذه الجماعة ال تشكل أي تهديد للدولة االستيطانية (وهو مصير أخافه شخصيًا للفلسطينيين) ،ولم
أكن مدركة أن ساحة الترحيب الجديدة تلك ،على شاكلة طقوس االعتراف المنقوصة في أستراليا،
هي في حد ذاتها ثمرة نشاط الشعوب األولى .وعلمت فيما بعد أ ّن معايير ممارسة علم المتاحف
التي تم العمل وفقها في متحف األنثروبولوجيا في جامعة كولومبيا البريطانية كانت نتاج صراع عنيف
هز عالم المتاحف في عام  ،1988الذي انطلق بدعوة من شعوب الكري األولى Cree First Nation
لمقاطعة معرض بعنوان "الروح تغني :التقاليد الفنية لشعوب كندا األولى" The Spirit Sings: Artistic
 Traditions of Canada’s First Peoplesفي متحف جلينبو في كالجاري ،ألبرتا .كان من المقرر أن
يتزامن المعرض مع األلعاب األولمبية الشتوية ،وكانت رؤيته ،وفقًا لكلسي رايتسون" ،االحتفال بثراء
ثقافات السكان األصالنيين وتثقيف الجمهور"( .((7كان جوهر االعتراض هو دعوة شركة شل للنفط
 Shell Oil Companyلتكون الراعي الوحيد للمعرض الذي تم ّوله الحكومة إلى ٍ
حد بعيد ،في حين
أ ّن الشركة كانت تقوم بالتنقيب منذ خمسينيات القرن الماضي في إقليم لوبيكون  ،Lubiconوصلب
المشكلة هو أحقية مجتمعات السكان األصالنيين في األرض.
معني بالمتاحف والشعوب األولى Task Force on
للرد على دعوات المقاطعة ،ت ّم تشكيل فريق عمل
ّ

 .Museums and First Peoplesوفي عام  1992أصبح المتحف رائ ًدا في أفضل الممارسات الجديدة
التي أوصى بها فريق العمل هذا ،وكانت هذه التوصيات الثالث" :زيادة انخراط السكان األصالنيين
في تأويل ثقافاتهم ،وإعادة توطين  Repatriationالقطع األثرية والرفات البشرية ،وإتاحة الوصول
إلى مجموعات المتحف"( .((7لالستجابة لطلبات المجتمعات األصالنية ،بدأت المتاحف الكندية
في البحث عن أصوات من السكان األصالنيين للمشاركة في عرض نصوص وتنظيم المعارض،
وقد أشاد البعض بهذه الخطوة باعتبارها "نقطة االنطالق األولى لمشروع ما بعد االستعمار إلصالح
المتاحف"( .((8بينما جادلت رايتسون ،على العكس من ذلك ،في أنه "يمكن كذلك قراءة المعرض
واالستجابات المؤسسية التي أثارها على أنها بادرة سياسات االعتراف االستعمارية االستيطانية في
Wrightson, p. 39.
Ibid., pp. 40–41.
;Ibid., p. 39

ينظر.Coulthard :

)(78
)(79
)(80
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كندا"( .((8ووفقًا لكولثارد ،ا ّدعت رايتسون أ ّن المتاحف في كندا لم تعترف بعد بالتباينات المستمرة
لسلطة المستوطنين البيض المضمنة في األبوية المتمثلة بـ "إعطاء صوت" لمجموعات السكان
األصالنيين أو بدعوة المجتمع "إلى التعاون"( .((8وتعرض رايتسون اتها ًما بموجبه "أن استجابة فريق
عمل المتحف لدعوات المقاطعة ح ّولت بسهولة مزاعم شعب لوبيكون السياسية بشأن أحقيتهم في
األرض إلى ادعاءات ثقافية"(.((8

على عكس المتاحف الكندية والمتاحف األخرى التي تطالب اليوم السكان األصالنيين باالندماج،
ال يحتاج المتحف الفلسطيني إلى إعطاء صوت أو إطالق دعوة للمشاركة المجتمعية ،وهما توصيتان
رئيستان لفريق العمل اآلنف ذكره .فما زال مفهوم دوماني حول "مشروع تعبئة ثقافي" مستم ًرا في صقل
الكثير مما يجري في المتحف .وتم وصف المنصة الرقمية التيجرى إطالقها في عام  2018بعنوان "رحالت
فلسطينية" ،بأنها "منصة الستعراض التجربة الفلسطينية بجوانبها المتعددة ،زاخرة بالوقائع التاريخية والسير
الذاتية واألحداث والقصص التي لم تكتشف بعد" ،ساعية إلى تسليط الضوء على "الدور الفعال الذي
لعبه الفلسطينيون في صنع تاريخهم"( .((8ويتواصل القائمون على المنصة مع الجماعات المختلفة التي
"محتوى من إنشاء المستخدمين"( .((8وكان
تروي أيضً ا حكايات فلسطينية ،عازمين على أن تتطور لتشمل
ً
مشروع األرشفة الضخم الذي قام به المتحف مشاب ًها لهذه السيرورة ،حيث يتم تحديد موقع ورقمنة الصور
والوثائق الفلسطينية المهددة باالنقراض ،باالستعانة باألفراد والمنظمات.

سؤال أخي ًرا باعتباره استفزازًا :ماذا لو سعى المتحف
ً
لكن بروح االرتحال اإلبداعية ،قد نطرح
الفلسطيني إلى تفعيل ثالث "أفضل ممارسة" ،أوصى بها فريق العمل الكندي ،وهي نفسها التي تنص
على "العودة إلى الوطن /إعادة التوطين" Repatriation؟ تصف دي سيزاري متحف فلسطين لآلثار
 Palestine Archaeological Museumالذي تم تشييده في القدس خالل االنتداب البريطاني (والذي
جرى توسيعه وتغيير اسمه إلى روكفلر) بأنه أول متحف قومي فلسطيني( .((8وعندما احتلت إسرائيل
القدس في عام  ،1967استولت على روكفلر وح ّولته إلى فرع لمتحف إسرائيل .Israel Museum

يتناقض هذا المتحف المستعمر سابقًا والرث ،الذي ال يمكن الوصول إليه ،إلى ٍ
حد بعيد ،مع الوعد
النابض للمتحف الفلسطيني الجديد ،المستقل عن أي شكل من أشكال سيطرة الدولة ،الذي يتح ّدى
التباين ،والذي كتب عنه جيمس كليفورد في توصيفه متاحف الساحل الشمالي الغربي في كندا .فقد
Wrightson, p. 39.
Ibid., pp. 44, 46.
Ibid., p. 47.

(((8

"الرحالت الفلسطينية" ،المتحف الفلسطيني ،شوهد في  ،2021/9/23فيhttps://bit.ly/3EAOvHK :

)(81
)(82
)(83

( ((8فارس جقمان ،مقابلة عبر البريد اإللكتروني.2018/2/4 ،

( ((8ينظر:

;De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine

لم يكن هذا المتحف األول في القدس – ففي عام  1903تم افتتاح المتحف اإلمبراطوري (العثماني) ،وأنشأ تشارلز أشبي
 Jerusalem Societyمتح ًفا في برج القلعة في أوائل عشرينيات القرن الماضي .ينظر:

و–Pro

Rashid Khalidi & Salim Tamari (eds.), The Other Jerusalem: Rethinking the History of the Sacred City (Washington:
Institute for Palestine Studies; Jerusalem: The Khalidi Library, 2020).
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ص ّنف كليفورد هذه المتاحف صنفين :عالمي (كوزموبوليتاني) ،وعشائري (قبائلي) .يعتبر متحف
األنثروبولوجيا في جامعة كولومبيا البريطانية مثالً على النوع األول الذي يهدف إلى الحفاظ على
التراث البشري للعموم ،بينما يخاطب النوع الثاني ،كما ي ّدعي كليفورد ،الجماهير المحلية ،وينغمس
في المعاني والتاريخ والتقاليد المحلية .إنهما شكالن متعارضان سياس ًيا( ،((8في حين أن المتحف
يجسد الشكلين على حد سواء.
الفلسطيني ّ

يكشف وصف دي سيزاري الكئيب لزياراتها متحف روكفلر في شرق القدس في السنوات األخيرة
عن اإلمكانات السياسية للمطالبات بالعودة إلى الوطن ،كتلك التي يطرحها اليوم العديد من السكان
المحلنيين واألصالنيين .ففي إشارة لها إلى "البطاقات الصفراء في معظم الصناديق الفارغة ،والتي
ّ
تدل على أنه "ت ّمت إزالتها مؤقتًا" ،أو أنها "موضوعة في معرض مؤقت في متحف إسرائيل"" ،توضح
دي سيزاري أ ّن "هذه القطع تم نقلها منذ فترة طويلة إلى متحف إسرائيل في غرب القدس ،من بين
مؤسسات أخرى" ،وأنه تم إعادة تعريفها على أنها إرث إسرائيلي(.((8

ال تزال بعض القطع األثرية التي تظهر على الموقع اإللكتروني لمتحف إسرائيل تحمل في وسمها أدلة
على منشئها في االحتالل العسكري ،وهي مقرونة بضابط أركان اآلثار اإلسرائيلي Staff Officer for
 Archaeology, SOAفي يهودا والسامرة (االسم الصهيوني للضفة الغربية) .يقوم هذا الضابط ،بتفانٍ ،
بحراسة مخازن في حي الشيخ جراح ،بما فيها من قطع أثرية نهبت من مواقع في الضفة الغربية والقدس
منذ عام  .1967بعضها على سبيل اإلعارة الدائمة لمتحف إسرائيل؛ وأخرى في إعارة مؤقتة في مواقع
أخرى .ومع ذلك ،وعلى غرار معظم القطع األثرية المستعارة مؤقتًا من متحف روكفلر ،فهي معروضة في
صاالت العرض في متحف إسرائيل من دون اإلشارة إلى منشئها .وعلى الرغم من تأكيدات ضابط األركان
(اإلسرائيلي) المبهمة للصحافيين أ ّن إسرائيل تلتزم البروتوكوالت الدولية لحماية القطع األثرية الثقافية
وعدم إزالتها في حالة حرب أو احتالل ،فإ ّن القطع األثرية التي يتم إعارتها للمعارض تستحوذ عليها سلطة
اآلثار اإلسرائيلية .سيكون من الصعب اآلن تمييز هذه القطع من غيرها ،ما يجعل التعهدات اإلسرائيلية
أصل(.((8
إلعادة هذا اإلرث الثقافي في مفاوضات مستقبلية أم ًرا ال معنى له ،بغض النظر عن أنها وهمية ً
( ((8ينظر:

James Clifford, "Four Northwest Coast Museums," in: Ivan Karp & Steven D. Lavine (eds.), Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display (Washington: Smithsonian Books, 1991), p. 225.
De Cesari, Heritage and the Cultural Struggle for Palestine, p. 14.

( ((8حول إعادة القطع األثرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ينظر:

)(88

Ziv Stahl, "Appropriating the Past: Israel’s Archaeological Practices in the West Bank," Yesh–din & Emek Shaveh,
3/4/2018, accessed on 23/9/2021, at: https://bit.ly/3EIUomk

وفيها إيجاز التفاقية الهاي بشأن "حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح" واالتفاقات األخرى ذات الصلة؛ ينظر الصفحتان .8–7
وفي ورقة بحثية صدرت في تموز /يوليو  2007لمصلحة مركز إس دانيال أبراهام للدراسات الدولية واإلقليمية ،كان التقدير المعطى لعدد
المواقع التي تم التنقيب عنها في الضفة الغربية وشرق القدس من علماء اآلثار اإلسرائيليين منذ عام  1967حوالى تسعمئة .وأشاروا إلى
أن ضابط األرك ــان يعرض السياسة اإلسرائيلية على أنها "متوافقة مــع أحـكــام اتـفــاقــات الهــاي" و"مـكــرســة لحماية وإنـقــاذ اآلثــار المهددة
بالتدمير بسبب النهب والبناء والعمليات العسكرية وما إلى ذلك" ،لكنهم أشاروا ً
أيضا إلى سياسات القروض المتناقضة:

Raphael Greenberg & Adi Keinan, The Present Past of the Israeli–Palestinian Conflict: Israeli Archaeology in the West
;Bank and East Jerusalem since 1967 (Tel Aviv: The S. Daniel Abraham Center for International and Regional Studies
;Tel Aviv University, 2007), pp. 17–18

ينظر ً
أيضا.Abu El–Haj :
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بالنسبة إلى الفلسطينيين ،هذه القطع األثرية ليست مهمة لمطالبهم باألحقية ،التي بدورها تستند إلى
وجودهم التاريخي المستمر .أما بالنسبة إلى الصهاينة فإن علم اآلثار هو العمود الفقري ال ّدعاءاتهم
كونها قديمة وتوراتية ،وال ّدعائهم االنتماء .فالنهب اإلسرائيلي للقطع األثرية من األراضي الفلسطينية
ودمجها في المتاحف اإلسرائيلية وإرثها هو مثال واضح على االستيالء االستعماري االستيطاني ،وهذا
ما يجعل طلبات إعادة القطع األثرية ذات صدى رمزي.

ا ّدعى أحمد سعدي أ ّن إحياء الذكرى الخمسين للنكبة أظهر "رفض الضحايا االختفاء وترك الماضي
مدفونًا"( .((9واليوم ،بعد الذكرى الثانية والسبعين ،يشير تب ّني اإلطار المفاهيمي لالستعمار االستيطاني في
األدبيات وما يصاحب ذلك من مشاريع متعددة من أجل الشعب الفلسطيني وباسمه ،إلى استمرار رفض
الفلسطينيين االختفاء أو حتى التنازل عن قضية االستالب االستعماري .ربما المطالبة بإعادة إرث المجتمع
األثري إلى المتحف الفلسطيني هي مجرد وسيلة أخرى لفضح ظلم الدولة االستيطانية وانتهاكاتها .في
الوقت نفسه ،من المحتمل أن تكون هذه الخطوة بمنزلة تأكيد التضامن مع مجموعات السكان األصالنيين
األخرى التي تنادي المتاحف القومية االستعمارية بمطالب مماثلة ،والتي ترفض أيضً ا الوالية القضائية
للدول االستيطانية .إ ّن المطالبة باالعتراف الكامل بالعنف االستعماري المؤسس الذي حدد ،ول ّما يزل
المحلنية ،هي في صميم براديغم االستعمار االستيطاني .وإن الطريقة
ّ
يحدد ،مصائر الشعوب السابقة أو
التي يتم بها إعادة صوغ النضاالت في فلسطين وإعادة تنظيمها من خالل االنخراط في المفهوم السياسي
لالستعمار االستيطاني والتضامن [ضده] ،هو ما يجعله براديغ ًما مقن ًعا لعصرنا .يدعونا البراديغم ،أخي ًرا،
محلنية للسيادة وتقرير المصير في لحظة الجمود هذه.
ّ
إلى البدء في تخ ّيل أشكال بديلة

تنويه وتقدير
حازت هذه الدراسة جائزة قسم األنثروبولوجيا العامة لجمعية األنثروبولوجيا األمريكية للمنح الدراسية
النموذجية العابرة للحقول المعرفية  Exemplary Cross–Field Scholarshipلعام  .2021في األصل
بدأت هذه الدراسة عندما ق ّدمتها بمناسبة "محاضرة إدوارد سعيد التذكارية" في عام  2015في الجامعة
شكل جدي ًدا عندما ألقيت بوصفها محاضرة كليفورد غيرتز التذكارية في
ً
األميركية في القاهرة؛ واتخذت
عام  2018في جامعة برينستون؛ ثم تم تعديلها مرة أخرى بفضل دعوة للتحدث في المتحف الفلسطيني
في أيار /مايو  ،2018بالشراكة مع برنامج الدراسات اإلسرائيلية في جامعة بيرزيت .كانت أسئلة
الجمهور وتوجيهات العديد من الزمالء والزميالت واألصدقاء والصديقات ال تق َّدر بثمن :رنا بركات،
وكيارا دي سيزاري ،وجوليا إلياشار ،وديدييه فاسين ،وفريال غزول ،وريما حمامي ،والرا خالدي،
وكاثرين لوتز ،وتارا ماتالكا ،ولين مسكل ،ومونيكا مينيجال ،وتيموثي ميتشل ،وهيلين برينجل ،وصوفي
ريختر ديفرو ،وليزلي روبيرتسون ،وأحمد سعدي ،ونادرة شلهوب كيفوركيان ،ولنا طاطور .وأتقدم بشكر
خاص لزمالئي وزميالتي في جامعة كولومبيا :نادية أبو الحاج ،ومحمود ممداني ،وإليزابيث بوفينيللي،
وأودرا سيمبسون ،وبيج ويست .وأشكر أيضً ا محرري مجلة  ،Critical Inquiryتحدي ًدا أوريت باشكين
و و .ج .ت .ميتشل ،على اقتراحاتهم المساعدة.
)(90

Ahmad H. Sa’di, "Reflections on Representation, History, and Moral Accountability," in: Sa’di & Abu–Lughod
(eds.), p. 286.
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االستعمارية كانت واضحة في الرسالة ،مؤك ًدا أنّه
مقدمة
اعتمد المؤرخ الفلسطيني رشيد كان يدرك أهمية "اختفاء السكان [المحالنيين] في
((( فلسطين لكي تنجح الصهيونية" (ص .)19–18
الخالدي ،في كتابه تحت الحصار ،
على األرشيف والمقابالت مصدرين أساسيين إضاف ًة إلى ذلكّ ،بينت مقدمة الكتاب الطبيعة
ليق ّدم أحد أهم الكتابات التاريخية عن االنعطافة االستعمارية للحركة الصهيونية؛ إذ تشترك مع
التاريخية في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية في الحمالت االستعمارية في أنّها قامتً ،
أول على
لبنان .أما في كتابه حرب المئة عام على فلسطين :خطاب استعالئي تحقيري للسكان األصالنيين،
وثانيا على إعادة توصيف األرض المستعمرة،
قصة االستعمار االستيطاني والمقاومة –1917
ً
أرضا
 ،2017فقد ارتكز على مصدر ثالث ،أضاف بع ًدا فقد ُكتِب الكثير عن فلسطين بوصفها ً
منهج ًيا مغاي ًرا في األعمال التأريخية ،إذ َوظَّف جرداء وقاحلة وفارغة ،وأنّ المهاجرين اليهود
حولوا هذه البالد إلى حديقة
الخالدي الذاكرة الشخصية والعائلية (بحمولتيهما هم الوحيدون الذين ّ
النفسية) بوصفها من المباني األساسية للكتاب ،مزهرة غ ّناء .فقد كتب هرتزل أن الدولة اليهودية
جا على أعراف الكتابة في التأريخ "ستكون جز ًءا من جدار دفاعي عن أوروبا في
ليمثل خرو ً
األكاديمي ،والذي يفهم التاريخ باستقالل عن آسيا ،وقلعة أمامية من الحضارة ضد البربرية"
الذات الباحثة ،بينما يرى الخالدي أ ّن الذاكرة (ص .)24–23
تساعد في سرد وجهة نظر مفقودة ومه ّمشة عن وال يتوقف األمر عند توصيفات هرتزل المبكرة
قصة مقاومة فلسطين ضد استعمارها االستيطاني في نهايات القرن التاسع عشر ،بل ال تزال هذه
(ص  ،)31ورؤيته صحيحة في مجال الفهم السمات حاضرة في الخطاب الصهيوني إلى
الجديد في تدوين التاريخ للعالقة بين الذاكرة يومنا هذا ،فعضو حزب الليكود في الكنيست،
والتاريخ.
ميكي زوهار ،صرح في عام  2017أن الفلسطينيين

من خالل األرشيف العائلي ،كشف الخالدي في "يعانون من نقيصة واحدة كبيرة :أنهم لم يولدوا
يهو ًدا" (ص .)344
مقدمته عن وثيقة تعود إلى عام  ،1899ربما تكون
أول رسالة مكتوبة (جواب) من ثيودور هرتزل تقوم طبيعة هذا االستعمار ،ثالثًا ،على التهديد
 )1904–1860( Theodor Herzlإلى مثقف باستخدام القوة المفرطة ضد األكثرية العربية،
وسياسي فلسطيني ،هو ج ّد المؤلف ،يوسف فقد اعتُبرت تصريحات الزعيم التصحيحي
ضياء الدين باشا الخالدي ،الذي تبيِّن الوثيقة أنّه الصهيوني زئيفجابوتنسكي Ze’ev Jabotinsky
حا وصراح ًة في
كان واع ًيا حقيقة أهداف الصهيونية؛ إذ يقول ً
مثل ،)1940–1880( :أشد اآلراء وضو ً
إن فلسطين "مأهولة بآخرين" لن يقبلوا استبدالهم التعامل مع السكان العرب المحالنيين ،كقوله:
بسهولة ،بينما يوضح المؤلف أ ّن عقلية هرتزل "ال يتقدم االستعمار الصهيوني ،وال يمكن أن
إل تحت حماية قوة مستقلة عن السكان
يتطورّ ،
((( رش ـيــد الـخــالــدي ،تـحــت الـحـصــار :صـنــاعــة الـقــرار فــي منظمة
الـتـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة خ ــال ح ــرب  ،1982تــرجـمــة نـســريــن نــاضــر [المحالنيين] ،وراء جدار حديدي ،ال يستطيع
السكان [المحالنيون] اختراقه" (ص .)28
(بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2018 ،
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حقب ترسم
قسم الخالدي تاريخ فلسطين إلى
ٍ
بدايتها إعالنات الحرب ،معتب ًرا أ ّن هذه الحروب
الست هي قصة مقاومة فلسطين ضد استعمارها
االستيطاني ،وإعالن الحرب األولى بدأ مع وعد
بلفور  1917بمنح اليهود وط ًنا قوم ًيا في فلسطين،
إل أ ّن آخر فصول
ولم تنته القصة حتى يومنا هذاّ ،
الكتاب يتوقف في عام  2017بعد الحرب الثالثة
على قطاع غزة ،لتكتمل سنوات "حرب المئة
عام" ،ثم يعرج في خاتمته إلى مواقف إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب وقرار نقل السفارة األميركية
إلى مدينة القدس ،كما يقدم توصياته إلى القوى
الفلسطينية إلعادة تنظيم نفسها وتوحيد جهودها
وخطابها في صراعها مع المحتل والقوى الدولية،
خاصة الواليات المتحدة المتواطئة مع االحتالل
في كل جريمة يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

اإلعالن األول للحرب1939–1917 :
في إعالن الحرب األول  ،1939–1917يُظهر
رشيد الخالدي وجود مدينة فلسطينية حديثة قبل
الوجود االستعماري على أرضها ،وهو ما يناقض
الكثير من السرديات الصهيونية حول المدن
الفلسطينية .يندرج اشتباك الخالدي هذا مع
األدبيات االستعمارية في إطار إعادة قراءته تشكُّل
الهوية الفلسطينية في مطلع القرن الماضي ،فقد
تشكّلت الهوية الفلسطينية بصورة معاكسة للهوية
الصهيونية ،فبينما أُ ّسست هوية المستوطنين
الصهاينة المجموعين من كل حدب وصوب
على قاعدة المؤسسات التي بدأ المستعمر
البريطاني في دمجهم ضمنها ،الكتساب الخبرة
وإعادة إحياء اللغة العبرية وتوسيع نشاط
العمل االقتصادي لرأس المال اليهودي .أي إ ّن
صنعت من خالل
الهوية اليهودية االستيطانية ُ
المؤسسات ،بينما كانت هوية الشعب الفلسطيني

تتك ّون بالتزامن مع سعي االستعمار البريطاني
لتدمير البنى االجتماعية والسياسية (المؤسساتية)
التي كان الفلسطينيون يحاولون تأسيسها ،وهي
التي تُع ّد أساس عمليات بناء الهويات والقوميات
(ص .)38–33
بناء عليه ،شكّل أساس الهوية الفلسطينية عناصر
متعددة ،حيث ظهرت الحرب التي شارك فيها
الفلسطينيون على الجبهات العثمانية ،والحرب
العالمية األولى بوصفها جز ًءا من تكوين الهوية
والطبقة البرجوازية المدينية وجموع المثقفين
والمتعلمين ،إلى جانب الصحف (في المدة
 1914–1908أُ ّسست  32صحيفة ومجلة في
فلسطين) التي تمثّل رأسمالية الطباعة عند بندكت
أندرسون(((؛ أي أداة الجماعة الفلسطينية لتخيّل
ذاتها ضمن الجماعة العربية المتخيلة.
ظهرت تعبيرات الهوية الفلسطينية من خالل اعتزاز
الفلسطينيين بأجدادهم وافتخارهم بلغتهم العربية
وإرثها الثقافي – كما يظهر عند جيل يوسف ضياء،
ج ّد المؤلف – وذلك على الرغم من أنهم وقعوا في
تلك المرحلة في مأزق رباعي استثنائي ،بل "صدمة
أول،
جماعية" بحسب تعبير الخالدي ،تمثّلتً ،
بأ ّن الفلسطينيين ما زالوا ،في الربع األول من القرن
العشرين ،يتخيلون أنفسهم رعايا لإلمبراطورية
العثمانية .وتمثلت ،ثانيًا ،بأنهم يخضعون للحكم
البريطاني .وثالثًا ،أصبح وطنهم محجوزًا لغيرهم.
وراب ًعا ،آمال باحتمال استقاللهم كعرب ،وبحق
تقرير المصير وفق وعد البريطانيين للشريف حسين
في عام ( 1916ص .)50
((( بـنــدكــت أنــدرســن ،الـجـمــاعــات الـمـتـخـيـلــة :تــأمــات فــي أصــل
ال ـق ــوم ـي ــة وانـ ـتـ ـشـ ــاره ــا ،ت ــرج ـم ــة ث ــائ ــر دي ـ ــب ،ت ـق ــدي ــم ع ــزم ــي ب ـش ــارة
(الــدوحــة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات،
 ،)2014ص .110
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وألن الخالدي اخترق حجب التاريخ الرسمي
والعام عن فلسطين ،فقد اعتمد التأريخ في الفصل
األول من الكتاب على الصحف والمذكرات
والسير الذاتية ،ما جعل هذا الفصل قاد ًرا على
عرض الخريطة الذهنية والتص ّورات الشعبية
للفلسطينيين ،سواء في تصورهم ذاتهم بوصفهم
فلسطينيين وعربًا ،أو في تص ّورهم اآلخر،
الصهيونية واالستعمار البريطاني ،وهو ما يذكِّر
بإشارة المؤرخ الفلسطيني ،طريف الخالدي،
إلى أ ّن التاريخ الفلسطيني غير الرسمي في المدة
 ،1948–1900د ّونه الصحافيون والحقوقيون
والمربّون الفلسطينيون((( .لكننا نالحظ في
الفصول الالحقة اختفاء هذه المصادر المعتمدة
على رواية "عموم الفلسطينيين" ،لمصلحة التركيز
على الذاكرة الشخصية والعائلية للحقب الالحقة.

جرى "تطهير" أكثر من خمسمئة منها في عام
النكبة .شمل ملف كل قرية المعلومات اآلتية:
الموقع الطبوغرافي والطرق وطبيعة األرض
وينابيع المياه ومصادر دخل القرية وتركيبتها
االجتماعية (االنتماءات الدينية) والسياسية
وطبيعة عالقة القرية بالقرى المحيطة ،إضافة إلى
صور فوتوغرافية وجوية(((.
حين نعيد قراءة تلك المرحلة ،فإ ّن من الصعوبة
تجاهل قصة جمع المعلومات وأساليب االختراق
والتجسس وصنع المكائد التي اعتمدتها الوكالة
جا ،مع اإلفراج عن
اليهودية ،وهو ما يتكشّ ف تدري ً
كميات ضخمة من أرشيفات الدولة الصهيونية،
بعد صراعات يخوضها الباحثون معها في
المحاكم(((.

على الرغم من تسمية المؤلف الحقبة األولى اإلعالن الثاني للحرب:
بإعالن الحرب ،فإ ّن سرده هذه الحرب خال من 1948–1947

جوانبها العسكرية واألمنية ،وأهمل الجانب
االستخباراتي الذي كان مركزيًا في قصة
االستعمار االستيطاني؛ إذ كان أساس التخطيط
العسكري الذي جرت وفْقه عملية التطهير العرقي
إبّان النكبة ،وم ّهدت الطريق أمام "أكبر عملية
سطو مسلح في وضح نهار القرن العشرين"(((.
فمنذ مطلع الثالثينيات ،بدأت الوكالة اليهودية في
جمع ممنهج للمعلومات عن القرى الفلسطينية،
وبحلول نهاية العقد ،كانت قد جمعت ملفات
مفصلة ودقيقة ،عن ألف قرية فلسطينية،
شاملة،
ّ

–(3) Tarif Khalidi, "Palestinian Historiography: 1900
1948," Journal of Palestine Studies, vol. 10, no. 3 (1981),
pp. 59–76.
((( عــزمــي بشارة" ،في البحث عن معنى  ...للنكبة" ،عــرب ،48
 ،2010/10/31شوهد في  ،2021/9/29في:
https://bit.ly/3cGkusD

في إعالن الحرب الثاني  ،1948–1947نعثر على
تحليلٍ مفصل لقصة النكبة والشتات الفلسطيني،
وانسحاب قوى دولية وصعود أخرى في إدارة
المسألة الفلسطينية وتآمر عربي وضعف فلسطيني.
فعلى نحو مماثل لكثير من األدبيات ،يرى

((( لمزيد من التفصيالت ،ينظر :أحمد سعدي ،الرقابة الشاملة:
نشأة السياسات اإلسرائيلية في إدارة السكان ومراقبتهم والسيطرة
ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـج ــاه الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،تــرج ـمــة ال ـح ــارث مـحـمــد الـنـبـهــان
(الــدوحــة /بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات،
 ،)2020ص .183–182

((( ك ـش ـفــت رون ــة سـيـلــع عــن أرش ـيــف ب ـصــري مــدهــش لـلـبـلــدات
الفلسطينية قبل عــام  ،1948جــرى جمعه من قسم االستخبارات
ف ــي ال ــوك ــال ــة ال ـي ـه ــودي ــة ،ك ـم ــا ذك ــرن ــا س ــابـ ـ ًق ــا ،ك ـم ــا أن ـه ــا واج ـه ــت
إش ـكــال ـيــات ك ـب ــرى م ــع ال ـم ـحــاكــم ال ـص ـه ـيــون ـيــة لـلـكـشــف ع ــن هــذه
ال ـ ـمـ ــواد األرشـ ـيـ ـفـ ـي ــة .ي ـن ـظ ــر :رونـ ـ ــة س ـي ـل ــع ،ل ـم ـع ــاي ـن ــة ال ـج ـم ـه ــور:
الفلسطينيون في األرشيفات العسكرية اإلسرائيلية ،ترجمة عالء
حـلـيـحــل (رام الـ ـل ــه :ال ـمــركــز الـفـلـسـطـيـنــي ل ـل ــدراس ــات اإلســرائـيـلـيــة
(مدار) ،)2018 ،ص .11
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بشكل عميق ومتطور [ ]...بينما لم يتمتَّع قادة
العرب سوى بفهم محدود لسياسات وثقافات
ومجتمعات الدول األوروبية ،فكيف بفهم القوى
العظمى الناشئة!" (ص .)106

الخالدي أن ثورة  1939–1936أضعفت المجتمع
الفلسطيني ،فقد استنزفت قواه االقتصادية،
على الرغم من محاولة التعافي ،وفكّكت بناه
االجتماعية ،ودخل الفلسطينيون في صراعات
داخلية بين القوى المحلية ،وفُقد اآلالف من
شكّل الضعف والتخاذل العربيان المحيطان
شبانه وزعمائه بين ضحايا أو معتقلين أو مطاردين
بالفلسطينيين المأزق البنيوي الثالث الذي أدى
في المنافي ،وبالتالي دخل المجتمع الفلسطيني
إلى ضياع فلسطين في عام  ،1948فقد أحاط
حرب عام  1948منهكًا تما ًما (ص .)90
مستشارون بريطانيون بالقادة والزعماء العرب
لقد شكّل إنشاء اللجنة األنكلو–أميركية في عام في تلك المرحلة ،كالملك فيصل في العراق،
 1946المفترق األساسي لظهور قوى جديدة على وعبد العزيز آل سعود (في السعودية) ،والملك
الساحة الفلسطينية؛ إذ تجاهلت اللجنة ما ق ّدمه عبد الله في األردن ،وكان ،هذا األخير ،الطامع في
العرب بشأن قضيتهم ،وتفضيالت الحكومة توسيع أرضه ،قد التفت إلى إسماعيل الخالدي
البريطانية في تحديد الهجرة اليهودية إلى – والد المؤلف – يوم إعالن قرار التقسيم رقم
فلسطين ،وعكست رغبات الحركة الصهيونية )1947( 181 ،وقال له ببرودَ " :رفَض فلسطين ّي َ
وك
ثم برز المنعطف التح ّيزي األميركي مع إدارة َع ِ
رضي [وصاية عبد الله على الفلسطينيين] وأنتم
الرئيس األميركي ،هاري ترومان  Harry Trumanتستَحقُّون ما سيح ُدث لكم" (ص  .)89وطب ًعا ،لم
( ،)1953–1945في زيادة عدد المهاجرين اليهود ،يكن والء هؤالء المستشارين لزعماء العرب ،بل
حيث أوصت بدخول مئة ألف يهودي إلى لبريطانيا المتواطئ األول مع الحركة الصهيونية.
فلسطين ،وكانت هذه نقطة التح ّول المركزية في كانت حصيلة هذه المآزق ،بتعبير الخالدي ،أن
تراجع الدور البريطاني لمصلحة صعود الواليات "جرت أحداث النكبة وكأنها حادثة تحطّم قطار،
المتحدة العبًا أساسيًا في المسألة الفلسطينية تجري ببطء وبال نهاية على مدى أشهر عديدة"
(ص  .)94وبدأ التوتر يسود عالقات الحركة (ص  .)108فقد بدأت العصابات الصهيونية
الصهيونية وعصاباتها مع الحكومة البريطانية ،المسلحة عملية تهجير السكان األصليين
فش ّنت العصابات عمليات إرهابية متوالية ضد وارتكبت مجازر دموية ،بد ًءا من  30تشرين
(((
جيش الحكومة البريطانية  .وبحسب الخالدي الثاني /نوفمبر  ،1947واستمرت حتى إعالن
كان اإلشكال في تلك المرحلة هو التفاوت بين االنسحاب البريطاني وتأسيس إسرائيل في 15
معرفة العرب والصهاينة في الواليات المتحدة أيار /مايو  .1948وبهذا نشأت على أرض فلسطين
األميركية؛ إذ "فه َمت القيادة الصهيونية المجتمع دولة جديدة ذات أغلبية يهودية ،إلى جانب أغلبية
األوروبي وغيره من المجتمعات الغربية عربية بال دولة.
((( ل ـم ــزي ــد مــن الـتـفـصـيــات ب ـشــأن اش ـت ـبــاكــات ص ــراع الـعـصــابــات
الصهيونية والحكومة االنتدابية وخلفياته ،ينظر:

Eugene Rogan, The Arabs: A History (New York: Basic
Books, 2009), pp. 248–252.

حافظ الفلسطينيون على تماسكهم على الرغم
من الصدمة الجماعية التي أصابتهم ج ّراء النكبة
وسرقة أرضهم ،فقد مثّل حفظ أحداث النكبة
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وتناقلها من جيل إلى جيل أحد أشكال مقاومة
الفلسطينيين لالستعمار االستيطاني((( ،بل هو
إحدى بنى هويتهم التي يع ّرفون أنفسهم بها في
الشتات .ويطرح الخالدي أ ّن تعامل دول الشتات
العربية مع الفلسطينيين كان يهدف إلى إخراجهم
من المعادالت السياسية الداخلية لهذه الدول،
فعلى سبيل المثال ،يتب ّنى الخالدي التفسير
الشائع لعدم تجنيس الفلسطينيين في لبنان بحجة
الحفاظ على التوازن الديموغرافي الطائفي
إل أ ّن الدراسات األكثر
الدقيق (ص ّ .)127
تدقيقًا ،تكشف أ ّن الجنسية اللبنانية ُمنحت لنحو
 15ألف الجئ بعد النكبة مباشرة – وكان معظمهم
من المسيحيين ،على الرغم من أن مسيحيي لبنان
هم أشد المعترضين على تجنيس الفلسطينيين –
وفي عام  ،1994حصل  30ألف فلسطيني على
الجنسية اللبنانية ،وكان معظمهم من المسلمين(((،
وهو ما يؤكّد أ َّن التعامل مع الفلسطينيين ت ّم وفق
معادالت سياسية داخلية ،سواء أكانت نتيجة هذه
السياسات سلبية أم إيجابية في حياتهم اليومية.

اإلعالن الثالث للحرب1967 :
جاءت نتائج إعالن الحرب الثالث  1967ممثل ًة
بهزيمة العرب ،وظهور التواطؤ األميركي في
الحرب ،كما التعجرف في معاملة الفلسطينيين
بعد الحرب ،ونشوة انتصار إسرائيل التي دفعت
تجاه السعي للمزيد من طمس الهوية الفلسطينية،
((( ضـمــن أحــدث الــدراســات وأهمها بشأن ذاكــرة نكبة فلسطين
وتوارثها من جيل إلى جيل في مجتمعات الشتات ،ينظر :أناهيد
الحردان ،الفلسطينيون في سورية :ذكريات نكبة مجتمعات ممزقة،
تــرجـمــة محمد األسـعــد (ب ـيــروت :مــؤسـســة الــدراســات الفلسطينية،
 ،)2020ص  ،143الفصل الرابع وما بعده.

((( يــوســف كــربــاج وحــا نــوفــل ،الفلسطينيون فــي الـعــالــم :دراســة
ديـمــوغــرافـيــة (الــدوحــة /ب ـيــروت :الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة
السياسات ،)2020 ،ص .144–143

كما تب َّين في تصريح عام  1969لرئيسة وزراء
الحكومة اإلسرائيلية غولدا مائير (:)1974–1969
"لم يكن هناك شيء اسمه الفلسطينيون []...
ألنهم لم يوجدوا أب ًدا" (ص  .)157وبهذا تط ّورت
– بحسب الخالدي – المناقشة النموذجية
للمشروع االستيطاني االستعماري ليصبح
"السكان األصليون ليسوا أكثر من كذبة".
بالعودة إلى النتائج الثالث ،فقد دفعت حرب
عام  1967إلى إعادة إحياء الهوية الفلسطينية
من خالل :أولً  ،صعود شبكة من المثقفين
الفلسطينيين الذين اعتنى المؤلف بإبراز دور
أعمالهم في بعث الهوية الفلسطينية وإعادة
تشكيلها ،مثل إميل حبيبي وغسان كنفاني
ومحمود درويش وإبراهيم طوقان وآخرين.
ثانيًا ،انتقال القوى الفلسطينية التي كانت ال تزال
في طور الوالدة إلى مرحلة جديدة؛ إذ أدت
الهزيمة إلى شعور الفلسطينيين بالحاجة إلى
تنظيم أنفسهم بأنفسهم سياس ًيا وعسكريًا .فعلى
سبيل المثال ،أ ّدى انتصار الفصائل الفلسطينية
في معركة الكرامة في عام  ،1968وخروج منظمة
التحرير الفلسطينية من عباءة النظام الرسمي
ممثل بجامعة الدول العربية ،الذي
ً
العربي،
أسسها في عام  ،1964إلى انضواء الفصائل
ّ
حد الحركة الوطنية
تحت قيادة المنظمة وتو ّ
الفلسطينية ،فف َرض الفلسطينيون أنفسهم بقوة
الع ًبا جدي ًدا في الشرق األوسط ،وتزايد وجودهم
على الساحة الدولية ،وبذلك نجحوا ،بحسب
حرموا منه"
الخالدي ،في "استعادة أم ٍر كانوا قد ُ
طويل ،ما "سمح بسرد الرواية" الفلسطينية بتعبير
ً
إدوارد سعيد؛ أي القدرة على رواية سرديتهم
ومنافسة السردية اإلسرائيلية الظاهرة دو ًما
للغرب ،حيث عاد ًة ما يُص َّور الفلسطينيون بشكل
"سيئ" و"شرير" هناك (ص  .)127كما شكّل
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صعود حركات التحرر الوطني عالم ًيا ،وتزايد أو في بيروت ،ففي األخيرة يرى أ ّن المنظمة لم
حضور دول العالم الثالث في األمم المتحدة ،ت ُو ِل الجبهة الداخلية اللبنانية المتضامنة معها
(س ّنة وشيعة) اهتما ًما كاف ًيا ،ما أ ّدى إلى تأكّل
حال ًة جديدة من التضامن الدولي مع القضية
ُ
شرعيتها في الداخل اللبناني ،وأضعف موقفها في
الفلسطينية.
أثناء مفاوضات االنسحاب من بيروت.

اإلعالن الرابع للحرب1982 :

نقل رشيد الخالدي التحليالت السائدة بشأن اإلعالن الخامس للحرب:
حصار بيروت وشراكة الواليات المتحدة مع 1995–1987

إسرائيل في مجازرها في لبنان ،من مجموعة
فرضيات ،إلى مستوى آخر يقوم على أدلّة من
وثائق األرشيفَين ،األميركي واإلسرائيلي .فقد
وافق وزير الخارجية األميركي ،ألكسندر هيغ
 ،)1982–1981( Alexander Haigعلى مخطط
آريئيل شارون العسكري إلنهاء وجود منظمة
التحرير الفلسطينية في لبنان ،وكان هذا الهدف
األساسي من اجتياح مدينة بيروت ،األمر الذي
اعتبره الخالدي "أخطر هجوم ش ّنه جيش نظامي
على عاصمة عربية منذ الحرب العالمية الثانية .لم
يحدث ما يماثله حتى احتالل الواليات المتحدة
لبغداد في ( "2003ص .)204

على الرغم مما خسرته المنظمة خارج فلسطين
نتيجة صراع الجغرافيا والمطاردة المتالحقة
لها على كل أرض تطؤها ،فإن الحركة الوطنية
الفلسطينية بدأت تنشط داخل األراضي المحتلة،
جا.
ما سمح للمنظمة بأن تستعيد بعض الدور تدري ً
واشتعلت االنتفاضة األولى في عام  1987ودخل
الفلسطينيون في ما س ّماه الخالدي "إعالن الحرب
الخامس  ،"1995–1987ونتيج ًة لحالة االستياء
العام التي أصابت الفلسطينيين في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،ور ّدات الفعل األمنية والعسكرية التي
مارستها سلطات االحتالل على الهبة الشعبية،
فقد تصاعدت األحداث بشكل كبير .فمنذ اشتعال
االنتفاضة حتى عام  ،1996قتل جنود االحتالل
طفل
ً
والمستوطنون  1422فلسطين ًيا ،بينهم 294
تقل أعمارهم عن ستة عشر عا ًما (ص  .)249ويرى
ّ
متأص ًل في
الخالدي أن هذا العنف المتزايد كان
ّ
التربية االجتماعية اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وعلى الرغم من العنف وتع ّنت قادة االحتالل
باستخدام القوة ،فإ ّن االنتفاضة األولى "جعلت
الحل السياسي كان
ّ
الجنرال المح ّنك يدرك أ ّن
ضروريًا" ،وفقًا للخالدي (ص .)249

وكشف أيضً ا عبر الوثائق ،أ ّن صور القصف وآثار
مجزرة صبرا وشاتيال التي جابت العالم لم تؤث ّر
في استمرار دعم الواليات المتحدة إلسرائيل
في اجتياحها بيروت ،فهذه الخسائر والمجازر
اعتُبِرت مبرر ًة لحكومتَي االحتالل والواليات
المتحدة ،وكما يظهر في مراسلة مناحيم بيغن
( )1981للرئيس األميركي رونالد ريغان (–1981
 ،)1989كان األول يساوي بين عرفات وهتلر،
قائل" :إذا كان عرفات مثل هتلر ،فإن قتله
ً
مسموح به ومبرر ،مهما كانت الخسائر في أرواح كانت االنتفاضة األولى التي ولدت من القاع،
المدنيين" (ص  .)213ال يتجاهل الخالدي نقد أول انتصار حققه الفلسطينيون في حربهم
سلوك منظمة التحرير وفصائلها ،سواء في عمان الطويلة مع االستعمار منذ عام  ،1917في رأي
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الخالدي؛ إذ تم ّيزت ،وفق تحليل الباحث،
حدة ،ولم
بأنها ذات استراتيجية عامة وقيادة مو َّ
تخلق انقسامات داخلية ،وأخي ًرا تم ّيزت بتج ّنب
استخدام السالح والمتفجرات .وعلى النقيض
من احتفائه باالنتفاضة األولى ،فإنّه بدا مستا ًء من
نتائج مفاوضات السالم التي خاضتها المنظمة مع
الواليات المتحدة األميركية ،والتي باءت بالفشل،
ويُظهر ،بوصفه شاه َد عيان مق ّربًا من المنظمة،
الخفي للمفاوضات السرية التي
الجانب
ّ
كانت تدور بين إسرائيل والمنظمة في العواصم
األوروبية ،والتي أ ّدت إلى اتفاقية أوسلو الحقًا في
عام ( 1993ص .)251–250

اإلعالن السادس للحرب:
2014–2000
في الفصل السادس واألخير ،يحلل الخالدي
األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي طرأت
على المجتمع الفلسطيني مع دخول السلطة
الفلسطينية ،ويتب ّنى التحليالت السائدة حول
أسباب االنتفاضة الثانية ،مركّ ًزا على تأثير حالة
اليأس العام في التوصل إلى دولة للفلسطينيين،
وسوء أوضاعهم تحت حكم السلطة ،وحالة
التنافس بين منظمة التحرير وحركة حماس ،وقد
أ ّدت هذه الظروف في نهاية المطاف إلى اشتعال
انتفاضة عام  ،2000التي يرى أنها من اإلخفاقات
الكبرى التي ألَ َّمت بالفلسطينيين وبحركتهم
الوطنية (ص  ،)306فقد تغيرت صورتهم اإليجابية
التي رسموها منذ عام  1982واالنتفاضة األولى
ومحادثات السالم ،إلى صورة أقل تقبّ ًل في العالم
الغربي ،نتيجة العنف الذي مارسته بعض الفصائل
خصوصا
الفلسطينية خالل االنتفاضة الثانية،
ً
"التفجيرات االنتحارية" التي يتخذ منها المؤلف
حا.
موقفًا سلبيًا واض ً

توفي القائد الكاريزمي ياسر عرفات في عام 2004
وتسلّم محمود عباس رئاسة المنظمة ،وانتُخب
رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام ،2005
ً
وبعدها بعام جرت االنتخابات التشريعية وفازت
حركة حماس ،بعدما كانت قد اتخذت قرا ًرا
بعدم الدخول في سلطة أوسلو؛ ونتيج ًة للخالف
حول الصالحيات بين حركتَي فتح وحماس،
حا عسكريًا في قطاع غزة،
اتّخذت األخيرة من ً
وسيطرت على األوضاع حتى كتابة هذه السطور
(ص  .)312–309مارست الحكومة األميركية
ضغطًا على قطاع غزة من خالل إضعاف مصادره
المالية ،وحاصرته الدول العربية كذلك ،ما ح ّوله
إلى سجن كبير منذ عام ( 2007ص .)314–312
خالل هذه السنوات ،ش ّن االحتالل ثالث حروب
(وكانت الرابعة في عام  2021بعد صدور الكتاب)
على القطاع ،واهت ّم الخالدي بالحديث التفصيلي
عن كميات المتفجرات التي استخدمها الجيش
اإلسرائيلي خالل حروبه هذه ،وعرض أنواع
الصواريخ وقدراتها التفجيرية المرعبة وخطورتها
على السكان المدنيين (ص .)320–316
يُنهي الخالدي كتابه بخاتمة مختصرة ،يحلّل
فيها التغيرات الجوهرية في القضية الفلسطينية
قائل:
ً
بعد قرارات إدارة دونالد ترامب وفريقه،
"سيشير القرن الثاني من هذه الحرب إلى أسلوب
في التعامل مع قضية فلسطين أكثر تدمي ًرا ،بسبب
تنسيق الواليات المتحدة األميركية الوثيق مع
إسرائيل وأصدقائها الجدد من ال َملَكيات المطلقة
في دول الخليج" (ص .)334

مالحظات نقدية
يثبت كتاب حرب المئة عام على فلسطين :قصة
االستعمار االستيطاني والمقاومة  2017–1917أنه
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أحد الكتب المهمة التي يصعب تجاهلها ،سواء من
تحليل
ً
القارئ العام أم مجتمع الباحثين ،فقد ق ّدم
جدي ًدا لعشرات القضايا التي عاشها الفلسطينيون
خالل هذا القرن ،ووجهة نظر مميزة حول شخصيات
ورموز فلسطينية ومسؤولين في اإلدارات األميركية
المتعاقبة .لكن ذلك ال يُلغي أ ّن الكتاب وقع في
مجموعة إشكاليات يمكن االشتباك معها.
أولً  ،يتب ّنى الخالدي ا ّدعاء بعض الكتّاب أ ّن
حركة حماس في بدايات التأسيس األولى تلقّت
دع ًما سريًا من إسرائيل إلضعاف منظمة التحرير
الفلسطينية (ص  ،)254ويحيل إلى مصدرين:
األول مقالة منشورة في عام  ،2001والثاني كتاب
صدر في عام  .2000ومن خالل تتبع المصدرين
نجد أن األول مقالة صحافية( ،((1ال تق ّدم أي
تفصيل عن دعم مادي مباشر أو غير مباشر من
إسرائيل لحركة حماس ،إنما يكتفي بالقول
على لسان مسؤول أميركي – ال يذكر اسمه –
إنّه تم دعم حماس ماديًا ،وال يق ّدم أي تفاصيل
موضوعية يمكن التحقق منها ،على سبيل المثال:
نوع الدعم المادي ،أو متى تم تقديمه؟
أ ّما المصدر الثاني ،فهو يشترك مع المقالة في
ادعاءاتها ،لكننا ال نجد أدلة تدعمها ،سوى
تأكيده أن المجمع اإلسالمي الذي أسسه أحمد
ياسين تم ترخيصه وتسجيله رسم ًيا ضمن قاعدة
البيانات في الحكومة اإلسرائيلية ،وهو يذكر
كذلك أ ّن الترخيص استغرق سنوات طويلة؛
إذ تم رفضه مرا ًرا في المدة  ،1978–1971إلى
أن تمكّن ياسين من أخذ الترخيص( .((1وهذه
(10) Richard Sale, "Israel Gave Major Aid to Hamas," UPI,
24/2/2001, accessed on 29/9/2021, at: https://bit.ly/37jaxiT
)(11

Shaul Mishal & Avraham Sela, The Palestinian
Hamas: Vision, Violence, and Coexistence (New York:
Columbia University Press, 2000), p. 19.

المعلومة في حد ذاتها صحيحة ،لكن ترخيص
المجمع اإلسالمي ال يثبت اال ّدعاء ،فقطاع غزة
كان تحت الحكم العسكري اإلسرائيلي طوال
وأي مؤسسة أو تج ّمع يحتاج إلى
تلك المرحلةّ ،
ولعل الحصول
ترخيص من الحكومة اإلسرائيليةّ .
على الترخيص في ذلك العام بالتحديد مريب،
إذا ما علمنا أ ّن الليكود ،الحزب اليميني ،كان قد
صعد إلى السلطة في العام السابق ،1977 ،وهو
جه متشدد يدعم توسيع التناقضات
صاحب تو ّ
داخل المجتمع الفلسطيني ،ويبدو أ ّن هذه
المالحظة التحليلية هي التي بنى عليها صاحب
المقالة ،ريتشارد سيل ،ومؤلفَا الكتاب ،ا ّدعاءهما
فحسب .كما أن الدراسات األكاديمية العربية
األكثر دق ًة وقربًا من حماس ال تذكر مثل هذه
المزاعم ،في الجانبين السياسي( ((1والعسكري(.((1
ثانيًا ،ابتدا ًء من الفصل الثالث – حرب حزيران /يونيو
 – 1967وحتى نهاية الكتاب ،يجد القارئ نفسه أمام
عمل يتحدث عن "عالقة الواليات المتحدة بالقضية
الفلسطينية" ،أكثر من "قصة االستعمار االستيطاني
ومقاومة الفلسطينيين له" .ذلك أ ّن الخالدي يركّز
كثي ًرا على اإلدارات األميركية ومسؤوليها ،ويسهب
في تقديم معلومات عن عشرات الشخصيات
األميركية أكثر من تلك اإلسرائيلية االستعمارية التي
تخطط وتقصي الفلسطينيين على نح ٍو مباشر .من
زاوية أخرى ،يولي المؤلف الرأي العام األميركي
عد كتاب خالد الحروب أحد الكتب المبكرة حول نشأة
(ُ ((1ي ّ
حركة حماس ،ينظر :خالد الحروب ،حماس :الفكر والممارسة
السياسية (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)1996 ،

( ((1من أحدث الدراسات المميزة حول قوة حماس العسكرية
ونشأتها األولى ،التي قامت بالتتبع الدقيق من خالل المذكرات
وال ـش ــاه ــدات بـشـكــل رئ ـيــس ،يـنـظــر :أح ـمــد قــاســم حـسـيــن" ،كـيــف
أسست حماس جيشها في غزة؟ قراءة في تطور العمل العسكري
لكتائب القسام" ،سياسات عربية ،مج  ،8العدد ( 45تموز /يوليو
 ،)2020ص .65–45
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خاصة ،والغربي عمو ًما ،اهتما ًما مبالغًا فيه.
فهو يخشى على صورة الفلسطينيين في أذهان
الغربيين ،ويبني عليها نق ًدا صار ًما لمنظمة التحرير
بعدم اهتمامها بمخاطبة المجتمعات الغربية .ولعل
خوض معركة خطاب السرديات في الغرب ضرورة
فعل ،إلّ أن المؤلف لم يبرز جدوى هذا الخطاب،
ً
حا
فعندما تح ّدث عن تحقيق الفلسطينيين نجا ً
كبي ًرا في االنتفاضة األولى ،بسبب عدم استخدام
العنف – كما ذكرنا سابقًا – لم يوضح بالتحديد
ما الذي استفاده الفلسطينيون من هذه الصورة
"الحسنة".
إضاف ًة إلى أ ّن المؤلف ذاته ق ّدم ما يناقض فاعلية
الرأي العام الغربي عندما تح ّدث عن مجزرة
صبرا وشاتيال التي نقلتها أجهزة التلفزيون
حول العالم ،لكنها لم تغير من موقف الواليات
المتحدة في دعمها إسرائيل بشأن اجتياحها
بيروت ،بل استمر الدعم من دون تغيير يذكر.

المراجع

واليوم حقّقت قضية منطقة الشيخ جراح تضام ًنا
واس ًعا في العالم شرقًا وغربًا ،بسبب سعة
انتشارها إعالميًا ولكونها مجردة من المقاومة
المسلحة ،وهنا السؤال؛ هل تحركت الحكومات
والمجتمعات الغربية للضغط على إسرائيل من
أجل وقف تهجير الناس من منازلهم؟ أت ّفق مع
الخالدي على ضرورة االنتباه إلى الرأي العام في
الغرب ،لكن الخالف هو بخصوص مدى جدوى
هذا الرأي العام وفاعليته في تشكيل السياسات
والتأثير في الواقع ،وإمكان تغيّر هذه المواقف
السلبية من قضية فلسطين المستمرة طوال عقود،
بنا ًء على سردية حقوقية في مقابل سردية دينية
تتبناها األحزاب والتيارات الدينية ،أو سردية
أوروبية تاريخية سياسية تتعلق بالمحرقة ودفع
ثمنها ،أو مجرد المصالح االقتصادية الضخمة
التي تربط قطاعات واسعة منهم بالجماعات
اليهودية والحركة الصهيونية.
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ٍ
مصطلحات دينية مثل
 مع،والعلمانية مثل المقاومة
 واعتبرت أدبيات أخرى حماس حركة.(((الجهاد
 توظف العنف أو توسع من دائرة،غير متجانسة
المشاركة السياسية وفق حسابات التكلفة والعوائد؛
 وترى هذه،(((أي تميل إلى البراغماتية في السياسة
الدراسات أن تطور خطاب حركة حماس وتحوله
 مثل،من خطاب قائم على المصطلحات الدينية
 قد حدث، إلى مفاهيمِ المقاومة،مصطلح الجهاد
استجاب ًة لمتطلبات التعبئة لدى الحركة وإعادة
.(((صياغة نظرتها للعالم

مقدمة

 تفكيك،يندرج كتاب سومديب سين
 حماس بين مناهضة:استعمار فلسطين
 في مجال دراسات،االستعمار وما بعد االستعمار
االستعمار االستيطاني والدراسات ما بعد
 التي كان لحالة،االستعمارية والدراسات الفلسطينية
حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) نصيب كبير فيها
 كما يأتي هذا الكتاب امتدا ًدا.(((في اآلونة األخيرة
 حول االستعمار2003 لمشروع الباحث الذي بدأ عام
 والذي،(((االستيطاني وطرائق مقاومته في فلسطين
 تتناول مجموعة ثالثة من،أساسا على اإلثنوغرافيا اليومية والسياسية في وعلى الجانب اآلخر
يركز
ً
(((
(((
. األدبيات حماس من منظور الحركة االجتماعية
. ظل الحكم االستعماري اإلسرائيلي
 فهي ترى أن خطاب حماس،وفقًا لهذا المنظور
تتباين المساهمات التي تعالج حالة حماس من
هو ما يجعلها قادرة على التكيف مع الظروف
حيث المقاربات التي تنطلق منها؛ فقد تناول بعضها
المتغيرة(((؛ كونها منظمة حركة اجتماعية ال تسعى
 بصفتها حركة ذات طابع ديني وأيديولوجية،حماس
 بل تسعى،للمساومة على السلطة فحسب
 تسعى لمالءمة المصطلحات القومية،(((إسالمية
((1(
 وتختلف األدبيات. للتغيير االجتماعي أيضً ا
(5)

Rashmi Singh, "The Discourse and Practice of
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Palestinian Hamas: Vision, Violence, and Coexistence
(New York: Columbia University Press, 2006).

((( ل ــاط ــاع ع ـلــى أدب ـي ــات عــال ـجــت حــركــة ح ـمــاس بـمـقــاربــات
: "اح ـت ــواء ح ـمــاس، م ـجــد أبــو عــامــر ويـ ــارا ن ـص ــار: ي ـن ـظــر،مـخـتـلـفــة
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في ترتيب مصادر شرعية حماس؛ فمنها ما يرى
أنها استمدت شرعيتها من المجال االجتماعي
في المقام األول ،ال األيديولوجي( ،((1ومن ثم
أصبحت مثقل ًة بما يحمله عنها التصور الشعبي،
من قبيل أنها ستوجه المشهد السياسي الفلسطيني
تجاه مسار التحرير ،بعدما انخرطت في مؤسسات
الحكم الناتجة من أوسلو(.((1
وبتنزيله في إطار األدبيات التي درست حماس،
يستمد كتاب سومديب سين أهميته من تحليله
البانورامي للحياة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،خاصة الغزية ،في سياق استعماري،
ومن تناوله حكم حركة حماس من منظو ٍر ما بعد
استعماري .ويعتمد الكتاب منهج ًيا على بحث
ميداني إثنوغرافي ومقابالت أنجزها المؤلف
أساسا ،والضفة الغربية و"إسرائيل"
في قطاع غزة
ً
ومصر ،بين عامي  2013و( 2016ص .)4
وال يَ ُع ّد المؤلف كتابه دراس ًة مستفيضة لتاريخ
الوجود االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي،
لكنه يعتبر قطاع غزة ،بوصفه المكان الذي نشأت
فيه إشكالية هذا الكتاب ،حال ًة خاص ًة في هذا
التاريخ؛ فهو يتفق مع إدوارد سعيد على أن فهم
غزة يعني فهم النضال الفلسطيني (ص .)26–24
ويهدف الكتاب إلى إعطاء دراسة حالة حماس
بع ًدا عالميًا من خالل شرح سياساتها وارتباطها
بالتجارب العالمية للنضال المناهض لالستعمار،
ودول ما بعد االستعمار ،ومفاهيم التحرر التي
تتجاوز خصوصية فلسطين (ص .)6–5

المقاومة والسلطة ،التي يمفهمها في الوقوع
بين "مناهضة االستعمار" و"ما بعد االستعمار".
وخالل ذلك يطرح السؤال التالي :كيف نفهم
سياسة حماس وهي تتأرجح بين مناهضة
االستعمار وحالة ما بعد االستعمار؟ وفي إجابته،
ينطلق الباحث من معالجة تعايش نشاط حماس
المناهض لالستعمار والتزامها بالكفاح المسلح
من جهة ،وسلوكها ما بعد االستعماري الذي هو
نتيجة انخراطها في إمالءات مرحلة ما بعد أوسلو
من جهة أخرى ،وتفاعل هذين المستويين من
النشاط في ظل حالة استعمارية استيطانية قائمة.

ً
أوال :حضور غزة المفرط :بين
االزدراء والمعاناة

ح ِظ َي بحضور كثيف
يرى الكتاب أن قطاع غزة َ
 Hypervisibilityفي السنوات األخيرة ،وذلك
لسببين أساسيين .األول يتعلق بشهرة حماس بوصفها
تستحق االزدراء بسبب سلوكها السياسي في غزة،
وهنا تبدو غزة مرادفة لحماس وللمقاومة اإلسالمية،
وهو المنظور الذي يتعامل من خالله المستع ِمر
مع القطاع؛ فهذا االزدراء لحماس وسياساتها
هو الذي يسمح له باعتبار غزة والغزيين مرادفين
للمقاومة اإلسالمية( ،((1وهو ما يوظفه الجيش
اإلسرائيلي لتبرير العنف الذي يمارسه ضد القطاع
(ص  .)31–30ويذهب الباحث إلى أن النظر إلى
حماس بازدراء والخلط بينها وبين القطاع ،ومن ث ّم
اعتبارها المشكلة األساسية واألكثر حضو ًرا ،يلقي
يبحث الكتاب في "ازدواجية" حماس ،بظالله على القضية الوطنية الفلسطينية؛ األمر الذي
أو باألحرى معضلتها في الجمع بين نقيضين؛
Roy, p. 6.

)(11
)(12

Ali Abunimah, "Hamas Election Victory: A Vote for
Clarity," The Electronic Intifada, 26/01/2006, accessed on
25/10/2021, at: https://bit.ly/3BKKjnd

( ((1ف ــي هــذا ال ـصــدد ،يـمـكــن اإلش ــارة إلــى مـســاهـمــة س ــارة روي
حول سياسات العقاب الجماعي في سياق عالقة إسرائيل بغزة.
ينظر:

Sara Roy, Unsilencing Gaza: Reflections on Resistance
(London: Pluto Press, 2020).
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أثار الحاجة إلى إلحاق عبارة "لكن حماس ،"...حيث هو كيان اجتماعي وسياسي واقتصادي
شرعي"(.((1
للتفريق بين حماس وغزة (ص .)32
أما المنظور الثاني الذي طرحه المؤلف ،ويتعلق
بكثافة حضور قطاع غزة ،فهو قصص المعاناة
والطبيعة االستثنائية لهذه القصص .وفي ذلك
يرى الكتاب أن توصيف األزمة االجتماعية
واالقتصادية على أنها استثنائية يتجاهل حقيقة
أن هذا التعامل مع غزة هو األمر الطبيعي
في ظل الحكم االستعماري االستيطاني
(ص .((1()33–32
ويجادل سين بأنه من الخطأ االفتراض بأن
الحضور الكثيف لغزة يتناقض مع محاوالت
الحجب التي تعمل إسرائيل على فرضها على
السكان األصالنيين (ص )33؛ حيث يخدم
غرض
الحصار والحمالت العسكرية اإلسرائيلية
َ
السعي للقضاء على الروح المناهضة لالستعمار
المنبثقة من غزة .بهذا المعنى يعتقد الباحث أن
أي تصور حول استثنائية قطاع غزة ،سواء في
ازدرائه أو معاناته ،لن يؤدي إال إلى طمس القضية
الوطنية الفلسطينية؛ ألنه سيتجاهل حقيقة أن
الحصار والعنف المتواصل يهدفان إلى تحقيق
الوجود العاري( ((1لفلسطين وللفلسطينيين
(ص  .)34ويقترب الباحث هنا من مفهوم باروخ
كيمرلينغ لسياسة "اإلبادة السياسية" التي تهدف
إلى "تفكيك وجود الشعب الفلسطيني من
( ((1ح ــول حــالــة االسـتـثـنــاء فــي الـسـيــاق االسـتـعـمــاري لفلسطين،
يـنـظــر :ل ــورد حـبــش وغ ــادة الـمــدبــوح" ،اسـتـثـنــاء االسـتـثـنــاء :التعليم
'الـعــاري' فــي السياق االستعماري فــي فلسطين" ،عـمــران ،مــج ،9
العدد ( 33تموز /يوليو  ،)2020ص .92–90

( ((1حول مفهوم الحياة العارية  ،Bare Lifeينظر:

Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and
Bare Life, Daniel Heller–Roazen (trans.) (Stanford:
Stanford University Press, 1998).

ويرى المؤلف أ ّن األحداث األخيرة في حي
الشيخ ج ّراح بالقدس منذ نهاية أيار /مايو ،2021
وما تبعها من حملة عسكرية إسرائيلية استهدفت
قطاع غزة ،أكّدتا مكانة غزة التاريخية ومحوريّتها
جانب آخر،
في النضال ضد االستعمار .ومن
ٍ
أكّدتا ُمستوى االزدراء الذي تكّنه "إسرائيل"
ألسباب ليس أقلّها أنّها مكان يتعارض مع
لغزة
ٍ
ا ّدعاء االستعمار االستيطاني عد َم وجود سكان
أصالنيين(.((1

ثان ًيا :اتفاقية أوسلو ولحظة
التحرير :بين مناهضة
االستعمار وما بعد االستعمار
يؤيد الكتاب فكرة مفادها أن االستعدادات لحقبة
ما بعد االستعمار تبدأ قبل انسحاب المستع ِمر،
بينما يستمر النضال من أجل التحرر الحقيقي فترة
طويلة بعد رحيله .وفي هذا السياق ،يستعرض
الكتاب إرث اتفاقيات أوسلو وأثرها وأحد
الترتيبات الناتجة منها ،وهو التأكيد على التزام
الفلسطينيين بالنضال المناهض لالستعمار ،مع
إقحام حالة ما بعد االستعمار في حال ٍة استعمارية
استيطانية ال تزال قائمة .فهذه الحالة ،من خالل
فشل السعي لتحقيق دولة فلسطينية ،تحفز النضال
الفلسطيني المناهض لالستعمار .وفي الوقت
نفسه كانت اتفاقيات أوسلو أيضً ا محفزة لتنمية
شخصية سياسية فلسطينية ،بعيدة عن الهوية
المناهضة لالستعمار ،وقريبة من سلوك سياسي
)(16

Baruch Kimmerling, Politicide: Ariel Sharon’s War
against the Palestinians (London: Verso, 2003), pp. 3–4.

( ((1سومديب سين ،مقابلة بالبريد اإللكتروني.2021/10/25 ،
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ما بعد استعماري؛ األمر الذي أوصل حماس في
نهاية المطاف إلى القيادة بعد فوزها في انتخابات
عام ( 2006ص  .)39–35فقد كان تمسكها
بالمقاومة المسلحة بمنزلة بيان معارضة لعملية
أوسلو ،وتعبي ًرا عن التزامها بالكفاح المسلح.
هذا إضاف ًة إلى ما كانت تقوم به الحركة من
ٍ
خدمات اجتماعية وخيرية ومدنية اكتسبت أهمية
متزايدة في ظل العواقب االقتصادية التي تسببت
فيها اتفاقيات أوسلو ،بعد أن سيطرت إسرائيل
على كل جوانب االقتصاد الفلسطيني مع انعدام
اإلصالحات االقتصادية؛ ما أدى إلى انخفاض
الناتج القومي للفرد من  2000إلى  1600دوالر
في الضفة الغربية ،ومن  1200إلى  900دوالر في
قطاع غزة في الفترة ( 2000–1993ص .)45–44
يرى الباحث أيضً ا أن حالة ما بعد االستعمار،
التي نتجت من اتفاقيات أوسلو ،ليس لها عالقة
بانتقال فلسطين فعليًا إلى حقبة ما بعد الحكم
االستعماري ،بقد ِر ما تتعلق بإعادة ضبط شخصية
حركة التحرر الوطني ،بحيث باتت تتخذ مواقف
كما لو أن المستع ِمر قد تنازل عن سيطرته على
ِ
أرض المستع َمر .ومن هذا المنظور فإن محمود
مثل يجسد ،مجازيًا وفعليًا ،البيروقراطي
عباس ً
األنسب للتحول الذي صاحب أوسلو بشأن
القضية الفلسطينية؛ فهو "يرقص بالكوفية ذات
المربعات فولكلوريًا ،ويتحدث لغ ًة وطنيةً ،لكنه
ال يقاتل المستع ِمر ،ويكتفي بحكم قطع ٍة صغيرة
مما كان يو ًما وط ًنا فلسطينيًا" (ص .)48 ،46

وقمع حماس لمعارضيها الفلسطينيين في غزة،
واستعدادها للتفاوض بشأن إنهاء حصار غزة،
يشير إلى أن حماس أيضً ا قد تكيفت مع مسار
أوسلو ،على الرغم من اختالف شكل هذا
التكيف مقارن ًة بالشكل الذي تكيفت به الفصائل
األخرى التي وقّعت االتفاقية وقبلت منطق أوسلو
كليًّا (ص  .)47أما السلطة الفلسطينية ،فهي ،في
رأي الباحث ،توجد أيضً ا بصفتها سلطة حاكمة
فلسطينية ،تعمل كما لو كانت في حقبة دولة
ما بعد االستعمار ،وإن كان ذلك من دون السيادة
والحدود والتفويض السياسي الذي يتسم به
عصر ما بعد االستعمار .لذا كان أحد إمالءات
أوسلو أن تتعامل الفصائل الفلسطينية كما لو أن
حقبة االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي قد ولت
(ص .)53–51

ً
ثالثا :ما بعد االستعمار
لكن تحت االستعمار

يرى الكتاب أن مسؤولي حماس يستخدمون
مصطلح المقاومة ليس إشار ًة إلى الكفاح
الفلسطيني المسلح فقط ،بل إلى أشكال المقاومة
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية .فبعد
انتخابات عام  ،2006استوعبت حماس أشكال
المقاومة غير العسكرية إلى ح ّد بعيد ،خاص ًة
مع انتقالها من حركة تقدم خدمات اجتماعية
واقتصادية إلى سلطة شبيهة بالدولة تسيطر على
كل جوانب الحياة في قطاع غزة .أما بالنسبة إلى
المقاومة المسلحة ،فهي مهمة ،من حيث سعيها
جا ما بعد
ويرى الكاتب أن حماس تب ّنت نه ً
للتحرير ،بصفتها ظاهرة ذات حدين ،تعمل على
استعماري ،يتمثل في دور الحكومة ،مع الحفاظ
البناء والتفكيك في آن واحد (ص :)60–56
على التزامها بالعنف المناهض لالستعمار
أول ،من حيث إنها تعمل على التفكيك؛ يرى
ً
ضد إسرائيل .وفي الوقت نفسه ،فإن االكتفاء
بردود الفعل غير المنتظمة على عنف إسرائيل ،الكتاب أن حماس تعطي األساليب الثورية
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والمواجهات العنيفة مع المستعمر ،سوا ًء
كانت رمزية أو جسدية ،مكان ًة مقدسة؛ لقدرتها
المحتملة على إلغاء حالة المعاناة (ص .)60
ويجادل المؤلف بأن قدرات التفكيك لدى
المقاومة المسلحة تكمن في قدرتها المفترضة
على الضغط على إسرائيل ،للتوصل إلى تسوية
وضمان بقاء الفلسطينيين (ص .)73

إلى دراسة أسلوبها في الحكم بحسب ما يرى
الفصيل المناهض لالستعمار الذي يدير الدولة
في غزة (أي حماس في الحكومة) ،والمستع َمرين
الذين يواجهونها في حياتهم اليومية في هذه
المنطقة .وفي كلتا الحالتين ،فإنهم يفعلون ذلك
أثناء مواجهتهم االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي
(ص .)96–95

ثان ًيا ،من حيث إنها تعمل على البناء؛ يرى الكتاب
أنه رغم تكلفة الخسائر المادية والبشرية القاسية،
فإن المقاومة المسلحة تصور كل حدث من المعاناة
على أنه معاناة فلسطينية جماعية ،تستحضر معها
جميع األزمات التي يواجهها شعب يقبع تحت
الحكم اإلسرائيلي (ص  .)84ومن ث ّم ،يسمح
العنف للفلسطينيين باكتساب أرضية في معركتهم
ضد المستع ِمر ،وبتحديهم لرواية المستع ِمرين
بشأن إلغاء وجودهم وإجبارهم للمحتل على
االعتراف بهم (ص  .)87–86ويرى الكتاب أنه من
الصعب تطبيق مفهوم الدولة السيادية على غزة،
بل إنه وصف األراضي الفلسطينية بعام ٍة ،وقطاع
غزة بخاصة ،بأنها ال تجسد الدولة بقد ِر ما تجسد
الفوضى التي من المفترض أن تواجهها الدولة.
وعلى الرغم من افتقاد السلطة الفلسطينية لغالبية
شروط الدولة ،فإن المفارقة أنها تسلك سلوك دولة
ما بعد االستعمار ،بحدود تعسفية وشرعية محدودة
للسلطة والسيادية .وهذا يطرح إشكالية فريدة تتمثل
في حالة ما بعد استعمارية (تمثلها سلطة فلسطينية)
في سياق حالة استعمار استيطاني مستمر .ويتساءل
الكاتب :كيف نكون إزاء حالة ما بعد استعمارية
نضال
ً
في وضع استعماري يولد في الوقت ذاته
مناهضً ا لالستعمار؟ (ص .)91

من الناحية المفهومية ،لمفهوم "ما بعد االستعمار"
معنيان بالنسبة إلى الباحث ،يشير األول إلى
الحقبة التالية النسحاب المستع ِمر ،وهي محددة
زمن ًيا .أما الثاني ،فيشير إلى طبيعة حكم حماس
الشبيه بالدولة ،أو هو حالة دولة ما بعد استعمارية.
فعلى الرغم من أن غزة مستع َمرة تحت الحصار،
فإنها بدت كأن المستع ِمر قد انسحب منها بالفعل
(ص .)11–10
ويعتقد الباحث أن حماس أظهرت نزعات سلطوية
منذ عام  ،2006لك ّن استخدام الحركة العنف ضد
منتقديها السياسيين داخل الحالة االستعمارية
ال يُع ّد شاذًا في سياقات التحرير بالنسبة إلى
الباحث؛ فالتزامها بالكفاح المسلح يُع ّد ضمانًا
لبقائها في عالم السياسة .وبناء عليه ،نجحت
حماس في جعل المقاومة اإلسالمية تسيطر على
ما كان يهدف إلى تفكيك المقاومة ،أي الحكم،
ومن ثم أعادت تشكيله ليكون وسيل ًة لتسهيل
عمل المقاومة ،ثم أدخلت دور الحكومة واإلدارة
في مسار النضال الوطني (ص .)106–104

يهدف سين إلى إظهار الطريقة التي يصور بها
حكم حماس – من حيث إنه صورة لدولة فلسطين
الما بعد استعمارية – من جانب المستَع َمرين،
وهو تصور يتقاطع مع إدراكهم لحالة انعدام
وهكذا فإن الكاتب ال يهدف إلى تقييم إلى أي وجود دولة لهم .فمع أن الدولة الما بعد
حد تتصرف السلطة الفلسطينية بصفتها دولة ،بل استعمارية ما زالت منخرطة في المقاومة ،فإنها
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كذلك مدفوعة بعض الشيء بمحاوالت جعل قيم ًة عندما يصعب على إسرائيل سيطرتها على
الدولة ،المنشأة حديثًا ،معترفًا بها وبشرعيتها األرض (ص .)125–124
على مساحتها الديموغرافية (ص ،)115–113
إنه لمن المؤكد بالنسبة إلى الباحث أن الطموح
وكذلك بمحاولة إثبات وجودها للمواطن
النهائي لحركة التحرير الفلسطينية هو التفكيك
وخصوصا أن قدرة
عديم الدولة ،Stateless
ً
الكامل للمشروع االستعماري ،إال أن السلوك
الفصيل المنا ِهض لالستعمار على إنتاج هذه
السياسي للمستع َمر ال يتشكل فقط في هذه اللحظة
الدولة محدودة بسبب عجزه المادي عن اختراق
التي تقسم حياته إلى حالة الحكم االستعماري
المجتمع الذي يحكمه وتنظيمه (ص .((1()12
مقابل حالة ما بعد االستعمار .بل إن ضمان استمرار
النضال من أجل التحرير ،من ِخالل أدق األفعال
رابعا :اللحظة الطويلة
ً
السياسية ،يطمس الحدود بين االستعمار وما بعد
يعتبر الباحث أن المعاناة الناتجة من أعمال العنف
االستعمار .وبذلك تتمكن الحركة من التعايش
المناهض لالستعمار ليست مجرد نتائج غير
مع حالة ما بعد االستعمار ،جنبًا إلى جنب مع
مرغوب فيها بسبب تفوق المستع ِمر ماديًا؛ فهي
النضال المناهض لالستعمار في ظل استمرار حالة
تسمح بتسمية مثل هذه الخسائر نتائج "المقاومة
االستعمار االستيطاني .ذلك أن النضال من أجل
الفلسطينية" ،وبتسمية أي معاناة مستقبلية بأنها
التحرير في عصر دولة ما بعد االستعمار يستمر
ٍ
ومآس "فلسطينية" .بهذه الطريقة
تضحيات
حتى بعد فترة طويلة من انسحاب المستع ِمر،
يكون المستع َمر قاد ًرا على بناء إحساسه بذاته
وال يتوقف بغياب المستع ِمر ،وال باإلعالن الرسمي
(ص .)122–121
لالستقالل (ص .)133 ،130 ،125
ويجادل الباحث كذلك بأنه حتى لو لم يكن الفعل
السياسي قادرا ماديا على تحقيق التحرير ،فإنه لقد تناولت كتب ومقاالت عديدة مسألة الما قبل
ً
ً
يخدم مقاصد سياسية ويحقق جزءا من األهداف ،والما بعد في تاريخ حماس؛ أي تح ّولها من حركة
ً
عندما يضفى عليه طاب ٌع رمزي ويمنح بع ًدا وطنيا .المقاومة اإلسالمية إلى منظمة تدير السلطة على
ُ
ُ
ً
على سبيل المثال ،ال يستطيع الكفاح المسلح نح ٍو مباشر في قطاع غزة( .((1لك ّن الجديد في مقاربة
لحماس في الواقع تفكيك الحكم اإلسرائيلي الباحث هو النظر إلى إصرار حماس على المقاومة
لألراضي الفلسطينية ،إال أن عنف الحركة يجد المتزا ِمنة مع توليها الحكومة ،على أنه دليل على
إمكانية تعايش فعل مناهضة االستعمار وحالة ما بعد
ٍ
( ((1إن شكل الدولة الما بعد استعمارية ،الموجودة في سياق االستعمار خالل حقبة االستعمار ،خدم ًة للنضال
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري اس ـت ـي ـط ــان ــي م ـس ـت ـم ــر ،ي ـص ـب ــح مـ ـتـ ـجـ ـس ــدً ا فـ ــي وع ــي
الفلسطيني الـعــادي ،بينما يتحدث عــن فلسطين وبيروقراطياتها من أجل التحرر .وهكذا ،تبين حالة حماس ،كما
ومؤسساتها الشبيهة بالدولة ،ما يضمن إعادة إنتاج فكرة فلسطين قرأها الباحث ،أن لحظة التحرير الفلسطينية الطويلة
باستمرار .ينظر:
 Thomas Blom Hansen & Finn Stepputat, "Introduction:ربما تكون قد بدأت بالفعل تحت حكمها ،بطمسها
States of Imagination," in: Thomas Blom Hansen & Finn
Stepputat (eds.), States of Imagination: Ethnographic
Explorations of the Postcolonial State (Durham/ London:
Duke University Press, 2001), pp. 1–40.

( ((1ينظر ً
مثل:

Paola Caridi, Hamas: From Resistance to Government,
Andrea Teti (trans.) (New York: Seven Stories Press, 2012).
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االنقسام االستعماري وما بعد االستعماري من أجل
تكييف حقبة ما بعد االستعمار مع حقبة االستعمار
االستيطاني والنضال المناهض لالستعمار ،على
الرغم من أن حالة ما بعد االستعمار قد فُرضت من
الخارج؛ أي مع أوسلو (ص .)125
يرى المؤلف أن طبيعة المسعى االستعماري
االستيطاني ،وقدرته على إبعاد المستع َمرين عن
إحساسهم بذاتهم ،تجعالن النضال من أجل
التحرر من إرث الحكم االستعماري مستم ًرا،
حتى إذا لم تستلهم الذاكرة الجمعية عما كان قبل
الوجود االستعماري (ص  .)133ومن هنا ،يدلل
الباحث على أن أهمية وجود المستع ِمر أو غيابه
محدود ٌة في تشكيل معنى التحرر أو عدمه.
يضاف إلى ذلك أن المستع َمرين مجبَرون على
التصرف ،كما لو أن المستع ِمر قد انسحب ،من
أجل االقتناع أو تذكير أنفسهم بأن التحرير جدير
بالنضال (ص  .((2()141وفي حالة ما بعد زوال
االستعمار ،يضطر المستع َمرون (سابقًا) إلى
النضال دائ ًما من أجلِ تحرير أنفسهم .هذا ألن
االستعمار االستيطاني عمل على تفكيك هوية
المستع َمرين (ص .)145

الشمالية .فهو يبحث في القلق تجاه مرحلة
ما بعد االستعمار التي تسود في الفترة التي
تسبق انسحاب /تفكيك الحكم االستعماري،
ونضاالت شعوب هذه البلدان من أجل التحرير،
حتى بعد انسحاب المستع ِمر .وأثبت الباحث أن
المستع َمرين يولون مرحلة "ما بعد االستعمار"
اهتما ًما كبي ًرا ،حتى في المرحلة التي تسبق
انسحابَ /دحر المستع ِمر ،ليس أقله االهتمام
بشكل المجتمع الوطني الذي سيتشكل في تلك
المرحلة (ص .)145–142

مالحظات نقدية
ناقش كتاب تفكيك استعمار فلسطين :حماس
بين مناهضة االستعمار وما بعد االستعمار نقديًا
طريقة حكم حركة حماس لقطاع غزة وعالقتها
بمسألة التحرير ،أو "اللحظة الطويلة" بحسب
وصفه ،معتم ًدا على بحث إثنوغرافي ،ليدرس
تحول حركة حماس من حركة مقاومة إلى حركة
تزاوج بين المقاومة والسلطة في إدارة القطاع،
لتقع بذلك على تقاطع مواجهة االستعمار وما بعد
االستعمار .مع ذلك ،ثمة بعض المالحظات التي
يمكن اإلشارة إليها:

في هذا السياق ،يربط الباحث بين نموذج
االستعمار االستيطاني في فلسطين ونماذج
أول ،إن تركيز الكتاب على االنتقادات الموجهة
ً
أخرى من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتنزانيا إلى حماس بوصفها حكومة يتجاهل وجود
وكوبا والهند واإلكوادور والجزائر وأميركا شريحة راضية عن حكم الحركة ،إلى جانب
شريحة أخرى تفرق بين حماس في الحكم
( ((2ت ـت ـص ــرف ح ـمــاس بــالـفـعــل ف ــي أحــاي ـيــن ك ـث ـيــرة ب ــأن فلسطين
تـحــررت أو عـلــى وش ــك ذل ــك؛ وم ــن آخ ــر األمـثـلــة عـلــى ذل ــك عقد وحماس في القتال؛ حيث ترى أن حماس جيدة
الحركة
ً
مؤتمرا في  30أيلول /سبتمبر  ،2021بعنوان "وعد اآلخرة :في قتال المستع ِمر اإلسرائيلي ،ولكنها سيئة في
فلسطين بعد التحرير" ،برعاية قائدها يحيى السنوار .وقد هدفت
فـيــه إل ــى بـحــث كـيـفـيــة إدارة ال ـمــؤس ـســات اإلســرائ ـي ـل ـيــة بـعــد تـحــريــر الحكم ،وهو ما ينعكس في الشعار المتداول في
فلسطين ،الذي سيقع خالل سنوات قليلة ،بحسب زعمها ،ينظر :غزة" :مع حماس في الحرب وضدها في ِ
السلم".
"بالفيديو والصور مؤتمر 'وعد اآلخرة' يبحث مرحلة ما بعد تحرير
فلسطين" ،شـهــاب ،2021/9/30 ،شــوهــد فــي  ،2021/10/25في :لم يظهر هذا التفاوت في اآلراء تجاه حماس
 https://bit.ly/2Z3n6OPفي ما استعرضه الباحث .وعلى الرغم من تركيز
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الكتاب على االنتقادات لحكم حماس واعتماده
على بحث ميداني في ذلك ،فإنه لم ِ
يأت على ذكر
بعض الحراكات الشعبية الالفتة التي عكست مدى
تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية
في ظل عمل حماس كحكومة ،مثل حراك 15
آذار /مارس  2011إلنهاء االنقسام ،وحراك 29
نيسان /أبريل  .2014وهو ما كان من شأنه أن يثري
تحليل الكتاب ،خاص ًة أن تقارير دولية عديدة
حذرت من صعوبة العيش في قطاع غزة في ظل
استمرار الحصار المفروض عليه ،حتى أن بعض
هذه التقارير كان قد أشار منذ فترة إلى أن القطاع
قد يصبح "غير صالح للسكن" بحلول عام ،2020
إذا استمرت االتجاهات االقتصادية الحالية(،((2
وها قد تجاوزنا هذا التاريخ.
ثان ًيا ،ناقش الكتاب فكرة التحرير بالمعنى
المجرد ،بعي ًدا عن مدى واقعيتها وفق الظروف
الراهنة .إضاف ًة إلى ذلك ،عن أي فلسطين
محررة يتحدث الكاتب في سياق مناقشته فكرة
التحرير؟ أيتحدث عن فلسطين في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،أم يتحدث عن فلسطين كامل ًة تشمل
األراضي الواقعة تحت الحكم المباشر لالستعمار
االستيطاني؟ ومن ث ّم فإن عدم تحديد الكاتب
لجغرافيا بحثه يجعل من الصعب تقييم الفكرة
التي ينطلق منها .وعند سؤال المؤلف عن أي
فلسطين ُمح َّررة يتح ّدث ،فقد أشار بأ ّن الكتاب أقل
اهتما ًما بالمعايير الجغرافية للتحرير الفلسطيني،
ويؤكّد على أ ّن التح ُّرر الذي يقصده هو كفاح
السكان األصالنيين الستحضار هوية أصالنية
)(21

"Gaza Could Become Uninhabitable in Less than
Five Years Due to Ongoing 'De–development'– UN
Report," UN News, 1/9/2015, accessed on 26/9/2021, at:
https://bit.ly/337Wtr2

حكم االستعماري( .((2يتجاهل
ال ترتبط بإرث ال ُ
فاعل أساسيًا في معرض حديثه
ً
الباحث كذلك
عن مسألة التحرير ،وهو االستعمار االستيطاني
نفسه المتجسد في "إسرائيل" ،فأين فاعلية هذا
الطرف في مسألة التحرير؟ وما مدى إمكانية
التغلب عليه ،أو التفاوض معه حتى (بحسب نهج
السلطة الوطنية الفلسطينية) ،أو سماحه بقيام دولة
فلسطينية؟ وأين؟
يأخذنا تحليل سومديب سين إلى القول إنه
يذهب في مواضع كثيرة من كتابه إلى الحديث
بطوباوية عن التحرير ،من دون إدراك صعوبة
الواقع الفلسطيني وتعقيداته المتجذرة في طبيعة
االستعمار االستيطاني الصهيوني ذاته ،وأن قيام
دولة فلسطينية يقترب من االستحالة نظ ًرا إلى
عدة عوامل لم يتطرق إليها المؤلف( .((2أضف
إلى ذلك أن تجاوز لحظة التحرير ،بوصفها
مهول ،يتطلب مزي ًدا من البحث ،مع
ً
حدث ًا
ربطه بالمعطيات الراهنة والعوامل الخارجية
مثل موقف اإلدارة األميركية
كذلك ،نذكر منها ً
( ((2سومديب سين ،مقابلة بالبريد اإللكتروني.2021/10/25 ،
( ((2ينظر ً
مثل:

Mehran Kamrava, The Impossibility of Palestine:
History, Geography, and the Road Ahead (New Haven:
Yale University Press, 2016); Ali Abunimah, One
Country: A Bold Proposal to End the Israeli–Palestinian
Impasse (New York: Metropolitan Books, 2006); Hani
Faris, The Failure of the Two–State Solution: The
Prospects of One State in the Israel–Palestine Conflict
(London: I. B. Tauris, 2013); Caroline Glick, The Israeli
Solution: A One–State Plan for Peace in the Middle East
(United States: Crown Forum, 2014); Jamil Hilal, Where
Now for Palestine? The Demise of the Two State Solution
(London/ New York: Zed Books Ltd, 2007); Rashid
Khalidi, The Iron Cage: The Story of Palestinian
Struggle for Statehood (London: One World Publications,
2007); Benny Morris, One State, Two States: Resolving
the Israel/ Palestine Conflict (New Haven: Yale
University Press, 2009).
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تجاه القضية الفلسطينية ،وموجة التطبيع
العربي – اإلسرائيلي التي بدأت عام 2020
وتأثيراتها ،قبل التطرق إلى تفكيك األوضاع
االجتماعية واالقتصادية والسياسية في حقبة
ما بعد االستعمار .إن عناية المؤلف بتلك
الحقبة وتجاوز ما أسماه تكييف حقبة ما بعد
االستعمار ،في حاجة في الحقيقة إلى إعادة
نظر.
أخي ًرا ،يُع ّد هدف الكتاب ،المتمثل في عولمة
حا ،إال أن قياس
ً
دراسة حماس،
عمل بحثيًا طَمو ً
أثره يستلزم بعض الوقت .وإذا اعتبرنا وجود
أدبيات عديدة تسلك منحى مقارنًا ،بعضها
يعمل على تعزيز فكرة ترابط النضال األممي،
وبعضها اآلخر ينطلق من فكرة األصالنية وأهمية

المراجع

التضامن بين السكان األصالنيين( ،((2فإنه يمكن
القول إن الكتاب حقق إلى حد ما هدفه في
ربط تجربة فلسطين بالتجارب العالمية األخرى
للنضال المناهض لالستعمار ،وبتصورات شكل
دولة ما بعد االستعمار ،وبمفاهيم التحرر التي
تتجاوز خصوصية فلسطين ،حيث تتشارك أغلبية
الشعوب ،التي مرت بتجربة مماثلة ،القلق ذاته
تجاه مرحلة ما بعد االستعمار التي تسود في الفترة
التي تسبق تفكيك الحكم االستعماري.
( ((2ينظر ً
مثل :حميد دباشي" ،ماذا تمثل فلسطين بالنسبة إليه
أو م ـ ــا ال ـ ــذي ي ـم ـث ـلــه ل ـف ـل ـس ـط ـي ــن؟" ،فـ ــي :ال ـت ـض ــام ــن ب ـي ــن ال ـس ـك ــان
األص ـل ـي ـي ــن :شـ ـه ــادات ونـ ـص ــوص ،س ــوزان ــا هـيـنـتــي وغ ـ ــاري فــولــي
[م ـ ـحـ ــرران] ،ت ـقــديــم ح ـم ـيــد دب ــاش ــي (رف ـ ــح :م ـج ـلــة ،)2021 ،28
ـاور:
ص 21–18؛ مجد أبــو عــامــر" ،تمييز التضامن وتغيير الـ ُـمـحـ َ
ن ـح ــو إعـ ـ ــادة ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي األص ــانـ ـي ــة ف ـل ـس ـط ـي ـنـ ًـيــا وفـ ــي فـلـسـطـيــن
أصالنيا" ،في :المرجع نفسه ،ص .30–23
ً
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مقدمة
يأتي كتاب ال مستوطن وال محالني:
صناعة األقلّيات الدائمة وتفكيكها(((،
لألنثروبولوجي األوغندي محمود ممداني،
امتدا ًدا لسلسلة مهمة من دراساته التي تبحث في
آليات الحكم االستعماري المباشر وغير المباشر
واستتباعاته .ففي كتابه البارز المواطن والرعية(((،
قدم ممداني دراسة تاريخية استُخدمت مرج ًعا
مركزيًّا في الدراسات ال ُمهتمة باإلرث االستعماري
بخاصة ،وتبعاته السياسية على
المتأخر في أفريقيا
ّ
دول ما بعد االستعمار بعا ّمة.
في هذا الكتاب ،يعود ممداني إلى االشتغال
بالتحليل المقارن للمواطن والرعية ،مع التركيز
على التجليات المختلفة للحكم االستعماري غير
المباشر؛ آليات بنائه وعواقبه ومحتواه (ص ،)13
بتوسعٍ أكبر في وحدات التحليل ودراسات
لك ْن ّ
الحالة ،ليق ّدم أطروحة ذات نطاق أكثر عالمي ًة
تُعيد مساءلة العالقة بين القومية والدولة الحديثة
واالستعمار بوصفه جز ًءا ال ينفصل عن المبنى
السياسي الحديث (ص  .)18في سبيل ذلك،
ُؤصلها المبادئ
يُركّز المؤلف على العالقة التي ت ّ
األساسية للنظرية الليبرالية ،من قبيل "التسامح"
بين "أغلبية" و"أقلية" ،و"مستوطن" و"محالني"،
وتبعات هذه الثنائيات على النشاط السياسي في
دول المتروبول واالستعمار ،ليخلص إلى نتيجة
سياسي في أصله،
مفادها أ ّن العنف المتطرف
ٌّ
ويتطلب تواطؤ عد ٍد من ال ُنظم لتحقيق أهدافه،
وهو ليس قاص ًرا على عمل إجرامي و /أو فردي.
(1) Mahmood Mamdani, Neither Settler nor Native: The
Making and Unmaking of Permanent Minorities
(Massachusetts/ London: Belknap Press of Harvard
University Press, 2020).
)(2

Mahmood Mamdani, Citizen and Subject:
Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism
(Princeton: Princeton University Press, 1996).

يناقش المؤلف في مقدمة الكتاب "السيرة الذاتية"
للدولة الحديثة لحظة والدتها ،ويُق ّدم مداخلة
مفادها أ ّن السيرة المتداولة – مع توقيع معاهدة
ويستفاليا عام  – 1648تبدأ متأخر ًة عن لحظة
الوالدة الفعلية ،التي يترتب عليها تقديم دروس
"أخالقية" خاطئة عن هذه اللحظة؛ ففي هذه
وحل لعقو ٍد
السيرة تظه ُر والدة الدولة كأنّها نتيجة ّ
من الحروب التي انتشرت في أوروبا .ولذا ،فإ ّن
هذه القصة تر ّوج لظهور الدولة الحديثة ،بوصفها
حل يع ّزز التسامح واحترام السيادة (ص .)6–1
ًّ
في حين يرى المؤلف أ ّن اللحظة الفعلية لبدايات
ظهور الدولة القومية التي نعرفها اليوم تعود إلى
عام  1492في أيبيريا ،وأنّها أسست لتطور ظاهرتين
رئيستين :األولى هي التطهير العرقي الذي مارسته
الملَكية القشتالية ضد كل من اعتُبر "غري ًبا"،
لخلق وطنٍ قومي "متجانس" (ص  .)1أ ّما الثانية،
فتتعلق بغزو الهنود (الحمر) في األميركتين عام
ُ
 ،1492والقيام بعمليات التطهير العرقي ذاتها التي
شملت مسلمي أيبيريا ويهودها .بعد هذا الطرح،
يخلص المؤلف إلى أنه ،بإعادة قراءتنا لتاريخ
بداية ظهور الدولة الحديثة ،يتّضح أ ّن االستعمار
الحديث ليس حدث ًا طارئًا على الدولة القومية ،بل
كل من
هو جزء ال ينفصل عن مبناها .فقد ُولد ّ
االستعمار والدولة الحديثة من رحم تشكّل الدولة
القومية ،وبذلك يستنتج أ ّن القومية لم تسبق
االستعمار ،وأ ّن االستعمار بدوره ال يمثّل أعلى
مراحل نشوء القوميات .وعلى أهمية األفكار التي
طرح المؤلف ،فإنّه لم يقدم األدلة الكافية التي
تدعمها ،بد ًءا با ّدعائه أ ّن الدولة الحديثة ولدت
في عام  ،1492وانتها ًء بالعالقة التي يؤسس لها
بين القومية واالستعمار ،وهو اال ّدعاء الذي يحتاج
إلى س ْب ٍر تاريخي للعالقة بين الظاهرتين .قد يعتقد
القارئ في هذه المرحلة أنه يقرأ ،فيما سيأتي،
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خ التفصيلي لهذه العالقة ،ولكنه ال يكاد
التاري َ
يجد أي متابعة للمسألة؛ إذ ت ِر ُد بضع فقرات في
المق ّدمة ما تلبث أن تتالشى في باقي الكتاب.
يق ّدم المؤلف حجة أساسية أخرى ،وهي أ ّن مفهوم
دخيل على الدولة القومية ،وأنّه أتى
ً
"التسامح" كان
في مرحلة متأخرة لحقن الدماء التي س ّببتها؛ وهذا
ما أ ّدى إلى إبرام معاهدة ويستفاليا لضمان السالم
داخل الدولة القومية المتشكّلة حديثًا (ص .)6–1
وهنا نجده يعيد مفهمة "األقلّيات" عبر قراءتها
في ضوء "التسامح" الناشئ بدوره مقابل الوالء
السياسي ،والذي عنى المعادلة اآلتية :التسامح
مشرو ٌ
ط ببقاء األقلّيات غي َر ُمه ِّدد ٍة لألغلبية القومية
(ص  .)9–6وقد قامت هذه المنظومة ،عبر تعريف
العالقة بين األغلبية القومية واألقلّيات ،بتقوية الدولة
القومية .وهو التسامح ذاته ال ُمع ّرف للطابع الليبرالي
اليوم في النظام السياسي الحديث .وبنا ًء عليه ،يحاج
المؤلف بأ ّن الحداثة السياسية المتجسدة في الدولة
القومية ،التي تضم غالبية قومية ،تعني بالضرورة
تشك ًّل مستم ًّرا ألقلّيات دائمة تكون محكومة ببنية
قائمة على سلب الحقوق والحرمان من العضوية
في الدولة القومية .من هنا ،يتّضح أ ّن مبنى الدولة
الحديثة عنيف في جوهره؛ وذلك نتيجة لألحداث
عرقي وإبادات
التي أسست لظهورها ،من تطهير
ّ
جماعية ،في سبيل خلق دولة قومية متجانسة .ويرى
المؤلف أ ّن هذه الحالة السياسية الجديدة المتمثلة
في الحداثة ،الّتي تتمركز – في أصلها وأيديولوجيّتها
وخطابها السياسي – حول أوروبا  ،Eurocentricقد
شكل مختلفًا في المستعمرات األوروبية.
ً
اتّخذت
فقد تمثّلت هذه الحداثة في الغزو الذي ال يريد
األوروبي –
"التسامح" إلّ مع من يُع ّد متحضّ ًرا؛ أي
ّ
المسيحي (ص  ،)2لذلك قام األوروبيون بالتوسع
ّ
في مه ّمات "التحضير" في المستعمرات ،من أجل
خلق نسخة مش ّوهة من الحداثة المتجسدة في
الدولة القومية كما ظهرت في أوروبا (ص .)9

ينتقل بعدها المؤلف إلى مساءلة عنف الدولة
القومية" :هل عنف بناء األ ّمة عمل إجرامي يستدعي
المقاضاة والعقاب؟ أم هل هو عمل سياسي يجب
أن يكون الرد عليه من خالل سياسة جديدة ،غير
قومية؟" يجيب بأ ّن هناك نموذجين رئيسين للتعامل
مع هذا العنف ،أ ّولهما هو "النموذج الجنائي"
الذي من خالله يُح َّدد الجناة ويُحاكَمون فرديًّا،
كما حدث في محاكمات نورمبرغ بعد الحرب
العالمية الثانية (ص  .)23–15أ ّما الثاني ،فهو
"النموذج السياسي" الذي يسعى للتعامل مع جميع
الفاعلين السياسيين بوصفهم ناجين ،وذلك من
أجل بناء دول ِة مواطن ٍة متساوية عوضً ا عن دولة
قومية ،كما حدث في جنوب أفريقيا بعد الفصل
العنصري (ص  .)16–15واإلنجاز العظيم لحركة
مناهضة الفصل العنصري – كما يرى المؤلف –
هو فهم العنف الذي يكمن في الفصل العنصري
على أنّه "سياسي" ،والسعي تب ًعا لذلك لمعالجة
المسألة بطرق سياسية يتحقق من خاللها تفكيك
االستعمار السياسي؛ وهذا المنحى ات ّخذ مسا ًرا
مختلفًا عن اتجاهات النموذج الجنائي الذي ساد
بعد انتصار نموذج الليبرالية الديمقراطية مع نهاية
الحرب الباردة (ص  .)16فالنموذج السياسي
يقوم على مقارب ٍة ترفض الهويّة السياسية للحداثة
شكل قوميًا؛ وبذا يتح ّول الهدف من
ً
التي تتّخذ
بناء دولة قومية إلى بناء دولة مواطنين متساوين.
ويرى المؤلف أ ّن هذه اللحظة كانت هي النهاية
التفاوضية للفصل العنصري التي أدت إلى ظهور
الديمقراطية غير العرقية ،nonracial democracy
والتي كان من الممكن أن يسعى النهج الجنائي
لدفعها في اتجاه آخر يسعى لمعاقبة الجناة وتحقيق
العدالة للضحايا؛ وهو األمر الذي من شأنه تحقيق
عدالة لحظية لن ت ُسهم في الدفع نحو إصالح
سياسي مستدام (ص  .)17–16وفي هذا السياق،
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بسط المؤلف مداخلته ،عبر استعراض سلسلة من الجماعية ،من قبيل تحسين النسل ،التي ر ّو َج
يُ ّ
لها األميركيون في نهاية القرن التاسع عشر
دراسات الحالة على امتداد ستّة فصول.
والقرن العشرين .ويج ُد تباي ًنا في سردية كال
الدولتين حول بنائها لألمة؛ ففي حين يتجاهل
أو ً
ال" :سؤال الهنود الحمر في
األميركيون تاريخهم االستعماري ،نرى كيف
الواليات المتحدة"
أ ّن األلمان ما زالوا يحاولون التكفير ع ّما حدث
في الفصل األ ّول ،يسرد المؤلف كيف تشكّلت
(ص .)39–37
الدولة في الواليات المتحدة األميركية بوصفها
نظام استعما ٍر استيطاني مستمر إلى يومنا هذا ،وفي الحالتين ،لم يُفهم المعنى السياسي لإلبادة
َ
شجب كِال الشعبين اإلبادة
بل أول نموذج لدولة استعمارية حديثة (ص  .)38الجماعية؛ حيث
َ
ّ
عمل عنصريًّا .لكن لم يعترف
ً
الجماعية بوصفها
ويوضّ ح أنّه على الرغم من أ ّن الواليات المتحدة
"عمل
ً
أي منهما بأ ّن اإلبادة كانت في الوقت نفسه
ليست الدولة االستعمارية الوحيدة في العالم،
جا"؛ إذ أ ّدت إلى "إنتاج" الدول القومية القائمة
منت ً
فإنّها فريدة من نوعها من حيث "فشلها في التع ّرف
اليوم ،والتي فُصلت فيها األغلبية الوطنية عن
على نفسها في المرآة" .ومن خالل استعراضه نظام
َ األقلية القومية .ويذكر المؤلف أ ّن ألمانيا قامت،
المحميات ،الذي يحكم األمريكيين األصليين
بعد رحيل اليهود ،بدعم إسرائيل بوصفها مالذًا
في الواليات المتحدة ،ويخضعهم لوضع قانوني لألقلية اليهودية التي لم تستطع االحتفاظ بها
يجعلهم مواطنين من درجة ثانية ومحرومين من ّ
أي بموجب الحداثة السياسية األوروبية (ص .)101
حقوق دستورية ،يأتي هذا االختيار – لتقديم الحالة ولذا ،فقد كان دعم ألمانيا إلسرائيل اعترافًا بذنب
يعكس
إل أنّه في الوقت ذاته
األميركية على بقية الحاالت األخرى – لتبيان الكيفية دولة الرايخ الثالثّ ،
ُ
التي ق ّد َم بها نظا ُم المحميات الهندية ،الذي يحكم فشل رؤية األيديولوجية القومية القائمة ،في كلٍ
جا ّ
المحالنيين بوصفه نموذ ً
مؤس ًسا ومرش ًدا لدول من ألمانيا هتلر وإسرائيل؛ فكال الدولتين سعت
االستعمار فيما بعد ،إلنشاء أنظمة حكم مستقرة ،من لتأسيس وطن لقومية متجانسة (ص .)103–102
خالل بناء قوانين "قبلية" و"عرفية"؛ كالذي حدث إ ّن حالة ألمانيا نموذجية ،هنا ،من خالل تطبيق
في جنوب أفريقيا .ويرى أيضً ا أ ّن مشروع بناء األ ّمة نهج العدالة الجنائية حصريًّا (كما حدث في
األميركية ،مع أنّه ليس األول من نوعه القائم على محاكمات نورمبرغ) .لقد استهدف مشروع "إنهاء
التطهير العرقي ،فإ ّن إبادة الهنود الحمر كانت أول النازية"((( الجناة األفراد ،وبذا فإ ّن هذا النهج قد
إبادة جماعية في العصر الحديث ،وكان تأثيرها قويًّا أهمل مساءلة المؤسسات والهياكل االجتماعية
في أماكن أخرى أهمها ألمانيا النازية (ص .)32
التي مكّنت الممارسات النازية وجرائمها

ثان ًيا" :نورمبرغ :فشل إنهاء
النازية"
يستهل المؤلف الفصل الثاني بإظهار الكيفية
ّ
التي درس بها هتلر بعناية معاملة الهنود
الحمر في الواليات المتحدة ،وتبريرات اإلبادة

النهج الذي جرى فيه
سائل
(ص ُ .)105–103م ً
َ
التعامل مع الفظائع النازية ،يُظه ُر المؤلف كيف
ٍ
انحرافات غي َر سياسية عن
أ ّن هذه الجرائم لم تكن
((( "إن ـ ـه ـ ــاء الـ ـن ــازي ــة" ه ــي ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي اخ ـت ــرت ـه ــا تــرج ـمــة
لمصطلح  ،Denazificationوتعني تفكيك النازية أو نزعها
عن المبنى السياسي الذي كانت تنشط فيه.
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الحداثة ،بل كشفت عن جذور اإلبادة الجماعية
الكامنة في الحداثة السياسية .بعد ذلك،
يستحضر محاكمات نورمبرغ مثالً على النموذج
الجنائي المذكور سابقًا؛ حيث جرت محاكمة
القادة النازيين ،مع إهمال األصول السياسية
للهولوكوست ،أي الدولة القومية التي لم يُ ّ
شك
فيها قط (ص .)27–26

ً
ثالثا" :المستوطنون
والمحالنيون في دولة الفصل
العنصري في جنوب أفريقيا"
في الفصل الثالث ،يُب ّين المؤلف كيف يُمكن نزع
الطابع السياسي عن الدولة القومية عن طريق تحويل
جميع المواطنين إلى ناجين ،وإن كان ذلك على
تظل الهويات الق َبل ّية
المستوى العرقي فقط ،حيث ّ
راسخة في جنوب أفريقيا المعاصرة (ص .)180
وعلى عكس ألمانيا ،فقد تعامل المجتمع المدني
في جنوب أفريقيا مع الفصل العنصري ،ليس
بوصفه مسألة جنائيّة فقط ،بل بوصفه قضية سياسية
أيضً ا .وبعبارة أخرى ،فإ ّن النضال المناهض للفصل
بدل من سعيه للعثور
العنصري في جنوب أفريقياً ،
على أفراد مذنبين بارتكاب مخالفات جنائية،
قد سعى لتأسيس نظام سياسي جديد ،يُمكن
فيه للجميع المشاركة خارج قواعد نظام الفصل
العنصري السياسي .وبقدر ما كانت هذه العملية
معقّدة ومليئة بالتنازالت والصراعات ،فقد كانت
ّ
تدل على الوعد بإنهاء االستعمار وتفكيكه.
في هذا السياق ،يعود المؤلف إلى محاضرة
ق ّدمها في جنوب أفريقيا عام  ،1998يتساءل
فيها" :متى يُصبح المستوطن محالنيًا؟" ،ويُجيب
بصرامة حا ّدة" :أب ًدا" (ص  ،)144وذلك بتأسيس
جة مفادها أ ّن دولة االستيطان هي التي صنعت
ح ّ

المحالني؛ فهو "اآلخَر" الذي اخترعه المستوطن
ليعيد إنتاج نفسه .ولذا فقد كان النضال ض ّد
الفصل العنصري قائ ًما على تدمير ثنائ ّية
المستوطن والمحالني من خالل إعادة تشكيلهما
بوصفهما ناج َي ْين (ص  .)144جرى ذلك عبر تب ّني
نو ٍع من الر ّد على العنف المتط ّرف يتح ّدى منطق
نورمبرغ – أي منطق فصل الجناة عن الضحايا –
من خالل التفكير في العنف المتط ّرف بوصفه
عمل سياس ًيا وليس إجرام ًيا /جنائ ًيا .وبذا تمكّن
ً
أهل جنوب أفريقيا من جعل التركيز ،ال على
التجاوزات الفردية للقانون بل على مساءلة
فبدل من
ً
حت بهذه التجاوزات،
البنى التي سم َ
ِ
لكشف الحقيقة ومعاقبة
اللجوء إلى المحاكمة
تفاوض أهل جنوب أفريقيا على
المخالفين،
َ
ستجعل النظام السياسي أكثر
ُ
اإلصالحات التي
وعدل ،مع االعتراف بضرورة جلب الجناة
ً
شمول
ً
أيضً ا إلى الساحة السياسية (ص .)148–144

رابعا" :السودان :االستعمار
ً
واالستقالل واالنفصال"
في الفصل الرابع ،يستخد ُم المؤلف حالة
السودان لفهم الكيفية التي بُنيت بها الهوية
العربية ث ّم أعيد إنتاجها من أجل تكوين أغلبية
وطنية؛ وذلك ما أ ّدى إلى انفصال جنوب
السودان حينما استحال إنشاء "سودان جديد"
ينز ُع الطابع السياسي عن العرق (ص .)197
ويرجع هذا االنفصال إلى عواقب الحكم
االستعماري البريطاني غير المباشر في أوائل
س الحدود عرقيًّا وأعاد
القرن العشرين ،الذي سيّ َ
تشكيل االختالف الثقافي بوصفه اختالفًا قَبل ًّيا/
عرقيًّا .وبذا فقد حك َم ورثة العقلية االستعمارية
كما كان يحك ُم البريطانيون ال كما فعل
أسالفهم قبل االستعمار ،حيث كان ما يعرف
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اآلن بالسودان وجنوب السودان موط ًنا للتنوع يعيد التفكير في العالقة بين الخارجي والداخلي،
البشري .لكن على مدار مئة عام خلت ،غدا هذا وبالتوقف عن إعادة إنتاج النظام السياسي الذي
التن ّوع مصد ًرا للصراع بسبب هندسة البريطانيين أنشأه االستعمار البريطاني (ص .)248
للمجتمع بنا ًء على نظرتهم األوروبية المغرقة في
خامسا" :السؤال اإلسرائيلي/
األيديولوجية العرقية ،مح ّولين بذلك االختالفات
ً
الثقافية إلى سياسية ،عبر خلق حواجز قانونية الفلسطيني"
ومادية بين الجماعات – التي كانت مختلطة يُركّز المؤلف في الفصل الخامس على الحالة
في السابق – لترسم بين أفرادها حدو ًدا لم تكن الفلسطينية /اإلسرائيلية ،لكونها المحاولة األخيرة
موجودة من قبل ،ما منعهم من تطوير تضامنيات ألغلبية قومية تحكم أقلية؛ وذلك عبر مقارنة هذه
خارج القبيلة (ص .)201–200
دروسا مه ّمة
الحالة بحالة جنوب أفريقيا التي تقدم
ً
لقد استفاد المشروع االستعماري في السودان
من نمطين عريضين من التنوع اللغوي والعرقي؛
غل الفرق اللغوي لفصل العرب عن
حيث استُ ّ
قسمت
الجماعات األخرى المختلفة إثن ًّيا ،والتي ّ
أيضً ا إلى مجموعات ثقافية .لقد كان اختراع
جا
هذا التمييز بين المستوطنين والمحالنيين نتا ً
إل أ ّن التاريخ كان
لأليديولوجية والقانون م ًعاّ ،
له دور محوري كذلك ،عبر بناء سردية عن
ماضي السودان الثقافي ،في خلق هويّات جديدة
للسكان المحالنيين (األفارقة) وترسيخها مقابل
المستوطنين (العرب) (ص .)213–206

وبنا ًء عليه ،يرى المؤلف أ ّن االستعمار لن ينتهي
إل بنهاية هذه الثنائيات ،بد ًءا بإنهاء مسألة تقرير
ّ
إل من خالل
المصير ال َق َبلي ،الذي لن يحدث ّ
تح ّول في الخيال السياسي؛ أي أن يتوقّف جنوب
السودان عن تخ ّيل نفسه بوصفه محالن ًيا ،ويسعى
عوضً ا عن ذلك للمطالبة بمشروع يتساوى فيه كل
المواطنين سياس ًيا؛ ما يعني اإلطاحة بالبريطانيين
وباتفاقية السالم الشامل ،واستبدالها بفكرة
الدولة دون األ ّمة (ص  .)249–246من هنا يبدأ
إنهاء االستعمار السياسي في السودان وجنوب
السودان؛ وذلك بخلق تاريخ جديد من الداخل

بتح ّديها الفرضية القائلة إ ّن االختالف الثقافي يعني
بالضرورة اختالفًا سياس ًيا .وهو بالتحديد ما تقوم
عليه العقيدة الصهيونية ،أي :تحويل تجربة أن
يكون المرء يهوديًّا – وهي تاريخ ًّيا مسألة دينية –
إلى تجربة قومية تنصهر فيها الدولة والمجتمع في
هويّة واحدة؛ فالحفاظ على المجتمع اليهودي
يعني أن تحافظ على الدولة اليهوديّة (ص –250
يعرض المؤلف ثالثة
 .)251ولتفكيك هذه العقيدة،
ُ
دروس من جنوب أفريقيا :أ ّو ًل ،أن يُفهم أ ّن النضال
المعادي للتفرقة العنصريّة قد انتصر حين ح ّول نفسه
من نضال عسكري إلى نضال سياسي (ص –164
)166؛ ثانيًا ،عدم تقسيم الضحايا إلى مجموعات
منفصلة ،بل توحيدها (ص )149–148؛ ثالثًا،
االستفادة من وعي القوى المعادية للعنصرية من
خالل التوحيد الضروري لتلك القوى ،ثم االنتقال
إلى تحالف أوسع يض ّم البيض (ص .)190–169

متكامل
ً
يُناقش المؤلف الصهيونية بوصفها تطبيقًا
ٍ
ظروف استعمارية،
للحداثة األوروبية في ظل
وعلى الرغم من أ ّن القومية جعلت حضور اليهود
مستحيل ،فإنّنا نجدهم ينغمسون في
ً
في أوروبا
األيديولوجيا نفسها التي حرمتهم من المساواة
في أوروبا .فقد قرر الصهاينة أ ّن الخيار الوحيد
لليهود هو دولة خاصة بهم ،وبفعلهم هذا أصبحوا
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"هم الظالمين ،أل ّن المرء في الدولة القومية يُمكنه
فقط أن يكون إ ّما الظالم أو المظلوم ،وإ ّما األغلبية
أو األقلّية ،وإ ّما األمة أو اآلخر" (ص .)251
ويوضّ ح المؤلف أ ّن اليهود العرب بالتحديد يمثّلون
خاصا للصهيونيّة؛ ألنّها تفترض أ ّن الهويّتين
تح ّديًا
ًّ
العربية واليهوديّة ال تتّفقان ،وأ ّن إحداهما معادية
لألخرى حت ًما ،وإال لما كانت هناك حاجة إلى
دولة يهودية في فلسطين التاريخية (ص .)253
من هنا ،فإنّه يُش ّدد على ضرورة التمييز بين اليهود
جوا" إلى فلسطين والمستوطنين؛ فقد
الذين "ح ّ
اختار اليهود المهاجرون االنتماء إلى جماعة
محلية سياسية كانت موجودة قبلهم ،وليس إنشاء
جماعتهم الخاصة (ص  .)253لقد أ ّدت الجهود
الصهيونية الرسمية إلى تقويض اإلرث العلماني
للصهيون ّية – ومباركة الميول الدينية المتط ّرفة لدى
كل من المزراحيم وجاليات أخرى – ما أ ّدى إلى
خ التديّن والمستوطنين في األراضي المحتلّة،
ض ّ
ج اإلحساس
وهو األمر الذي يرى المؤلف أنه "أ ّ
ج َ
بوعي وطني فلسطيني" (ص .)255–245

العنف ،الذي يرى أنّه سياسي بامتياز وأنّه ينطلق من
سؤال األ ّمة واآلخر (ص  .)327وهو ما يتطلب فهم
التح ّديات السياسية التي ولدت لحظة االستقالل،
واالعتراف بالتبعات واآلثار السياسية لالستعمار
الذي لم يقتصر دوره على رسم الحدود الخارجية
فحسب ،بل امت ّد إلى رسمها داخل ًيا كذلك
"التحسر"
(ص  .)328–327وهذا يعني تجاوز فكرة
ّ
قسمت المجتمعات المتشابهة
على الحدود التي ّ
ثقاف ًّيا؛ إذ يرى المؤلف في هذا الخطاب إعادة إنتاج
لأليديولوجية االستعمارية الحداثية التي ترى أ ّن
الحدود يُفترض أن تبنى على أساس إثني – عرقي.

وهكذا ،يرى المؤلف أ ّن التح ّدي الذي يواجه
مناهضي االستعمار هو إعادة تص ّور المجتمع
أص َل االستعمار
السياسي من دون الفئات التي ّ
الختالفها .ويخت ُم هذا الكتاب بالتشديد على أ ّن
إنهاء االستعمار السياسي يبدأ بتجريد الدولة من
كونها أ ّمة وموق ًعا للهوية السياسية؛ وهو ما يتحقّق
عبر مراعاة مجتمع الناجين ،واالهتمام بمستويات
اإلقصاء التي هي نتيجة ضرورية لتشكّل الدولة
يخت ُم المؤلف هذا الفصل بنقاش حول حل
القومية (ص .)330
الدولتين – الذي انتهى – مع اتفاق أوسلو ،داع ًيا فيه
إلى تفكيك الصهيونية بالتطلع إلى نموذج جنوب
مالحظات نقدية
أفريقيا من أجل البحث في ُسبل فصل الدولة عن
األمة ،مفترضً ا أن في صلب تفكيك الصهيونية يُع ُّد كتاب ال مستوطن وال محالني :صناعة
ّ
ما يجعل من إسرائيل دولة – ال قومية – "لجميع األقلّيات الدائمة وتفكيكها مه ًّما بقدر ما هو
إشكالي ،لالعتبارات التالية:
مواطنيها" (ص .)255

سادسا" :تفكيك استعمار
ً
المجتمع السياسي"
يعيد المؤلف ،في الفصل األخير ،قراءة العنف
المسيطر على مجتمعات ما بعد االستعمار ،الذي
زُرعت جذوره في فترة االستعمار وتع ّزز في فترة
ما بعد االستقالل ،من خالل أشكلة نوع هذا

حل
أ ّولً  :نموذج جنوب أفريقيا ،الذي يطرحه ًّ
حا إلنهاء االستعمار ،ال يزال يواجه صعوبات
مقتر ً
عديدة؛ فقد كان من المتوقع أن تُصبح الهويات
العرقية ،التي م ّيزت صراع الفصل العنصري في
جنوب أفريقيا ،أقل أهمية مع ازدياد "التسامح
السياسي" ،إلّ أ ّن الحالة اليوم تشير إلى صعود
في االنقسامات العرقية والصراع العنصري إلى
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القدر ذاته من الخطورة – إن لم يكن أكثر م ّما كان والسيادة في عالم ينتظم على نح ٍو متزايد حول
عليه – في بداية عمل لجنة الحقيقة والمصالحة الدولة القومية(((.
(((
 . TRCفما زالت العالمات والسمات العنصرية إ ّن هذا التعامل مع الساكن المحالني ،بوصفه
مصد ًرا للصراع في شتى مناحي الحياة في جنوب ذاتًا غير فاعلة ،ينب ُع من إشكال آخر يتمث ُّل في
أفريقيا ،ويظهر ذلك ،بصورة واضحة ،داخل عدم تفاعل المؤلف مع ما كتبه الفلسطينيون حول
األحزاب السياسية وفيما بينها ،ويُمكن القول إ ّن التحرر الوطني ،وإنهاء االستعمار ،وشكل الدولة
وخصوصا أ ّن معظم ما كُتب
تجربة العدالة االنتقالية في جنوب أفريقيا قد عززت التي يطمحون إليها،
ً
هي أيضً ا ،في بعض الحاالت ،من أهمية الهويات يخلص إلى استنتاجات مختلفة ،بل معاكسة لما
العرقية واإلثنية(((.
ِ
يكتف المؤلف بهذا ،بل قام في نقطة
يطرحه((( .ولم
تأسيسا على ما سبق ،هناك إشكال صريح
ثانيًا:
ً
في محاولة المؤلف إعادة إنتاج الحل في جنوب
أفريقيا ضمن السياق الفلسطيني ال ُمنطلق من
تجاوز عنف الدولة القومية – عبر المساواة
أي محاسبة
بين الجاني والضحية – من دون ّ
أو معاقبة ،وبال توضيح لكيفية القيام بذلك من
دون إعادة أنظمة عدم المساواة وتكريسها.
ثالثًا :رغم فكرة أ ّن القومية التي ولدت ،ظاهر ًة
ومفهو ًما ،في سياق أوروبي ،تقوم في األساس
على العنف ،فإ ّن النتائج التي يخلص إليها المؤلف
وخصوصا ألنّنا
انطالقًا من هذه الحجة إشكالية،
ً
نستعملها في سياق دولة استيطانية استعمارية –
في السياق الفلسطيني تحدي ًدا – إذ تشير ،عن
قصد أو غير قصد ،إلى أن المجتمعات ال ُمستع َمرة
لم تكن لديها سلطة أو رأي في تطوير هويّاتها.
وعالو ًة على ذلك فإنّه لم يتطرق إلى أ ّن الجماعات
ال ُمستع َمرة استخدمت القومية ،التي فرضتها عليها
الحداثة ،وسيل ًة للتحرر والمطالبة بتقرير المصير
(4) Deborah Posel, "Race as Common Sense: Racial
"Classification in Twentieth–Century South Africa,
African Studies Review, vol. 44, no. 2 (2001), pp. 87–114.
(5) Karen E. Ferree, Framing the Race in South Africa:
The Political Origins of Racial Census Elections
–(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), pp. 92
103.

أخرى بتمثّل خاطئ ألفكار عزمي بشارة ،م ّدع ًيا أن
بشارة كان يدفع نحو مشروع دولة دون أ ّمة ،مستشه ًدا
بنشاطه في الكنيست وتأسيسه حزب التجمع
(ص  ،)324–319وهو عكس ما دفع إليه ودافع عنه
بشارة ،الذي كانت مساهمته في النضال الفلسطيني
ُ
تهدف إلى دفع المواطنين الفلسطينيين بعي ًدا عن
االنصهار داخل إسرائيل ،والتعبير عن مطالبهم
ليس فقط بوصفهم أقلّية دائمة "مع بعض الحقوق
الليبرالية ،ولكن كسكان أصالنيين يطالبون بحقوق
جماعية ويؤكدون هويّتهم الوطنية الفلسطينية"(((.
وإضاف ًة إلى ذلك ،فقد قرأ المؤلف التاريخ
الفلسطيني بصورة خاطئة في أكثر من موضع في
هذا النص ،بد ًءا بتصويره االنتفاضة الثانية على أنها
محاولة من الفلسطينيين إلعادة بناء إسرائيل دول ًة
لجميع مواطنيها ،وليست انتفاض ًة من أجل حقوق
حرِموا منها (ص  .)319–313وكذلك قرأ
وطنية ُ
حا من
االنتفاضتين األولى والثانية ،بوصفهما كفا ً

((( أستعين في هذه النقطة بمراجعة دانا الكرد ،التي بالرغم
من اختالفي النظري مع تعاملها مع مسألة القومية ،فإنها تقدم
مداخلة نقدية مهمة للحلول التي يطرحها ممداني فــي ظل
المعطيات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية اليوم.

Dana El Kurd, "Do Palestinians Really Want a South
African Solution?" +972 Magazine, 14/7/2021, accessed
on 13/9/2021, at: https://bit.ly/3lfD4MI
Ibid.
Ibid.

)(7
)(8
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 نقص مماثل في االهتمام باألعمال الكالسيكية،ح مسلّح
ٍ أجل التغيير السياسي لم ينط ِو على كفا
ً
مهمل بذلك الطابع المختلف واالستراتيجيات حول التفاعل بين االستعمار والدول القومية
(((
. المختلفة المتّبعة فيهما
 ال تقلّل هذه االنتقادات من قدرة، ختا ًما.((1(والعنف
ّ  فإ ّن الكتاب لم يتعامل مع،وأخي ًرا
أي من المؤلفات القارئ على االندماج مع أطروحة المؤلف التي
 على الرغم من تركيزه على تستحق نقاشً ا مستم ًرا في حقل الدراسات القومية،الرئيسة حول القومية
 وثمة.((1(البناء الحديث للهويّات والدول القومية
. والحداثة السياسية عمو ًما،ّ على وجه الخصوص
(11) Étienne Balibar & Immanuel Maurice Wallerstein,
Race, Nation, Class: Ambiguous Identities (London: Verso,
1991); Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London:
Routledge, 1994), ch. 8 "DissemiNation: Time, Narrative
and the Margins of the Modern Nation"; Partha Chatterjee,
"Whose Imagined Community?," Millennium, vol. 20, no. 3
(March 1991), pp. 521-525; Partha Chatterjee, The Nation
and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories
(Princeton: Princeton University Press, 1993).

(9)

Ibid.

:(( ُينظر على سبيل المثال1(

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on
the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso,
2006); Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford:
Blackwell, 2006); Michael Mann, The Sources of Social
Power (Cambridge: Cambridge University Press, 1986);
Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford:
Basil Blackwell, 1986).
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من مساحة الضفة الغربية ،وتخضع لسيطرة أمنية
مقدمة
تحتل منتجات الحجر والرخام المرتبة وإدارية إسرائيلية شبه حصرية.
األولى من حيث السلع التي يُص ّدرها يتناول كتاب رجال الحجارة :الفلسطينيون
الفلسطينيون ،بنسبة  36.9في المئة من الصادرات ،الذين بنوا إسرائيل صناعة الحجر في فلسطين،
متقدمة على المنتجات الغذائية والزراعية
بوصفها أحد الموارد األساسية التي تحتاج إليها
والصناعية((( .ويُساهم قطاع صناعة الحجر
"إسرائيل" لبناء دولتها ومستوطناتهاُ ،مركّ ًزا على
والرخام في فلسطين ،الذي يضم نحو 1200
استغالل حجر العرب الفلسطينيين منذ مطلع
فضل
ً
منشأة ،ويوفر أكثر من  20000فرصة عمل،
القرن العشرين ،والع ّمال العرب الفلسطينيين
عن آالف فرص العمل في القطاعات المساندة،
العاملين في صناعة الحجر والرخام في
عائ ًدا سنويًا يبلغ نحو  700مليون دوالر أميركي،
بنسبة تصل إلى نحو  5في المئة من إجمالي الناتج "إسرائيل" ومستوطناتها((( ،بوصفهم عمالة
المحلي الفلسطيني  .(((GDPبحلول عام  ،2014ماهرة ورخيصة.
احتلت شركات إنتاج الحجر والرخام الفلسطينية تبدأ رحلة الكتاب بالسنوات األولى لالستيطان
مراتب متقدمة من بين أكبر منتجي الحجر والرخام الصهيوني في مطلع القرن العشرين ،وتمر عبر
على مستوى العالم ،ووصلت منتجاتها إلى
السنوات التي أعقبت نكبة الفلسطينيين في عام
أسواق أكثر من  65دولة .وهذا العدد كان يمكن
 ،1948بما في ذلك الكيفية التي تط ّورت بها
أن يتضاعف ،لوال استغالل سلطات االستعمار
هيمنة المستع ِمر على الحجر الفلسطيني ،وأصبح
الشركات الفلسطينية العاملة في صناعة الحجر
فيها الفلسطينيون القوة العاملة الرئيسة لبناء المدن
والرخام والعاملين فيها ،ومنعها من الحصول
والمستوطنات االستعمارية بعد حرب حزيران/
على تصاريح عمل جديدة بسبب وجود معظمها
في منطقة "ج"((( التي تُشكل نحو  61في المئة يونيو  ،1967وتصل إلى الفترة التي أعقبت
توقيع منظمة التحرير الفلسطينية إعالنًا للمبادئ
((( ميرنا جاسر ورشاد يوسف ،التقرير اإلحصائي الشهري من بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت مع حكومة
واق ـ ــع ال ـس ـج ــات اإلداري ـ ـ ــة لـ ـلـ ــوزارة آب  ،2021وزارة االق ـت ـصــاد
الوطني ،اإلدارة العامة للسياسات والعالقات االقتصادية ،دائــرة "إسرائيل" في أيلول /سبتمبر ( 1993اتفاقية
الـسـيــاســات واإلحـصــاء (أيـلــول /سبتمبر  ،)2021ص  ،20شوهد أوسلو) ،والتي شهدت تزايد هيمنة اإلسرائيلية
في  ،2021/10/21فيhttps://bit.ly/3DYcIqs :
((( اتـحــاد صناعة الحجر والــرخــام في فلسطين" ،صناعة الحجر على الحجر الفلسطيني ،وال سيما في منطقة
والرخام في فلسطين" ،شوهد في  ،2021/10/4في:
"ج" ،كما شهدت تدفقًا في إجمالي عدد العاملين
https://bit.ly/2ZL0W3O
الفلسطينيين في "إسرائيل" ومستوطناتها ،بارتفا ٍع
((( للمزيد عن السياسة االستعمارية اإلسرائيلية في منطقة "ج"،
ُي ـن ـظــر :ف ــادي ن ـح ــاس ،إس ــرائ ـي ــل واألغـ ـ ــوار :ب ـيــن ال ـم ـف ـهــوم األم ـنــي من  95000عامل في عام  ،1995إلى  142000عامل
واستراتيجيات الـضــم :تقرير بحثي (رام الـلــه :المركز الفلسطيني
للدراسات اإلسرائيلية "مدار" ،)2012 ،ص 15–13؛

Orhan Niksic, Nur Nasser Eddin & Massimiliano Cali,
Area C and the Future of the Palestinian Economy, The
World Bank Group (2014), pp. 24–25.

((( يـ ـشـ ـيـ ــر م ـص ـط ـل ــح "الـ ـعـ ـم ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون فـ ــي "إس ــرائـ ـي ــل"
ومـسـتــوطـنــاتـهــا" إلــى الفلسطينيين الــذيــن يـحـمـلــون بـطــاقــات هــويــة
فلسطينية ويقيمون في الضفة الغربية ،ويعملون في المستوطنات
اإلسرائيلية ،أو في "إسرائيل".
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في نهاية عام  ،(((2020وهو أعلى رقم مسجل منذ التكنولوجي ،في العديد من بلدان العالم،
عام .(((1967
بما فيها بلدان المنطقة العربية ،بمساهماته

يُعنى هذا الكتاب الذي استند إلى مئات المقابالت،
التي أُجريت على مدار ثالثة أعوام مع عمال
فلسطينيين يعملون في المصانع أو في ورشات
البناء في "إسرائيل" ومستوطناتها ،ومع مجموعة من
مالكي الشركات ومسؤولين في النقابات العمالية في
الضفة الغربية و"إسرائيل" ،ومع مهندسين معماريين
مشاركين في ترميم التراث العمراني الفلسطيني،
بكشف استغالل "إسرائيل" العمال الفلسطينيين
حا مقاربة العدالة التعويضية
ومواردهم ،مقتر ً
(((
 Compensatory Justiceللعمال الفلسطينيين.
طويل من التمييز
ً
ويدرس الكتاب أيضً ا تاريخًا
واالستغالل االستعماري للعمالة الفلسطينية،
خال من أي تعويض لها عن االنتهاكات الجسيمة
المخالفة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان .ويُش ّدد
على أن أي "تسوية سياسية" مقبلة بين المستع َمر
والمستع ِمر ،يجب أن تشمل تعويض هؤالء العمال
الفلسطينيين بوصفه عنصر إنصاف وجب ًرا للضرر
الذي تعرضوا له منذ مطلع القرن العشرين.

اإلثنوغرافية ،وتحدي ًدا اإلثنوغرافيا العمالية Labor

 ،Ethnographyبوصفها طريقته الميدانية في
البحث عن التكلفة البشرية والبيئية لتراكم رأس

المال .وركز معظم أعماله على حقوق العمال(((،
وظروف العمل القسرية غير العادلة((( ،وانتهاكات
حقوق اإلنسان في بيئة العمل( ،((1والعدالة في

جا النتهاك حقوق العمال(.((1
العمل بوصفها مخر ً

وإلى جانب عمله األكاديمي ،ينشط روس ،منذ
منتصف تسعينيات القرن العشرين ،في الدفاع عن

الحركة العمالية ،ويشارك في العديد من الحمالت

العالمية لمكافحة األعمال الشاقة وتحسين ظروف
العاملين ،ونشط أيضً ا ضد عدم تكافؤ الفرص
االقتصادية واالجتماعية وتجاوزات النظام المالي
العالمي في العديد من بلدان العالم التي تشهد

نم ًّوا اقتصاديًا سري ًعا ،بما فيها الواليات المتحدة
فضل عن ذلك ،ينشط روس بوصفه
ً
األميركية.

يُعرف آندرو روس ،أستاذ التحليل االجتماعي عض ًوا في مجلس إدارة حركات عالمية تُعنى بحقوق
والثقافي في جامعة نيويورك ،الذي تُركز مساهماته السكان األصالنيين ،والمقاطعة األكاديمية والثقافية
األكاديمية على العمل والعمال والبيئة والتطور
لـ "إسرائيل".

((( ي ـت ــوق ــع أن ي ـكــون ع ــدد ال ـع ـمــال الـفـلـسـطـيـنـيـيــن الـعــامـلـيــن فــي
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وم ـس ـت ــوط ـن ــات ـه ــا أعـ ـلـ ــى م ـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــي ح ـ ــال إض ــاف ــة
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ال ــذي ــن يـعـمـلــون م ــن دون ت ـصــاريــح ع ـمــل ،والــذيــن
لديهم تصاريح تجار أو حاجات خاصة ألغراض العمل.
((( دول ـ ـ ــة فـلـسـطـيــن ،ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي ل ــإح ـص ــاء الـفـلـسـطـيـنــي،
"اإلحصاء الفلسطيني :يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة
ل ـل ــرب ــع الـ ــرابـ ــع  2020دورة (ت ـش ــري ــن أول–ك ـ ــان ـ ــون أول ،")2020
 ،2021/2/15شوهد في  ،2021/10/4فيhttps://bit.ly/3ovtkRT :
((( تعويض الضحايا المتضررين بطريقة عادلة ،وبما يتناسب
مــع حجم الظلم والـضــرر الــذي تعرضوا لــه ،وذلــك بهدف تقليل
آثار الضرر الناجم عن انتهاك حقوقهمُ .ينظر:

Elizabeth Mullen & Tyler G. Okimoto, "Compensatory
Justice," in: Russell S. Cropanzano & Maureen L. Ambrose
(eds.), The Oxford Handbook of Justice in the Workplace
(London: Oxford University Press, 2015), p. 477.

)(8

Andrew Ross et al., The University Against Itself: The
NYU Strike and the Future of the Academic Workplace
(Philadelphia: Temple University Press, 2007); Andrew
Ross, No Sweat: Fashion, Free Trade and the Rights of
Garment Workers (London: Verso, 1997).

(9) Andrew Ross, Nice Work If You Can Get It: Life and
Labor in Precarious Times (New York: New York
University Press, 2009).
)(10

Andrew Ross (ed.), The Gulf: High Culture/ Hard
Labor (New York: OR Books, 2015); Andrew Ross,
No–Collar: The Humane Workplace and its Hidden Costs
(New York: Basic Books, 2002).

)(11

Andrew Ross, Low Pay, High Profile: The Global
Push for Fair Labor (New York: New Press, 2004).
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فصول الكتاب وأفكاره الرئيسة
يتوزّع الكتاب على خمسة فصول ومقدمة ،تُركز
على صناعة الحجر والعاملين الفلسطينيين في
مدخل لفهم طبيعة االستعمار
ً
هذه المهنة ،بوصفها
االستيطاني واالستغاللي في اآلن نفسه في فلسطين،
ُمف ّككًا الكيفية التي يُس ّهل بها أحدهما اآلخر ،وذلك
خالل فترة ناهزت المئة عام؛ ففي الوقت الذي
استولى المستع ِمر الصهيوني على األرض العربية
الفلسطينية ،فإنه استغل العمال العرب الفلسطينيين
من أجل بناء "إسرائيل" ومستوطناتها.
يُفكك الفصل األول الكيفية التي سعى بها
المستوطنون األوائل في مطلع عشرينيات القرن
الماضي الكتساب اليد العليا في سوق العمل،
بوصفهم أرباب عمل ومستع ِمرين في الوقت
نفسه (ص  ،)22وذلك في خمسة مباحث :تناول
األول "احتالل العمل" Conquest of Labor
جا استعماريًا استيطان ًيا أطلقته الحركة
بوصفه برنام ً
العمالية العبرية في فلسطين في عشرينيات القرن
الماضي ،يهدف إلى حثّ اليهود على السيطرة على
سوق العمل والهيمنة على القوى العاملة العربية
الفلسطينية .وارتبط هذا الشعار بالممارسة العملية
لما ُعرف بـ "العمل العبري" ،((1(Hebrew Labor
أي استبعاد العمال العرب الفلسطينيين واالعتماد
على عمال يهود للعمل في المصالح والمرافق
االقتصادية اليهودية (ص .)26

االستعماري القائم على استبعاد الع ّمال العرب
الفلسطينيين من أماكن العمل ،في مقابل توفيره
الوظائف واالمتيازات للعمال اليهود ،ودعوته
أيضً ا إلى إضرابات يهودية للضغط على أرباب
العمل اليهود لتسريح العمال العرب الفلسطينيين
(ص  ،)31وشجبه تشكيل العرب الفلسطينيين
جمعية العمال العرب الفلسطينية في عام ،1925
بوصفها منظمة نقابية تحمي حقوقهم وتنظّمهم
(ص  .)33–31ويحاول الكاتب في المبحث الثالث
تبيان الدور الذي قام به الهستدروت في السيطرة
على شركات اإلسمنت والحجر اليهودية العاملة في
تطوير البينة التحتية االستعمارية ،وال سيما شركة
سوليل بونيه  ،Solel Bonehوهي شركة أسسها
الهستدروت في عام  ،1923بوصفها شركة عمالية
يهودية لألشغال العامة ،ومصنع نيشر لإلسمنت
 ،Nesher Israel Cement Enterprisesوهي شركة
يهودية أُ ّسست في عام  ،1924بالقرب من حيفا،
ٍ
أرض غنية بالحجر الجيري العالي الجودة
على
(ص  .)41–34استحضر الكاتب هاتين الشركتين
ل ُيب ّين أن الهستدروت أكثر من مجرد نقابة عمالية؛
ِ
المؤس َسة للمشروع
إذ يمكن ع ّده من أقوى الهيئات
االستعماري االستيطاني في فلسطين والداعمة له.

أما المبحث الرابع فيحاول توضيح الكيفية التي
ح ّول بها المستع ِمر العامل العربي الفلسطيني
بعد نكبة الفلسطينيين في عام  1948إلى عمالة
مهاجرة في وطنه .ويعرض النقاشات الصهيونية
ويناقش المبحث الثاني تأسيس الهستدروت في التي ركّزت على خيا َري إنشاء اقتصاد منفصل
عام  ،1920بوصفه اتحا ًدا عاما للعمال والفالحين تما ًما عن االقتصاد الفلسطيني ،أو إعادة قبول
ً
اليهود في فلسطين ،مع التركيز على دوره الفلسطينيين ودمجهم في سوق العمل اليهودية
على أساس المساواة التي أفضت إلى سياسات
( ((1للمزيد عن "احتالل العمل والعمل العبري"ُ ،ينظر :المركز استعمارية عرقلت نم ّو االقتصاد الفلسطيني
الـفـلـسـطـيـنــي ل ـلــدراســات اإلســرائ ـي ـل ـيــة "م ـ ــدار"" ،اح ـت ــال الـعـمــل"،
وفرضت تبعيته لالقتصاد االستعماري من جهة،
موسوعة المصطلحات ،شوهد في  ،2021/10/5في:
 https://bit.ly/3DbwAWHوأ ّدت إلى استيعاب العمالة العربية الفلسطينية
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للعمل في "إسرائيل" ومستوطناتها بأجر أقل من
العامل اليهودي من جهة أخرى .ويشدد الكاتب،
على أنه رغم معاملة سلطات االستعمار التفضيلية
للعمالة اليهودية (األقل مهارة من العربية) من حيث
السكن واألجور ،وال سيما لدى اليهود الشرقيين
الجدد ،فإنها فشلت في جذب العمالة اليهودية
إلى العمل في بناء المدن والمستوطنات وتطويرها؛
جا عن إقصاء العمال
ما اضطرها إلى التراجع تدري ً
العرب الفلسطينيين (ص .)48–42

"إسرائيل" ،وال سيما تل أبيب التي تُع ّد ،من وجهة
نظر صهيونية ،تعبي ًرا عن الحداثة اليهودية (ص .)69
في المقابل ،كان بناؤها وفقًا للكتاب" :رحلة
أشكنازية انفصالية عنصرية عن مدينة يافا العربية"،
هدفها "صنع األساطير عن العمارة في تل أبيب،
من أجل تهميش التطور الحضري في يافا ،إن لم
يكن محوه بالكامل" (ص  .)70–69لذلك ،يُجادل
الكاتب في أن صناعة تل أبيب قصة تقوم على طرد
نحو  97في المئة من سكان يافا وقُراها العربية،
وسلبهم أمالكهم ونهبها ،ومنعهم من العودة إليها،
وفي الوقت نفسه قصة بناء استعماري حديث قائم
على استغالل العمال العرب الفلسطينيين تحت
اسم "التجديد الحضاري اليهودي" (ص .)78–75

أخي ًرا ،يطرح المبحث الخامس أن النظام
االستعماري ،فرض ،منذ أواخر خمسينيات القرن
العشرين ،على الفلسطينيين ،االنخراط في بناء
منازل دولة االستعمار االستيطاني ومساكنها
وجسورها ،في مقابل تقييده قُدرتهم على بناء ويبحث الكاتب ،في الفصل الثالث ،تط ّور ترميم
مساكن تؤوي الالجئين الفلسطينيين المطرودين من المباني التقليدية وبناء مدن فلسطينية حديثة
في الضفة الغربية ،في مقابل البناء االستعماري
قراهم وبيوتهم في عام ( 1948ص .)53–48
االستيطاني في "إسرائيل" ومستوطناتها ،وذلك من
يعالج الفصل الثاني محاوالت المستوطنين اليهود،
حص كيفية محافظة الفلسطينيين على األدلّة
أجل تف ّ
في مطلع عشرينيات القرن الماضي ،إدخال تقنيات
التاريخية التي تؤكد تاريخهم الطويل في أرضهم،
حل لفرض "العمل العبري"،
ومواد بناء حديثة بوصفه ًّ
وكيفية مواجهتهم النهب الصهيوني واستيالءه
وال سيما مع ظهور الخرسانة واإلسمنت بدلً من
االستعماري (ص  .)100–99وقد اكتسبت مشاريع
حجر الكركار؛ فالخرسانة واإلسمنت ال يحتاجان
إعادة اإلعمار والحفاظ على التراث الثقافي لمدن
إلى عمالة ماهرة في البناء مثل حجر الكركار الذي
وقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة( ((1أولوية
يُتقن العمال العرب الفلسطينيون صناعته (ص .)60
لدى العاملين في المنظمات غير الحكومية التي
من وجهة نظر استعمارية استيطانية ،كان اإلسمنت
عملت خارج أُطر السلطة الفلسطينية ومؤسساتها
حل سحريًا للمستوطن اليهودي في
والخرسانة ًّ
(ص  .)101–100واعتمدت هذه المنظمات ،في
االعتداء على األرض بتوسيع البناء االستيطاني،
مشاريع الترميم وإعادة البناء ،على خلق فرص
واالعتداء ،في الوقت نفسه ،على العامل العربي
عمل للعديد من عمال البناء الفلسطينيين العاملين
الفلسطيني باستبعاده من العمل (ص .)67
نظ ًرا إلى صعوبة استبعاد العمالة العربية الفلسطينية،
الرخيصة والماهرة – وهو أم ٌر لم يتمكّن المقاولون
وأرباب العمل اليهود من مقاومته – واصل الع ّمال
العرب الفلسطينيون بناء قطاعات أساسية في

محاجته هذه على عمل مركز المعمار
( ((1اعتمد الكاتب في
ّ
الـشـعـبــي الـفـلـسـطـيـنــي (رواق) فــي رام ال ـل ــه ،ومــركــز حـفــظ ال ـتــراث
الثقافي في بيت لحم ،ولجنة إعمار الخليل ،ووحدة ترميم البلدة
القديمة التابعة لبلدية نابلس ،ولجنة برنامج إعمار البلدة القديمة
فــي ال ـقــدس الـتــابـعــة لـمــؤسـســة ال ـت ـعــاون ومـجـمــوعــة "دار" لـلـفـنــون
المعمارية (ص .)140–100
والهندسة
ّ
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في "إسرائيل" ومستوطناتها ،وحاولت الترويج لهذه
المشاريع بوصفها أفضل مسا ٍر للتنمية االقتصادية،
واالستغناء عن العمل في "إسرائيل" ومستوطناتها
(ص .)106–100
توسع البناء االستيطاني في "إسرائيل"
أمام
ّ
ومستوطناتها ،ع ّد الكاتب هذه المؤسسات،
والمشاريع الهادفة إلى ترميم المخيمات الفلسطينية
والحفاظ عليها ،محاول ًة من المستع َمر الفلسطيني
للدفاع عن أرضه وهويته وكرامته وتراثه.

وشركاتهم العاملة في مجال تصدير الحجر
ويحاج الكاتب في الفصل نفسه بأن
والرخام.
ّ
الحجر المستخرج في بيت لحم والخليل والقدس
ونابلس وجنين من أفضل أنواع الحجر الجيري في
العالم؛ ويُشير هنا إلى مئات المصانع العاملة في
تقطيع الحجر وتزيينه وتشكيله ،التي تُع ّد إحدى
الدعائم األساسية القتصاد الفلسطينيين (ص –156
 .)157في المقابل ،يُشير الكاتب إلى العديد من
الطرائق التي تجري بها الهيمنة على حجر الضفة
الغربية ،بتوقيع الشركات االستعمارية عقو ًدا باطنة
مع شركات فلسطينية ،وتصدير المستع ِمر الحجر
جا من "أرض
إلى العالم بوصفه حج ًرا مستخر ً
يهودية" و ُمحضّ ًرا "بأيا ٍد يهودية" (ص  .)160كما
ٍ
أراض
يشير إلى آليات استيالء "إسرائيل" على
واسعة في الضفة الغربية ،وال سيما في منطقة
والكسارات
"ج" ،وافتتاحها العديد من المحاجر
ّ
المرخصة من سلطات االستعمار ،التي توفر نحو
ُربع حاجات "إسرائيل" من الحجر والرخام ،في
انتهاك واضح للقانون الدولي اإلنساني الذي يحظر
مصادرة الموارد الطبيعية الستخدام القوة المحتلة
فضل عن منعه الشركات الفلسطينية من
ً
أو كسبها،
الحصول على تراخيص للعمل في هذه المنطقة،
ومنعه الشركات الحاصلة على تراخيص عمل من
إدخال تكنولوجيات جديدة الستخراج الحجر
(ص .)168–165

في المقابل ،يستحضر الكاتب بناء الفلسطينيين
مدينة روابي التي تُع ّرف نفسها بوصفها مدينة
فلسطينية نموذجية ،ساهمت في خلق مئات الفرص
لعمال البناء الفلسطينيين للعمل في بناء مدينة
فلسطينية نموذجية ،بدلً من العمل في "إسرائيل"
ومستوطناتها (ص  .)119–116على الرغم من
ذلك ،فإن روابي تُمثل تصو ًرا غير مقبو ٍل لمستقبل
المدن الفلسطينية عند الفلسطينيين ،نظ ًرا إلى ظروف
استمالك الشركة ال ُمنفّذة أراضي الفلسطينيين في
القرى المجاورة ،وظروف استغالل عمال البناء
الفلسطينيين ،وتسعير الشقق فيها وفقًا لدخل الطبقة
الوسطى الجديدة في رام الله ،وتعاون شريحة رجال
األعمال القريبة من السلطة الفلسطينية مع الشركات
االستيطانية العاملة في مجال البناء (ص –119
 .)123لذلك ،يرى الكاتب أن مدينة روابي ،وهي
نتاج طبيعي لرأس مال الفلسطيني في ظل حكم
ويُناقش الكاتب ،في الفصل الخامس ،إصرار
مثال ّ
السلطة الفلسطينيةٌ ،
دال على تح ّول فلسطين
المستع ِمر على استقطاب الفلسطينيين للعمل في
نحو النيوليبرالية المتحالفة مع نموذج االستعمار
"إسرائيل" ومستوطناتها ،ومنحهم امتيازات في
االستيطاني (ص .)130–123
األجر ،مقارن ًة بنظرائهم العاملين في مجال البناء في
ويعرض الفصل الرابع استغالل "إسرائيل" الحجر الضفة الغربية وقطاع غزة .فمن منظور االستعمار
ال ُمستخ َرج من جبال الضفة الغربية ،قبل تصديره االستيطاني ،إن الميزة التي تعود على "إسرائيل" في
إلى العديد من بلدان العالم ،كما يتناول سياسة توظيف الفلسطينيين من األراضي المحتلة واضحة،
ٍ
أراض
التبعية التي فرضتها "إسرائيل" على الفلسطينيين هي تحويل الفلسطينيين من فالحين ومالك
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بتكلا تاعجارم
ليئارسإ اونب نيذلا نوينيطسلفلا :ةراجحلا لاجر

إلى عمال بأجر (ص )218؛ ما يعني إفقادهم
تسهيل لمصادرتها
ً
جا العمل في أراضيهم،
تدري ً
واالستيالء عليها .في الوقت نفسه ،يُناقش الكاتب
فكرة مفادها أن عمل الفلسطينيين في "إسرائيل"
ومستوطناتها ال يُلغي إيمانهم بإمكان هدم البنية
التحتية لالستعمار االستيطاني يو ًما ما (ص ،)200
وأنهم ُمجبرون على العمل لديه وليسوا ُمخ ّيرين؛
مثل ،وهي قرية فلسطينية في مدينة بيت
فحوسان ً
ح ّد من
لحم ،حاصرها جدار الفصل العنصري ،و َ
قدرتها على تعزيز اقتصادها الذاتي ،واحد ٌة من
العديد من القرى الفلسطينية التي ال خيار أمام
سكانها سوى الحصول على عمل من المستوطنين
الذين سرقوا أراضيهم ومنازلهم وجرفوا بساتينهم
حة
(ص  .)207–203وعلى الرغم من حاجته المل ّ
إليهم ،فإن ذلك ال ينفي تع ّرضهم للعديد من
االنتهاكات والوسطاء والسماسرة والمشغلين
المستع ِمرين ،وذلك في طريق بحثهم عن عمل،
أو بعد حصلوهم عليه ،من جهة األجور وأشكال
التوظيف وحقوق العاملين والتعويضات والحماية
والسالمة المهنية(( ((1ص  .)216–210وما يُع ّزز
ذلك هو غياب لجوء الفلسطينيين إلى القانون
الدولي لتعزيز المساعي القانونية لحماية حقوق
العاملين الفلسطينيين في "إسرائيل" ومستوطناتها،
وغياب جسم نقابي فلسطيني يحمي حقوقهم(.((1

التعويضية ،بمطالبة سلطات االستعمار دفع
تعويضات عن تاريخ العمل غير العادل الذي
تعرضوا له منذ ما يناهز المئة عام ،مع التركيز على
التعويض عن االنتهاكات التي تع ّرض لها العمال
الفلسطينيون ،من جهة التمييز واإلذالل والتعسف
والحرمان من الحق في العمل ،والعقاب الجماعي
والتبعية االقتصادية ،وغير ذلك (ص .)247–240

مناقشة أفكار الكتاب
الرئيسة

يُتيح الكاتب فرصة مهمة للقارئ لفهم كيفية
تقاطع السلوك الرأسمالي العالمي مع االستعمار
االستيطاني؛ إذ يُفكك منجهة كيف يجني المستع ِمر
األرباح المالية من سرقته حجر الفلسطينيين الذي
يُع ّد أحد أبرز ثرواتهم الطبيعية ،ومن تمييزه العنصري
وإهانته وإذالله العاملين الفلسطينيين في مجال
البناء ،ومن خلقه طبقة كومبرادور فلسطيني تُس ّهل
تشابكه االقتصادي والسياسي مع الفلسطينيين؛
تضم سياسيين ورجال أعمال في السلطة الفلسطينية
ووسطاء فلسطينيين يعملون في الباطن مع الشركات
االستعمارية في مجال البناء .ويطرح من جهة
أخرى تزامن هذا السلوك االستغاللي مع محو
الفلسطينيين وطردهم وإفقارهم وإضعاف اقتصادهم
في ضوء ذلك ،يقترح الكاتب مقاربة العدالة
واستنزافه ،وفرضه ظروف التبعية الكاملة لالقتصاد
 (14) United Nations Conference on Trade andاالستعماري .وعلى الرغم من ذلك ،فإن الكتاب،
Development, "Report on UNCTAD assistance to the
 Palestinian people: Developments in the economy of theالذي طمح إلى فهم الطبيعة االستعمارية للترابط
Occupied Palestinian Territory," Trade and Development
 Board Sixty first session, Geneva, 2–3 July, 7–9 Septemberالسياسي واالقتصادي بين المستع َمر والمستع ِمر،
 and 28 September–2 October 2020, p. 6.ال يخلو من بعض القضايا التي تحتاج إلى مناقشة؛
( ((1إيهاب محارمة" ،نحو سياسة عامة تحمي حقوق العاملين
الفلسطينيين بأجر في 'إسرائيل' والمستعمرات"ِ ،حكامة ،مج  ،1نُق ّدمها في ثالث مالحظات:
الـعــدد ( 2آذار /مــارس  ،)2021ص 153–151؛ إيـهــاب مـحــارمــة،
"ان ـت ـه ــاك إس ــرائ ـي ــل ل ـح ـق ــوق ال ـع ـم ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن :ك ــوف ـي ــد–19
واإلسـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـم ـن ـه ـج ـي ــة" ،مـ ــوجـ ــز سـ ـي ــاس ــات ــي ،ال ـش ـب ـك ــة :ش ـب ـكــة
السياسات الفلسطينية ،تموز /يوليو  ،2021ص  ،4–1شوهد في
 ،2021/10/21فيhttps://bit.ly/3lZuy68 :

ترتكز األولى على مقاربة الكتاب الختامية ،وهي
العدالة التعويضية التي يُؤخذ بموجبها العمل
الذي قام به الفلسطينيون في بناء "إسرائيل"
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عن اإلغالقات المفروضة لمواجهة تفشّ ي فيروس
كورونا المستجد (كوفيد– ،)19الذي تسبب
في خسائر لهم ،قُ ّدرت بنحو  250مليون دوالر
أميركي( ،((1يرفض السكان األصالنيون ال ُمستع َمرون
في فلسطين التنازل عن أي حق من حقوقهم في
أرضهم مقابل الحصول على التعويض المادي،
ورفضوا على مدار صراعهم الطويل ضد المستع ِمر
عروضً ا عدة للتعويض المادي بدلً من العودة إلى
فلسطين ،اعتقا ًدا منهم أن القبول بهذه التعويضات
بديل من العودة إلى أراضيهم وبيوتهم ،وهو
ً
يُع ُّد
أحد أبرز الحقوق السياسية التي يُناضل الفلسطينيون
ألجلها منذ عام .1948

ومستوطناتها في الحسبان ،عند التفكير في أي
حل للصراع بين المستع َمر الفلسطيني والمستع ِمر
الصهيوني ،سواء أكان هذا الحل قائ ًما على حل
الدولة الواحدة الديمقراطية أم على حل الدولتين،
خ طويل من األذى
وكذلك تعويضهم عن تاري ٍ
الذي تعرضوا له .غير أن هذه المقاربة أغفلت أن
الحق في األرض ال يقوم على أساس تحسينها
وتطويرها وتعزيز فرصها االقتصادية ،فال يحق
كل أمالك السكان األصالنيين
للمستع ِمر أخذ ّ
المستع َمرين أو جزء منها ،وع ّدها فائض قيمة تنازل
عنه المستع َمر الفلسطيني ،لمجرد أنه قام بتطويرها
وتحسينها .والحديث هنا عن سنوات طويلة عمل
فيها المستع ِمر على تطوير البنية التحتية االستعمارية
أما المالحظة الثانية ،فتتمثل في ادعاء الكاتب
( ُمنشآت ومساكن وطرق وغير ذلك).
تناوله تاريخ استغالل المستع ِمر صناعة الحجر
على هذا ،يعترف الكاتب بأطروحات االستعمار والعمال العرب الفلسطينيين العاملين في هذه
بقصد أو من دون قصد – المهنة في سياق رأسمالي عالمي ،يسمح بفهم
ٍ
االستيطاني ،معترفًا –
بحق المستعمر في تثبيت نفسه في أرض فلسطين طبيعة االستعمار االستيطاني المزدوج القائم على
والبقاء فيها واستعمارها ،ما دام سيتم تعويض االستغالل والسلب في الوقت نفسه .وبدلً من
الفلسطينيين .هذا يحصل بسبب اعتماد الكاتب التركيز على دراسة طبيعة توزيع ثروة الحجر المسلوبة
مدخل من الفلسطينيين داخل مجتمعات المستوطنين،
ً
على مقاربة العدالة التعويضية بوصفها
للعدالة االنتقالية بمعناها السياسي األوسع ،وليس ودراسة موقع العائالت االستيطانية التي تتمتع بأعلى
العكس ،وهو الذي يفترض أن "تزايد الزخم بشكل نسبة من الهيمنة على ثروة الحجر المسلوبة داخل
مطرد وراء رؤية ما لدولة ديمقراطية واحدة ضمن مجتمع المستوطنين ،ودراسة الطريقة التي يُق ّرر بها
حدود فلسطين التاريخية نفسها ،يجب أن يُساعد السياسيون والرأسماليون المستوطنون والمنظمات
في قبول أكثر أن المساواة المكتسبة من بناء الدولة والشركات العاملة في مجال العمل استغالل
العاملين الفلسطينيين في صناعة الحجر ونزع
يقود إلى حقوق سياسية" (ص .)6
ملكيتهم من أرضهم ،ركّز الكاتب على توزيع الثروة
عالو ًة على ذلك ،لم يُشر الكاتب إطالقًا إلى من
الناتجة من طبيعة التحالف القائم بين الرأسماليين
سيع ّوض الفلسطينيين ،سلطة االستعمار أم من؟
المستع َمرين والمستع ِمرين بعد عام  1993داخل
بغض النظر عن شواهد عدة لرفض سلطات
خ طويل ( ((1ج ـ ـهـ ــاد ب ــرك ــات" ،االحـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ــرف ــض تـعــويــض
االستعمار تعويض الفلسطينيين عن تاري ٍ
الفلسطينيين عن إغالقات كورونا  ...خسائر العمال  250مليون
من األذى الذي تعرضوا له ،آخرها رفضه تعويض
دوالر" ،الـعــربــي الـجــديــد ،2021/1/3 ،شوهد فــي ،2021/10/11
العاملين الفلسطينيين في "إسرائيل" ومستوطناتها فيhttps://bit.ly/3oPx40B :
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بتكلا تاعجارم
ليئارسإ اونب نيذلا نوينيطسلفلا :ةراجحلا لاجر

المجتمع الفلسطيني ،وذلك من دون فهم لما
يلي :أين تُوزّع الثروة المسروقة من الفلسطينيين
داخل مجتمع المستوطنين المستع ِمرين؟ وكيف
يجري هذا األمر؟ وما أثر ذلك في طبيعة المشروع
االستعماري االستيطاني ومستقبله؟
يُساعد هذا الفهم ،في حال إكماله ،في وضع األسس
إلضافة الكتاب إلى مجموعة من األدبيات التي
تسعى لتفسير مستقبل اعتماد المشروع االستعماري
على العمال الفلسطينيين؛ ما يعني التفكير ج ّديًا في
جدوى االعتماد على نموذج االستعمار االستيطاني
وحده ،مع استبعاد نموذج االستعمار التقليدي القائم
على االستغالل( .((1في الواقع ،يفرض التركيز على
قصة الحجر والعاملين الفلسطينيين ،من دون فهم
آليات تراكم الثروة الناتجة من النهب االستعماري
وتوزيعها داخل مجتمع المستع ِمرين ،تحديًا في
قدرة هذا الكتاب على تقديمه بوصفه مساهم ًة
تُساعد في فهم تقاطع السلوك الرأسمالي العالمي
مع االستعمار االستيطاني.
المالحظ الثالثة ،ه ّمش الكاتب مقاومة العمال
الفلسطينيين االستغالل والسلب ،ولم يُب ّين رفضهم
محاوالت المستع ِمر رفض الظلم الواقع عليهم
)(17

Sai Englert, "Settlers, Workers, and the Logic of
Accumulation by Dispossession," Antipode, vol. 52, no. 6
(November 2020), pp. 1647–1649.

المراجع

في أثناء عملهم في "إسرائيل" ومستوطناتها،
وأظهر العمال صامتين أمام السياسة االستعمارية.
ومن المعلوم أن الفلسطينيين ،منذ ما يناهز المئة
عام ،اعتمدوا أشكالً عدة في الصمود ومقاومة
االستعمار ،واتّسمت كل مرحلة من مراحل الصراع
مع المستع ِمر بخصوصية تق ّدمت فيها أشكال من
الصمود والمقاومة على أشكال أخرى ،وأحيانًا
تعايشت أشكال نضالية متعددة في المرحلة نفسها.
وتُظهر مراجعة األدبيات الصادرة عن صمود
الفلسطينيين ومقاومتهم ،على مدار سنوات نضالهم
ضد االستعمار ،أنهم تميزوا بوصفهم عناصر مؤثرة
في الصراع مع المستع ِمر وليسوا مجرد متلقّين
سلبيين لالستعمار(((1؛ ما يعني قدرتهم على مقاومة
الممارسات االستعمارية والتأثير فيها وابتكار
أشكال وأنماط متعددة ،جماعية أو فرديةُ ،منظمة
أو غير منظمة ،هادئة أو علنية ،سمحت لهم دو ًما
بإعادة تعريف مساحاتهم المحتلة ،وساهمت في
تثبيت وجودهم في أرضهم(.((1
( ((1ن ـ ـ ــوره ـ ـ ــان أب ـ ــو ج ـ ــدي" ،حـ ــالـ ــة االس ـت ـثـ ـن ــاء فـ ــي الـ ـفـ ـض ــاءات
الفلسطينية وديناميات الصمود للتدمير الممنهج للمكان :نابلس
كدراسة حالة" ،في :حالة االستثناء والمقاومة في الوطن العربي،
ســاري حنفي (مـحــرر) (بـيــروت :مــركــز دراس ــات الــوحــدة العربية،
 ،)2010ص .245
( ((1إيـ ـ ـه ـ ــاب م ـح ــارم ــة" ،االس ـت ـع ـم ــار اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي األغ ـ ــوار
الفلسطينية :كيف يقاوم الفلسطينيون؟" ،إضافات ،العددان –51
( 52شتاء–ربيع  ،)2021ص .142
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مجلة عمران للعلوم االجتماعية دورية ّ
محكمة تصدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
تـحـمــل ال ــرق ــم ال ــدول ــي ال ـم ـع ـيــاري ) ،(p-ISSN: 2305-2473وال ــرق ــم ال ــدول ــي ال ـم ـع ـيــاري اإلل ـك ـتــرونــي
ّ
محكمة تصدر
األول في صيف  .2012وهي دورية فصلية
) .(e-ISSN 2789-3286وقد صدر عددها ّ
مرة واحدة ّ
كل ثالثة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية مختصة وهيئة استشارية دولية فاعلة تشرف
على عملها ،وتستند إلــى ميثاق أخــاقــي لقواعد النشر وللعالقة بينها وبين الباحثين .كما تستند إلى
ّ
الئحة داخلية ّ
(المحكمين) في االختصاصات كافة.
تنظم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة بالقراء

بمدخراته األصيلة وإشعاعاته المتجددة .وقد ولدت
يستوحي اسم المجلة مفهوم "العمران"
الخلدوني ّ
ّ
فكرتها من أسئلة وإشكاليات المأزق المنهجي والوظيفي الذي تواجهه العلوم االجتماعية واإلنسانية
العربي .وتندرج المجلة في سلسلة
التغيرات االجتماعية الكبرى الجارية في الوطن
العربية في مرحلة ّ
ّ
ّ
دوري ــات الـعـلــوم االجتماعية واإلنـســانـيــة فــي الــوطــن الـعــربـ ّـي والـعــالــم ،وتعمل على بـلــورة هــويــة أساسية
مشروعا ،مستعيد ًة تقاليد المجالت والــدوريــات التي أنتجت اتجاهات وحركات
لها بوصفها مج ّل ًة/
ً
وم ــدارس عـلـمـيــة وفـكــريــة .وهــي تـطـمــح فــي ذلــك إلــى أن تـمـ ّثــل نـقـلـ ًة نــوعـيــة فــي مـجــاالت هــذه الـعـلــوم،
تقوم على مقاربة اختصاصات العلوم االجتماعية ومناهجها بوصفها وحدة متكاملة في ما هو قريب
من "المنهج التكاملي" العابر االختصاصات في إطــار الغاية العليا للعلوم االجتماعية وهي "الحرية"
بصفتها جوهر التفكير الذي هو جوهر اإلنسان.

تعتمد مجلة عمران في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:

 ًخصيصا للمجلةّ ،
كليا أو نشر ما
وأل يـكــون قــد نشر
أول :أن يـكــون البحث أصـيـ ًـا مـعـ ًّـدا
ً
جزئيا أو ً
ً
قدم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات
أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية ،أو ّ
يشبهه في ّ
أي جهة أخرى.
التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو إلى ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
 ً-ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

1 .عـنــوان الـبـحــث باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وتـعــريــف مــوجــز بــالـبــاحــث والـمــؤسـســة العلمية التي
ينتمي إليها.
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2 .الـمـلـ ّـخــص الـتـنـفـيــذي بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة واإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي نـحــو  100كـلـمــة ،وال ـك ـل ـمــات الـمـفـتــاحـيــة
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرائق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ

3 .تـحــديــد مـشـكـلــة الـبـحــث ،وأهـ ــداف ال ــدراس ــة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق ُ
وك ـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث ّ
أحال إليها الباحث ،أو التي يشير إليها في المتن .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية
(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

4 .أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).

5 .أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية بالمعنى الواسع للعلوم االجتماعية
ً
شامل الدراسات االقتصادية والسكانية والبيئية ،وما شاكل ذلك.

6 .تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها
بأي لغة من اللغات ،شرط ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز
ّ
عــدد كلماتها  3000 – 2800كلمة .ويجب أن يقع هــذا الكتاب فــي مجال اختصاص الباحث أو
في مجال اهتماماته البحثية األساسية ،وتخضع المراجعات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد
التحكيم.

خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال العلوم االجتماعية ال
7 .تفرد المجلة با ًبا ً
يتجاوز عدد كلمات المناقشة  3000 – 2800كلمة ،وتخضع المناقشات إلى ما تخضع له البحوث
من قواعد التحكيم.

8 .يــراوح عــدد كلمات البحث ،بما فــي ذلــك المراجع فــي اإلحــاالت المرجعية والـهــوامــش اإليضاحية،
وق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ــع وك ـل ـم ــات الـ ـجـ ــداول ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــات ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،بـيــن
 8000 – 6000ك ـل ـمــة ،ولـلـمـجـلــة أن ت ـن ـشــر ،بـحـســب ت ـقــديــرات ـهــا وب ـص ــورة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ب ـعــض الـبـحــوث
منضدً ا على برنامج وورد
والــدراســات التي تتجاوز هــذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
( ،)Wordعـلــى أن يـكــون الـنــص الـعــربــي بـنــوع ح ــرف واح ــد ولـيــس أكـثــر مــن ن ــوع ،وأن يـكــون الـنــص
اإلنكليزي بحرف ( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحــد مختلف
تما ًما عن نوع حرف النص اإلنكليزي الموحد.
9 .فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ ــداول ،ينبغي
برنامجي اكسل( )Excelأو وورد (،)Word
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصل بحسب
َ
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.

راب ـ ًعــا :يخضع كـ ّـل بـحــث إلــى تحكيم ســري تــام ،يـقــوم بــه قــارئــان (مـحـ ّـكـمــان) مــن الـقــراء المختصيناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
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ـرجــح ثالث.
فــي قائمة الـقـ ّـراء فــي الـمــركــز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يـحــال البحث إلــى قــارئ مـ ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن
عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.

أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
العلمية وعــدم إفـصــاح
المحررين والمراجعين وأعـضــاء هيئة التحرير عــن ّ
ّ
ٍ
شخص آخر غير المؤ ّلف والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
أي
البحث المحال إليهم إلى ّ

1 .يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن المواد – من البحوث والدراسات والمقاالت – التي تنشرها؛
2 .ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 –1الكتب

المحرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة.
رقم ّ

– نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
– كـيــت ن ــاش ،الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة ،تــرجـمــة حـيــدر حــاج
إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .117

مختصرا:
أما إن ُوجــد أكثر من مرجع واحــد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118

ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

– نــاش ،كـيــت .الـســوسـيــولــوجـيــا الـسـيــاسـيــة الـمـعــاصــرة :الـعــولـمــة والـسـيــاســة والـسـلـطــة .تــرجـمــة حـيــدر حــاج
إسماعيل .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،

وبالنسبة إلــى الكتاب الــذي اشـتــرك فــي تأليفه أكثر مــن ثالثة مؤلفينُ ،فيكتب اســم المؤلف الرئيس أو
المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:

العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراســات الوحدة
القومي
– السيد ياسين وآخــرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109
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ّأما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
– ياسينّ ،
ّ
ّ
العربية.1991 ،
 –2الدوريات

اســم المؤ ّلف" ،عـنــوان الـ ّـدراســة أو المقالة" ،اســم المج ّلة ،المج ّلد و/أو رقــم العدد (سنة ال ّنشر) ،رقم
الصفحة .مثال:
ّ
العربي" ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
– محمد حسن" ،األمن
ّ
ّ

ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

القومي العربي" .إستراتيجيات .المجلد  .15العدد .)2009( 1
– حسن ،محمد" .األمن
ّ

 –3مقاالت الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:

يحث الواليات المتحدة إلعــادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان،
– إيــان بــاك" ،األســد
ّ
.2009/2/17
 –4المنشورات اإللكترونية

عند االقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية ،يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان المقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد)،
اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد) ،شوهد في  ،2016/8/9فيhttp://www...... :

مختصرا باالعتماد على ُم ِ
ً
ختصر الروابط ) (Bitlyأو (Google
كامل ،أو يكتب
ويتعين ذكر الرابط
ً
) .Shortnerمثل:

– "ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى  ،"%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25
فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :
– "معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة عمران

1 .تعتمد مجلة عمران قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم ،بالنسبة إلى الباحث والقراء
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
التقييم بين القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
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ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
2 .تعتمد مجلة عمران ُقراء
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير
تنظيما
3 .تعتمد مجلة عمران
ً
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4 .ال يجوز
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
متميزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خالل القراءة قيد ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
5 .تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقــراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومـعـلــومــاتــي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6 .تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7 .ت ـل ـت ــزم م ـج ـلــة عـ ـم ــران بـ ـج ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـتــدق ـي ـق ـيــة وال ـت ـح ــري ــري ــة وال ـط ـب ــاع ـي ــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل مــن أشـكــال التمييز األخ ــرى ،عــدا االلـتــزام بـقــواعــد ومـنــاهــج ولغة
التفكير العلمي في عرض وتقديم األفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.
9 .احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة
	10.تتقيد مجلة عمران بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
التي يتضمنها البحث ُ
	11.حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية
ّ
جزئيا أو ك ّل ًيا،
بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في مجالته العلمية
المحكمة ،وال يجوز إعادة نشرها ًّ
سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون إذ ٍن خطي صريح من المركز العربي.
ٌ
تقيدً ا ً
كامل بالحصول على إذن الدورية األجنبية
	12.تتقيد مجلة عمران في نشرها لمقاالت مترجمة ّ
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
	13.المجانية :تلتزم مجلة عمران ّ
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( Annex II )
Ethical Guidelines for Publication in Omran

1. The editorial board of Omran upholds the confidentiality and the objectivity the
peer review process. The peer review process is anonymized, with editors selecting
referees for specific manuscripts based on a set of pre–determined, professional
criteria. In where two reviewers cannot agree on the value of a specific manuscript,
a third peer reviewer will be selected.
2. Omran relies on a network of experienced, pre–selected peer reviewers who are
current in their respective fields.
3. Omran adopts a well–defined internal organization with clear duties and obligations
to be fulfilled by the editorial board.
4. Disclosure: With the exception of the editor in charge of the editing process
(normally the Editor–in–Chief or designated deputies), neither the editors, nor the
peer reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third parties, including
the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and editing
processes and must be treated in confidence and must never be used for personal
financial or other gain.
5. When deemed necessary based on the reviewers’ reports, the journal may offer
researchers methodological, technical and other assistance in order to improve the
quality of their submissions.
6. The editors of Omran are committed to notifying the authors of all submitted
pieces of the acceptance or otherwise of their manuscripts for publication. In cases
where the editors of Omran reject a manuscript, the author will be informed of the
reasons for doing so.
7. Omran is committed to providing quality professional copy editing, proof reading
and online publishing services.
8. Impartiality: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual
and academic merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or
political views of the authors.
9. Conflicts of interest: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts
in which there is a conflict of interests resulting from competitive, collaborative
or other relationships or connections with any of the authors, companies, or
institutions connected to the papers.
10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept
confidential and cannot be used for personal research.
11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles
published in its peer reviewed journals. The articles may not be published
elsewhere fully or partially, in Arabic or in another language without an explicit
written authorization from the ACRPS.
12. The editorial board of Omran fully respects intellectual property when translating
and publishing an article published in a foreign journal, and will seek the right to
translate and publish any work from the copyright holder before proceeding to do so.
13. Omran does not make payments for manuscripts published in the journal, and all
authors and researchers are exempt from publication fees.
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– Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New
York: Penguin, 2006), pp. 99–100.
– Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, Edith Grossman (trans.) (London:
Cape, 1988), pp. 242–55.
In quotes not immediately following the reference: Pollan, p. 31.
Where there are several references by the same author, add a short title: Pollan, Omnivore’s
Dilemma, p. 31.
In quotes immediately following the reference: Ibid., p. 32.
The corresponding bibliographical entry:
– Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New
York: Penguin, 2006.
For books by three or more authors, in the note, list only the first author, followed by et al.:
– Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies (London: Sage, 1994), pp. 220–221.
In later quotes: Gibbons et al., p. 35.
The corresponding bibliographical entry:
– Michael Gibbons et al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science
and Research in Contemporary Societies. London: Sage, 1994.

II– Periodicals

Author’s name, "article title," journal title, volume number, issue number (Month/
season Year), page numbers.
– Joshua I. Weinstein, "The Market in Plato’s Republic," Classical Philology, no. 104
(2009), p. 440.
The corresponding bibliographical entry:
– Weinstein, Joshua I. "The Market in Plato’s Republic." Classical Philology. no. 104
(2009).

III– Articles in a Newspaper or Popular Magazine

N.B. Cited only in footnotes, not in the references/bibliography. Example:
– Ellen Barry, "Insisting on Assad’s Exit Will Cost More Lives, Russian Says," The New
York Times, 29/12/2012.

IV– Electronic Resources

When quoting electronic resources on websites, please include all the following:
Author’s name (if available), "The article or report title," series name (if available),
website’s name, date of publication (if available), accessed on 9/8/2016, at: http://www...
The full link to the exact page should be included. Please use an URL Shortener (Bitly)
or (Google Shortner). Example:
– John Vidal, "Middle East faces water shortages for the next 25 years, study says," The
Guardian, 27/8/2015, accessed on 31/10/2015, at: http://bit.ly/2k97Wxw
– Policy Analysis Unit–ACRPS, "President Trump: An Attempt to Understand the
Background," Assessment Report, The Arab Center for Research and Policy Studies,
accessed on 10/11/2016, at: http://bit.ly/2j36v5S
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iv.

All research papers submitted for consideration must adopt the referencing
guidelines adopted by the Arab Center for Research and Policy Studies (See
Appendix I for a complete guide to the reference style used across all of our
journals).
v.
All submitted works must fall within the broad scope of Omran, including
economics, demographics, and environmental science.
vi.
Book reviews of between 2,800 and 3,000 words in length will be considered
for submission to the journal, provided that the book covers a topic which
falls within the scope of the journal and within the reviewer’s academic
specialization and/or main areas of research. Reviews are accepted for books
written in any language, provided they have been published in the previous
three years. Book reviews are subject to the same quality standards which
apply to research papers.
vii.
Omran carries a special section devoted to discussions of a specific theme
which is a matter of current debate within the social sciences. These essays
must be between 2,800 and 3,000 words in length. They are subject to the
same refereeing standards as research papers.
viii.
All submissions are to be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive
of a bibliography, footnotes, appendices and the caption texts on images. The
editors retain the right to publish longer pieces at their discretion. Research
papers should be submitted typed on "Word". The Arabic text should be in the
same font and not several fonts, and the English text should only be in "Times
New Roman" font. Accordingly, the Arabic text should be in one single font
totally different from the unified English font.
ix.
All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format
compatible with either Microsoft Office’s spreadsheet software (Excel) or
Microsoft Office’s word processing suite (Word), alongside high–resolution
images. Charts will not be accepted without the accompanying data from
which they were produced.
4. The peer review process for Omran and for all journals published by the ACRPS is
conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a
short list of approved reader–reviewers. In cases where there is a major discrepancy
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months
of the receipt of the first draft.
5. The editorial board of Omran adheres to a strict code of ethical conduct, which has
the clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors (cf. Annex II).
i.
The sequencing of publication for articles accepted for publication follows
strictly technical criteria.
ii.
Omran does not make payments for articles published in the journal, nor does
it accept payment in exchange for publication.

I– Books

( Annex I )
Footnotes and Bibliography

Author’s name, Title of Book, Edition (Place of publication: Publisher, Year of publication),
page number.
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Omran is a quarterly, peer reviewed academic journal dedicated to the social sciences
and published by the Arab Center for Research and Policy Studies (ISSN: 2305–2473).
First published in the summer of 2012, Omran is overseen by an academic editorial
board composed of experts as well as an actively engaged board of international
advisers. Publication in Omran is governed by a strict code of ethics which guides the
relationship between the editorial staff and contributors.
The name of the journal evokes Ibn Khaldun’s concept of ilm al Omran, often viewed
as a precursor to the social sciences. Born out of the perceived methodological and
functional crises faced by the social sciences and humanities during an era of massive
social transformations sweeping through the Arab region, Omran aims to establish for
itself a distinct identity among prominent Arab journals and periodicals, as a journal/
project aspiring to build new intellectual trends and schools of thought. It thus seeks to
bring about a qualitative leap in its multidisciplinary field (encompassing anthropology,
sociology, social history, political science, political economy, population sciences,
environment, and development studies), espousing in this an integrated interdisciplinary
approach. It views freedom as the guiding principle and ultimate goal of the social
sciences, since freedom is the essence of thought, which is also the essence of humanity.
Submission to and publication in Omran is governed by the following guidelines:
1. Only original work which is submitted exclusively for publication within the
journal is accepted. No work which has been previously published fully or in part
will be considered for publication in Omran. Similarly, no work which substantially
resembles any other work published in either print or electronic form, or submitted
to a conference other than the conferences held by the ACRPS will be considered
for publication.
2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in
both Arabic and English.
3. All submissions must include the following elements:
i.
A title in both Arabic and English together with the author’s institutional
affiliation.
ii.
An abstract, ranging between 100 words in length, in both Arabic and English
as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and clearly spell out
the research problematic, the methodologies used, and the main conclusions
arrived at.
iii.
The research paper must include the following elements: specification of
the research problematic; significance of the topic being studied; statement
of thesis; a review of literature emphasizing gaps or limitations in previous
analysis; a description of the research methodology; hypothesis and conceptual
framework; bibliography.

The Arab Center for Research and Policy
Studies is an independent social sciences and
humanities institute that conducts applied
and theoretical research seeking to foster
communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional
intellectual hubs. The ACRPS achieves
this objective through consistent research,
developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links
with both Arab and international research
centers.
The Center encourages a resurgence of
intellectualism in Arab societies, committed
to strengthening the Arab nation. It works
towards the advancement of the latter based
on the understanding that development cannot
contradict a people’s culture and identity, and
that the development of any society remains
impossible if pursued without an awareness
of its historical and cultural context, reflecting
its language(s) and its interactions with other
cultures.
The Center works therefore to promote
systematic and rational, scientific researchbased approaches to understanding issues
of society and state, through the analysis
of social, economic, and cultural policies.
In line with this vision, the Center conducts
various academic activities to achieve
fundamental goals. In addition to producing
research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and
convenes conferences, workshops, training
sessions, and seminars oriented to specialists
as well as to Arab public opinion. It publishes
peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and
English to reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in
autumn 2010 with a publishing office in Beirut,
has since opened three additional branches
in Tunis, Washington and Paris, and founded
both the Doha Historical Dictionary of Arabic
and the Doha Institute for Graduate Studies.
The ACRPS employs resident researchers
and administrative staff in addition to hosting
visiting researchers, and offering sabbaticals
to pursue full time academic research.
Additionally, it appoints external researchers
to conduct research projects.
Through these endeavours the Center
contributes to directing the regional research
agenda towards the main concerns and
challenges facing the Arab nation and citizen
today.

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة
 مختصة بالعلوم االجتماعية،بحثية فكرية مستقلة
، تسعى، في جوانبها النظرية والتطبيقية،واإلنسانية
 إلى خلق تواصل في،عبر نشاطها العلمي والبحثي
ما بين المثقفين والمتخصصين العرب في هذه
 وكذلك، وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم،العلوم
بينهم وبين المراكز الفكرية والبحثية العربية
، من البحث، في عملية تواصل مستمرة،والعالمية
. وتطوير األدوات المعرفية،والنقد
،يتبنى المركز رؤيــة نهضوية للمجتمعات العربية
 والعمل على رقيها،ملتزمة بقضايا األمــة العربية
ً
ّ انطالقا من فهم
أن التطور ال يتناقض
،وتطوّ رها
ّ  بل،مع الثقافة والهوية
،مجتمع بعينه
إن تطوّ ر
ٍ
،ممكن إال في ظروفه التاريخية
 غير،بفئاته جميعها
ٍ
 ومن خالل تفاعله مع، وبلغته،وفي سياق ثقافته
.الثقافات األخرى
 يعمل المركز على تعزيز البحث العلمي،ثم
ّ ومن
المنهجي والعقالنية في فهم قضايا المجتمع
 بتحليل السياسات االجتماعية واالقتصادية،والدولة
 ويتجاوز ذلك إلى دراسة.والثقافية في الوطن العربي
،عالقات الوطن العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر
ّ
. بجميع أوجهها،المؤثرة فيه
وبالسياسات العالمية
 يعمل المركز على تحقيق،وفي ضوء هذه الرؤية
 عــن طريق نشاطاته،أهــدافــه العلمية األســاســيــة
ً
أبحاثا ودراســات
 فهو ينتج،األكاديمية المختلفة
ً
ً محك
ّ
 ويبادر،علمية
مة ودوريات
 ويصدر كتبًا،وتقارير
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،إلى مشاريع بحثية
 في، وندوات أكاديمية، وورش عمل وتدريب،مؤتمرات
،مواضيع متعلقة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية
ً  والرأي العام العربي،وموجهة إلى المختصين
،أيضا
ّ
 في توجيه األجندة البحثية، عبر كل ذلك،ويساهم
نحو القضايا والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن
 وينشر المركز جميع إصداراته.والمواطن العربي
.باللغتين العربية واإلنكليزية
 وله فرع،2010 تأسس المركز في الدوحة في خريف
ّ
، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يعنى بإصداراته في بيروت
 ويشرف على المركز.في تونس وواشنطن وباريس
.المؤسس
مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
ِّ
أســس المركز مــشــروع المعجم التاريخي للغة
ّ
 وما زال يشرف عليه بالتعاون مع مجلسه،العربية
،أسس معهد الدوحة للدراسات العليا
ّ  كما،العلمي
وهــو معهد جامعي تشرف عليه إدارة أكاديمية
.ومجلس أمناء مستقل يرأسه المدير العام للمركز
. وطاقم إداري،يعمل في المركز باحثون مقيمون
ويستضيف باحثين زائرين لإلقامة فيه فترات محددة
 ويك ّلف باحثين من خارجه،من أجل التفرّ غ العلمي
 ضمن أهــدافــه ومجاالت،للقيام بمشاريع بحثية
.اهتمامه

دعوة للكتابة
ترحب مجلة "عمران" للعلوم االجتماعية بنشر األبحاث والدراسات المعمقة ذات
المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية والتطبيقية المكتوبة
باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد حول
ً
أبحاثا ومراجعات
ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من "عمران"
كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها يخضع للتحكيم من قبل زمالء متخصصين.
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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مح َّ
ــكمة ُتعـنـى بالعـلـــوم االجتمـاعيــــة
فصليــــة َ

يعلن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة
في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر

العلوم االجتماعية واإلنسانية
(آذار /مارس )2023
يبحث المؤتمر في هذه الدورة موضوع "مفهوم 'الثقافة السياسية'
والثقافات السياسية في العالم العربي" ،ليستكشف ،على نحوٍ منهجي
وعلمي ،حدود تأثير الثقافة السياسية في التجربة السياسية العربية الحديثة
ومؤسسات .وذلك باإلجابة عن أسئلة،
نظاما
والمعاصرة ،وتفاعلها معها،
ٍ
ً
منها :كيف تؤثر الثقافة السياسية في الحكم وأشكاله؟ وكيف تسهم
العالقات والتفاعالت اإلنسانية واالجتماعية في عملية إنتاج القيم واألفكار
والتصورات التي تحدد الفعل السياسي؟

(أربعة أعداد)

)Account Number: 010 666 504 002 840 (For US Dollars
IBAN Number:
)LB19 0019 0000 0010 6665 0400 2840 (For US Dollars
Swift Code: SGLILBBX

