
فصلية تصدر عن 

 الغالف : حسني رضوان 

السنة الواحدة والعشرون
العدد السادس والثمانون / صيف 20٢٢  

No. 86

محرران مشاركان:

هنــــــــيدة غــــــــانــــــــم

ولـيــــــــــــد حـبـــــــــــاس

مدير التحرير:

رائـــــــــــــف زريـــــــــــــــق

االشرتاكات السنوية:  20 دوالراً لألفراد - 30 دوالراً للمؤسسات )تشمل نفقات الربيد(
االخـراج والطباعـة:  مؤسسة األيام - رام الله - فلسطني

املواد املنشورة ال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة أو املركز.

« - فلسطني - رام الله - املاصيون  -  عمارة ابن خلدون المراسالت: «

ص.ب: 1959 رام الله

02-2966205

Madar@madarcenter.org

02-2966201

www.madarcenter.org

Madarcenter01

Markaz.madar

Markaz.madar

Madar_center

Madarcenter1

Soundcloud.com/madarcenter

إيمان نحاسالهيئة االستشارية:

مهند مصطفى

نبيل الصالح

مرام مصاروة

ميخائيل كريني



كلمة في البداية

مدن الساحل »المختلطة«:
 التهويد ومواجهته

المقدمة
ــب  ــدد يف قل ــتيطان املتج ــى االس ــايل ع ــدد الح ــز الع يرك

ــا  ــم أهله ــا معظ ــر منه ــي ُهج ــطينية الت ــاحل الفلس ــدن الس م

األصالنيــني عــام 1948 وبقيــت فيهــا أقليــة فلســطينية عربيــة 

تحــاول الحفــاظ عــى هويتهــا، وتشــكل حارًســا لذاكــرة املــكان: 

ــفت  ــام 2021، كش ــكا. يف الع ــة وع ــد والرمل ــا والل ــا وحيف ياف

هبــة أيــار ومــا رافقهــا مــن مواجهــات يف الداخــل الفلســطيني 

ــي  ــة الت ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــات القومي ــق التصدع عم

ــا يف  ــق عليه ــي يطل ــطينية الت ــاحلية الفلس ــدن الس ــهدها امل تش

ــكنها  ــه يس ــًرا ألن ــة"، نظ ــدن املختلط ــي "امل ــاب اإلرسائي الخط

عــرب ويهــود يُســّوق ســكنهم املختلــط كتعبــر عــن التســامح 

والحيــاة املشــركة الهادئــة. تفاقمــت خــالل العقديــن األخريــن 

ــى  ــج ع ــي املمنه ــق اإلرسائي ــبب التضيي ــات بس ــذه التصدع ه

ــه  ــق تتقاطــع في الفلســطينيني يف املــدن الســاحلية، وهــو تضيي

ــة االســتيطانية )التــي تنتهــج سياســة  أنشــطة األنويــة التوراتي

اســتيطان القلــوب(، ورأس املــال اليهــودي )الــذي ينتهــج 

 )creeping gentrification الزاحــف االســتطباق  سياســات 

والبلديــات اإلرسائيليــة )التــي تتحكــم بالحــق يف الســكن( 

واملســتوى الســيايس الــذي يخطــط مــن أعــى. يمــارس كل هــؤالء 

ــكل  ــع بش ــة تدف ــات تهويدي ــه، سياس ــن موقع ــني، كل م الالعب

مبــارش أو غــر مبــارش لرحيــل الفلســطينيني مــن هــذه املــدن أو 

عــى األقــل تحويــل حياتهــم االجتماعيــة إىل حيــاة غــر ممكنــة. 

إن العــودة لالســتيطان األيديولوجــي الصهيونــي داخــل 

إرسائيــل مــن خــالل األنويــة التوراتيــة التــي ترســلها الحركــة 

ــة لهــو نشــاط ذو  ــة املحتل االســتيطانية يف تــالل الضفــة الغربي

داللــة مهمــة جــًدا، ويكشــف بــدون مواربــة جوهــر الصهيونيــة 

ــت  ــواء كان ــن األرض، س ــد م ــى املزي ــتيالء ع ــتيطاني: االس االس

أرايض محتلــة داخــل الضفــة الغربيــة والقــدس أو داخــل دولــة 

إرسائيــل نفســها. يف هــذا الســياق، ينتقــل النمــوذج االســتيطاني 

الــذي ُطــور يف كريــات أربــع املقامــة عــى أرايض الخليــل، عــى 

ســبيل املثــال، ليتحــول إىل نمــوذج لالســتيطان يف مــدن الســاحل 

ــتيطانية  ــات االس ــذه املمارس ــتراد ه ــر اس ــطيني. يش الفلس

ــة إىل تســييل »الخــط األخــرض«، ويعنــي أن  مــن الضفــة الغربي

ــة وتســتوطن  ــل الضف ــل تحت ــة: إرسائي ــالل متبادل ــة االحت عملي

تاللهــا، يف املقابــل تعــود الحركــة االســتيطانية بدورهــا لتحتــل 

ــل. إن اســتمرار الوجــود الفلســطيني يف املــدن الســاحلية  إرسائي

ــدن  ــذه امل ــالل ه ــة احت ــل وكأن عملي ــض يف ارسائي ــي للبع يوح

عــام 1948 لــم تنتــه بعــد، وأن هنــاك حاجــة إلثبــات الوجــود 

ــدة  ــة جدي ــى مرحل ــدل ع ــا ي ــد، م ــن جدي ــا م ــودي فيه اليه

ــؤال  ــل: إن س ــطينيني وإرسائي ــني الفلس ــراع ب ــة ال يف طبيع

فلســطني أصبــح ســؤااًل داخليـًـا يف إرسائيــل، ومــع انهيــار الحدود 

وبهتــان الخــط األخــرض، فــإن الــراع حــول جوهــر إرسائيــل 

ــه.  ــراع نفس ــني لل ــا وجه ــوال ليكون ــطني تح ــتقبل فلس ومس

ــث  ــادت لتبح ــة ع ــم العربي ــل العواص ــت إرسائي ــد أن هزم فبع

ــا،  ــن هن ــاك. وم ــا هن ــطني تنتظره ــد فلس ــا لتج ــن جوهره ع

ــوان  ــة« بعن ــا إرسائيلي ــة »قضاي ــن مجل ــايل م ــدد الح ــي الع يأت

ــه«.  ــد ومواجهت ــة: التهوي ــاحل املختلط ــدن الس »م

ــه إىل  ــول يف مقالت ــر مخ ــا أم ــدد، يأخذن ــور الع ــت مح تح

حيفــا ليســلط الضــوء عــى التحــّوالت التــي تشــهدها املدينــة يف 

ظــل تراجــع الحركــة السياســية الفلســطينية املنظمــة يف املدينــة 

األكثــر تسييًســا. بعــد نقــده للمفاهيــم املســتخدمة يف توصيــف 

ــد  ــول عن ــف مخ ــة«، يتوق ــة »مختلط ــا مدين ــا باعتباره حيف

سياســة »التعايــش« باعتبارهــا أداة ضبــط وهندســة سياســيّة. 

أمــا ميخــال هــاس )Michal Hass(، فتنظــر يف مقالتهــا القيمــة 

إىل عمليــة املحــو املســتمرة يف مدينــة يافــا حتــى اليــوم. بيــد أن 

ــر وحشــية مــن  ــة يتخــذ شــكاًل أكث املحــو يف عــر النيوليربالي

ــق  ــد« املناط ــة و»تجدي ــاء القديم ــل« األحي ــادة »تأهي ــالل إع خ

ــات  ــع سياس ــتعمار م ــاكل االس ــع هي ــث تتقاط ــة بحي الحرضي

ــكل  ــات بش ــذه التقاطع ــتعرض ه ــة. تُس ــوق النيوليربالي الس

 Yael( ــورون ــمرياهو ـ يش ــل ش ــة ياعي ــاًل يف مقال ــر تفصي أكث

 Daniel( مونرســكو  ودانيئيــل   )Shmaryahu- Yeshurun

ــة يف  ــة التوراتي ــخ األنوي ــى تاري ــز ع ــي ترك Monterescu( الت

ــة  ــطة األنوي ــتمر يف أنش ــا املس ــالل بحثهم ــن خ ــا. م ــة ياف مدين

التوراتيــة، تســتخلص شــمرياهو وزميلهــا منرســكو بــأن هــذه 

ــى  ــم ع ــتطباق القائ ــن االس ــًدا م ــراًزا جدي ــرزت ط ــة أف األنوي

ــربايل  ــتطباق اللي ــن االس ــز ع ــذي يتماي ــي، ال ــب القوم التعص

ــود.  املعه

ــارا الســعدي  ــا ي ــا، تقــرح علين وتحــت محــور العــدد أيًض

ــر  ــن مصائ ــف ع ــي للكش ــج بحث ــدم« كمنه ــتخدام »اله اس

ــة.  ــرق مختلف ــّودت بط ــي ُه ــة الت ــطينية القديم ــي الفلس املبان

ــن  ــف ع ــي يكش ــج بحث ــدم كمنه ــإن اله ــعدي، ف ــدى الس ل

هيــاكل العنــف املســتخدمة ضــد الفلســطينيني، ويوفــر وســيلة 

ــز الفلســطيني عــى الرغــم  لتتبــع وربــط محــاوالت محــو الحي



ــد  ــا محم ــاتهم. أم ــتعمرين وسياس ــات املس ــالف هوي ــن اخت م

حليــم فيأخذنــا يف مقالتــه الشــيقة إىل أحــد مقاهــي مدينــة اللــد، 

التــي تشــهد واحــدة مــن أهــم مشــاريع االســتيطان يف القلــوب 

وأكربهــا مــن خــالل األنويــة التوراتيــة التــي »تحتلهــا« وتعيــد 

فــرض الســيطرة الصهيونيــة عــى أحيائهــا بأســلوب يمــزج بــني 

ــز  ــي فرك ــدون الربغوث ــاهمة خل ــا مس ــط. أم ــف والتخطي العن

عــى »مســرة األعــالم« التــي تســيرها الحركــة االســتيطانية يف 

شــوارع مدينــة القــدس كل عــام إحيــاء لذكــرى احتــالل الشــطر 

ــي  ــياق التاريخ ــا الس ــرد لن ــكل«، لي ــل الهي ــي، و«جب الرشق

لــوالدة مســرة األعــالم، والتحــوالت التــي شــهدتها هــذه 

ــايل.  ــكلها الح ــواًل إىل ش ــة« وص ــة الديني ــة الصهيوني »االحتفالي

ــاحل  ــدن الس ــى م ــز ع ــذي يرك ــور ال ــة إىل املح باإلضاف

الفلســطينية، يضــم العــدد الحــايل مجموعــة مميــزة مــن 

 Noga( ــف ــا وول ــة نوغ ــرى. يف مقال ــة األخ ــاهمات املتنوع املس

ــل  ــى فص ــة ع ــز املؤلف ــة، ترك ــن اإلنكليزي ــة ع Wolff( املرجم

إرسائيــل التعســفي بــني تدريــس الهولوكوســت وحقــوق 

ــوال  ــدث ل ــت لتح ــا كان ــت م ــا أن الهولوكوس ــان. بينم االنس

ــذا  ــى ه ــة ع ــان، واملوافق ــوق اإلنس ــح لحق ــاك الري االنته

ــل اليهــود  االنتهــاك مــن الســلطات التــي ســمحت لنفســها بقت

وحرقهــم وترشيدهــم، إال أن إرسائيــل تســتثني أي نقــاش 

حقيقــي لحقــوق اإلنســان أثنــاء تدريســها للهولوكوســت، األمــر 

الــذي يحــرم الطــالب مــن القــدرة عــى فهــم اإلمكانــات القمعيــة 

ــي  ــل(، الت ــل إرسائي ــة )مث ــية الحديث ــة السياس ــرة لألنظم املدم

ــت  ــى داريس الهولوكوس ــب ع ــايل يصع ــا، وبالت ــون داخله يعيش

نقــد سياســات إرسائيــل تجــاه الفلســطينيني. أمــا موشــيه بهــار 

ــودن  ــن دور )Zvi Ben-Dor(، فيع ــفي ب )Moshe Behar( وتس

ــة  ــل الصهيوني ــة« داخ ــألة الرشقي ــرق »املس ــد لط ــن جدي م

ــس. يف  ــني يف باري ــود الرشقي ــخ اليه ــرض لتاري ــاب مع يف أعق

رفضهــم للمعــرض الــذي يطبــع دولــة إرسائيــل، يعيــد املؤلفــان 

ــم  ــني باعتباره ــود الرشقي ــي لليه ــخ الحقيق ــا بالتاري تذكرن

ــتيطاني  ــتعمار االس ــة، لالس ــس ثانوي ــية، ولي ــة أساس ضحي

ــة  ــة - منهجي ــة نظري ــاس مقال ــد حب ــدم ولي ــي. ويق الصهيون

حــول نظريــات الحــدود )border studies( ونظريــات مناطــق 

الحــدود )borderland studies(. تتخــذ املقالــة شــكل مراجعــة 

أدبيــات يف محاولــة لتوســيع النقــاش حــول عالقــات املســتعَمر- 

ــن  ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــتعِمر يف الحال املس

ــا  ــي تقرحه ــة الت ــم النظري ــانة املفاهي ــة وترس األدوات التحليلي

ــات.  ــذه الدراس ه

ــا  ــيف أعده ــة لألرش ــه زاوي ــني صفحات ــدد ب ــم الع ويض

مالــك ســمارة مــن محــارض محادثــات ورســائل قديمــة 

ــام  ــورج غراه ــون، وج ــور، وودرو ويلس ــس، وبلف ــني براندي ب

ــة عــى  ــا للموافق ــة عــى بريطاني ليكشــف الضغوطــات األمركي

ضــّم نهــر الليطانــي وجبــل الشــيخ إىل إرسائيــل. يــورد العــدد 

ــاب  ــى كت ــي ع ــد حوران ــه خال ــذي وضع ــدي ال ــق النق التعلي

محمــد »جبــايل مصيــدة املــكان: دراســة نقديــة لحقــل الفنــون 

التشــكيلية يف إرسائيــل« الــذي صــدر عــن مركــز »مــدار« يف أيــار 

ــى  ــوي ع ــة تحت ــة مكتب ــدد زاوي ــم الع ــة، يض 2022. باإلضاف

ــول األدب  ــة ح ــة إىل زاوي ــة، باإلضاف ــدارات اإلرسائيلي ــم اإلص أه

ــي.  الصهيون

رائف زريق



ترحب املجلة بالدراسات واملقاالت ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا االرسائيلية وباملشهد اإلرسائيي عى تنوعاته.  

يشرط يف املواد املرسلة االلتزام بمنهج البحث العلمي، ويشرط يف املواد أن ال تكون  قدمت للنرش يف اللغة العربية يف أية مجلة أخرى، سواء أتم نرشها أم لم يتم.  

تعرض البحوث عى محكمني من ذوي االختصاص والخربة، للتقرير بشأن النرش.  

 madar@madarcenter.org :تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إىل بريد مدار اإللكروني  

يجب أال يتجاوز عدد الكلمات يف الدراسات املرسلة إىل املجلة 6000 كلمة، بما فيها امللخصات والجداول واملراجع،    

وأن ال تتجاوز املقالة 3500، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

.” عى املواد املرسلة مراعاة قواعد التوثيق واالقتباس بحسب املنهج األكاديمي املتعارف عليه، وفق نمط التوثيق املعتمد يف دعوة االستكتاب عى موقع “  

قــــواعـــــد الــنـــشـــــر

املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية-مدار

دعوة الباحثني والباحثات للكتابة يف مجلة قضايا إرسائيلية

 عدد ٨٦ )صيف 2022(

إرسائيل واإلقليم: إيران، تركيا والعالم العربي

حتــى ســنوات الثمانينيــات، كان يمكــن قــراءة عاقــة إرسائيــل باملنطقــة مــن خــال مدخلــن غــر منفصلــن: املدخــل العاملــي الــذي 

لعبــت فيــه الحــرب البــاردة بــن الواليــات املتحــدة واملعســكر االشــراكي الــدور األبــرز يف إعــادة تصفيــف التحالفــات عــى صعيــد 

املنطقــة، ويف صياغــة فلســفة إرسائيــل املتعلقــة بسياســاتها الخارجيــة. واملدخــل اإلقليمــي، بحيــث أن التوتــرات التــي جمعــت إرسائيــل 

ــات اســراتيجية مــع دول »طــوق  ــا نحــو البحــث عــن عاق ــان، الســعودية، العــراق(، دفعته مــع دول »الطــوق« )مــر، األردن، لبن

الطــوق« )تحديــًدا، ايــران وتركيــا وإثيوبيــا(. لكــن منــذ ذلــك الوقــت، جــرت ميــاه كثــرة يف نهــر الــرق األوســط، ابتــدأت بتوقيــع 

ــات  ــب اتفاقي ــة بموج ــع دول عربي ــكرية م ــات اسراتيجية-عس ــة تحالف ــواًل إلقام ــام 1978، وص ــر ع ــع م ــد م ــب ديفي ــة كام اتفاقي

أبراهــام، مــروًرا بانتهــاء الحــرب البــاردة وبــروز الواليــات املتحــدة كقطــب أوحــد قبــل أن تراجــع هــذه املكانــة مــع صعــود الصــن 

وروســيا كــدول ذات تأثــر متزايــد يف املنطقــة. 

ثمــة العديــد مــن التغيــرات الدراماتيكيــة التــي تــرك مســألة فهــم عاقــة إرسائيــل باإلقليــم مســألة مفتوحــة أمــام العديــد مــن 

الســيناريوهات، وتحتمــل الكثــر مــن التأويــل ابتــداء بانتقــال إيــران مــن نظــام الشــاه املــوايل إلرسائيــل واملعســكر الغربــي إىل إيــران 

مــا- بعــد- الثــورة، مــروًرا بالثــورات العربيــة ومآالتهــا، والتغــرات يف تركيــا وصــواًل إىل االنســحاب األمركــي مــن املنطقــة الــذي تزامــن 

مــن امتــداد النفــوذ الصينــي والــرويس خصوًصــا يف دول الطــوق ودول طــوق الطــوق.

كل هــذه التغيــرات، التــي لــم يكتــب فصلهــا األخــر بعــد، تحــدث ســيولة يف املشــهد اإلرسائييل-اإلقليمــي، وتجعــل مــن الصعــب 

التكهــن بشــكل االصطفافــات اإلقليميــة مســتقبًا، خصوًصــا عنــد التفكــر بمكانــة إرسائيــل ودورهــا يف املنطقــة. وعليــه، ســيخصص 

ــول  ــف 2022( ح ــدد 87- خري ــة )ع ــا إرسائيلي ــة قضاي ــن مجل ــادم م ــدد الق ــدار« الع ــيل »م ــات اإلرسائي ــطيني للدراس ــز الفلس املرك

»إرسائيــل واإلقليــم: إيــران، تركيــا والعالــم العربــي«. وبنــاءً عليــه، يدعــو »مــدار« الباحثــن والباحثــات إىل املشــاركة يف إغنــاء املحــور 

القــادم بمقــاالت تركــز عــى أحــد املحــاور التاليــة:

- االنفراد بقراءة عينية- تاريخية لتطور عاقات إرسائيل بُقطر معن )خصوًصا، إيران أو تركيا أو مر أو السعودية... إلخ(.

ــًا، الحــرب عــى ســورية، النفــوذ املائــي، الطاقــة والغــاز( لفهــم التشــابكات التــي تعــري عاقــة  ــز عــى ملــف معــن )مث - الركي

ــة عــدة يف الوقــت نفســه. ــل بــدول إقليمي إرسائي

ــل  ــات إرسائي ــى تحالف ــن ع ــن رئيس ــيا كاعب ــن وروس ــول الص ــة، ودخ ــن املنطق ــي م ــي التدريج ــحاب األمرك ــر االنس ــف يؤث - كي

ــة. اإلقليمي

ــر  ــخ( تعت ــة املاحــة، ... ال ــج، الجــزر، حري ــق الخلي ــة والســباق عــى النفــوذ املائــي يف املنطقــة )ســواء عــى املضائ - الحــروب املائي

ــا أويفَ حقــه.  مجــال اهتمــام قلم



المحتـــويـــــات

9

37

57

75

88

125

25

47

66

80

107

128

120

محور العدد: مدن الساحل المختلطة: التهويد ومواجهته

وقائــع عنــف ُمعلن؟ االســتطباق المتعّصب قوميًا والنواة التوراتية في يافا/ ياعيل شــمرياهوـ  يشــورون  

ودانيئيل مونترسكو

المحو والمقاومة في »مدينة جريحة«/ ميخال هاس

حيفا – سحرها في قّصتها وتحّوالتها/ أمير مخول

د/ محمد حليم
ّ
صراع على قلب الل

يافا في خضم التحوالت النظرية: الهدم كمنهج بحثي/ يارا سعدي-إبراهيم

مساهمات أخرى

مسيرة األعالم من وجهة نظر صهيونية: من انتصار علماني إلى هيمنة قومية-دينية/ خلدون البرغوثي

من األرشيف: عندما ضغطت أميركا على بريطانيا لضّم الليطاني وجبل الشيخ إلى إسرائيل/ مالك سمارة

هل ثمة تاريخ لليهود العرب؟/ موشيه بهار وتسفي بن دور

قطع الرابط التاريخي: تداعيات الفصل بين تعليم حقوق اإلنسان وتعليم الهولوكست/ نوغا وولف

االستعمار االستيطاني ونظريات الحدود/التخوم:  نحو إطار تحليلي يفتح آفاق بحثية جديدة/ وليد حباس

الزاوية األدبية: »الحج من حفتصيبا«: األصالنّي كطارِق قلٍق عابر/ مالك سمارة

قراءة في كتاب: »مصيدة« المكان - دراسة نقدية لحقل الفنون التشكيلية في إسرائيل/ خالد حوراني

المكتبة/ إعداد: عبد القادر بدوي





9

عدد ٨٦

وقائع عنف ُمعلن؟ االستطباق المتعّصب
قوميًا والنواة التوراتية في يافا * * *
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ياعيل شمرياهو ـ يشورون*  ودانيئيل مونترسكو* *

»الجمهــور املتديــن يف يافــا، أيضــاً، يســتحق الهيبــة! 

بالقــرب مــن مدرســة يافــا الدينيــة )ييشــيفاه( يف 

ــة  ــة وطني ــة ديني ــور جماع ــوي تتبل ــت الرع ــارع ييف ش

عاليــة الجــودة.... رشفــة مــع عريشــة يف كل شــقة. 

ــن  ــة م ــوق. قريب ــعار الس ــة بأس ــر مقارن ــض كب تخفي

 َرحبــة البحــر حيــث التقــاء الهــدوء والســكينة«.«1 

»هنــا يســكن أشــخاص يرغبــون يف مــكان متنــوع. أعتقــد 

بــأن يافــا هــي محميــة طبيعيــة نــادرة. يف اللــد، اليهــود 

املتدينــون والعــرب يســكنون يف أماكــن منفصلــة يف كثــر 

مــن الحــاالت. هنــا، مدينــة مختلطــة حقــاً. أنــت تجلــس 

مــع أشــخاص يف البنايــة نفســها«. 

براك ليبوفيتش، عضو النواة، السوق، حي العجمي

ص 
َّ

ملخ
ــي يف  ــتيطان املدين ــروع االس ــق م ــام 2007 انطل يف الع

يافــا. عــى خلفيــة عمليــة »االنفصــال« عــن قطــاع غــزة التــي 

ــي  ــتيطان الدين ــة االس ــة يف حرك ــة عميق ــة أزم ــرت بمثاب اعتُ

ــيايس،  ــاط الس ــدة يف النش ــع جدي ــر إىل مواق ــي، نش ـ الوطن

واالجتماعــي واملكانــي. اســتبدال نمــوذج االســتيطان يف املناطــق 

ــوب« ويرمــي إىل توســيع  ــة بنمــوذج »االســتيطان يف القل املحتل

ــدن  ــاً امل ــمل أيض ــة« ليش ــة اليهودي ــز الهوي ــروع »تعزي م

املختلطــة يف قلــب البــاد. تســتند هــذه املقالــة إىل سلســلة مــن 

ــل  ــام 2020، قب ــف الع ــرت يف خري ــاهدات ج ــات واملش املقاب

نحــو خمســة أشــهر مــن انــدالع أحــداث أيــار 2021. يعــرض 

ــط  ــذي تنش ــرايف ال ــي والجغ ــياق االجتماع ــا الس ــل هن التحلي

فيــه »النــواة التوراتيــة« يف يافــا ويُظهــر أن الاعبــن النشــطن 

ــداً مــن »امُلســتطِبق املتعصــب  ــاً جدي يشــكلون نمطــاً اجتماعي

قوميــاً« الــذي يختلــف عــن املســتطِبق الليــرايل وعن املســتوطن 

*  طالبــة بوســت دكتــوراه )حاصلــة عــى منحــة مــاري كــري(، قســم علــم 

yshmaryahuyeshurun@ucsd.edu االجتمــاع، جامعــة كاليفورنيــا يف ســان دييغــو

* * أســتاذ مشــارك، قســم علــم االجتمــاع وعلــم اإلنســان االجتماعــي، جامعــة 

 Monterescud@ceu.edu ــطى أوروبا الوس
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ــى  ــواء. يتبن ــد س ــى ح ــر، ع ــط األخ ــدود الخ ــارج ح خ

ــري  ــد الح ــف التجدي ــن تصاني ــة م ــواة التوراتي ــاء الن أعض

املوقــف النيــوـ ليــرايل الــذي يــرى يف هوامــش املدينــة حيــزاً 

مــن الفــرص املنوعــة يف مجــال التكافــل االجتماعــي وتحقيــق 

الــذات، إال أنهــم يملؤونــه بمضمــون غــر ليــرايل عــن الســيادة 

اليهوديــة اإلقصائيــة. يجســد هــذا النمــط االجتماعــي الهجــن 

ســرورات الخصخصــة وتتجــر الحيــز، مــن جهــة، ووجهــات 

ــع  ــة يف املجتم ــي الرائج ــب القوم ــة التعص ــق راديكالي تعمي

ــة.   ــة ثاني ــن جه ــل، م ــودي يف إرسائي اليه

ــدن  ــتوطنات، م ــة، مس ــات توراتي ــة: نوي ــات مفتاحي كلم

ــتطباق.  ــة، اس مختلط

من االستيطان في المناطق
إلى االستيطان في القلوب

بــرز يف موجــة العنــف التــي اندلعــت بــن العــرب واليهــود 

يف شــهر أيــار 2021، دور »املــدن املختلطــة« كحلبــة مركزيــة 

لألحــداث. أحــد األحــداث البــارزة التــي بــرت بمــا هــو آت كان 

ــن  ــداء شــابن عربي ــل يف اعت ــع يف شــهر نيســان وتمث ــد وق ق

مــن ســكان يافــا عــى الحاخــام إلياهــو مــايل ومديــر مدرســة 

ــار  ــدان رشاء عق ــا يري ــن كان ــة اللذي ــيه« الديني ــرات موش »ش

ــاً  ــجاالً عام ــار س ــا أث ــو م ــع، وه ــذة يف التوس ــة اآلخ للمدرس
حــول وجــود النويــات التوراتيــة يف اللــد، والرملــة، ويافــا.2

ــام 2007  ــا يف الع ــة يف ياف ــة الديني ــذه املدرس ــت ه تأسس

ــه  ــادرت إلي ــذي ب ــي ال ــتيطان األيديولوج ــن االس ــزء م كج

ــن  ــور اليهودي ــة والحض ــز الهوي ــدف تعزي ــة به ــواة توراتي ن

ــة،  ــة الديني ــر املدرس ــال مدي ــه، ق ــة مع ــة. يف مقابل يف املدين

ــن ال  ــاألرض لك ــة ب ــداء صل ــندوفيتش، إن »لاعت ــيه ش موش

ــي  ــرة الت ــي«.3 يف املظاه ــهدنا الدين ــن مش ــه ع ــن فصل يمك

نظمهــا ســكان وناشــطون غــداة الحادثــة، عــّروا عــن 

ــة  ــى خلفي ــاء ع ــكنية واإلقص ــة الس ــى الضائق ــم ع احتجاجه

ــاء  ــة بإقص ــتطباقgentrification( 4( املصحوب ــرورات االس س

ــة5.  ــة إىل املدين ــواة التوراتي ــول الن ــب دخ ــّي عق ــّي ـ قوم عرق

ــم  ــرت كوَهني ــع« و«عط ــت للبي ــا ليس ــعارات »ياف ــت ش تح

ــال  ــة خ ــة االحتجاجي ــدت الحمل ــيئون6«، تصاع ــران س ج

األســابيع التاليــة ورافقهــا عنــف غــر مســبوق، بــن الســكان 

ــع  ــذا الجم ــر ه ــاً. يظه ــة أيض ــب الرط ــن جان ــهم وم أنفس

ــوة  ــة بق ــة ــــ القومي ــة والعرقي ــرورات االقتصادي ــن الس ب

ــرى،  ــة األخ ــة القومي ــدن الثنائي ــة بامل ــا، مقارن ــر يف ياف أك

ــاً  ــراً وجودي ــه خط ــادي بكون ــتطباق االقتص ــر إىل االس ويُنظ

ــا  ــت يف ياف ــنوات، أقيم ــرور الس ــع م ــكو، 2020(. م )مونرس

ــدا«  ــات أندرومي ــاكلة »جبع ــى ش ــرة، ع ــة فاخ ــات دولي مجمع

ــن  ــر، واللذي ــاطئ البح ــى ش ــرة ع ــقق الفاخ ــروع الش وم

ــم فيهــا رشائــح  يحــّدان منطقــة املســاكن الشــعبية التــي تقي

ــاد يف  ــاع الح ــزز االرتف ــة. يع ــة وعربي ــرة، يهودي ــكانية فق س

قيمــة العقــارات يف املدينــة، واملتواصــل منــذ ثاثــة عقــود، مــن 

الضغــط االقتصــادي ويفاقــم مــن ضائقــة الســكن بــن أبنــاء 

الطبقــات االقتصاديــة ـ االجتماعيــة املتدنيــة، وخاصــة الســكان 

ــت  ــا أُخِضع ــن بينم ــان، 2003(. لك ــكو وفبي ــرب )مونرس الع

ــد  ــي عــكا والل ــة يف مدينت ــات التوراتي ظاهــرة اســتيطان النوي

املختلطتــن للبحــث والدراســة )شــمرياهوـ يشــورون، 2020(، 

لــم تُخضــع هــذه الظاهــرة يف مدينــة يافــا للبحــث والدراســة 

ــون  ــرت يف كان ــي ج ــة، والت ــة التالي ــة الحال ــى اآلن. دراس حت

األول 2020، أي قبــل خمســة أشــهر مــن انــدالع أحــداث أيــار 

ــال  ــد يف أعم ــال التصعي ــة حي ــة مضاعف ــب أهمي 2020، تكتس

ــواره.    ــر أغ ــة إىل س ــاد الحاج ــف وازدي العن

ــام  ــا يف الع ــة ياف ــة يف مدين ــواة التوراتي ــز الن ــذ تمرك من

ــكان. يف  ــتوطنن والس ــن املس ــرات ب ــت التوت 2007، احتدم

ــع  ــن لبي ــة بعطاءي ــواة التوراتي ــاء الن ــاز أعض ــام 2009، ف الع

أراٍض يف يافــا وأقامــوا عليهــا مبانــي ســكنية مغلقــة لعائــات 

تنتمــي إىل تيــار الصهيونيــة الدينيــة. بعــد ذلــك بســنتن، نظــم 

أعضــاء مدرســة »شــرات موشــيه« الدينيــة »مســرة« يف جــادة 

ــل  ــع مقاب ــا وق ــور عندم ــدت األم ــة. تصاع ــدس يف املدين الق

ــرة  ــاركن يف املس ــن املش ــف ب ــدام عني ــة« ص ــجد »النزه مس

وعــدد مــن الســكان املســلمن. ورداً عــى ذلــك، عقــد الســكان 

ــة احتجــاج ضــد  ــه إطــاق حمل ــاً قــرروا خال اجتماعــاً طارئ

ــة«.7  ــتفزازات والعنري »االس

رغــم كــون تقليــد املســرات الدينيــة يف املدينــة جــزءاً مــن 

ــامي  ــر اإلس ــد الفط ــا )يف عي ــا يف ياف ــاد وأجوائه ــة األعي طبيع

وعيــد امليــاد املســيحي(، فقــد تمثــل التجديــد هنــا يف دخــول 

العبــن جــدد إىل املدينــة. يف هــذه املقالــة، نشــر إىل نمــط جديــد 

وحركــة اجتماعيــة تنتقــل مــن األطــراف إىل املركــز، أو بمفهــوم 

أدق: مــن املناطــق الحدوديــة )املســتوطنات( إىل هوامــش املركــز 

)اللــد ويافــا(. بعــد نحــو عقــد ونصــف العقــد عــى تأســيس 

النــواة التوراتيــة، نتقــى أنمــاط النشــاط والهويــة يف مســرة 

ــخ  ــوء تاري ــه يف ض ــي بأن ــن نّدع ــتيطانّي. نح ــتطباق االس االس

ــزة يف  ــاع غ ــن قط ــال ع ــة االنفص ــتيطانية وأزم ــة االس الحرك

العــام 2005، رشع مســتوطنون شــباب ومتعهــدون ِعرِقيــون يف 

البحــث عــن آفــاق لـــ »املعنــى« يف قنــوات أخــرى. ويعكــس هذا 

املنحــى نوعــاً مــن الدمــج النيــوـ ليــرايل بــن قــوى الســوق 
والدافعيــة الدينيــة القوميــة لـــ »تعزيــز الهويــة اليهوديــة«.8
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يف الســجال النقــدي العــام، يُســتثنى املســتوطنون يف 

ــام  ــل ت ــرى فص ــة ويُج ــرورات االجتماعي ــن الس ــدن م امل

ــي  ــتطباق. فف ــرة االس ــن وظاه ــتوطنون العقائدي ــن املس ب

ــم  ــال، ل ــبيل املث ــى س ــتطباق« )2021( ع ــل االس ــم »دلي فيل

يجــر توثيــق النــواة التوراتيــة يف يافــا، التــي تُعتــر مروعــاً 

ــيل.  ــدي املح ــياق البل ــن الس ــوالً ع ــاً ومفص ــتعمارياً خارجي اس

ــة، نحــن نقــرح توســيع الرقعــة والنظــر إليهــا  يف هــذه املقال

)النــواة التوراتيــة( باعتبارهــا ســرورة غــر منفصلــة، بــل جزء 

ــاٍن  ــدي. بمع ــاء البل ــيايس لإلقص ــاد الس ــن االقتص ــوي م عض

كثــرة ومــن نــواٍح مختلفــة، ال يختلــف االســتطباق الراديــكايل 

ــر  ــواء( يف الجوه ــد س ــى ح ــار ع ــن اليس ــن وم ــن اليم )م

ــر  ــة غ ــل املدين ــق بتخيُّ ــا يتعل ــرايل يف م ــتطباق اللي ــن االس ع

ــاريع  ــق املش ــذات وتحقي ــن ال ــر ع ــاحة للتعب ــة كمس املتجانس

ــيل إىل  ــر التحلي ــذا التب ــعى ه ــة. ال يس ــخصية واملجتمعي الش

تطبيــع موقــف املســتوطنن، بــل ينبــع مــن ســرورات بنيويــة 

ــب  ــن جان ــد م ــاج متزاي ــر إىل اندم ــيل تش ــع اإلرسائي يف املجتم

الســكان املتدينــن ـ الوطنيــن وطمــس التصنيفــات السياســية 

ــر.9  ــط األخ ــّي الخ ــة يف جانب واملكاني

يســعى البحــث الحــايل إىل إجــراء دراســة، هــي األوىل مــن 

ــف  ــا ومواق ــة يف ياف ــواة التوراتي ــتيطان الن ــول اس ــا، ح نوعه

ــش يف  ــي تعي ــكانية الت ــات الس ــال املجموع ــتوطنن حي املس

املدينــة وتنشــط فيهــا )املجتمــع العربــيـ  الفلســطيني، اليهــود 

الليراليــون مــن الطبقــة الوســطى واليهــود العريقــون(. ومــن 

ــد  ــة بح ــداث العنيف ــث يف األح ــا ال نبح ــح أنن ــم أن نوض امله

ــي  ــي والتاريخ ــياق االجتماع ــة والس ــا يف الخلفي ــا وإنم ذاته

الــذي ســبق اندالعهــا. أســئلة البحــث هــي: أوالً، كيــف يصــوغ 

أعضــاء النــواة التوراتيــة األهــداف املتوخــاة مــن اســتيطانهم يف 

املدينــة؟ ثانيــاً، كيــف تطــور االســتيطان عــى مــدار الســنوات 

مــن حيــث عــدد املســتوطنن، املوقــع يف الحيــز املدينــي وحجــم 

ــي  ــات الت ــتوطنون العاق ــرى املس ــف ي ــاً، كي ــاط؟ ثالث النش

ــذا  ــة؟ ه ــكانية املختلف ــات الس ــع املجموع ــز م ــأت يف الحي نش

ــة،  ــة الحال ــج دراس ــة بمنه ــة النوعي ــري بالطريق ــث أُج البح

ويعتمــد عــى املقابــات املعمقــة مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة 

وســكان مــن اليهــود والعــرب يف املدينــة، واملشــاَهدات وتحليــل 

الوثائــق. واملقالــة هنــا هــي الجــزء األول مــن سلســلة مقــاالت 

حــول خلفيــة أحــداث أيــار 2021 وتسلســلها، وهــو يتقــى، 

للمــرة األوىل، دور الاعــب املتعصــب القومــي الجديــد يف املدينــة. 

تتمثــل مســاهمة هــذا البحــث النظريــة يف توســيع املنظــور 

ــاد  ــا أبع ــرورة له ــه س ــتطباق، بوصف ــول االس ــّي ح البحث

ــب.  ــة فحس ــاداً طبقي ــس أبع ــة ولي ــة واضح ــة ـ قومي عرقي

ــي  ــوذج اجتماع ــى نم ــرف ع ــكان التع ــه باإلم ــرى إن ــن ن ونح

جديــد مــن املســتوطن املدينــّي الــذي نعّرفــه بأنــه امُلســتَطِبق 

املتعصــب قوميــاً. يبلــور هــذا النمــوذج االجتماعــي »هابتــوس« 

ــّي  ــتوطن املدين ــئم املس ــد. س ــي جدي ــل اجتماع ــًزا يف حق مميَّ

ــرات يف  ــل إف ــة )مث ــن جه ــة م ــة الغني ــتوطنة الرجوازي املس

ــا  ــد له ــرى، ال تج ــة أخ ــن جه ــا، م ــون( لكنه ــوش عتصي غ

ــتيطانية  ــؤر االس ــبابي« يف الب ــتيطان الش ــن »االس ــاً ضم مكان

ــر« يف  ــات يئ ــل »حف ــدة )مث ــراف البعي ــال يف األط ــى الت ع

ــي،  ــتطبق العلمان ــرار املس ــى غ ــل(10. ع ــوب الخلي ــال جن ت

ــوع  ــر والتن ــد التغاي ــاً يري ــب قومي ــتطِبق املتعص ــك املس كذل

ــه، يف  ــه. لكن ــن يماثل ــع م ــش م ــن العي ــدع م ــايف ويرت الثق

الوقــت نفســه، يعتــر نفســه مبعوثــاً لحركة سياســية ويســعى 

إىل توســيع مــروع االســتيطان العقائــدي )األيديولوجــي( 

ــق  ــاد. يخل ــط الب ــة يف وس ــاء املختلط ــب األحي ــه يف قل وتطبيع

ــاء  ــب إنش ــم إىل جان ــن القي ــة م ــي لغ ــز املدين ــروع التماي م

حــدود واضحــة بــن العــرب واليهــود وانطاقــاً مــن االحتجــاج 

ــتمراراً  ــتيطانية. واس ــة االس ــن يف الحرك ــس الراي ــد تكل ض

ــة  ــكل املدين ــر، تش ــط األخ ــس الخ ــي إىل طم ــه الرام للتوج

املختلطــة مســاحة مــن الفــرص لتحقيــق األيديولوجيــا وتحديــد 

مهمــة قوميــة جديــدة. وبذلــك، فهــي تطــرح يف الوقــت نفســه 

بديــاً وتقليــداً ملــروع اســتيطاني تاريخــي. يقتبــس أعضــاء 

النــواة التوراتيــة مــن تصانيــف االســتطباق ويتبنّــون املفهــوم 

النيــوـ ليــرايل الــذي يعتــر أطــراف املدينــة حيــزاً مــن الفرص 

ــق  ــايف وتحقي ــوع الثق ــة، التن ــاركة االجتماعي ــال املش يف مج

ــرايل عــن التفــوق  ــوى غــر لي ــه بمحت ــم يملؤون ــذات، لكنه ال

اليهــودي. يصــوغ املســتوطن املدينــي الجديــد روايــة تكّرســه 

كطــرف نيــو ليــرايل داعــم للتحــر يســعى إىل تحقيــق »قيــم« 

)يهوديــة( يف ســياق »يشــكل تحديــاً«. هــذا النتــاج االجتماعــي 

ــائدة يف  ــة س ــة وثقافي ــرورات اقتصادي ــد س ــن يجس الهج

املجتمــع اإلرسائيــيل اليهــودي وكذلــك ســرورات تطــرف قومــي 

ــه.  ــت نفس ــكايل، يف الوق رادي

ــة. نســتهلها  ــة إىل أربعــة أجــزاء مركزي تنقســم هــذه املقال

بعــرض نظــري لظاهــرة االســتطباق والاعبــن املختلفــن الذين 

يلعبــون دوراً يف هــذه الســرورة. ثــم نعــرض لتطور ســرورات 

ــد  ــرض، بع ــم نع ــنوات. ث ــر الس ــى م ــا ع ــتطباق يف ياف االس

ذلــك، التطــور التاريخــي للنويــات التوراتيــة يف إرسائيــل. وبعــد 

عــرض طريقــة البحــث ومنهجيتــه، ننتقــل إىل عــرض النتائــج 

ــم  ــا، أهدافه ــتوطنن يف ياف ــخصية املس ــاً ش ــمل أيض ــي تش الت

وانتشــارهم الجغــرايف. نعــرض توجهاتهــم إزاء ســكان املدينــة 

ــي تنشــأ معهــم. ويف  ــات الت ــاف انتماءاتهــم والعاق عــى اخت
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النهايــة، نبحــث يف تأثــرات املدينــة املختلطــة، النيــو ـ ليراليــة، 

عــى املســتطِبق املتعصــب قوميــاً يف أحــداث أيــار 2021.

خلفية نظرية: استطباق ِعرقّي
ــرورة  ــه س ــة بأن ــات الحري ــتطباق يف األدبي ــرَّف االس يُع

ــا  ــل خاله ــرورة تنتق ــو س ــة أوىل، ه ــن جه ــن. فم ذات وجه

مجموعــات ســكانية مــن الطبقتــن الوســطى والعليا إىل الســكن 

يف منطقــة بلديــة مهَملــة فتدفــع باالســتثمار يف تجديدهــا مــن 

خــال ترميــم املبانــي، وفتــح مصالــح تجاريــة، وتطويــر البنى 

التحتيــة وتحســن صورتهــا اإليجابيــة. مــن جهــة ثانيــة، يؤدي 

التطويــر املدينــي إىل إغــاق مصالــح تجاريــة صغــرة، وارتفــاع 

األســعار بصــورة حــادة وازديــاد قيمــة العقــارات يف املنطقــة 

األمــر الــذي يضطــر الســكان املحليــن مــن الطبقــة الفقــرة إىل 

مغــادرة مــكان ســكناهم الــذي لــم يعــد ســهل املنــال.11 مــن 

ــة  ــق املديني ــتطباق يف املناط ــل االس ــة، يحص ــة التاريخي الناحي

ــة  التــي عانــت مــن تدهــور وتــردي البنــى التحتيــة جــراء قل

االســتثمار فيهــا )disinvestment( مــن قبــل املؤسســة الرســمية 

ــن  ــق. وم ــذه املناط ــارات يف ه ــة العق ــوط قيم ــا أدى إىل هب م

ــأ  ــي، تنش ــال التخطيط ــن اإلهم ــة ع ــة املرتب ــج الجانبي النتائ

فجــوة بــن إمكانيــة جنــي األربــاح مــن األرض والقــدرة عــى 

ــار  ــدل اإليج ــوة ب ــكل فج ــاً. وتش ــاح فعلي ــذه األرب ــق ه تحقي

ــادة  ــال الري ــة يف مج ــدرة كامن ــى ق ــؤرشاً ع )Rent Gap( م

ــد  ــة التجدي ــون بعملي ــتثمرين يدفع ــذب مس ــدات ويجت والتعه

ــة.    الحــري بدعــٍم مــن ســلطات التخطيــط البلدي

ــميث،  ــل س ــل ني ــيون، مث ــون ماركس ــدد باحث ــا ش وبينم

عــى جانــب االقتصــاد الســيايس يف »الَعــرض«، شــدد باحثــون 

فيريــون )مــن مدرســة ماكــس فيــر(، مثــل ديفيــد يل 

)Ley(، عــى »جانــب الطلــب«.12 وليــس االســتطباق يف عرفهــم 

ــاً  ــوراً ثقافي ــاً، تط ــكل، أيض ــا يش ــة وإنم ــرورة اقتصادي س

يعكــس التفضيــات االســتهاكية، واأليديولوجيــة والبحــث عــن 

نمــط حيــاة بديــل يمكــن أن تتيحــه العــودة إىل املدينــة. يوفــر 

ــة  ــة حري ــات حيزي ــتطباق جمالي ــزي لاس ــاد الرم االقتص

تســعى خلــف قيــم ثقافيــة مثــل التغايــر االجتماعــي والتمايــز 

الهوياتــي )Zukin, 2012(.13 وهــو يجســد االســتئثار الحيــزي 

ــل  ــط، ب ــا فق ــة وحده ــح االقتصادي ــه املصال ــذي ال تحرك ال

ــة.  ــا الرمزي ــطى وتمثياته ــة الوس ــاة الطبق ــط حي ــاً نم أيض

وهكــذا يُنتــج االســتطباق حركــة يف مجــال الطاقــة الحــري 

ــى رأس  ــون ع ــن يتصارع ــوكاء الذي ــف وال ــن املواق ــع ب تجم

ــزي .14  ــايف والرم ــادي، الثق ــال االقتص امل

ــد  ــتطباق إىل تحدي ــب االس ــّي بجوان ــام البحث ــاد االهتم ق

ــية ـ  ــدات سياس ــوع بأجن ــم مدف ــن، بعضه ــن مختلف العب

ــن  ــة م ــاط مجموع ــاالً لنش ــتطباق مج ــر االس ــة. يوف ثقافي

واملنتجعــات  القــرى  يف  الســياح  االجتماعيــن:  الاعبــن 

الســياحية الذيــن يبحثــون عــن جــودة حيــاة وأجنــدات بيئيــة 

)touristification(، الطــاب )studentification( والفنانــون الذيــن 

يرغبــون يف العيــش يف فضــاء مثــر ومتنــوع، إىل جانــب نشــطاء 

ــق  ــم لتحقي ــة له ــش فرص ــز الهوام ــكل حي ــين يش سياس

ــي  ــة الت ــة واأليديولوجي ــة الثقافي ــة للدافعي ــة.15 ثم ــم ثقافي قي

ــى حاســم  ــز معن حفــزت االســتطباق عــى االســتيطان يف الحي

بالنســبة لطبيعــة التفاعــل الحاصــل مــع الســكان املحليــن. يف 

العديــد مــن الحــاالت، يــدرك املســتطِبقون الليراليــون أثرهــم 

ــون  ــرة ويحاول ــة الفق ــى املنطق ــادي ع ــي ـ االقتص االجتماع

ــية،  ــة وسياس ــطة اجتماعي ــطة أنش ــر بواس ــك األث ــة ذل مواجه

وهــو ما ينســجم مــع تســميتهم بـــ »املســتطِبقون الضمريون« 

 activist( »16 أمــا »املســتطِبق الناشــط.)mindful gentrifiers(

ــادرة  ــل إىل االنخــراط يف املجتمــع املحــيل، املب gentrifier(17 فيمي

إىل املشــاركة يف النشــاطات السياســية التــي تشــمل االحتجاجات 

والنضــاالت يف مختلــف املجــاالت، بــدءاً بالســكن واألمــن 

ــة واالحتجاجــات السياســية األوســع.  وانتهــاء بالحقــوق البلدي

هــذا الوكيــل، الــذي نطلــق عليــه اســم »املســتطِبق الراديــكايل« 

يجــد نفســه جــزءاً مــن عمليــة االســتطباق التــي هــو معــارض 

ــدي )الســود يف  لهــا أصــاً. يوفــر هــذا اللقــاء مــع اآلخــر البل

الواليــات املتحــدة والعــرب يف إرسائيــل( للمســتطِبق االنعــكايّس 

ــي.  ــزه الهويات ــورة تماي ــيل وبل ــي الداخ ــل الذات ــة التأم فرص

املســتطبقن  عنــد  بتوســع  األدبيــات  تتوقــف  بينمــا 

ــات  ــع فئ ــش م ــز التعاي ــعون إىل تعزي ــن يس ــن الذي الليرالي

عرقيــة ـ قوميــة أخــرى يف املــكان نفســه، فهــي تتجاهــل وكاء 

االســتطباق السياســين غــر الليراليــن الذيــن ينشــطون بدافع 

ــن  ــوكاء م ــؤالء ال ــتثناء ه ــري اس ــي.18 يج ــب القوم التعص

الســرورات االجتماعيــة ـ الحريــة ممــا يُحــدث فصــاً تامــاً 

ومطلقــاً بــن املســتوطنن األيديولوجيــن وظاهــرة االســتطباق. 

ــة،  ــو ليرالي ــة الني ــر البلدي ــرورات التطوي ــا أن س ويف رأين

واالســتطباق ضمنهــا، ليســت حياديــة مــن الناحيــة السياســية 

والعرقيــة ـ القوميــة، وإنمــا هــي تشــكل أداة إلقصــاء األقليــات 

ــإن  ــي«، ف ــي ـ الرق ــور »الجنوب ــاً للمنظ ــز. وفق ــن الحي ع

ــدن  ــاء )displaceability( يف امل ــتطباق واإلقص ــرك االس ــا يح م

ــا  ــا له ــط وإنم ــة فق ــو ليرالي ــت ني ــوى ليس ــو ق ــة ه املختلط

عاقــة أيضــاً بهويــة قوميــة محــددة، باالســتعمار، بالســيطرة 

ــة  ــة اقتصادي ــتار عملي ــت س ــز.19 تح ــن الحي ــة وبتدي األمني

ــدة  ــود بالفائ ــذي يع ــري ال ــد الح ــا التجدي ــة قوامه حيادي
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عــى الجميــع، يعــزز االســتطباق الســيطرة العرقيــة القوميــة يف 

املدينــة املختلطــة. هــذه العمليــة تجــري، ضمــن أطــراف أخرى، 

ــذا  ــة، ول ــوكاء للدول ــل ك ــتيطانية تعم ــات اس ــطة جمعي بواس

فهــي توصــف بأنهــا عمليــة »اســتطباق عرقــي مؤسســاتي«. 20           

يافا بين االستطباق
االقتصادي والعرقية القومية   

يســكن يف يافــا نحــو 40,000 مــن اليهــود و20,000 مــن 

ــا  ــت ياف ــن، كان ــرن العري ــن الق ــف األول م ــرب. يف النص الع

تمثــل حــارضة فلســطينية كوســموبوليتية وبوابــة دخــل 

ــام  ــرب الع ــان ح ــاد. إب ــود إىل الب ــتوطنون اليه ــا املس عره

1948، جــرت تصفيــة النخــب الفكريــة، الثقافيــة، والقيــادات 

البلديــة والطبقــة الوســطى الفلســطينية. أمــا الســكان العــرب 

ــذاك  ــمي آن ــا ُس ــوا فيم ــد ُجّمع ــة فق ــوا يف املدين ــن بق الذي

ــة  ــا بمدين ــت ياف ــام 1950، أُلحق ــي«. يف الع ــو العجم »غيت

ــة  ــة قومي ــا إىل أقلي ــي فيه ــع العرب ــول املجتم ــب وتح ــل أبي ت

ــاً  ــة. مــن بــن الســكان العــرب الـــ 70 ألف ــة اليهودي يف املدين

ــق  ــم يب ــرب، ل ــل الح ــا قب ــكنون يف ياف ــوا يس ــن كان الذي

ــك  ــرى يف تل ــل، ج ــط. يف املقاب ــوى 3,900 فق ــوء س ــد اللج بع

ــذي  ــود ال ــن اليه ــرات آالف املهاجري ــتيعاب ع ــنوات اس الس

كان مســتواهم االقتصــادي ـ االجتماعــي متدنيــاً والذيــن قِدمــوا 

مــن بلغاريــا، ورومانيــا وشــمال أفريقيــا. ثــم انضــم إىل هــؤالء 

ــاً عــن فــرص العمــل وعمــاء  الحقــاً فلســطينيون جــاءوا بحث

تــم نقلهــم مــن »املناطــق« الفلســطينية ألســباب أمنيــة. خلقــت 

هــذه الســرورات الديمغرافيــة مشــكات اجتماعيــة يف املدينــة، 

شــملت ارتفاعــاً حــاداً يف معــدالت البطالــة، ومعــدالت مرتفعــة 

مــن اإلجــرام وتعاطــي املخــدرات، فتكــت بالنســيج االجتماعــي 

ــة.  يف املدين

يافــا  يف  األرض  عــى  والســيطرة  الديمغــرايف  الــراع 

ــن.  ــط االقتصادي ــر والتخطي ــة بســرورات التطوي ــا الصل وثيق

ــتثمار  ــة االس ــي وقل ــال املنهج ــة، واإلهم ــور املدين ــق تده خل

ــة،  ــمية يف املدين ــلطات الرس ــب الس ــن جان )disinvestment( م

منــذ الخمســينيات، إىل جانــب اإلمكانيــة الســياحية والعقاريــة 

ــتطباق.21  ــرورات االس ــة لس ــاً مواتي ــا، ظروف ــة فيه الكامن

عّجــل تشــكيل »طاقــم تخطيــط يافــا« يف العــام 1985 

ــداد  ــدوم أع ــاري ق ــس التج ــكة التناف ــى س ــع األرايض ع ووض

متزايــدة مــن اليهــود األثريــاء إىل يافــا. جــرى الدفــع بمشــاريع 

ــة  ــم املدين ــروع ترمي ــا م ــن بينه ــا، م ــج له ــة والروي مختلف

ــا،  ــاء ياف ــروع مين ــاء، وم ــم األحي ــروع ترمي ــة، وم القديم

دفــة، ومــروع »جبعــات أندروميــدا« ومــروع  ومــروع الصَّ

منحــدر يافــا.22 هــذه كلهــا كانــت مصحوبــة بإبعــاد الســكان 

العــرب القدامــى يف املدينــة عــى نحــو عــّزز تهويدهــا بصــورة 

ــي  ــكن« الت ــة املس ــام 1996 »انتفاض ــت يف الع ــة. اندلع فعلي

ــوت  ــن البي ــدداً م ــكان ع ــض الس ــا بع ــم« يف إطاره »اقتح

ــن  ــك، ُدش ــاب ذل ــدار«. ويف أعق ــة »عمي ــا رشك ــي أغلقته الت

»مــروع ابــِن بيتــك« الــذي منــي بالفشــل ألســباب مختلفــة. 

ــعبي  ــكن الش ــن الس ــة ب ــكنية والعاق ــة الس ــزال الضائق وال ت

ــراع  ــة يف ال ــؤرة مركزي ــكان ب ــاص تش ــوق الخ ــوى الس وق

االجتماعــي حــول »الحــق يف املدينــة«. وكمــا ســنرى الحقــاً، فقد 

شــكل دخــول البــؤرة التوراتيــة إىل يافا اســتمراراً مبــارشاً لهذه 

الســرورات التــي تجعــل مــن يافــا هامشــاً للمركــز املدينــي.  

نوّيات توراتية: المستوطنون الُجُدد 
لاســتيطان  شــامل  اســم  هــي  التوراتيــة  النويــات 

ــة  ــار الصهيوني ــن تي ــات م ــه عائ ــوم ب ــذي تق ــري ال الجماه

ــتيطانية يف  ــات اس ــات أو منظم ــن جمعي ــرة ضم ــة مؤطَّ الديني

خدمــة أهــداف أيديولوجيــة. بــدأ تأســيس النويــات التوراتيــة 

ــام 1968.  ــمونة يف الع ــات ش ــواة األوىل يف كري ــاء الن ــع إنش م

حتــى العــام 2022، أصبــح عــدد النويــات التوراتيــة أكثــر مــن 

80 منتــرة يف كل أنحــاء البــاد تقريبــاً ويف بعــض املــدن هنالك 

أكثــر مــن نــواة توراتيــة واحــدة. تتلقــى هــذه النويــات الدعــم 

ــات  ــة، والتنظيم ــلطات املحلي ــة، والس ــوزارات الحكومي ــن ال م

النويــات التوراتيــة هــي اســم شــامل لالســتيطان الجماهيــري الــذي تقــوم بــه عائالت 

ــرة ضمــن جمعيــات أو منظمــات اســتيطانية 
َّ

مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة مؤط

فــي خدمــة أهــداف أيديولوجيــة. بــدأ تأســيس النويــات التوراتيــة مــع إنشــاء النــواة 

األولــى فــي كريــات شــمونة فــي العــام 1968. حتــى العــام 2022، أصبــح عــدد النويــات 

التوراتيــة أكثــر مــن 80 منتشــرة فــي كل أنحــاء البــالد تقريبــا وفــي بعــض المــدن 

هنالــك أكثــر مــن نــواة توراتيــة واحــدة.
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الجامعــة والصناديــق املختلفــة إضافــة إىل الترعــات الفرديــة.23 

وتشــر دراســة حديثــة إىل أن ميزانيــة هــذه النويــات الســنوية 

ــات مايــن الشــواكل.24  ــغ مئ كبــرة جــداً وتبل

تنقســم النويــات التوراتيــة إىل ثاثــة نمــاذج، طبقــاً لطبيعة 

ــات  ــو النوي ــوذج األول ه ــرايف. النم ــا الجغ ــا وموقعه أهدافه

التوراتيــة الناشــطة يف املــدن الطرفيــة أو يف األحيــاء ذات التدريج 

ــة أساســاً  ــي، بدوافــع اجتماعي االقتصــادي ـ االجتماعــي املتدن

ــو  ــي ه ــوذج الثان ــاً(. النم ــوت، مث ــام ونتيف ــا يف يروح )كم

ــع  ــة بدواف ــدن املختلط ــط يف امل ــي تنش ــة الت ــات التوراتي النوي

ــة.  ــة والديني ــع االجتماعي ــب الدواف ــاً، إىل جان ــة أساس قومي

وأخــراً، النمــوذج الثالــث، هــو النويــات التوراتيــة التــي تنشــط 

ــة،  ــر اليهودي ــم بن ــاد وتهت ــط الب ــة يف وس ــاء الغني يف األحي

بشــكل أســايس )كمــا يف رمــات هشــارون، عــى ســبيل املثــال(.   

اكتســبت ظاهــرة النويــات التوراتيــة زخمــاً كبــراً عــى مــر 

ــة.  ــي التاريخي ــات واملناح ــن الوجه ــدد م ــبب ع ــنوات بس الس

ســعت عائــات مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة خــال 

ــع  ــول وض ــي ح ــجال االجتماع ــد الس ــع تصاع ــبعينات، م الس

املناطــق الطرفيــة والــروخ الطائفيــة، إىل االندمــاج يف املناطــق 

ــس  ــى عك ــكانها. ع ــا وس ــدن فيه ــز امل ــة تعزي ــة بغي الطرفي

النزعــة االنفصاليــة لــدى الصهيونيــة الدينيــة يف املســتوطنات، 

حيــال تنامــي »الحريديــم القوميــن« واتســاع أوســاطهم 

)تاميــذ الحاخــام تســفي يهــودا كــوك املعروفــن أيضــاً باســم 

ــة«(،  ــة العاملي ــيفاه املركزي ــراڤ« ـ »الييش ــز ال ــاط مرك »أوس

ــاط يف  ــو االخت ــع نح ــل التطل ــة تمث ــات التوراتي ــت النوي كان

ــي.25  ــة العلمان ــع األغلبي مجتم

ــار  ــل يف تي ــول حص ــيداً لتح ــرة تجس ــذه الظاه ــرت ه اعتُ

الصهيونيــة الدينيــة ـ مــن الركيــز عــى مهمــة االســتيطان يف 

ــدود  ــل ح ــة داخ ــة االجتماعي ــطينية( إىل املهم ــق )الفلس املناط

ــروع األرايض  ــن م ــل ع ــر منفص ــه غ ــر ـ لكن ــط األخ الخ

ــة  ــد كل موج ــوب« بع ــتيطان يف القل ــم »االس ــي. تعاظ اإلقليم

مــن األحــداث السياســية: ابتــداء مــن االنســحاب مــن ســيناء، 

ــاع  ــن قط ــال ع ــاء باالنفص ــلو وانته ــات أوس ــروراً باتفاقي م

غــزة وشــمال الســامرة )الضفــة الغربيــة(. فقــد قــادت هــذه 

األحــداث الصهيونيــة الدينيــة إىل الشــعور بخيبــة أمــل وإحبــاط 

مــن املجتمــع اإلرسائيــيل والرغبــة يف تجنيــده سياســياً يف مهمــة 

ــا  ــي نره ــة الت ــاب املقال ــتوطنات. ويف أعق ــتيطان يف املس االس

الحاخــام يوئيــل بــن نــون بعنــوان »لــم نفلــح يف االســتيطان يف 

القلــوب« )1992(، كتــب رئيــس املدرســة الدينيــة )ييشــيفاه( 

»هــار همــور«، الحاخــام تــاو: »اســتوطنا يف يهــودا والســامرة، 

أنجزنــا أمــوراً جميلــة وكبــرة لكننــا لــم نعمــق األســاس، لــم 

ــام  ــان الت ــل لإليم ــعب إرسائي ــل ش ــم نؤه ــوب ول ــئ القل نهي

ولفهــم األســاس الداخــيل لعاقتنــا بالبــاد ووضعنــا كشــعب«.  

إضافــة إىل هــذه األهــداف، رأت الصهيونيــة الدينيــة أن 

ــة.  ــات التوراتي ــاء النوي ــزاً إلنش ــكل حاف ــة تش ــة الديني املهم

قــاد الــرخ بــن املتدينــن والعلمانيــن - الــذي بلــغ أوجــه يف 

ــع  ــار املجتم ــن، واعتب ــحق راب ــال إس ــب اغتي ــعينيات عق التس

ــبان  ــن ش ــات م ــة - مجموع ــن اليهودي ــاً ع ــيل منقطع اإلرسائي

الصهيونيــة الدينيــة إىل االســتيطان يف مــدن وســط البــاد. عــزز 

ــي شــهدت هجــرة  الوضــع الديمغــرايف يف املــدن املختلطــة، الت

ــس  ــة تكري ــن دافعي ــود م ــكان اليه ــب الس ــن جان ــلبية م س

الحضــور والطابــع اليهوديــن فيهــا. أُقيمــت النــواة التوراتيــة 

األوىل يف املــدن املختلطــة يف مدينــة اللــد )1994( ثــم يف مدينــة 

عــكا )1997(، ثــم يف الرملــة )2003(، ثــم يف نتســرت عيليــت/ 

ــا  ــم يف حيف ــا )2007(، ث ــم يف ياف ــل )2006(، ث ــوف هجلي ن

ــيحا )2014(.  ــوت ـ ترش )2009( ومعل

تعاظم النواة التوراتية
وصعود االستطباق المتعصب قوميا

تأسســت النــواة التوراتيــة يف يافــا يف العــام 2007 بمبــادرة 

ــم  ــة وبدع ــة الديني ــي للصهيوني ــات تنتم ــي عائ ــن ثمان م

مــن منظمــة »رأس يهــودي«. أقيمــت يف الســنة نفســها أيضــاً 

ــة  ــة الديني ــيفاه( واملدرس ــة )ييش ــدير« الديني ــة »َهِهس مدرس

العليــا للشــبان »بعامــي يافــو ـ شــرات موشــيه« يف كنيــس »أو 

ــة(. وعــى الرغــم  ــاه« )الجبلي ــل« يف حــي »جبعــات علي يرسائي

ــا  ــى إقامته ــنوات األوىل ع ــال الس ــعت خ ــواة توس ــن أن الن م

وأصبحــت تعــّد خمســن عائلــة يف العــام 2011، فــإن ارتفــاع 

ــورة  ــواة بص ــات الن ــادرة عائ ــاد إىل مغ ــارات ق ــعار العق أس

تدريجيــة. وهكــذا، أصبحــت املجموعــة تشــمل نحــو 30 عائلــة 

ــواة  ــة أخــرى مــن الن ــة و15 عائل مــن طــاب املــدارس الديني

ــتقلة.  ــورة مس ــها بص ــل نفس ــي تعي ــة الت التوراتي

يقيــم املســتوطنون يف عــدد مــن املراكــز يف املدينــة. تســكن 

ــي »قلــب يافــا«  عائــات النــواة التوراتيــة ذات األقدميــة يف حيَّ

)»دكار يافــا أ«( والعجمــي، بعضهــا يف شــقق ســكنية بملكيتهــا 

ــقق  ــباباً، يف ش ــر ش ــات، األكث ــة العائ ــكن غالبي ــا تس بينم

ــام  ــا ج«. يف الع ــاه« و»ياف ــات هعلي ــي »جفع ــتأجرة يف حيَّ مس

ــرق إىل  ــو ال ــة نح ــواة التوراتي ــتيطان الن ــع اس 2013 توس

حــي »نفيــه عوفــر« )تــل كبــر(. وأصبحــت املدرســة الدينيــة 

)الييشــيفاه( تســيطر عــى عــدد مــن املبانــي يف مواقــع مركزيــة 

ــر  ــدم( وتدي ــارع كي ــوز وش ــارع طول ــي )يف ش ــي العجم يف ح

ــايض  ــدم يف امل ــت تخ ــي كان ــس الت ــن الكُنُ ــداً م ــدداً متزاي ع
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ــا.   ــكان ياف ــن س ــى م ــود القدام اليه

إىل جانــب االنتشــار املتفــرق، نشــأت أيضــاً تجمعات ســكنية 

خاصــة بأعضــاء النــواة التوراتيــة واملدرســة الدينيــة يف يافــا. يف 

العــام 2009، انتظمــت ثمانــي عائــات مــن النــواة التوراتيــة يف 

مجموعــة خاصــة )انظــر الصورتــن 1- 2( واشــرت قســيمة يف 

شــارع »جــر تســيدك« رقــم 6 يف حــي »دكار«، كانــت »مديريــة 

أرايض إرسائيــل قــد عرضتهــا للبيــع؛26 )قســيمة بــإدارة رشكــة 

ــاء إخــاء »مقتحمــن« مــن  عميــدار(. وقــد شــملت عمليــة البن

ــدة  ــكنية جدي ــة س ــاء بناي ــل إنش ــن أج ــاورة م ــيمة مج قس

ــت  ــط. تح ــة فق ــة الديني ــن الصهيوني ــات م ــة لعائ مخصص

ــب  ــا، يف قل ــب »هن ــا«، كُت ــا ياف ــِك ي ــتوطنات علي ــوان »مس عن

ــون  ــون وطني ــود متدين ــف يه ــط، يق ــي املختل ــي العجم ح

ــه،  ــكنية في ــقق الس ــع الش ــيتم بي ــكني، س ــروع س ــاء م إلنش

بــكل رصاحــة ووضــوح، لليهــود املتدينــن فقــط«. رصح مديــر 

ــودي«،  ــة »رأس يه ــس جمعي ــاه« ورئي ــة »بإيمون ــام منظم ع

يرسائيــل زعــرا، قائــاً: »نحــن نفعــل هــذا أفضــل بكثــر، ألننــا 
ذوو تجربــة طويلــة يف االســتيطان، ويف االســتيطان يف القلــوب«.27

نفســها  الســنة  يف  إرسائيــل  أرايض  مديريــة  نــرت 

ــط«  ــت بيل ــارع »بي ــن ش ــيمتّي أرض ب ــراء قس ــة28 ل مناقص

ــروغ«(.  ــروع »هإت ــي )م ــي العجم ــروغ« يف ح ــارع »هإت وش

شــكلت رشكــة »بإيمونــاه ـ ســكن للجمهــور املتديــن الوطنــي« 

مجموعــة رشاء للجمهــور املتديــن الوطنــي وفــازت باملناقصــة. 

ثــم أقامــت بعــد ذلــك حــوزة ســكنية مكونــة مــن 20 وحــدة 

ــر  ــة )انظ ــات متدين ــّوقت لعائ ــات س ــاث بناي ــكنية يف ث س

ــة،  ــة واملعماري ــة التخطيطي ــن الناحي ــم 3(. م ــورة رق الص

ــط  ــرى ذات »النم ــي األخ ــن املبان ــي ع ــذه املبان ــف ه ال تختل

ــد  ــة التجدي ــن عملي ــزء م ــراً كج ــت مؤخ ــي بُني ــاوي« الت الياف

ــدى  ــة ل ــة قوي ــروع معارض ــذا امل ــار ه ــد أث ــري. وق الح

ــات  ــدى منظم ــرب، ول ــود والع ــكان، اليه ــن الس ــة م مجموع

ــة  ــاء اتفاقي ــاً إللغ ــاً قضائي ــت التماس ــا قدم ــة يف ياف مختلف

ــت  ــام 2010 رفض ــز. ويف الع ــة التميي ــتئجار األرض بحج اس

املحكمــة االلتمــاس بادعــاء أنــه قــد »ُقــي األمــر«، ألن 

ــام 2020  ــة.29 ويف الع ــل متقدم ــغ مراح ــد بل ــروع كان ق امل

ــذي أدى، يف  ــروع ال ــات امل ــواة يف بناي ــات الن ــكنت عائ أُس

نهايــة املطــاف، إىل إخــاء ســوق الخــروات الوحيــد يف يافــا، 

الــذي كان قائمــاً هنــاك منــذ ســتينات القــرن املــايض وشــكل 

ــا  ــى يومن ــوم حت ــك الي ــذ ذل ــا. من ــزاً فيه ــاً ممي ــزاً تجاري مرك

ــا.     ــار يف ياف ــوق للخض ــك س ــد هنال ــم يع ــذا، ل ه

باإلضافــة إىل ذلــك، أقيمــت مدرســة داخليــة لتاميذ املدرســة 

الدينيــة )ييشــيفاه( »شــرات موشــيه« يف شــارع »تســوينا تجر« 

ــذه  ــي. ه ــي العجم ــمال ح ــة يف ش ــة مرموق ــم 15 يف منطق رق

البنايــة، التــي تعّرفهــا ســلطة التطويــر بأنهــا أمــاك غائبــن، 

ــا  ــت به ــة وترع ــة أرجنتيني ــام 2012 مواطن ــرتها يف الع اش

للمدرســة الدينيــة يف العــام 2016. وقــد أثــارت أعمــال ترميــم 

ــدد  ــظ املش ــّدة للحف ــت مع ــي كان ــة، الت ــة التاريخي ــذه البناي ه

ــا  ــد م ــطاء ض ــكان والنش ــن الس ــعة ب ــة واس ــاً، معارض أص

وصفــوه بـــ »غــزو جهــات معاديــة«.30 ويف النهايــة، أقيمــت يف 

يافــا »قريــة الطــاب« التابعــة لحركــة خريجــي »بنــي عكيفــا« 

يف العــام 2018. أقيــم هــذا املــروع يف حــي يافــا د وكان يضــم، 

ــن الدراســة  ــاً يدمجــون ب ــى العــام 2020، نحــو 30 طالب حت

والنشــاط الجماهــري لقــاء منحــة للســكن.  

الصورة رقم 1: النر عن تشكيل مجموعة رشاء تابعة للنواة 
التوراتية يف يافا31

الصورة رقم 2: النر عن إقامة مجموعة رشاء تحضراً للمناقصة.

الصورة رقم 3: مروع »هإتروغ«
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منهجية البحث 
ــث  ــة بح ــاء، بطريق ــي البنّ ــج النوع ــث باملنه ــري البح أُج

معمقــة  مقابــات  تحليــل  إىل  املســتندة  الحالــة  دراســة 

ــد  ــق.32 وق ــل وثائ ــة وتحلي ــن يف املدين ــن مختلف ــع العب م

ــع 10  ــة م ــبه منظم ــة ش ــة معمق ــث 27 مقابل ــمل البح ش

ــرب  ــكان الع ــن الس ــة و- 17 م ــواة التوراتي ــاء الن ــن أعض م

ــج«  ــة اعتمــدت »كــرة الثل ــار العين واليهــود. اســراتيجية اختي

ــت  ــة. أُجري ــن يف كل مجموع ــطاء املركزي ــد النش ــة تحدي بغي

املقابــات وجهــاً لوجــه يف مدينــة يافــا، يف املوقــع الــذي 

ــى  ــخص، يف مقه ــزل الش ــهم )يف من ــخاص أنفس ــاره األش اخت

ــة(.  ــة التوراتي ــة الديني ــة واملدرس ــواة التوراتي ــب الن أو يف مكات

اســتمرت كل واحــدة مــن املقابــات بــن 45 و90 دقيقــة بينمــا 

اســتمرت مقابلــة واحــدة )فقــط( نحــو ثــاث ســاعات. ُســجلت 

ــرى  ــم ج ــهم، ث ــخاص أنفس ــة األش ــاً بموافق ــات صوتي املقاب

تفريــغ نصــوص املقابــات فشــكلت قاعــدة بيانــات الدراســة. 

ــات  ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــماء األش ــت أس بقي

ــة يف  ــواة التوراتي ــاء الن ــع أعض ــات م ــت املقاب ــة. أُجري رسي

كانــون األول 2020، باســتثناء مقابلــة واحــدة فقــط )أجريــت 

ــة  ــا يف مدين ــت جميعه ــد أجري ــو(، فق ــة فيدي ــطة محادث بواس

ــواة  ــارج الن ــن خ ــكان، م ــع الس ــات م ــت املقاب ــا. أجري ياف

التوراتيــة، خــال شــهرّي تريــن األول ـ كانــون األول 2021.    

ــؤاالً  ــو 30 س ــملت نح ــة وش ــبه منظم ــات ش ــت املقاب كان

ــة  ــي الديمغرافي ــن النواح ــة م ــور املدين ــول تط ــورت ح تمح

واالجتماعيــة واالقتصاديــة، عمليــة اســتيطان النــواة التوراتيــة 

يف املدينــة، وأهــداف االســتيطان، والعاقــات الداخليــة يف داخــل 

ــا  ــع بعضه ــات م ــة واملجموع ــكانية املختلف ــات الس املجموع

البعــض، والتحديــات التــي يفرضهــا االســتيطان وغرهــا مــن 

ــع.  املواضي

ــى  ــة ع ــج الدراس ــزت نتائ ــات، ارتك ــة إىل املقاب باإلضاف

)َمحــارِض  لوثائــق سياســاتية حكوميــة  تحليــل شــامل 

ــة  ــوزارات الحكومي لجــان الكنيســت، قوانــن، برامــج عمــل ال

املختلفــة، اســتجوابات وقــرارات حكــم قضائيــة، وثائــق 

امليزانيــة، قــرارات حكوميــة، أصــوات تدعــو إىل دعــم النويــات 

ــة  ــاتية بلدي ــق سياس ــا(، وثائ ــات وغره ــتيطانية، مناقص االس

ــط  ــات، خرائ ــنوية، مناقص ــر س ــط، تقاري ــق التخطي )وثائ

هيكليــة وغرهــا(، وثائــق النــواة التوراتيــة وجمعيــات تنشــط 

تحــت كنفهــا )ميزانيــة، رؤيــة، خطــة ســنوية( ووســائل إعــام 

)تقاريــر مــن الصحافــة، كتابــات فرديــة يف شــبكات التواصــل 

ــت  ــام(. ُجمع ــائل اإلع ــرأي يف وس ــدة ال ــي ويف أعم االجتماع

ــع هــذه الوثائــق بصــورة مســتقلة مــن شــبكة اإلنرنــت  جمي

ــات.      ــم املقاب ــت معه ــن أجري ومــن األشــخاص املختلفــن الذي

نتائج: 
التعصــب  بيــن  ـ  المســتوطنين  خطــاب  فــي  ُوجهــات   .1

والتنويــع  والديــن  القومــي، 

بيّنــت املقابــات واملشــاَهدات مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة 

أنهــم يعتــرون أنفســهم مبادريــن يدفعــون ُقُدمــاً مروعــاً ذا 

ثاثــة رؤوس - قومــي، وديني واجتماعــي/ اقتصــادي – متداخلة 

ومرتبطــة ببعضهــا البعــض. يكشــف خطــاب نشــطاء النــواة 

ــاب  ــن الخط ــج ب ــي يدم ــتطباق أيديولوج ــن اس ــة ع التوراتي

ــى  ــن املعن ــث ع ــرة والبح ــوق الح ــول الس ــرايل ح ــوـ لي الني

الفــردي، مــن جهــة، والقيــم الجماعيــة التــي تخــدم املصلحــة 

ــة.    ــة والعرقي القومي

ــا، لكــّن  املــروع القومــي: »بإمــكان العــرب العيــش هن

يافــا ليســت لهــم« 

ــادره  ــه ومص ــة أصول ــدن املختلط ــتيطان يف امل ــل االس ينه

ــروع  ــن امل ــم« وم ــوش إيموني ــة »غ ــن حرك ــة م األيديولوجي

ــد  ــنُّ تقلي ــن تب ــتوطنن، يمك ــاب املس ــتيطاني. يف خط االس

ــى  ــة ع ــيطرة اإلقليمي ــات الس ــي وممارس ــاب األيديولوج للخط

ــتوطنات يف  ــار املس ــرة ازده ــال ف ــرت خ ــا ظه األرض كم

ــذا  ــد ه ــه، ينتق ــت نفس ــائها. يف الوق ــى إنش ــنوات األوىل ع الس

الخطــاب اســتمرار مــروع االســتيطان الــذي يصفــه بتعابــر 

ــعب  ــن »ش ــاع ع ــز، واالنقط ــتنفاد، والترج ــل االس ــن قبي م

ــة  ــتيطان يف املدين ــرح االس ــى، ويط ــدان املعن ــل« وفق إرسائي

ــذا  ــد ه ــض، تصاع ــو متناق ــى نح ــه. وع ــاً عن ــة بدي املختلط

ــا  ــتوطنات وإنم ــزُّز املس ــال تع ــط حي ــس فق ــّد لي ــد واحت النق

ــاع  ــن قط ــال« ع ــر »االنفص ــد اعتُ ــاً. فق ــا أيض ــال إخائه حي

ــد املجتمــع  ــة إخفــاق يف تجني غــزة يف الخطــاب الداخــيل بمثاب

ــد  ــاد، بع ــة وق ــل الكامل ــرة أرض إرسائي ــول فك ــيل ح اإلرسائي

ذلــك بســنتن، إىل املهمــة الجديــدة ـ االســتيطان يف يافــا. 

ــق  ــودي يف املناط ــود اليه ــز الوج ــتوطنون إىل تعزي ــعى املس يس

املختلطــة، تعزيــز الحوكمــة والســيادة وترســيخ هويــة املدينــة 

ــة، الحاخــام  ــواة التوراتي اليهوديــة. وكمــا أوضــح مؤســس الن

ــرط: ــال أل يوف

نحــن يف يافــا مــن أجــل تعزيــز الهويــة اليهوديــة 

ــدي يف  ــر عن ــل التغي ــد حص ــكانها. لق ــن س ــيخها ب وترس

ــا  ــا أدركن ــف. عنده ــوش قطي ــن غ ــرد م ــة الط ــاب تجرب أعق

ــا  ــل وقررن ــعب إرسائي ــى ش ــي ع ــة ه ــة الحقيقي أن املعرك

ــاه.  ــذا االتج ــأن ويف ه ــذا الش ــل به ــا للعم ــرك عائلتن أن تتح
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الجمهــور العــام يف البــاد ال يعــرف عقيــدة الحاخــام كــوك، ال 

يعــرف اإلجابــة عــى الســؤال ملــاذا نحــن نصــارع عــى أرض 

ــي  ــة، الت ــواة التوراتي ــام إىل الن ــا االنضم ــل أصــاً. قررن إرسائي

عرضــوا عــيلّ قيادتهــا يف مدينــة يافــا يف مرحلــة مــا... أخــذت 

ــي.33   ــى عاتق ــة ع ــذه املهم ه

ــن  ــزء م ــه ج ــة بأن ــة املختلط ــتيطان يف املدين ــف االس يوص

ــز  ــعياً إىل تعزي ــكان، س ــد امل ــة يف تهوي ــة املتمثل ــة العام املهم

ــذا  ــق ه ــل. وف ــة إرسائي ــق دول ــف مناط ــيادة يف مختل الس

املنظــور، ينقــل جيــل مؤســي املســتوطنات إىل الجيــل الشــاب 

مهمــة/ رســالة االســتيطان، وهــذه املــرة يف الضواحــي البلديــة، 

ــان«  ــة »أرز لبن ــام يف تحضري ــام، الحاخ ــف نوع ــب وص بحس

الــذي يقيــم يف مســتوطنة يف منطقــة الســامرة )شــمال الضفــة 

ــة(:  الغربي

ــال يل:  ــره ق ــن عم ــرة م ــة ع ــي يف السادس ــن كان ابن ح

»أنتــم يــا أبــي أقمتــم املســتوطنات، كانــت لديكــم عقيــدة، وهج 

يف العينــن، ركضتــم عــى التــال وبنيتــم شــيئاً مــا. أمــا نحــن، 

ــا  ــي مهمتن ــا أب ــا ي ــدد لن ــج، فلتح ــا، ال وه ــة لدين ــا مهم ف

القادمــة، يل ولرفاقــي كــي نقلــب العالــم رأســاً عــى عقــب«.... 

نحــن مجتمــع مثــايلّ، نبحــث عــن عيــش مــا... بعــد االنفصــال 

ــاك، يف  ــا هن ــا أنن ــوب... أدركن نشــأت فكــرة االســتيطان يف القل

ــار  ــا خي ــن لدين ــم يك ــن ل ــاً، لك ــا حق ــن انفصلن ــى... نح األع

آخــر. وهــا قــد انتهــت املهمــة اآلن، إذ ليــس ثمــة مــن يمكــن 

ــى  ــاظ ع ــي الحف ــة ه ــة القادم ــتوطنات. املهم ــه باملس إقناع

الهويــة اليهوديــة، ألن دولــة إرسائيــل تفقــد هويتهــا اليهوديــة، 

ــا مســؤولية تجــاه شــعب  هــذا هــو الــراع الحقيقــي... لدين

ــل  ــعب إرسائي ــة ش ــا ألن غالبي ــت إىل هن ــأرسه... أتي ــل ب إرسائي

ــا.  موجــودة هن

يعــرض املســتوطنون املهمــة القوميــة باعتبارهــا ذات 

أهميــة زائــدة يف املدينــة املختلطــة التــي تراجــع فيهــا املــروع 

القومــي وضعــف عــى مــر الســنوات عــى الرغــم مــن كــون 

املدينــة حيــزاً غــر مختَلـَـف عليــه )عــى عكــس مســألة الحــدود 

ــو  ــاه، عض ــت هوَدي ــا أوضح ــتوطنات(. وكم ــة يف املس الدولي

ــة: ــواة التوراتي الن

قبــل وصولنــا، هجــر مدينــة يافــا عــدٌد كبــر مــن اليهــود. 

هــروب مجنــون... والعــرب كانــوا يشــرون. تمــر يافــا 

ــي  ــا ه ــا وه ــن إليه ــا نح ــذ وصلن ــداً من ــدة ج ــرورات جي بس

ــداً.  ــّم ج ــذا مه ــادرون... ه ــرون يغ ــرب كث ــا. ع ــر وجهه تغ

ــى  ــداً ع ــاً ج ــر صعب ــكان األم ــة ل ــة عربي ــت املدين ــو أصبح ل

الصعيــد القومــي، كأنمــا تخلينــا عــن جــزء مــن الدولــة. إنهــا 

ــلمتم  ــن س ــه؟ مل ــم إلي ــذي توصلت ــا ال ــاد. م ــب الب ــا، قل ياف

ــرب  ــكان الع ــتوطنات... بإم ــت مس ــذه ليس ــط؟... ه بالضب

العيــش هنــا، لكــّن يافــا ليســت لهــم. الحمــد هلل، يافــا تتهــّود 

ــق.   ــق وحقي بح

يجســد اســتيطان النــواة التوراتيــة يف يافــا اتســاع املــروع 

ــتوطنات،  ــزُّز املس ــد تع ــدة. بع ــاً جدي ــدد أهداف ــي ويح اإلقليم

ــة  ــة الداخلي ــق الحدودي ــي املناط ــة ه ــدن املختلط ــت امل أصبح

الجديــدة. وهــي تشــكل يف نظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة حلبــة 

ــودي،  ــد اليه ــع، والتواج ــول الطاب ــد ح ــم بع ــم يُحس رصاع ل

والســيادة والحوكمــة، التــي تحتّــم »التعزيــز« بواســطة 

ــتوطنون  ــد املس ــك، يري ــع ذل ــن. وم ــتوطنن األيديولوجي املس

ــاً،  ــّي«، أيض ــل أبيب ــيل »الت ــهد املح ــن املش ــزءاً م ــوا ج أن يكون

ــاه،  ــه هوَدي ــا تقول ــن. يف م ــتطِبقن الليرالي ــرار املس ــى غ ع

ثمــة طمــس/ شــطب للخــط الفاصــل بــن املســتطِبق الليــرايل 

ــاً:  ــب قومي ــتطبق املتعص واملس

ــى  ــتوطنن«. مت ــموننا »مس ــم يس ــاً أنه ــك دائم ــن املضح م

ســأحظى باللقــب الســامي املوعــود »تــل أبيبيــة«؟ ]تضحــك[ يف 

الواقــع أنــا أســكن هنــا يف تــل أبيــب! أن يــروا زوجــن حــرا 

مــن املســتوطنة وأتيــا إىل يافــا هــو أمــر ـ مــن وجهــة نظرهــم 

ــة  ــت يف حال ــا كان ــل، ألن ياف ــن األم ــر م ــاس الكث ــح الن ـ يمن

ــذا  ــا، ول فقــدان الهويــة وضياعهــا. يشء مــا عربــي تكاثــر هن

ــون،  ــود ال يخاف ــا يه ــي إىل هن ــل أن يأت ــن األم ــر م ــر الكث يث

ــل أي يشء  ــم أفع ــي ل ــاً، لكنن ــراً مدهش ــره أم ــا أعت ــو م وه

يجســد اســتيطان النــواة التوراتيــة فــي يافــا اتســاع المشــروع اإلقليمــي ويحــدد أهدافــا 

ز المســتوطنات، أصبحــت المــدن المختلطــة هــي المناطــق الحدوديــة 
ُّ
جديــدة. بعــد تعــز

الداخليــة الجديــدة. وهــي تشــكل فــي نظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة حلبــة صــراع لــم ُيحســم 

»التعزيــز«  ــم 
ّ

تحت التــي  والحوكمــة،  والســيادة  اليهــودي،  والتواجــد  الطابــع،  حــول  بعــد 

ــزءًا  ــوا ج ــتوطنون أن يكون ــد المس ــك، يري ــع ذل ــن. وم ــتوطنين األيديولوجيي ــطة المس بواس

مــن المشــهد المحلــي »التــل أبيبــّي«، أيضــا، علــى غــرار المســتطِبقين الليبرالييــن.
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مــن أجلــه، مجــرد أننــي أتيــت وهــذا كل يشء.... مضحــك هــذا 

اللقــب. نحــن هنــا منــذ 11 ســنة! ملــاذا ال يمكــن اعتبــاري »تــل 

ــا؟؟  ــل أي واحــدة تتجــول هن ــة« مث أبيبي

تواصــل هوَديــاه وتــروي إن املــكان قــد دّر عليهــم، إىل جانب 

ــاب  ــة يف أعق ــاً اقتصادي ــة، أرباح ــم األيديولوجي ــه القي ضمان

ارتفــاع قيمــة العقــارات: »أتينــا إىل هنــا ألن زوجــي عثــر هنــا 

عــى مــكان عمــل واجتذبتنــا فكــرة النــواة التوراتيــة... وقفــزت 

ــت  ــن وصل ــا... ح ــث قيمته ــن حي ــاً م ــا أضعاف ــارات هن العق

ــدة اشــرى  ــة البعي ــذكاء والرؤي ــع بال ــا مــن تمت ــواة إىل هن الن

شــقة ســكنية، ونحــن نتحــدث عــن عــدد قليــل مــن العائــات 

ــع  ــعر أرب ــف الس ــنوات تضاع ــس س ــال خم ــن خ ــط، لك فق

ــر«.  أضعــاف وأكث

املرشوع الديني: »إحياء القفر الروحاني«

يشــكل تعزيــز القيــم الدينيــة ـ اليهوديــة يف املدينــة 

ــر  ــاد، يف نظ ــط الب ــدن وس ــن إىل م ــادة الدي ــة وإع املختلط

النــواة التوراتيــة وأعضائهــا، مهمــة قوميــة أيضــاً، »صهيونيــة 

ــة. وكمــا أشــار  جديــدة«، ترفــض الفصــل بــن الديــن والدول

ــايل:   ــو م ــيفاه(، إلياه ــة )ييش ــة الديني ــس املدرس رئي

ــة  ــودي... ثم ــون اليه ــن املضم ــة م ــة فارغ املدين

ــا هــو إعــادة  ــة متفاقمــة ودورن ــا مشــكلة روحاني هن

ــوة  ــن[ خط ــزء م ــذا ج ــاة. ]ه ــوراة والص ــاء الت إحي

عامــة هدفهــا إعــادة الــروح اليهوديــة إىل مــدن وســط 

ــة  ــد للحرك ــروع الجدي ــون امل ــي أن يك ــاد... ينبغ الب

ــة. ــة الروحاني ــة، الصهيوني الصهيوني

يوضــح أعضــاء النــواة التوراتيــة أنــه عندمــا تتعــزز الهوية 

ــم  ــزز هويته ــوف تتع ــود، فس ــكان اليه ــن الس ــة ب اليهودي

القوميــة أيضــاً. وكمــا أوضــح يونتــان، أحــد مؤســي النــواة: 

أنــا أومــن بالدوائــر: تعزيــز اإلنســان الفــرد، تعزيــز 

العائليــة، تعزيــز املجتمــع واالنتمــاء إليــه، تعزيــز الهويــة 

ــَت  ــام... إذا حاول ــع الس ــا صن ــم بإمكانن ــة، ث اليهودي

ــات،  ــس الهوي ــة طم ــن تربي ــاً م ــام انطاق ــع الس صن

فلــن يقــود هــذا ســوى إىل الفــوىض، ألن لديــك غموضــاً 

يف داخلــك أنــت... األوالد اليهــود أقــل تعلّمــاً وأقــل معرفــة 

بهويتهــم اليهوديــة بســبب درجــة الحــذر العاليــة جــداً 

التــي تــؤدي يف النهايــة إىل االكتفــاء بالحــد األدنــى مــن 

ــة  القواســم املشــركة. ثمــة بــن الجمهــور الواســع رغب

ــب  ــة جهــل مري ــة، لكــن ثم ــم، مــن جه عارمــة يف التعل

مــن الجهــة الثانيــة. يف جهــاز التعليــم الرســمي هنالــك 

ــن.  خــوف وتخــوف مــن التديــن والعــودة إىل الدي

ــم  ــاز التعلي ــد لجه ــة النق ــواة التوراتي ــاء الن ــه أعض يوج

ــرب  ــركة للع ــة مش ــن تعليمي ــروج مضام ــذي ي ــمي ال الرس

واليهــود، وهــو مــا يصفونــه بـــ »القاســم املشــرك املتدنــي« 

ه  عــى حســاب الهويــة الفرديــة وتعلُّــم املضامــن الدينيــة. وتوجَّ

ســهام النقــد أيضــاً إىل واضعــي السياســات والنشــطاء يف املدينة 

ــن  ــركة ب ــة املش ــة والهوي ــة الثقافي ــون للتعددي ــن يروج الذي

العــرب واليهــود، وهــو مــا يعتــره هــؤالء »طمســاً للهويــات«. 

ــا«:    ــيء ياف ــة »ن ــطة يف جمعي ــوران، الناش ــح م توض

ــك  ــس كتل ــن لي ــركة، لك ــة مش ــاء هوي ــد بن ــا أري أن

ــد كل  ــكان لتقالي ــك م ــوه. هنال ــي وتمح ــي تمحون الت

ــول  ــت أق ــوف. إذا كن ــك وال الخ ــي التلب ــخص. ال ينبغ ش

إننــي ال أريــد إلبنــي أن يتــزوج مــن عربيــة فهــذا جيــد 

ــة  ــون هوي ــى ك ــة ع ــا ضج ــم هن ــي وأقي ــا آت ــداً... أن ج

يافــا متعــددة الثقافــات... أنــا أحتقــر هــذا، أساســاً، ألنــه 

ــة  ــة بالهوي ــه عاق ــا أردُت أي يشء ل ــي إذا م ــذب. ألنن ك

ــن  ــم... أي ــبة له ــاً بالنس ــر صعب ــيكون األم ــة فس الديني

ــكان، إذا كان  ــن يل م ــم يك ــا إذا ل ــة هن ــة الثقافي التعددي

لديكــم خــوف هســتري مــن كل مــا يتصــل بالديــن، أو 

ــاً.  ــاً وال حقيقي ــس جّدي ــذا لي ــد؟ ه ــة، أو بالتقالي بالهوي

ــة  ــًة للتعددي ــت، نتيج ــد تحول ــا ق ــوران أن ياف ــرى م ت

ــة ـ الرســمية، إىل مســاحة  ــة العلماني ــة والربي ــة املديني الثقافي

مــن »القفــر الروحانــي« تجعــل مــن الصعــب املحافظــة عــى 

 قوميــا 
ً
لــم يكــن االنتقــال مــن الحيــاة فــي المســتوطنات إلــى المدينــة المختلطــة ـ فــي نظرهــم ـ عمــال

ودينيــا فقــط، بــل عمــل اجتماعــي أيضــا يتمثــل فــي مغــادرة »البــرج العاجــي« والحيــاة االنعزاليــة 

فــي مجتمــع المســتوطنات المتجانــس مــن أجــل »االرتبــاط مــع شــعب إســرائيل« المتواجــد فــي 

المســتوطنين،  لخطــاب  وفقــا  المختلطــة،  المــدن  فــي  االســتيطان  يعــزز  المختلطــة.  المناطــق 

الشــرائح الســكانية المســتضعفة مــن خــالل توفيــر الخدمــات وتقديــم الصدقــات، كمــا يعــزز النظــام 

ــدة. ــالق الفاس ــة واألخ ــا للجريم ــر مرتع عتَب
ُ

ــي ت ــق الت ــي المناط ــة ف ــي والحوكم االجتماع
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نمــط حيــاة دينــّي. ينتقــد أعضــاء النــواة التوراتيــة، بــن أمور 

أخــرى، ظاهــرة االختــاط يف أعقــاب حــاالت الــزواج بــن يهــود 

وعــرب وإهمــال الكُنــس وقلــة املصلــن فيهــا. ويــرى أعضــاء 

ــن  ــن م ــب الدي ــز يف تقري ــم ترك ــة إن مهمته ــواة التوراتي الن

ــم  ــن يصفونه ــة الذي ــن يف املدين ــن والعلماني ــكان املحافظ الس

ــن.  ــذه املضام ــون« له ــم »متعطش بأنه

املرشوع االجتماعي: »رائع أنكم أتيتم، اجِلبوا املزيد«

ــة  ــاة يف املســتوطنات إىل املدين ــال مــن الحي ــم يكــن االنتق ل

ــل  ــط، ب ــاً فق ــاً وديني ــاً قومي ــم ـ عم ــة ـ يف نظره املختلط

ــي«  ــرج العاج ــادرة »ال ــل يف مغ ــاً يتمث ــي أيض ــل اجتماع عم

ــن  ــس م ــتوطنات املتجان ــع املس ــة يف مجتم ــاة االنعزالي والحي

ــق  ــد يف املناط ــل« املتواج ــعب إرسائي ــع ش ــاط م ــل »االرتب أج

املختلطــة. يعــزز االســتيطان يف املــدن املختلطــة، وفقــاً لخطــاب 

ــال  ــن خ ــتضعفة م ــكانية املس ــح الس ــتوطنن، الرائ املس

ــام  ــزز النظ ــا يع ــات، كم ــم الصدق ــات وتقدي ــر الخدم توف

االجتماعــي والحوكمــة يف املناطــق التــي تُعتــَر مرتعــاً للجريمــة 

واألخــاق الفاســدة. يوضــح حجــاي، عضــو النــواة التوراتيــة، 

إنــه مقابــل الحيــاة املرفــة والرجوازيــة يف املســتوطنات، فــإن 

ــي:   ــى اجتماع ــة ذو معن ــل تضحي ــو فع ــا ه ــتيطان يف ياف االس

حــن أتــى الحاخــام رايف برتــس إلينــا للمــرة الثامنــة 

محــاوالً إقناعنــا باالنتقــال إىل غــوش قطيــف، قــال: »هــل 

ــم  ــيرت« ـ اس ــدو )»س ــام إىل الكومان ــدون االنضم تري

ــش  ــة يف الجي ــدو/ النخب ــدات الكومان ــى وح ــق ع يُطل

أو الرطــة(، أن تكونــوا يف صــدارة العمــل؟ تعالــوا 

ــث يف  ــري الحدي ــوم يج ــف، إذن«... الي ــوش قطي إىل غ

ــكنية  ــقق الس ــن الش ــز... ع ــن الترج ــتوطنات ع املس

وهنالــك قائمــة انتظــار يف مختلــف املســتوطنات... بعــض 

أصدقائــي بــدأوا يلتقطــون صــوراً للحدائــق يف منازلهــم، 

ــاك...  ــت هن ــي لس ــعيد بأنن ــا س ــّي... أن ــة لل ــع زاوي م

ــة...  ــة التالي ــن املرحل ــون ع ــخاص يبحث ــد أش ــا يوج هن

ــال  ــدة وق ــرة واح ــل م ــت إي ــاء إىل بي ــايل ج ــام م الحاخ

»اآلن ينبغــي أن تقــدم بيــت إيــل الدعــم ليافــا... يجــب أن 

ينتقــل ُعــر مــن ســكان بيــت إيــل إىل يافــا«. كنــا نريــد 

ــزالً يف  ــون منع ــًة... أال أك ــر أهمي ــه أكث ــون في ــاً نك مكان

فقاعتــي... أال يكــون كل فــرد منعــزالً مــع نفســه، بــل أن 

يكــون املــكان ذا معنــى، أن تكــون فيــه مســاهمة لخدمــة 

شــعب إرسائيــل... هنــاك مــا يســمى األماكــن االعتياديــة 

وهنــاك الكومانــدو ـ النويــات التوراتيــة... أتينــا إىل هــذا 

العالــم كــي نُعطــي مــن أنفســنا، هــذا مــا نؤمــن بــه. 

ــاء بــن  ــة، عــن اللق ــواة التوراتي تتحــدث تمــار، عضــو الن

الثقافــات واالندمــاج االجتماعــي بمصطلحــات التنــوع املدينــي، 

والتعدديــة والحــب املجانــي: 

ــت أرغــب يف الســكن يف مــكان  ــة، كن ــة املثالي يف الحال

ليــس للمتدينــن فقــط... ألتقــي فيــه بــكل رشائح شــعب 

ــه  ــع في ــا الجمي ــرج عاجــي م ــل، ال أن أكــون يف ب إرسائي

متشــابهون، الطبعــة نفســها. أن أكــون يف مــكان مختلــط 

ــن  ــن املحافظ ــاً. م ــل حق ــعب إرسائي ــي كل ش ــا ه وياف

اليهــود، والعــرب، واملســيحين، واملهاجريــن مــن بلغاريــا، 

واملهاجريــن مــن روســيا، واألفارقــة، واألثيوبيــن... أعتقــد 

بــأن معظــم الذيــن يأتــون إىل يافــا يريــدون أن يكونــوا 

ــل، هــذا التنــوع يهّمهــم جــداً، أن  مــع كل شــعب إرسائي

يكــون تواصــل مــع الســكان... أن تكــون عاقــات، دون 

ــل  ــن العم ــر م ــر، الكث ــن اآلخ ــخص م ــاف ش أن يخ

املشــرك، مــع الحــوار والتفكــر... التواصــل بــن النــاس 

والتعــارف مهّمــان جــداً كــي ال يتــم إلصــاق التصنيفــات 

ــي ال  ــل... ك ــعب إرسائي ــور ش ــل تط ــن أج ــزة، م الجاه

ــة.    ــر الكراهي ــامات وتنت ــدث االنقس تح

كذلــك  يافــا،  يف  الليراليــن  املســتطِبقن  غــرار  عــى 

املســتطبق املتعصــب قوميــاً أيضــاً مدفــوع بالبحــث عــن حيــاة 

يف مجتمــع متنــوع دينيــاً، واجتماعيــاً وثقافيــاً. لكنــه يريــد، يف 

الوقــت نفســه، التأثــر عــى الســكان املحليــن واملحافظــة عــى 

إطــار داخــل املجتمــع وانتمــاء إىل مجموعــة املســاوين لــه، مــن 

ــح  ــة تتي ــة منفصل ــة وثقافي ــات تعليمي ــاء مؤسس ــال إنش خ

ــي،  ــاج االجتماع ــق االندم ــب تحقي ــن«. إىل جان ــوع اآلم »التن

يوضــح إيتمــار أن اســتيطانهم يف يافــا يعــزز الســكان القدامــى 

ــتضَعفن:   املس

ــة  ــة الديني ــذ يف املدرس ــع التامي ــام جمي ــزم الحاخ يل

بالتطــوع بضــع ســاعات كل أســبوع. تطــوع بعضهــم يف 

ــة  ــر يف مرافق ــض آخ ــنن، بع ــض املس ــوت بع ــم بي ترمي

ــث  ــض ثال ــة، وبع ــة األثيوبي ــن الطائف ــبيبة م ــاء ش أبن

ــل  ــة.... عم ــة واأللبس ــواد الغذائي ــال امل ــع س يف توزي

ــن  ــر م ــل الكث ــعب إرسائي ــة يف ش ــف. ثم ــي خفي اجتماع

املشــاكل واملصائــب وحــن تبــدأ بتقديــم املســاعدة فأنــت 

تصبــح، بشــكل طبيعــي، عامــل رفاهيــة للبيئــة املحيطــة. 

ألن عوامــل الرفــاه محــدودة جــداً، بميزانياتهــا وبقدراتها، 

ويف اللحظــة التــي يتجــرأ أحــد مــا يبــدأ النــاس البســطاء 

ــاعدة...  ــم املس ــتقدم له ــلطة س ــه س ــه وكأن ــه إلي بالتوج

]الفكــرة هــي[ أن نأتــي إىل مناطــق فقــرة مــن الناحيــة 

االقتصاديــة ـ االجتماعيــة ونقــوم بتطويــر املــكان... 
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ــذل  ــل والب ــق العم ــرون يف طري ــن يس ــخاص الذي األش

ــالة.  ــون رس ــم يحمل ــعور بأنه ــم ش ــوع لديه والتط

ــا  ــراء يف ياف ــكان الفق ــم الس ــن دع ــث ع ــري الحدي يج

وتعزيزهــم بمصطلحــات التنميــة الثقافيــة والقدوة الشــخصية. 

ــن،  ــن املحافظ ــراء م ــكان الفق ــا كان الس ــا إىل ياف ــن أتين »ح

واملســنن، بصــورة أساســية. عندمــا جئنــا إىل هنــا كنــا نســر 

يف الشــارع فيقولــون لنــا »رائــع أنكــم أتيتــم، اجِلبــوا املزيــد«... 

ــه مــوران، أيضــاً:    هــذه كانــت ردود الفعــل«. وهــذا مــا تقول

أنــا أومــن بأنــه يف اللحظــة التــي يلتقــي فيهــا األوالد، 

والنــاس، بــي أو بأمثــايل، يحصــل التأثــر. أنــا حــارضة؟ 

ثمــة لهــذا معنــى بالتأكيــد. حتــى لــو انتهــى األمــر بــأن 

ــأن أُحــر لهــم ســلة  ــة، ب ــدم لهــم مســاعدة تعليمي أق

غــذاء مــن البيــت. مدهــش. حتى لــو فتحــت أمامهــم عاملاً 

آخــر... النــاس هنــا يف يافا يكــرون وهم يخوضــون رصاع 

بقــاء. إنــك تــرى كيــف تُنهــي يومــك بينمــا طموحــك يف 

الحيــاة هــو أن تكــون أمــن صنــدوق يف متجــر أو بائــع 

ــون إىل  ــخاص يذهب ــم بأش ــرد التقائه ــدرات... مج مخ

الجامعــات، فهــذا يعنــي أن هنالــك عالَمــاً وحيــاة، هنالــك 

مكانــاً آخــر، هنالــك خطابــاً آخــر، هنالــك لغــة. بالنســبة 

يل، هــذه قيمــة رهيبــة.   

ــرى،  ــة أخ ــى ثقاف ــن ع ــكان املحلي ــف الس ــب كش إىل جان

ــة  ــتيطانهم يف املدين ــة إىل اس ــواة التوراتي ــاء الن ــر أعض ينظ

ــة يف  ــي والحوكم ــام االجتماع ــظ النظ ــى حف ــزاً ع ــه محف بكون

ــاه:  ــح هوَدي ــة. توض ــاً للجريم ــر مرتع ــذي يُعت ــكان ال امل

ــه،  ــد ذات ــو، يف ح ــا ه ــنا هن ــا وعيش ــرد وجودن مج

ــل...  ــأي عم ــام ب ــًة بالقي ــت ملزم ــة. لس ــواة التوراتي الن

العيــش هنــا فقــط، بــكل بســاطة... يف كل األماكــن التــي 

ــل  ــا نحم ــران وكن ــع الج ــاء م ــا لطف ــا كن ــكنّا فيه س

ــن  ــد... م ــم جدي ــا بنغ ــم... جئن ــبة له ــا بالنس ــى م معن

الواضــح يل أننــا أحدثنــا تغيــرات كبــرة والمســنا العديــد 

ــا... أذكــر  ــا يف ياف ــا نعيــش هن ــر، ملجــرد أنن مــن الدوائ

ــا الريــق يف  ــا للمــرة األوىل رأين ــا إىل هن ــا حــن وصلن أنن

أعــن النــاس، »ملــاذا أتيتــم؟ أال تخافــون؟«. قلــت لهــم: 

ــي  ــر إيجاب ــك أث ــاف؟«... كان لذل ــب أن أخ ــمَّ يج »ال، م

ــم ينســوه.   ــا ل ــا، وهــو م ــن يعيشــون هن عــى اليهــود الذي

ــن  ــز األم ــة تعزي ــى أهمي ــتوطنن ع ــاب املس ــدد خط ش

الشــخيص للســكان اليهــود القدامــى يف وجــه أعمــال اإلجــرام 

ــاي:   ــح حج ــا أوض ــرب، كم ــكان ع ــها س ــي يمارس الت

لــم نــأت لطــرد العــرب أو غــر ذلــك ممــا يفكــرون 

ــي  ــود... ك ــز اليه ــي لتعزي ــن نأت ــا. نح ــا هن ــه عنّ في

يتمكنــوا مــن التجــول هنــا يف الشــوارع... أنــت ال 

ــو  ــا يحل ــون م ــرب يفعل ــا ألن الع ــول هن ــتطيع التج تس

ــة  ــات كهربائي ــاً، دراج ــوارع أيض ــى يف الش ــم، حت له

ــة  ــدام حوكم ــألة انع ــا مس ــة هن ــات... ثم وتراكتورون

ــم  ــا... ألنه ــرسي هن ــذي ال ي ــون ال ــلطة القان ــاب س وغي

ــم..  ــل معه ــن التعام ــون م يخاف

2. عالقات بين المستوطنين والسكان

عالقــات مــع الســكان العــرب: »مــن يريــد العيــش تحــت، 

» حباً فمر

يتحــدث أعضــاء النــواة التوراتيــة عــن عاقــات رصاعيّــة مع 

الســكان العــرب. وهــم يميــزون بــن الســكان العــرب الذيــن 

يصفونهــم بأنهــم معياريــون وأبنــاء الشــبيبة الذيــن يصفونهــم 

بأنهــم جنائيــون خارجــون عــى القانــون يمارســون تخريــب 

املمتلــكات، بعضهــم مدفــوع بالتعصــب القومــي وبالاســامية. 

توجــد مــع الســكان العــرب مــن املجموعــة األوىل عاقــات جــرة 

حســنة تشــمل املســاعدة، والحــوار والتعــاون لتحقيــق أهــداف 

مشــركة مقابــل البلديــة. ال بــل، تحــدث بعــض أعضــاء النــواة 

ــرة  ــن النظ ــي، م ــع العرب ــم إىل املجتم ــر يف نظرته ــن تغي ع

االســتيطانية تجــاه العــرب كـــ »أعــداء« و«مخربــن« إىل نظــرة 

ــن«  ــن« و«اإلرهابي ــرب الجيدي ــن »الع ــز ب ــداً تمي ــر تعقي أكث

وبــن مواطنــي إرسائيــل والفلســطينين وراء الخــط األخــر. 

وعــى نحــو معاكــس، جعــل االســتيطان يف يافــا بعــض هــؤالء 

أقــل تعصبــاً قوميــاً، كمــا يقــول إيتمــار: 

ــا  ــل إىل ياف ــن انتق ــة، أن كل م ــورة مبدئي ــد، بص أعتق

ــح  ــية وأصب ــة السياس ــن الناحي ــداالً م ــر اعت ــح أكث أصب

أكثــر يســاريًة، ولــو قليــاً... أكثــر واقعيــًة بقليــل تجــاه 

ــم  ــة... ألنه ــول عيني ــن حل ــث ع ــة ويبح ــور املختلف األم

ــاً وألن ثمــة كثريــن مــن العــرب  يجــب أن يكونــوا جران

الجيديــن. يجرنــا واقــع الحيــاة املشــركة والعمل املشــرك 

عــى التعــاون... حــن يريــد الحاخــام مــايل، عــى ســبيل 

املثــال، تحقيــق أمــور متصلــة بالديــن مــن البلديــة، فهــو 

يفضــل التعــاون مــع شــيخ الحركــة اإلســامية/ الجنــاح 

الشــمايل لتعزيــز موقفــه أمــام البلديــة... قــد يكــون هــذا 

ــدث  ــور تح ــذه األم ــّم. ه ــذا ال يه ــن ه ــاً، لك ــاً غائي تعاون

بالفعــل... هنالــك عاقــات جــرة حســنة... ليــس العــرب 

الفلســطينيون مثــل عــرب يافــا، إطاقــاً. إنهــم بعيــدون 

ــن  ــد األرض ع ــض بُع ــم البع ــن بعضه ــون( ع )مختلف

الســماء... يعيــش أولئــك الذيــن بقــوا يف يافــا يف مســتوى 

ــى  ــذا معن ــة له ــداً. ثم ــاٍل ج ــي ع ــادي ـ اجتماع اقتص
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اقتصــادي أيضــاً. ثــم مــن ناحيــة تجربــة املعايــش لهــذا 

الواقــع، نــرى العربــي إنســاناً، يتحــدث بطاقــة، مثقفــاً، 

لطيفــاً ويطــرح هنــا شــكاوى ومطالــب عادلــة والجميــع 

راضــون عــن هــذا العــرض.  

عــى نحــو مماثــل، تــرح مــوران أيضــاً عــن أثــر الحيــاة 

يف املدينــة املختلطــة عــى نظــرة أعضــاء النــواة التوراتيــة تجــاه 

ــيُّد  ــن التس ــج ب ــي تدم ــرة الت ــي النظ ــي، وه ــع العرب املجتم

والجــرة:  

يعيــش أعضــاء النــواة حيــاة مركّبــة... عندمــا تســكن 

ــم  ــح بينه ــل واض ــك فص ــدار وهنال ــدة وراء الج يف بل

ــن  ــا ح ــرب. أم ــره الع ــهل أن تك ــن الس ــك، فم وبين

ــح  ــزم بفت ــت مل ــها، فأن ــة نفس ــم يف البناي ــكن معه تس

ــاء يف  ــك البق ــرى. ال يمكن ــورة أخ ــر بص ــك والتفك عقل

ــك  ــة، لكــن مــع ذل ــُت يميني ــا مــا زل املــكان نفســه... أن

ــور  ــدى الجمه ــة ل ــكار معين ــع أف ــاً م ــق بتات ــا ال أتف أن

الــذي أنتمــي إليــه... ألن العــرب يف نظــره هــم مخربــون 

ــح  ــذا، ليم ــول ه ــا أق ــبة، أن ــُمُهم.. باملناس ــَح اس ليُم

ــة... تخــرج مــن فمــي بصــورة  اســمهم، بصــورة تلقائي

أوتوماتيكيــة تمامــاً. هــذا ليــس تناقضــاً، لكــن جرانــي 

ــرب،  ــم ع ــاب، وه ــة الب ــاب قبال ــكن الب ــون، نس طيب

جيــدون، وأنــا ال أقصدهــم هــم حــن أقــول هــذا... مــن 

ــه  ــودي فل ــم اليه ــت الحك ــش تح ــتعداً للعي ــون مس يك

ــاٍو يل.  ــبة يل، مس ــو، بالنس ــيل وه ــوق مث حق

هوَديــاه، التــي كانــت تســكن يف كريــات أربــع يف طفولتهــا، 

ــق  ــا يتعل ــا يف م ــل لديه ــذي حص ــر ال ــن التغي ــت ع تحدث

ــتيطان يف  ــاب االس ــي يف أعق ــع العرب ــاه املجتم ــا تج بنظرته

يافــا. يمكــن ماحظــة نقــد خفــي يف كامهــا موجــه إىل مــروع 

ــم  ــل بعضه ــرب مقاب ــود والع ــع اليه ــذي وض ــتيطان ال االس

ــة  ــة املختلط ــاة يف املدين ــح الحي ــا تتي ــداء، بينم ــض كأع البع

ــدودة  ــت مح ــو كان ــى ل ــارف، حت ــاء والتع ــات اللق إمكاني

ــام:   ــز الع ــاً يف الحي ــم مع ــال تواجده ــن خ ــظ، م وبتحف

ــة  ــة صدم ــر بمثاب ــا كان األم ــُت إىل ياف ــا وصل عندم

ــن  ــدة َم ــأُت يف بل ــدّو. نش ــو ع ــري ه ــي يف نظ يل. العرب

يدخــل إليهــا فإنمــا جــاء ليقتلنــي... ثــم تجولــُت هنــا يف 

ــام  ــات، أصــوات يف أي الشــوارع... نســاء يعتمــرن الكوفي

ــيكل«،  ــدورة بش ــيكل، بن ــدورة بش ــادي »بن ــة تن الجمع

ــُت إجــراء  ــذ تعلم ــا؟ أيف غــّزة؟ وعندئ ــن أن فتســاءلُت: أي

هــذا الفصــل... يوجــد هنــا عــرٌب متعصبــون قوميــاً لكن 

ــذه  ــك... وه ــش مع ــدون العي ــرب يري ــاً ع ــك أيض هنال

ــل. أن  ــُت الفص ــتوِطنة... تعلم ــبة يل كمس ــرورة بالنس س

ــرأة  ــب ام ــد بجان ــى مقع ــة ع ــة العام ــس يف الحديق تجل

تغطــي كل جســدها، هــذا رضب مــن الوهــم. كنــت أراهــم 

ــن ضــد الرصــاص عندمــا كنــا  مــن خــال البــاص املحصَّ

ــيل،  ــش مث ــد العي ــا تري ــع... لكنه ــات أرب ــافر إىل كري نس

ــن...  ــا، مرت ــي وأن ــاً، ه ــا مع ــارة أنجبن ــدي ج ــاً. ل حق

ــاة، امــرأة بــكل معنــى الكلمــة، هــذا  نتحــدث عــن الحي

ــراع  ــذا ال ــُت يف ه ــا لس ــرورة... أن ــذه س ــش. وه مده

ــن  ــل ب ــذا الفص ــا ه ــحقت هن ــد س ــنوات ق ــا... الس هن

»يهــودي« وعربــي« وســحقت كريــات أربــع... إنــه 

ــا  ــرورة يف ياف ــه. الس ــب فتح ــدورا ويج ــدوق بان صن

ــة، يف حــد ذاتهــا، ألنــه طاملــا ليســت لديهــم  هــي صحي

ــع  ــكلة م ــة أي مش ــدي ثم ــت ل ــة، فليس ــات قومي طموح

ــد  ــه ويري ــاً ب ــي فمرحب ــد العيــش تحت العــرب. مــن يري

العيــش هنــا بســام، فليتفضــل ويجلــس معــي... هنالــك 

ــة  ــق بالعاق ــا يتعل ــداً يف م ــة ج ــة واضح ــد رشعي قواع

مــع الجــار الغريــب )غــوي( ـ احرمــه وُشــّك بــه، هكــذا 

أقيــم عاقاتــي مــع العــرب، ليــس أكثــر. الفصــل واضــح 

جــداً جــداً.  

ــدة،  ــا جي ــف بأنه ــي توص ــرة، الت ــات الج ــب عاق إىل جان

والرغبــة يف إنشــاء عاقــات أخــرى مــع العــرب مقارنــة بحياتهم 

يف املســتوطنات، ال يــزال حديــث هوَديــاه ومــوران ينطــوي عــى 

فصــل واضــح بينهمــا وبــن الســكان العــرب. وصــف هوَديــاه 

جارتهــا العربيــة، بدهشــة، بأنهــا »امــرأة بــكل معنــى الكلمــة« 

ــة  ــه: الهوي ــه ودحض ــذي أرادت نفي ــر ال ــاً األم ــت تمام يثب

العرقيــة ـ القوميــة هــي املتوقعــة، املؤكــدة، التــي تغطــي عــى 

ــرة.  ــات ج ــة أو عاق ــت جندري ــواء كان ــرى، س ــة أخ أي هوي

وإضافــة إىل هــذا، فــإن هــذه العاقــات »مروطــة« بــأن يقبــل 

ــذه  ــَرض ه ــة. تُع ــة خاضع ــش كمجموع ــرب العي ــكان الع الس

ــذي ال يمكــن يف  ــة يفرضهــا الواقــع ال العاقــات وكأنهــا حتمي

إطــاره إلغــاء مواَطنــة عــرب يافــا، كمــا يوضــح إيتمــار: 

املســتوطنون الذيــن قِدمــوا إىل يافــا ليســوا منزعجــن كثــراً 

ــوا  ــم يأت ــن. ل ــوا بالعلماني ــي يلتق ــوا ك ــد أت ــرب. لق ــن الع م

ــه  ــه. لدي ــدون إلي ــه ليــس ثمــة مــكان يُبَع إلبعــاد العــرب، ألن

ــا،  ــم هن ــه يقي ــه، إن ــرى لدي ــاد أخ ــون. ال ب ــاء الل ــة زرق هوي

ــة، إذاً. ومــاذا  ــه إىل الرمل ــه بــه؟ انقل مــا الــذي يمكــن أن نفعل

بعــد؟ كأنمــا، ومعــذرة عــى الــكام الفــظ ـ مثــل غــرض مــا 

ــقط  ــه. سيس ــه في ــكان تضع ــك م ــس لدي ــزل ولي ــك يف املن لدي

حتمــاً. ليــس ثمــة مــا يمكــن القيــام بــه. فمــا هــي نواياهــم، 

ــع  ــام يف املجتم ــاب الع ــى الخط ــر ع ــدون التأث ــم يري إذاً؟ إنه

ــا.    ــون به ــم يؤمن ــز قي ــيل وتعزي اإلرسائي
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ــون  ــتحق أن تك ــه ال يس ــي وكأن ــع العرب ر املجتم ــوَّ يُص

ــى  ــاً ع ــون عبئ ــليعه ليك ــم تس ــة ويت ــات قومي ــه تطلع لدي

ــات  ــى عاق ــان، تبق ــح يونت ــك، يوض ــيل. لذل ــع اإلرسائي املجتم

ــس  ــط ولي ــردي فق ــخيص/ ف ــتوى ش ــى مس ــذه ع ــرة ه الج

عــى مســتوى أهدافهــم كمجموعــة: »عــى املســتوى الشــخيص 

الفــردي، هنالــك عاقــات جــرة حســنة. عــى مســتوى 

ــتهدف  ــة، ال يس ــة اليهودي ــل الهوي ــاطنا يمث ــة ـ نش الجمعي

تحقيــق التعايــش وأحاديــث الســام«. مقابــل عاقــات الجــرة 

ــواة  ــاء الن ــدث أعض ــن«، يتح ــرب املعياري ــع »الع ــنة م الحس

ــرة مــع مــن يعترونهــم ســكاناً  ــة عــن عاقــات متوت التوراتي

ــاه:  ــارت هوَدي ــا أش ــون. وكم ــى القان ــن ع خارج

ــع  ــر م ــك توت ــات... هنال ــن املضايَق ــر م ــاك الكث هن

ــاء  ــوا، بإلق ــوا ويزعج ــم أن يضايق ــن يمكنه ــباب الذي الش

ماحظــة هنــا أو شــتيمة هنــاك... خارجــون عــى 

القانــون... ليــس مــن اللبــق القــول، لكــن كمــا أن هنالــك 

عرصــات يهــوداً، فهنالــك عرصــات عــرب أيضــاً، يريــدون 

ــن  ــار الس ــوا كب ــم أن يضايق ــة، يمكنه ــوىض، الحرك الف

ــم  ــذي أثره ــا ال ــت أن ــا كن ــا... ربم ــون هن ــن يتجول الذي

ألننــي مســتوِطنة تغطــي رأســها ومــع كثــر مــن األوالد... 

ــا »نحــن أيضــاً ال نعــرف  لكــن كمــا قالــت يل عربيــة هن

ــة  ــة العام ــون إىل الحديق ــا يأت ــم«. عندم ــل معه ــا نفع م

تقــول يل: »يــا، هيــا بنــا نغــادر قبــل أن يقيمــوا الفــوىض 

هنــا«. هــي عربيــة أيضــاً... ال يمكنــك أن تعــرف مــا خلفية 

ذلــك كلــه ودوافعــه ـ هــل هــو امليــل إىل التخريــب فقــط، 

ــاً؟  ــا مع ــي أم كاهم ــب القوم ــو التعص ــل ه ه

يقــول أعضــاء النــواة التوراتيــة إنهــم وقعــوا خــال 

ــاص،  ــكل خ ــة، بش ــتيطانهم يف املدين ــن اس ــنوات األوىل م الس

ضحيــة للعنــف بســبب مامحهــم الدينيــة واعتبارهــم »ُمهوِّدين 

للمدينــة«. هكــذا يــروون، عــى ســبيل املثــال، إن قنبلــة صوتيــة 

قــد ألقيت يف ســاحة املدرســة الدينيــة )ييشــيفاه( وإن مظاهرات 

قــد نُظمــت قــرب املدرســة الدينيــة وقــرب مســاكن التاميــذ. 

ومــع ذلــك، أكــد هــؤالء خــال املقابــات التــي أجريــت معهــم 

يف األشــهر التــي ســبقت أحــداث أيــار 2021 إن التوتــر الــذي 

ســاد بينهــم وبــن الســكان العــرب خــال الســنوات األوىل مــن 

اســتيطانهم قــد خفــت وهــدأ.  هكــذا يصــف الحاخــام نوعــام، 

ــن  ــة م ــهر قليل ــل أش ــائداً قب ــذي كان س ــع ال ــاً، الوض مث

ــار 2021:  ــداث أي أح

ــال  ــت أعم ــا حصل ــة إىل هن ــة الديني ــال املدرس ــدى انتق ل

ــن  ــة... لك ــة الديني ــاكل للمدرس ــببوا بمش ــاً، تس ــغب أيض ش

ــاء وال  ــا أشــخاص لطف ــد رأوا أنن ــوم، فق ــد هــدأ الي الوضــع ق

ــك ال يشء  ــى ذل ــول ال يشء فمعن ــن أق ــوم، وح ــك الي يشء هنال

ــوي  ــرخ نح ــد وي ــّر ول ــاً يم ــر. أحيان ــر، ِصف ــاً ـ ِصف تمام

ــا  بــيء مــا... لكــن هــذا كل مــا يف األمــر... مؤخــراً بــدأت هن

ــا أدرك أن  ــات. أن ــات النفاي ــرب عرب ــرق الع ــرات وأح مظاه

ــل  ــا... ه ــوة م ــون صح ــد تك ــطح وق ــت الس ــراً تح ــة توت ثم

ــي؟؟ كا  ــتوى القوم ــى املس ــة ع ــن للدول ــم كمخلص ــق به نث

ــة  ــه مشــاعره القومي ــة لدي ــداً... ثم ــه جي ــا أفهم ــد، وأن بالتأكي

ــة. حــن  ــة عربي ــا دول ــد أن تكــون هن ــه وهــو يري الخاصــة ب

تصــل األمــور حــد الصــدام، ســنكون هنــاك 100%... ال نهــاب 

ــا كل  ــد أبقين ــط، لق ــن ال نخط ــكلة، نح ــا أي مش ــت لدين وليس

الذخــرة والدبابــات تحــت البــاط. توجــد دولــة وتوجــد رشطة 

وإذا مــا وقعــت مواجهــات، فســوف نختــار الجانــب اليهــودي. 

ــة  ــواة التوراتي ــاء الن ــن أعض ــات ب ــم العاق ــر تفاق ظه

وســكان املدينــة العــرب بكامــل حدتــه يف حادثــة االعتــداء عــى 

رئيــس املدرســة الدينيــة إلياهــو مــايل ومديــر املدرســة الدينيــة 

ــف  ــد كش ــان 2021. فق ــوم 18 نيس ــندوفيتش ي ــيه ش موش

االعتــداء وأحــداث العنــف بــن الجماعتــن والعنــف البوليــي 

ــف  ــى ك ــف ع ــوار تق ــات الج ــع أن عاق ــا واق ــذي أعقبه ال

ــت.   عفري

خالصــات: صنــدوق البانــدورا يف االســتطباق املبنــي عــى 

التعصــب القومــي

ــدة  ــات ع ــنوات موج ــر الس ــى م ــا ع ــة ياف ــهدت مدين ش

مــن االســتطباق رافقهــا العبــون اجتماعيــون أعــادوا اكتشــاف 

ــادرون  ــون، مب ــون وفنان ــون بلدي ــد: ريادي ــن جدي ــة م املدين

 ،)bobo( وأصحــاب رؤوس أمــوال، برجوازيــون بوهيميــون

ــات  ــاريون وكومون ــطاء يس ــون، نش ــاب جامعي ــون، وط ُمرَف

تعاونيــة )مثــل صداقــة ـ رعــوت(. وخــال العقد األخــر أتى إىل 

املدينــة املختلطــة العــب ســيايس جديــد ـ امُلســتَطِبق املتعصــب 

ــى أحــداث  ــه وعززهــا تحــت الســطح حت ــاً ـ رســخ قوت قومي

ــة  ــرورة متدحرج ــاج س ــو نت ــب ه ــذا الاع ــار 2021. ه أي

ــتعماري  ــروع االس ــا امل ــتيطانية خاله ــة االس ــعت الحرك وس

مــن املناطــق )الفلســطينية( إىل املناطــق الحدوديــة الداخليــة يف 

ــوب«.  ــتيطان يف القل ــا إىل »االس ــعياً منه ــاد س ــط الب وس

ــرورات  ــاد وس ــز الب ــش ملرك ــا كهام ــة ياف ــكّلت موضع ش

االســتطباق أساســاً لتحقيــق أهــداف عرقيــة ـ قوميــة بغــاف 

نيــوـ ليــرايل مــن التعدديــة املدينيــة والتعدديــة الثقافيــة. فقــد 

ــميات  ــت مس ــاريع تح ــادرات ومش ــتوطنون مب ــق املس أطل

رعويــة مثــل »بيــت الحــب والصــاة عــى البحــر«، »مامســة 

ــت  ــي جمع ــى«، الت ــوط إىل أع ــا« و«الهب ــيء ياف ــح«، »ن الري
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بــن خطــاب التنــوع الثقــايف واملشــاركة االجتماعيــة والخطــاب 

القومــي املتعصــب للهويــة اليهوديــة، وامللكيــة، والديــن 

ــدة  ــن بأجن ــتوطنون مزودي ــاء املس ــا ج ــن بينم ــم. لك والتعلي

ــوـ  ــع ني ــة يف واق ــة املختلط ــع املدين ــاء م ــة، أدى اللق واضح

ليــرايل إىل عــدم تركيزهــم أنمــاط عملهــم واســتيطانهم، وهــو 

مــا تحــول فيمــا بعــد إىل اســراتيجية فعالــة وجيــدة التجهيــز.  

أثــارت املجمعــات الســكنية املنفصلــة التــي روج لهــا 

ــة  ــتيطانهم موج ــن اس ــنوات األوىل م ــال الس ــتوطنون خ املس

ــاف إىل  ــة. يُض ــة متواصل ــارك قضائي ــة ومع ــاج محلي احتج

ــك أزمــة الســكن وارتفــاع أســعار العقــارات يف يافــا، ممــا  ذل

جعــل مــن الصعــب رشاء مســاكن بصــورة منظمــة يف الجــوار. 

وتفضياتهــم  املســتوطنن،  مواصفــات  أن  ذلــك  عــى  زد 

ــة  ــجعت الامركزي ــد ش ــة ق ــتهاكية املختلف ــم االس وقدراته

ــورة  ــزي بص ــط الامرك ــرز النم ــد ب ــدي. وق ــز البل يف الحي

ــاً:  ــة أيض ــواة التوراتي ــاء الن ــاط أعض ــع نش ــة يف طاب واضح

ــن  ــدد م ــها ع ــة، ترأس ــات مختلف ــات وهيئ ــيس جمعي يف تأس

ــواء أكان  ــدة. وس ــة واح ــخصية مركزي ــس ش ــطاء ولي النش

ــاً،  ــلوكاً اضطراري ــدة أم س ــة ومعتم ــراتيجية مخطط ــر اس األم

ــى  ــيطرة ع ــة الس ــتوطنن يف املنطق ــع املس ــم توزي ــد منحه فق

عــرات املراكــز واملؤسســات البلديــة )كُنــس، مراكــز جماهرية 

ــرى  ــات أخ ــول إىل قطاع ــهولة الوص ــن س ــاً ع ــا(، فض وغره

مختلفــة يف املدينــة وقــدرة عــى التأثــر الحاســم عــى العاقــات 

بــن املجموعــات الســكانية. وقــد بــرزت قوتهــم هــذه، بشــكل 

ــبياً.  ــل نس ــم القلي ــة عدده ــى خلفي ــاص، ع خ

ــوة  ــن الق ــد م ــاً املزي ــب قومي ــتطباق املتعص ــب االس اكتس

ليــس بســبب الواقــع النيــو ليــرايل وانتشــاره املكانّي فحســب، 

وإنمــا بســبب التعبئــة السياســية واأليديولوجيــة التــي شــكلت 

ــد  ــك، فق ــه كذل ــية. وبكون ــورة أساس ــزي، بص ــه املرك محرك

أثــار معارضــة محليــة، ليســت طبقيــة فقــط وإنمــا ِعرقيــة ـ 

قوميــة أيضــاً. وقــد انفجــرت هــذه املعارضــة بكامــل قوتهــا 

يف ربيــع العــام 2021. يف شــهر نيســان، بعــد حادثــة العنــف 

التــي جــرى االعتــداء خالهــا عــى رؤســاء املدرســة الدينيــة 

التوراتيــة، نــر منظمــو املظاهــرة االحتجاجيــة بيانــاً قالــوا 

فيــه: »نحــن نتواجــد هنــا هــذا املســاء للتعبــر عــن تضامننــا 

مــع ســكان يافــا األصليــن الذيــن تــم إقصاؤهــم إىل الخــارج 

ــا االســتعمارية  ــة ذات األيديولوجي ــات التوراتي ــل النوي مــن قب

ــل  ــن قب ــة، وم ــن جه ــد م ــعى إىل التهوي ــي تس ــة الت املعلن

ــون  ــؤالء يتلق ــة. ه ــة ثاني ــن جه ــوال م ــاب رؤوس األم أصح

ــاء  ــن وزارة البن ــب، وم ــل أبي ــة ت ــن بلدي ــارش م ــم املب الدع

واإلســكان ومــن رشطــة إرسائيــل ويطبقــون سياســة شــاملة 

ــا  ــة وتحويله ــد املدين ــن تهوي ــى م ــد األق ــو الح ــع نح تدف

إىل منطقــة يملكهــا الُعــر األعــى األبيــض وامُلتخــم«34.  

ــة  ــار 2021« ـ مجموع ــهادات أي ــم »ش ــرض فيل ــراً، ُع ومؤخ

مــن الشــهادات أدىل بهــا ســكان فلســطينيون مــن يافــا واللــد 

ــة.  ــتوطنن والرط ــام إىل املس ــع االته ــا أصاب ــون فيه يوجه

ــا يف  ــن يف ياف ــن املجموعت ــر ب ــذي تفج ــف ال ــل كان العن ه

نيســان وأيــار 2021 نتــاج القاعــدة البنيويــة التــي أرســتها 

ــة، كمــا يدعــي الســكان الفلســطينيون؟ هــل  ــواة التوراتي الن

كان الوجــود االســتيطاني يف املدينــة املقســمة ســيكون مؤثــراً 

إىل هــذه الدرجــة الحاســمة لــوال تاريــخ االســتطباق الليــرايل 

ــأن، إال أن  ــذا الش ــزم به ــر الج ــن املبك ــا زال م ــا؟ م يف ياف

الوقائــع والنتائــج التــي تراكمــت بــن أيدينــا تشــر بصــورة 

ــد  ــن التجدي ــة ب ــة ومتداخل ــرورات مرابط ــة إىل س واضح

ــة واملؤسســاتية،  ــة، والتخطيطي الحــري بأبعــاده االقتصادي

ــة  ــن التعبئ ــد م ــوع جدي ــيايس ون ــكايل الس ــرف الرادي والتط

االجتماعيــة. وقــد أرشنــا يف هــذه املقالــة إىل ســرورة التبلــور 

التاريخــي للمــزج الهجــن بــن االســتطباق االقتصــادي 

ــتطباق  ــميناه »اس ــا أس ــو م ــتعراقية ـ وه ــة االس والفاعلي

ــي«.  ــب القوم التعص

ــا يف  ــر يف ياف ــذي انفج ــف ال ــث أن العن ــذا البح ــّن ه يب

نيســان وأيــار 2021 لــم ينشــأ مــن العــدم وال مــن فــراغ. 

ــل السوســيولوجي إىل قاعــدة ترســخ وتتعــزز  يشــر التحلي

ــش يف  ــق واله ــي الدقي ــيج االجتماع ــداً للنس ــكل تهدي وتش

ــع  ــن، ينب ــتطبقن الليرالي ــس املس ــى عك ــا. ع ــة ياف مدين

تأثــر أعضــاء النــواة التوراتيــة الحاســم عــى الحيــز 

ــن  ــج ب ــة يدم ــع يف املدين ــن التوس ــل م ــخ متواص ــن تاري م

ــات  ــر االحتجاج ــية. وتش ــة والسياس ــات االقتصادي التوجه

ــق يف  ــأن »الح ــة بش ــف متناقض ــم ومواق ــعبية إىل مفاهي الش

ــة  ــواة التوراتي ــرب الن ــكان الع ــر الس ــا يعت ــة«: فبينم املدين

ــا،  ــي يف ياف ــم الجماع ــو وجوده ــاء ملح ــاً ج ــاً خارجي خصم

يطالــب املســتوطنون املتدينــون ـ القوميــون بحق االســتيطان 

يف املدينــة التــي كان الحاخــام كــوك الحاخــام الرئيــس فيهــا 

ــة  ــذه املقال ــت ه ــد تناول ــن. وق ــرن العري ــات الق يف بداي

ــات  ــع املجموع ــا م ــا وعاقاته ــد ذاته ــة بح ــواة التوراتي الن

الســكانية املختلفــة يف يافــا. وال تــزال ثمــة حاجــة إىل املزيــد 

مــن البحــث لدراســة وجهــات نظــر املجموعــات الســكانية 

ــى  ــا ع ــة وتأثره ــواة التوراتي ــال الن ــا حي ــها ومواقفه نفس

ــة.   ــاة يف املدين ــيج الحي نس

)ترجمها عن العربية: سليم سالمة(
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ــات  ــن التناقض ــام ع ــاط اللث ــذي أم ــار 2021، ال ــهد أي ش

ــا  ــل أبيب-ياف ــة ت ــّور بلدي ــي تص ــورة الت ــرت الص ــي اع الت

ــش،  ــا للتعاي ــا ليراليً ــت نموذًج ــو كان ــا ل ــا كم ــها فيه نفس

تصاُعــد حــدة أعمــال العنــف بــن اليهــود والفلســطينين، التــي 

ــه  ــا كان علي ــة - مثلم ــود غاضب ــروج حش ــا يف خ ــت ذروته بلغ

ــت  ــل. وقــد صكّ الحــال يف »املــدن املختلطــة« األخــرى يف إرسائي

ــدن  ــح »امل ــة مصطل ــطن االنتدابي ــة يف فلس ــلطات الريطاني الس

ــن  ــكان املحلي ــدد الس ــد ع ــا تحدي ــنى له ــي يتس ــة« لك املختلط

ــح  ــذا املصطل ــتُخدم ه ــد أن اس ــم. وبع ــيطرتها عليه ــط س وبس

لوصــف األحيــاء اليهوديــة يف املــدن الفلســطينية يف بــادئ األمــر، 

غــدا اليــوم يعــّرف حالــة انعكــس مســارها وانقلــب رأًســا عــى 

عقــب )Yacobi, 2002, 2009(. وقــد طغــى عــى الخطــاب العــام 

ــأة  ــتغراب واملفاج ــاس باالس ــددة إحس ــه املتع ــيل بوجوه اإلرسائي

ــّدت  ــف وامت ــال العن ــا أعم ــرت فيه ــي انت ــة الت ــن الطريق م

مــن القــدس إىل غــزة - وهمــا موقعــا املواجهــة اللــذان يفوقــان 

ــش  ــو التعاي ــر صف ــا - لتعكّ ــا ووضوحهم ــا يف جائهم غرهم

الــذي بــدا ســلميًا يف ظاهــره يف املــدن املختلطــة، كمدينــة يافــا. 

ــال  ــاس إىل النض ــة الن ــاه عام ــّول انتب ــا تح ــك، فعندم ــع ذل وم

ــّراح  ــيخ ج ــي الش ــطينيون يف ح ــكان الفلس ــه الس ــذي يخوض ال

بالقــدس يف مواجهــة إخائهــم مــن منازلهــم، كان الفلســطينيون 

يف يافــا يحتجــون باملثــل عــى موجــة مــن أعمــال الهــدم التــي 

ــل  ــار 2021. فقب ــبقت أي ــي س ــهر الت ــدى األش ــى م ــذت ع نُف

ــاء  ــال البن ــا يف أعم ــل أبيب-ياف ــة ت ــت بلدي ــنة، رشع ــك بس ذل

والتشــييد يف مقــرة اإلســعاف اإلســامية العتيقــة يف يافــا لكــي 

تقيــم مــأًوى للمرديــن عــى أنقاضهــا.1 ورًدا عــى ذلــك، خــاض 

الفلســطينيون مــن أبنــاء مدينــة يافــا موجــات مــن االحتجاجــات 

ــة  ــكات عنيف ــتخدام تكتي ــدوا إىل اس ــهرين، وعم ــدى ش ــى م ع

مــن قبيــل إلقــاء الحجــارة وإغــاق الطــرق، إىل جانــب تقديــم 

ــذ العــام 1948 املئــات مــن املقابــر اإلســامية يف  1 دمــرت إرسائيــل من

 .)Breger et al., 2013( ــاد ــاء الب ــتى أرج ش * طالبة دكتوراة يف دائرة اآلثار بجامعة كامربدج.

المحو والمقاومة في »مدينة جريحة«
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ــة  اســتعراضات تلفــت األنظــار عــى غــرار وضــع رضوح رمزي

بجــوار مبنــى البلديــة أو إقامــة صلــوات الجماعــة عــى مقربــة 

مــن املقــرة لتؤكــد مــن جديــد رمزيــة القداســة التــي تكســوها 

ــراد  ــات بأف ــذه االحتجاج ــت ه ــورة 1(. وُووجه ــر الص )انظ

الرطــة املســلحن وقنابــل الصــوت التــي أســفرت عــن إصابــة 

ــا  ــرب منه ــر بالق ــا، كان يم ــره 14 عاًم ــطيني، عم ــى فلس فتً

ــن يف  ــأوى املردي ــح م ــار 2022، افتُت ــهر أي ــروح. ويف ش بج

ــا.  ــرة وأرضه ــاض املق ــى أنق ــمية ع ــم رس مراس

يف ســبيل اســتبدال مســّمى »املدينــة املختلطة« بمفهــوم يلّمح 

إىل مثــل هــذه االعتــداءات عــى أجســاد الفلســطينين وحيزهــم 

وتراثهــم، يوظــف الباحثــون مصطلحــات »اإلثنوقراطيــة 

ــق  ــدود املناط ــة« )Yiftachel and Yacobi, 2003(، أو »ح الحري

 Monterescu,( »ــع ــش املصَطن ــة« )Pullan,  ( أو »التعاي الحري

2015(. ويســتعر هــذا املقــال املصطلــح الــذي وضعتــه كاريــن 

ــوء  ــليط الض ــة« لتس ــة الجريح ــل )Till, 2012( »املدين إي. تي

عــى التاريــخ املديــد الــذي يَِســم االســتعمار واإلقصــاء وأعمــال 

العنــف التــي تقرفهــا الدولــة وال تلقــي فكــرة التعايــش لهــا 

ــة  ــااًل وال تحفــل بهــا - ولإلشــارة يف الوقــت نفســه إىل إمكاني ب

تفكيــك االســتعمار. لقــد خضعــت يافــا، التــي تَُعــّد واحــدة من 

أقــدم املــدن الســاحلية يف العالــم، لاحتــال أكثــر مــن ثاثــن 

مــرة. ويف أعقــاب الحــرب التــي اندلعــت بــن العــرب وإرسائيــل 

ــارضة يف  ــر ح ــة إىل أك ــم املدين ــرى ض ــام 1948، ج يف الع

إرسائيــل وباتــت جــزءًا مــن بلديــة تــل أبيــب- يافــا املوحــدة 

)عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مصنفــة لتبقــى جــزءًا مــن إقليم 

ــدة  ــم املتح ــن األم ــادر ع ــرار 181 الص ــب الق ــطن بموج فلس

ــي  ــة الت ــة العري ــي الكلم ــو« ه ــة »ياف ــام 1947(. وكلم يف الع

ــف  ــة »يافــا« وتختل ــز عــن الكلمــة العربي ــا، وتتماي ــي ياف تعن

عنهــا.2 عكــس التغيــر الــذي أُجــرَي عــى هــذا االســم إخضــاع 

املدينــة إخضاًعــا تاًمــا الحتــكار املــكان عــى يــد اليهــود وآليات 

ــا  ــا وتاريخه ــو هويته ــات مح ــا لغاي ــي ابتدعوه ــم الت التصمي

 .)LeVine, 2005; Monterescu, 2015( ــهما ــطينين وطمس الفلس

ــود  ــت العق ــن، أُبرم ــاك الغائب ــون أم ــع قان ــاىش م ــا يتم وبم

مــن الباطــن بشــأن املنــازل التــي أُخــيلَ أصحابهــا منهــا مــع 

ــدار لإلســكان، وهــي رشكــة شــبه خاصــة وشــبه  رشكــة عمي

عامــة، واســتُخدمت تلــك املنــازل للوفــاء باالحتياجــات الســكنية 

حــن  لاجئــي الحــرب وســكان األحيــاء الفقــرة والجنــود املرسَّ

 Golan,( ــود ــن اليه ــن م ــكرية واملهاجري ــم العس ــن خدمته م

2009(. وقــد صنــف هــذا القانــون، الــذي ُســّن يف العــام 1950، 

ــيًا،  ــا سياس ــي طابًع ــذي يكت ــداليل ال ــز ال ــذا التميي ــان ه ــد بي 2 بع

ــا«.  ــمى »ياف ــال مس ــتخدم املق يس

ــاء  ــم يف أثن ــن دياره ــروا م ــن ُهجِّ ــطينين الذي ــن الفلس الاجئ

ــا  ــف ممتلكاتهــم عــى أنه ــن« وصن الحــرب باعتبارهــم »غائب

ــا  ــك جانبً ــة. وكان ذل ــا للدول ــود ملكيته ــن« تع ــاك غائب »أم

ــمى  ــا بمس ــطينيون إليه ــر الفلس ــع يش ــراءات أوس ــن إج م

النكبــة - التــي أفضــت بهــم إىل ضيــاع أرض وطنهــم واقتــاع 

مــا نســبته 80 يف املائــة منهــم وترحيلهــم مــن ديارهــم عندمــا 

ــبتها 78 يف  ــت نس ــاحة بلغ ــى مس ــل ع ــة إرسائي ــت دول أقيم

 Sa’di and Abu-Lughod,( ــة ــطن االنتدابي ــن أرض فلس ــة م املائ

ــن  ــن، بم ــن الباحث ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــف ع 2007(. ويص

ــة  ــون إىل الحرك ــن ينتم ــون الذي ــون اإلرسائيلي ــم املؤرخ فيه

 Morris et( »ــي ــر عرق ــا »تطه ــى أنه ــة ع ــة، النكب التصحيحي

 )Hanafi, 2006( وصــّك ســاري حنفــي .)al., 2004; Pappe, 2007

عبــارة »تطهــر املــكان« لوصــف اإلبــادة املكانيــة التــي انطــوت 

عليهــا هــذه اإلجــراءات. 

ــذه ال  ــو ه ــة املح ــإن عملي ــال، ف ــذا املق ــه ه ــبما يبيّن وحس

ــا  ــا ويذكيه ــا، ويغذيه ــاق يف ياف ــدم وس ــى ق ــة ع ــزال جاري ت

ــاء  ــل األحي ــى تأهي ــم ع ــرايل القائ ــق النيولي ــك املنط يف ذل

ــر  ــا يش ــق م ــة. وبتطبي ــق الحري ــد املناط ــة وتجدي القديم

إليــه إدوارد ســعيد )Said, 1994( بمســمى »التحليــل الطباقــي« 

للحيــز الحــري، يتتبــع املقــال كذلــك أشــكال املقاومــة التــي 

ــراوح  ــي ت ــتعمارية - والت ــة االس ــذه الهيمن ــه ه ــور يف وج تث

ــوالت  ــة والج ــات املحلي ــا املجتمع ــي تعقده ــاءات الت ــن اللق م

املصحوبــة باملرشــدين إىل أعمــال تكتــي طابًعــا سياســيًا أكثــر 

جــاءً ووضوًحــا مــن االحتجاجــات واملبــادرات التــي ترمــي إىل 

تعطيــل العمــل عــى تأهيــل األحيــاء القديمــة وعرقلتــه. ومــن 

خــال ذلــك، يســعى املقــال إىل إلقــاء الضــوء عــى الخصائــص 

املحــددة التــي تســم التهجــر الحــري يف ســياق مــن قبيــل 

يافــا - حيــث تصطــدم أوُجــه املنطــق الــذي يقــف وراء 

ــع  ــا م ــارض بعضه ــة ويتع ــة والنيوليرالي ــتعمار والقومي االس

بعــض – حســبما يتجســد ذلــك يف وجهــات نظــر أولئــك الــذي 

ــات  ــراد ملح ــد إىل إي ــوف نعم ــم. س ــه ويف قدراته ــون ل يخضع

ــداث  ــط وأح ــات التخطي ــوالت واجتماع ــك الج ــن تل ــزة م موج

ــاءات  ــايل واللق ــؤرشات األداء اإلجم ــح م ــات لتوضي االحتجاج

والتدخــات اإلبداعيــة التــي تنطــوي عليهــا. ففــي املقــام األول، 

ــة  ــات ذات الصل ــمل الكتاب ــة تش ــال مراجع ــتعرض املق يس

ــق  ــاء القديمــة، ثــم ينطل ــاول موضــوع تأهيــل األحي التــي تتن

ــدم  ــي تصط ــة الت ــة الطريق ــتعراض إىل دراس ــذا االس ــن ه م

ــتعمار يف  ــراءات االس ــع إج ــاء م ــل األحي ــراءات تأهي ــا إج فيه

يافــا. ويختتــم املقــال ببيــان الطريقــة التــي ال تنفــك أشــكال 

املقاومــة تفــي فيهــا إىل تقويــض العمــل عــى »تهويــد« يافــا. 
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نقطة التقاطع
بين تأهيل األحياء القديمة واالستعمار 

عــادًة مــا يُفهــم تأهيــل األحيــاء القديمــة عــى أنــه يعنــي 

عمليــة يحّركهــا دافــع اقتصــادي بصفــة رئيســة، حيــث تعمــل 

ــغلها  ــي يش ــة الت ــة املبني ــر البيئ ــى تغي ــتثمار ع ــادة االس إع

ــون  ــكان يتمتع ــل س ــة ويح ــات املدين ــن قطاع ــر م ــاع أفق قط

ــكان  ــل الس ــأنًا مح ــى ش ــادي أع ــي واقتص ــز اجتماع بمرك

ــي  ــك، تلق ــع ذل ــة )Clark, 2005(. وم ــك البيئ ــن يف تل املوجودي

الدراســات التــي تتجــاوز حــدود مصطلحــْي »الســوق الحــرة« 

و»التجديــد« النيوليراليــْن الضــوء عــى الطريقــة التــي تتوخاها 

الســلطات يف تيســر العمــل عــى تأهيــل األحيــاء القديمــة مــن 

أجــل تغيــر التكويــن اإلثنــي والطبقــي يف هــذه األحيــاء - ممــا 

يــؤدي إىل التهجــر القــرسي الــذي يطــال املجتمعــات املحليــة 

التــي تعانــي معانــاًة طويلــة ومزمنــة مــن ســحب االســتثمارات 

منهــا وتهميشــها )Stabrowski, 2014; Wallace, 2015(. وقــد 

أمعــن الباحثــون الذيــن يطبقــون نهًجــا أعــّم يف نقــد مــا بعــد 

االســتعمار عــى صعيــد الدراســات الحريــة يف إضفــاء طابــع 

ــوة  ــك يف الدع ــد ذل ــث يتجس ــوم، حي ــذا املفه ــى ه ــيايس ع س

ــدن  ــماح للم ــة والس ــة األورو-أمركي ــول املعرف ــاوز حق إىل تج

مــن شــتى أرجــاء بلــدان الشــمال والجنــوب التــي تقــوم هــوة 

فارقــة بينهــا لكــي تحظــى بموطــئ قــدم يف نظريات الدراســات 

 Baumann and( ــا ــا بينه ــاواة فيم ــاس املس ــى أس ــة ع الحري

 Yacobi, 2022; Edensor and Jayne, 2012; Mcfarlane, 2010;

Robinson and Roy, 2016(. فعــى ســبيل املثــال، يعــرض جيــف 

 )Garmany and Richmond, 2016( غارمانــي وماثيــو ريتمشــوند

]»النظافــة الصحيــة«[   »higienização« الرازيــيل املصطلــح 

للتنظــر لشــكل معــن مــن أشــكال التهجــر الحــري الــذي 

ــة  ــة والطبقي ــيمات العرقي ــتعمار والتقس ــإرث االس ــد ب يسرش

والطابــع الشــكاني. وممــا ينــزع الطابــع املركــزي عــن نظريــة 

تأهيــل األحيــاء القديمــة أن األبحــاث تضعهــا يف إطــار أداة مــن 

أدوات الهيمنــة االســتعمارية االســتيطانية وإضفاء الطابــع 

الصورة 1: تصوير كاتز واي. 2020. 
.https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5747021,00.html :عى املوقع اإللكروني 
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ــا  ــف تصنيًف ــي تصنَّ ــات الت ــاب الجماع ــى حس ــي ع اإلقليم

 Addie and Fraser, 2019;( األصانيــة  والجماعــات  عرقيًــا 

 .)Blatman-Thomas and Porter, 2019; Kent-Stoll, 2020

ويف ســياق »املــدن املختلطــة« يف إرسائيــل، تاحظ الدراســات 

ذات العاقــة كيــف أن طــرد النــاس عــى أســاس إثنــي 

وبتشــجيع مــن الدولــة يتغلغــل يف املــروع االســتعماري الــذي 

ــان  ــم وضم ــى اإلقلي ــود ع ــيطرة اليه ــط س ــعى إىل بس يس

Shmaryahu-Yeshurun and Ben-( الديمغــرايف فيــه تفوقهــم 

إعــادة  Porat, 2021; Yacobi and Milner, 2022(. وإىل جانــب 

التوجــه نحــو املعرفــة املســتمدة مــن بلــدان الجنــوب، يوظــف 

ــاركية  ــات التش ــاث املنهجي ــاق األبح ــر يف نط ــم آخ ــول مه تح

لتدويــن مجريــات الحيــاة اليوميــة واملشــاركة السياســية 

ــراءات  ــون إلج ــن يخضع ــك الذي ــا أولئ ــرط فيه ــي ينخ الت

تأهيــل األحيــاء القديمــة وتحســينها. فمثــًا، تبــّن نكــي لــوك 

ــًفى  ــف أن مستش ــكا )Luke and Kaika, 2019( كي ــا كاي وماري

ــد  ــر ق ــع يف رشق مانشس ــة ويق ــة الفكتوري ــود إىل الحقب يع

ــة البنــى التحتيــة املكانيــة  أصبــح، إذ واجــه الهــدم، مــن جمل

ــز إىل  ــة وترم ــد االجتماعي ــا يف التقالي ــرب جذوره ــي ت الت

الراعــات التــي يخوضهــا املجتمــع املحــيل يف مواجهــة تأهيــل 

ــاس  ــكيل إحس ــرّس تش ــا ي ــه، مم ــة ومناهضت ــه القديم أحيائ

بهويــة الطبقــة العاملــة واســتمرارية املجتمــع املحــيل ودوامــه. 

يف   ،)Arcilla, 2022( أرســيا  أنطونيــو  تشيســر  ويكشــف 

الدراســة التــي يتنــاول فيهــا مانيــا يف الفلبــن، النقــاب عــن 

ــياق  ــكلت يف س ــي تش ــة الت ــية التابع ــارف السياس ــخ املع تاري

حــركات الــراع التــي ثــارت يف وجــه تأهيــل األحيــاء القديمــة، 

ويلقــي الضــوء عــى اإلشــارات السياســية الثانويــة، مــن قبيــل 

ــرى  ــة األخ ــن األدل ــاكن. وم ــغال املس ــز وإش ــة الحواج إقام

التــي تثبــت هــذا املخــزون الغنــي مــن التكتيــكات املرعيــة يف 

ــة  ــة الدراس ــاء القديم ــل األحي ــض تأهي ــي تناه ــات الت الراع

 )Maharawal, 2021( التــي وضعتهــا مانيســا إم. مهــاراوال

 Google bus( »ــل ــات غوغ ــار حاف ــة »حص ــور حرك ــول ظه ح

ــل  ــة تأهي ــت ملناهض ــي خرج ــات الت blockades( يف االحتجاج

ــور  ــن ص ــورة م ــكو كص ــان فرانسيس ــة يف س ــاء القديم األحي

ــات  ــن الراع ــع ب ــي تجم ــة« الت ــى التحتي ــاطية البن »نش

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة والبيئي ــة العرقي ــكن والعدال ــبيل الس يف س

ــص يف  ــة نق ــل، ثم ــة« يف إرسائي ــدن املختلط ــياق »امل ــي س فف

ــة،  ــن الدق ــر م ــدًرا أك ــى ق ــذي يتوخ ــل ال ــذا التحلي ــل ه مث

ــجيل  ــاركية لتس ــة التش ــات اإلثنوغرافي ــف املنهجي ــذي يوظ وال

القــدرات واملعــارف السياســية عــى الوجــه الــذي تتبــّدى فيــه 

ــعى  ــة. تس ــاء القديم ــل األحي ــة لتأهي ــات املناهض يف الراع

هــذه الدراســة إىل معالجــة هــذه الثغــرة وســّدها واإلســهام يف 

األبحــاث التــي تَُعــّد يف مجــال تأهيــل األحيــاء واملقاومــة التــي 

ــن  ــه ضم ــدرج في ــذي تن ــياق ال ــب الس ــا حس ــور يف وجهه تث

ــرسي.  ــر الق ــتعمار والتهج ــّم لاس اإلرث األع

تقــوم هــذه الدراســة يف أساســها عــى بحــث أُجــري 

ــة يف  ــوالت الراثي ــة الج ــول سياس ــوام ح ــة أع ــدى ثاث ــى م ع

مشــاهد التهجــر القــرسي. وتســتند املنهجيــة إىل طرائــق كميــة 

ــذه  ــة ه ــن جمل ــاون. وم ــاركة والتع ــة عى املش ــة قائم ونوعي

الطرائــق إجــراء مقابــات غــر رســمية »يف أثنــاء املــي« مــع  

ــل  ــل العم ــن أج ــا م ــاركن فيه ــوالت واملش ــذه الج ــي ه منظِّم

املشــرك عــى توليــد املعــارف مــع النشــطاء وتوثيــق معارفهــم 

وتجاربهــم الراهنــة، واملشــاركة يف اجتماعــات التخطيــط 

ــة  ــا بصحب ــون فيه ــي يخرج ــوالت الت ــا والج ــي يعقدونه الت

ــة  ــات النوعي ــع البيان ــن جم ــك ع ــا، ناهي ــدين وتوثيقه املرش

وإعــداد التحليــات التــي تتنــاول أشــكال الخطــاب املتداولــة يف 

ــق  ــة، والتوثي ــة اإلعامي اجتماعــات البلديــة وصورهــا، والتغطي

البــري واملخططــات املعماريــة. ســوف نعمــد إىل إيــراد ملحات 

ــداث  ــط وأح ــات التخطي ــوالت واجتماع ــك الج ــن تل ــزة م موج

ــاءات  ــايل واللق ــؤرشات األداء اإلجم ــح م ــات لتوضي االحتجاج

والتدخــات اإلبداعيــة التــي تنطــوي عليهــا. ففــي املقــام األول، 

يســتعرض هــذا املقــال مراجعــة تشــمل النقاشــات ذات الصلــة 

ــي  ــزاع اإلثن ــبب الن ــرسي بس ــر الق ــرق إىل التهج ــي تتط الت

جــري علــى مــدى ثالثــة أعــوام حــول 
ُ
تقــوم هــذه الدراســة فــي أساســها علــى بحــث أ

سياســة الجــوالت التراثيــة فــي مشــاهد التهجيــر القســري. وتســتند المنهجيــة إلــى 

طرائــق كميــة ونوعيــة قائمــة علــى المشــاركة والتعــاون. ومــن جملــة هــذه الطرائــق 

الجــوالت  مــي هــذه 
ِّ

مــع  منظ المشــي«  أثنــاء  »فــي  إجــراء مقابــالت غيــر رســمية 

والمشــاركين فيهــا مــن أجــل العمــل المشــترك علــى توليــد المعــارف مــع النشــطاء 

ــة. ــم الراهن ــم وتجاربه ــق معارفه وتوثي
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ــدر  ــاد ق ــو إىل إيج ــة، ويدع ــاء القديم ــل األحي ــي وتأهي القوم

ــق  ــم ينطل ــل. ث ــذا التحلي ــاور ه ــن مح ــل ب ــن التكام ــر م أك

ــي  ــة الت ــة الطريق ــتعراض إىل دراس ــذا االس ــن ه ــال م املق

تصطــدم فيهــا هــذه اإلجــراءات يف يافــا. ويثبــت املقــال، بعــد 

ــل  ــّوض العم ــك تق ــكالها ال تنف ــة بأش ــف أن املقاوم ــك، كي ذل

ــة. ــذه املدين ــد« ه ــى »تهوي ع

مسارات المحو والحماية واالستعمار في يافا 
يشــدد يوســف عصفــور، وهــو أحــد أبنــاء الجيــل الثانــي 

ــوالت  ــى أن الج ــة، ع ــذ البداي ــا، من ــن ياف ــن م ري ــن املهجَّ م

ــة  ــة تعليمي ــي ينظمهــا تطمــس الحــد الفاصــل بــن تجرب الت

يخوضهــا الســائح وتكتيــك مــن تكتيــكات النشــاطية، ويــرح 

ــكم يف  ــألون أنفس ــا - ستس ــة ياف ــم يف جول ــًا بك ــه: »أه بقول

جميــع مراحــل هــذه الجولــة: هــل يصطحبكــم يوســف يف جولة 

أم يحــارب الروايــة الصهيونيــة؟« وقــد اســتهل عصفــور، وهــو 

ــام  ــي يف الع ــوالت امل ــتضافة ج ــخ، اس ــدرِّس التاري ــتاذ ي أس

ــام  ــدر إله ــكل مص ــة تش ــة تفاعلي ــا طريق 1996، باعتباره

للمهجريــن الشــباب لكــي يتعلمــوا عــن تاريخهــم وهويتهــم - 

ــة  ــدارس العام ــاج امل ــيل ومنه ــاب اإلرسائي ــزال الخط ــي ال ي الت

ــان  ــة( يعم ــة العام ــدارس العربي ــا امل ــا فيه ــل )بم يف إرسائي

عــى إســكاتها حتــى هــذا اليــوم. كمــا ينظــم عصفــور جــوالت 

تســتهدف مشــاركن آخريــن وألّــف دليــًا إرشــاديًا يســتند إىل 

الجــوالت التــي صّممهــا هــو بنفســه. يبــّن عصفور أن شــعوره 

بــأن يافــا ال تفتــأ »تُســحب مــن تحــت قدميــه« يبــّث الحــزن 

يف نفســه ويدفعــه إىل أن يكــون »أكثــر مــن ناشــط«. وكشــاهد 

ــطيني  ــع فلس ــع مصن ــزور موق ــل، ن ــاء املتواص ــى االختف ع

ســابق لكــي نشــاهد يافطتــه األصليــة التــي بقيــت ســليمة لــم 

تشــبها شــائبة. لكننــا عندمــا نصــل إىل هــذا املصنــع نكتشــف 

ــا للبنــاء يخفيــه، ورسعــان مــا ســيجري محــو هــذه  أن موقًع

ــك  ــور »إن ــول عصف ــا. يق ــرة أبيه ــن بك ــها ع ــة وطمس البناي

تــرى كيــف يدمــرون الروايــة،« ويضيــف قائــًا: »ال أزال أعيــش 

ــذا  ــًة إىل ه ــل خلس ــا«. وندخ ــي كله ــن أن تختف ــوف م يف خ

املوقــع ونتســلق ســياًجا لكــي نلتقــط بعــض الصــور. بذلــك، 

تبــن الجولــة التــي ينظمهــا عصفــور مــدى وضــوح التجديــد 

ــس  ــطينية وطم ــا الفلس ــو ياف ــى مح ــدؤوب ع ــل ال يف العم

ــز يف  ــة حواج ــس ثم ــور، »لي ــده عصف ــبما يؤك ــا. وحس معامله

ــة  ــة الرسيع ــذه العملي ــخ، وه ــة وال تاري ــة عربي ــا، وال لغ ياف

ــة«.  ــا النكب ــرة، إنه ــة كب ــكان عملي ــر امل ــتهدف تغي ــي تس الت

وبنــاءً عــى ذلــك، تســجل جولــة عصفــور حركــة دائمــة ال تفر 

بــن املــايض والحــارض، حيــث تشــهد عــى تاريــخ مؤلــم وعــى 

ــث نواصــل املــي، يشــر عصفــور إىل  ــة. وحي ــه الراهن تجليات

وجــود جيــوب يهوديــة نيوليراليــة فارهــة تحيــط بهــا األحيــاء 

ــول: »اآلن  ــرس ويق ــاءل وتنح ــت تتض ــي بات ــطينية الت الفلس

ــة«.  ــاء القديم ــل األحي نشــعر بتأهي

ويســأل عصفــور، يف محطــة أخــرى، »هــل ســبق أن 

ــن  ــه، ولك ــع يحبون ــة؟ الجمي ــا القديم ــتل ياف ــمعتم بهوس س

ــه  ــا، ألن ــة هن ــة تنطــوي عــى طمــس الهوي ثمــة قصــة محزن

كان منــزاًل يعــود لفلســطينين«. وحســب التفســر الــذي 

يســوقه عصفــور، تتضمــن العمليــة الشــاملة التــي تســتهدف 

ــا،  ــا إضافيً ــا وقوميً تأهيــل األحيــاء القديمــة يف يافــا بعــًدا إثنيً

ــك  ــس أن ــث األىس يف النف ــا يبع ــد م ــول »إن أش ــتطرد الق ويس

تجــد أن امللكيــة اليــوم، وأولئــك الذيــن يســكنون هنــا، هــم مــن 

ــذا  ــن ه ــش، ولك ــار التعاي ــن أنص ــا م ــارين - أن ــود اليس اليه

ــددة«.  ــة مح ــاب حقيق ــى حس ــي ع ــش يأت التعاي

ــو  ــحادة، وه ــو ش ــد أب ــا عب ــي نظمه ــة م ــاء جول ويف أثن

ــة  ــس قائم ــن ورئي ــن املهجري ــث م ــل الثال ــاء الجي ــن أبن م

يافــا يف مجلــس بلديــة تــل أبيب-يافــا، ســأل أحــد املشــاركن  

ــكن يف  ــد أن يس ــودي يري ــيل يه ــاب إرسائي ــول لش ــاذا تق »م

ــيًا«،  ــن رومانس ــه »ال تك ــحادة بقول ــو ش ــاب أب ــا؟«، وأج ياف

وبــّن أن عــدًدا ليــس بالقليــل مــن اليهــود الذيــن يعملــون يف 

ــم بصحبــة المرشــدين فــي يافــا، ناهيــك عــن 
َّ

تثبــت الجــوالت السياســية التــي تنظ

كونهــا تشــير إلــى عمليــة ممؤسســة قوامهــا المحــو والطمــس، أن هــذه العمليــة 

تجــد مــا يقوضهــا علــى الــدوام فــي العــادات المحليــة والذاكــرة المكانيــة والمقاومــة 

المدروســة. فعلــى ســبيل المثــال، يشــير عصفــور إلــى نقــش عربــي علــى عمــود منــزل 

ــرك ســليًما دونمــا تغييــر بفضــل مــا يشــمله مــن 
ُ

يحمــل اســم مالكــه األصلــي وقــد ت

ــات  ــذه البصم ــل ه ــى مث ــوالت عل ــذه الج ــد ه ــورة 3(. وتعتم ــة )الص ــص زخرفي خصائ

المكانيــة »التــي تحمــل االدعــاء المقابــل الــذي يرفعــه الســكان األصالنيــون« وتنقلهــا.
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مجــال تأهيــل األحيــاء وتحســينها ممــن يســعون إىل التعايــش 

»يحــرون ويف أذهانهــم تصــور اســتراقي ملــا يعنيــه الســكن 

ــن  ــة م ــى مقرب ــكن ع ــفون أن الس ــم يكتش ــرب، ث ــوار الع بج

تجمــع ســكاني يعصــف الفقــر بــه أمــر محفــوف بالتحديــات 

واملصاعــب«. وللتمثيــل عــى ذلــك، يصــف أبــو شــحادة خاًفــا 

ــن  ــزءًا م ــدوام ج ــى ال ــت ع ــي كان ــوك، »الت ــول الدي دار ح

يافــا«، حيــث بــدأ هــذا الخــاف عندمــا اشــتكى أحــد الســكان 

اليهــود يف مجموعــة عــى موقــع »فيســبوك«، متســائًا: »ملــاذا 

ــحادة  ــو ش ــة؟« ،ورّصح أب ــوك إىل املدين ــرب الدي ــر الع يُح

ــم  ــات، ث ــن التعليق ــات م ــور باملئ ــذا املنش ــي ه ــه: »حظ بقول

ــة«.  ــا يف املدين ــوك وأطلقوه ــن الدي ــة م ــاس مجموع ــب الن جل

ويوضــح هــذا األمــر بالنســبة لــه كيــف أنــه »عندمــا يجــري 

ــيَّد  ــي تش ــة الت ــري والطريق ــط الح ــن التخطي ــتبعادنا م اس

املدينــة بهــا، فــإن النتيجــة املرتبــة عــى ذلــك تتمثــل يف انــدالع 

ــع،  ــدد«. ويف الواق ــاء والج ــكان القدم ــن الس ــتباكات ب االش

خلــص تقريــر صــدر عــن الكنيســت )وهــو الهيئــة التريعيــة 

التــي تتألــف مــن مجلــس واحــد يف إرسائيــل( يف شــهر كانــون 

الثانــي 2022 إىل أن إدارة التخطيــط يف املنطقــة الوســطى مــن 

ــن  ــان أي ممثل ــب ال تضم ــل أبي ــط ت ــة تخطي ــل ولجن إرسائي

عــن العــرب فيهمــا.3 ومــن جملــة اإلشــارات السياســية املهمــة 

ــع  ــن الواق ــا ب ــم رابًط ــوالت أن تقي ــذه الج ــدها ه ــي تجس الت

ــة.  ــازل والنكب ــن املن ــاء م ــات اإلخ ــن لعملي الراه

يبــّن عصفــور أن أرستــه كانــت مــن بــن 3,647 فلســطينيًا 

ــى  ــا. وع ــرب أوزاره ــت الح ــد أن وضع ــا بع ــوا ياف ــم يرح ل

ــؤالء  ــز ه ــل إىل تركي ــدت إرسائي ــن، عم ــنتن األولي ــدى الس م

ــه  ــذي أحاطت ــي، ال ــي العجم ــدهم يف ح ــطينين وحش الفلس

ــات  ــرِّ دوري ــت تس ــائكة وكان ــاك الش ــن األس ــيجة م بأس

جيشــها فيــه. وحســب البيــان الــذي يســوقه عصفــور، بينمــا 

ــي  ــي العجم ــن يف ح ــطينيون محبوس ــرون الفلس كان املهج

ــود  ــا تع ــت ملكيته ــارات كان ــكن يف عق ــى الس ــن ع ومجَري

لاجئــن فلســطينين آخريــن، جــرى تصنيــف هــؤالء املهجريــن 

باعتبارهــم »غائبــن حارضيــن« وأُبرمــت العقــود مــن الباطــن 

ــة  ــى إىل »حال ــا أف ــدار، مم ــة عمي ــع رشك ــم م ــأن منازله بش

ــن ال  ــك ولك ــرى بيت ــتطيع أن ت ــث تس ــى األىس، حي ــث ع تبع

ــى  ــا ع ــور كله ــرت أرسة عصف ــه«. وأُج ــود إلي ــعك أن تع يس

تقاُســم منــزل عــّم أبيــه الــذي يتألــف مــن طابقــن مــع عائلــة 

ــؤواًل  ــف أن مس ــحادة كي ــو ش ــف أب ــل، يص ــة. وباملث يهودي

ــألها إن  ــي وس ــي العجم ــه يف ح ــزل أرسة أم ــا زار من إرسائيليً

3 انظــر/ي التقريــر كامــًا عــى موقــع الكنيســت اإلرسائيــيل عــى الرابــط 

https://bit.ly/3z1FYgj التايل: 

ــه »كان يف  ــحادة أن ــو ش ــد أب ــه. ويؤك ــن تملك ــي م ــت ه كان

وســعها أن تقــول نعــم، ولكنهــا قالــت ال، إن أخــي هــو مالكه«. 

وبمــا أن شــقيقها كان يف األردن، فقــد أُعلــن أن املنــزل بــات مــن 

أمــاك الغائبــن واســتولت رشكــة عميــدار عليــه. وقــال أحــد 

ــت عــن عــدم تصديقــه ذلــك وإنــكاره:  املشــاركن يف نــرة نّم

»لــذا لــم يزيــدوا عــن أنهــم تجولــوا حــول منزلكــم وكان هــذا 

املنــزل لكــم، ولكنهــم أخــذوه منكــم؟« ويلخــص أبــو شــحادة 

ــه  ــاوي قيمت ــوم تس ــة« الي ــّد قلع ــذي يَُع ــزل »ال ــذا املن أن ه

خمســة عــر مليــون شــيكل. ويف املقابــل، يبــن أبــو شــحادة 

»إننــا بدأنــا مــن الصفــر، فــا يتيــرس رأس املــال الــذي يجــب 

أن يســاعد النــاس أو كان يف وســعه أن يســاعدهم«. وهــذا يثبــت 

كيــف أن أوُجــه التفــاوت االقتصــادي الراهنــة يف املدينــة تنبــع 

مبــارشة مــن تاريخهــا االســتعماري. وحســبما شــدد عليــه أبــو 

شــحادة أيًضــا، ال يــزال العديــد مــن الفلســطينين يخضعــون 

لنظــام الحيــازة ذات الحمايــة الخاصــة الــذي تفرضــه رشكــة 

ــال  ــام أعم ــذا النظ ــل ه ــوم. ويجع ــذا الي ــى ه ــدار حت عمي

ــر  ــًا غ ــازل عم ــى املن ــري ع ــي تج ــم الت ــعة أو الرمي التوس

قانونــي ويحظــر عــى املســتأجرين أن ينقلــوا ملكيــة منازلهــم 

ــال  ــد أعم ــايل، تع ــة. وبالت ــال الاحق ــن األجب ــم م إىل أبنائه

الرميــم هــذه »التــي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنهــا« واعتبــار 

املســتأجرين ال يملكــون األهليــة التــي تخولهــم وراثــة العقــار 

كمــا لــو كانــت ذرائــع ملواصلــة موجــات الهــدم واإلخــاء دون 

دفــع أي تعويضــات عنهــا. فمثــًا، يصــف أبــو شــحادة كيــف 

أن رشكــة عميــدار تجاهلــت الشــكاوى التــي مــا انفكــت ترفعها 

إحــدى األرس الفلســطينية التــي يعرفهــا، والتــي كانــت ســطح 

ــطح  ــار س ــاف، انه ــة املط ــة. ويف نهاي ــة مردي ــا يف حال منزله

ــك األرسة - ولهــذا الســبب،  ــه تل املنــزل عــى املطبــخ ثــم رممت

ــزل.  صــدر األمــر ألفرادهــا بإخــاء املن

ــو  ــة نح ــذه اآلون ــد يف ه ــه يوج ــحادة أن ــو ش ــف أب ويض

1,200 أرسة تواجــه اإلخــاء مــن الشــقق التــي تملكهــا رشكــة 

ــق األول يف رشاء  ــيل الح ــون اإلرسائي ــص القان ــدار. ويخص عمي

ــن  ــدًرا م ــح ق ــن ويمن ــتأجرين املحمي ــقق للمس ــذه الش ه

الخصــم عــى الرفــات الخارجيــة. ومــع ذلــك، فــإن االرتفــاع 

الهائــل الــذي تشــهده أســعار العقــارات يف يافــا بســبب تأهيــل 

ــتأجرين  ــؤالء املس ــي أن ه ــينها يعن ــة وتحس ــاء القديم األحي

ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــارات ع ــك العق ــى رشاء تل ــدرون ع ال يق

ــى  ــرايل ع ــوق النيولي ــون الس ــظ قان ــك، يحاف ــم. وبذل الخص

ــا  ــال أمده ــي ط ــش الت ــر والتهمي ــر والتهج ــاء دورات الفق بق

ــي  ــتعمارية الت ــات االس ــع العاق ــع م ــي تتقاط ــا، والت يف ياف

ــطل،  ــد س ــا عب ــرى نظمه ــة أخ ــل. ويف جول ــجها إرسائي تنس
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نائــب رئيــس الرابطــة )الرابطــة لرعايــة شــؤون عــرب يافــا(، 

نتجــول حــول املنــازل الجميلــة التــي تشــبه القصــور يف حــي 

العجمــي، وتثــر إعجابنــا مشــاهد البحــر التــي تطــل عليهــا. 

ــي  ــذا الح ــن ه ــط ب ــا يرب ــرء م ــد امل ــة أن يج ــن الصعوب وم

ــذي  ــاوي ال ــخ املأس ــاس والتاري ــه األنف ــس جمال ــذي يحب ال

عاشــه مــن ويــات التهجــر والحصــار، وليــس ثمــة إشــارات 

تــدل عــى هــذا اإلرث املفجــع. ففــي حقيقــة األمــر، لــم يتحــول 

ــّث الخطــى إليــه إال يف العقــد األخــر مــن  الحــي إىل عقــار تَُح

القــرن املــايض، وذلــك يف ســياق اإلجــراءات النيوليراليــة التــي 

ــا  ــي أطلقه ــده، والت ــينه وتجدي ــه وتحس ــى تأهيل ــوت ع انط

ــال  ــا خ ــة يف ياف ــع للبلدي ــري التاب ــط الح ــق التخطي فري

العــام 1985. فحســبما ورد يف مخطــط حــري أُِعــّد للمنطقــة 

الشــمالية مــن حــي العجمــي )املخطــط رقــم 2660( يف العــام 

ــي  ــي العجم ــل ح ــادة تأهي ــن يف »إع ــدف يكم 1990، كان اله

ــل  ــتقبل«، والعم ــن ويف املس ــت الراه ــكانه يف الوق ــح س لصال

ــري  ــه الح ــى طابع ــة ع ــى »املحافظ ــه ع ــت نفس يف الوق

ــى  ــاءً ع ــورة 2(. وبن ــزة« )الص ــة املمي ــه املعماري وخصائص

ــاون  ــدة بالتع ــتراقية جدي ــة اس ــة معماري ــدت لغ ــك، اعتُم ذل

ــود  ــة اليه ــتقطاب نخب ــل اس ــن أج ــاص م ــاع الخ ــع القط م

وجــذب رأس املــال العاملــي )Monterescu, 2009(. وخــال 

الجولــة التــي نظمهــا ســطل، زرنــا أحــد الشــواهد عــى هــذا 

ــوار،  ــاط باألس ــدا املح ــة أندرومي ــي تل ــي - ح ــوذج الرق النم

ــادي  ــن ري ــة ب ــياق صفق ــام 1995 يف س ــيِّد يف الع ــذي ُش وال

األعمــال اليهــودي الكنــدي مــوراي غولدمــان وبلديــة تــل أبيب-

يافــا وبطريركيــة اليونــان األرثوذكــس يف القــدس التــي تملــك 

األرض. ويــردد هــذا الحــي الــذي أُضفــي عليــه طابــع ِســلعي 

ــة  ــورة رشقي ــدى ص ــيل ص ــاري املح ــلوب املعم ــي األس ويحاك

ــظ  ــًدا وباه ــا جدي ــه حيً ــت ذات ــد يف الوق ــا، ويع ــة لياف عاملي

الثمــن ومجهــًزا بالتدابــر األمنيــة التــي تضمــن انعزالــه عــن 

ــد  ــاكاة تقل ــدا مح ــي أندرومي ــم ح ــري. ويض ــيج الح النس

مــا كان شــائًعا يف الحقبــة االســتعمارية، حيــث تشــكل الرغبــة 

ــة  ــة املعماري ــاليب الهندس ــة وأس ــاهد الطبيعي ــاد املش يف إيج

الرقيــة عامــًا رمزيًــا يســهم يف إضفــاء طابــع أصانــي عــى 

 .)Bhabha 1984( املســتوطنن

مسارات المقاومة 
ــم بصحبــة املرشــدين  تثبــت الجــوالت السياســية التــي تنظَّ

ــة  ــة ممؤسس ــر إىل عملي ــا تش ــن كونه ــك ع ــا، ناهي يف ياف

قوامهــا املحــو والطمــس، أن هــذه العمليــة تجــد مــا يقوضهــا 

ــة واملقاومــة  ــة والذاكــرة املكاني ــدوام يف العــادات املحلي عــى ال

ــش  ــور إىل نق ــر عصف ــال، يش ــبيل املث ــى س ــة. فع املدروس

ــد  ــيل وق ــه األص ــم مالك ــل اس ــزل يحم ــود من ــى عم ــي ع عرب

تـُـرك ســليًما دونمــا تغيــر بفضــل مــا يشــمله مــن خصائــص 

ــل  ــى مث ــوالت ع ــذه الج ــد ه ــورة 3(. وتعتم ــة )الص زخرفي

هــذه البصمــات املكانيــة »التــي تحمــل االدعــاء املقابــل الــذي 

ــى  ــر ع ــث تعّم ــا، حي ــون« وتنقله ــكان األصاني ــه الس يرفع

ــن  ــتعمرون م ــه املس ــّب علي ــا ينك ــاوم م ــان وتق ــدى الزم م

ــر  ــر، يش ــاهد آخ ــز )Wolfe 2006(. ويف ش ــة الحي ــادة كتاب إع

عصفــور إىل بنايــة ويــرح بأنهــا تمثــل يف هــذه اآلونــة مركــًزا 

ــينما  ــا س ــم يف أصله ــت تض ــيَنتولوجيا، وكان ــا للس إرسائيليً

ــا  ــن عربً ــف أن فنان ــور كي ــف عصف ــهرة. ويص ــرا الش الحم

ــوم، صدحــوا بأغانيهــم وقدمــوا  ــال أم كلث معروفــن، مــن أمث

ــة،  ــون املزخرف ــوه الفن ــذي تكس ــى ال ــذا املبن ــم يف ه عروضه

ــر يف  ــاس امل ــي إلي ــاري اللبنان ــدس املعم ــه املهن ــذي صمم وال

الصورة 2: مخطط حي العجمي.
http://www.tabainfo.co.il/document/260432 :عى املوقع اإللكروني
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ــديل  ــة أداة ت ــح املعماري ــن املام ــايل، تؤّم ــام 1937. وبالت الع

بشــهادتها وتتقفــى أثــر تــراث حــري محــيل جــرى طمســه 

عــى املــأل. وخلــص عصفــور إىل القــول عندمــا شــارفت جولتنــا 

ــينما  ــاالت الس ــا ص ــدارس ورأين ــا امل ــد رأين ــا: »ق ــى نهايته ع

ورأينــا املنــازل - ولكــن املدينــة تفتقــد عــدًدا قليــًا من األشــياء 

لكــي تكــون حريــة. هنــا كان املستشــفى األســكتلندي. لقــد 

كانــت هنــاك مستشــفيات وكانــت هنــاك مــدارس«. ويكتســب 

ــة ذات  ــطينية الضائع ــة الفلس ــمة الحري ــر الس ــاء أث اقتف

ــحادة،  ــو ش ــا أب ــي ينظمه ــة الت ــة يف الجول ــن األهمي ــدر م الق

ــا  والتــي تتمحــور حــول شــارع واحــد تحّفــه األشــجار. ووفًق

ــارع   ــذا الش ــم ه ــر اس ــد تغ ــوقه، فق ــذي يس ــر ال للتفس

ــد  ــطن. فق ــى أرض فلس ــوا ع ــن حلّ ــتعمرين الذي ــر املس بتغ

ســماه األتــراك تيمنًــا بالحاكــم العثمانــي جمــال باشــا، وغــر 

الريطانيــون اســمه وســموه شــارع امللــك جــورج، ثــم أعــادت 

الحكومــة اإلرسائيليــة تســميته باســم شــارع القــدس. واختــار 

أبــو شــحادة أن تتمحــور جولتــه حــول هــذا الشــارع باعتبــاره 

ــوي  ــي ينط ــة الت ــارص الرئيس ــع العن ــز إىل جمي ــا يرم مْعلًم

التحــول الحــري عليهــا، بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة والتجــارة 

ــذا  ــة ه ــن أهمي ــانه، »تكم ــى لس ــرد ع ــبما ي ــة. وحس والثقاف

الشــارع يف أنــه أول بنــاء حــري ُشــيِّد يف املدينــة«، وياحــظ 

ــي.«  ــرف الصح ــاء وال ــن الكهرب ــبكة م ــي وُزوِّد بش ــه »بُن أن

وحيــث رسنــا عــى طــول الشــارع املذكــور، وحالنــا يف ذلــك 

ــا إىل  ــت انتباهن ــد لف ــد، فق ــد بعي ــف إىل ح ــال يوس ــبه ح يش

ــة التــي تشــهد عــى الحيــاة الثقافيــة الغنيــة  البنايــات الجميل

التــي عاشــتها املدينــة قبــل العــام 1948، بمــا فيهــا املســارح 

ــو  ــظ أب ــد. وياح ــات الري ــوك وخدم ــينما والبن ــاالت الس وص

ــته  ــذي اكتس ــي ال ــع العامل ــد الطاب ــذي كان يؤك ــحادة، ال ش

ــف  ــة، كي ــماتها الحري ــن س ــرى م ــمة أخ ــاره س ــا باعتب ياف

أن البنايــات تعــرض طائفــة متنوعــة مــن التأثــرات املعماريــة 

الحريــة، تــراوح مــن الطــراز املــري إىل الطــراز الشــامي 

ــى  ــوالت ع ــذه الج ــل ه ــي. وتعم ــاوس األملان ــراز باوه إىل ط

إثــراء التأريــخ الفلســطيني مــن خــال إعــادة تتبُّــع أثــر اإلرث 

الحــري الــذي تزخــر املدينــة بــه وحداثتهــا، بحيــث يضــم يف 

ــت  ــع«، يف الوق ــا القم ــي طاله ــة الت ــق الحري ــه »املناط جعبت

ــة  ــوقه الصهاين ــذي يس ــاء ال ــه االدع ــوض في ــذي تق ــه ال نفس

 .)Hassan 2019( ــري ــي والح ــوق الحداث ــد التف ــى صعي ع

وتعــزز هــذه الجــوالت، مــن حيــث األثــر الــذي تفــرزه يف نفوس 

املشــاركن فيهــا، الهويــة السياســية واملفــردات التي يســتخدمها 

ــكان  ــود بامل ــن اليه ــاس اإلرسائيلي ــر إحس ــطينيون وتغ الفلس

وتصوراتهــم التاريخيــة بشــأنه. فعــى ســبيل املثــال، قــال أحــد 

املشــاركن الفلســطينين: »لقــد انضممــت إىل الجولــة، وبــدأت 

أفهــم هويتــي فهًمــا أوىف وأبنــي معــاريف السياســية، وأرّســخ يف 

ذهنــي مــا أؤمــن بــه ومــا أحملــه مــن آراء«. وحســب املاحظــة 

التــي ســاقها مشــارك آخــر: »إنــه أمــر ال تتعلمــه يف املدرســة، 

وهــو أمــر ال يــدور الحديــث حولــه يف الشــارع أيًضــا... يافــا أو 

حيفــا، هاتــان املدينتــان كانتــا مزدهرتــن قبــل العــام 1948«. 

الصورة 3: نقش، 2020، صورة التقطها املؤلف. 
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ويف هــذه األثنــاء، وصــف مشــارك يهــودي األثــر الــذي أحدثــه 

ــه يف  ــخ أرست ــن تاري ــدث ع ــذي تح ــحادة »ال ــو ش ــه أب يف نفس

يافــا تحديــًدا واســتخدم هــذا الحديــث ســبيًا ليخلــص منــه إىل 

الحديــث عــن الصــورة األعــم، ودمــج ذلــك كلــه ضمــن الواقــع 

ــاركن  ــوالت املش ــذه الج ــع ه ــك، تُطل ــا«. لذل ــن يف ياف الراه

فيهــا عــى املفــردات السياســية التــي كانــت دارجــة يف أوســاط 

ــكان أن  ــة بم ــن األهمي ــة. وم ــم الثقافي ــطينين وذاكرته الفلس

ــي  ــاطية الت ــن النش ــم م ــهًدا أع ــف مش ــوالت تضي ــك الج تل

ــا  ــع« ياف ــذي يطب ــطيني ال ــع الفلس ــد »الطاب ــعى إىل تأكي تس

ــواهد  ــة الش ــن جمل ــد. وم ــة يف آن واح ــة ومادي ــورة رمزي بص

عــى هــذا الواقــع االحتجاجــات التــي جئنــا عــى ذكرهــا أعــاه، 

وحملــة أطلقــت مؤخــًرا تحــت شــعار »مــن اليــأس إىل األمــل«، 

ترمــي إىل ممارســة الضغــط عــى الدولــة والبلديــة لكــي تقدمــا 

إعانــة معتــرة تمكــن الفلســطينين الذيــن يقطنــون يف املنــازل 

التــي تملكهــا رشكــة عميــدار مــن رشاء منازلهــم. 

وتقــود الرابطــة لرعايــة شــؤون عــرب يافــا، التــي أنشــئت 

يف العــام 1979، هــذه الحملــة التــي تســعى إىل تعزيــز إصــاح 

املجتمــع املحــيل ومجابهــة هــدم املنــازل وإخــاء قاطنيهــا منها 

يف يافــا بالتعــاون مــع جمعيــة »كلنــا يافــا« العربيــة اليهوديــة. 

ــع  ــادة املجتم ــد ق ــك، أح ــر السكس ــة عم ــذه الجمعي ــس ه أس

املحــيل الفلســطيني، يف أعقــاب األحــداث العنيفــة التــي شــهدها 

شــهر أيــار 2021. ومنــذ ذلــك الحــن، يجتمــع أعضــاء الحملــة 

يف حديقــة تولــوز بحــي العجمــي للدعــوة إىل إيجــاد حــل عــادل 

ــطينيون  ــطاء الفلس ــى النش ــا. ويتبن ــكان يف ياف ــكلة اإلس ملش

ــوم  ــاليب تق ــل، أس ــكان إرسائي ــن س ــة م ــم أقلي ــا، وه يف ياف

ــم  ــن تنظي ــاوت م ــة، تتف ــاليب براغماتي ــان وأس ــى العصي ع

ــة  ــم اإلرسائيلي ــام املحاك ــون أم ــع الطع ــات إىل رف االحتجاج

ــاء  ــل األحي ــال تأهي والتعــاون مــع اليهــود القائمــن عــى أعم

القديمــة وتحســينها مــن أجــل حشــد الدعــم واملســاندة لحركــة 

النضــال التــي يخوضونهــا. ويبــن ســطل، يف مقابلــة أجريــت 

ــا  ــا، تصنيًف ــي يعتمده ــية الت ــاطية السياس ــول النش ــه ح مع

يضــم ثاثــة أنــواع متمايــزة مــن الجهــات القائمــة عــى تأهيــل 

األحيــاء، بــدءًا مــن »أولئــك الذيــن يأتــون للســكن عــى حســاب 

املجتمــع املحــيل املســلم، ومــن بينهــم طلبــة ’املدرســة الدينيــة 

ــن  ــؤالء - الذي ــف ه ــا«. ويص ــي ال نقبله ــيه’ الت ــيارت موش ش

ــورة  ــاد الص ــوة إىل اعتم ــراتيجيًا يف الدع ــا إس ــون نهًج ينتهج

املنشــودة لتــل أبيــب باعتبارهــا نموذًجــا للتعايــش- يافــا عــى 

ــش  ــي »يعي ــة الت ــت املدين ــو كان ــا ل ــي كم ــم اإللكرون موقعه

ــام ال  ــام ووئ ــا يف س ــيحيون مًع ــرب واملس ــود والع ــا اليه فيه

ــرض  ــؤالء يف مع ــظ ه ــك، ياح ــع ذل ــرء«. وم ــى امل ــى ع يخف

ــم  ــا بأنه ــد« ياف ــن يف »تهوي ــي تكم ــم الت ــح إىل غايته التلمي

ــد مــن مهــد  ــة تمت يســعون إىل غــرس »روايــة جديــدة وحديث

ــوالت  ــحادة يف الج ــو ش ــده أب ــبما يؤك ــود«.4 وحس ــاة اليه حي

التــي ينظمهــا، بينمــا تُعــّد الجهــات الليراليــة اليهوديــة التــي 

ــا للتخطيــط الحــري،  ــاء القديمــة »نتاًج تتــوىل تأهيــل األحي

ــرًا  ــري تأث ــط الح ــروا يف التخطي ــتوطنون أن يؤث ــد املس يري

ــا عــى مــدى عقــود«. ومــع ذلــك، ففيمــا يتصــل بهــذه  منهجيً

ــة،  ــاء القديم ــل األحي ــى تأهي ــة ع ــة القائم ــات الليرالي الجه

ــا،  ــكن معن ــون للس ــذي يجيئ ــك ال ــن »أولئ ــطل ب ــز س يمي

وليســوا ضدنــا، ولكــن يزعجهــم وجــود اليافاويــن، مــن قبيــل 

صــوت األذان الــذي ينطلــق مــن املســاجد - كمــا نواجــه نحــن 

مشــكلة معهــم«. ويف املقابــل، ثمــة »مــن يأتــي ليســكن يف جــو 

ــه يف  ــذي نخوض ــراع ال ــون إىل ال ــل ينضم ــش، ب ــن التعاي م

مواجهــة إخائنــا مــن منازلنــا، وهــو مــا نرحــب بــه«. وهــذا 

يشــر إىل فكــرة املقاومــة املشــركة التــي تحــل محــل معادلــة 

ــا يف ظــل الظــروف التــي تشــهد  التعايــش الــذي ال يعــد كافيً

ــد.  ــذ أمــد بعي التهجــر واالســتعمار من

وحســبما أكــده ســطل يف مقابلــة أجريــت معــه، »ال يوجــد 

خيــار قانونــي« يف هــذه املرحلــة مــن الــراع الــذي ال يزالــون 

يخوضــون غمــاره منــذ وقــت طويــل، »حيــث أن املطوريــن لــن 

يعطونــا املنــازل باملجــان، لــذا يتمثــل الخيــار الوحيــد يف خوض 

ــة  ــوالت بصحب ــن الج ــلة م ــوا سلس ــد أطلق ــام«. وق رصاع ع

ــم  ــد الدع ــل حش ــن أج ــان 2022 م ــهر نيس ــدين يف ش املرش

ــة  ــى ثاثمائ ــو ع ــا يرب ــا م ــارك فيه ــث ش ــراع، حي ــذا ال له

ــًرا  ــة مؤتم ــتضافت الرابط ــايل، اس ــهر الت ــخص. ويف الش ش

شــارك فيــه ســكان يافــا )اليهــود منهــم والفلســطينيون(. ويف 

ــطاء  ــيل النش ــع املح ــو املجتم ــع ممثل ــر، أطل ــذا املؤتم ــاء ه أثن

ــداي،  ــة رون هول ــس البلدي ــع رئي ــدوه م ــاع عق ــى اجتم ع

ــاعدة يف  ــون واملس ــم الع ــتعداده لتقدي ــن اس ــرب ع ــذي أع ال

اجــراح حــل ألزمــة اإلســكان يف يافــا، والتــي يلقــي بالائمــة 

فيهــا عــى الحكومــة. ودار نقــاش مهــم حــول رضورة تجنــب 

اإلعــراب عــن االمتنــان الزائــف للدعــم الــذي يقدمــه هولــداي يف 

حــل مشــكلة أســهم هــو نفســه يف وجودهــا. وتحــدث ســطل، 

ــراع  ــن ال ــنة م ــن س ــن أربع ــر، ع ــام املؤتم ــه أم يف مداخلت

املتصــل باإلســكان، واســتذكر أن النشــطاء أطلقــوا »انتفاضــة« 

ــك،  ــا. وبذل ــازل يف ياف ــال املن ــهدت احت ــي ش ــاكن الت املس

يضــع ســطل هــذه اللحظــة الراهنــة مــن ذلــك الــراع ضمــن 

ــن  ــة م ــه هال ــي علي ــة، ويضف ــل باملقاوم ــخ يحف ــياق تاري س

4 انظر/ي املوقع اإللكروني: 

h t t p s : / / w w w. y a f o . o r g . i l / % d 7 % 9 1 % d 7 % 9 9 % d 7 % a a -
 . /% d 7 % 9 e % d 7 % 9 3 % d 7 % a 8 % d 7 % a 9
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ــة، شــدد ســطل عــى املطالبــة  الرمزيــة والتوجيــه. ويف املحصل

بضمــان عدالــة اإلعانــات املاليــة بالنظــر إىل أن دولــة إرسائيــل 

وبلديــة تــل أبيــب قــد جنتــا أرباًحــا هائلــة مــن هــدم منــازل 

ــة.  ــر الخاص ــركات التطوي ــم ل ــع أراضيه ــطينين وبي الفلس

ــدار  كمــا تحــدث أحــد القاطنــن يف منــزل تملكــه رشكــة عمي

ــى  ــاس ع ــث الن ــر، وح ــام املؤتم ــه أم ــاء من ــه اإلخ ويواج

املشــاركة يف مســرات االحتجــاج األســبوعية التــي تنظَّــم يف أيــام 

ــا  ــارع معن ــاس يف الش ــود الن ــه »إن وج ــة، ورصح بقول الجمع

ــدى  ــد م ــًرا لتحدي ــت مبك ــزال الوق ــة«. وال ي ــن املعرك ــزء م ج

ــرض  ــك، تع ــع ذل ــراع. وم ــذا ال ــجله ه ــذي يس ــاح ال النج

هــذه األشــكال املتباينــة مــن أشــكال املقاومــة فهًمــا يقــوم عــى 

ــية  ــا السياس ــه الجغرافي ــز علي ــذي ترتك ــتعمار ال ــك االس تفكي

ــا.  ــة وأزمنته ــاز املدين ــرة وأحي ــع الذاك ومواق

الخالصة 
ــوالت  ــل الج ــال تحلي ــن خ ــال، م ــذا املق ــف ه استكش

ــة،  ــة الحري ــكات املقاوم ــن تكتي ــا م ــا وغره ــة يف ياف امليداني

ــة  ــيل والحكوم ــم املح ــات الحك ــن هيئ ــة ب ــة القائم والعاق

املركزيــة، والحيــز املبنــي، والتدخــات القائمــة عــى العصيــان 

التــي ينفذهــا الســكان األصانيــون. ومســح املقــال، باالســتناد 

ــي  ــرق الت ــه، الط ــتعمار وتفكيك ــد االس ــا بع ــة م إىل نظري

ــع  ــتعماري م ــق االس ــمايل واملنط ــق الرأس ــا املنط ــع فيه يتقاط

ــن  ــة م ــورة دائب ــى ص ــاء ع ــل اإلبق ــن أج ــا م ــا بعًض بعضهم

ــو  ــة - وه ــات اإلثني ــرد الجماع ــراث وط ــتئصال ال ــور اس ص

مــا يوضــح بالتــايل رضورًة نظريــًة تســتدعي دراســة الطريقــة 

التــي تصطــدم فيهــا أشــكال التهجــر املختلفــة والتقســيمات 

الحريــة عــى أســس اقتصاديــة وثقافيــة وإثنيــة مــع 

بعضهــا بعًضــا وتســتمر مــع مــرور الزمــن. وييــرس تطويــع 

ــى  ــيايس ع ــع س ــاء طاب ــة إضف ــة النظري ــذه الزاوي ــل ه مث

عمليــة تبــدو طبيعيــة يف ظاهرهــا وقوامهــا التجديــد الحــري 

ــاء القديمــة وتحســينها، ناهيــك عــن طروحــات  ــل األحي وتأهي

التعايــش الزائفــة. فعــى ســبيل املثــال، درس هــذا املقــال كيــف 

ــن  ــة م ــو كان واجه ــا ل ــاره كم ــار إىل اختي ــش يُص أن التعاي

جانــب الجهــات االســتعمارية االســتيطانية التــي تتــوىل أعمــال 

تأهيــل األحيــاء القديمــة ومــن جانــب الجهــات الليراليــة التــي 

ــل  ــة تحم ــم خاطئ ــا بمفاهي ــال وتصبغه ــذه األعم ــع به تضطل

ســمة رشقيــة وتنــم عــن نفــور مــن الثقافــة املحليــة. كمــا بــّن 

ــة  ــة العامي ــة املعماري ــة إىل الهندس ــرة الرقي ــال أن النظ املق

تفــي إىل االرتقــاء بعمليــة تأهيــل األحيــاء القديمــة والتجديــد 

الحــري، والتــي تخــيل الســكان الفلســطينين مــن العقــارات 

تقــع العــن عليهــا. وبنــاءً عــى ذلــك، يشــدد هــذا املقــال عــى 

ــة والتخطيــط الحــري  ــة املبني ــة التــي تكتســيها البيئ األهمي

يف تشــكيل األيديولوجيــات اإلقصائيــة وإجــراءات التهجــر 

ــا،  ــبما رأين ــي. فحس ــاس إثن ــى أس ــوم ع ــي تق ــرسي الت الق

يســهم  التحــول الــذي شــهدته سياســة التخطيــط الحــري 

ــا إىل  ــاه عنه ــا ورصف االنتب ــن إهماله ــك م ــا، وذل ــاه ياف تج

تجديدهــا واملحافظــة عليهــا، يف اإلبقــاء عــى املحاولــة نفســها 

ــم يف  ــطينين وحارضه ــايض الفلس ــو م ــي إىل مح ــي ترم الت

املدينــة. ومــع ذلــك، فقــد تتبّع هــذا املقــال الــذي أجــرى تحليًا 

طباقيـًـا للمدينــة االدعــاءات املقابلــة التــي ال تنفــك تُطرح بشــأن 

ــذا  ــاطية يف ه ــاق النش ــة النط ــا خصب ــكل أرًض ــكان وتش امل

ــم  املضمــار، وأثبــت أن منهجيــات الجــوالت امليدانيــة التــي تنظَّ

بالتعــاون بــن القائمــن عليهــا مــن شــأنها أن تســهم يف إعــادة 

ــن  ــة الســكان املهجري ــاء مــا ُمحــي وُطمــس مــن جغرافي إحي

ــتعَمرين.  واملس

مســرة  يف  الحرجــة  السياســية  اللحظــات  بخــاف 

املقاومــة، بــّن هــذا املقــال كذلــك أهميــة التعليــم يف أوســاط 

ــك،  ــا ذل ــبما بيّنّ ــا. فحس ــا بينه ــة وفيم ــات املحلي املجتمع

ــية  ــرات السياس ــة واملؤتم ــة يف املدين ــوالت امليداني ــكل الج تش

ــن  ــم ع ــاء بمعارفه ــن االرتق ــطاء م ــن النش ــيلة تمك وس

ــراع  ــم ال ــي تحك ــية الت ــة والجيو-سياس ــة التاريخي الخلفي

ــي  ــة الت ــه، وتثقيــف الجمهــور العــام باملحن ــذي يخوضون ال

تلــم بهــم وتخليــد ذكــرى تاريــخ املقاومــة الــذي ينشــأ عنها. 

ــش  ــرة التعاي ــتبدال فك ــة اس ــادرات إمكاني ــذه املب ــح ه وتتي

بصياغــة فكــرة املقاومــة املشــركة وطرحهــا - مــع الحاجــة 

ــاول  ــي تتن ــاث الت ــن األبح ــد م ــه إىل املزي ــت نفس يف الوق

استكشــف هــذا المقــال، مــن خــالل تحليــل الجــوالت الميدانيــة فــي يافــا وغيرهــا 

مــن تكتيــكات المقاومــة الحضريــة، والعالقــة القائمــة بيــن هيئــات الحكــم المحلــي 

والحكومــة المركزيــة، والحيــز المبنــي، والتدخــالت القائمــة علــى العصيــان التــي 

ــون. ــكان األصالني ــا الس ينفذه
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ــن  ــان ب ــا الفكرت ــي تتضمنه ــدة الت ــات املعق ــة العاق دراس

االعــراف واملقاومــة واإلذعــان. يف الواقــع، وحســب االفــراض 

ــا  ــطينيون يف ياف ــه الفلس ــال، يواج ــذا املق ــوقه ه ــذي يس ال

ــن يصطبغــان  ــا ينطــوي عــى التهميــش والطــرد اللذي واقًع

بصبغــة ممأسســة، يف حــن تشــر فكــرة التعايــش إىل 

املجتمعــات املحليــة التــي تســكن حيــًزا مًعــا وينعــم أفرادهــا 

ــة فيمــا بينهــم. وأخــرًا، توحــي  باالحــرام والكرامــة املتبادل

قــراءة املــدن املختلطــة يف الوعــي العــام اإلرسائيــيل باعتبارهــا 

مواقــع يعمرهــا التعايــش بــأن الصدمــة والتقســيمات التــي 

ــب عليهــا، ضمــن  ــة قــد جــرى التغل أفرزهــا تأســيس الدول

حــدود إرسائيــل التــي تحظــى باعــراف دويل عــى األقــل. ويف 

ــاوز  ــة إىل تج ــا الحاج ــن يف ياف ــع الراه ــت الواق ــل، يثب املقاب

التصــور الزمنــي الجغــرايف الســائد بشــأن نــزاع يبــدو أنــه 

ــرف  ــا يُع ــزة )فيم ــة وغ ــة الغربي ــال الضف ــتُهل باحت اس

بالنكســة( بعــد أن انتــرت إرسائيــل يف الحــرب عــى مــر 

ــذه  ــرى ه ــك، ت ــع ذل ــام 1967. وم ــورية يف الع واألردن وس

ــزاع، أي  ــي تقــف وراء الن ــة الت الدراســة أن األســباب الجذري

ــي  ــا ينبغ ــي خلّفه ــتمرة الت ــن املس ــكلة الاجئ ــة، ومش النكب

ــق  ــة إىل تحقي ــادرات الرامي ــدارة يف املب ــع الص ــوأ موق أن تتب

العدالــة، لكــي يتســنى تفكيــك االســتعمار الجاثــم عــى أرض 

ــطن-إرسائيل.  فلس

)ترجمها عن اإلنجليزية: ياسني السيد(
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حيفا – سحرها في قّصتها وتحّوالتها

ته
ه

ج
وا

وم
د 

وي
ه

لت
: ا

ة«
ط

تل
خ

لم
 »ا

ل
ح

سا
 ال

ن
مد

أمير مخول 

تمهيد
يســعى املقــال للنظــر يف عــدد مــن التمايــزات 

ــت  ــي الزم ــعبي، الت ــيايس والش ــهد الس ــة للمش املصاحب

ــل أو رسد  ــن املراح ــة ب ــة، دون املقارن ــل مختلف مراح

حيثياتهــا، ذلــك يف مســعى لتســليط الضــوء عــى 

ــة  ــة الحرك ــع بني ــارة إىل تراج ــن اإلش ــّوالت، ضم التح

ــد  ــايف يف أح ــعبي والثق ــا الش ــة وأثره ــية املنظم السياس

ــًرا  ــا وأث ــر تسييًس ــطينية األكث ــة الفلس ــات العربي التجمع

لألحــزاب السياســية، ومعنــى هــذا الراجــع. كمــا يتطــرق 

إىل طبيعــة نظــرة الدولــة إىل العــرب يف املــدن الفلســطينية 

ــن  ــتقبل م ــه املس ــد يحمل ــا ق ــة، وم ــاحلية التاريخي الس

ــاب  ــذات يف أعق ــدد، وبال ــذا الص ــة يف ه ــّوالت إرسائيلي تح

ــار 2021. ــة يف أي ــة الكرام هبّ

كمــا يســعى إىل املقاربــة بــن الحالــة الثقافيــة، نظــراً 

ــل  ــة قب ــة متواصل ــة ثقافي ــكّلت حال ــا ش ــون حيف لك

ــور أدب  ــة لظه ــن الرئيس ــد األماك ــا وأح ــة وبعده النكب

املقاومــة، ويطــرح الســؤال حــول خاصيّــة حيفــا يف هــذا 

ــة  ــة مــع تراجــع البني الصــدد، والتحــوالت يف هــذه الحال

ــدة. ــة جدي ــوء بني ــا، ونش ــوم عليه ــت تق ــي كان الت

ــة  ــة الراهن يتطــرق املقــال إىل البعــد التاريخــي للحال

وحضــور النكبــة يف الفعــل الشــعبي، وعــدد مــن املفاهيم 

املرّســخة يف الخطاب الســيايس الفلســطيني يف الداخل ويف 

املفاهيــم اإلرسائيليــة بالــذات ملفهــوم املــدن املختلطــة أو 

الســاحلية، مــع توّقــف عنــد معاينــة سياســة التعايــش 

ــيّة،  ــة سياس ــط وهندس ــة وأداة ضب ــا سياس باعتباره

وعنــد مفهــوم »الســياج« يف السياســة املعنيــة بمواجهــة 

ــك  ــة، وكذل ــاحلية التاريخي ــدن الس ــرب إىل امل ــرة الع هج

إىل املــدن التــي أصبحــت مختلطــة، ومفهــوم »اإلهمــال«، 

وهــل هــو ممنهــج أم عــدم اكــراث ومســألة تراجــع يف 

ــات. األولوي
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حيفا في عيون المكان وما كان
وكيف جئت أحمل الكرمل يف قلبي

ولكن كلما دنا بعد؟

حيفا، أهذي هي؟

أم قرينة تغار من عينيها؟

لعلها مأخوذة بحرستي

حرستها عيلَّ أم يا حرستي عليها؟
وصلتها ولم أعد إليها...1

)أحمد دحبور( 

ربمــا تحتــاج الكتابــة عــن حيفــا إىل كاتــب أو شــاعر، ســواء 

أكان فيهــا أم عائــًدا إليهــا أم باقيـًـا فيهــا، للمــكان تفاصيــل من 

قّصــة، قصــة الجبــل وقصــة البحــر ومــا بينهمــا مــن التقــاء 

ــه  ــة انبثقــت مــن نكبت ومــن انتشــار. لــكل حــيٍّ قصــة حزين

ــه النهضــوي  بعــد أن كانــت هــذه القصــة تحكــي عــن عمران

ــي،  ــي واالجتماع ــاري واملدن ــي والتج ــايف والفن ــاني والثق اإلنس

ــروت  ــا- ب ــاص حيف ــن ب ــا، وم ــة ومرفئه ــا الصناعي وببنيته

ــة  ــة رشف ــات، وللمدين ــوت رشف ــاز. للبي ــد الحج ــكة حدي إىل س

ــده  ــا تري ــر مم ــد البح ــا بع ــر وم ــى البح ــّل ع ــات تط الرف

مــن جليــل وجرمــق وحتــى الشــيخ املكســو باألبيــض، وحتــى 

ــي  ــن العرب ــع الوط ــرساً م ــة ق ــة الفاصل ــورة النقط رأس الناق

ــا  ــا، إنه ــع امتدادن ــة م ــة الواصل ــا النقط ــا بأنه ــي تذكّرن والت

ــاؤه  ــم بن ــه. ت ــع علي ــذي تربّ ــل ال ــي للكرم ــفح الغرب الس

ــكنوهم،  ــن أس ــود الذي ــاً لليه ــون َمَط ــينيات ليك ــذ الخمس من

ــا  ــزالً مبنيً ــه مــن هــؤالء منحــوه من ــوا مــن أجل ــم يبن ــن ل وَم

ــه.  ــردوا أصحاب ــد أن ط ــكنى بع ــزاً للس ــده جاه ــر ليج بالحج

أبقــوا العــرب الفلســطينين الذيــن ال يتجــاوز عددهــم األلفــن 

مــن أصــل اثنــن وســبعن ألفــا، يف بعــٍض مــن البلــدة التحتــا 

حيــث فّضــل اليهــود الذيــن وصلــوا للتــو مــن بقــاع العالــم، أن 

يســكنوا عــى الرفــة، وَمــن أســكنوهم مــن اليهــود العــرب يف 

حــي وادي الصليــب احتجــوا عــى تشــبيههم بالعــرب ورحلــوا 

ــّل  ــد يط ــعبن، واح ــهدين لش ــوا مش ــذا خلق ــايل، وهك إىل األع

ــب، وآخــر يطــّل عــى كّل  ــد وعــى كّل مــا نََه عــى كل مــا يري

مــا يــراد لــه مــن دون رشفــة وال أفــق، وال يــرى ســوى رشفــة 

ــاهد  ــه لش ــن حول ــر م ــو نظ ــه ول ــل علي ــي تط ــودي الت اليه

ــه.  ــش في ــش يف كل مــكان وتعي ــة تعي النكب

ــم  ــون عافيته ــطينيون الباق ــرب الفلس ــتعاد الع ــن اس ح

ــد  ــام 1976 بع ــن الع ــوم األرض م ــذات يف ي ــة، وبال الجمعي

ــام 1966،  ــة الع ــكري لغاي ــم العس ــّدوا للحك ــبق وتص أن س

ــي  ــة والت ــطينية الباقي ــة الفلس ــة القري ــك املرحل ــدأت يف تل ب

ــا  صلبــت عيدانهــا هــي األخــرى، ترســل أبناءهــا وبناتهــا طلبً

ــة  ــد الهندس ــا ومعه ــة حيف ــا يف جامع ــد العلي ــم إىل املعاه للعل

التطبيقيــة التخنيــون، أقيــم كاهمــا ألهــداف صهيونيــة 

وضمــن مروعهــا، املعهــد يف ســنوات العرينيــات والجامعــة 

ــد  ــبعينات، وق ــل الس ــي يف أوائ ــراف أكاديم ــى اع ــت ع حصل

ــوع  ــاءت الجم ــا، ج ــة حيف ــل لرف ــا حص ــا م ــل لهم حص

ــا  ــة، طلبً ــة وجماعي ــات ذاتي ــطينية وراء طموح ــة الفلس العربي

ــا للعمــل، ســعت بلديــة املدينــة كمــا دولتهــا إىل  للعلــم أو طلبً

هندســة حضورهــم ومحارصتهــم يف األحيــاء التــي َمــّن عليهــم 

املحتــل يف العــام 1948 بتخصيــص الغيتــو كمــا يف اللــد ويافــا 

وعــكا. مــع الوقــت بــدأ حضورهــم يصــل إىل الرفــة، وكلمــا 

ســكن العــرب يف منــازل الرفــة تركهــا اليهــود، وفتشــوا عــن 

ــل يكتــي  ــي للجب ــدأ الســفح الغرب ــة، وهكــذا ب ــة الرف رشف

ــود  ــل واليه ــدون الجب ــرب يصع ــا؛ الع ــكانيًا عربيً ــا س طابًع

ــا لهــا. مــن الحليصــة حتــى  ــاء وصونً يهجرونــه صــوب العلي

ــمه  ــا اس ــّل كم ــا املط ــارع بانورام ــن ش ــال، وِم وادي الجم

ــة  ــر( املرق ــة البح ــس )نجم ــتيا ماري ــى كل يشء، إىل س ع

ليــل نهــار التــي جمــع اليــاس خــوري روايتــه فيهــا وحــر 

ــاء  ــا، وإىل أحي ــص أهله ــص وبقص ــون القص ــا بعي إىل حيف

ــا،  ــم يف كل ثناياه ــة تقي ــة العربي ــت اللغ ــي بات ــل الت الكرم

وباتــت مرافــق املدينــة مــن مستشــفيات وعيــادات وصيدليــات 

ومعامــل وتجــارة وخدمــات تعتمــد عــى العــرب مــن أصحــاب 

ــبة.  ــات املناس ــارات والتخصص ــن وامله ــات امله وصاحب

ــراق،  ــارع الع ــب وش ــا ووادي الصلي ــدة التحت ــود إىل البل أع

الــذي أطلقــوا عليــه »كيبوتــس غلويــوت«؛ أي لَــمُّ َشــمِل املنــايف 

ــايف،  ــطينين إىل املن ــاد الفلس ــل الب ــرد أه ــاب ط ــى حس وع

ــون  ــن غوري ــم ب ــي باس ــذي حظ ــل ال ــادة الكرم ــارع ج وش

ــوا  ــل أن يقول ــه شــارع األمــم قب ليــس إاّل، بعــد أن أطلقــوا علي

»أووم شــموم« بعــد العــام 1975 وقــرار 3379 القــايض بإدانــة 

ــوا  ــذي عرن ــوك ال ــارع املل ــدة، وش ــم املتح ــة يف األم الصهيوني

اســمه وصهينــوه وبــات “هعتســماؤوت” أي االســتقال. يف هــذه 

ــد  ــا بع ــا يوًم ــي يخفونه ــة الت ــاهد النكب ــزال مش ــق، ال ت املناط

يــوم ضمــن مخططاتهــم بعيــدة املــدى، إال أن النكبــة تظهــر، يف 

كنيســة مهدومــة وجامــع كــرسوا مئذنتــه وأغلقــوه وهــو محاط 

ــوق  ــا إىل س ــتعمروها وأحالوه ــة اس ــاّل تجاري ــاك، ومح باألس

خــردة للســكان اليهــود مــن املدينــة وخارجهــا يؤّمونهــا أيــام 

الســبت لينعمــوا بالحنــن إىل ســنوات الخمســينيات والســتينيات 

مــن تاريخهــم هــم، وهــم متكئــون عــى جــدار جامــع 

االســتقال الشــاهد كمــا املقــرة التــي تحمــل اســمه عــى قصــة 

ــلب  ــعيًا لس ــركام س ــت ال ــا تح ــد أن دفنوه ــل بع ــكان واأله امل

املــكان، وإىل البيــوت املوصــودة أبوابهــا وشــبابيكها بالباطــون 
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املســلّح بعــد أن كانــت تطــل عــى كل مــا يريــد أصحابهــا، إىل 

حــن تعرضهــا رشكــة نهــب حكوميــة اســمها عميــدار وداللتهــا 

ــيل،  ــي اإلرسائي ــزاد العلن ــاره«، يف امل ــعبي يف دي ــة »ش بالعربي

ويتملــك أمــاك غائبيهــا رجــُل أعمــاٍل إرسائيــيل مــن تــل أبيــب 

ــات  ــم ويف جمالي ــذور يف أماكه ــن ج ــا ع ــورك باحثً أو نيوي

ــا  ــروح لتغزوه ــار ال ــكًا يف انتظ ــت هي ــي بات ــم الت عمارته

ــا يف التاريــخ  روٌح ليســت مــن روح أصحابهــا، ونواصــل رحلتن

واملــكان إىل حجــر هنــا، وإىل درج يربــط بــن الشــوارع ويبــدو 

حديثـًـا وقبيًحــا بعــد أن نهبــوا باطاتــه وحجارتــه الفلســطينية 

ليبنــوا فيهــا أفخــم البيــوت لليهــود الهاربــن إىل رشفــة الرفــة 

ــون،  ــال أل ــر ومناحــم بيغــن ويغئ ــدا مئ ــا وغول ــاء ديني يف أحي

وهنــاك حجــارة بلــغ بهــا املطــاف إىل مركــز البــاد يف قيســارية 

وهرتســليا.. حــن نمــر يف وادي الصليــب، نشــاهد كيــف أّن لــكل 

حجــر قصــُة مــكاٍن وذاكــرة ونكهــة. كل حجــارة درجاتــه التــي 

باتــت تأخــذ مــن يتســلّقها كمــا َمــن ينزلهــا أحيانـًـا إىل ال مــكان 

ــار  ــة ال غب ــة ونظيف ــدة براق ــارة جدي ــي حج وإىل ال يشء، ه

ــركام،  ــّل ال ــذي يحت ــاء ال ــاذا هــذا النق ــا، وحــن نفكــر مل عليه

ــوا جمالهــا  ــة قــد نهبوهــا ونهب نعــرف أن كل الحجــارة األصلي

وحولوهــا إىل عتبــات بيــوت أغنيــاء اليهــود يف املدينــة، أو مدماكًا 

يســند أحــد الباحثــن واملؤرخــن اإلرسائيليــن مكتبتــه املكتظــة 

بــآالف امللفــات عــن نكبــة الشــعب الفلســطيني ســعيًا إلخفائهــا 

أو كشــفها، أو كشــف بعــض جوانبهــا مــن أجــل إخفــاء األكثــر 

أهميــة.

مالحظات في المفاهيم
يف حــن أن حيفــا تاريخيـًـا هــي مدينــة هجــرة، ومســتقطبة 

للهجــرة بصفتهــا مدينــة صناعيــة ومزدهــرة وتعــج باملراكــز 

ــا،  ــز موقعه ــة إىل تميّ ــة باإلضاف ــة والتعليمي ــة والثقافي التجاري

ــألة  ــك مس ــود يزب ــؤرخ محم ــث وامل ــرى الباح ــل ي يف املقاب

الهجــرة إىل املدينــة بمثابــة ظاهــرة مرتبطــة بتاريخهــا كمدينــة 

مســتقطبة للهجــرة، وتطــورت عــى أساســها منــذ العــام 1914 

وبالــذات يف أواخــر ســنوات الثاثينيــات، ثــم مرحلــة مــا بعــد 

ــت  ــر. كان ــة والتهج ــا إىل النكب ــة ومنه ــة الثاني ــرب العاملي الح

ــر يف  ــاب الكب ــدث االنق ــها ح ــى أساس ــة وع ــرة مخطط الهج

ــغ  ــا إذ بل ــات أم يف الديمغرافي ــاء الصناع ــواء بن ــاد س االقتص

عــدد اليهــود عــام 1948 مــا يزيــد عــن الخمســن باملائــة مــن 

ســكان املدينــة. ففــي حــن درجــت املدينــة لغايــة 1948 عــى 

اســتيعاب املهاجريــن العــرب مــن داخــل فلســطن بمــا يف ذلــك 

ــس وجنــن فقــد، هاجــرت إليهــا عائــات ميســورة،  مــن نابل

ومــن ثــم عائــات فقــرة وعماليــة مــن ســورية ولبنــان. إال أن 

هــذه الهجــرة التــي تطــورت بشــكل تلقائــي وســكاني طبيعي، 

انقطعــت وبـُـرت وُقــي عليهــا يف نكبــة املدينــة وطــرد معظــم 

ــام  ــمة ع ــم 71200 نس ــغ عدده ــن بل ــرب الذي ــكانها الع س

ــمة  ــل إىل 7500 نس ــي ليص ــم خماي ــر راس ــا يش 1948 كم

ــة  ــرى املختلف ــن الق ــن م ــزوج املهجري ــد ن ــام 1951 بع ع

للمدينــة. كمــا أنــه عنــد الحديــث عــن حيفــا ال تنحــر املدينــة 

بســكانها قبــل العــام 1948، بــل إنهــا كانــت مركــًزا لقضــاء 

كامــل كان فيــه 48 قريــة هــدم املــروع الصهيونــي 42 

منهــا وطــرد ســكانها واســتحوذ عــى أراضيهــم التــي بلغــت 

ــا. ــاحتها 274.877 دونًم مس

يعتمــد الخطــاب اإلرسائيــيل الســائد تســمية »املــدن 

املختلطــة«، بينمــا يُكِثــر الخطــاب الفلســطيني مــن اســتخدام 

»املــدن الســاحلية« أو مــدن الســاحل. صحيــح أّن هنالــك مدنــاً 

ــرب،  ــطينين الع ــن الفلس ــر م ــتقطب الكث ــت تس ــة بات يهودي

ــيي  ــمها التأس ــل” أو باس ــوف هجلي ــي “ن ــاالت ه ــرز الح وأب

ــة إىل  ــذا إضاف ــا(، ه ــارصة العلي ــت”  )أي الن ــرت عيلي »نتس

ــم  ــا. معظ ــة وغره ــرة والعفول ــل الخض ــرى مث ــدن أخ م

ــد  ــة بع ــة )املقام ــدن الحديث ــكنى يف امل ــرب للس ــال الع انتق

ــقاطات  ــة إلس ــول فردي ــن حل ــش ع ــاج التفتي ــو نت 1948( ه

العنريــة البنيويــة وأثرهــا الجماعــي، بينمــا بنيــت هــذه املدن 

 يعتمد الخطاب اإلسرائيلي السائد تسمية »المدن المختلطة«، بينما ُيكِثر الخطاب 

هنالك  أّن  صحيح  الساحل.  مدن  أو  الساحلية«  »المدن  استخدام  من  الفلسطيني 

الحاالت هي  وأبرز  العرب،  الفلسطينيين  الكثير من  باتت تستقطب  مدنا يهودية 

»نوف هجليل«، هذا إضافة إلى مدن أخرى مثل الخضيرة والعفولة وغيرها. معظم 

التفتيش  )المقامة بعد 1948( هو نتاج  الحديثة  المدن  العرب للسكنى في  انتقال 

عن حلول فردية إلسقاطات العنصرية البنيوية وأثرها الجماعي، 
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لتوفــر حلــول جماعيــة لليهــود ضمــن مشــاريع كرى أشــهرها 

ــع  ــاد، وملن ــرايف يف الب ــز الجغ ــل الحيّ ــل ومجم ــد الجلي تهوي

ــة دون أي  ــطيني للحيلول ــي الفلس ــرايف العرب ــل الجغ التواص

فســحة ملطالبــات مســتقبلية بحكــم ذاتــي أو انفصــال خاصــًة 

ــرار  ــة يف ق ــة العربي ــة للدول ــت مخصص ــي كان ــق الت يف املناط

ــدم  ــر لع ــبب آخ ــاك س ــام 1947. هن ــن الع ــيم 181 م التقس

اعتمــاد علــم االجتمــاع اإلرسائيــيل ملفهــوم املــدن الســاحلية، ألن 

ــه  ــراتيجي وفي ــي اس ــى مكان ــره معط ــو يف جوه ــاحل ه الس

إطالــة تاريخيــة وعــى مــا كان فيــه قبــل النكبــة ِمــن كريــات 

املــدن الفلســطينية، وكذلــك الســتحواذ »الدولــة اليهوديــة« عــى 

ــور. ــرار املذك ــا للق ــه وفًق ــعة من ــاحات واس مس

ــر  ــاب بتحري ــة لكت ــات النظري ــياق، ويف املقدم ــذا الس يف ه

ــحق  ــرق إس ــة« يتط ــدن املختلط ــرب يف امل ــس »الع ــيل ريخي إي

ــى  ــوم ع ــار يق ــر إىل تي ــة، ويش ــات البحث ــنيل إىل الثنائي ش

اإلطالــة الرومانســية عــى املــكان والتعامــل معــه بأهلــه مــن 

منظــار إكزوتــي، ومثــال ذلــك مهرجانــات عيــد األعيــاد البلديــة 

ــيحية  ــة واملس ــاد اليهودي ــن األعي ــة تزام ــام يف نقط ــي تق الت

ــرًسا  ــتضيفه ق ــام، ويس ــن كل ع ــون األول م ــامية يف كان واإلس

ــاًرا  ــة نه ــوع اإلرسائيلي ــر الجم ــناس، فتح ــي وادي النس ح

للمــكان وأهلــه وتغيــب  الرومانســية  لتمــارس نظرتهــا 

ــه.  ــؤس ظروف ــش يف ب ــكان إىل العي ــل امل ــود أه ــاء ليع مس

ــور  ــدن يف ط ــوم »م ــران بمفه ــري ج ــال توت ــهم من ــا تس كم

التشــكّل املختلــط« أو يف ســرورة اختــاط، تختلــف عــن املــدن 

الســاحلية التاريخيــة لكونهــا املــدن التــي أُنشــئت بعــد قيــام 

الدولــة عــى شــكل مــدن أو بلــدات تطويــر« يهوديــة ُخصصــت 

ــا  ــر إليه ــد أن - هاج ــن - وبع ــدد«، يف ح ــن ج ــكان »قادم إلس

مــن البلــدات املحيطــة ســكان عــرب ميســورو الحــال، تحّولــت 

ــاً  ــض جوهريّ ــا تُناق ــرب إليه ــرة الع ــة«.2 أي أن هج إىل مختلط

الغايــات واألهــداف مــن وراء إقامتهــا، والتــي تمــت بالتعــاون 

بــن املؤسســات القوميــة اليهوديــة الكــرن كييمــت )الصنــدوق 

القومــي اليهــودي( وســوخنوت يهوديــت )الوكالــة اليهوديــة(، 

ــتعماري  ــي االس ــروع الصهيون ــة امل ــز بني ــن ركائ ــا م وهم

االســتيطاني يف فلســطن، وباتتــا بعــد قيــام إرسائيــل تشــكان 

املســار االلتفــايف عــى الحق األســاس باملســاوة وحقوق اإلنســان 

ــودي   ــعب اليه ــن للش ــتن تابعت ــا مؤسس ــه، بكونهم وكرامت

ولخدمــة اليهــود فقــط املواطنــن وغــر املواطنــن، والذيــن عى 

النقيــض منهــم، ال توجــد خيــارات أمــام املواطنن العرب ســوى 

البقــاء يف بلداتهــم التــي تشــّوه تطورهــا، أو الهجــرة إىل املدينــة. 

كمــا ال يوجــد خيــار إال امللكيــة الفرديــة الخاصــة أو االســتئجار 

طويــل األمــد مــن الدولــة )املفتاحيــة( لألمــاك املصنّفــة قانونــاً 

ضمــن أمــاك الغائبــن. بينمــا يتمتــع اليهــودي بــكل أشــكال 

اإلســكان واالســتيطان ســواء بشــأن نوعيــة البلــدة وتصنيفهــا 

ــوده إىل  ــار يق ــذا الخي ــة. ه ــة واالقتصادي ــا الريبي وامتيازاته

املدينــة كفــرد وتــدأب السياســة املهيمنــة عــى أن يبقــى كذلــك، 

إال إذا وجــد شــقة يف حــي عربــي.

يــرى نيكــوالي أوربــاخ بأنه تــكاد ال توجــد مدينــة إرسائيلية 

ــة  ــّول إىل مختلط ــا تتح ــرب، وبأنه ــكنى الع ــن س ــة م خالي

ويســتخدم مصطلــح »تتخالــط«. كمــا أن هــذا املنحــى الحديــث 

نســبيًا لكــن املتســارع، قــد دفــع األبحــاث يف هــذا الصــدد إىل 

ــيل،  ــاع اإلرسائي ــم االجتم ــة يف عل ــر تقليدي ــم غ ــر مفاهي تطوي

ومثــال ذلــك مفهــوم »املــدن اآلخــذة باالختــاط« وكذلــك »املدن 

يف صــرورة اختــاط«3، وتشــر نرسيــن حــداد حــاج يحيــى إىل 

ــق الدولــة »تجــاه اتســاع نطــاق حركــة انتقــال العــرب إىل  قل

ــون  ــن قان ــم 7 م ــد رق ــكل البن ــذا ويش ــة«،  ه ــدن »املختلط امل

ــا  ــة يف م ــة اإلرسائيلي ــف املؤسس ــق ملوق ــر الدقي ــة التعب القومي

ــذي  ــرب«، ال ــود والع ــرك لليه ــكني املش ــز الس ــق بالحيّ يتعل

ينــص عــى »الدولــة تنظــر يف تطــور االســتيطان قيمــة وطنيــة، 

وســتعمل عــى تشــجيع وتعزيــز إقامتــه ... وللحقيقــة لــم تكــن 

ــي  ــابع ك ــد الس ــة وال للبن ــون القومي ــة إىل قان ــل بحاج إرسائي

ــر مــن ثوابــت سياســاتها  ــي تعت تمــارس هــذه السياســة الت

الســكانية منــذ قيامهــا بــل إنهــا أيًضــا متجــذرة يف روح الفكــر 

ــق  ــذا املنطل ــع ه ــد دف ــطن.  وق ــي يف فلس ــروع الصهيون وامل

ــدف إىل  ــة، ته ــة ورسي ــراءات، علني ــتخدام إج ــة إىل »اس الدول

ــق  ــش يف مناط ــن العي ــن م ــرب اإلرسائيلي ــن الع ــع املواطن من

ــة«.4  ــدن املختلط ــركة يف امل مش

ــو  ــة« ه ــدن »املختلط ــة إىل امل ــرة اإلرسائيلي ــاس النظ أس

ــط  ــات ضب ــة ومنظوم ــة إىل معالج ــكلة، بحاج ــا مش اعتباره

ــة  ــات الناعم ــال السياس ــن خ ــواء م ــكانية س ــة س وهندس

بيت عربي للبيع )بالعربي( يف شارع الربج يف حيفا.
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ــة دون التمــدد  ــل منظومــة التعايــش، أم بالفصــل والحيلول مث

ــر  ــكانية وغ ــة الس ــول واملواءم ــان القب ــن لج ــكاني وقوان الس

ــرف  ــف يت ــن كي ــق م ــة ينطل ــّل السياس ــا أن ج ــك. كم ذل

العــرب ومــا ينبغــي فعلــه تجاههــم. يف حــن أّن النظــرة العامة 

تعاملــت مــن منظــار “الســياج” املتجــّذر يف الفكــر الصهيونــي 

ــا فعليــاً يف اللــد بشــكل ســافر، أو يف  الــذي اســتخدموه تاريخيً

النقــب، وهــي مــن مفاهيــم الحصــار واإلغــاق وآليــة للتطهــر 

العرقــي ونهــب األرض حســب الظــرف والســياق. كمــا اعتمــدت 

السياســة نفســها مفهــوم الســياج حتــى وإن لــم يكــن حقيقيًا، 

ــح  ــه أصب ــات املفعــول املجــازي مســاويًا للحقيقــي، ألن ــل ب ب

ــوال  ــرب. ط ــد الع ــي عن ــلوك املؤات ــت الس ــى تذوي ــا ع قائًم

ــم يخــرج العــرب مــن أحيائهــم ومحيطهــا املبــارش  ســنوات ل

يف املــدن الســاحلية، كــذا األمــر يف حيفــا. كمــا أنَّ سياســة منــع 

املرافــق العربيــة خــارج األحيــاء العربيــة شــكّلت حــدوًدا غــر 

معلنــة و«ســياًجا” ذا فاعليّــة وعــززت الشــعور بعــدم االنتمــاء 

إىل هــذه األحيــاء، وأي انتهــاك لهــذه الحــدود اعترتــه املؤسســة 

الحاكمــة اعتــداءً. يف املقابــل تســعى العلــوم االجتماعيــة 

ــدن  ــر امل ــتخدام تعب ــب اس ــة إىل تجنّ ــية اإلرسائيلي والسياس

ــا  ــن ندرجه ــا ح ــي تفقده ــا الت ــة وميزاته ــاحلية التاريخي الس

ــة ال  ــدن التاريخي ــوم امل ــًا مفه ــة. مث ــدن املختلط ــن امل ضم

ــاحلية  ــدن الس ــدث يف امل ــا ح ــف م ــخ يكش ــتخدم ألن التاري يُس

ــة  ــي والهوي ــر العرق ــف التطه ــه يكش ــا أن ــام 1948، كم ع

ــكّل  ــي تش ــميات الت ــتخدام التس ــوم باس ــا تق ــة، أي أنه املكاني

التفاًفــا عــى التاريــخ، فهــذا املفهــوم يوحــي بوضعهــا الحــايل 

ــه.  ــارض وإدراك كنه ــم الح ــا لفه ــه أساًس ــايض بوصف ال بامل

كمــا أّن مامســة النكبــة، هــي أبعــد مــن أن تنحــر يف شــواهد 

ــة يف تغيــر  ــة متواصل ــة بــل إنهــا تــروي كيــف أن النكب النكب

هويــة املــكان وتحويلــه إىل مرفــق ســياحي يتــّم تســويقه عــى 

أنــه مــن وحــي املــايض اإلرسائيــيل ال الفلســطيني، أو حــيٍّ قديم 

مــن دون هويــة للمــكان. وبنــاء عــى هــذه املعايــر فــإن املــدن 

املختلطــة التــي تصــل نســبة العــرب فيهــا إىل 10 باملائــة هــي 

ــا  ــل بينم ــوف هجلي ــدس ون ــكا والق ــا وع ــة وحيف ــد والرمل الل

ــده  ــذي تعتم ــف ال ــو التعري ــا 4%. وه ــب« فيه ــل أبي ــا ت »ياف

أيضــا دائــرة اإلحصــاء املركزيــة، التــي تعتمــد القــدس موّحــدة 

ــل  ــف يص ــذا التعري ــى ه ــاء ع ــايل، وبن ــون االحت ــا للقان وفًق

ــام 2019 إىل 490.000  ــة للع ــدن املختلط ــرب يف امل ــدد الع ع

ــدن  ــرة امل ــذه الدائ ــدد ه ــا تح ــيون. بينم ــم املقدس ــن فيه بم

املختلطــة بأنهــا “تلــك التــي تتوفــر فيهــا غالبيــة ســاحقة مــن 
ــة مــن العــرب”.5 ــة جدي اليهــود وفيهــا أقلي

ــة،  ــة اإلرسائيلي ــوم االجتماعي ــائد يف العل ــج الس ــن النه ضم

ــيل  ــّرف إي ــة؛ يع ــات العيني ــم والتعريف ــن يف املفاهي ــى تباي يبق

ريخيــس املــدن املختلطــة باعتبارهــا امتــداًدا لظاهــرة عامليــة، 

ــن  ــات م ــام مجموع ــكل ع ــكنها بش ــي تس ــك »الت ــا تل وبأنه

أصــول مختلفــة – إثنيــة أو قوميــة أو دينيــة تعيــش أحيانـًـا يف 

حالــة رصاع ]...[ هنــاك خمــس مــدن إرسائيليــة ينطبــق عليهــا 

ــد«.  ــة والل ــا والرمل ــا وياف ــكا وحيف ــي: ع ــوم، وه ــذا املفه ه

ــة للعــام 2004 نحــو  حســب بيانــات دائــرة اإلحصــاء املركزي

ــية  ــن الهامش ــة م ــون حال ــة »يعيش ــر العربي ــن الجماه 6% م

املزدوجــة: مــن غالبيــة الســكان العــرب، ويف املقابــل يعيشــون 

يف أحيــاء منفصلــة عــن الســكان اليهــود واالندمــاج يف الحيــاة 

اليوميــة بــن املجموعتــن مقلّــص وقليــل نســبيًا«.6 أن اعتبــاره 

ــو  ــا”، ه ــون عربيً ــورة “مهمَّش ــدن املذك ــرب يف امل ــأن الع ب

افــراض ال يشــعر بــه ســكان هــذه املــدن وال تشــعر بــه بقيــة 

ــا  ــة. ف ــذا فرضيّ ــات هك ــتطيع إثب ــي وال يس ــع العرب املجتم

ــرب  ــا ع ــا يوميً ــاد يدخله ــة يف الب ــة عربي ــًا مدين ــد مث يوج

ــة  ــل ام للدراس ــواء للعم ــا، س ــل حيف ــا يدخ ــا كم ــن خارجه م

أم للرفيــه يف ســاعات املســاء والليــل، لكونهــا باتــت مســتقطبة 

لجمهــور واســع وبالــذات مــن األجيــال الشــابة، أضعــاف مــا 

ــة  ــكل نقط ــذي ش ــام 2000 ال ــل الع ــة قب ــل املدين كان يدخ

ــاك  ــم هن ــا. ث ــة ورواده ــه يف املدين ــم الرفي ــال يف عال انفص

ــر إىل  ــي ال تش ــا، وه ــة إىل حيف ــة متواصل ــرة عربي ــة هج حرك

ــية.  ــعور بالهامش الش

تُعايـِـن فكــرة املــدن املختلطــة واملتخالطــة وجــود العــرب إىل 

جانــب اليهــود وهنــاك مــن يتحــدث عــن املــدن املختلطــة وعــن 

ــن  ــاط،7 وع ــرورة اخت ــر يف س ــي تم ــة أو الت ــدن املتخالط امل

ــودي. يف  ــكاني اليه ــا الس ــر طابعه ــا وتغي ــرب إليه ــوء الع لج

املقابــل، تــرى العلــوم االجتماعيــة ومراكــز البحــث اإلرسائيليــة 

بغيــاب أطــر تعليميــة واجتماعيــة ودينيــة أو وقفيّــة للعــرب يف 

األحيــاء املختلطــة بمثابــة حقيقــة موضوعيــة أو معطــًى، وتُِقــّل 

يف بحــث السياســات بعيــدة املــدى التــي تقــف وراءه وتتجاهــل 

ذلــك وتحرهــا يف »اإلهمــال«، كمــا تعــّرف يف معظمهــا 

»املــدن املختلطــة« لتوصيــف دخــول العــرب إىل الحيــز العــام 

اإلرسائيــيل اليهــودي. اليهــود يف ِحــلٍّ مــن متطلبــات االختــاط، 

يف حــن أّن مــن دور العــرب تفســر هجرتهــم وتريرهــا. 

ــة.  ــة يهودي ــي مركزي ــة ه ــية والبحث ــة السياس ــرة العام فالنظ

ــة  ــة بالعري ــو الحيفاوي ــة كولب ــه يف صحيف ــال ل ــا يف مق بينم

يــرى عضــو بلديــة حيفــا ورئيــس كتلــة الجبهــة الديمقراطيــة 

للســام واملســاواة فيهــا رجــا زعاتــرة بــأّن ضائقــة الســكن يف 

األحيــاء التاريخيــة ]يف حيفــا[ تدفــع بــاألزواج الشــابة العربيــة 

ــل  ــوي ويف الكرم ــدار العل ــق اله ــش يف مناط ــال للعي إىل االنتق
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الفرنــي ويف األحيــاء الجنوبيــة الجديــدة )حــي هنــي(. إال أن 

ــة  ــر أي خدمــات تربوي ــكاد ال توّف ــة« ت ــاء »اليهودي هــذه األحي

ــم  ــت معظ ــا بقي ــرب، بينم ــكان الع ــة للس ــة وجماهري وثقافي

ــا  ــاوز قطره ــة ال يتج ــورة يف منطق ــة محش ــدارس العربي امل

الكيلومــر يف وادي النســناس ومنطقــة عبــاس واألملانيــة، وحــن 

ــز  ــي مرك ــى ه ــاء تبق ــذه األحي ــارج ه ــابة خ ــل أرسة ش تنتق

ــا.8  حياته

ــكّل  ــة تش ــرب الفردي ــرة الع ــأّن هج ــر ب ــن يعت ــاك َم هن

ــتخدمون  ــزو” ويس ــوم “الغ ــا بمفه ــا منظًم ــا جماعيً مروًع

الخطــاب الشــائع كمــا لــو كان لوصــف االســتيطان الزاحــف؛ 

إن الصــورة يف العقديــن األخريــن 2002 – 2019 هــي 

ــي،  ــاط اإلثن ــور االخت ــرة يف ط ــة كث ــدات يهودي ــود بل وج

ــة أو  ــة منظم ــتيطانية عربي ــواة اس ــوء ن ــه بنش ــكّلت بدايات تش

عفويــة ملجموعــات أو أفــراد يف البلــدات اليهوديــة، ويف الغالــب يف 

أحيــاء تتميّــز بوضــع اقتصــادي اجتماعــي ضعيــف أو رشائــح 

ــر  ــرة أو بالتكاث ــا بالهج ــم إم ــد أعداده ــم تتزاي ــطى، ث وس

ــة  ــدات اليهودي ــذه البل ــع ه ــى طاب ــر ع ــا يؤث ــي مم الطبيع

ــة.9   ــة التقليدي ــدن املختلط ــن امل ــف ع املختل

ــر  ــرى غ ــاه الق ــتخدمة تج ــا املس ــة ذاته ــي اللغ ــذه ه ه

ــا  ــمية، كم ــة رس ــت لغ ــي بات ــب الت ــا يف النق ــرف به املع

ــمية  ــر الرس ــمية وغ ــة الرس ــيات اليهودي ــتخدمها امليليش تس

ــاع  ــن مس ــه م ــتقوم ب ــا س ــا وم ــا واصطفافه ــر وجوده لتري

للتطهــر العرقــي.10 إال أن هــذا الســلوك يفتــح ذاكــرة املــكان، 

ــا رددوا  ــة حيف ــوا نكب ــن عايش ــن الذي ــار الس ــم كب فمعظ

ويــرددون بشــكل دائــم هجمــات اليهــود عــى األحيــاء العربيــة 

ــت  ــا بات ــدو أنه ــة ويب ــي للمدين ــر العرق ــوق والتطه والس

ــة.  ــة متوارث صدم

التعايش أداة ضبط وهندسة سياسية
ــى  ــا، حت ــة حيف ــى نكب ــة ع ــنوات قليل ــوى س ــّر س ــم تم ل

ظهــر خطــاب التعايــش مــن ســّدة الحكــم البلــدي والقطــري. 

وإذ نــرى اليــوم اســتخدامات متباينــة املعنــى والنوايــا ملفهــوم 

التعايــش، فــإن البحــث هنــا يتمحــور يف السياســة الســلطوية 

ــا  ــذ بداياته ــل من ــغلت إرسائي ــث انش ــدد، حي ــذا الص يف ه

ــًة  ــك قيم ــن ذل ــم يك ــودي، ول ــي اليه ــش العرب ــألة التعاي بمس

ــعب  ــى الش ــر ع ــي املنت ــروع الصهيون ــا امل ــى به ليتغنّ

ــة  ــات الناعم ــن السياس ــدرج ضم ــة تن ــل وظيف ــوب، ب املنك

واألكثــر نفــاًذا، وفيهــا مكســب مضاعــف، فمــن ناحيــة 

ــا  ــم بصفته ــها للعال ــار نفس ــدة إظه ــة الجدي ــاول الدول تح

ــل.  ــط للداخ ــي أداة ضب ــك ه ــامح، وكذل ــش وتس ــة تعاي دول

مــن الصعــب بمفاهيــم اليــوم تصــّور ديــوان رئيــس حكومــة 

ــاده.  ــا يف ب ــة م ــة يف مدين ــم جمعي ــة بحج ــغل بمؤسس منش

ــر  ــدٍّ للفك ــه تح ــه أي وج ــأن في ــإن كل ش ــل ف ــن يف إرسائي لك

الصهيونــي الســائد، يُحــال إىل مجهــر األمــن القومــي كــي يتــم 

ــار  ــة مستش ــت وظيف ــة بات ــام الدول ــداة قي ــه. غ ــق في التدقي

رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيــة مــن الوظائــف الضليعــة يف 

بلــورة السياســات يف التعامــل مــع »املوطنــن« العــرب، الذيــن 

ــى  ــت حت ــود املؤق ــاب الوج ــن ب ــم م ــل األويل معه كان التعام

ــف  ــذات يف النص ــّم وبال ــن ث ــن، وم ــوا بالاجئ ــردوا ليلحق يُط

ــج  ــّول النه ــاً، تح ــينيات فاحق ــنوات الخمس ــن س ــي م الثان

ــكل  ــة بش ــط والهيمن ــة والضب ــات الرقاب ــال منظوم إىل إعم

ســافر، ليقــوم ديــوان رئيــس الحكومــة مــن خــال مستشــار 

الشــؤون العربيــة بتنســيق أعمــال معظــم الجهــات األمنيــة ذات 

الصلــة مــن جهــاز االســتخبارات العامــة “الشــاباك” والرطــة 

ــم  ــة والتعلي ــذات الداخلي ــوزارات وبال ــكري وال ــم العس والحك

ــزب  ــات يف ح ــة السياس ــتدروت ولجن ــك الهس ــة، وكذل والزراع

ــا هيئــة فــوق حكوميــة، لبلــورة  املبــاي الحاكــم بصفتهــا فعليً

السياســات الضابطــة مــن ناحيــة وتعزيــز املــروع الصهيونــي 

وترســيخه يف فلســطن وردع أي محاولــة لعــودة الاجئــن وأداة 

ــة.11  ــة العربي ردع لألنظم

ــة  ــة اإلرسائيلي ــائد يف السياس ــار الس ــَق التي ــل انطل يف املجم

واألكاديميــا واإلعــام مــن الوصائيــة القائمــة عــى مــدى مواءمة 

ــة  ــط والرقاب ــذا الضب ــة له ــي يف املدين ــي الباق ــود العرب الوج

ســن عــى خطــاب التعايــش بينمــا اليهــود يف حــلٍّ منــه،  املؤسَّ

فنجــد أّن مرافــق التعايــش وبنيتــه قائمــة يف األحيــاء العربيــة 

وباألحــرى يف حــي وادي النســناس. يف رســالته املفصلــة بتاريــخ 

رئيــس  مستشــار  طوليدانــو  شــموئيل  إىل   1969/11/18

الحكومــة للشــؤون العربيــة ونســخة عنهــا إىل الشــاباك الوحدة 

149)2( )يطلــب تطرقهــم للبنــد رقــم 3 مــن الرســالة املتعلــق 

بالطائفــة األرثوذكســية وحريًــا الكليــة العربيــة األرثوذكســية 

كعامــل مؤثــر(، يشــكو يــورام كاتــس مديــر مكتــب مستشــار 

ــي  ــات الت ــمال، التحدي ــا والش ــواء حيف ــة يف ل ــؤون العربي الش

تواجــه »بيــت هجيفــن املركــز اليهــودي العربــي« وعــى رأســها 

ــث  ــد الثال ــرد يف البن ــرب«، ل ــاء الع ــن األعض ــز م ــواء املرك »خ

واملؤلــف مــن ثاثــة بنــود فرعيــة:

ــال  ــلبي والفع ــل الس ــيل12 إىل أّن العام ــفي يرسائي ــر تس أ. يش

ــا. ــن فيه ــكل املعلم ــية ب ــة األرثوذكس ــو الكلي ه

ب. تنتهــج املدرســة أســاليب مختلفــة مــن أجــل ابتعــاد الطاب 

عــن املركــز ]اليهــودي العربــي[، وذلــك مثــاً مــن خــال 

االســتعداد لتخصيــص غــرف يف املدرســة لصالــح دورات 
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متنّوعــة كانــت تجــري يف بيــت هجيفــن.

ــو كان باإلمــكان تقريــب  ــرات بــن تســفي، فل ب. حســب تقدي

ــازن  ــكري الخ ــا ش ــية، مث ــة األرثوذكس ــي الكلي معلم

ــواء  ــت األج ــا كان ــا، لربم ــو حن ــا أب ــم حن ــر أو املعل املدي

أفضــل. بينمــا وضعيــة ســلمان قطــران وهــو شــخصية 

ــاء  ــن رؤس ــي[ وم ــودي العرب ــز ]اليه ــطة يف املرك ناش

الطائفــة األرثوذكســية يف حيفــا، باتــت متضعضة وليســت 

ثابتــة كمــا كان يف املــايض، كــي يكــون بمقــدوره توجيــه 

ــدث  ــا ح ــن كم ــت هجيف ــح بي ــي لصال ــار األرثوذك التي

ــابًقا. س

 

نتج نقيضها
ُ

، بل سياسة ت
ً
ليس إهماال

نجحــت سياســات “الَحْجــر” الســكاني للعــرب يف أحيائهــم 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــاد، فع ــكري يف الب ــم العس ــة الحك يف مرحل

املــدن الســاحلية لــم تخضــع ألنظمتــه الصارمــة، فــإن حريــة 

التنّقــل وتغيــر مــكان الســكنى لــم تكــن ممكنــة بشــكل حــر. 

ــرة  ــداد كب ــتقّرت أع ــات اس ــبعينيات والثمانيني ــنوات الس يف س

ــا وبقــوا يف املدينــة أم  مــن العــرب يف حيفــا ســواء أكانــوا طابً

ــطى  ــة وس ــوء طبق ــة نش ــك بداي ــا، وكذل ــوا إليه ــااًل وانتقل عم

ــة  ــداد ملموس ــت أع ــا. فانتقل ــد م ــا إىل ح ــة اقتصاديً متمكن

ــتقلن  ــل كمس ــواء للعم ــة س ــرة إىل املدين ــن الح ــن ذوي امله م

ــن  ــاء واملحام ــن األطب ــة م ــداد ملموس ــم أع ــرة، ومنه أم باألج

والتجــار واملحاســبن والصيادلــة واملعلمــن إضافــة إىل املطابــع 

ــر. ودور الن

تســارعت هــذه الظاهــرة يف العقديــن املاضيــن، إذ انفتحــت 

مجــاالت لــم تكــن متوفــرة مــن قبــل، مثــل هندســة املجــاالت 

ــزت  ــي تمرك ــة الت ــك العاملي ــات الهايت ــة وصناع التكنولوجي

ــة فرديــة يف  ــادرات إبداعي ــة ملب ــك باتــت حاضن يف حيفــا، وكذل

ــززت  ــد تع ــا، وق ــارح وغره ــة واملس ــون والثقاف ــاالت الفن مج

ــح  ــدى رشائ ــة ل ــة واملالي ــدرات االقتصادي ــرة بالق ــة الهج حرك

ــداًدا  ــاث أع ــز األبح ــا ومراك ــتوعبت األكاديمي ــا اس ــعة. كم واس

غــر مســبوقة مــن ذوي وذوات الكفــاءات العــرب الفلســطينين. 

ــات  ــو الجمعي ــوادر ه ــن الك ــداًدا م ــتوعب أع ــر اس ــاع آخ قط

ــي  ــة الت ــة القطري ــوية والثقافي ــة والنس ــة والتنموي الحقوقي

ــة  ــات املحلي ــة إىل الجمعي ــا باإلضاف ــا يف حيف ــارت مقاّره اخت

التنمويــة وعــدد مــن الجمعيــات اإلرسائيليــة التــي يعمــل فيهــا 

عــرب. شــكّلت خصخصــة مرافــق كثــرة مــن القطــاع العــام 

ــتقطاب  ــحة الس ــرة فس ــة األخ ــود األربع ــيل يف العق اإلرسائي

الطاقــات العربيــة الفلســطينية املناســبة. وهكــذا بــات معــدل 

ــا  ــف وفًق ــو األل ــنويًا نح ــا س ــة إىل حيف ــابة املنتقل األزواج الش

ــة  ــعى الغالبي ــر، وتس ــدد كب ــذا ع ــر، وه ــة دي مارك لصحيف

ــة  ــاء العربي ــارج األحي ــاء خ ــاك دور يف أحي ــتئجار أو امت الس

املكتظــة بالســكان وبعضهــا يعانــي مــن فائــض ســكني كبــر 

ــارع  ــاك تس ــة هن ــة الراهن ــة. يف املرحل ــى التحي ــة بالبن مقارن

لظاهــرة الهجــرة العربيــة الداخليــة إىل حيفــا.13 وحســب 

ــت  ــد بلغ ــويطات فق ــروة س ــري ع ــط الح ــات املخط معطي

نســبة ازديــاد الســكان العــرب يف حيفــا يف العقديــن األخريــن 

91% أي تقريبًــا تضاعــف عددهــم، بينمــا تراجــع حجــم 
الجمهــور اليهــودي بـــ%4.14

ــة  ــد الجريم ــع تصاع ــا م ــرة طرديً ــارع الهج ــب تس يتناس

يف املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل، إذ إّن القلــق املركــزي كمــا 

ــا[  ــا حيف ــو” ]هن ــا ب ــرة “حيف ــكان لن ــن الس ــدد م رصح ع

ــر  ــا يش ــذا م ــال. وه ــى األوالد واألطف ــق ع ــو القل ــة، ه العري

ــكان  ــاريع إس ــي مش ــذي يبن ــار ال ــن الكب ــد املقاول ــه أح إلي

ــد  ــه ال توج ــًدا أن ــة مؤك ــة يف املدين ــاء اليهودي ــة يف األحي ضخم

ــا.15  ــر فيه ــة أو أكث ــة عربي ــود عائل ــا وج ــدة دونم ــة واح بناي

ــوء  ــيًا للج ــا أساس ــخيص دافًع ــان الش ــألة األم ــت مس ــد بات لق

ــا  ــرى ومنه ــع األخ ــة إىل الدواف ــا باإلضاف ــكنى يف حيف إىل الس

مرافــق املدينــة البلديــة والصناعــات عاليــة التطــور )الهايتــك(، 

واملرافــق الطبيــة املهمــة ومعاهــد الدراســات الجامعيــة )جامعة 

نجحــت سياســات »الَحْجــر« الســكاني للعــرب فــي أحيائهــم فــي مرحلــة الحكــم 

ــم تخضــع ألنظمتــه  العســكري فــي البــالد، فعلــى الرغــم مــن أن المــدن الســاحلية ل

ــل وتغييــر مــكان الســكنى لــم تكــن ممكنــة بشــكل حــر. 
ّ

الصارمــة، فــإن حريــة التنق

فــي ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات اســتقّرت أعــداد كبيــرة مــن العــرب فــي 

 وانتقلــوا إليهــا، وكذلــك 
ً

حيفــا ســواء أكانــوا طالًبــا وبقــوا فــي المدينــة أم عمــاال

ــا. ــد م ــى ح ــا إل ــة اقتصادًي ــطى متمكن ــة وس ــوء طبق ــة نش بداي
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ــددة  ــدة ومتع ــة العدي ــات األكاديمي ــون والكلي ــا والتخني حيف

ــن  ــكاناً م لن س ــجَّ ــر ُمَس ــم غ ــاالت(، وإن كان غالبيته املج

حيفــا فإنهــم مقيمــون دائمــون فيهــا. بينمــا يف املقابــل نجــد 

ــر  ــي ال تع ــة والت ــاًرا يف املدين ــر انتش ــو” األكث ــة “كولب صحيف

أي اعتبــار للهجــرة العربيــة إال مــن بــاب الســلب، بينمــا تعتــر 

يف تقريرهــا حــول ميــزان الهجــرة هجــرة »القادمــن الجــدد« 

ــرب  ــرة الع ــا إىل هج ــرق بتاتً ــن ال تتط ــرى، يف ح ــي الب ه

ــم.  ــا وال الحتياجاته ــة إىل حيف الداخلي

يف حــن ســعى االعــراض املقــدم مــن مخططــة املدن ســعاد 

ــدس مــوىس ظاهــر مــن العــام 2015 إىل  نــر مخــول واملهن

إلغــاء املخطــط الهيــكيل املقــرح لحيفــا يف ذلــك العــام واعتمــاد 

مخطــط بديــل، باعتبــاره “يتجاهــل بشــكل منهجــي ومرمــج 

احتياجــات الســكان العــرب واألحيــاء العربيــة، ال بــل يحــاول 

ــا وطمــس معاملهــا مــن خــال إدراجهــا ضمــن  إلغاءهــا تماًم

مناطــق أخــرى ومحــو أســمائها التاريخيــة وإهمــال معاملهــا”، 

ــة  ــق  عربي ــر أي مراف ــة لتوف ــادرة البلدي ــدم املب ــل ع مقاب

ــي باتــت مختلطــة، وأن يبقــى العــرب  ــاء الت أساســية يف األحي

املنتقلــون إىل األحيــاء اليهوديــة حتــى ولــو باتــوا أعــداًدا كبــرة 

أو غالبيــة، خــارج االنتمــاء للمــكان. 

مالمح من الحالة الثقافية – 
موروث تاريخي يتجدد

ــا  ــايف دائًم ــز الثق ــة والحي ــة الثقافي ــن الحال ــش كلٌّ م تعايَ

ــة  ــز الحزبــي بعــد العــام 1948 والــذي شــكل دفيئ مــع الحيّ

لــه. إال أنــه بعــد العــام 2000 وبالــذات يف العقــد األخــر، باتــت 

ــة لحــراكات غــر  ــز الثقــايف دفيئ ــات الحي ــة انفصــام، وب حال

حزبيــة وعاقتهــا باألحــزاب فيهــا نــوع مــن التنافــر أو التوتـّـر.

شــكّلت املرافــق الثقافيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي لغايــة 

ــات  ــة الطاق ــتقطبة لغالبي ــة مس ــات دفيئ ــنوات الثمانيني س

الثقافيــة الوطنيــة، فكانــت صحيفــة االتحــاد وملحقهــا الثقــايف 

ــد  ــات الجدي ــت مج ــر، وكان ــكلت دار ن ــي ش ــا الت ومطبعته

والغــد والــدرب بمثابــة منصــات اجتمــع حولهــا معظــم األدبــاء 

ــع  ــت م ــة تكامل ــة ثقافي ــكّلت حال ــعراء، وش ــاب والش والكت

ــدور  ــذا ال ــة. إال أن ه ــات الثقافي ــة وامللتقي ــوادي الحزبي الن

ــص بشــكل حــاد فيمــا بعــد، فغالبيــة مــا  النهضــوي قــد تقلّ

ذكــر قــد أغلقــت وتوقفت عــن الصــدور، وأغلقــت املطبعــة ودار 

النــر. يف املقابــل شــكل نشــوء التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

ــل  ــعة، ووص ــاًطا واس ــتقطب أوس ــة واس ــة ثقافي ــة نهض حال

ــو  ــع ه ــن ليراج ــنوات األلف ــع س ــه يف مطل ــوذه إىل ذروت نف

ــات  ــت مؤسس ــن حافظ ــة، يف ح ــوس للغاي ــكل ملم ــر بش اآلخ

ــى  ــة ع ــة العربي ــة الثقاف ــذات جمعي ــا وبال ــن ورائه ــف م وق

حضورهــا بــل وتعــزز دورهــا عــى مســتوى املدينــة وقطريًــا، 

ــر  ــن أكث ــر م ــذي يعت ــرب48” ال ــع “ع ــا موق ــاف إليه يض

ــا. كمــا شــكّلت  ــة رواًج ــة والثقافي املواقــع اإلخباريــة والتحليلي

حركــة أبنــاء البلــد رغــم محدوديــة ســعتها، عنــًرا ملموًســا 

ــة. ــة الثقافي ــاة املدين يف حي

ــا  ــأ فيه ــة نش ــة مهم ــا دفيئ ــدي يف حيف ــرسح البل ــكّل امل ش

عــدد كبــر مــن فنانــي وفنانــات الرعيــل األول، وشــكّل حالــة 

ــاوي،  ــذات الحيف ــي بال ــور العرب ــن الجمه ــاًطا م ــت أوس جذب

ــبب  ــة بس ــه إىل العاملي ــوا من ــات انطلق ــون وممث ــاك ممثل وهن

ــا  ــا عربيً ــه مرسًح ــدان بصفت ــرسح املي ــم كان م ــم. ث جدارته

بلديًــا مدعوًمــا مــن وزارة الثقافــة اإلرسائيليــة، وقــد اســتقطب 

العديــد مــن الفنانــن واملهتمــن بالعمــل الثقــايف بشــكل عــام، 

إال أنــه أغلــق يف أعقــاب املاحقــة السياســية الحكوميــة وربــط 

ــت  ــن الاف ــه، لك ــى مضامين ــة ع ــي بالرقاب ــل الحكوم التموي

ــة  ــارح الخاص ــن املس ــدد م ــور ع ــو ظه ــر ه ــد األخ يف العق

والشــعبية وبتمويــل شــعبي كــي تحافــظ عــى هويتهــا 

ــتقاليتها. واس

ــع  ــع تراج ــة م ــاة الثقافي ــع دور الحي ــازم تراج ــد ت لق

ــا  ــوس، كم ــراغ ملم ــدوث ف ــن وح ــن املذكوري دور الحزب

اســتُعيض عنــه إىل حــّد مــا، بنشــوء جيــل جديــد مــن األطــر 

ــز الثقــايف دونمــا تواصــل مــع مــا كان مــن قبــل بــل  والحيّ

ــة،  ــة راعي ــك مؤسس ــا ال تمل ــة. إنه ــدة مختلف ــة جدي كحال

ــعبية  ــا الش ــذات امتداداته ــوة وبال ــاط ق ــك نق ــا تمل وإنم

ــع  ــام واس ــك إمل ــا، وكذل ــة حوله ــادرات املجتمع ــوع املب وتن

يف اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي الــذي أتــاح لهــا 

الوصــول إىل جمهــور هــدف لــم يكــن ممكنـًـا الوصــول إليــه 

ــكات. ــوال هــذه امَللَ ل

يف العالــم االفــرايض تواصلــت الجغرافيــا وباتــت فلســطن 

مــرح امليــدان: هجمــة عنريــة بلغــت ذروتهــا يف الهجــوم عــى 

مرحيــة »الزمــن املــوازي« .
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مــن دون خــط أخــر وبــات الاجــئ ابــن املــكان قــادًرا عــى 

ــافات  ــت املس ــتهى. وإن كان ــه املش ــقط رأس ــول إىل مس الوص

ــد  ــرات، فق ــه بالكيلوم ــر من ــن أكث ــاس بالزم ــطينية تق الفلس

ــى،  ــن وأدن ــاب قوس ــود ق ــبعة عق ــدة س ــروت البعي ــت ب بات

ــا  ــرب إىل مكانه ــدات أق ــارد والوح ــر الب ــوك ونه ــم الرم ومخي

ــداد العربــي كمــا الشــتات  يف فلســطن ويف حيفــا، وبــات االمت

الفلســطيني يف كل العالــم قريبًــا. وهــذا مــا عــزز حالــة 

ــزز  ــا. وع ــيل يف حيف ــز اإلرسائي ــن الحي ــايف  ع ــال الثق االنفص

الرابــط الفلســطيني والعاملــي. والافــت النوعــي اإلضــايف هو أن 

هــذه املبــادرات حّولــت البلــدة التحتــا وهــي الشــاهد األول عــى 

ــا  ــت فيه ــا وبثّ ــاحة تفاعله ــا إىل س ــث موقعه ــن حي ــة م النكب

الــروح الفلســطينية املتجــددة، وانتقلــت مــن حالــة اندثــار إىل 

ــة.  ــاحة نهض مس

ــا عــن  ــة تماًم ــة املنفصل ــز الثقــايف والحال إن انفصــال الحي

الحالــة اإلرسائيليــة واملتصادمــة معهــا، وجــدت نقطــة التقــاء 

مــع الفعــل الســيايس الشــعبي خــارج األحــزاب، وباتــت هــذه 

املناطــق إىل جانــب الحــي األملانــي هــي املقــّر املفتــوح لألنشــطة 

ــعارات  ــة وبالش ــروح الصدامي ــز بال ــي تتمي ــة الت االحتجاجي

الداعيــة لاشــتباك وباحتــال الشــوارع واالشــتباك مــع 

ــدل  ــعارات ت ــع ش ــراكات ال ترف ــا ح ــة. إنه ــة اإلرسائيلي الرط

عــى الحلــول السياســية كمــا تفعــل األحــزاب، بــل تــدل عــى 

الحــق الفلســطيني والقضيــة الواحــدة ويحظــى بشــكل بــارز 

ــدس  ــزة والق ــة وغ ــع الضف ــطيني م ــل الفلس ــا التكام فيه

ــدة  ــى وح ــة ع ــا قائم ــع األرسى، إنه ــتات وم ــن والش والاجئ

ــب.   ــة فحس ــألة هويّ ــن مس ــد م ــة وأبع القضي

هنــاك مــراث ثقــايف للمدينــة هــو امتــداد ملــا ســبق النكبــة. 

بينمــا شــهدت حيفــا صداًمــا بــن حياتــن ثقافيتــن موّجهتن. 

ــا إليهــا ضمــن الفصــل عــن التعايــش  واحــدة هــي مــا أرشن

وفــرض الدولــة منظومــة ثقافيــة عربيــة إرسائيليــة تنطلــق من 

مرافــق التعايــش، ومــن الصحــف واإلذاعــة اإلرسائيليــة الناطقة 

بالعربيــة. بينمــا شــكلت املنظومــة اإلعاميــة الثقافيــة التابعــة 

للحــزب الشــيوعي دفيئــة ألدب املقاومــة يف حيفــا وخارجهــا، إذ 

ــد«  ــد« و»الغ ــات »الجدي ــاد ومج ــة االتح ــاّر صحيف ــت مق كان

ــر  ــا دار ن ــاد بصفته ــة االتح ــة، ومطبع ــوادي الثقافي والن

ــة  ــكلت الكلي ــا ش ــعر. كم ــن الش ــات ودواوي ــب والرواي للكت

العربيــة األرثوذكســية ومعهــا املــدارس األهليــة باملجمــل 

ــن  ــرون م ــا الكث ــّرج منه ــة تخ ــة تربوي ــا ودفيئ ــا وطنيً رصًح

ــة. ــدات الحركــة الثقافي ــاد مــن رّواد ورائ ــف أنحــاء الب مختل

ــّزز وزن  ــا، تع ــا تاه ــى وم ــدس واألق ــة الق يف انتفاض

الهويــة الفلســطينية والحقــوق الجماعيــة، ومنحــى االنفصــال 

عــن الحيــاة اإلرسائيليــة، وبالــذات يف مجــاالت الرفيــه واملقاهــي 

واملرافــق االجتماعيــة الثقافيــة. ممكــن القــول إن التجــيّل األكــر 

ــادة  ــارع ج ــدث يف ش ــا ح ــو م ــول ه ــذا التح ــطع له واألس

الكرمــل )األملانيــة( وتحّولــه مــن حــي مهمــل إىل مــكان يعــّج 

بالــروح الشــبابية والشــعبية العربيــة الفلســطينية وبــات بيئــة 

ســاهمت يف نشــوء الحــراكات وتبلورهــا، ولتنتــر هــذه املرافــق 

يف كافــة أنحــاء املدينــة التحتــا وحتــى منطقــة الهــدار. وهــي 

ــة،  ــطيني يف املدين ــع الفلس ــة املجتم ــن تعددي ــايف ع ــر إض تعب

ــة  ــارج املدين ــن خ ــع م ــور واس ــتقطاب لجمه ــوة االس ــن ق وع

وبالــذات الشــبابي إضافــة إىل نحــو عــرة آالف طالبــة وطالــب 

ــا. ــدون يف حيف ــن يتواج جامعي

ــال  ــلوك االنفص ــطينية وس ــة الفلس ــز الهوي ــل تعزي مقاب

ــة  ــزت هبّ ــد تميّ ــة، فق ــق اإلرسائيلي ــن املراف ــا ع ــذي واكبه ال

ــائل  ــرت وس ــا وّف ــو م ــدة، وه ــة الواح ــي القضي ــة بوع الكرام

ــع وزن  ــع تراج ــن م ــه، وتزام ــي أدوات ل ــل االجتماع التواص

ــا كان  ــاً بينم ــه آنف ــار ل ــية املش ــة السياس ــزاب والحرك األح

ســيّد املوقــف يف العــام 2000، وهــذا ينعكــس أيًضــا يف طبيعــة 

الحــراكات واملبــادرات الذاتيــة الكثــرة واملتعــددة مضمونـًـا. وقد 

شــكّلت حيفــا بيئــة مؤاتيــة نظــًرا لســعة ســكانها وانتشــارهم 

ــكان  ــن س ــبابي م ــور الش ــوب الحض ــًرا ملنس ــرايف ونظ الجغ

هنــاك ميــراث ثقافــي للمدينــة هــو امتــداد لمــا ســبق النكبــة. بينمــا شــهدت حيفــا 

صداًمــا بيــن حياتيــن ثقافيتيــن موّجهتيــن. واحــدة هــي مــا أشــرنا إليهــا ضمــن 

ــق  ــرائيلية تنطل ــة إس ــة عربي ــة ثقافي ــة منظوم ــرض الدول ــش وف ــن التعاي ــل ع الفص

مــن مرافــق التعايــش، ومــن الصحــف واإلذاعــة اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة. بينمــا 

شــكلت المنظومــة اإلعالميــة الثقافيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي دفيئــة ألدب 

ــا. ــا وخارجه ــي حيف ــة ف المقاوم
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ــطى.  ــح الوس ــه الرائ ــاف إلي ــا، يض ــة فيه ــة والطلب املدين

ــر  ــن املظاه ــدد م ــا وع ــة يف حيف ــاة الثقافي ــت الحي انتعش

ــا  ــة ومعه ــادرات ذاتي ــة وبمب ــارح الخاص ــدة؛ فاملس الجدي

ــد  ــم واملعاه ــة واملراس ــارض الفني ــة واملع ــات الثقافي املنص

ــات  ــة إىل املنتدي ــا، باإلضاف ــى تنوعه ــة ع ــيقية والرياضي املوس

ــة  ــاوي كمدين ــز الحيف ــة التميّ ــن حال ــي م ــة ه ــرق الفني والف

مســتقطبة للفعــل بعيــًدا عــن الشــعور بالهامشــية أو التســليم 

ــبة يف  ــرسح خش ــكل م ــال يش ــبيل املث ــى س ــش. فع للتهمي

البلــدة التحتــا، وهــو مبــادرة ذاتيــة مســتقلة، وحالــة ثقافيــة 

ــه  ــاب وإبداعات ــل الش ــن الجي ــعة م ــة واس ــتقطبة لريح مس

ــطينية  ــة فلس ــة ذات هوي ــة اجتماعي ــة ثقافي ــة، وحال املتنوع

متحــررة باتــت نموذًجــا يف التنظيــم الذاتــي الفلســطيني الــذي 

يعتمــد عــى قدراتــه وقــواه الداخليــة وليــس عــى أي طــرف 

ــي  ــه الذات ــا تمويل ــتقلة كم ــه مس ــون أولويات ــي، لتك خارج

ــه  ــتهاك والرفي ــرة االس ــن فك ــا م ــرر أيًض ــر، وليتح الح

لينطلــق نحــو اإلبــداع التفاعــيل وتوفــر البنيــة لإلنتــاج الثقــايف 

ــطينيًا  ــاءً فلس ــه فض ــكان بوصف ــع امل ــل م ــّاق، ويتعام الخ

ــن  ــرر م ــا تح ــّرة فيه ــاحة ح ــول مس ــن الق ــتقاً، ويمك مس

ــان فلســطيني  ــاء كي ــة ومســعى لبن ــة اإلرسائيلي ســطوة الحال

ــا. ــا تماًم ــل عنه ــي منفص ــايف إبداع ثق

خالصة 
مــن املتوقــع أن تتواصــل وتــرة الهجــرة الداخليــة للعــرب 

ــذا  ــع له ــاًرا أوس ــي انتش ــذا يعن ــا، وه ــطينين إىل حيف الفلس

الجمهــور يف أنحــاء جديــدة مــن املدينــة، وإشــغال حيـّـز واســع 

ــة  فــوق املعــّدل العــام يف إشــغال مواقــع يف املرافــق االقتصادي

والخدماتيــة واإلنتاجيــة،  ممــا ســيجعل بنيــة األحيــاء العربيــة 

القائمــة ومرافقهــا وبالــذات مدارســها وحياتهــا الثقافيــة غــر 

قــادرة عــى اســتيعاب هــذه الحركــة، وســيعزز كمــا هــو متوقع 

ــاء  ــارج األحي ــارها خ ــة وانتش ــق إضافي ــاء مراف ــة ببن املطالب

ــة  ــع املدين ــر طاب ــزز تغي ــأنه أن يع ــن ش ــو م ــة، وه العربي

ــا،  وتوزيعتهــا الســكانية، وهــذا ليــس أمــراً مخطًطــا لــه عربيً

ــم  ــي قائ ــر طبيع ــرف غ ــة يف ظ ــكانية طبيعي ــة س ــل حرك ب

ــن  ــن م ــة، لك ــة الحاكم ــق للذهني ــدر قل ــم مص ــى اعتباره ع

شــأنه أن يفــرض نموذًجــا عاًمــا، يضــاف إليــه ظاهــرة انتقــال 

الفلســطينين العــرب إىل املــدن اإلرسائيليــة التــي أقيمــت لليهود 

ــدات  ــوم يف طــور االختــاط. وواقــع البل فقــط، بينمــا هــي الي

ــاع  ــف، وامتن ــكل كثي ــة بش ــا واملكتظ ــارصة فعليً ــة املح العربي

ــس  ــن أس ــو م ــدة وه ــة جدي ــدات عربي ــة بل ــن إقام ــة ع الدول

ــّد  ــرة ترت ــة هج ــق حال ــك يخل ــة، كل ذل ــة الصهيوني السياس
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د
ّ
صراع على قلب الل

»أريئيل شارون فتح الخارطة 

وقال »أريدكم هنا«.1

ــه وكان عتمــه ومكــّر...  ــا جنب ــفنا املحــل، مرقن »ُش
قلتلهــم إنــه أنــا بــّدي املحــل وأنــا بــّدي أرّممــه«.2

تتصــل فكــرة هــذه الورقــة املمكــن استشــفافها ممــا ذُكــر 

ــدن  ــة« يف امل ــواة التوراتي ــتيطان »الن ــرة اس ــأن ظاه ــاه ب أع

ــات  ــن تجلّي ــلٍّ م ــي تج ــام 1948 ه ــة ع ــطينية املحتل الفلس

ــن  ــا ب ــدن وزمانه ــذه امل ــكان ه ــى م ــتمر ع ــراع املّس ال

ــن  ــه م ــطينيّن، وبأن ــكّانها الفلس ــة وس ــلّطة اإلرسائيليّ الس

ــزل  ــتعمارية بمنع ــرة كأداة اس ــذه الظاه ــْدرس ه ــأ أن تُ الخط

ــه الفلســطيني مــن فعــل ضمــن هــذا الــراع.  ــا يقــوم ب عّم

لذلــك فــإن هــذه الورقــة ال تهــدف إىل رصــد األســاليب 

ــة الخاصــة باســتيطان هــذه املجموعــة يف  ــة واإلجرائي الخطابي

ــال  ــن خ ــه م ــرى ل ــراءة أخ ــم ق ــا إىل تقدي ــد، إنم ــة الل مدين

ــة  ــطينيي املدين ــن فلس ــز ب ــى الحيّ ــن ع ــراع الراه ــد ال رص

ــة بهــذه املجموعــة االســتيطانيّة.  والســلطات اإلرسائيليــة املتمثّل

ممــا ال شــك فيــه أن تســليط الضــوء عــى تمّظهــر هــذا الــراع 

ــرة  ــذه الظاه ــا له ــيع فهمن ــاهم يف توس ــد يس ــة اللّ يف مدين

ــة  ــد الخاّص ــاوالت التهوي ــّوع يف أدوات مح ــتيطانيّة وللتن االس

ــة.  ــة عاّم ــتيطان اإلرسائيليّ ــات االس ــروراتها وبسياس ــا وس به

لكــن األهــم هنــا هــو فهمنــا للعاقــة بــن هــذا التنــّوع يف أدوات 

ــة  ــذه الحقب ــطيني يف ه ــل الفلس ــكاله والفع ــتيطان وأش االس

وهــذا الســياق. وعليــه فإنــه بنــاءً عــى هــذه املقاربــة ال يمكــن 

ــن  ــزء م ــره إاّل كج ــتيطان وغ ــن االس ــط م ــذا النم ــر له النظ

الــراع القومــي التاريخــي يف فلســطن، وليــس كمــا حصــل يف 

دراســات أخــرى ال ســيما تلــك التــي أشــارت إىل البُعــد القومــي 

ــن  ــميته ضم ــي وتس ــكل موِضع ــه بش ــت بتحليل ــا قام لكنه

 .)Gentrification( 3ــتطباق ــرة االس ظاه
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املــروع االســتيطاني يف اللــد هــو األكــر مــن بــن 

مشــاريع »النــواة التوراتيــة« األخــرى، وهــو مكــّون مــن ســت 

ــا  ــدة منه ــل كل واح ــة، تُفّع ــاء املدين ــى أنح ــة ع ــؤر موّزع ب

ــذه  ــن ه ــان م ــة. اثنت ــتوطنن معيّن ــة مس ــاً مجموع إجرائي

البــؤر تــم تفعيلهــا يف املنطقــة التــي كانــت عليهــا بلــدة اللــد 

ــة  ــوم مــن الناحي ــد الي ــي تُع ــل احتالهــا عــام 1948، والت قب

الديمغرافيــة والوعييّــة »منطقــة عربيــة«. تتمحــور هــذه 

الورقــة بشــكل خــاص حــول قــراءة الــراع بــن الطرفــن، 

ــى  ــتيطانية، ع ــا االس ــلطات وأذرعه ــة والس ــطينيي املدين فلس

ــرى  ــات أخ ــع رصاع ــل م ــد. وال تتعام ــة بالتحدي ــذه املنطق ه

ــك القائمــة بــن املســتوطنن  نابعــة مــن هــذا االســتيطان كتل

الجــدد وســكان املدينــة اليهــود الذيــن يخشــون هيمنــة الجــدد 

ــى  ــة ع ــوم الورق ــة.4 وتق ــة واالقتصادي ــة الثقافي ــن الناحي م

ــارع  ــي املتص ــز العيَن ــذا الحيّ ــود ه ــا أن وج ــة مفاده فرضي

عليــه ومــا طــرأ عليــه مــن تغيــرات ديمغرافيــة وأخــرى خــال 

العقــود األخــرة، يقــف كعامــل مركــزي مســبب لهــذا الــراع 

القومــي يف املدينــة ويفــرّس، إىل جانــب أســباب أخــرى، حدتــه 

وشــكله وربمــا اختافــه عــن باقــي تجليــات الــراع يف املــدن 

ــرى. األخ

املــدن  يف  االســتيطان  هــذا  دراســة  يف  االهتمــام  ازداد 

الفلســطينية عــى أثــر املواجهــات العنيفــة التــي شــهدتها بــن 

ســكانها الفلســطينين واليهــود تزامنـًـا مــع العــدوان عــى غــزة 

ــار 2021.  ــة أي ــرف بهب ــار يع ــا ص ــدس، فيم ــات الق ومواجه

ــة  ــن ناحي ــة م ــذه الهب ــال ه ــد خ ــات يف الل ــّزت املواجه تمي

تقــوم الورقــة علــى فرضيــة مفادهــا أن وجــود هــذا الحّيــز العَينــي المتصــارع عليــه وما 

طــرأ عليــه مــن تغييــرات ديمغرافيــة وأخــرى خــالل العقــود األخيــرة، يقــف كعامــل 

مركــزي مســبب لهــذا الصــراع القومــي فــي المدينــة ويفّســر، إلــى جانــب أســباب 

أخــرى، حدتــه وشــكله وربمــا اختالفــه عــن باقــي تجليــات الصــراع فــي المــدن األخــرى.

جامع دهمش.. مثل  ناٍج وحيد من المجزرة وسط اللد، جنًبا إلى جنب الفتة بالعبرية تعيد تسمية المكان بـ»ميدان البلماح«.
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حــدة االحتجــاج الفلســطيني، ومــا قوبــل بــه مــن بطــش قــاده 

ــكرية  ــة العس ــن املؤسس ــم م ــة بدع ــواة التوراتي ــتوطنو الن مس

ــة ملســتوطنن جــاءوا مــن خــارج  ومجموعــات أخــرى عنري

ــة  ــال هب ــد خ ــزت الل ــاذا تميّ ــم مل ــة لفه ــة. يف محاول املدين

ــرادة  ــأن ف ــي رأت ب ــات الت ــن التحلي ــد م ــرت العدي ــار، نُ أيّ

ــن  ــا - م ــذ احتاله ــد من ــة الل ــتعمارية يف مدين ــات االس السياس

ــي  ــى مناح ــاك ع ــا الفتّ ــتها وتأثره ــا ورشاس ــث كثافته حي

حيــاة ســكانها الفلســطينين - هــي مــا يقــف وراء ردة فعلهــم 

ــاش،  ــرح للنق ــم يط ــر ل ــيّاً آخ ــؤاالً أساس ــن س ــة.5 لك الغاضب

وهــو ســؤال: مــا الــذي يدفــع بالســلطة أصــًا إىل اســتهداف 

ــد بشــكل خــاص، وتفعيــل الحركــة االســتيطانية املتطرفــة  الل

ــة،  فيهــا عــى نحــو ال تعرفــه باقــي املــدن الفلســطينية املحتل

خاصــة أن اللــد ليســت مركــز جــذب اقتصاديـًـا أو أيديولوجيـًـا، 

إذن ال بــد أن هنــاك أمــًرا متميــًزا آخــر يحــدث يف اللــد يجعلهــا 

عرضــة لهــذه الهجمــة االســتيطانية. 

ــة  ــي واإلجاب ــراع العيّن ــذا ال ــراءة ه ــي ق ــد محاولت تعتم

عــى هــذه التســاؤالت أساســا عــى معرفتــي لجوانــب املدينــة 

ــث  ــيل كباح ــال عم ــت خ ــي تعّمق ــية الت ــة والسياس االجتماعي

ــطينية  ــة الفلس ــال والرجول ــل الرج ــكل عم ــم ش ــاول فه أح

فيهــا. مــن خــال دراســتي اإلثوغرافيــة للحيــاة اليوميــة لرجال 

املدينــة الفلســطينين يف مقهــى األراجيــل الــذي يديــره محســن 

الصــح، اتضحــت فيمــا اتضحــت مــن جوانــب، التحــّوالت التــي 

طــرأت عــى املــكان والزمــان االســتعماري يف املدينــة وخاصة يف 

قلبهــا حيــث يقبــع املقهــى، وأشــكال الــراع عليــه وتجلياتــه 

بــن الســلطة وســكانها الفلســطينين. عــى وجــه الخصــوص 

تبــّن أن هنــاك تغيــرات عــى مســتوى املــادة والوعــي لصالــح 

الســكّان الفلســطينيّن حدثــت خــال العقــود الثاثــة األخــرة 

ــه  ــه وزمان ــتعادة’ مكان ــد ’اس ــت إىل ح ــز وصل ــذا الحيّ ــى ه ع

مــن قبــل فلســطينيي املدينــة، ممــا أّدى باملجموعة االســتيطانية 

ــل  ــن أج ــا م ــاعيها وموارده ــن مس ــر م ــدر كب ــس ق إىل تكري

لجــم هــذه التغيــرات واســتعادة الســيطرة عــى هــذه املنطقــة 

ــة تجســد  ــا فيهــا مــن رمزيّ ــكا طــريف الــراع مل املشــتهاة ل

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــطينيًا وم ــا فلس ــا جمعيً ــة تاريًخ ــن ناحي م

ــة  ــال املدين ــة يف احت ــة الصهيوني ــاح الحرك ــى نج ــة ع الدال

ــا.   ــطينية وإخضاعه الفلس

ال يمكــن معرفــة املوعــد الدقيــق الــذي أشــار فيــه أريئيــل 

ــا  ــيُقام فيه ــي س ــة الت ــى الخارط ــة ع ــك النقط ــارون لتل ش

ــّن  ــا تُب ــن كم ــيف«، لك ــات الياش ــتيطاني »رم ــع االس املجم

املعلومــات املتوفــرة يف الصحــف فــإن جمعيــة »كريــات 

ــة وزارة  ــازت بمناقص ــة ف ــواة التوراتي ــة للن ــيف« التابع الياش

ــها  ــنة نفس ــام 2004؛ أي يف الس ــع ع ــاء املجّم ــكان لبن اإلس

ــه  ــن ركام بلدت ــا ب ــّول فيه ــح يتج ــن الص ــي كان محس الت

باحثًــا عــن مقــر للمقهــى الــذي أراد إنشــاءه، ليقــع اختيــاره 

ــر  ــدار ع ــى م ــاه ع ــه مقه ــط في ــذي سينش ــع ال ــى املوق ع

ســنن.6 ممكــن اعتبــار هاتــن اللحظتــن اللتــن أشــار فيهمــا 

كل مــن شــارون والصــّح عــى ِحــدة إىل األماكــن التــي ســيُقام 

عليهــا مروعاهمــا، كلحظتــن يبــدأ فيهمــا مــا يمكــن وصفــه 

ــة.  ــة املنكوب ــب املدين ــز قل ــى حيّ ــة ع ــراءة - كتاب ــرورة ق بس

ــة  ــة الرف ــتيطان األيديولوجي ــل االس ــراءة رج ــل ق ــن مقاب لك

ــح وهــو  للحيّــز عــى أنــه ينقصــه التهويــد، كانــت قــراءة الصِّ

ــان  ــال املتواص ــال واإلهم ــه االحت ــا خلف ــر م ــر إىل أث ينظ

تخلــو مــن أي جوانــب أيديولوجيــة »كنــت أعــرف تماًمــا أيــن 

ســيكون املقهــى. فقــط هنــا }قلــب املدينــة{ وليــس يف أي مــكان 

ــرة«. ــاحة كب ــه س ــا في ــر. أردت مكانً آخ

َحَدثــا القــراءة - الكتابــة هــذان عــى الحيّــز همــا جــزء مــن 

ــة  ــررة ومتعاقب ــة متك ــم وهندس ــاوالت تصمي ــر ملح ــدث أك ح

لحيّــز قلــب املدينــة املحتلــة مــن قبــل طــريفّ الــراع املتواصــل 

منــذ العــام 1948. بالتحديــد، يمثــل هــذان الحدثــان الــراع 

اآلنــي عــى مــكان البلــدة الفلســطينية وزمانهــا، محــور هــذه 

الورقــة التــي تســتوجب مقاربتهــا النظــر إليــه عــى أنــه فصــل 

مــن فصــول قصــة رصاع تاريخــي مســتمر. يف هــذا الســياق، 

يمكــن رسد قصــة الــراع عــى الحيّــز ووصفهــا ومــا أحدثــه 

ممكــن اعتبــار هاتيــن اللحظتيــن اللتيــن أشــار فيهمــا كل مــن شــارون والصــّح علــى 

ــى األماكــن التــي ســُيقام عليهــا مشــروعاهما، كلحظتيــن يبــدأ فيهمــا مــا  ِحــدة إل

يمكــن وصفــه بســيرورة قــراءة - كتابــة علــى حّيــز قلــب المدينــة المنكوبــة. لكــن 

مقابــل قــراءة رجــل االســتيطان األيديولوجيــة الصرفــة للحّيــز علــى أنــه ينقصــه 

ــح وهــو ينظــر إلــى أثــر مــا خلفــه االحتــالل واإلهمــال  التهويــد، كانــت قــراءة الصِّ

المتواصــالن تخلــو مــن أي جوانــب أيديولوجيــة.
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مــن تغيــرات عليــه مــن خــال تقســيمه لفصلــّن/ مرحلتــن 

ــال  ــعينيات- احت ــى التس ــام 48 حت ــذ الع ــن: األول من زمنيت

البلــدة والســيطرة اليهوديــة عليهــا ديمغرافيًــا وثقافيًــا؛ 

الثانــي مــن التســعينيات حتــى يومنــا هــذا- اســتعادة البلــدة 

ــل  ــطينين تقاب ــا الفلس ــل أهله ــن قب ــا م ــا وثقافيً ديمغرافيً

بمحــاوالت إعــادة الســيادة اليهوديــة عليهــا بواســطة املجموعــة 

ــة«. ــواة التوراتي ــتيطانية »الن االس

الفصل األول للصراع-
احتالل المدينة وتهويدها7 

قصــة اللــد هــي قصــة املجتمــع الفلســطيني عامــة ال ســيما 

مدنــه التــي أُحتلــت عــام 1948 وتمــت الســيطرة عليهــا مــن 

ــة  ــائل كولونيالي ــئت بوس ــي أنش ــدة الت ــة الجدي ــل الدول قب

ــزات خاصــة  ــد ميّ ــة الل ــدو أن لنكب ــك، يب اســتيطانية. مــع ذل

جعلتهــا تحظــى باهتمــام بحثــي وشــعبي أكثــر مــن أي مدينــة 

ــة  ــكان املدين ــل س ــي أدت إىل قت ــداث الت ــرى. األح ــة أخ منكوب

ــة  ــخ النكب ــداث يف تاري ــب األح ــن أصع ــن ب ــد م ــم تُع وطرده

والقضيــة األكثــر إثــارة للجــدل ولاهتمــام يف صفــوف املؤرخن 

اإلرسائيليــن. يف النكبــة ُدمــرت مدينــة اللــد وُطــرد منهــا أغلبية 

ــوات  ــول الق ــل دخ ــذاك قب ــم آن ــن كان تعداده ــكانها الذي س

ــطينيون  ــون فلس ــم الجئ ــن بينه ــا 40000 م ــة إليه الصهيوني

كانــوا قــد وجــدو فيهــا ملجــأ بعــد تدمــر قراهــم القريبــة مــن 

املدينــة وطردهــم منهــا. يف اليــوم الثالــث الحتالهــا كان عــدد 

مــن تبقــى يف اللــد قرابــة ألــف فلســطيني فقــط.

ــدار  ــى م ــل، وع ــا بالكام ــيطرة عليه ــا والس ــد احتاله بع

ــٍج  ــدم ممنه ــة به ــلطات اإلرسائيلي ــت الس ــة، قام ــنن طويل س

ــطينية  ــة الفلس ــكلت املدين ــي ش ــي الت ــن املبان ــى م ــا تبق مل

ــت  ــي كان ــة الت ــة املكتظ ــة القديم ــام 1948. فاملدين ــى الع حت

ــال  ــل خ ــت بالكام ــام 1917 ُمحي ــى الع ــا حت ــَة كله املدين

العقــد األول لاحتــال، ولــم يســلم منهــا غــر بعــض املبانــي 

ــد  ــا بع ــن هدمه ــلطات ع ــت الس ــي امتنع ــقوط الت ــة للس اآليل

ــان  ــرة وخ ــة واملع ــل: املصبن ــة مث ــَي أثري ــا مبان أن صنفته

الحلــو، إضافــة إىل املســجد الُعمــري وكنيســة الخــر اللذيــن 

ــى يف  ــن تبق ــا م ــر فيه ــي ُح ــة الت ــن املنطق ــزءًا م ــارا ج ص

ــكْنة«  ــو الس ــرف بـ«غيت ــت تع ــطينين وبات ــن فلس ــة م املدين

ــنة  ــال س ــذي ط ــد ال ــكري يف الل ــم العس ــاء الحك ــة انته لغاي

ــة األخــرى التــي انتهــى  ــا ملعظــم املناطــق املحتل واحــدة خاًف

فيهــا عــام 1966. بعــد أن أكملــت تســويتها بــاألرض، أنشــأت 

ــزء  ــى الج ــا ع ــكنيًا حديثً ــا س ــتينيات حيً ــلطات يف الس الس

الرقــي مــن املدينــة لصالــح املســتوطنن اليهــود أطلــق عليــه 

ــي  ــزء الغرب ــى الج ــت ع ــا أبق ــكول«، بينم ــات أش ــي »رم ح

مــن املدينــة منطقــًة مفتوحــًة كبــرًة تُســتعمل موقًعــا للســوق 

األســبوعي املتنقــل ومحطــة حافــات. أّمــا مــا بقــي مــن مدينــة 

مــا قبــل النكبــة فهــو عــرات املتاجــر وبعــض بيــوت ســكنية 

ــي  ــذا الح ــى ه ــن حت ــي، لك ــداب الريطان ــان االنت ــت إب بني

جــاءت آلــة الهــدم عــى معظمــه، ويقتــر اليــوم عــى ثاثــة 

شــوارع مركزيــة تجاريــة، وميــدان أمــام جامــع دهمــش أُطلــق 

عليــه فيمــا بعــد »ميــدان البلمــاح« عــى اســم وحــدة الجيــش 

ــان  ــة بلس ــذه املنطق ــى ه ــق ع ــة. يُطل ــت املدين ــي احتل الت

البعــض حتــى اليــوم »اللــد االنتدابيــة«، أّمــا مــن يأتــي إليهــا 

مــن األحيــاء العربيــة األربعــة التــي تطــّورت وتوّســعت حولهــا 

فهــي »اللــد« أو »البلــد« أو »البلــد القديمــة« نظــًرا ألنهــا أقــدم 

مــا بقــي.

لعــل أهــم وأشــمل دراســة عــن اللــد منــذ احتالهــا وحتــى 

نهايــة القــرن العريــن هــي دراســة حاييــم يعقوبــي )2003( 

ــة  ــات: حال ــكيل هوي ــة وتش ــاء مدين ــة: بن ــة مديني »إثنوقراطي

ــي  ــوع ورقت ــة بموض ــتنتاجاته املتعلق ــم اس ــد«، وكان  أه الل

ــدن  ــي امل ــا يف باق ــد، كم ــة يف الل ــاة اليوميّ ــو أن الحي ــذه ه ه

ــل  ــة«، تعم ــا مختلط ــماة »مدنُ ــاحلية املس ــتعمارية الس االس

وفًقــا للمنطــق اإلثنــي للحيــز، والــذي يهــدف إىل الحفــاظ عــى 

الســيطرة الديمغرافيــة، والثقافيــة، والوعيّيــة مــن قبــل األغلبيــة 

اليهوديــة. بينــت هــذه الدراســة أيًضــا بأنــه يف اللــد عــى وجــه 

ــن  ــي ب ــاط حقيق ــن اخت ــث ع ــن الحدي ــوص ال يمك الخص

املســتوطنن اليهــود والفلســطينين، فاألغلبيــة الســاحقة يف كل 

مجموعــة تســكن أحيــاء منفصلــة، الجنوبيــة معظمهــا يهوديــة 

والشــمالية معظمهــا فلســطينية. بالنســبة لقلــب املدينــة الــذي 

ــف  ــم ُوص ــد ت ــة« فق ــة القديم ــواة املدين ــي »ن ــميه يعقوب يس

ــة  ــات - كمنطق ــة، ومقاب ــلطة املحلي ــق الس ــتناداً لوثائ - اس

ــوية  ــون س ــرب ويعمل ــود والع ــا اليه ــش فيه ــة يعي مختلط

ــل  ــدي اليهــود، ب ــة بأي ــح التجاري ــا كانــت معظــم املصال بينم

ــول  ــام«. يق ــراغ وحط ــنن إىل »ف ــع الس ــت م ــة تحول وكمنطق

ــزور  ــن ي ــي، م ــهد األصان ــدم املش ــد ه ــى بع ــي: »حت يعقوب

املدينــة اليــوم ال يمكنــه تجاهــل املشــهد املدينــي الجريــح الــذي 

يــدل عــى مــاٍض آخــر. الرغبــة يف مــلء الفضــاء الفــارغ الــذي 

ــق،  ــابق ال تتحق ــي الس ــيج املدين ــدم النس ــة ه ــكل نتيج تش

وهكــذا يرمــز الفــراغ إىل الــراع عــى الجغرافيــا... لكــن عــى 

الرغــم مــن قــوة هــذه العمليــات، فيبــدو أن باســتطاعتي هنــا 

أيًضــا أن أشــر إىل نتــاج مضــاد يظهــر يف اللــد؛ بينمــا يســتمر 

ــة  ــاء طبق ــري بن ــاء، يج ــطينية يف االختف ــة الفلس ــهد املدين مش

ــا آخــر. يف مــكان  ــا عربيً ــد مشــهًدا مدينيً جديــدة تخلــق يف الل
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آخــر مــن دراســته يوضــح يعقوبــي بــأن هــذا املشــهد العربــي 

اآلخــر قــد تطــور مــن خــال األحيــاء العربيــة املحيطــة بقلــب 

املدينــة، وال يشــر بتاتًــا إىل التغيــرات التــي كانــت قــد بــدأت 

ــه. ــتي عن ــه يف دراس ــا وجدت ــا مل ــب املدينة وفًق ــري يف قل تج

الفصل الثاني للصراع - االستعادة الفلسطينية 
لحّيز المدينة الفلسطينية ومحاوالت السلطات 

تهويده من جديد 
ــة، اتخــذُت بــن األعــوام 2015 و2017 مــن  ــب املدين يف قل

أحــد مقاهــي األرجيلــة الفلســطينية »مقهــى محســن الصــح« 

حقــًا أثنوجرافيـًـا لدراســتي عــن حياة الرجــال الفلســطينين يف 

املدينة. مــن خــال معايشــتي لرجــال اللــد يف املقهــى وتعلّمــي 

ــًدا،  ــة تحدي ــذه املنطق ــة يف ه ــه اليومي ــأته وحيات ــخ نش تاري

ــاري  ــايف وتج ــهد ثق ــن مش ــزء م ــى ج ــذا املقه ــُت أن ه أدرك

مدينــّي فلســطيني جديــد، ابتــدأ يف النمــو يف الســنوات األخــرة 

مــن القــرن العريــن يف البلــدة الفلســطينية التــي كانــت منــذ 

ــذا  ــل ه ــت بفع ــة، وبات ــٍد يهودي ــود بأي ــة ولعق ــال املدين احت

ــتيطانية  ــاريع اس ــة، وأن مش ــًة عربي ــرف منطق ــهد تُع املش

جديــدة تعمــل عــى تحويلــه مــن جديــد اىل »منطقــة يهوديــة«.

اإلنجاز الفلسطيني في قلب المدينة
شــكّل املقهــى ودراســته نافــذة بالغــة األهميــة الستكشــاف 

ــذا  ــا. يف ه ــة وفهمه ــب املدين ــرت يف قل ــي ج ــرات الت التغي

ــدار  ــى م ــوره ع ــح وجمه ــى الص ــط مقه ــا ونش ــع نم املوق

عــر ســنوات. بدايــًة كان هــذا املقهــى ثالثًــا الثنــن حديثــي 

ــة  ــي األرجيل ــهد مقاه ــا مش ــا نم ــن، والحًق ــد مجاوري العه

ــطت  ــة، نش ــر ثماني ــد األخ ــال العق ــا خ ــل عدده ــى وص حت

كلهــا دون اســتثناء يف مســاحة قلــب املدينــة القديمــة الضيقــة. 

ــه مــدن أخــرى مــن مــدن  ــّرد ال تعرف ــايف متف ــه مشــهد ثق إن

الســاحل الفلســطيني مــن حيــث تجّمعــه امُلكثّــف هــذا، 

ــطينين.  ــال الفلس ــى الرج ــاره ع ــه، واقتص ــه، وحيويت وحجم

ــاعات  ــوص يف س ــه الخص ــى وج ــهد ع ــذا املش ــط ه ــد نش لق

ــًدا عــن العائــات والبيــوت الســكنية، وتــوارى عــن  الليــل بعي

أنظــار الدولــة يف مبــاٍن وســاحات مغلقــة. هــذا مــا وّفــره قلــب 

املدينــة لهــذا املشــهد الفلســطيني مــن أجــل ضمــان تطــوره يف 

مدينــة اســتعمارية ومجتمــع محافــظ. كمــا يُســتدل مــن أقــوال 

الّصــح، فقــد شــكّل قلــب املدينــة أيًضــا مصــدَر جــذب بســبب 

ــا  ــهد ويحتاجه ــذا املش ــا ه ــي يحمله ــرة الت ــة والذاك الرمزي

ــاعات  ــع س ــة، وم ــر. ويف املحّصل ــايف آخ ــهد ثق ــا كل مش كم

املســاء كل يــوم، بعــد انتهــاء النشــاط التجــاري النهــاري، كان 

ــة  ــاءات مغلق ــل فض ــدأ داخ ــطينين يب ــال الفلس ــاط الرج نش

ــة داخــل مدينــة، ال  تشــكل مشــهًدا بمثابــة مدينــة أخــرى ليليّ

تخفــى تماًمــا عــن أنظــار الســلطة املتمثّلــة باألبــراج الســكنية 

االســتيطانية املحاذيــة، لكنهــا تنجــح يف التــواري عنهــا بشــكل 

كبــر.

ــرى  ــي األخ ــاب املقاه ــح وأصح ــن الص ــن محس ــم يك ل

ــد  ــكان الوحي ــّق امل ــة وبح ــب املدين ــن رأوا بقل ــدون الذي الوحي

الــذي بإمكانهــم أن يقيمــوا مصالحهــم التجاريــة فيــه، 

ــية  ــة والسياس ــة، واالقتصادي ــا الرمزي ــرة، منه ــباب كث وألس

املحليــة والعامليــة. خــال العقــد األخــر مــن القــرن العريــن 

خلــت املنطقــة ممــا تبقــى فيهــا مــن العائــات اليهوديــة )مــن 

ــر  ــذ يف أُط ــذي تتلم ــايل ال ــة الح ــس البلدي ــة رئي ــا عائل ضمنه

ــاء  ــاً إىل األحي ــال جنوب ــرت االنتق ــي آث ــة( الت ــواة التوراتي الن

الجديــدة. كذلــك، ومــع تطــور مراكــز تجاريــة عريّــة أخــرى 

يف املناطــق اليهوديــة، فقــدت املنطقــة القديمــة حيويتهــا 

بحيــث أغلــق التجــار اليهــود، املتقدمــون يف الســن بمعظمهــم، 

متاجرهــم التــي لــم تعــد تجنــي أرباًحــا. هــذا التحــول رافقــه 

ــت  ــة، فتحّول ــى التحتي ــلطات للبن ــل الس ــن قب ــرٌ م ــال كب إهم
ــام«.  ــراغ وحط ــي »ف ــم يعقوب ــماه حايي ــا أس ــة إىل م املنطق

لكــن هــذا الوضــع لــم يــدم طويــًا ورسعــان مــا التفــت أهــل 

ــدأوا بمــلء  ــا، فب ــة إىل مدينتهــم وإىل فرصتهــم يف إحيائه املدين

هــذا الفــراغ. يف العــام 1996 نجــح أهــل اللــد يف افتتاح مســجد 

دهمــش بعــد أن كان مغلًقــا منــذ احتلــت الحــركات الصهيونيــة 

ــه،  ــك في ــا ال ش ــا. مم ــع مجازره ــه أبش ــت في ــة وارتكب املدين

فــان اســتعادة املســجد كانــت مــؤرًشا ونقطــة انطــاق لعمليــة 

االســتعادة األكــر. فمثلمــا ُرّمــم املســجُد بعــد أن أزيلــت آثــار 

الدمــاء والرصــاص عــن جدرانــه، رشَع أهــل البلــدة يف العــودة 

ــا.  ــلطة فيه ــع الس ــتغلن تراج ــه مس ــة ب ــة املحيط إىل املنطق

ــتهلكن  ــح ال كمس ــاب مصال ــادوا كأصح ــرة ع ــذه امل ــن ه لك

فقــط، فقامــوا بــراء متاجــر مــن رشكات حكوميــة واســتئجار 

دكاكــن عــى وشــك اإلغــاق وترميــم ســاحات ومبــاٍن مهملــة 

ــل  ــا فع ــا كم ــم، تماًم ــا متاجره ــوا فيه ــا ليقيم ــة جزئيً ومهّدم

ــة  ــه بضع ــد أن كان في ــذا وبع ــاه. هك ــح يف مقه ــن الص محس

ــّج  ــدة يع ــب البل ــح قل ــطينية أصب ــد فلس ــة بأي ــاٍل تجاري مح

ــرّواد  ــًا ب ــطينين، ولي ــتهلكن الفلس ــار واملس ــاًرا بالتج نه

ــاعات  ــة لس ــى مفتوح ــي تبق ــم الت ــض املطاع ــي وبع املقاه

ــرة. متأخ

ــط يف  ــطيني ينش ــهد الفلس ــذا املش ــن أن ه ــم م ــى الرغ  ع

منطقــة تحــت ســيطرة الدولــة بــل ويعــود جــزء مــن مبانيهــا 
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وأراضيهــا إىل رشكات حكوميــة، فقــد غــدا قلــب املدينــة يُعــرف 

ــاد  ــة«. ع ــة عربي ــتوطنن »منطق ــان املس ــى بلس ــمى حت ويس

ــطينين  ــودة الفلس ــل ع ــطينيًا بفع ــون فلس ــة ليك ــب املدين قل

وتموضعهــم فيــه مــن جديــد. تموضــٌع فعــيل ومرئــي وليــس 

ــلطات  ــلبت الس ــعب س ــن ش ــزء م ــط. كج ــا فق ــاكًا رمزيً امت

الصهيونيــة منــه بنيــة املــكان والزمــان الــذي كان مــن املمكــن 

ــد  ــطينيو الل ــام فلس ــي، ق ــادي واالجتماع ــه امل ــزز إنتاج أن يع

عــى الرغــم مــن قيــود الواقــع االســتعماري باســرداد ملكيــة 

ــان  ــكان وزم ــع يف م ــودة والتموض ــطة الع ــة بواس ــذه البني ه

ــن  ــزءًا م ــة ج ــال املدين ــل احت ــذي كان قب ــة ال ــب املدين قل

هــذه البنيــة وركيــزة اقتصاديــة واجتماعية. ممــا ال شــك فيــه 

ــل  ــد، ب ــى الل ــًرا ع ــس ح ــاري لي ــز تج ــو ملرك ــذا النم أن ه

ــدن  ــل ظاهــرًة أخــذت باالنتشــار يف امل ــه يمثّ ــول إن يمكــن الق

ــر  ــى أث ــن ع ــن األخري ــال العقدي ــطينية خ ــدات الفلس والبل

تحــوالت اقتصاديــة محليــة وعامليــة. وليســت هــذه االســتعادة 

ــام 1948  ــة ع ــز يف األرايض املحتل ــدة للحي ــطينية الوحي الفلس

ــك،  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــو خ ــا ه ــطيني يف حيف ــروع الفلس وامل

ــى  ــد - ع ــّداوي اعتم ــروع الل ــا امل ــا- كم ــد أيًض ــذي اعتم وال

ــور  ــود والتط ــز الوج ــة لتعزي ــطينين إىل املدين ــرة الفلس هج

فيهــا. لكــن املــروع اللــداوي الــذي أُنجــز دون أن تلتفــت إليــه 

ــة  ــيل للمنطق ــرداده الفع ــز باس ــروع متمي ــو م ــار، ه األبص

التــي ُســلبت عــام 1948. 

أُضيفــت هــذه االســتعادة الفلســطينية إىل اســتعادة أخــرى 

لحــي »رمــات أشــكول« الــذي بُنــي لصالــح املهاجريــن اليهــود 

يف ســتينيات القــرن املــايض عــى املســاحة التــي كانــت عليهــا 

مدينــة اللــد التاريخيــة قبــل أن تتوســع إىل الغــرب خــال فــرة 

ــو  ــعينيات ه ــال التس ــول خ ــذي تح ــي، وال ــداب الريطان االنت

ــطينية  ــات الفلس ــول العائ ــة دخ ــة نتيج ــة عربي ــر ملنطق اآلخ

إىل الشــقق الســكنية التــي خلــت تدريجيًــا مــن عائــات 

ــة.  ــوب املدين ــاء أفضــل جن املســتوطنن بعــد انتقالهــم إىل أحي

بهــذا تمــت بشــكل مــن األشــكال اســتعادة الحيــز الــذي كانــت 

عليــه املدينــة قبــل احتالهــا، وصــارت غالبيــة ســكان املدينــة 

وتجارهــا والناشــطن فيهــا، ليــًا ونهــاًرا، مــن الفلســطينين. 

كل هــذا يُضــاف، ويشــكّل امتــداًدا جغرافيًــا، لألحيــاء العربيــة 

ــذي  ــراء« ال ــة الخ ــرب، »الواح ــمال والغ ــن الش ــة م املحيط

بُنــي كحــي عربــي يف الســبعينيات انتقلــت إليــه عائــات حــي 

ــي كان  ــنر« الت ــة« و»ش ــط« و»املحط ــامخ حي ــة. و»س املحط

ــة  ــن منطق ــت م ــي قدم ــات الت ــن العائ ــكانها م ــم س معظ

ــاء  ــذه األحي ــكن ه ــتينيّات. يس ــن الس ــداء م ــبع ابت ــر الس ب

ــة  ــر كأي قري ــا، وتظه ــٍة يملكونه ــوٍت أرضي ــطينيون يف بي فلس

عربيــة أخــرى مــن ناحيــة وضــوح حدودهــا ومعاملهــا، وتشــبه 

يف ذلــك أحيــاء الجواريــش والربــاط يف مدينــة الرملــة املجــاورة. 

لكــن مــا يميــز هــذا التطــور يف اللــد هــو أن كل هــذه األحيــاء 

ــص  ــر املرخ ــاء غ ــى البن ــا ع ــاًدا أيًض ــورت اعتم ــي تط الت

ــا عنهــا، باتــت تشــكل مــع البلــدة  مــن قبــل الســلطات ورغًم

القديمــة وحــي »رمــات اشــكول« امُلســتعاديْن منطقــة واســعة 

معظمهــا الســاحق فلســطيني، كمــا لــو أنهــا بلــدة فلســطينية 

ــدة اليهوديــة التــي توســعت  كبــرة تقــع إىل الشــمال مــن البل

ــوب. إىل الجن

عــزز هــذا اإلنجــاز يف العــودة الناشــطة إىل منطقــة رمزيــة 

تجســد تاريًخــا جمعيـًـا فلســطينيًا التضامــن الجمعي والشــعور 

باالنتمــاء للمــكان الــذي صــار بنفســه عنــًرا وســيًطا وفاعــًا 

يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة الحيّزيــة هــذه. ال شــك أن هــذا 

ــدف إىل  ــي ته ــلطة الت ــات الس ــّدى سياس ــاوٌم يتح ــل مق فع

ــام  ــة ع ــدن املحتل ــطيني يف امل ــي فلس ــور جمع ــع أي ظه قم

1948. وهــو فعــٌل يحمــل معانــي قوميــة فلســطينية ترمــز إىل 

العــودة املشــتهاة والتجمــع بعــد الشــتات. مــن الصعــب عــدم 

رؤيــة هــذه املركَــزة الفلســطينية لهــذا املــكان والزمــان الــذي 

كان جــزءًا مــن نســيٍج مدينــٍي فلســطيني كعــودة فعليــة وإن 

ــكان  ــد باإلم ــم يع ــك ل ــة لذل ــة. نتيج ــدودة ومحلي ــت مح كان

رؤيــة قلــب املدينــة أثــًرا يكــون فيــه الفلســطيني شــبًحا كمــا 

ــود  ــن الوج ــل م ــرت بالكام ــي ُطه ــدن الت ــال يف امُل ــو الح ه

ضيفــت هــذه االســتعادة الفلســطينية إلــى اســتعادة أخــرى لحــي »رمــات أشــكول« 
ُ
أ

الــذي ُبنــي لصالــح المهاجريــن اليهــود فــي ســتينيات القــرن الماضــي علــى المســاحة 

التــي كانــت عليهــا مدينــة اللــد التاريخيــة قبــل أن تتوســع إلــى الغــرب خــالل فتــرة 

ــة  ــة عربي ــر لمنطق ــو اآلخ ــعينيات ه ــالل التس ــول خ ــذي تح ــي، وال ــداب البريطان االنت

ــا  نتيجــة دخــول العائــالت الفلســطينية إلــى الشــقق الســكنية التــي خلــت تدريجًي

مــن عائــالت المســتوطنين بعــد انتقالهــم إلــى أحيــاء أفضــل جنــوب المدينــة.
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الفلســطيني. الوجــود الفلســطيني اليــوم يف قلــب املدينــة حقيقة 

وليــس هيروتوبيــاً يذكرنــا فقــط بفلســطن والاجئــن. وجــود 

شــاهد عــى فلســطن التــي مــا زالــت حيــة. عــودة ال تهــدف 

ــق املنطقــة وتخليدهــا كموقــع مــن »مواقــع الذاكــرة«  إىل توثي

الفلســطينية - كمــا تفعــل عــى ســبيل املثــال مســرات العــودة 

ــة التــي يمكــن القــول عنهــا اســتناًدا عــى بيــر نــورا  الرمزي

ــد  ــم يع ــيء ل ــل ل ــر كام ــكايل وغ ــتحضار إش ــا »اس بأنه

ــطينين  ــودة فلس ــة لع ــة كامل ــة ُمعاش ــا تجرب ــا«. إنه قائًم

ــا طويــًا، حتــى لــو كان هــذا  ملــكان وزمــان غابــوا عنــه زمنً

الحضــور املســتمّر محــدوًدا وخاضًعــا لرقابــة الســلطة. حضوٌر 

يجّســد املــايض والحــارض الفلســطيني يف الفضــاء االســتعماري، 

ويبــث يف داخلــه رمــوًزا وتمثـّـات ثقافيّــة واضحــة تشــر إليــه 

وتحــدده كفلســطيني. 

الغزو االستيطاني الُمستِجّد
رضب هــذا التطــور الــذي فصــَل إىل حــد كبــر بــن 

ــح  ــة ومســتوطنيها بعــرض الحائــط املصطل فلســطينيي املدين

ــذي  ــداد ال ــذا االمت ــل ه ــة«. قوب ــة املختلط ــتعماري »املدين االس

ــة متاخمــة  ــة عربي شــكّل منطقــة مــن املمكــن رؤيتهــا كمدين

ــه وتقويضــه  ــة بمحــاوالت الســلطة الحــّد من ــة اليهودي للمدين

ــرة  ــتيطانية كب ــاريع اس ــطة مش ــمال بواس ــة الش ــن جه م

أبرزهــا: املنطقــة الصناعيــة والبنكيّــة التــي أقيمــت إىل الشــمال 

مــن حــي الواحــة الخــراء؛ والحــي الســكني »جانــي أفيــف« 

الــذي بُنــي لصالــح املســتوطنن الــروس إىل الشــمال مــن حيــْي 

ــده ال  ــارج وح ــن الخ ــض م ــذا التقوي ــنر. لكن ه ــة وش املحط

ــيطرة  ــن الس ــلطة م ــه الس ــروم إلي ــا ت ــؤدي إىل م ــه أن ي يمكن

مــن جديــد عــى املناطــق املســتعادة بأيــِد فلســطينية، إذن ال بد 

مــن إجــراءات أخــرى لتحقيــق هــذا الهــدف. مــن املهــم التأكيد 

ــا  ــن يوم ــم تك ــي ل ــة الت ــاء العربي ــن األحي ــدث ع ــا ال نتح أنن

ــاورة  ــرى مج ــا ق ــو أنه ــا ل ــت كم ــي بُني ــة، والت ــاءً يهودي أحي

للمدينــة يســتعيص الدخــول اليهــا، إنمــا نتحــدث عــن األحيــاء 

ــنن  ــرات الس ــدار ع ــى م ــة« ع ــاء يهودي ــت »أحي ــي كان الت

قبــل أن تُســتعاد، والتــي مــا زال جــزءٌ مــن أراضيهــا مملــوكًا 

للســلطات االســتعمارية. كان للســلطات مخطــط آخر الســتعادة 

هــذه األحيــاء بواســطة التغلغــل فيهــا وليــس تقويضهــا فقــط. 

ألن التغلغــل يعــد أمــًرا صعبـًـا يف منطقــة يعترهــا املســتوطنون 

خطــرة فقــد اتجهــت الســلطات إىل االســتعانة بمجموعــة 

ــة«.  ــواة التوراتي ــي »الن ــة ه ــة عنري أيديولوجي

يف دراســتها »اســتيطان )النــواة التوراتيــة( يف بلــدات 

ــة  ــن القومي ــا ب ــل: م ــة يف إرسائي ــدن املختلط ــراف وامل األط

ــز  ــمارياهو بالركي ــل ش ــوم ياعي ــة« )2020( تق والنيوليرالي

ــص  ــد، وتخل ــتيطانية يف الل ــة االس ــذه املجموع ــل ه ــى عم ع

ــع  ــن املجتم ــات م ــارش جه ــكل مب ــوكل بش ــة ت إىل إن الدول

ــا  ــذ مخّططاته ــة لتنفي ــة اإلرسائيلي ــوى االقتصادي ــي والق املدن

ــيما  ــام 48 ال س ــة ع ــطينية املحتل ــدن الفلس ــتيطانية يف امل االس

مدينــة اللــد.8 يف مقابــات أجرتهــا مــع قــادة »النــواة التوراتية« 

رّصح هــؤالء بشــكل ال يقبــل التأويــل بأنهــم يســتهدفون األحياء 

ــا:  ــيطرة عليه ــتعادة الس ــى اس ــون ع ــة ويعمل العربي

»لــن يختفــي العــرب، ال مــن اللــد وال مــن إرسائيــل... 

فمــا نفعــل نحــن حاليـًـا؟ إننــا نعيــد ســيادتنا عــى الحــي، 

نعيــد الفخــر والكربيــاء لليهــود، هنــاك أعــالم إرسائيــل يف 

يــوم االســتقالل...  الهــدف هــو أن نصــل إىل وضــع نكــون 

ــي، وأن  ــة للح ــزة الثقافي ــبة للميّ ــّرر بالنس ــن يق ــه م في

ــوس،  ــام درايف ــة«- نوع ــوارع يهودي ــواء الش ــون أج تك

أحــد مؤّســي »البــؤرة التوراتيــة« يف اللــد.

»إن دفــع اللــد قدًمــا هــو واجــب ال يقــل أهميــة عــن 

ــواة  ــام للن ــر الع ــر- املدي ــيلو هندل ــس« ش ــة يف نابل اإلقام

التوراتيــة )ص 137-13٦(

تشــكلت البــؤرة االســتيطانية األوىل ســنة 1996 حــول 

مدرســة دينيــة أقيمــت للشــباب اليهــود، وشــملت خــال ســنة 

ــه  ــاعدة وتوجي ــة - بمس ــت املجموع ــن أرسة. نجح 2000 ثاث

مــن البلديــة وأعضــاء كنيســت ووزارة اإلســكان وبدعــم معلــن 

مــن رئيــس الــوزراء آنــذاك أريئيــل شــارون - يف إنشــاء مجمــع 

»رمــات الياشــيف« يف القســم الغربــي مــن البلــدة بعــد تهجــر 

عــدد مــن العائــات الفلســطينية والبيــوت التــي كانــت 

ــا  ــة أفراده ــي كان غالبي ــات الت ــت أوىل العائ ــكنها. دخل تس

ــع  ــّزة إىل املجّم ــة وغ ــة الغربي ــتوطنن يف الضف ــل مس باألص

االســتيطاني عــام 2006 وبلغــت مئــات العائــات عــام 2016. 

منــذ ذلــك الحــن ال يتوقــف املــروع الســكني عــن التوســع، 

ــدارس  ــة وامل ــة والديني ــة والثقافي ــات الربوي ــك املؤّسس كذل

ــع.  ــكان املجّم ــت لس ــي خصص ــة الت ــق العام ــة والحدائ الديني

ــرة  ــى املق ــدة وع ــى كل البل ــل ع ــي تط ــراج الت ــب األب إىل جان

اإلســامية املحاذيــة، ويف قلــب البلــدة، رشعــت املجموعــة 

االســتيطانية بإنعــاش عــدد مــن كنــس العبــادة التــي ُهِجــرت 

ــوالت  ــت بج ــنن، وقام ــر الس ــا ع ــد إليه ــن يف ــد م ــم تج أو ل

ومســرات اســتفزازية، وافتتحــت املركــز الجماهــري الــذي كان 

ــت يف رشاء  ــا نجح ــه، كم ــتولت علي ــة واس ــرة طويل ــا ف مغلًق

عــرات الشــقق الســكنية يف حــي »رمات أشــكول« مــن رشكات 

حكوميــة وعائــات عربيــة ويهوديــة أيضــاً ليحولــوا دون بيعهــا 

ــكرية. ويف  ــة وعس ــة ديني ــه مدرس ــأت بمحاذات ــرب، وأنش للع
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ــدي  ــس البل ــًدا يف املجل ــة جي ــت املجموع ــه تغلغل ــت نفس الوق

ومؤسســاته، وتبــوأ زعماؤهــا مراتــب مهمــة يف البلديــة مّما أدى 

ــتعانة  ــا باالس ــيطرة وتكثيفه ــادة الس ــاوالت إع ــع مح إىل ترسي

ــة  ــا« وجمعي ــي عكيف ــرى كـــ »بن ــتيطانية أخ ــات اس بمجموع

»أياليــم« التــي أقامــت قريــة طابيــة ومرافــق تعليميــة ودينيــة 

تضــم عــرات الطــاب يف املتنــزه القريــب مــن مجمــع »رمــات 

الياشــيف«، إىل جانــب تطويــر أحيــاء وخدمــات جديــدة أخــرى 

ــن  ــدة ع ــرى بعي ــق أخ ــدد يف مناط ــتوطنن الج ــح املس لصال

ــطينية. ــدة الفلس البل

ــدة  ــل البل ــل أه ــن قب ــتيطاني م ــور االس ــذا التط ــل ه قوب

ــر  ــاس يف تقاري ــن باألس ــا تب ــر، كم ــذر كب ــطينين بح الفلس

ــت خــال هــذه الســنن  ــذاك، فقــد حصل ــة نــرت آن صحافي

ــدة، لكــن رسعــان مــا  مواجهــات بــن املســتوطنن وأهــل البل

ــر -  ــارت التقاري ــا أش ــا - كم ــيطرة، لكنه ــع للس ــت تخض كان

كانــت توحــي بانفجــار ومواجهــة حتميــن وأكــر حجًمــا. أحــد 

التقاريــر الــذي اســتعرض الظاهــرة االســتيطانية ومــا يقابلــه 

مــن غضــب كان لصحيفــة هآرتــس عــام 2013؛ أي قبــل هبــة 

ــتيطانية«  ــة اس ــوان »«قبض ــل عن ــوام، حم ــة أع ــار بثماني أي

ــد التــي  دينيــة عــى أنقــاض حــي عربــي تهــدد يف تفجــر الل

ــيل«.9  تغ

jحققــت هــذه النبــوءة مــن خــال مواجهــات هبــة 

ــم  ــب مدينته ــة قل ــطينيو املدين ــذ فلس ــد اتخ ــار 2021. لق أي

مرسًحــا  جديــد،  مــن  وامُلهــّدد  امُلســتعاد،  الفلســطينية 

ــى  ــطينية ع ــيطرة الفلس ــذه الس ــت ه ــد قوبل ــم. وق الحتجاجه

ــل  ــن قب ــاس م ــة باألس ــاج براس ــذا االحتج ــة وه ــب املدين قل

مســتوطني النــواة التوراتيــة املســلحن، وبدعــم مــن املؤسســة 

ــاءوا  ــتوطنن ج ــة ملس ــرى عنري ــات أخ ــكرية ومجموع العس

ــة. ــارج املدين ــن خ م

ــد  ــا، وق ــة جليً ــنوات طويل ــراع لس ــذا ال ــن ه ــم يك ل

ــذا  ــع. ه ــاق واس ــى نط ــور، وع ــات إىل الن ــه املواجه أخرجت

باعتقــادي مــا يقــف وراء ردة فعــل الســلطة الرســة، بحيــث 

أنهــا رأت يف املشــهد املدينــي الفلســطيني الجديــد تهديــًدا جديـًـا 

لســيطرتها، ورأت يف االحتجــاج - خاصــة أنــه يتمركــز فيــه - إن 

لــم يُقمــع، اعراًفــا وقبــواًل باإلنجــاز الفلســطيني، وهــو مــا ال 

ــن  ــا يمك ــتعمارية. من هن ــلطة اس ــه أي س ــل ب ــن أن تقب يمك

فهــم حــّدة املواجهــات عــى أنهــا اســتمرار لــراع طويــل بــن 

ــة  ــيل ملواجه ــور ج ــا ظه ــى أنه ــد، وع ــم بع ــم يُحس ــن ل طرف

ربمــا قــد عمــد الطرفــان طويــًا لعــدم الجهــر بهــا ألن ذلــك 

كان سيشــكل تهديــًدا عــى مروعيهمــا؛ اإلنجــاز الفلســطيني يف 

ــة، ومســاعي الســلطة االســتعمارية  ــز مــن جه اســتعادة الحي

الجاريــة للســيطرة عليــه مجــدًدا مــن جهــة أخــرى. 

ــح  ــن الص ــاح محس ــى افتت ــنوات ع ــر س ــرور ع ــد م بع

املقهــى، أبلغتــه البلديــة بــأن عليــه إخــاء املبنــى وتســليمه لهــا 

ــل  ــا انتق ــا. مرغًم ــًدا له ــًرا جدي ــه مق ــي مكان ــررت أن تبن إذ ق

ــن  ــاحة آخري ــًى وس ــون إىل مبن ــاه املخلص ــن ورواد مقه محس

بمحــاذات ميــدان جامــع دهمــش الــذي تُطلــق عليــه الســلطات 

يف مفارقــة قاســية »ميــدان البلمــاح” نســبة للوحــدة العســكرية 

ــّرة  ــن م ــة، لك ــال النكب ــع خ ــزرة يف الجام ــذت املج ــي نف الت

ــم  ــا.  ل ــاحته ويرّمم ــى وس ــف املبن ــل أن يُنظ ــس قب ــرى لي أخ

أكــن ألجــد مــا يــدل عــى الــراع عــى قلــب املدينــة أفضــل 

مــن هاتــن املحطتــن يف حيــاة املقهــى، األوىل إعمــاره مــن بــن 

الــركام وافتتاحــه األول للجمهــور، والثانيــة إخــاء املبنــى بأمــٍر 

مــن الســلطات وهدمــه وتموضعــه يف مبنــى آخــر بعــد ترميمه.

بعــد مــرور شــهرين عــى املواجهــات، افتُتــح مبنــى البلديــة 

ــه  ــذي كان علي ــه ال ــكان نفس ــى امل ــم ع ــذي أقي ــد ال الجدي

ــس  ــى املجل ــن مبن ــدودة ع ــاًرا مع ــد أمت ــذي يبع ــى، ال املقه

البلــدي الفلســطيني املســلوب واملــروك منــذ العــام 48. دخــل 

إىل هــذا املبنــى الضخــم الــذي يشــبه القــاع وامُلحــاط ببيــوت 

قلــب املدينــة املتواضعــة، مديــر عــام البلديــة املؤســس للنــواة 

ــط  ــع خط ــا يف وض ــتمر حتًم ــه اس ــه. ومن ــة وجماعت التوراتي

أكثــر رشاســة لتهويــد قلــب املدينــة، ألنــه أيًضــا ال يُعقــل وفًقــا 

ملنطقهــم أن تعمــل البلديــة وتســتقبل منتفعيهــا مــن اليهــود يف 

»منطقــة عربيــة« ربمــا تنتفــع اقتصاديـًـا مــن ذلــك. أكثــر مــن 

أي مــروع اســتيطاني آخــر، جــاء مبنــى البلديــة الضخــم هذا 

بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى افتتــاح محســن الصــح المقهــى، أبلغتــه البلديــة بــأن 

عليــه إخــالء المبنــى وتســليمه لهــا إذ قــررت أن تبنــي مكانــه مقــًرا جديــًدا لهــا. مرغًمــا 

انتقــل محســن ورواد مقهــاه المخلصــون إلــى مبنــًى وســاحة آخريــن بمحــاذات 

ــدان  ــية »مي ــة قاس ــي مفارق ــلطات ف ــه الس ــق علي طل
ُ

ــذي ت ــش ال ــع دهم ــدان جام مي

البلمــاح« نســبة للوحــدة العســكرية التــي نفــذت المجــزرة فــي الجامــع خــالل النكبــة.
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ليعلــن أن ال نيّــة للســلطات يف إبقــاء الحــال يف قلــب املدينــة كما 

هــو، وبأننــا أمــام مرحلــة جديــدة مــن التهويــد. لقــد أضيــف 

ــيف«  ــات اليش ــراج »رم ــع إىل أب ــاز واملرتف ــى النش ــذا املبن ه

الســكنية االســتيطانية القريبــة، ومًعــا قامــوا بتحســن الجهــاز 

ــه  ــل رؤيت ــعوا حق ــتعماري، ووّس ــي االس ــي البانوبتيكون الرقاب

وباتــت داللــة عــى القــوة والســيطرة. 

ــاء  ــد يف األحي ــتيطان الجدي ــف االس ــكان وص إذا كان باإلم

ــطينية  ــدن الفلس ــا يف امل ــد كم ــة الل ــة ملدين ــة الجنوبي اليهودي

ــي  ــتطباق إثن ــة اس ــه عملي ــى أن ــام 48 ع ــة ع ــرى املحتل االخ

القومــي  اإلثنــي  املنطقــّن  بــن  الدولــة  فيهــا  تدمــج 

واالقتصــادي،10 فإنــه مــن الصعــب رؤية النمــوذج االســتيطاني 

ــد  ــة الل ــا مدين ــت عليه ــي كان ــق الت ــتهدف املناط ــذي يس ال

ــا  ــتيطان كم ــذا االس ــه. ه ــق نفس ــا للمنط ــطينية وفًق الفلس

ــة  ــو بالدرج ــهم ه ــه أنفس ــن علي ــن القائم ــا م ــتدل أيًض يُس

األوىل أيديولوجــي صهيونــي كالــذي يميّــز االســتيطان يف املــدن 

الفلســطينية املحتلــة عــام 1967 مثــل القــدس والخليــل 

ونابلــس، واملجموعــات االســتيطانية فيــه مثــل »إلعــاد« 

ــة  ــة يهودي ــاد عقائدي ــد أبع ــس للّ ــم”. لي ــرت كوهاني و«عط

خاصــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لهــذه املــدن، لكنها اكتســبت 

ــيادة  ــى الس ــة ع ــة دال ــة مهم ــة رمزي ــا مكان ــد احتاله عن

اإلرسائيليــة وإخضــاع الفلســطيني. لذلــك لــم تكتــف الســلطات 

بالحــل األســهل وهــو تعزيــز األحيــاء اليهوديــة جنــوب املدينــة 

أو تطويــق االمتــداد الفلســطيني فيهــا مــن الشــمال، إنما ســعت 

ــرى  ــي األخ ــد ه ــي تُع ــطينية الت ــاء الفلس ــل يف األحي إىل التغلغ

ــب  ــا طل ــا كم ــتوطنن. تماًم ــبة للمس ــرة« بالنس ــق خط »مناط

ــا  ــذي طامل ــارون ال ــل ش ــتيطان األول أريئي ــل االس ــم رج منه

قــال إن »احتــال األرض ال يكفــي لفــرض الســيادة اإلرسائيليــة 

عــى فلســطن بــل إن الحضــور اليهــودي الفعــيل عــى األرض 

ــي ال  ــوازن الديمغــرايف اإليجاب ــأن »الت ــك، وب هــو الضامــن لذل

ــى  ــيطرة ع ــة الس ــب بغي ــى األرض. يج ــيطرة ع ــا الس يمنحن

ــل  ــا يف الجلي األرض اإلقامــة يف العديــد مــن املناطــق كمــا فعلن

ــتيطان  ــكال اس ــل أش ــه مقاب ــاك«. إذن فإن ــد هن ــأن املراص بش

حاليــة أخــرى يف مناطــق أخــرى، يهــدف ذلــك الــذي يســتهدف 

بلــدة اللــد الفلســطينية عــى وجــه الخصــوص إىل الســيطرة عى 

ــة. ــة املهم ــة الرمزي ــز ذي املكان ــى الحيّ األرض وع

الخاتمة الخالصة
ــز الــذي  رصــدت هــذه الورقــة الــراع الراهــن عــى الحيّ

ــن  ــام 1948 ب ــا ع ــل احتاله ــد قب ــة الل ــه مدين ــت علي كان

ــة  ــة املتمثل ــلّطة اإلرسائيليّ ــطينيّن والس ــة الفلس ــكّان املدين س

ــة  ــد قص ــة«. تفي ــواة التوراتي ــتيطانية »الن ــا االس ــد أذرعه بأح

ــال  ــى الرج ــة مقه ــا قص ــاءت عليه ــي أض ــراع الت ــذا ال ه

الفلســطينين أن تغيــرات حدثــت عــى مســتوى املــادة والوعــي 

لصالــح الســكّان الفلســطينيّن ألســباب عــدة وخــال العقــود 

ــز، وصلــت إىل حــد ’اســتعادة’  الثاثــة األخــرة عــى هــذا الحيّ

ــذه  ــة، وأن ه ــطينيي املدين ــل فلس ــن قب ــه م ــه وزمان مكان

التغيــرات أدت بالدولــة عــر املجموعــة االســتيطانية إىل تكريس 

ــذه  ــم ه ــل لج ــن أج ــا م ــاعيها وموارده ــن مس ــر م ــدر كب ق

التغيــرات، واســتعادة الســيطرة عــى هــذه املنطقــة املشــتهاة 

لــكا طــريف الــراع، ملــا فيهــا مــن رمزيّــة تجســد مــن ناحيــة 

ــة عــى  ــة أخــرى الدال ــا فلســطينيًا، ومــن ناحي ــا جمعيً تاريًخ

ــيادة  ــة والس ــاع املدين ــة يف إخض ــة الصهيوني ــاح الحرك نج

ــز  ــرس هــذا التطــّور يف الــراع املســتمر عــى الحيّ ــا. يُف عليه

ــد خــال  ــي شــهدتها الل ــز املواجهــات الت ــد تميّ ــي يف الل املدين

ــرص  ــرف ح ــكل ط ــا. ف ــة حدته ــن ناحي ــار 2021 م ــة أي هب

أن تكــون صــورة »النــر« مــن نصيبــه، وليــس مــن نصيــب 

الطــرف اآلخــر، خشــية أن يــؤدي ذلــك إىل توقــف مروعــه يف 

قلــب املدينــة أو تراجعــه. عى وجــه الخصــوص، رأت الســلطات 

ــا  ــًدا جديً ــز تهدي ــذا الحيّ ــد يف ه ــطيني الجدي ــهد الفلس يف املش

لســيطرتها، ورأت يف االحتجــاج - خاصــة أنــه يتمركــز فيــه-  إن 

لــم يُقمــع، اعراًفــا وقبــواًل باإلنجــاز الفلســطيني، وهــو مــا ال 

يمكــن أن تقبــل بــه الســلطة االســتعمارية. 

ــوذج  ــال لنم ــا كمث ــروح هن ــتيطان املط ــكل االس ــي ش يأت

ــة  ــة الصهيوني ــا واملمارس ــن األيديولوجي ــع م ــتيطان الناب االس

ــدن  ــز امل ــي ملراك ــز املكان ــى الحيّ ــيطرة ع ــي إىل الس والرام

املحتلــة ودحــض وجــود الفلســطيني فيــه ال ســيما املــدن التــي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــذه الناحي ــن ه ــام 1948. م ــت ع أُحتل

اختــاف الحيثيــات السياســية واالجتماعيــة، فممكــن االفــراض 

ــك  ــر تل ــد كب ــبه إىل ح ــد تش ــد ق ــة يف الل ــذه الديناميكي أن ه

ــز املدينــة الفلســطينية التاريخيــة األخــرى الوحيــدة  التــي تميّ

ــا،  ــة فيه ــكلون األغلبي ــطينيون يش ــا الفلس ــي أهله ــي بق الت

ــد  ــة الل ــب مدين وهــي عــكّا. جعــل االســرداد الفلســطيني لقل

ــن  ــة م ــكا القديم ــة ع ــع يف مدين ــابًها للوض ــا مش ــع فيه الوض

ناحيــة أنهــا تحــت أيــد فلســطينية وتحــاول الســلطة االســتياء 

ــس  ــد امُلســتعاد لي ــب الل ــا عــر مشــاريع اســتيطانية. قل عليه

ــة  ــية واالقتصادي ــن النفس ــن الناحيت ــتهى م ــا وال مش تاريخيً

مثــل عــكّا القديمــة، فكاهمــا يُعــّدان اليــوم »مناطــق عربيــة« 

ــد  ــرى، يجس ــاحل األخ ــدن الس ــن م ــر م ــد. أكث ــه التهوي تواج

ــد  ــن الل ــتعَمر يف كل م ــتعِمر واملس ــن املس ــتمّر ب ــراع املس ال

ــن  ــر. يمك ــداٍن آخ ــن فق ــوف م ــة والخ ــة النكب ــكا راهني وع
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ــا يتوفــر  ــا قــد توفــر يف املدينتــن، قلّم القــول إن عنــًرا مهمًّ

ــة  ــو إمكاني ــام 48، وه ــة ع ــدن األرض املحتل ــطينيي م لفلس

الفقــدان. فقــدان مــا اســتُعيد يف اللــد وفقــدان مــا اســتمر فيــه 

البقــاء والصمــود يف عــكا. هــذان اإلنجــازان همــا مــا يقــف وراء 

ــة  ــواة التوراتي ــطة الن ــاص بواس ــتيطاني الخ ــتهداف االس االس

لكلتــا املدينتــن، وإمكانيــة فقدانهمــا تقــف وراء تميــز أحــداث 

أيــار األخــرة يف كلتــا املدينتــن مــن حيــث الحــّدة. 

الهوامش
ــة«  ــواة التوراتي ــة »الن ــان مجموع ــق بلس ــر، الناط 1  دورون ميلت

ــيف«  ــات الياش ــتيطاني »رم ــع االس ــأة املجّم ــن نش ــتيطانية ع االس

عــام 2006 عــى أنقــاض البيــوت الغربيــة لبلــدة اللــد املنكوبــة منــذ 

ــي  ــون الثان ــخ 14 كان ــع nrg، بتاري ــة موق ــة صحفي 1948، مقابل

.2014

ــح مــن ســكان اللــد عــن نشــأة مقهــاه عــام 2004 يف  2  محســن الصِّ

قلــب املدينــة املنكــوب عــى بعــد عــرشات األمتــار مــن أبــراج »رمــات 

ــران  ــخ 21 حزي ــى بتاري ــة يف املقه ــتيطانية، محادث ــيف« االس الياش

 .2015

ــب:  ــل أبي ــة، )ت ــة متصدع ــكو، مدين ــل مونرس ــر/ي، دانيئي 3  انظ

بابــل، 2020(. باإلضافــة إىل شــمارياهو - يشــورون ياعيــل، 2020. 

ــدن  ــراف وامل ــدات األط ــة يف بل ــواة التوراتي ــتيطان الن ــة اس »سياس

ــة  ــة«، أطروح ــة والنيوليربالي ــني القومي ــا ب ــل: م ــة يف إرسائي املختلط

ــل  ــبع؛ ياعي ــر الس ــب، ب ــون يف النق ــن غوري ــة ب ــوراة، جامع دكت

شــمارياهو - يشــورون، 2021، »ازدواجيــة أخــالق التعايــش: 

اســتطباق إثنــي يف املــدن املختلطــة«، تيئوريــا ووبيكــورت )نظريــة 

ــع  ــرى إىل أن دواف ــاث أخ ــات وأبح ــذه الدراس ــر ه ــد( 55. تش ونق

تقــف  وقوميــة  واقتصاديــة  واجتماعيــة  نيوليرباليــة  وأهداًفــا 

ــتعمرة  ــطينية املس ــدن الفلس ــتيطاني للم ــاح االس ــوية وراء االجتي س

واملعّرفــة باملــدن املختلطــة. لوصــف هــذا الشــكل مــن االســتيطان 

ــح  ــكو مصطل ــتخدم مونرس ــرى يس ــتيطان أخ ــكال اس ــن أش ضم

ــورون  ــمارياهو - يش ــتخدم ش ــا تس ــي«، بينم ــتطباق اإلثن »االس

State-led Eth- ــة«  ــادة الدول ــي بقي ــتطباق إثن ــح »اس )مصطل

أيديولوجــي«. »اســتطباق  و   )no-Gentrification

4  املرجع السابق.

5  عــى ســبيل املثــال ال الحــر: رازي نابلــي، اللــد: ســجٌن عربــّي يف 

ــدور  ــار 2021(؛ ب ــرب«، 19 أي ــة »ح ــة الرقمي ــة، )املجل ــة محتل مدين

ــد، )املوقــع الرقمــي  ــة« تُعســكر يف قلــب الّل حســن، »النــواة التوراتيّ

ــار 2021) ــراس«، 24 أي »م

ــة  ــواة التوراتي ــت: الن ــّوة تحقق ــكل، »نب ــن فرين ــان وايل ــا إيت 6  نوغ

ــران  ــخ 23 حزي ــت، بتاري ــيحا ميكومي ــع س ــد«، موق ــتفّجر الل س

.https://bit.ly/3z66sNU اآلتــي:  الرابــط  انظــر/ي   ،2021

ــأقدم  ــد س ــن يف الل ــع الراه ــراءة الوض ــو ق ــة ه ــور الورق 7  ألن مح

ــت  ــدة تناول ــات عدي ــاك دراس ــدد. هن ــذا الص ــًزا به ــا موج عرًض

موضــوع احتــالل املدينــة وسياســات الدولــة تجــاه ســكانها 

الفلســطينيني والحيـّـز املدينــي. لعــل أهــم هــذه الدراســات وأشــملها 

هــي: يعقوبــي حاييــم، 2003 . »إثنوقراطيــة مدينيــة: بنــاء مدينــة 

ــن  ــة ب ــوراه، جامع ــة دكت ــد«، أطروح ــة الل ــات: حال ــكيل هوي وتش

ــبع. ــر الس ــب، ب ــون يف النق غوري

ــواة  ــل، 2020. »سياســة اســتيطان الن 8  شــمارياهو- يشــورون ياعي

التوراتيــة يف بلــدات األطــراف واملــدن املختلطــة يف إرسائيــل: مــا بــني 

القوميــة والنيوليرباليــة«، مصــدر ســابق. كذلــك ممكــن االطــالع عــى 

مراجعــة ألطروحــة الدكتــوراة شــمارياهو - يشــورون: نبيــه بشــر 

ــة« عــدد 83. ــا إرسائيلي »قضاي

ــى  ــة ع ــتيطانية ديني ــة اس ــاك، »قبض ــك ليب ــي والي ــون ليف 9  جدع

أنقــاض حــي عربــي تهــدد يف تفجــر اللــد التــي تغــي«، هآرتــس، 

ــي 2013.  ــون الثان ــخ 7 كان بتاري

10  شــمارياهو - يشــورون ياعيــل، 2020. »سياســة اســتيطان النــواة 

التوراتيــة يف بلــدات األطــراف واملــدن املختلطــة يف إرسائيــل: مــا بــني 

القوميــة والنيوليرباليــة«، مصــدر ســابق.
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يافا في خضم التحوالت النظرية: الهدم كمنهج بحثي

المقدمة
ــتعمرة  ــيس مس ــع تأس ــن وم ــرن العري ــات الق ــذ بداي من

ــرة/ ــة الفق ــة املدين ــا إىل ثنائيّ ــة ياف ــت مدين ــب أُدخل ــل أبي ت

الســوداء مقابــل تــل أبيــب املدينــة الحديثــة/ البيضــاء. 

ــة  ــة العربيّ ــح يف الصحاف ــكل واض ــف بش ــذا التصني ــر ه يظه

ــة قبــل النكبــة ويف الخطابــات السياســية حــول يافــا.1  والعريّ

ــا  ــة ياف ــة ملدين ــس بلدي ــر رئي ــكل، آخ ــف هي ــاول د. يوس ح

ــه  ــال مبادرات ــن خ ــف م ــذا التصني ــرق ه )1945-1948(، خ

ــة وتســليط الضــوء عــى األهــداف  ــا التحتيّ ــة ياف ــر بني لتطوي

ــت  ــه انته ــة.2 إالّ أن مخططات ــة الصهيونيّ ــتعماريّة للحرك االس

مــع أحــداث النكبــة وتهجــر نحــو الـــ95% مــن ســكان يافــا 

ــدارة  ــق امل ــن املناط ــزء م ــا إىل ج ــل ياف ــطينين، وتحوي الفلس

ــة  ــة املدين ــا ثنائيّ ــا.3 أم ــب - ياف ــل أبي ــة ت ضمــن ســلطة بلدي

ــتخدامها  ــتمر اس ــد اس ــاء فق ــة البيض ــل املدين ــوداء مقاب الس

بشــأن العاقــة بــن يافــا وتــل أبيــب، ضمــن الخطــاب املهيمــن 

والنقــدي عــى حــّد ســواء يف الكتابــات الصحافيـّـة، واألكاديميّــة، 

والسياســيّة وغرهــا.4 هــذه املصطلحــات مســتعارة مــن نظريــة 

»املدينــة املســتعَمرة«، التــي ســلطت الضــوء عــى الفجــوة بــن 

ــة  ــتعماريّة كبني ــدول االس ــا ال ــي أقامته ــدن الت ــى يف امل الغن

ــدن  ــال م ــة وإهم ــوارد الطبيعيّ ــى امل ــتياء ع ــة لاس تحتيّ

ــتعمرين  ــات املس ــت لسياس ــي أُخضع ــة الت ــعوب األصانيّ الش

ــة  وأهدافهــم، بمــا يف ذلــك تحويلهــا إىل مصــدر لأليــدي العامل

الرخيصــة.5 بينمــا يبــدو أن هــذا الخطــاب يســاهم كأداة 

ــة،  ــات الزمانيّ ــض الحقب ــا يف بع ــة ياف ــث مكان ــة يف بح تحليليّ

ــف يف العقــود األخــرة،  ــد واملكث ــة املتزاي ــد املدين يفــرض تهوي

املرافــق مــع تغيــرات مســتمرة يف الحيــز، طــرح أســئلة حــول 

ماءمــة هــذه النظريــة ملــا آلــت إليــه مدينــة يافــا. هــل العاقــة 

ــة والتناقــض؟ أم  بــن املدينتــن مــا زالــت قائمــة عــى الثنائيّ
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يارا سعدي-إبراهيم *

ــد  ــا بع ــة م ــطينية، زميل ــطة فلس ــة وناش ــعدي-ابراهيم:   أكاديمي ــارا س * ي

ــوراه يف  ــة الدكت ــى درج ــة ع ــرة. حاصل ــن الح ــة برل ــوراه يف جامع الدكت

ــة  ــم الزمنيّ ــات مفاهي ــول تقاطع ــا ح ــور بحثه ــة، يتمح ــا البري الجغرافي

واألصالــة يف الحيــز الحــري النيوليــرايل يف الســياق االســتعماري االســتيطاني.
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أن »جبهــة« املدينــة البيضــاء مــا انفكــت تزحــف منــذ عقــود 

ــات  ــي تداعي ــا ه ــراً م ــدة؟ وأخ ــرق ع ــا بط ــض« ياف لـ»تبي

ــة؟  ــذه النظري ــتخدام ه ــى اس اإلرصار ع

بالتــوازي مــع اســتخدام مصطلحــات »املدينــة املســتعَمرة«، 

ــدد  ــات التج ــات وخطاب ــق مخطط ــروع يف تطبي ــى ال ورداً ع

الحــري النيوليــرايلّ، تبلــور منــذ التســعينيات خطــاب مغايــر 

لبحــث القضايــا التــي تتعلــق بمكانــة يافــا، توصف يافــا ضمنه 

ــة  كـ«مدينــة مختلطــة«، تعانــي مــن أزمــات املــدن النيوليراليّ

كعمليــات التطهــر الطبقــي يف األحيــاء الفقــرة. وبالتــايل 

ينتقــل محــور التحليــل مــن عاقــات املســتعِمر - مســتعَمر إىل 

العاقــات الطبقيــة.6 بينمــا ال تتجاهــل معظــم هــذه الكتابــات 

ــل  ــة، إاّل أنهــا تمي البعــد القومــي والتاريــخ الفلســطيني للمدين

إىل معالجــة الحــارض عــى أنــه مرحلــة جديــدة ومختلفــة تبعــاً 

ــرح  ــن ط ــاً م ــد أيض ــا ال ب ــتعمار. وهن ــد االس ــا- بع ــة م لنظري

األســئلة حــول تبعيــات التعامــل مــع النكبــة عــى أنهــا تاريــخ 

ــع  ــراءة الواق ــات لق ــذه املصطلح ــة ه ــول ماءم ــب، وح وحس

ــة«  ــدن مختلط ــح »م ــتخدام مصطل ــن اس ــل يمك ــا. فه يف ياف

ــة املختلطــة« كـــ  ــات »املدين يف واقــع اســتعماري؟ وهــل تداعي

»التعدديّــة الثقافيــة« ممكنــة يف حالــة التهويــد املســتمر؟ وهــل 

ممكــن عــزل الخطــاب النيوليــرايل عــن األهــداف االســتيطانيّة 

الصهيونيّــة؟ ومــا هــي تداعيــات اســتعارة نضــاالت وشــعارات 

ــات  ــد السياس ــكن« ض ــق يف املس ــة« و»الح ــق يف املدين كـ»الح

ــتيطاني؟  ــع االس ــل الواق ــة يف ظ النيوليرالي

ليســت هــذه التســاؤالت حــول ماءمــة النظريــات وتبعياتها 

ــرة يف  ــة منح ــة أو رمزي ــة تقني ــايف بقضي ــع الي ــراءة الواق لق

العالــم األكاديمــي، بــل إنهــا تشــر إىل ظواهــر آنيــة وخطــاب 

ــوات واآلراء  ــوع األص ــس ن ــة، وتعك ــارج االكاديميّ ــتخدم خ مس

ــال  التــي تحظــى بتســليط الضــوء عليهــا، كمــا تعكــس املخي

الســيايس الرائــج، وبالتــايل أنــوع التضامــن املمكنــة.7 إضافــة 

ــة  ــوة معين ــي ق ــش مبان ــتخدم كأداة لتهمي ــا تس ــك فإنه لذل

ــي  ــك فه ــث. بذل ــاليب البح ــى أس ــة ع ــب زمني ــرض قوال وف

ــة  ــي يف معالج ــيايس وأكاديم ــا، س ــأزق م ــود م ــر إىل وج تش

ــل.  ــطينيّة يف الداخ ــدن الفلس ــوالت يف امل التح

يف هــذه املقالــة ســأحاول دعــم االدعــاء القائــل بــأن 

»املدينــة  وحــي  مــن  النابعــة  واملصطلحــات  النظريــات 

ــاً  ــش كل منهــا جانب املســتعَمرة« و»مــا بعــد االســتعمار« تهّم

مــن جوانــب العنــف البنيــوي الــذي يعيشــه الفلســطينيون يف 

يافــا خاصــة ويف مــدن الســاحل الفلســطيني عامــة. تحــول هذه 

ــاكل القــوة والعنــف املتصاعــد ضــد  ــع هي ــات دون تتبّ النظري

ــاول  ــات تتن ــز واملجتمــع، ممــا يفســح املجــال أمــام أدبي الحي

ــا  ــا م ــذي غالبً ــي، وال ــز تاريخ ــا كحي ــطينية إم ــة الفلس املدين

يتنــاول يافــا مــا قبــل النكبــة، أو كجــزء مــن الحــارض املعولــم 

دون تأطــره تاريخيًــا وسياســيًا. مقابــل ذلــك، أطــرح يف هــذه 

ــذراً«8  ــاً »متج ــه مصطلح ــدم« لكون ــتخدام »اله ــة، اس املقال

)rooted( أي نابــع مــن واقــع يافــا كأداة تحليليّــة. وهــذا 

ــزاوي، يف  ــه م ــتاذ أندري ــه األس ــا يقول ــى م ــاء ع ــتمرار وبن اس
ــة:9 ــرته األكاديميّ ــول س ــه ح حديث

ــات يف البدايــة. فــإن إطــار يافــا،  »لــم أقــرأ النظريّ

ــدة  ــم يف البل ــي كانــت تت ــات الهــدم الكثيفــة الت وعمليّ

القديمة…ومــا رأيتــه مــن هــدم هنــاك، ومــن ثَــّم مــا 

رأيتــه أثنــاء التجــوال بــن املســاحات، بــن تــل أبيــب 

ــّرة  ــّرة إىل مج ــن مج ــل م ــي أنتق ــعرني أنّن ــا، أش وياف

ــة بالهــدم،  ــا يف مســاحات مليئ أخــرى... تجــوُّيل يف ياف

هــدم يــرخ حــول مــا كان قبلــه، وعّمــا حــدث وملــاذا 

تبّقــى… تحــّول إىل منهــج معــريفّ.«

أي ســأحاول يف هــذه املقالــة، اســتخدام ثيمــة الهــدم 

ــة للحــارض يف يافــا، مــن خــال تتبــع  ــة وتحليليّ كنافــذة فكريّ

ــا  ــرأت عليه ــي ط ــرات الت ــه، التغي ــدم وأزمنت ــات اله جغرافي

وأســاليب معالجتهــا ووصفهــا. إذاً ســأحاول الخوض يف األســئلة 

التاليــة: كيــف يمكــن أن يســاهم الـ»هــدم« كمنهــج بحثــي عند 

فــي هــذه المقالــة ســأحاول دعــم االدعــاء القائــل بــأن النظريــات والمصطلحــات 

النابعــة مــن وحــي »المدينــة المســتعَمرة« و»مــا بعــد االســتعمار« تهّمــش كل منهــا 

ــا مــن جوانــب العنــف البنيــوي الــذي يعيشــه الفلســطينيون فــي يافــا خاصــة  جانب

وفــي مــدن الســاحل الفلســطيني عامــة. تحــول هــذه النظريــات دون تتّبــع هيــاكل 

القــوة والعنــف المتصاعــد ضــد الحيــز والمجتمــع، ممــا يفســح المجــال أمــام أدبيــات 

ــا مــا يتنــاول يافــا مــا  تتنــاول المدينــة الفلســطينية إمــا كحيــز تاريخــي، والــذي غالًب

ــا وسياســًيا. ــم دون تأطيــره تاريخًي ــة، أو كجــزء مــن الحاضــر المعول قبــل النكب
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التفكــر يف يافــا يف الحــارض؟ وكيــف يناقــش مثــل هــذا املنهــج 

نظريــات عامليّــة ســائدة؟ للخــوض بهــذه األســئلة، عوضــاً عــن 

التطــرق لظاهــرة عينيــة، ســوف أركــز عــى أشــكال مختلفــة 

ــة10  مــن الهــدم مــن خــال دراســة لتاريــخ ثاثــة بيــوت يافيّ

يشــكل كل منهــا انعكاســاً لجوانــب مختلفــة لثيمــة »الهــدم«. 

ثالثة بيوت يافّية
ــطينية  ــدن الفلس ــة يف امل ــارات التاريخيّ ــدم الح ــكل ه ش

ــن  ــا و75% م ــدة، طري ــا الجدي ــر )كحيف ــط األخ ــل الخ داخ

يافــا القديمــة( جــزءاً مــن سياســة ممنهجــة تهــدف إىل محــو 

ــلب  ــاع أو س ــا ضي ــطيني11 رافقه ــري الفلس ــخ الح التاري

العديــد مــن األراشــيف التــي تحمــل هــذا التاريــخ. عــى ســبيل 

املثــال ال الحــر: تزعــم بلديــة تــل أبيــب - يافــا عــى موقعهــا 

ــد  ــام 1948 ق ــل الع ــا قب ــة ياف ــيف بلدي ــي أن »أرش اإللكرون

ضــاع«. كمــا يُمنــع الوصــول إىل العديــد مــن الوثائــق وامللفــات 

نتيجــة تصنيفهــا رسيّــة وإخضاعهــا للرقابــة، كقائمــة 

أصحــاب املمتلــكات الفلســطينيّة التــي نُقلــت إىل الــويص 

ــإن  ــباب، ف ــذه األس ــة. له ــد النكب ــن بع ــاك الغائب ــى أم ع

ــام 1948  ــل الع ــطيني قب ــايض الفلس ــة بامل ــتندات املتعلق املس

ــة. باإلضافــة، يطــرح نــور الديــن مصالحــة 12  محــدودة للغاي

ــيف  ــة يف األراش ــكاليات الكامن ــم اإلش ــعدي13 وغره ــد س وأحم

ــياق  ــذا الس ــفها. يف ه ــات كش ــا وسياس ــة كمضامينه اإلرسائيلي

تشــر آن ســتولر )Ann Stoler( إىل الحاجــة ملعالجــة األراشــيف 

بشــكل نقــدي بــدالً مــن تناولهــا كمصــدر معلومــات محايــد.14  

ــا، اخــرت يف هــذه الدراســة اســتخدام أراشــيف مــن  مــن هن

ــة  ــات حريّ ــمل مخطط ــة«، تش ــيف »تقني ــر، أراش ــوع آخ ن

ــة.  ــة والهندس ــة التحتيّ ــص البني ــب تخ ــج جوان ــط تعال وخرائ

بينمــا تشــكل هــذه األراشــيف أيضــاً مصــدراً لإلنتــاج 

املعــريف االســتعماري15 فــإن بعضهــا يحتــوي عــى »ثغــرات«، 

ــاب  ــماء أصح ــر أس ــال ذك ــة، مث ــة رسيّ ــتندات تاريخيّ كمس

ــن.16  ــطينين املهجري ــوت الفلس البي

ــديس،  ــيف الهن ــن األرش ــات م ــج املعلوم ــال دم ــن خ م

ــة وحــوارات مــع  ــة وصــور أقمــار اصطناعي وخرائــط تاريخي

ــة  ــاً، لثاث ــيفاً بدي ــي أرش ــزء اآلت ــأعرض يف الج ــن، س يافي

بيــوت فلســطينية تعكــس أنــواع »هــدم« مختلفــة، بمــا يمكننــا 

مــن متابعــة تطــور الحيــز بشــكل مســتمر، غــر مجــزء وفــق 

ــة. ــات نظريّ ــة أو محدودي ــات اقتصادي سياس

1. بيت يف حي الجبليّة 

املســتندات األوىل يف ملــف هــذا البيــت يف األرشــيف الهنــديس 

ــام 1932،  ــهر آب ع ــود إىل ش ــا، تع ــب - ياف ــل أبي ــة ت يف بلدي

بخصــوص طلــب ترخيــص بنــاء غرفتــن، مطبــخ ومرحــاض. 

تحمــل اســتمارات ترخيــص البنــاء شــعار بلديــة يافــا، وتضــم 

ــهراوي،  ــد املش ــه أحم ــتدعي: ط ــم املس ــة: اس ــل اآلتي التفاصي

ــم  ــة 35، ورق ــم القطع ــة، )رق ــي الجبلي ــاء: ح ــع البن وموق

ــاء  ــم بن ــام 1936، ت ــن الع ــة م ــاً لخريط ــيمة 34(. وفق القس

ــورة  ــروا ص ــاص )انظ ــن الع ــر ب ــارع عم ــم بش ــى القائ املبن

رقــم 1(. املســتندات التــي تليهــا مــن حيــث التسلســل الزمنــي، 

ــام  ــي، ع ــرف الصح ــت بال ــط البي ــب رب ــول طل ــدور ح ت

1958. يف هــذه املســتندات يظهــر عنــوان جديــد للمبنــى وهــو 

ــة،  ــة امللكيّ ــا يف خان ــت 17. أم ــم البي ــم 185، ورق ــارع رق ش

ــرة أرايض  ــل دائ ــن قب ــة م ــر املوكّل ــلطة التّطوي ــر: »س فتظه

ــل«.  إرسائي

التسلســل  وامللكيّــة  العناويــن  يف  التغيــرات  تعكــس 

»القانونــي« الســتياء إرسائيــل عــى ممتلــكات الاجئــن 

ــن  ــى م ــة العظم ــر الغالبي ــة وتهج ــد النكب ــطينين. فبع الفلس

ــن تحــت إدارة  ــل أمــاك الاجئ ــا، وضعــت إرسائي ســكان ياف

»الــويص عــى أمــاك الغائبــن«.17 ووفــق مســح أجــراه مكتــب 

الــويص عــام 1951 بلــغ عــدد املبانــي املهجــورة يف يافــا 6162 

مبنــى، مــن بينهــا 658 فقــط قــدرت عــى أنهــا يف حالــة جيدة، 

و114 مبنــى صنّفــت كمعــد للهــدم، أمــا مــا تبّقــى مــن املباني 

فقــد صنفــت عــى أنهــا معــّدة للرميــم.18 ومــع ذلــك، فقــد تــم 

تأجــر واســتخدام هــذه املبانــي منــذ العــام 1949. وعــى الرغم 

مــن أن القانــون ينــص عــى حفــظ األربــاح الناتجــة عــن تأجر 

هــذه املبانــي ملصلحــة »الغائبــن« فإنهــا كانــت تــرف جــزءاً 

ــام  ــدد«.19 ويف الع ــود( الج ــن )اليه ــن »املهاجري ــا لتوط منه

1953، صــدر قانــون »ســلطة التطويــر )نقــل امللكيــة(«، والذي 

تــّم بوفقــه نقــل »أمــاك الغائبــن« مــن ســلطة »الــويص عــى 

ــاً  ــل أيض ــي تعم ــر« الت ــة التطوي ــن« إىل »هيئ ــاك الغائب أم

ــة التطويــر  ــة.20 أمــا هيئ ــة االرسائيليّ تحــت رعايــة وزارة املالي

ــا  ــا رشكت ــة، منه ــركات حكوميّ ــاك ل ــت إدارة األم ــد أوكل فق

ــدة  ــة جدي ــال إمكاني ــذا االنتق ــّر ه ــدار. وف ــش وعمي حامي

للتــرف بـ»أمــاك الغائبــن« وهــي بيــع ممتلــكات الاجئــن 

ــكات  ــع املمتل ــة بي ــرة.21 إال أن إمكانيّ ــوق الح ــدن يف الس يف امل

ــق بشــكل واســع يف العقــود  ــم تطب ــون، ل ــاً للقان املتاحــة وفق

الثاثــة التــي عقبــت ســن هــذا القانــون، ممــا يثــر التســاؤالت 

حــول توقيــت وسياســة عــرض املبانــي للبيــع، وتأجيلهــا حتــى 

ــا  ــّم فيه ــي ت ــرة الت ــايض - الف ــرن امل ــن الق ــعينيات م التس

ــر  ــمل تطوي ــذي ش ــري ال ــّدد الح ــات التج ــق مخطط تطبي

ــاطئ  ــة يف ش ــي املهدم ــة وردم ركام آالف املبان ــة التحتيّ البني
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ــش«.  ــاء »كورني ــة لبن ــي - جبلي العجم

عــى مــّر العقــود - خاصــة حتــى التســعينيات - اســتخدمت 

ــكان إىل  ــع الس ــددة لدف ــات متع ــة تقني ــركات الحكوميّ ال

مغــادرة بيوتهــا، شــملت حظــر الرميــم ومنــع البنــاء الجديــد 

ــم،  ــل الرمي ــتأجرين« مقاب ــى »املس ــرة ع ــغ كب ــرض مبال أو ف

وهــدم آالف املبانــي، وإهمــال البنيــة التحتيــة.22 تنعكــس هــذه 

ــابقة  ــهراوي - س ــة املش ــف بناي ــات يف مل ــات واملمارس السياس

ــباط  ــه لش ــود تاريخ ــتنداً يع ــف مس ــمل املل ــث يش ــر، حي الذك

ــب  ــل أبي ــة ت ــل بلدي ــن قب ــالة م ــن رس ــارة ع ــو عب 1969 ه

موجهــة لركــة عميــدار تحــّذر فيــه مــن أن البنايــة يف وضــع 

»حــرج«، ويجــب ترميمهــا بشــكل فــوري. لكــن عــى مــا يبــدو 

فــإن البيــت لــم يرمــم، ال بــل ســاء وضعــة ليصبــح »خطــراً« 

الســتخدام الســكن، كمــا وصــف يف مســتند مــن شــهر تريــن 

ــر  ــا يظه ــه، كم ــذي أدى إىل هدم ــر ال ــام 1981. األم ــي ع الثان

يف رســالة بتاريــخ 26 آب 1981 موجهــة مــن قبــل بلديــة تــل 

أبيــب لركــة عميــدار بعنــوان: »أمــر هــدم منــزل خطــر«.  هذا 

وتــّم هــدم املنــزل يف حــي الجبليـّـة يف بدايــة الثمانينيــات، أســوة 

ــة.23  ــي- جبلي ــي العجم ــارة يف ح ــة آالف عم ــن ثاث ــر م بأكث

ــة يف  ــف البناي ــتند يف مل ــر مس ــدم آخ ــر اله ــكل أم ــا يش بينم

األرشــيف الهنــديس للبلديّــة، تكشــف الصــور الجويّــة )صــورة 

لألقمــار االصطناعيّــة( أن قســيمة البنايّــة وتلــك التــي بجانبهــا 

تحولــت منــذ العــام 2005 إىل حديقــة ألعــاب )انظــروا صــورة 

ــمي  ــا س ــروج«،24 بينم ــة »االت ــميت بحديق ــي س ــم 2( الت رق
شــارع ابــن العــاص باســم »بيــت بيلــت«.25

تشــكل حديقــة »االتــروج« واحــدة مــن ســت عــرة حديقــة 

ألعــاب يف حــي العجمــي- جبليّــة التي ظهــرت منذ التســعينيات. 

ــاض  ــى أنق ــق ع ــذه الحدائ ــم ه ــت معظ ــا أقيم ــى غراره فع

ــد  ــت. وق ــودرت وهدم ــي ص ــن الت ــارات الاجئ ــوت وبي بي

ــات  ــن تحلي ــق ضم ــذه الحدائ ــر ه ــهل تأط ــن الس ــون م يك

ــص  ــة«، وباألخ ــة النيوليرالي ــول »املدين ــم ح ــاب املعول الخط

ــاء  ــري يف األحي ــدد الح ــن التج ــق ضم ــاء الحدائ ــرة بن ظاه

ــا  ــة تاريخه ــن معالج ــزل ع ــل بمع ــذا التحلي ــرة، إال أن ه الفق

يتحــول إىل غطــاء ملمارســات تغيــر الحيــز الفلســطيني ومحــو 

ــود  ــة تع ــة جينيولوجي ــن أن دراس ــة. يف ح ــوزه التاريخي رم

بهــذه الظاهــرة إىل سياســات »التعميــة الخــراء« اإلرسائيليــة 

- )Greenwashing(؛ أي زراعــة األشــجار لتغطيــة آثــار التاريــخ 

الفلســطيني،26 وهــي السياســة املألوفــة يف حالــة الغابــات التــي 

زرعهــا »الصنــدوق القومــي اليهــودي« منــذ الخمســينيات، عــى 

ــرة.  ــطينية املدم ــرى الفلس ــات الق ــاض مئ أنق

تتمثــل قــراءة بديلــة إضافيــة للتأطــر النيوليــرايل يف كيفيــة 

اســتخدام أهــايل يافــا لهــذه الحدائــق. مثــال عــى ذلــك أحــداث 

االحتجــاج واملظاهــرات التــي نظمــت يف العــام 2021 يف حديقــة 

ــزازوة«  ــة »الغ ــا بحديق ــايل ياف ــن أه ــة ب ــن« واملعروف »االثن

ــن(،  ــال الغزي ــع العم ــكان تجم ــود م ــكلت لعق ــث ش )حي

ــراح يف  ــيخ ج ــي الش ــايل ح ــر أه ــد بتهج ــرات التندي كمظاه

القــدس، واحتجــاج عائــات يافيــة عقــب تلقيهــا أوامــر إلخــاء 

بيوتهــا مــن قبــل رشكــة عميــدار. تجســد مثل هــذه املمارســات 

ــّم  ــا تن ــاً، وم ــق حالي ــذه الحدائ ــن له ــتخدام اليافي ــرق اس ط

ــه مــن إعــادة تجــيل ثيمــات: الهــدم والتهجــر.  عن

صــورة رقــم 1: خريطــة تاريخيــة تعــود لعــام 1936، يف الدائــرة 

مبنــى املشــهراوي. 

ــوذة  ــام 2021 مأخ ــي ع ــر اصطناع ــورة قم ــم 2: ص ــورة رق ص

ــروج.« ــة »االت ــا إىل حديق ــار فيه ــج الGIS ، مش ــن برنام م
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2. بيت يف سكنة الهريش

ــد  ــل أحم ــام 1936، أرس ــون األّول ع ــن كان ــابع م يف الّس

الجربــي طلــب ترخيــص لرميــم بيتــه الواقــع يف حــي ســكنة 

الهريــش يف محلّــة العجمــي، قطعــة 41، قســيمة 32 )يف الصورة 

ــة  ــدس بلديّ ــي ومهن ــن الجرب ــات ب ــكل امُلكاَتب ــم 3(. تش رق

ــديس.  ــيف الهن ــارة يف األرش ــف العم ــا األوراق األوىل يف مل ياف

ــمال  ــة ش ــى تلّ ــش،27 ع ــكنة الهري ــّي س ــة يف ح ــع البناي تق

ــاع  ــام 1944، ب ــة. يف الع ــدة القديم ــوب البل ــي وجن العجم

الجربــي البيــت للمحامــي يعقــوب حنّــا، ووفــق وثائــق تعــود 

ــم  ــا آخــر لرمي ــا طلبً ــات القــرن املــايض، قــّدم حنّ إىل أربعينيّ

البيــت مــن خــال تفويــض منحــه للمهنــدس املعمــارّي هــاري 

ــن مــن  ــابع والعري ــة طابقــن ومخــزن. يف الّس ــوري إلضاف ل

ــه.  ــة لبيت ــد الّرخص ــب تجدي ــا طل ــع حنّ ــران 1947، دف حزي

ــا  ــة ياف ــة بلديّ ــرادات« لهيئ ــض إي ــند قب ــة »س ــت ورق وكان

ــي  ــة الت ــا الوثيق ــة. أم ــى النكب ــّف حتّ ــرة يف املل ــة األخ الوثيق

تليهــا فتعــود إىل الحــادي والثّاثــن مــن تّمــوز العــام 1969؛ 

ــة  ــن اتّفاقيّ ــارة ع ــة عب ــذه الوثيق ــا. ه ــن عام ــد عري أي بع

ــرة أرايض  ــل دائ ــن قب ــة م ــر املوكّل ــلطة التّطوي ــن »س ــع ب بي

إرسائيــل« وثاثــة إرسائيليّــن يهــود، مــن بينهــم بــن أبراهــام 

ــد:  ــا الجدي ــرف بعنوانه ــارة تع ــت العم ــد أصبح ــروش. وق ت

ــة(،  ــة الّصَدف ــيديف« )بالعريّ ــارع »هتس ــم 8 يف ش ــة رق البناي

وهــو اســم أطلقتــه دائــرة األســماء اإلرسائيليـّـة يف الخمســينيّات 

عــى الشــارع يف حــي ســكنة الهريــش التــي تحولــت بدورهــا 

إىل الـــ »حــي املارونــي« نســبة لكنيســة املوارنــة التــي أمســت 

مــن أبــرز معالــم الحــي الباقيــة. بــن العامــن 1972 و1973، 

ــا.  ــة عليه ــت املوافق ــدة تّم ــم جدي ــات ترمي ــروش طلب ــّدم ت ق

مــن الجديــر بالذكــر أن اتفاقيــة الــراء شــملت بنــداً حــول 

إدراك املشــرين كــون البنايــة قائمــة يف مســاحة مصنفــة كـــ 

ــة  ــام 1956؛ أي منطق ــة لع ــط املدين ــاً ملخط ــراء« وفق »خ

مخطــط ألن تصبــح خاليــة مــن املبانــي. تشــمل هــذه املســاحة 

الجــزء الغربــي مــن حــي العجمــي؛ أي منطقــة جنــوب ســكنة 

الهريــش. لكــن بينمــا ُهدمــت العمــارات وتراكــم الهــدم يف هــذه 

املنطقــة، ازداد رشاء البيــوت يف ســكنة الهريــش مــن قبــل يهــود 

ــي  ــبة لح ــر بالنس ــم آخ ــه عال ــى وكأن ــى أضح ــكناز حت اش

ــف  ــا يتوّق ــم 3(. بينم ــورة رق ــروا ص ــر )انظ ــي املدم العجم

امللــّف يف األرشــيف الهنــديس عنــد هــذه املرحلــة، يظهــر الحــي 

يف مخططــات التســعينيات كمســاحة ســكنيّة ومعظــم بيوتهــا 

ــام  ــر يف اإلع ــود ويظه ــت فيع ــا البي ــاظ«. أم ــة للـ«حف مدرج

ــارات  ــر الح ــول أكث ــة ح ــاالت الصحافي ــن املق ــيلّ ضم اإلرسائي

ــة  باهظــة الثمــن للســكن يف إرسائيــل. ففــي مقابــات صحافي

ــه أحــد إنجــازات  ــت عــى أنّ ــّور البي ــة تــروش، يُص مــع عائل

تــروش األب وقدرتــه عــى رؤيــة اإلمكانيّــات الكامنــة يف »الحــّي 

ــدُت  الفقــر«. يقــول تــروش االبــن يف إحــدى املقابــات28: »ول

ــا  ــا، وم ــيديف« يف ياف ــارع »هتس ــزل يف ش ــام 1966، يف من ع

ــا كان  ــدي عندم ــراه وال ــزل اش ــاك، يف من ــش هن ــت أعي برح

خرابــة، وقــام برميمــه مــع رشيكــه«. بعــد الّرميمــات، تؤكّــد 

كاتبــة املقــال أّن البيــت تحــّول مــن أنقــاض )بعــد الهــدم( إىل 

ــد  ــث وف ــتثنائيّة، حي ــة اس ــكّل حال ــال، يش ــق الجم ــزل فائ من

إليــه الّزائــرون مــن مشــاهر السياســين والفنانــن واإلعاميــن 

ــادرة  ــن مب ــروش االب ــأ ت ــام 2009، أنش ــن. يف الع اإلرسائيليّ

»الّدفيئــة للفنّانــن اإلرسائيليّــن الّشــباب«، حيــث حــّول أجــزاء 

مــن املنــزل إىل غالــري للفنــون. 

تعكــس قصــة تــروش جانبًا آخــر مــن تداعيات السياســات 

النيوليراليـّـة وخاصــة الـــ »خصخصــة« التــي قلما يتــم الحديث 

عنهــا؛ إذ رافــق عمليــة بيــع بيــوت الاجئــن يف الســوق الحــر 

ــروش  ــتعماريّة. ت ــة« االس ــة الفرديّ ــات »البطول ــور رواي ظه

ــاف  ــح باكتش ــاء: ينج ــتعماريّة البيض ــات االس ــا يف الرواي كم

جمــال »البيــت البدائــي« املتهــدم، إنقــاذه وإدراجــه يف الحيــز 

ــة  ــة عملي ــي الجبلي ــدم يف ح ــا كان اله ــايل بينم ــر. بالت املتح

ــة فــراء تــروش للبيــت يف حــي ســكنة الهريــش جعــل  فعليّ

ــي« لكــن  ــاذ املبن ــّم »إنق ــة - إذ ت ــه ومجازي ــة مؤقت الهــدم حال

ــاً  ــكل أساس ــدم يش ــطيني. فاله ــه الفلس ــو تاريخ ــع مح م

لتمكــن املســتعِمر مــن فــرض اســتيائه عــى الحيــز وتريــره. 

ــز  ــد الحي ــة لتهوي ــة إمكاني ــات النيوليرالي ــر السياس ــا توف كم

تعكــس قصــة تيــروش جانًبــا آخــر مــن تداعيــات السياســات النيوليبرالّيــة وخاصــة الـــ 

»خصخصــة« التــي قلمــا يتــم الحديــث عنهــا؛ إذ رافــق عمليــة بيــع بيــوت الالجئيــن 

فــي الســوق الحــر ظهــور روايــات »البطولــة الفردّيــة« االســتعمارّية. تيــروش كمــا فــي 

الروايــات االســتعمارّية البيضــاء: ينجــح باكتشــاف جمــال »البيــت البدائــي« المتهــدم، 

إنقــاذه وإدراجــه فــي الحيــز المتحضــر.
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الفلســطيني واحتالــه مــن جديــد مــن خــال رشكات العقارات 

ــة«  ــادرات الشــخصية. لعــل أخطــر مــا يف روايــات »بطول واملب

ــت إىل  ــدة تحول ــة جدي ــة بداي ــرض نقط ــو ف ــتثمرين ه املس

ــبقها  ــا س ــف م ــايف، ويصن ــز الي ــن الحي ــث ع ــع للحدي مرج

ــدم  ــص اله ــا يخ ــا يف م ــة.29 أم ــة منفصل ــة تاريخي كمرحل

الفعــيل املخطــط لهــذا الحــي، فقــد أُلغــي عندمــا تبــدل ســكان 

ــوت  ــر آالف البي ــاً ملص ــم، خاف ــوب به ــم مرغ ــن ه ــي مل الح

ــاورة.  ــارات املج ــت يف الح ــي ُهدم الت

3. بيت يف حي العرقتنجي

ــارة يف حــي العرقتنجــي )يف قســيمة  ــف العم ــوي مل ال يحت

رقــم 71( يف األرشــيف الهنــديس لبلديــة تــل أبيــب – يافــا عــى 

مســتندات مــا قبــل النكبــة. »اختفــاء« املســتندات ليــس نــادراً، 

بــل هــو الوضــع الشــائع. لكــن مســتند »الطابــو« مــن العــام 

1959 يكشــف عــى مــا يبــدو اســم املالــك الفلســطيني، الــذي 

ــة العمــارة: ســالم خــوري وجــورج  تبقــى لــه 1\12 مــن ملكيّ

أندونــي. أمــا باقــي امللكيّــة واملســجلة لهيئــة التطويــر، ووفــق 

ــي  ــدار الت ــة عمي ــت إدارة رشك ــي تح ــف، فه ــتندات املل مس

ــة  ــات اليهوديّ ــن العائ ــدد م ــكان ع ــم إس ــات ت ــي البناي كباق

والفلســطينيّة فيهــا. يف هــذا الســياق، أحــد املســتندات يف 

امللــف الــذي يعــود إىل العــام 1962، عبــارة عــن رســالة مــن 

إحــدى العائــات اليهوديــة التــي تشــكو فيهــا مــن االكتظــاظ 

ــو مــن  يف العمــارة. بهــذا املضمــار، ياحــظ أن األراشــيف تخل

ســجات املســتأجرين خــال إدارة العميــدار ألمــاك الغائبــن، 

لكــن يف حــوارات أجريتهــا مــع يافيــن عاشــوا يف ســنوات مــا 

ــرق  ــوت، تط ــذه البي ــات يف ه ــى الثمانيني ــة وحت ــد النكب بع

ــم  ــر بعضه ــا، وذك ــوا منه ــذي عان ــاظ ال ــم إىل االكتظ جميعه

املظاهــرات التــي جــرت حــول هــذا املوضــوع ونتائجهــا. حيــث 

ــن:  ــطن اليافي ــد الناش رصح أح

»كانــت هنــاك احتجاجــات نظمهــا ماكــي )الحــزب 

الشــيوعي اإلرسائيــيل - حــزب يهــودي عربــي مفــرض( 

لليهــود، داعيــة إىل »شــقة مقابــل شــقة« لليهــود 

ــوت  ــادرة ألن البي ــود املغ ــرب... أراد اليه ــس للع ولي

ــى  ــدة ع ــاء جدي ــوالً وأحي ــوا حل ــار... فخلق ــت تنه كان

حــدود يافــا - لليهــود. أمــا العــرب - فلــم يكــن لديهــم 

ــه«.  ــون إلي ــكان يذهب م

ــي يف  ــي العجم ــادة« ح ــات إىل »إع ــذه السياس ــد أدت ه لق

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة عربيّ ــي ذي أغلبي ــات إىل ح الثمانيني

اإلهمــال والهــدم الــذي اعراهــا، فالوضــع الجديــد فســح املجال 

ــد  ــال ض ــة ونض ــات دينيّ ــائيّة ومنظم ــبابيّة ونس ــادرات ش ملب

ــة.30 هــذه الفــرة كمــا  ــة والــركات الحكوميّ سياســات البلديّ

يصفهــا اليــايف نفســه يف اللقــاء أعــاه، عــى أنهــا كانــت نوعــاً 

مــن الـــ »متنفــس«، إال أن التحــول يف السياســات التخطيطيّة يف 

ــع بيــوت الاجئــن وارتفــاع األســعار،  التســعينيات وتزايــد بي

صــورة رقــم 3: جــزء مــن حــي العجمــي. جهــة اليمــن: صــورة قمــر اصطناعــي مــن العــام 1949، بينمــا الصــورة يف جهــة اليســار تعــود 

إىل العــام 1990 وتظهــر فيهــا الفراغــات بــن املبانــي نتيجــة هــدم آالف املبانــي، وكذلــك يظهــر كــم ركام املبانــي املهدمــة عــى شــاطئ 

البحــر التــي بنــي عليــه الكورنيــش.  مشــار يف الصورتــن إىل الشــارع الــذي ســمي »هتســيدف«. 
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أنهــى هــذا املتنفــس وفــرض واقعــاً جديــداً عــى ســكان يافــا 

العــرب، خاصــة بالنســبة لهــذا البيــت يف حــي العرقتنجــي. 

ــي  ــة العرقتنج ــف بناي ــر يف مل ــام 1998، تظه ــذ الع من

ــن  ــر. لك ــارة الخط ــع العم ــول وض ــتندات ح ــديس مس الهن

ــام  ــت ع ــي احتج ــي - الت ــكان الح ــن س ــة م ــب مجموع حس

ــر  ــلطة التطوي ــت س ــارة - باع ــع العم ــر وض ــى تغي 2016 ع

ــة  ــا ملدرس ــم تحويله ــث ت ــة حي ــة أرجنتيني ــارة ملواطن العم

داخليــة لتاميــذ ›الــراب إلياهــو‹ وأعضــاء جمعيتــه التوراتيــة. 

ــي  ــة« الت ــة التوراتي ــن »األنوي ــة األوىل م ــت املجموع ــذه ليس ه

ــس  ــا الرئي ــح أن هدفه ــكل واض ــن بش ــا وتعل ــتوطن يف ياف تس

هــو تهويــد األماكــن التــي ال يســكنها مــا يكفــي مــن اليهــود. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه النــواة التوراتيــة، تمامــاً كغرهــا 

مــن اليهــود الذيــن ينتقلــون إىل يافــا ال تعمــل بشــكل منفــرد، 

ال بــل تتلقــى الدعــم والتســهيات مــن البلديــة التــي تديرهــا 
ــة.31 ــي الليرالي ــزاب تدع أح

ــه  ــن كون ــم م ــى الرغ ــي وع ــي العرقتنج ــى يف ح ــا املبن أم

ــه  ــة؛ أي أن ــجات البلديّ ــق س ــاظ« وف ــت »للحف ــاً كبي مصنف

يلــزم القاطنــن فيــه الحفــاظ عــى مامحــه التاريخيــة 

ــة، فقــد ُرمــم بشــكل عــري،  ومواصفاتــه الهندســة املعماريّ

منفصــل تمامــاً عــن هيئتــه املعماريــة األصليّــة. يف مقابلــة مــع 

ــت:  ــارة، قال ــارات العم ــدى ج إح

ــكل  ــة وب ــكل حري ــاح وب ــل الس ــتوطن حام ــوم املس »الي

جــرأة يتجــول بيننــا وبــن أوالدنــا، … بجوارنــا، بيــت يســكنه 

مــا يقــارب الـــ 150 شــخصاً، الكثــر مــن العائــات، مســاحة 

ــى  ــت 240 مــراً مربعــاً فقــط، حفــروا تحــت األرض وحت البي

ــعهم...«.  ــرف لتس ــا غ ــن عملوه الباك

الهدم كمنهج بحثي
ــات  ــة الثمانيني ــة يف بداي ــدم املبنــى يف حــي الجبليّ بينمــا ُه

ــد  ــول بع ــه تح ــرة، فإن ــه الخط ــة - حالت ــباب تقني ــة أس بحج

عقديــن إىل حديقــة ألعــاب كجــزء مــن تجهيــز البنيّــة التحتيّــة 

ــا  ــة. أم ــطى والغني ــة الوس ــن الطبق ــود م ــكان يه ــذب س لج

ــي  ــول الح ــس تح ــش، فتعك ــكنة الهري ــت يف س ــة البي قص

إىل جبهــة تهويــد مــن خــال أشــخاص »متحريــن« يف 

ــون  ــن وينجذب ــتثمرون يف الف ــبعينيات، يس ــتينيات والس الس

ــر  ــل، تش ــة. يف املقاب ــوت العربي ــن« للبي ــال »الدف إىل الجم

ــا يف  ــد ياف ــادرات تهوي ــي، إىل مب ــت يف العرقتنج ــة البي قص

العقديــن األخريــن عــى أيــدي املســتوطن املتديــن ذي اإليمــان 

االســتعماري العلنــي، وبذلــك يحــول شــارع إضــايف يف يافــا إىل 

ــرى.  ــد أخ ــة تهوي جبه

ــتمرة  ــة واملس ــدم املختلف ــاليب اله ــر أس ــن تفس ــن املمك م

ــح  ــول مصطل ــتولر ح ــات آن س ــوء تأم ــى ض ــها ع وتسييس

الهــدم أو األنقــاض أو الخــراب )Ruins(؛ حيــث ال يُعثـَـر عليهــا 

ــب  ــع وتُنس ــاغ وتُصن ــل تُص ــّي، ب ــكل تلقائ ــف بش أو تُكتش

ــبة  ــاّم.32 بالنس ــيايّس ع ــروع س ــن م ــزء م ــّدور كج ــذا ال له

لســتولر فاألنقــاض ليســت بـ«اســم« )noun( فحســب بــل هــي 

أيضــاً »فعــل« وســرورة )process( سياســية. فهــدم يافــا -كمــا 

يظهــر مــن النمــاذج التــي اســتُعرضت أعــاه - اتخــذ أشــكاالً 

متعــددة وبزخــم متفــاوت، عــى مــدى ســنوات طويلــة. ففــي 

ــا  ــطء، ويف بعضه ــدم بب ــات اله ــارت عملي ــان س ــض األحي بع

ــة ورسيعــة، ويف أوقــات أخــرى اتخــذت أشــكاالً  كانــت مفاجئ

فظــة ومبــارشة أو مجازيــة – حيــث ينجــو املبنــى مــن الهــدم 

ــا يف  ــال كمــا رأين ــرى مــن تاريخــه. عــى ســبيل املث بينمــا يُع

النمــاذج أعــاه فقــد ُحّولــت أســماء الشــوارع العربيــة إىل أرقام 

ومــن ثــم إىل أســماء عريــة صهيونيــة أو يهوديــة. كمــا يبــدو 

أن لـ«الهــدم« وظائــف وأدوار متعــددة، حيــث يشــكل فاصــاً 

زمنيــاً بــن حقبتــن – الحقبــة الفلســطينية وحقبــة املســتعِمر 

ــى  ــتياء ع ــر واالس ــر التهج ــتعمل لتري ــد يس ــر«، وق »املتح

األمــاك. كمــا قــد يصبــح حاجــزاً يعيــق التجــول والحركــة يف 

ــاً. ــاً وزماني ــا جغرافي ــة ويجزئه املدين

ــدم المبنــى فــي حــي الجبلّيــة فــي بدايــة الثمانينيــات بحجــة أســباب تقنيــة 
ُ

بينمــا ه

- حالتــه الخطــرة، فإنــه تحــول بعــد عقديــن إلــى حديقــة ألعــاب كجــزء مــن تجهيــز 

البنّيــة التحتّيــة لجــذب ســكان يهــود مــن الطبقــة الوســطى والغنيــة. أمــا قصــة 

البيــت فــي ســكنة الهريــش، فتعكــس تحــول الحــي إلــى جبهــة تهويــد مــن خــالل 

الفــن  فــي  يســتثمرون  والســبعينيات،  الســتينيات  فــي  »متحضريــن«  أشــخاص 

ــة. ــوت العربي ــن« للبي ــال »الدفي ــى الجم ــون إل وينجذب
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إذاً، بينمــا تنحــر نظريــة »املدينــة املســتعمرة« يف منطــق 

ــنن  ــايف يف الس ــز الي ــراءة الحي ــق ق ــايل تعي ــة« وبالت »الثنائي

األخــرة، فقــد يســاهم تنــاول الهــدم كمنهــج بحثــي يف متابعــة 

ــر  ــا يوف ــطينين. كم ــد الفلس ــتخدمة ض ــف املس ــاكل العن هي

ــا  ــطيني وربطه ــز الفلس ــو الحي ــاوالت مح ــع مح ــيلة لتتب وس

ــتعمرين  ــات املس ــات وهوي ــاف السياس ــن اخت ــم م ــى الرغ ع

ــط ومــا قبلهــا. ويف الوقــت نفســه،  ومــا بعــد ظواهــر التخطي

فــإن اختــاف أشــكال الهــدم تكشــف السياســات والخطابــات 

ــة  ــع النكب ــديل م ــكل ج ــة بش ــا املختلف ــتخدمة وتداعياته املس

ــليط  ــات وتس ــذه التقاطع ــف ه ــة كش ــي أهمي ــتمرة. تأت املس

الضــوء عليهــا يف ظل الخطــاب  ما- بعد االســتعماري واألســاليب 

النيوليراليــة املنقطعــة عــن الســياق الفلســطيني، التــي تحولــه 

لتاريــخ انتهــى. باإلضافــة إىل ذلــك، يشــكل الهــدم جــزءاً مــن 

كينونــة التغــرات يف يافــا. بذلــك، يوفــر منهــج »الهــدم«، قــراءة 

ــة التــي، كمــا  الحيــز اليــايف كموقــع مكثــف باملعانــي التاريخيّ

ــن  ــك ع ــتقبل وال تنف ــل املس ــى كاه ــُل ع ــتولر »تثق ــرح س تق

ــارض«.33  ــة الح صياغ
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مسيرة األعالم من وجهة نظر صهيونية: من انتصار 

علماني إلى هيمنة قومية - دينية

ت
سا

درا

خلدون البرغوثي *

شــكلت مســرة األعــالم »أو رقصــة األعالم« حســب التســمية 

الرســمية لهــا، حالــة شــحن وتوتــر غــر مســبوقة يف فلســطني 

بشــكل عــام، ويف مدينــة القــدس - التــي باتــت مركــز الــراع 

ــرة  ــاءت مس ــاص. وج ــكل خ ــي - بش ــطيني اإلرسائي الفلس

األعــالم بعــد مواجهــات وعمليــات قمــع واقتحامــات وحمــالت 

ــالل  ــة خ ــة خاص ــة املقدس ــبوقة يف املدين ــر مس ــاالت غ اعتق

ــهاد  ــة استش ــداث خاص ــن أح ــاله م ــا ت ــان، وم ــهر رمض ش

ــى  ــي ع ــداء وح ــن اعت ــدث م ــا ح ــة وم ــو عاقل ــرين أب ش

ــد  ــل التصعي ــا قب ــواء م ــابه أج ــواء تش ــادت أج ــا. وس جنازته

العســكري يف أيــار 2021، لكــن امتنــاع الفصائــل الفلســطينية 

يف قطــاع غــزة عــن التصعيــد رًدا عــى مســرة األعــالم يف القدس 

ــا  ــى م ــز ع ــاء الركي ــر يف إبق ــكل كب ــاهم بش ــام، س ــذا الع ه

ــدس. ــدث يف الق يح

تســتعرض هــذه املقالــة، التطــور التاريخــي ملســرة األعــالم 

مــن ناحيــة ومــن يقــف وراءهــا تنظيًمــا ودعًمــا. كيــف بــدأت 

املســرة باعتبارهــا انتصــاًرا عســكريًا بدايــة لحكومــة يقودهــا 

اليســار العلمانــي )حــزب العمــل(، لتصبــح يف النهايــة حكــًرا 

عــى الصهيونيــة الدينيــة. وتــربز هــذه املقالــة أيًضــا التحــوالت 

التــي طــرأت عــى املشــهد اليهــودي يف القــدس بشــكل خــاص، 

ــة  ــار الصهيوني ــل انتش ــي يف ظ ــور العلمان ــع الحض وتراج

ــك  ــام. كذل ــكل ع ــة بش ــاص، والحريدي ــكل خ ــة بش الديني

ــة  ــارات الديني ــل التي ــى يف داخ ــدل حت ــة الج ــاول الدراس تتن

اليهوديــة حــول مســرة األعــالم، ومواقــف اليســار منهــا أيًضا.

ما هي مسيرة األعالم؟
مــع انــدالع حــرب 1967 رشع الجيــش اإلرسائيــي بعمليــة 

عســكرية الحتــالل الجــزء الرشقــي مــن مدينــة القــدس 

ــران  ــن حزي ــابع م ــة، ويف الس ــم األردني ــت الحك ــذي كان تح ال

ــش  ــاط( يف الجي ــني )احتي ــواء املظلي ــد ل ــن قائ عــام 1967 أعل *باحث وصحايف متخصص يف الشأن اإلرسائييل.
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ــلكي  ــال الالس ــام االتص ــرب نظ ــور ع ــاي ج ــي مردخ اإلرسائي

تمكــن الجيــش اإلرسائيــي مــن احتــالل املســجد األقــى قائــاًل 
ــا«.1 ــكل بأيدين ــل الهي إن »جب

ــن  ــالن ع ــذ اإلع ــدس، »من ــالل يف الق ــة االحت ــز مكان ولتعزي

إقامــة إرسائيــل أصبحــت القــدس )بحســب املفهــوم والتعريــف 

ــدس  ــل الق ــت إرسائي ــا احتل ــل. ومل ــة إرسائي ــي( عاصم اإلرسائي

الرشقيــة أعلنــت عــن تحقيــق وحــدة القــدس بشــطريها، وأنهــا 

أصبحــت عاصمــة إرسائيــل األبديــة والواحــدة التــي لــن تتجــزأ. 

ويتــم إحيــاء يــوم توحيــد القــدس يف احتفــاالت دينية ورســمية، 

ــم  ــى، وتنظ ــط املبك ــد حائ ــة عن ــوس ديني ــم طق ــث تنظ بحي

ــرى  ــي، وتج ــل الصهيون ــا العق ــي ابتدعه ــدس الت ــرة الق مس

ــود اإلرسائيليــني الذيــن ســقطوا يف  ــاء ذكــرى الجن مراســم إحي
ــران 1967«.2 معــارك القــدس، وخاصــة يف حــرب حزي

ففــي 27 حزيــران 1967، »صادقــت القوانــني التــي أقرهــا 

الكنيســت عــى توحيــد القــدس عمليًــا ومنــح رشعيــة للقانــون 

ــذه  ــت ه ــدة«. وتضمن ــة املوح ــطح املدين ــي يف كل مس اإلرسائي

القوانــني تغيــر الحــدود البلديــة ملدينــة القــدس، بمــا يضاعــف 

ــدس  ــطينيي رشق الق ــح فلس ــرات، ومن ــالث م ــاحتها ث مس

مكانــة مقيمــني دائمــني. كمــا تضمنــت القوانــني هــذه اعتمــاد 

ــدس،  ــد للق ــوم عي ــربي كي ــم الع ــب التقوي ــار حس ــوم 28 أي ي

ــعب  ــني الش ــة ب ــة الخاص ــة التاريخي ــل العالق ــذي يمث وال

ــت  ــن الكنيس ــام 1980 س ــدس. ويف الع ــة الق ــودي ومدين اليه

ــر  ــذي »أق ــل، ال ــة إرسائي ــدس عاصم ــاس: الق ــون أس قان

ــات  ــر مؤسس ــل ومق ــة إرسائي ــة دول ــي عاصم ــدس ه أن الق

ــون  ــى قان ــت ع ــادق الكنيس ــم«. ويف 23 آذار 1998 ص الحك

ــب  ــار حس ــوم 28 أي ــر ي ــذي أق ــنة 1998 ال ــدس لس ــوم الق ي

ــدس  ــة الق ــه مدين ــررت في ــذي ح ــوم ال ــربي، الي ــم الع التقوي
ــي. 3 ــوم وطن ــتة، كي ــام الس ــرب األي ــد ح بع

مسيرة األعالم
يشــر مــدرس مــادة التلمــود يف جامعــة بــار إيــالن 

الربوفســور جيفــري وولــف، إىل أن االحتفــال األول بعــد 

احتــالل القــدس كان يف العــام نفســه، وكان عبــارة عــن تجمــع 

ــاؤوا أن  ــم يش ــرباق( ول ــط ال ــي )حائ ــط الغرب ــاحة الحائ يف س
ــي(.4 ــه )للتباه ــا في ــال مبالًغ ــون االحتف يك

لكــن وولــف يشــر أيًضــا إىل مــا يصفهــا بـ«الجــذور األعمق 

ملســرة األعــالم يف التاريــخ اليهــودي«، ويحــاول وولــف الربــط 

ــدس  ــه زوار الق ــوم ب ــذي كان يق ــج« ال ــميه »الح ــا يس ــني م ب

مــن جميــع أنحــاء العالــم ويصّلــون خــالل طوافهــم عنــد كل 

بوابــة مــن بواباتهــا.

ويبــدو أن وولــف يريــد ترســيخ فكــرة أن مســرة األعــالم 

ليســت أمــًرا مســتحدثًا مرتبًطــا باحتــالل املدينــة عــام 1967، 

بــل لهــا جــذور يهوديــة قديمــة، تــربر إحيــاء هــذه املســرة يف 

الوقــت الحــارض.

تشــر املصــادر العربيــة إىل أن بدايــات مســرة األعــالم كانت 

ــفي  ــام تس ــن الحاخ ــادرة م ــة، وبمب ــر منظم ــوائية وغ عش

يهــودا كــوك حــني كان يســتضيف »احتفــال تحريــر القــدس« 

ــال  ــي االحتف ــم ينته ــاراف«، ث ــركاز ه ــة »م ــة الديني يف املدرس

ــون«.  ــون ويغن ــث »يرقص ــي حي ــط الغرب ــرة إىل الحائ بمس

بعــد ســنوات عــدة مــن املســرات األوىل التــي نظمتهــا مدرســة 

»مــركاز هــاراف«، تــم توســيع دائــرة املشــاركني عــرب دعــوة 

مؤسســات دينيــة وتعليميــة أخــرى للمشــاركة يف املســرة، وتــم 

نقــل وقــت االحتفــال مــن ســاعات الليــل إىل النهــار يف العــام 
ــر.5 ــر وأكث ــدأ يتحــول االحتفــال إىل شــعبي أكث 1974، وب

وتنطلــق مســرة األعــالم مــن القــدس الغربيــة، لتنتهــي يف 

»حائــط الــرباق«، الجــدار الغربــي للمســجد األقــى. وعــادة ما 

تنقســم عنــد أســوار البلــدة القديمــة، وتتغــر بعــض مداخــل 

املســرة حســب الظــروف األمنيــة، خاصــة يف الســنوات األخــرة، 

ــب  ــاراتها لتجن ــن مس ــود م ــاب العم ــتثنى ب ــا كان يُس فأحيانً

وقــوع صــدام بــني املشــاركني يف املســرة والفلســطينيني 

ــة. املقيمــني يف الحــي اإلســالمي يف املدين

ــن  ــا، لك ــني ألًف ــو ثالث ــرة نح ــارك يف املس ــا يش ــادة م وع

ــدد  ــد ع ــة تقيي ــة اإلرسائيلي ــت الرشط ــايل حاول ــام الح يف الع

املشــاركني بســتة عــرش ألفــا فقــط، ثمانيــة آالف مــن الذكــور 

ــة  ــؤدون رقص ــث ي ــود حي ــاب العم ــاًرا إىل ب ــلكون مس يس

األعــالم، ثــم يعــربون الحــي اإلســالمي يف طريقهــم إىل ســاحة 

تشــير المصــادر العبريــة إلــى أن بدايــات مســيرة األعــالم كانــت عشــوائية وغيــر 

يســتضيف  كان  حيــن  كــوك  يهــودا  تســفي  الحاخــام  مــن  وبمبــادرة  منظمــة، 

ينتهــي  ثــم  هــاراف«،  »مــركاز  الدينيــة  المدرســة  فــي  القــدس«  تحريــر  »احتفــال 

ويغنــون«. »يرقصــون  حيــث  الغربــي  الحائــط  إلــى  بمســيرة  االحتفــال 
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ــة  ــدة القديم ــن البل ــاث يدخل ــن اإلن ــة آالف م ــرباق، وثماني ال

ــرباق  ــل إىل حــي األرمــن وصــواًل إىل ســاحة ال ــاب الخلي مــن ب

ــر  ــك تش ــع ذل ــزي. م ــال املرك ــم االحتف ــث ينظ ــا، حي أيًض

صحيفــة يديعــوت أحرونــوت، إىل أن عــدد املشــاركني يف املســرة 

تجــاوز خمســني ألًفــا، تخللتهــا اعتــداءات عــى الفلســطينيني يف 

ــدة القديمــة، وعــى مركباتهــم يف الشــوارع املحيطــة بهــا،  البل

ــة  ــا«. وحرك ــا« و«الهاف ــي »ال فاميلي ــطاء يف حركت ــا نش نفذه

»ال فاميليــا« تضــم مشــجعي فريــق »بيتــار يروشــاليم« لكــرة 

القــدم، وهــي معروفــة بخطابهــا العنــري وســلوكها العنيــف 

ــة  ــة مناهض ــي منظم ــا« ه ــة »الهاف ــا حرك ــرب. أم ــد الع ض

للعــرب بمــا يف ذلــك الــزواج املختلــط بــني يهــود وفلســطينيني، 

ــدارس  ــس وم ــراق كنائ ــات إح ــا يف هجم ــورط أعضاؤه وت

ــود. ــرب واليه ــمل الع ــة تش مختلط

وقــال يائــر لبيــد خــالل توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة 

إن احتفــاالت »يــوم القــدس« اســتولت عليهــا مجموعــات مثــل 

“ال فاميليــا“ و«الهافــا« وحولــوا هــذا اليــوم إىل »يــوم كراهيــة« 

كمــا نقلــت عنــه صحيفــة »تايمــز أوف إرائيــل«.

ويف الشــعارات التــي يُطلقهــا مشــاركون يف املســرة، مــا ينم 

عــن حجــم العنريــة تجــاه الفلســطينيني والعــرب واملســلمني. 

أكثــر الشــعارات ترديــًدا هــو »املــوت للعــرب« ويُطلــق بشــكل 

جماعــي خاصــة يف املواقــع التــي يكــون يف تواجــد فلســطيني. 

ــدس  ــعار »الق ــات«، وش ــد م ــارة »محم ــررون عب ــك يك كذل

ــم« يف  ــرق قراه ــعفاط« و«لنح ــرق ش ــوات إىل »ح ــا«، ودع لن

إشــارة إىل االعتــداءات املســماة هجمــات »تدفيــع الثمــن« التــي 

تســتهدف قــرى الفلســطينيني وممتلكاتهــم، وخــالل أحــد هــذه 

االعتــداءات أحــرق حتــى املــوت ثالثــة مــن أفــراد أرسة دوابشــة 

عــام 2015 يف قريــة دومــا قــرب نابلــس. ولوحــظ يف املســرة 

األخــرة إشــارة املســتوطنني إىل استشــهاد شــرين أبــو عاقلــة 

ــني  ــا الصحافي ــدة مخاطبً ــرات ع ــماتة وم ــم  بش ــول أحده بق

ــرين  ــت... ش ــرين مات ــرة »ش ــون املس ــوا يغط ــن كان الذي

ــا.. شــرين ماتــت... شــرين ماتــت«. ماتت..القــدس لن

وتحظــى هــذه املســرة بتمويــل مــن جمعيــة »عــام كالبيــا« 

ــدس ووزارة  ــة يف الق ــة اإلرسائيلي ــتيطانية والبلدي ــة االس الديني

الربيــة والتعليــم اإلرسائيليــة ورشكــة تطويــر وإعــادة تأهيــل 

فلسطينيون يتصدون الستفزازات مشاركني يف مسرة األعالم يف أيار 2022.  )وكاالت(
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الحــي اليهــودي، ووصــل حجــم التمويــل عــام 2018 إىل نحــو 

300 ألــف دوالر.

»مركاز هاراف« نقطة انطالق المسيرة 
و»صهينة فكرة الخالص«

ــا  ــها بأنه ــّرف نفس ــة تع ــة ديني ــاراف«، مدرس ــركاز ه »م

ــك  ــة، كذل ــا مكان ــة«،   وأعاله ــة الصهيوني ــدارس الديني »أم امل

ــة.  ــة الديني ــور الصهيوني ــواء جمه ــة ل ــها حامل ــرب نفس تعت

يتــوىل خريجوهــا مواقــع يف مســتويات مختلفــة، مــن املناصــب 

ــش  ــادة يف الجي ــة وق ــب العام ــس واملناص ــة والتدري الحاخامي

ويف األكاديميــا وغرهــا. وســاهم رجــال الديــن اليهــودي الــذي 

ــة،  ــات املــدارس واملؤسســات الديني ــح مئ تخرجــوا منهــا يف فت

ــة  ــة الديني ــى الحرك ــة ع ــذه املدرس ــرًا له ــًرا كب ــرك أث ــا ت م

القوميــة، لدرجــة اعتبــار املدرســة ذاتهــا حركــة دينيــة قوميــة 

ــام  ــام أبراه ــها الحاخ ــا مؤسس ــا لرؤي ــا تحقيق ــة بذاته قائم

ــا  ــو فعليً ــوك ه ــوك )1865 – 1935(. وك ــني ك ــحق هكوه إس

ــى يف  ــي تتج ــة، الت ــة الديني ــرة الصهيوني ــي لفك األب الروح

ــة يف  ــي والصهيوني ــوم الدين ــالص يف املفه ــني الخ ــط ب الرب

ــيايس. ــوم الس املفه

يرتبــط »الخــالص« بالشــتات الذي يعتــربه املتدينــون اليهود 

عقابـًـا عــى خطاياهــم، وأّن اللــه ســيخّلص اليهــود من الشــتات 

يف املســتقبل املجهــول، لكــن عليهــم أّن يتوبــوا عــن الخطايــا.... 

وهــذا يعنــي أّن الشــتات ال ينتهــي قبــل مجــيء املســيح، لذلــك 

كانــت التيــارات الدينيـّـة الالصهيونيــة، خصوًصــا الـ»حريديم«، 

ــودّي  ــتات اليه ــع الش ــة لجم ــة يهوديّ ــيس دول ــارض تأس تع
قبــل مجــيء املســيح.6

ــة  ــن التوب ــا ع ــّوًرا مختلًف ــى تص ــوك تبن ــام ك ــن الحاخ لك

ــه  ــل إىل أرض ــعب إرسائي ــودة ش ــى أّن ع ــاس ع ــوم باألس يق

وخالصــه القومــّي هــي التوبــة، ثــم تبنــى كــوك االبــن، الــذي 

ــة الدينيــة، ورئيــس  أصبــح القائــد الروحــّي البــارز للصهيونيّ

»مــركاز هــراف«، هــذا التوّجــه، معتــربًا أّن قيــام دولــة 

ــودة  ــودّي، وع ــالص اليه ــة يف الخ ــة مركزيّ ــل« مرحل »إرسائي

ــو  ــامرة«، ه ــودا والس ــتيطان يف »يه ــل واالس ــود إىل إرسائي اليه
ــالص.7 ــذا الخ ــات ه ــّم محط ــن أه م

بهــذا نجــح كــوك يف ربــط فكــرة الخــالص الدينــي 

ــتات  ــع ش ــيلة لجم ــة وس ــربًا أن الصهيوني ــة، معت بالصهيوني

اليهــود، ليســاهم ذلــك يف الوصــول إىل الغايــة وهــي الخــالص، 

ــا لــدى معظــم  فبــات قيــام دولــة إرسائيــل )الــذي كان محرًم

الحريديــم، وال يــزال كذلــك لــدى حركــة ناتــوري كارتــا مثــاًل(، 

رافعــة بالنســبة الصهيونيــة الدينيــة تحقــق الشــتات للوصــول 

ــالص. ــيح، فالخ ــودة املس إىل ع

بدايات مسيرة األعالم
ــيه راز  ــايف منش ــور للصح ــاري مص ــر أخب ــر تقري يظه

ــا  ــخ 1976/5/28، م ــة بتاري ــاة 11 العربي ــيف القن يف أرش

ــا  ــا له ــي دع ــايل الت ــكلها الح ــرة األوىل بش ــون املس ــد تك ق

ــي  ــه. ويوح ــن مريدي ــا اآلالف م ــارك فيه ــوك، وش ــام ك الحاخ

ــره  ــذي يظه ــكل ال ــذا الش ــدث به ــر إىل أن الح ــص التقري ن

التقريــر كان األول مــن نوعــه، فقــد »امتــألت شــوارع القــدس 

ــاآلالف  ــأة ب ــل فج ــف اللي ــد منتص ــاعات بع ــورة يف س املهج

مــن مريــدي ومعجبــي الحاخــام تســفي يهــودا كــوك بعــد أن 

ــه إىل  ــص والتوج ــاء والرق ــوب الغن ــول وج ــه ح ــمعوا أقوال س

الحائــط الغربــي. وانضــم لهــم بفــرح رئيــس األركان الجنــرال 

مردخــاي جــور، وإىل جانــب الحاخــام كــوك وآالف املشــاركني 

ــن  ــوده الذي ــض جن ــه بع ــا كتب ــض م ــس األركان بع ــرأ رئي ق
ــة«.8 ــالل املدين ــاركوا يف احت ش

ــا إىل  ــا وصلن ــال الحاخــام كــوك خــالل املســرة »... إنن وق

ــم  ــوة يف العال ــد ق ــا... ال توج ــا إىل بيتن ــد وصولن ــا، وبع بيتن
ــه«.9 ــتبعدنا عن س

ويظهــر أرشــيف هيئــة البــث اإلرسائيليــة احتفــاالت »يــوم 

ــا. ــة 1977 و1978 أيًض القــدس« يف األعــوام التالي

مــع الوقــت تحولــت هــذه املســرة مــن مســرة متواضعــة 

ــا عــن التوبــة يقــوم باألســاس علــى أّن عودة 
ً

لكــن الحاخــام كــوك تبنــى تصــّوًرا مختلف

ــن،  ــوك االب ــى ك ــم تبن ــة، ث ــي التوب ــّي ه ــه القوم ــه وخالص ــى أرض ــرائيل إل ــعب إس ش

الــذي أصبــح القائــد الروحــّي البــارز للصهيونّيــة الدينيــة، ورئيــس »مــركاز هــراف«، هــذا 

ــة فــي الخــالص اليهــودّي،  ــًرا أّن قيــام دولــة »إســرائيل« مرحلــة مركزّي التوّجــه، معتب

وعــودة اليهــود إلــى إســرائيل واالســتيطان فــي »يهــودا والســامرة«، هــو مــن أهــّم 

محطــات هــذا الخــالص.
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ــي  ــي - الصهيون ــار الدين ــا التي ــن عليه ــر، وهيم ــدث كب إىل ح

حتــى يف ظــل حكــم حــزب العمــل. وحظيت املســرة مــع الوقت 

ــم،  ــة والتعلي ــن وزارة الربي ــواء م ــمي، س ــي رس ــم حكوم بدع

ــب  ــوم، إىل جان ــودي الي ــراث اليه ــدس وال ــؤون الق ووزارة ش
رعايــة بلديــة االحتــالل يف القــدس لهــذه املســرة.10

ــم يف  ــدوث تناغ ــرة ح ــالم األخ ــرة األع ــداث مس ــد أح وتؤك

مواقــف األطــراف الرســمية السياســية واألمنيــة، مــع القائمــني 

ــتية  ــة واللوجس ــروف األمني ــة الظ ــرب تهيئ ــرة، ع ــى املس ع

ــت  ــي كان ــة 3000 رشط ــة اإلرسائيلي ــرشت الرشط ــا، إذ ن له

ــالمي  ــي اإلس ــة يف الح ــرة خاص ــار املس ــالء مس ــم إخ مهمته

مــن الفلســطينيني وتوفــر األمــن للمشــاركني يف املســرة، وقمــع 

ــتوى  ــر املس ــرة. ووف ــى املس ــرد ع ــطينية لل ــة فلس أي محاول

ــتويات  ــع املس ــتجابة م ــرب االس ــرة، ع ــاء للمس ــيايس الغط الس

األمنيــة املتمثلــة يف مواقــف الرشطــة والشــاباك واملوســاد 

والجيــش ومجلــس األمــن القومــي، ملطالــب الســماح للمســرة 

بالوصــول إىل بــاب العمــود والعبــور مــن الحــي اإلســالمي إىل 

ــرباق. ــاحة ال س

مسيرة األعالم ونهاية القومية - الليبرالية
يرصــد د. بــن بورنشــتاين األســتاذ يف قســم علــم االجتمــاع 

ــع  ــوالت يف املجتم ــب التح ــل أبي ــة ت ــان يف جامع ــم اإلنس وعل

ــام  ــة يف النظ ــة والليربالي ــاذج القومي ــة النم ــي خاص اإلرسائي

ــي. ــي اإلرسائي االجتماع

وتحــت مقالــة نرشهــا عــام 2018 بعنــوان »مســرة رقصــة 

ــة؟«  ــة - الليربالي ــا القومي ــة الرؤي ــي نهاي ــل ه ــالم: ه األع

ــس  ــود كان يجل ــاب العم ــي يف ب ــتاين: »إىل جانب ــول بورنش يق

ــاخرة  ــة س ــال بلهج ــالم، وق ــرة األع ــالل مس ــن خ ــل مس رج

»أعــالم ورقصــات.. كانــت هــذه )يف املــايض( تظاهرة لليســار«، 

ــك  ــا يصيب ــه خطابً ــام أصدقائ ــي أم ــى ينه ــا كان فت إىل جانبن

ــول  ــة، يق ــا باألمثل ــا ومليئً ــاب انفعاليً ــعريرة، كان الخط بالقش

ــاريًا أو  ــا أو يس ــت عربيً ــو رأي ــي ل ــاة أم ــم بحي ــى »أقس الفت

حتــى رشطيـًـا، فســأقتله يف مكانــه، ســأقتله )...( أتمنــى أن أرى 

امــرأة عربيــة حبــى كــي أرضبهــا عــى بطنهــا«، وبعــد دقائــق 

ــا  ــب »أيه ــن بلق ــل املس ــى الرج ــادي ع ــخًصا ين ــمعت ش س

ــب  ــة M-16 وذه ــه بندقي ــى كتف ــن وع ــام املس ــام«، ق الحاخ

ــرات  ــة )...( مس ــدة القديم ــاه البل ــة باتج ــع الفتي ــًدا م بعي
ــذه«.11 ــن ه ــة ع ــون مختلف ــن تك ــة ل ــالم املقبل األع

بعــد هــذه املقدمــة يشــر بورنشــتاين إىل الرؤيــة القوميــة 

ــا  ــبقت عره ــا »س ــا بأنه ــة، ويصفه ــة - الصهيوني – الليربالي

ــذ بدايتهــا  حتــى عــى مســتوى الفكــر العاملــي، وتضمنــت من

عاملــني متوازيــني، عالــم الطائفيــة التــي تســعى إىل تمييــز األمة 

اليهوديــة واالحتفــال بهــا...، وكذلــك العالــم الليــربايل بجــذوره 

ــك مــن  ــار الفــرد، وكذل ــا يف االعتب ــذي يأخــذ دائًم العميقــة، ال
هــم خــارج حــدود هــذه الطائفــة«.12

ويناقــش بورنشــتاين مثاليــة »القوميــة - الليرباليــة - 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــا م ــر إىل مفهومه ــه يش ــة«، لكن الصهيوني

ــل  ــه مث ــى درب ــار ع ــن س ــكي وم ــر جابوتنس ــف فالديم زئي

ــني  ــزب املتدين ــر ح ــة نظ ــن وجه ــك م ــن، وكذل ــم بيغ مناحي

ــوا  ــتطيعوا أن يتخل ــم يس ــؤالء ل ــكل ه ــدال«، ف ــني »مف الوطني

ــرار  ــتعدين لالنج ــوا مس ــم يكون ــة، ول ــة اليهودي ــن القومي ع

ــه.  ــق أمام ــر، وتنغل ــحق اآلخ ــي تس ــف الت ــة العن وراء زاوي

لكــن األجيــال التــي أعقبــت هــؤالء، انحرفــت عــن هــذا املســار 

ــالم كان  ــرة األع ــرة، فمس ــق خط ــاه مناط ــطي باتج الوس

ــل  ــل، يمث ــي أصي ــد وطن ــوم عي ــا كي ــل به ــا أن يحتف ممكنً

ــة،  ــه التاريخي ــودة إىل أصول ــودي بالع ــعب اليه ــة الش فرح

عــى خلفيــة، وإىل جانــب، الــراع املتأصــل يف ذاكــرة الحــرب 

ــا أصبــح يــوم القــدس يــوم  واالحتــالل املســتمرين. لكــن فعليً

ــا  ــم حجمه ــني يتعاظ ــني التقليدي ــن اليميني ــة م ــد ملجموع عي

ولــم تعــد األســس الليرباليــة جــزًءا مــن هويتهــا، بــل صــارت 

يف نظرهــا تمثــل تهديــًدا خطــرًا عــى املجتمــع كلــه، وبالتحديد 

ــل  ــي تحتف ــة الت ــة الديني ــًدا للصهيوني ــوم عي ــذا الي ــار ه ص

ــم يف صــالة الفجــر، وتنظــم وتقــود الحــدث الرئيــس؛  بالراني

أي رقصــة األعــالم، أمــا بقيــة الجمهــور اإلرسائيــي كالكنيســت 

والحكومــة التــي رســخت هــذا اليــوم عــرب ســن ترشيــع لــه، 
ــدث«.13 ــذا الح ــا يف ه ــوا ضيوًف ــد أصبح فق

كذلــك يتنــاول بورنشــتاين، شــكل املســرة وطبيعــة 

أحداثهــا، فاملســرة تنطلــق منــذ الســنوات األخــرة مــن 

ــي  ــرب الح ــس.... ع ــدان باري ــر يف مي ــس الكب ــاحة الكني »س

اإلســالمي وحتــى ســاحة الحائــط الغربــي. وأصبحــت يف 

ــة  ــاد مقارن ــر معت ــا وغ ــتعراًضا غريبً ــرة اس ــنوات األخ الس

ــم تكــن  ــي ل ــف الت ــة بشــهوة العن ــت مليئ ــد بات باملــايض، فق

موجــودة ربمــا قبــل عــرش ســنوات، فهنــاك أمــر مــا قــد تغــر 

يف املســرة ويف الصهيونيــة الدينيــة ويف املجتمــع اإلرسائيــي ويف 

ــالد.  ــطينيني يف الب ــود والفلس ــني اليه ــات ب ــة العالق ديناميكي

واالنتقــادات العامــة مــن قبــل اليســار ومحــاوالت تغيــر مســار 

املســرة ذهبــت ســدى لســنوات. حتــى مقاطــع الفيديــو مــن 

ــم  ــر يشء )...( ويت ــتطع تغي ــم تس ــها، ل ــكل بؤس ــرات ب املس

ــة  ــة واملحكم ــة الرشط ــت رعاي ــام، تح ــرة كل ع ــم املس تنظي

العليــا، وكمــا يقولــون لنــا »عليكــم إن تدركــوا أن الوضــع بــات 

ــد  ــا التهدي ــذا«، وم ــى »هك ــدرك معن ــل أن ن ــن أج ــذا«، وم هك
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ــا«.14 ــر فيه ــا أن نس ــه، علين ــذي يعكس ال

باملقابــل يتفــق شــاركي مــع هــذه الرؤيــا - إىل حــد مــا - 

فيقــول إن املشــاركني يف املســرة حاليـًـا هــم مــن اليهــود الذيــن 

ــت  ــاركة بات ــن املش ــالت، لك ــراًدا وعائ ــدس أف ــون يف الق يعيش

فرًضــا لــدى مؤسســات التيــار املركــزي يف الصهيونيــة الدينيــة، 

ــة،  ــات الديني ــا«، واملؤسس ــي عكيف ــة »بن ــدارس الديني ــل امل مث

ــكرية، كل  ــة العس ــود للخدم ــداد الجن ــة إلع ــدارس الديني وامل

ــد  ــا ق ــذا م ــم، وه ــار منظ ــرة يف إط ــارك يف املس ــذه تش ه

يكــون أضفــى الصبغــة الدينيــة عــى املســرة، )...( فبالنســبة 

ــس  ــي«، لي ــوم »وطن ــوم كي ــذا الي ــة، ه ــة الديني للصهيوني

ــإن  ــم ف ــة نظره ــن وجه ــي، وم ــب الدين ــن الجان ــاًل ع منفص

شــعب إرسائيــل، وأيًضــا دولــة إرسائيــل، تمكنــوا مــن تحريــر 

ــامرة.. إىل  ــودا والس ــوراة وإىل يه ــادوا إىل ارض الت ــدس وع الق

ــو  ــه، فه ــون ب ــا يحتفل ــذا م ــل، وه ــس والخلي ــا ونابل أريح

حــدث دينــي أساًســا، تمكــن فيــه اليهــود فجــأة مــن الوصــول 

إىل الحائــط الغربــي وجبــل الهيــكل تحــت الســيادة اليهوديــة 

اإلرسائيليــة، ومــن ناحيــة وطنيــة فــإن هــذا يشــكل انتصــاًرا 
عســكريًا كبــرًا، وربمــا األكــرب يف تاريــخ الجيــش اإلرسائيــي«.15

ــول  ــرة، يق ــي، يف املس ــي العلمان ــور الصهيون ــن الحض وع

ــل  ــرة، والفص ــة للمس ــة القومي ــة الديني ــاركي »إن الصبغ ش

بــني الذكــور واإلنــاث فيهــا، حّوالهــا إىل حــدث طائفــي دينــي 

ــار  ــه، وص ــها عن ــة بنفس ــة العلماني ــأت الصهيوني ــي، فن قوم

الحــدث يف إطــار تنافــي بــني الطرفــني، وهــذا يشــكل إخفاًقــا 
ــني[«.16 ــدث ]للعلماني ــة الح ــبة ألهمي ــا بالنس م

ــرة  ــن مس ــم ع ــود الحريدي ــاب اليه ــظ غي ــك يالح كذل

ــار  ــادة التي ــار ق ــد كب ــف أح ــك موق ــر ذل ــالم، ويف األع

الحريــدي الحاخــام جرشــون أدلشــتاين، الــذي انتقــد املســرة 

ــرة. ــة وخط ــر رضوري ــا غ ــرب أنه ــرة، واعت األخ

القدس بدون يهود علمانيين!
ــني(  ــني القومي ــم )املتدين ــم والحردلي ــة الحريدي ــن هيمن وع

عــى املشــهد اليهــودي يف القــدس، يشــر إلعــاد ليفشــيتس إىل 

مــا يــرى أنهــا األســباب الحقيقيــة لهــروب اليهــود العلمانيــني 

مــن املدينــة. »مــن الجيــد أن هنــاك مســرة أعــالم يف القــدس، 

ألن ذلــك يجعــل الجميــع يتذكــر املدينــة، ولــو لــم يكــن إيتمــار 

بــن غفــر موجــوًدا لــكان مــن الــرضوري اســتحضاره، ليــس 

مــن أجــل الفــوىض، ولكــن فقــط مــن أجــل أن تكــون القــدس 

ــون  ــدس، ومتحمس ــون الق ــم اآلن يحب ــاش. كله ــز النق يف مرك

ــي  ــة الت ــن املدين ــا، ع ــون عنه ــا، ويتحدث ــون به ــا، ويتباه له

خلــت مــن ســكانها العلمانيــني. فقــط قومــوا بجولــة يف املدينــة 

ــني  ــيني العلماني ــن املقدس ــة م ــواق خالي ــتجدون أن األس فس
ــود(«.17 )اليه

ــذ  ــون من ــون، )...( يعيش ــرب العلماني ــد ه ــف، »لق ويضي

مــدة يف تــل أبيــب وجفعتايــم وهــود هشــارون ورعنانــا، هــم 

ــث  ــد حي ــم البعي ــون بوطنه ــتات، ويحلم ــيون يف الش مقدس

كانــت طفولتهــم، ويحلمــون بالقــدس التــي كانــت. عــى هــؤالء 

ــة  ــرتني، األوىل للمدين ــوا مس ــدس وينظم ــرضوا إىل الق أن يح

ــرة  ــت ذات م ــي كان ــة الت ــل املدين ــن أج ــة م ــة، والثاني األبدي
ــم«.18 له

وعــن مســرة األعــالم يقــول ليفشــيتس »هــل ترمــز مســرة 

ــا«،  ــة هــي »لن ــا؟ نعــم، الني ــة أن القــدس لن األعــالم إىل حقيق

ــا  ــود حيثم ــني، ولليه ــود اإلرسائيلي ــا لليه ــرض أنه ــي أن نف ه

ــاك مشــكلة واحــدة صغــرة: القــدس ليســت  كانــوا. لكــن هن

لليهــود العلمانيــني، هــي قــدس الحريديــم وربمــا قــدس يهــود 

الصهيونيــة الدينيــة، وقــدس الســياح املشــهورين مثــل عمــري 
كســفي )العــب ســلة معــروف(.19

ويف تفاصيــل أســباب هــروب العلمانيــني اليهــود مــن 

املدينــة يــرشح ليفشــيتس »مــن الجيــد لــو يهتــف املشــاركون 

ــدس  ــدس، »الق ــكن يف الق ــة الس ــن تكلف ــالم ع ــرة األع يف مس

ــًدا  ــة ج ــت مهم ــإذا كان ــا«، ف ــش فيه ــا نعي ــن دعون ــا، لك لن

ــكن -  ــعار الس ــول أس ــا ح ــة به ــة خاص ــن أنظم ــن س فيمك

تحــت اإلرشاف، وفتــح مراكــز الرفيــه يف عطلــة الســبت - تحــت 

ــجيع  ــت اإلرشاف، وتش ــع ورشكات -تح ــح مصان اإلرشاف، وفت

االســتثمار بإعفــاءات مغريــة - تحــت اإلرشاف، وفتــح مــدارس 

انتقــد أحــد زعمــاء التيــار الحريــدي مســيرة األعــالم، وقــال زعيــم التيــار الليتوانــي، 

الحاخــام جيرشــون إدلشــتاين قبــل بــدء المســيرة األخيــرة فــي 2022/5/29 أمــام أربعــة 

ــدوت  ــف يه ــي تحال ــريك ف ــوراه« )ش ــل هت ــة »ديغ ــن حرك ــت م ــاء الكنيس ــن أعض م

هتــوراه( »أال يدركــون أنهــا خطيــرة وال داعــي لهــا«؟ كمــا تســاءل عــن إمكانيــة االمتنــاع 

ا لألمــم األخــرى.
ً
عــن دخــول اليهــود إلــى المســجد األقصــى ألن ذلــك يعتبــر اســتفزاز
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علمانيــة - تحــت اإلرشاف، وكمقــرح يمكــن تعيــني ايتمــار بــن 
ــة اإلرشاف«.20 ــن لجن ــؤولني ع ــفي مس ــر وكس جف

لكــن - يقــول ليفشــيتس- هــذا لــن يكــون، ألن مــا يحــدث 

ــع  ــود، والجمي ــع يه ــول إن الجمي ــيايس يق ــاب س ــو خط ه

شــعب واحــد ـ وهــذه اللغــة تهــدف إىل منــع أي خطــاب حــول 

ــل أن  ــن الجمي ــني، م ــكانها العلماني ــن س ــة م ــدس املحروم الق

القــول إنهــم يف إرسائيــل أخــوة، جميــل قــول ذلــك أمــام املــرآة، 

ــقق يف  ــوق الش ــظ س ــاذا تكت ــا، فلم ــك صحيًح ــن إن كان ذل لك
ــني املقدســيني؟«.21 موديعــني باألخــوة اليهــود العلماني

رفض يساري وحريدي للمشاركة في المسيرة
عــى الرغــم مــن الدعــم الرســمي واألمنــي ملســرة األعــالم، 

فــإن مواقــف األحــزاب اإلرسائيليــة ســواء الدينيــة أو العلمانيــة 

ــل  ــا يف داخ ــا له ــد رفًض ــالم، فنج ــرة اإلع ــن مس ــن م تتباي

ــا يف  ــا له ــك رفض ــة، وكذل ــة الحريدي ــة، خاص ــارات الديني التي

ــن  ــارية، وم ــزاب اليس ــن األح ــة م ــة علماني ــارات صهيوني تي

ــات  ــن الخالف ــة م ــي نابع ــار الدين ــع التي ــح أن دواف الواض

ــي  ــي الصهيون ــار الدين ــدي والتي ــدي التقلي ــار الحري ــني التي ب

يف الفتــاوى التــي تبيــح أو تحــرم دخــول اليهــود إىل ســاحات 

ــي  ــار فتأت ــادة اليس ــض ق ــف بع ــا مواق ــى. أم ــجد األق املس

مــن منطلقــات سياســية، ولتجنــب مــا قــد يــؤدي إىل تصعيــد 

ــدس. ــع يف الق للوض

تتبايــن الفتــاوى الدينيــة اليهوديــة حــول دخــول اليهــود إىل 

ســاحات املســجد األقــى، بــني مــن يحــرم ذلــك عــى اليهــود، 

ــالم  ــرة األع ــالف مس ــذا االخت ــمل ه ــزه، ويش ــن يجي ــني م وب

ــرة  ــدي مس ــار الحري ــاء التي ــد زعم ــد أح ــد انتق ــا، فق أيًض

ــون  ــام جرش ــي، الحاخ ــار الليتوان ــم التي ــال زعي ــالم، وق األع

ــام  ــرة يف 2022/5/29 أم ــرة األخ ــدء املس ــل ب ــتاين قب إدلش

ــوراه«  ــل هت ــة »ديغ ــن حرك ــت م ــاء الكنيس ــن أعض ــة م أربع

)رشيــك يف تحالــف يهــدوت هتــوراه( »أال يدركــون أنهــا خطرة 

ــن  ــاع ع ــة االمتن ــن إمكاني ــاءل ع ــا تس ــا«؟ كم ــي له وال داع

دخــول اليهــود إىل املســجد األقــى ألن ذلــك يعتــرب اســتفزاًزا 

لألمــم األخــرى، لكــن أعضــاء الكنيســت موشــيه جافنــي وأوري 

ــك  ــه إن ذل ــوا ل ــدروس قال ــحق بين ــوف آرش وإس ــب ويعك مكل
لــن يســاعد«.22

ــارية  ــزاب اليس ــن األح ــت م ــاء كنيس ــد أعض ــل انتق باملقاب

ــن  ــرغ م ــار زاندب ــة تم ــرة البيئ ــت وزي ــالم، وقال ــرة األع مس

ــى  ــًرا ع ــكل خط ــع تش ــالم يف الواق ــرة األع ــس »إن مس مرت

ــا،  ــا له ــع ضحاي ــطينيني، والجمي ــني والفلس ــاة اإلرسائيلي حي
ــك«.23 ــل دالالت ذل ــدس ب ــم يف الق ــع العل ــت رف ــة ليس والقضي

ــرة  ــاد إن: »مس ــرة االقتص ــب وزي ــوالن نائ ــر ج ــال يائ وق

ــات  ــا هتاف ــة تواكبه ــرة قومي ــن تظاه ــذ زم ــت من ــالم بات األع

ــو  ــه وه ــي ل ــذا ال داع ــكات، وه ــب ممتل ــرب وتخري ــوت للع امل
ــئ«.24 خاط

ــتعد  ــه مس ــويس راز »إن ــت م ــو الكنيس ــال عض ــا ق كم

للمشــاركة يف مســرة األعــالم إذا كان مســارها يف القــدس الغربية 

وليــس حســب الربنامــج الحــايل، فهــذا مثــر لالســتفزاز، ولــو 

ســعوا لتنظيــم مســرة ترفــع األعــالم الفلســطينية يف حــي ميئــا 
شــعاريم لعارضــت ذلــك«.25

يف العــام 2015، تقدمــت أحــزاب يســارية بالتمــاس 

ملحكمــة العــدل العليــا طلبــت فيــه منــع مــرور املســرة مــن 

ــا مصــوًرا يهتــف  الحــي اإلســالمي يف القــدس وقدمــت توثيًق

ــات  ــع ممارس ــرب« م ــوت للع ــرة »امل ــاركون يف املس ــه املش في

ــار أن  ــاس باعتب ــذا االلتم ــت ه ــة رفض ــن املحكم ــة، لك عنيف

الحــدث هــذا فــردي وال يمثــل جمهــور املشــاركني يف املســرة، 

ــتثناء  ــود، باس ــاب العم ــن ب ــور م ــرة يف العب ــتمرت املس واس

عــام 2020 حيــث ألغيــت بســبب جائحــة كورونــا، ثــم جــاءت 

ــدات  ــراح، وتهدي ــيخ ج ــر يف الش ــث التوت ــداث 2021، حي أح

محمــد ضيــف، ومحاولــة حمــاس الربــط بــني القــدس وغــزة، 

ــت  ــدس إذا انطلق ــاه الق ــخ باتج ــالق صواري ــد بإط والتهدي

املســرة، حينهــا قــررت حكومــة نتنياهــو فــرض قيــود عــى 

ــد  ــت ق ــرة كان ــن املس ــود، لك ــاب العم ــرة يف ب ــار املس مس

ــت  ــزة، فانفض ــن غ ــخ م ــا الصواري ــت معه ــت وانطلق انطلق

ــت  ــذار، واندلع ــارات اإلن ــوت صف ــع ص ــى وق ــرة ع املس

ــدن  ــة ويف امل ــات يف الضف ــزة، ومواجه ــكرية يف غ ــة عس مواجه

ــة. املختلط

ولــم تخــل هــذه القضيــة مــن الجــدل العــام املــايض والعام 

الحــايل، ففــي العــام 2021، كان الجــدل داخــل دوائــر متخــذي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــالم« ع ــرة األع ــأن »مس ــيايس بش ــرار الس الق

التحذيــرات األمنيــة، كذلــك لــم تكــن املنظومــة األمنيــة تجمــع 

ــق  ــا وبالتواف ــة أنه ــت الرشط ــا أعلن ــد، ففيم ــف واح ــى موق ع

ــب  ــخًصيا وحس ــو ش ــيايس ونتنياه ــتوى الس ــرار املس ــع ق م

ــرة  ــار مس ــر مس ــررت تغي ــني، ق ــؤولني األمني ــات املس توصي

األعــالم بحيــث ال تمــر مــن بــاب العمــود بنــاء عــى توصيــات 

الشــاباك والجيــش، كشــفت صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« أن 

هــذا املوقــف جــاء خالًفــا لــرأي وزيــر األمــن الداخي – الســابق 

- أمــر أوحانــا وقائــد الرشطــة يعكــوف شــبتاي اللذيــن كانــا 

ــوخ  ــدم الرض ــود وع ــاب العم ــن ب ــرة م ــر املس ــدان أن تم يري

ــل  ــة »يرائي ــرت صحيف ــا ذك ــطينية. فيم ــدات الفلس للتهدي

هيــوم« أن املســتوى الســيايس تــردد يف قــراره بشــأن إمكانيــة 
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إلغــاء مســرة األعــالم يف ظــل التهديــدات القادمــة مــن غــزة، 

لكنــه يف النهايــة قــرر الســماح بتنظيــم املســرة مــع تحويــل 

مســارها عــن بــاب العمــود، يف موازنــة إلرضــاء القائمــني عــى 

املســرة، ويف محاولــة لتجنــب التصعيــد، الــذي وقــع يف النهايــة.

لكــن يف العــام الحــايل، كان الجــدل أقــل حــدة، فاملســتويان 

الســيايس واألمنــي اعتــربا القضيــة تحديًــا، وقــررا اإلبقــاء عــى 

ــالمي،  ــي اإلس ــل الح ــود وداخ ــاب العم ــرة إىل ب ــار املس مس

ويبــدو أن قــراءة املســتويني اإلرسائيليــني للوضــع الفلســطيني 

بشــكل عــام، والوضــع يف قطــاع غــزة بشــكل خــاص، ســاهمت 

ــة  ــر إىل صعوب ــة تش ــرات األمني ــت التقدي ــرار، إذ كان يف الق

دخــول الفصائــل الفلســطينية يف القطــاع يف مواجهــة عســكرية 

جديــدة. 

ــة  ــس الحكوم ــرى رئي ــني أج ــرة بيوم ــد املس ــل موع وقب

اإلرسائيليــة نفتــايل بينيــت مشــاورات أمنيــة تقــرر بنــاء عليهــا 

اإلبقــاء عــى مســار املســرة كمــا هــو، فيمــا عــرب وزيــر الدفــاع 

ــى  ــالم، ع ــتمر بس ــرة س ــه أن املس ــن ثقت ــس »ع ــي غانت بين
ــة«.26 ــة الجبهــة الجنوبي األقــل مــن ناحي

خاتمة
تشــكل مســرة األعــالم كحــدث خــاص يف القــدس، ووضــع 

القــدس بشــكل عــام مــن املنظــور الصهيونــي، مركــز نقــاش 

ــم  ــم - والحردلي ــرض الحريدي ــاه ف ــة تج ــوالت يف املدين يف التح

ــهد  ــى املش ــة ع ــة - الديني ــية – االجتماعي ــم السياس أجندته

ــه مــن وجهــة  ــالل القــدس - ينظــر إلي اليهــودي فيهــا. فاحت

ــزب  ــا ح ــر«-، قاده ــة تحري ــه »عملي ــى أن ــة ع ــر صهيوني نظ

ــا،  ــاض معركته ــي، وخ ــربايل -العلمان ــاري - اللي ــل اليس العم

ــو  ــة ه ــة الديني ــور الصهيوني ــالل يف منظ ــذا االحت ــه ه لكن

خطــوة يف الطريــق إىل الخــالص، عــرب العتــق مــن »الشــتات«، 

ــيح. ــودة املس ــًدا لع تمهي

ــذا  ــل ه ــى حم ــذي تبن ــة، ال ــة الديني ــور الصهيوني  جمه

ــدث يف  ــة الح ــن واجه ــة ع ــارات العلماني ــه، أزاح التي التوج

مســرة األعــالم تحديــًدا، وبــات حضــور حــزب العمــل )الــذي 

ــالم،  ــرة األع ــارية ككل يف مس ــزاب اليس ــدس( واألح ــل الق احت

شــبيًها بمصــر حــال العلمانيــني اليهــود يف املدينــة، إذ وجــدوا 

ــدس،  ــام يف الق ــز الع ــارج الحي ــا - خ ــّد م ــهم - إىل ح أنفس

ــالم. ــرة األع ــك يف مس وكذل

حقــق حــزب العمــل وحــده يف انتخابــات العــام 1969 التــي 

تلــت احتــالل القــدس 56 مقعــًدا مــن أصــل 120 يف الكنيســت 

)47% تقريبـًـا(، وكانــت الغالبيــة العظمــى يف الكنيســت لصالــح 

األحــزاب اليســارية، فيمــا كانــت األحــزاب ذات الصبغــة 

ــًدا )%10(  ــش بـــ12 مقع ــى الهام ــدال« ع ــل »املف ــة مث الديني

فقــط. باملقابــل يف االنتخابــات األخــرة 2021 حصلــت األحــزاب 

الدينيــة )الصهيونيــة الدينيــة، شــاس، يهــدوت هتــوراه، يمينــا( 

ــر  ــًدا(. وتش ــت، )29 مقع ــد الكنيس ــع مقاع ــو رب ــى نح ع

ــدي  ــت التمهي ــت بعــد التصوي ــي أجري ــرأي الت اســتطالعات ال

عــى حــل الكنيســت يف شــهر حزيــران 2022، إىل ثبــات وضــع 

ــًدا  ــى 28 – 29 مقع ــا ع ــة حصوله ــة وإمكاني ــزاب الديني األح

ــا للحصــول عــى  ــا يكافــح حــزب العمــل حاليً مجتمعــة، فيم
ــط.27 ــد فق 5 – 6 مقاع

ــالف  ــة يف االئت ــا الرشيك ــا فيه ــة بم ــزاب اليميني ــا األح أم

الحكومــي فتظهــر االســتطالعات ذاتهــا إنهــا قــد تحصــل عــى 

ــًدا. 72 – 74 مقع

ــة(  ــة وحردلي ــة )حريدي ــزاب الديني ــي أن األح ــذا يعن وه

ــة أحــزاب اليمــني  ــة مــن محصل تشــكل مــا نســبته 40 يف املئ

يف الكنيســت، لكنهــا يف الواقــع - خاصــة يف القــدس -  فرضــت 

أجندتهــا عــى الجميــع، حتــى عــى اليمــني العلمانــي، وانعكــس 

ــًرا  ــت حك ــي بات ــالم الت ــرة األع ــهد مس ــى مش ــا ع ــك أيًض ذل

ــة. ــة الديني عــى الصهيوني
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ــار  ــق الن ــن تطل ــاس ل ــرض أن حم ــا اف ــس: أن ــاة 12، »غانت - قن  26

ــار 2022.  ــة(، 29 أي ــرة«. )بالعربي ــذه امل ــالم ه ــرة األع ــاء مس أثن

.https://bit.ly/3HVihJf الرابــط:  انظــر/ي 
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عندما ضغطت أميركا على بريطانيا 

لضّم الليطاني وجبل الشيخ إلى إسرائيل

من محاضر محادثات ورسائل قديمة: برانديس، بلفور، وودرو ويلسون، وجورج غراهام 

“التقيــت بلفــور األمســية املاضيــة يف قاعة االســتقبال. 

ــر  ــمعت الكث ــال: ‘س ــاه، وق ــي أرشق محيّ ــور أن رآن ف

ــك1” ــدث إلي ــد التح ــك، وأري عن

ــي كتبهــا لويــس برانديــس  ــح الرســالة الت  كان هــذا مفتت

)Louis Brandeis( إىل صديقــه الصحــايف والناشــط الصهيونــي 

ــن  ــث والعرشي ــاس )Jacob de Haas( يف الثال ــوب دي ه جاك

ــه والدة  ــهد يف خواتيم ــذي سيش ــاِم ال ــان 1917- الع ــن نيس م

وعــد بلفــور. يف تلــك األمســية، التــي حــّل فيهــا بلفــور ضيًفــا 

عــى واشــنطن، حــدث اللقــاء األّول بــني الرجلــني مــن سلســلة 

ــذي  ــام ال ــام 1920، الع ــى ع ــتمتّد حتّ ــالت س ــاءات ومراس لق

ــه الحلفــاء املنتــرون يف الحــرب وعــد بلفــور ضمــن  أقــّر في

معاهــدة ســان ريمــو.

لكــن حتّــى يتحقــق كّل ذلــك مــن األســاس، كان ال بــّد مــن 

موافقــة الواليــات املتّحــدة عــى فكــرة الوطــن القومــي لليهــود 

يف فلســطني، وهــي التــي تمنّعــت عــن إبــداء موقــف يف البداية،2 

ــة، حتــى  ه إىل أنهــا لــم تكــن معنيّ وبعــض هــذا التمنّــع مــردُّ

ــا  ــة بريطاني ــوض معرك ــرب، يف أن تخ ــا يف الح ــد انخراطه عن

ــر  ــة لتغي ــة. غــر أن املســاعي الربيطاني ــة العثماني ضــد الدول

ــن  ــم يك ــنطن ل ــم واش ــف: دع ــم تتوق ــي ل ــف األمرك املوق

يعنــي، بالنســبة للنــدن، دفًعــا لجهودهــا الحربيــة ضــد قــوى 

املركــز وحســب؛ بــل كان بمثابــة رافعــة ملخططاتهــا التوّســعية 

يف خضــّم املنافســة االســتعمارية مــع الحليــف الفرنــي. 

ــا  ــني بريطاني ــّذرة ب ــة املتج ــح اإلمربيالي ــدت املصال ــا وج هن

ــة،  ــرب: أدرك الصهاين ــون الح ــابكاتها يف أت ــة تش والصهيوني

ــم يف  ــة، أن مآربه ــة اليهودي ــة الدول ــو إقام ــعاهم نح يف مس

ــة الربيطانيــة، وأدرك  فلســطني تمــّر عــرب االســراتيجية الحربيّ

الربيطانيــون، يف مســعاهم نحــو ضمــان االصطفــاف األمركــي، 

ــرار  ــة الق ــة صناع ــي يف عمليّ ــي الصهيون ــبي للوب ــل النس الثق

ــون )Thomas Woodrow Wilson(؛  ــل إدارة وودرو ويلس داخ

ــس  ــم رئي ــوذ، ومنه ــني ذوي نف ــؤولني بريطاني ــى إن مس حتّ * باحث متخصص يف الدراسات اإلرسائيلية.

ف
شي

ألر
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م

إعداد: مالك سمارة *
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ــول إن دور  ــا يف الق ــدوا حرًج ــم يج ــورج، ل ــد ج ــوزراء لوي ال

اللوبــي الصهيونــي األمركــي خــالل الحــرب كان أحــد العوامــل 

الرئيســة يف إصــدار وعــد بلفــور.3 مــن هنــا، أدرك بلفــور أهميّة 

لقــاء برانديــس، الــذي رافــق وودرو ويلســون يف مســرته نحــو 

ــودي يف  ــاٍض يه ــّماه أول ق ــر وس ــأه األخ ــى كاف ــة، حتّ الرئاس

ــا )راجــع العــدد الســابق(.  املحكمــة العلي

ــور  ــد بلف ــر وع ــا أن نؤّط ــبق، لن ــا س ــى م ــا ع إذًا، عطًف

ــة  ضمــن قــراءة مختلفــة: أنــه عالمــة أّول حملــة ضغــط فعليّ

للوبــي الصهيونــي يف الواليــات املتحــدة- اســتنباًطا مــن 

ــى  ــس ع ــرادا لرباندي ــي ب ــي كوب ــث اإلرسائي ــف الباح تعري

ــب  ــي.4 ُكت ــي أمرك ــط« صهيون ــة ضغ ــو جماع ــه أّول »عض أنّ

ــد  ــس وع ــس يف كوالي ــه براندي ــذي لعب ــدور ال ــن ال ــر ع الكث

ــه يــؤرّش إىل تاريــخ الـــ23 مــن أيلــول عــام  بلفــور، لكــن جّل

1917 كنقطــة تحــّول يف نيــل املباركــة األمركيــة -5 ومــن ثــّم 

ــس،  ــى براندي ــخ التق ــك التاري ــه. يف ذل ــد نفس ــتصدار الوع اس

ومعــه الحاخــام صامويــل وايــز )أحــد قيــادات الصهيونيــة يف 

أمــركا(، بالكولونيــل إدوارد هــاوس، أوثــِق مستشــاري الرئيــس 

ــس إىل  ــل براندي ــارشة أرس ــاء مب ــذا اللق ــد ه ــون؛ وبع ويلس

حاييــم وايزمــان يبلغــه »تعاطــف الرئيــس الكامــل« مــع إعالن 

ــّص  ــا يخ ــائل، يف م ــت الرس ــة، ظّل ــابيع الالحق ــور. يف األس بلف

ــة  ــة والحكوم ــني اإلدارة األمركي ــواىل ب ــة، تت ــألة الصهيوني املس

ــى  ــه ع ــميًّا، موافقت ــون، رس ــل ويلس ــى أرس ــة، حتّ الربيطاني

ــن األول  ــن ترشي ــرش م ــادس ع ــور يف الس ــد بلف ــون وع مضم
ــه.6 ــن إعالن ــا م ــل 16 يوًم 1917- قبي

ــن أّول  ــهر م ــو 6 أش ــد نح ــك بع ــدث كّل ذل ــاذا ح ــن مل لك

ــون  ــرأ مؤّرخ ــنطن؟ يق ــس يف واش ــور وبراندي ــني بلف ــاء ب لق

مســار األحــداث خــالل األشــهر الســتّة تلــك ضمــن 3 رسديـّـات 

ــاء  ــل انته ــم تكــن تفّض ــات املتحــدة ل ــة: األوىل أن الوالي مراكب

ــالم  ــاق س ــعى إىل اتف ــت تس ــر« وكان ــالن ن ــرب بـ«إع الح

ــة  ــت مبنيّ ــرشق كان ــا لل ــة أن رؤيته ــك؛ الثاني ــن ذل ــداًل م ب

ــال  ــركا “ال ــا أن أم ــريّة؛ منِطُقه ــيحيّة- تبش ــدة مس ــى عقي ع

ــوق  ــى »تف ــالمي ع ــم اإلس ــا للعال ــتكون برهانً ــة« س إمربيالي

ــرية يف  ــا التبش ــالص« جهوده ــى »خ ــيحيّة«، وع ــة املس األم

املنطقــة؛7 الثالثــة أن هنــاك أقطابـًـا داخــل اإلدارة األمركيــة لــم 

ــن  ــن يمك ــطني.8 لك ــة يف فلس ــة يهوديّ ــة دول ــد إقام ــن تؤيّ تك

املجادلــة بــأن فكــرة بلفــور كانــت راســخة يف ذهــن ويلســون 

ــهر  ــالل األش ــا خ ــا تاله ــار، وأّن كّل م ــه األوىل يف أي ــذ زيارت من

الســتة التاليــة لــم يكــن إاّل محاولــة مــن قبــل الواليــات املتّحــدة 

إلخــراج األحــداث عــى طريقتهــا ال عــى الطريقــة الربيطانيــة. 

ــار  ــن أي ــادس م ــع: يف الس ــة الوقائ ــه تراتبي ــي ب ــا ت ــك م ذل

اجتمــع برانديــس بالرئيــس ويلســون لـــ 45 دقيقــة -9 بعــد 

ــتقبال؛  ــة االس ــور يف قاع ــع بلف ــه األّول م ــن لقائ ــبوعني م أس

عــاد واجتمــع مــع بلفــور يف الســابع والحــادي عــرش والثالــث 

عــرش مــن الشــهر ذاتــه؛ يف الخامــس عــرش مــن أيــار كتــب إىل 

ــيلد  ــد دي روتش ــس أرمان ــي جيم ــودي الربيطان ــيايس اليه الس

يصــف   )James Armand Edmond de Rothschild(

املحادثــات مــع بلفــور والرئيــس بأنهــا »ُمْرضيــة«، مــع تأكيــد 
ــرش«.10 ــس للن ــذا لي ــى أن »ه ع

لكــن هــذا كّلــه لــم يكــن كافيًــا بالنســبة للحركــة 

ــيضغط  ــي 1919 و1920، س ــني عام ــا، ب ــة. الحًق الصهيوني

ــي  ــي الصهيون ــادة اللوب ــع ق ــب م ــا إىل جن ــس، جنبً براندي

األمركــي، ســعيًا وراء مــا هــو أبعــد مــن إقــرار وعــد بلفــور يف 

معاهــدة ســان ريمــو: مــّد حــدود الدولــة اإلرسائيلية املســتقبلية 

لتشــمل الليطانــي ومنابــع املــاء يف جبــل الشــيخ. ســيكون هــذا 

محــور لقــاء برانديــس وبلفــور بباريــس يف الرابــع والعرشيــن 

مــن حزيــران 1919. وأمــام تمنـّـع املســؤول الربيطانــي، رغــم 

ــيحمل  ــس »، س ــي متحّم ــه »صهيون ــه أن ــاء ذات ــه يف اللق إعالن

القــايض الصهيونــي مطالبــه تلــك إىل الرئيــس ويلســون، كمــا 

ــباط 1920.  ــن ش ــع م ــخ الراب ــّجلة بتاري ــالة مس ــر رس تُظه

ــام، ســيكتب الوزيــر الربيطانــي املفــّوض  بعــد ذلــك بســتة أيّ

ــه  ــر خارجيت ــام إىل وزي ــورج غراه ــالم ج ــات الس إىل مباحث

ــي  ــم الليطان ــون بض ــني يطالب ــورزون أن األمركي ــورج ك ج

ــذا  ــن ه ــيف م ــة األرش ــل. يف زاوي ــيخ إىل إرسائي ــل الش وجب

ــك:  ــالث تل ــات الث ــوى املحادث ــة لفح ــّدم ترجم ــدد نق الع

لقاء برانديس وبلفور
باريس، 24 حزيران 2019

)الرســالة دّونهــا فيليكــس فرانكفورتــر، القــايض 

اليهــودي الــذي اســتقطبه برانديــس إىل الصهيونيــة، وكان 

ســاعده األيمــن يف حملــة الضغــط التــي قادهــا لتحقيــق 

ــور( ــد بلف وع

عــرّب الســيد بلفــور عــن ارتياحــه الشــديد لقــدوم برانديــس 

إىل أوروبــا، وقــال إن املشــكلة اليهوديــة )التــي تعتــرب القضيــة 

الفلســطينية مجــّرد شــذرة منهــا ولكنهــا مهّمــة( هــي يف ذهنــه 

ســؤال محــّر بقــدر أي ســؤال آخــر يواجــه صناعــة القــرار يف 

أوروبــا. إنــه مهجــوس بهــا إىل أبعــد حــد، ومثقــل بمشــّقاتها. 

كــّرر الســيد بلفــور بإيجــاز الحديــث عــن الضغوطــات التــي 

يتعــرض لهــا يهــود رشق أوروبــا، وأن املشــكلة كانــت، بطبيعــة 

الحــال، معّقــدة بالنظــر إىل الظاهــرة غــر العادية املتمثّلــة يف أن 

اليهــود ال يشــاركون يف الحــركات الثوريــة فحســب، ولكنهــم، يف 
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الواقــع، يشــغلون مناصــب قياديــة. لقــد أشــار إىل أن شــخًصا 

مــا عليًمــا أخــربه قبــل أيــام فقــط أن لينــني يهــودي أيًضــا مــن 

نســب والدتــه.

ــاد  ــباب لالعتق ــده كل األس ــال إن عن ــس ق ــايض براندي الق

خــالف ذلــك، وأن لينــني مــن كال النســبني رويس مــن الطبقــة 

ــه  ــا... وأن ــًرا ثانويًّ ــّد أم ــك يع ــاًل إن كّل ذل ــى قائ ــا. وم العلي

ــالن، وأن  ــدوة محتم ــف وق ــو مثق ــودي ه ــد أن كّل يه يعتق

املشــكلة هــي أيــن توّجــه تلــك امليّــزات. روى اقرانــه الخــاص 

بالصهيونيــة: أنــه جــاء إليهــا كأمركــي تماًمــا، إذ كانــت حياته 

ــا،  ــه أمركيًّ ــودي. بوصف ــد يه ــال أو تقلي ــن أي اتص ــة م خالي

ــداد  ــخصية لألع ــة والش ــدرات الذهني ــام املق ــه أم ــد نفس وج

ــات  ــى الوالي ــون ع ــوا يتدفق ــن كان ــود الذي ــن اليه ــة م الهائل

ــادف  ــت ص ــك الوق ــروس. يف ذل ــود ال ــيما اليه ــدة، ال س املتح

ــة،  ــألة اليهودي ــة املس ــاده إىل دراس ــة ق ــن الصهيوني ــا ع كتيّبً

ــال  ــل. الرج ــي الح ــة ه ــأن الصهيوني ــاع ب ــم االقتن ــن ث وم

ــركات  ــة يف الح ــزات املتضّمن ــون بامليّ ــن يتمتّع ــهم، الذي أنفس

الثوريــة، ســيجدون )ويف الواليــات املتحــدة قــد وجــدوا فعــاًل( 

قنــوات بنـّـاءة للتعبــر وتقديــم مســاهمات إيجابيــة للحضــارة.

ــي  ــذه ه ــع، ه ــة: »بالطب ــداء املوافق ــور إلب ــه بلف قاطع

ــني«. ــة متحمس ــت صهاين ــا وأن ــي أن ــي تجعلن ــباب الت األس

ــي  ــرشوع الصهيون ــق امل ــه لتحقي ــايض بأن ــتطرد الق اس

ثالثــة رشوط جوهريــة:

ــود ال أن  ــي لليه ــن القوم ــطني الوط ــون فلس “أواًل، أن تك

يكــون هنــاك وطــٌن قومــي لليهــود وحســب. أفــرض أن هــذا 

ــر  ــيُقّر يف مؤتم ــع، س ــه، بالطب ــور وأن ــد بلف ــزام وع ــو الت ه

ــالم. الس

ــادي  ــوي اقتص ــال حي ــاك مج ــون هن ــب أن يك ــا، يج ثانيً

ــة.  لفلســطني اليهوديــة: اكتفــاء ذاتــي لحيــاة اجتماعيــة صحيّ

ــرة  ــة صغ ــّرد حديق ــس مج ــة، ولي ــدوًدا كافي ــي ح ــذا يعن ه

ــطني. ــل فلس داخ

يف الشــمال، هــذا يعنــي الســيطرة عــى امليــاه، وأفــرض أن 

بريطانيــا العظمــى كانــت تدفــع بــرضورة الحــدود الشــمالية 

ــّل  ــر مح ــذا يف الجوه ــاه. كان ه ــى املي ــيطرة ع ــل الس ــن أج م

ــرره  ــع، أن يق ــب، بالطب ــا، ويج ــرا وفرنس ــني إنجل ــؤال ب س

ــالم. ــر الس مؤتم

ــة  ــطني اليهودي ــون لفلس ــى أن تك ــايض ع ــّث الق ــا، ح ثالثً

املســتقبلية الســيطرة عــى األرض واملــوارد الطبيعيــة التــي هــي 

ــرضوري أن  ــن ال ــذا م ــة؛ ل ــة متين ــاة اقتصادي ــب أي حي يف قل

تــؤول املقــّدرات التــي ستتشــّكل، إثــر انقطــاع الحكــم الركــي 

واالحتــالل الربيطانــي، وإثــر االســتيطان اليهــودي، إىل الدولــة 

وليــس إىل امللكيــة الخاصــة.

ــم  ــة، ث ــرشوط الثالث ــى ال ــة ع ــة تاّم ــور موافق ــدى بلف أب

رشع يف إيضــاح الصعوبــات التــي تواجــه إنجلــرا. روى 

ــالح  ــق س ــل كان رفي ــورية... وأن فيص ــع س ــهاب وض بإس

مــع الربيطانيــني، وبــال شــّك قــّدم مســاهمة عســكرية، ومــع 

زخــم األحــداث وجــد الربيطانيــون والعــرب أنفســهم ســويًّا يف 

ــا  ــى أنه ــا ع ــا وأقواله ــال بريطاني ــل أفع ــّر فيص ــورية. ف س

ــت  ــي تح ــم العرب ــي، أو الحك ــتقالل العرب ــا باالس ــد إم وع

ــح  ــة املصال ــر، ثّم ــب اآلخ ــى املقل ــة. ع ــة الربيطاني الحماي

ــوزراء  ــس ال ــى رئي ــد أعط ــورية، وق ــة يف س ــية القديم الفرنس

)الربيطانــي( كلمــًة ناجــزة بــأن بريطانيــا لــن تبقى يف ســورية 

تحــت أي ظــرف. هــذا ســينطوي عــى خصومــة مــع فرنســا 

ال فــكاك منهــا. لكــن فيصــل يفضــل بريطانيــا العظمــى عــى 

ــول  ــورات تق ــل(، وكل املش ــى األق ــه ع ــا يقول ــذا م ــا )ه فرنس

إن الحكــم الفرنــي يف ســورية ســيواجه بأكــرب معارضــة بــل 

ــاس. ــواد الن ــن س ــاء م ــفك دم بس

وممــا يزيــد الوضــع تعقيــًدا اتفاقيــة أبرمــت مطلــع ترشين 

ــا(  ــيني )... وبموجبه ــني والفرنس ــني الربيطاني ــي 1918 ب الثان

يُبلــغ النــاس يف الــرشق أنــه ســتتّم مراعــاة رغباتهــم يف 

ترتيــب مســتقبلهم. ذات مــّرة يف مجلــس األربعــة )يضــم 

ــا  ــا(، حينم ــدة وإيطالي ــات املتح ــا والوالي ــا وفرنس بريطاني

كانــت القضيــة الســورية موضــع نــزاع، اقــرح الرئيــس إيفــاد 

ــا. بــدأ األمــر بســورية،  لجنــة الســتطالع مــا يريــد النــاس حقًّ

لكــن مجــال البحــث امتــّد ليشــمل الــرشق كلــه. كتــب بلفــور 

مذّكــرة إىل رئيــس الــوزراء – وهــو  يعتقــد أنهــا بلغــت الرئيس 

ــطني  ــتبعاد فلس ــب اس ــه يج ــا إىل أن ــر فيه ــون( - يش )ويلس

ــا  ــدت التزامه ــوى أب ــة، ألن الق ــرشوط املرجعي ــك ال ــن تل م

ــر  ــق تقري ــا ح ــتثني حتًم ــذي يس ــي، وال ــرشوع الصهيون بامل

ــال  ــدة – ق ــة فري ــطني حال ــت فلس ــد مثّل ــددي. لق ــر الع املص

بلفــور- فنحــن ال نتعامــل مــع رغبــات مجتمــع قائــم، ولكننــا 

ــا  ــد، وحتًم ــاء مجتمــع جدي ــام إىل إعــادة بن ــإدراك ت نســعى ب

أغلبيــة عدديــة يف املســتقبل. لقــد اســتعى عليــه تخيـّـل كيــف 

يمكــن للرئيــس )ويلســون( أن يوّفــق بــني تقيّــده بالصهيونيــة 

وعقيــدة تقريــر املصــر، وســأل القــايض )برانديــس( كيــف، يف 

رأيــه، ســيفعل الرئيــس ذلــك. رّد القــايض بــأن الســيد بلفــور 

ــايس  ــّور األس ــنّي أن التص ــني ب ــل، ح ــل إىل الح ــار بالفع أش

للصهيونيــة كوطــن قومــي لليهــود كان بمثابــة تشــييد واضــح 

ــب  ــّرد ترتي ــة، ال مج ــكلة عاملي ــة مش ــزاه معالج ــتقبل مغ ملس

ملجتمــع قائــم. افــرض الســيّد بلفــور أن هــذا يجــب أن 

يكــون نهــج الرئيــس. ثــم واصــل عــرض الصعوبــات الكبــرة 
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التــي تواجــه بريطانيــا العظمــى اآلن يف الــرشق، وســّمى 

ــدي،  ــراب املحم ــه، االضط ــي كل ــم الرشق ــاج يف العال ــا الهي منه

اإلمربياليــة العربيــة الجديــدة، والعالقــات مــع الفرنســيني. ثــّم 

ــي ماتــت، لكــن حطامهــا  ــة ســايكس بيكــو، الت ــاك اتفاقي هن

ــل األرض. ــا زال يثق م

ــاء غيابــه، مــا  ــه أال يحــدث، يف أثن أعــرب القــايض عــن أمل

ــا  ــي وصفه ــة الت ــرشوط الثالث ــة ال ــد تلبي ــأنه أن يعّق ــن ش م

ــي... ــرشوع الصهيون ــق امل ــة لتحقي ــا جوهري ــى أنه ع

ــدود  ــأن الح ــايض بش ــب الق ــا طل ــور متفّهًم ــيّد بلف رّد الس

ــأي  ــراء ب ــاذ أي إج ــدم اتخ ــى األرض، وع ــيطرة ع ــدى الس وم

شــكل يتعــارض مــع آرائــه حتــى عودتــه يف عضــون أربعــة أو 

خمســة أســابيع...

مــا مــن رجــل دولــة أكثــر تعاطًفــا مــن بلفــور مــع فلســفة 

الصهيونيــة وأهدافهــا الرئيســة كمــا طرحهــا الســيد القــايض 

ــر حرًصــا عــى توفــر الظــروف املناســبة يف  برانــدس، وال أكث

متنــاول مؤتمــر الســالم وبريطانيــا العظمــى لضمــان تحقيــق 
ــي.11 ــرشوع الصهيون امل

رسالة برانديس إلى ويلسون
واشنطن، 4 شباط 1920

سيدي الرئيس:

ــدة  ــة )معاه ــوية الركي ــأن التس ــس بش ــات يف باري املفاوض

ــث  ــن حي ــة م ــة للغاي ــة حرج ــت مرحل ــو( وصل ــان ريم س

األثــر الــذي ســتركه عــى طريــق تحقيــق وعــد بلفــور بوطــن 

ــدتك. ــي ملناش ــذي يدفعن ــّد ال ــطني، إىل الح ــودي يف فلس يه

ــس  ــن باري ــة م ــة الصهيوني ــي يف املنظم ــل يل زمالئ أرس

ــة،  ــدة الركي ــة باملعاه ــرات الخاص ــالل املؤتم ــا، خ أن فرنس

تــر عــى رشوط اتفاقيــة ســايكس بيكــو )...( إذا مــا كانــت 

الغلبــة لهــذا االحتجــاج الفرنــي، فــذاك مــن شــأنه أن يُفشــل 

اإلحقــاق التــام لوعــد الوطــن اليهــودي؛ ألن اتفاقيــة ســايكس 

بيكــو تقّســم البــالد بتغــاٍض مطلــق عــن الحــدود التاريخيــة 

والــرضورات الفعليــة. ال غنــى عــن الحــدود الشــمالية والرشقية 

املعقولــة مــن أجــل مجتمــع مكتــٍف ذاتيًّــا ونمــاء اقتصــادي يف 

البــالد. يف الشــمال، ينبغــي أن تضــم فلســطني نهــر الليطانــي 

ــرشق،  ــيخ(. يف ال ــل الش ــون )جب ــاه يف حرم ــتجمعات املي ومس

ــد  ــد لوع ــوران. إذا أُري ــوالن وح ــهول الج ــم س ــب أن تض يج

بلفــور، الــذي أيّدتــه فرنســا وســائر القــوى الحليفــة، أن يكــون 

ــدود  ــذه الح ــن ه ــازل ع ــن التن ــّد م ــال ب ــول، ف ــاري املفع س

لفلســطني. أقــّل مــن ذلــك ســيفيض إىل تشــويه الوطــن املوعود.

ال يف هــذا البلــد، وال يف باريــس، كان ثّمــة معارضــة للمرشوع 

ــًدا  ــا، كان وع ــه ممكنً ــذي جعلتَ ــور، ال ــد بلف ــي. وع الصهيون

معلنـًـا. ال أتــردد يف القــول إنــه قــد يكــون يف يــدك اآلن تحريــك 

ــظ  ــد الغلي ــذا الوع ــاء به ــيحية للوف ــدول املس ــة يف ال الساس

إلرسائيــل. كلمــة منــك إىل )رئيــس الــوزراء الفرنــي( ميلــران 

و)رئيــس الــوزراء الربيطانــي( لويــد جــورج قــد يكــون لهــا 
أثــر حاســم.12

رسالة برانديس إىل ولسون.
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من السيد غراهام إلى اإليرل كورزون
باريس، 10 فبراير 1920

سيّدي

يل رشُف إبــالغ ســيادتكم أنــه بعــد اجتمــاع مجلس الســفراء 

ــك،  ــة املل ــاب ســفر جالل ــاح، الــذي حرضتــه يف غي هــذا الصب

تحــّدث معــي الســفر األمركــي حــول موضــوع فلســطني.

ــدو أن الســيد القــايض برانديــس )...( كان عــى اتصــال  يب

ــتقبلية  ــدود املس ــوع الح ــأن موض ــون بش ــس ويلس ــع الرئي م

لفلســطني، وعــى أثــر ذلــك، أبرقــت وزارة الخارجيــة إىل 

ــألة  ــرح املس ــات بط ــي( تعليم ــفر األمرك ــيد واالس )الس الس

ــالم  ــي إلع ــفر الربيطان ــي والس ــس الفرن ــس املجل ــام رئي أم

حكومــة جاللتــه. الرســالة كانــت أن الرئيــس ويلســون يعتــرب 

ــمال  ــة يف الش ــدود معقول ــون ذات ح ــب أن تك ــطني يج أن فلس

والــرشق )نهــر الليطانــي، مســتجمعات امليــاه يف جبــل الشــيخ، 

ــالة  ــق الرس ــوران وف ــوالن وح ــون )الج ــون ويعل ووادي حول

ــان الفرنســية  الســابقة(، وأنــه مــن املأمــول أال تنفــذ الحكومت

ــالن  ــاب إع ــى حس ــو ع ــايكس بيك ــة س ــة اتفاقي والربيطاني
ــتقبل«.13 ــطني يف املس ــبة لفلس ــور بالنس بلف

الهوامش

1 Brandeis, L. D. (1975). Letters of Louis D. Brandeis, mr. Justice Brandeis. State Universi-

ty of New York Press, p 283.

2 RN Lebow, (Dec., 1968), Woodrow Wilson and the Balfour Declaration, the Journal of 

Modern History, (40) 4, p 501.

3 David Lloyd George, The truth about the Peace Treaties, London, 1938, vol. II, pp. 

1116-1122.

4 Barda, K. (2022, February). The First Zionist lobbyists in the U.S. cambridge engage. Re-

trieved July 14, 2022, from https://www.cambridge.org/engage/api-gateway/

coe/assets/orp/resource/item/61fd7e312168670de76bbf5a/original/the-first-

zionist-lobbyists-in-the-u-s-louis-brandeis-and-stephen-waise-s-roles-in-the-

balfour-declaration.pdf 

5 Halpern, B. (1983). Brandeis and the origins of the balfour declaration. Studies in 

Zionism, 4(1), p 92.

6 Barda, Ibid.

7 Halpern, Idid, Pp 89-91.

8 Brada, Ibid.

9 Lebow, Ibid, p 507.

10 Brandeis, Ibid, p 293.

11 Woodward, E. L., Butler, R., & Orde, A. (1952). Documents on British foreign policy, 

1919-1939. H.M.S.O. p 1276-1278.

12 Letter from Louis D. Brandeis to president woodrow wilson. Louis D. Brandeis. 

Retrieved July 14, 2022, from: https://www.brandeis.edu/library/archives/

exhibits/ldb-100/zionism/letter2wilson.shtml  

13 Woodward, E. L., Butler, R., & Orde, A., Ibid, p 634.



80

عدد ٨٦

هل ثمة تاريخ لليهود العرب؟

ت
اال

مق

موشيه بهار وتسفي بن دور *

مقدمة مدار
ــات  ــه مئ ــان- وقع ــرش بي ــون األول 2021، ن يف كان

إىل  العــرب- بعنــوان » رســالة مفتوحــة  املثقفــني 

ــح  ــة مل ــس: الثقاف ــي« يف باري ــم العرب ــد العال »معه

األرض ولــن نســمح باســتخدامها لتطبيــع االضطهــاد«. 

ودعــا البيــان إىل مقاطعــة املعــرض الــذي أقيــم يف معهــد 

 )Institute du Monde Arab( العالــم العربــي يف باريــس

وتنــاول تاريــخ اليهــود وتراثهــم يف العالم العربــي، حيث 

اعتــرب املوقعــون أنــه ينــدرج ضمــن محــاوالت التطبيــع 

مــع العالــم العربــي.  وقــد قــدم موقعــو البيــان أســباباً 

ــان  ــص البي ــي وردت يف ن ــة الت ــذه املقاطع ــة له وجيه

ــة(،  ــة املقال ــق يف نهاي ــق كملح ــان مرف ــه )البي نفس

ــرض  ــة للمع ــة املنظم ــاء اللجن ــد أعض ــة وأن أح خاص

ــات  ــروح اتفاق ــي ب ــاط يأت ــذا النش ــأن ه ــد رصح ب ق

ــان  ــة. إال أن البي ــدول العربي ــض ال ــع بع ــام« م »أبراه

ــق  ــة تتعل ــع مهم ــارت مواضي ــه أث ــل علي وردود الفع

ــة فهــم موقــع اليهــود العــرب الذيــن عاشــوا يف  بكيفي

الــدول العربيــة وعالقتهــم بالصهيونيــة وإرسائيــل مــن 

جهــة وطبيعــة عالقتهــم مــع العالــم العربــي واملرشوع 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــه م ــي برمت ــي العرب القوم

ــني  ــن مثقَف ــو رد م ــا ه ــرشه هن ــذي نن ــال ال املق

ــني  ــة- معروف ــة رشقي ــول يهودي ــن أص ــني- م يهودي

بنقدهمــا للصهيونيــة االســتعمارية لكنهمــا أيضــاً 

ــر  ــار ويث ــق( أث ــق يف امللح ــان )املرف ــدان أن البي يعتق

ــم  ــق والفه ــر العمي ــتحق التفك ــع تس ــئلة ومواضي أس

املــرشق،  يهــود  بــني  العالقــة  لطبيعــة  املتجــدد 

والصهيونيــة والعالــم العربــي. عليــه ومــن بــاب إغنــاء 

ــن  ــيفي ب ــار وتس ــيه به ــا رد موش ــرش هن ــاش نن النق

ــان. ــى البي دور ع

 Modern Middle Eastern Jewish ــاب ــررو الكت ــم مح ــال ه ــو املق * كاتب

 Thought: Writings on Identity, Politics and Culture, 1893-1958

  .))Brandeis University Press, 2013
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ــذي  ــرض ال ــى املع ــن دور ع ــفي ب ــار وتس ــيه به رد موش

ــس: ــي يف باري ــم العرب ــد العال ــم يف معه أقي

كمــا رفضنــا دورنــا التاريخــي كـــ "ضحايــا العــرب" 

ــا  ــاع مل ــض االنصي ــة، نرف ــا الصهيوني ــه إلين ــذي أوكلت ال

يصفنــا عــى أننــا "ضحايــا الصهيونيــة" • صــوت رشقــي 

مســتقل يــرد عــى ورقــة املثقفــن العــرب حــول اليهــود 

ــي يف  ــم العرب ــد العال ــرض يف معه ــاب املع ــرب يف أعق الع

ــس. باري

افتتــح يف تريــن الثانــي 2021 يف "معهــد العالــم العربــي" 

يف باريــس معــرض هــو األول مــن نوعــه يتنــاول تاريــخ اليهود 

العــرب الثقــايف وتراثهــم.1 أثــار املعــرض خافــات حــادة بــن 

مجموعــات دعــت ملقاطعتــه وأخــرى ردت عــى هــذه النــداءات. 

دفعــت هــذه الخافــات ســرورة مثــرة كان محورهــا العلنــي 

ــة تريــر الدعــوة إىل مقاطعــة املعــرض. كلمــا تطــورت  محاول

هــذه املحــاوالت، بــدأت تشــمل مجموعــة واســعة مــن األســئلة 

املتعلقــة باليهــود العــرب وتاريخهــم ومكانتهــم اليــوم، موضحة 

ــا  أن األســئلة املتعلقــة باليهــود العــرب مرتبطــة ارتباًطــا وثيًق

ــة  ــن دول ــع" ب ــألة "التطبي ــطينية ومس ــة الفلس ــة النكب بقضي

إرسائيــل وعــدد متزايــد مــن الــدول العربيــة، وأنهــا متجســدة 

أساًســا يف تجاهــل قمــع الشــعب الفلســطيني وانتهــاك حقوقــه. 

كانــت ذروة هــذه الســرورة والدة ورقــة وّقــع عليهــا كبــار 

ــا  ــا يف كل م ــًا معينً ــفت فش ــي كش ــم العرب ــن يف العال املثقف

ــق  ــد ال يتعل ــؤال واح ــي وس ــاش املخف ــور النق ــق بمح يتعل

ــة  ــب املثقف ــف النخ ــو موق ــا ه ــايض: م ــل بامل ــارض، ب بالح

ــبق  ــذي يس ــرب ال ــود الع ــخ اليه ــن تاري ــارصة م ــة املع العربي

قيــام دولــة إرسائيــل ومــن تاريــخ اليهــود العــرب اإلرسائيــيل 

الداخــيل؟2 وهــو ســؤال طاملــا كان مخفيـًـا عــن األنظــار. يف حن 

أن األســئلة املتعلقــة بقضيــة فلســطن واضحــة تماًمــا وترتبــط 

ارتباًطــا وثيًقــا بالحــارض - فــإن مســألة مكانــة اليهــود العــرب 

ــن  ــطن ب ــخ فلس ــى تاري ــر ع ــم ال تقت ــن وثقافته والرقي

ــط  ــرق األوس ــخ ال ــة بتاري ــا متعلق ــل إنه ــر، ب ــر والبح النه

ــه. اكتشــفنا عــى هــذا املســتوى فشــل الجــدل الشــامل  بأكمل

ــا.  ــه هن ــق علي ــود التعلي حــول املعــرض يف باريــس، ون

نــود أن نبــدأ املقــال بتريــح: لــن نتطــرق يف هــذا املقــال 

ــه  ــب مقاطعت ــا إذا كان يج ــاول م ــن نتن ــه، ول ــرض نفس للمع

ــا"  ــر "تطبيًع ــا إذا كان يعت ــؤال عم ــاول الس ــن نتن أم ال، ول

ــت يف  ــي كتب ــة الت ــا أن الورق ــاول يف مقالن ــود أن نتن أم ال. ن

أعقــاب الدعــوة ملقاطعــة املعــرض - ورقــة ذات أهميــة حاســمة 

ــة  ــى الورق ــن ع ــات واملوقع ــات املوقع ــي مئ ــا. ينتم بنظرن

للنخبــة الفكريــة والثقافيــة العربيــة ممــن يعملــون يف الــرق 

األوســط و/ أو أوروبــا وأمــركا. ســبق وتعاونــا يف املــايض مــع 

ــا،  ــا وموقعيه ــة وموقعاته ــي الورق ــات وكاتب ــن كاتب ــض م بع

ــر مــن  ــل أكث ــع. ب ــك يف املســتقبل بالطب ونأمــل أن يســتمر ذل

ذلــك، قــام العديــد مــن املوقعــات واملوقعــن عــى الورقــة بذلــك 

بســبب قربهــم/ن وإدراكهــم/ ن لتاريــخ اليهــود العــرب الــذي 

ــينيات  ــل الخمس ــى أوائ ــخص حت ــف ش ــو 750 أل ــمل نح ش

ــاة مايــن الرقيــن  ــوم حي مــن القــرن املــايض، ويشــمل الي

وأبنائهــم. لــم يكــن التجاهــل هــو مــا ولــد هــذه الورقــة، بــل 

ــوى  ــن، س ــعنا، كرقي ــم ال يس ــق وحمي ــي عمي ــس: وع العك

االعتــزاز بــه. غالبًــا مــا يؤكــد نشــطاء حركــة املقاطعــة )"مــن 

الداخــل" أيًضــا( أنهــا ال تعــارض إمكانيــة الحــوار، بــل عــى 

العكــس تماًمــا: أن لديهــا القــدرة عــى خلــق "مجــاالت حــوار 

ــة  ــم أن ورق ــل، نفه ــر بالفع ــو األم ــذا ه ــدة". إذا كان ه جدي

املثقفــن/ات العــرب هــي بمثابــة دعــوة لحــوار رشقي-عربــى 

ــة(. ــر يهودي ــة أو غ ــة )يهودي ــاطة أوروبي ــن أي وس ــال م خ

صورة رقم )1(: بوسر معرض »يهود الرق« يف باريس.

يمكننــا قــول إن عــدد اليهــود العــرب الذيــن تبنــوا الورقــة صغيــر نســبًيا )نحــو ســتة 

 عــن التمثيــل الالئــق فــي الورقــة: فــي حيــن أن كاتبيهــا 
ً
منهــم(. يثيــر هــذا تســاؤال

يعّرفــون اليهــود العــرب علــى أنهــم ضحايــا )الصهيونيــة األوروبيــة أو فــي وصفهــا 

بــل   ،
ً

مباشــرة صوتهــم  يســمعون  ال  فهــم   - العالميــة«(  »الصهيونيــة  الجديــد، 

ــم. ــة عنه ــون نياب يتحدث
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مــا معنــى الورقــة التــي نشــر إليهــا هنــا إًذا؟ فهــي ليســت 

ثمــرة بحــث تاريخــي متعمــق وال تحــاول أن تظهــر نفســها عى 

ــي  ــة لصياغــة موقــف عرب ــة محاول ــا بمثاب ــك. لكنه ــا كذل أنه

مهيمــن يف مــا يتعلــق باليهــود العــرب وعاقاتهــم الشــخصية 

والجماعيــة.3 ولــدت الورقــة بدايــة يف ســياق توســيع عاقــات 

ــع  ــيقية نيط ــك املوس ــا يف ذل ــرب، بم ــود الع ــن واليه الرقي

الكيــام وفرقتهــا )الدوليــة(، مــع أخواتهــم وإخوانهــم يف 

ــة إىل أن  ــذه الحقيق ــر ه ــط. تش ــرق األوس ــاء ال ــع أنح جمي

ــوع  ــة ن ــة إىل صياغ ــعروا بالحاج ــة ش ــي الورق ــات وكاتب كاتب

ــايف  ــخ الثق ــق بالتاري ــا يتعل ــدة، يف م ــم، أو العقي ــن الحك م

ــغ  ــن املبال ــس م ــرب. لي ــود الع ــيايس لليه ــي والس واالجتماع

ــة:  ــة تاريخي ــى، إن لهــذه الورقــة أهمي ــه القــول، بهــذا املعن ب

لســنا عــى درايــة بــأي محاولــة عربيــة جماعيــة ســابقة ملثــل 

ــه  ــى وج ــن، ع ــادي والعري ــرن الح ــال الق ــيء، خ ــذا ال ه

ــى. ــك حت ــل ذل ــا قب ــوص، وربم الخص

ــون  ــن يعيش ــود الذي ــن اليه ــاة ماي ــة حي ــاول الورق تتن

يف جميــع أنحــاء العالــم وقــد نُــرت باللغــات العربيــة 

ــة  ــي لغ ــة، وه ــس بالعري ــن لي ــة، لك ــية واإلنجليزي والفرنس

ــن  ــم الرقي ــرب وأحفاده ــود الع ــن اليه ــى م ــة العظم الغالبي

ــة  ــو الورق ــا إذا كان واضع ــا عم ــؤال هن ــي الس ــوم. يأت الي

ــود  ــع اليه ــارش م ــوار مب ــز إلدارة أي ح ــد حي ــون بتواج يؤمن

ــن أدى  ــف( الذي ــد واملتاح ــات واملعاه ــارج الجامع ــرب )خ الع

بهــم تطورهــم التاريخــي إىل بنــاء حياتهــم املاديــة يف فلســطن/ 

ــوا  ــا قــول إن عــدد اليهــود العــرب الذيــن تبن إرسائيــل. يمكنن

الورقــة صغــر نســبيًا )نحــو ســتة منهــم(. يثــر هــذا تســاؤالً 

عــن التمثيــل الائــق يف الورقــة: يف حــن أن كاتبيهــا يعّرفــون 

ــة  ــة األوروبي ــا )الصهيوني ــم ضحاي ــى أنه ــرب ع ــود الع اليه

أو يف وصفهــا الجديــد، "الصهيونيــة العامليــة"( - فهــم ال 

ــم.  ــة عنه ــون نياب ــل يتحدث ــارشًة، ب ــم مب ــمعون صوته يس

ــة«4  ــرسد الرواي ــارة »اإلذن ب ــعيد عب ــاغ إدوارد س ــا ص عندم

ــد أن  ــن يقص ــم يك ــام 1984، ل )Permission to Narrate( يف الع

ــيا  ــود آس ــمله - يه ــن تش ــن م ــا - وم ــه منه ــتبعد أطروحت تس

وأفريقيــا. نســعى لذلــك للتفكــر يف ومعارضــة ادعــاء الورقــة 

تمثيــل اليهــود الرقيــن، وهــو مــا نقــوم بــه بالضبــط يف مــا 

يتعلــق بتمثيــل الرقيــن مــن قبــل األشــكناز، أو يف مــا يتعلــق 

ــن  ــاء م ــن أو النس ــل اإلرسائيلي ــن قب ــطينين م ــل الفلس بتمثي

قبــل الرجــال. مــا تدعــي هــذه الورقــة القيــام بــه غــر الئــق 

ــد  ــم املقاص ــب فه ــن الصع ــن م ــم يك ــو ل ــى ل ــا، حت يف نظرن

ــه.  ــن ورائ ــية م السياس

المبالغة بقوة الصهيونية األشكنازية
بالنســبة ملحتــوى الورقــة، نــود التطــرق إىل فقــرة واحــدة 

منهــا قــد تكــون األكثــر مركزيــة فيهــا:

ــة،  ــة العاملي ــة الصهيوني ــع الحرك ــيق م ــل، بالتنس إرسائي

ــي  ــطيني األصان ــعب الفلس ــم الش ــر معظ ــِف بتهج ــم تكت ل

واســتعمار أرضــه وأجــزاء مــن تراثــه وثقافتــه العربيــة، بــل 

ــة  ــة العربي ــودي يف الثقاف ــّون اليه ــى امُلك ــتحوذت ع ــاً اس أيض

ــذوره  ــن ج ــه م ــًدا النتزاع ــه، تمهي لَت ــه وأرَْسَ ــت َصْهيَنَتْ فحاول

األصيلــة وتوظيفــه لخدمــة مروعهــا االســتعماري يف املنطقــة. 

ــة  ــن الثقاف ــل م ــزء أصي ــي ج ــرب ه ــود الع ــة اليه إن ثقاف

العربيــة، وعمليــة فصلهــا عــن جذورهــا هــي محاولــة لتدمــر 
ــة.5 ــرة العربي ــي والذاك ــخ العرب ــن التاري ــزء م ج

ــا  ــرة، يف بنيته ــذه الفق ــا أن ه ــد م ــة إىل ح ــن املفارق م

واملنطــق املتجســد فيهــا، تذكرنــا بـــ "األحــكام التاريخيــة" التي 

أصدرتهــا دولــة إرسائيــل الصهيونيــة عى مر الســنن يف ســعيها 

ــم.  ــم يف العال ــرب وتمثيله ــود الع ــخ اليه ــى تاري ــتحواذ ع لاس

ــرب  ــود الع ــخ اليه ــزال تاري ــل اخت ــادت إرسائي ــر: اعت للتذك

ــود  ــوق اليه ــى "ش ــوء ع ــلط الض ــا يس ــتوين: أحدهم إىل مس

ــاد  ــون" واآلخــر يســلط الضــوء عــى االضطه العــرب إىل صهي

ــن  ــنوات ب ــة يف الس ــم، خاص ــه يف أوطانه ــوا ل ــذي تعرض ال

نــر تقريــر لجنــة بيــل يف العــام 1937 وترحيلهــم )خاصــة يف 

خمســينيات القــرن املــايض(. يمحــو هــذا النهــج الصهيونــي، يف 

 »نعلن، منذ عقود، عن معارضتنا للمحاولة الصهيونية لفرض نمط التجربة التاريخية 

ليهود أوروبا والعالم المسيحي على يهود الشرق األوسط بشكل متسرع ومتذرع. 

لتاريخ  اليهود الشرقيين  ا اختزال تاريخ 
ً

بات الممنوع منًعا  التأكيد على أن من  نعيد 

من االضطهاد. هذه ليست هي الحقيقة الكاملة، ليس هذا وحسب، بل من الواضح 

الدعائي السخيف والمخزي لتبرير  التاريخ  ا أن دولة إسرائيل تستخدم هذا 
ً

لنا أيض

النكبة واألذى المستمر للشعب الفلسطيني«.



83

عدد ٨٦

كلتــا الحالتــن، التاريــخ متعــدد األبعــاد لجميــع يهــود الــرق 

األوســط، ويجعــل منــه أمــًرا ســطحيًا يســتغله لبنــاء رسديــة 

مبتذلــة، مجنــدة ومبســطة ومهينــة، ألهــداف سياســية دعائيــة 

ــة  ــة/ الصهيوني ــة اإلرسائيلي ــذه العملي ــت ذروة ه ــض. كان مح

ــه  ــل هدف ــذي يتمث ــة"، ال ــة اليهودي ــاب "النكب ــور خط ظه

ــق تناســق )وهمــي( بــن النكبــة  الديماغوجــي والوحــي بخل

ــرب  ــود الع ــة، واليه ــن جه ــة م ــا الدائم ــطينية ونتائجه الفلس

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــن، م ــة كاجئ ــم الصهيوني ــن تعّرفه الذي

ــذ العــام  ــات ورشقيــن، هــذا الخطــاب من ــا، كرقي هاجمن

ــي  ــكل منهج ــذ، بش ــفنا منذئ ــث كش ــل،6 حي ــى األق 1997 ع

ومســتمر وعلنــي، يف الكتابــة ويف وســائل اإلعــام، اإلنــكار الــذي 

ــاب. 7  ــذا الخط ــه ه ــد علي يعتم

ــض  ــرى: نرف ــرة أخ ــح م ــا التوضي ــدر بن ــك، يج ــع ذل وم

ــادل  ــة "التب ــق فرضي ــاء لتعمي ــة الحمق ــع املحاول ــكل قاط بش

الســكاني" بــن اليهــود العــرب والاجئــن الفلســطينين )التــي 

ــذ  ــا من ــج له ــة الروي ــن الصهاين ــن املفكري ــدد م ــاول ع ح

ــباب  ــع األس ــى م ــذات، نتماه ــبب بال ــذا الس ــات(. له األربعيني

ــاه،  ــة أع ــن الورق ــة ع ــرة املقتبس ــي الفق ــت بكاتب ــي دفع الت

ــة  ــذه الرسدي ــدوا ه ــن انتق ــن الذي ــل الرقي ــن أوائ ــا م ألنن

بشــكل متعمــق ومفصــل ومنهجــي منــذ نحــو ثاثــة عقــود. يف 

الوقــت نفســه، ليــس هنــاك طريقــة ســوى قــول هــذا براحة 

ــم  ــل تاريخه ــا لتمثي ــد م ــور إىل ح ــم املته ــارشة: يف ادعاءه مب

ــى  ــون ع ــاب واملوقع ــم الكت ــرب، يرس ــود الع ــم ولليه للعال

الورقــة صــورة مطابقــة جــًدا للصــورة التــي رســمتها دولــة 

ــرب.  ــود الع ــخ اليه ــق بتاري ــا يتعل ــل يف م إرسائي

كــّرس الناقــدون الرقيــون ســنوات عديــدة للبحــث 

والنشــاط االجتماعــي- الســيايس إلضعــاف الحجــج الصهيونيــة. 

شــاركنا بهــذا النشــاط انطاقــاً مــن حساســيتنا تجــاه عــدم 

الدقــة التاريخيــة ومــن بــاب فهــم أن "الهولوكوســت" و- 

ــة  ــن الصهاين ــاش ب ــا النق ــدور حولهم ــذي ي ــة" ال "النكب

ــن  ــرات م ــدم الع ــة.8 ق ــألة الرقي ــان املس ــرب يحجب والع

ــد  ــا ض ــة العلي ــة" للمحكم ــة رشقي ــًرا "عريض ــن مؤخ الرقي

قانــون الجنســية، وهــي التمــاس انضمــوا بــه ألكــر املنظمــات 

ــون املســتقلون  ــا ادعــى الرقي ــل.9 طامل الفلســطينية يف إرسائي

أنــه عــى الرغــم مــن أن "التــوق الدينــي والثقــايف إىل صهيــون" 

كان بالفعــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن طقــوس اليهــود العــرب منــذ 

األرس البابــيل يف القــرن الســادس قبــل امليــاد، فــإن معظمهــم 

ــة، يف  ــة األوروبي ــن بالصهيوني ــر مبال ــك غ ــع ذل ــوا م كان

أحســن األحــوال - ومعاديــن لهــا، يف أســوأ األحــوال. يف الوقــت 

نفســه، ســلط عمــل الرقيــن الســيايس والبحثــي الضــوء عــى 

مســتوى اندمــاج اليهــود العــرب العــايل يف الحيــاة االقتصاديــة 

ــا  ــوا فيه ــي عاش ــأهم الت ــدان منش ــة يف بل ــية والثقافي والسياس

حياتهــم كمجتمــع أقليــة صغــرة وعتيقــة. نعلــن، منــذ عقــود، 

عــن معارضتنــا للمحاولــة الصهيونيــة لفــرض نمــط التجربــة 

التاريخيــة ليهــود أوروبــا والعالــم املســيحي عــى يهــود الــرق 

األوســط بشــكل متــرسع ومتــذرع. نعيــد التأكيــد عــى أن مــن 

املمنــوع منًعــا باتًــا اختــزال تاريــخ اليهــود الرقيــن لتاريــخ 

ــس  ــة، لي ــة الكامل ــي الحقيق ــت ه ــذه ليس ــاد. ه ــن االضطه م

هــذا وحســب، بــل مــن الواضــح لنــا أيًضــا أن دولــة إرسائيــل 

ــر  ــزي لتري ــخيف واملخ ــي الس ــخ الدعائ ــذا التاري ــتخدم ه تس

ــطيني.  ــعب الفلس ــتمر للش ــة واألذى املس النكب

صورة رقم )2(: يهودي من اليمن )1898-1914(، تصوير مجموعة 

Matson photograph collection, Library of Congress ماتسون

مــع ذلــك، ال يمكــن ترجمــة املعارضــة الصارمة لاســتخدام 

الصهيونــي لهــذا التاريــخ إىل تجاهــل حقيقــة بســيطة للغايــة: 
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االضطهــاد العنيــف، بمــا يف ذلــك االغتصــاب والقتــل واملذابــح 

ــزء  ــو ج ــة ه ــدول العربي ــود يف ال ــه اليه ــرض ل ــذي تع ال

ــتوى  ــى املس ــؤولة، ع ــة مس ــدول العربي ــم. ال ــن تاريخه م

ــل  ــواء قب ــر، س ــذه الظواه ــن ه ــي، ع ــي واالجتماع الحكوم

ــطن  ــا لفلس ــد دخوله ــة أو بع ــة األوروبي ــور الصهيوني ظه

ــة  ــض الرسدي ــي بدح ــزام تاريخ ــا الت ــا لدين ــة. مثلم العثماني

الصهيونيــة عــن صهيونيــة اليهــود العــرب "الطبيعيــة"، نحــن 

ــود  ــة. ن ــدول العربي ــن يف ال ــر املضطهدي ــن تذك ــؤولون ع مس

أن نؤكــد أن املعارضــة الحازمــة للعنريــة الصهيونيــة تجــاه 

غــر األوروبيــن )اليهــود وغــر اليهــود( - وكذلــك معارضتنــا 

ملحاولــة إرسائيــل فــرض التاريــخ املبتــذل عــى اليهــود العــرب 

ــة.  ــد الصهيوني ــف ض ــز موق ــا بتعزي ــاس اللتزامن ــي األس - ه

يعنــي هــذا املوقــف أن نتذكــر ونتحــدث بصــدق، بــا تراجــع 

ــي  ــخ العرب ــة يف التاري ــول العنري ــن الفص ــات، ع أو التفاف

الحديــث نفســه، وليــس يف الصهيونيــة فقــط. اليســار العربــي 

ــيء  ــام بال ــه، بالقي ــا ل ــزم، بفهمن ــة ملت ــض للعنري املناه

ــة.  ــكان ويف أي ورق ــت ويف أي م ــه يف أي وق نفس

حدثــت املضايقــات والعنــف ضــد األقليــة اليهوديــة بدرجات 

ــل  ــة إرسائي ــاء دول ــل إنش ــة، قب ــع دول عربي ــة يف تس متفاوت

ــى  ــية وع ــدية والنفس ــداءات الجس ــًا، االعت ــر، مث ــده. نذك وبع

ــازة  ــن يف ت ــرن العري ــل الق ــت يف أوائ ــي حدث ــكات الت املمتل

ــراق  ــود الع ــرد يه ــود )1941( وط ــل(، والفره ــاس )الريت وف

ــى  ــتقال ع ــزب االس ــيطرة ح ــعيد وس ــوري الس ــد ن )يف عه

ــن  ــود اليم ــرد يه ــنوات، وط ــر س ــو ع ــد نح ــع(، بع املجتم

ــى  ــن يحي ــد ب ــام أحم ــم اإلم ــت حك ــام 1949، )تح يف الع

ــال  ــد جم ــام 1956 )يف عه ــر يف الع ــود م ــتبدادي( ويه االس

ــرة  ــدان الذاك ــة فق ــل احتمالي ــم تقلي ــن امله ــارص(. م ــد الن عب

الجماعــي يف مــا يتعلــق بأحــداث تدمــر املمتلــكات واملضايقــات 

ــذ  ــت من ــي حدث ــة الت ــة اليهودي ــاء األقلي ــل أبن ــاءة وقت واإلس

ثاثينيــات القــرن املــايض يف الــدار البيضــاء وبغــداد والبــرة 

ــرق(  ــس )ال ــكندرية وطرابل ــرة واإلس ــب والقاه ــدن وحل وع

ــة.  ــرادة واملنام ــدة وج ــطنطن وج ــرب( وقس ــس )الغ أو طرابل

مــن املهــم أيًضــا أن نتذكــر أن األقليــات األخــرى - نذكــر هنــا 

ــا.  ــات أيًض ــن املضايق ــت م ــط - عان ــراق فق ــوريي الع أش

مــا يميــز حالــة األقليــة اليهوديــة يف هــذا الســياق مقارنــة 

ــاك  ــس هن ــطن )لي ــة يف فلس ــألة الصهيوني ــي مس ــرى ه باألخ

صهيونيــة آشــورية، قبطيــة، نســطورية، مارونيــة، إلــخ( 

وتأثرهــا الحاســم عــى كيفيــة التذكــر، أو الكتابــة، الجماعيــة 

لهــذه الفصــول يف تاريــخ املنطقــة. اتهمــت األقليــة اليهوديــة يف 

الكثــر مــن األحيــان بكونهــا "طابــوراً خامســاً" صهيونيــاً. كان 

هــذا إدراكًا خاًصــا لنمــط اجتماعــي ســيايس عــام يُعــرَّف بأنــه 

ــرب، يف  ــود الع ــى اليه ــوم ع Guilt by Association.10 أدى الهج

ســياق منــاخ معــاد متزايــد، يف النهايــة إىل تعــاون مبــارش بــن 

الحكومــات والنخــب العربيــة ودولــة إرسائيــل الفتيــة. 

ــراغ  ــا عــن الرقصــة السياســية إلف ــان مســؤوالن مًع الطرف

العالــم العربــي مــن األقليــات اليهوديــة. تلعــب الديناميكيــات 

االجتماعيــة السياســية الداخليــة يف املجتمــع العربــي، باإلضافــة 

ــا وحاســًما يف  ــة امللمــوس، دوًرا مهًم ــة العربي ــور القومي إىل تبل

عمليــة تحويــل ثلثــن مــن كافــة اليهــود العــرب إىل إرسائيليــن 

ــام 1949،  ــدأت يف الع ــة ب ــي عملي ــام(، وه ــع الكي ــل نيط )مث

ــن  ــى مت ــي ع ــكل جماع ــون بش ــود اليمني ــل اليه ــا نِق عندم

ــا  طائــرات إىل تــل أبيــب )مقابــل فديــة(. مــن املنصــف أخاقيً

أن نتذكــر أن قطاعــات كبــرة مــن املجتمعــات العربيــة كانــت 

ــم  ــم ل ــرون منه ــود، وكث ــروج اليه ــا بخ ــة بتاتً ــر مبالي غ

ــذه  ــة. ه ــة والعام ــم الخاص ــم ممتلكاته ــى فقدانه ــوا ع يحزن

ــارًضا- ــل ح ــودي ظ ــايض اليه ــة أن امل ــم حقيق ــاالة )رغ الامب

غائبـًـا يف الحــارض العربــي لعقــود بعــد رحيــل اليهــود( ميــزت 

العالــم العربــي بأكملــه حتــى مؤخــًرا. قــدم مؤرخــون نقديــون 

يف العــراق واملغــرب ومــر، يف الســنوات األخــرة، عــى ســبيل 

ــودي  ــايض اليه ــوع امل ــول موض ــم ح ــات نظره ــال، وجه املث

ــي  ــة. إًذا ه ــة املطلوب ــة التحليلي ــه بالطريق ــي وأهميت العرب

ــارصة. ــع" املع ــألة "التطبي ــرد مس ــت مج ليس

ــذه  ــن ه ــا م ــكلة يف أن أيً ــن املش ــكلة إًذا؟ تكم ــن املش أي

العنــارص الحاســمة يف التاريــخ العربــي )"مــا قبــل إرسائيــل"( 

ــي  ــم ينجــح يف شــق طريقهــا إىل الورقــة الت لليهــود العــرب ل

كتبهــا املثقفــون العــرب عــن اليهــود العــرب واملعــرض )ربمــا 

أدى الهجــوم علــى اليهــود العــرب، فــي ســياق منــاخ معــاد متزايــد، فــي النهايــة إلــى 

تعــاون مباشــر بيــن الحكومــات والنخــب العربيــة ودولــة إســرائيل الفتيــة. 

الطرفــان مســؤوالن مًعــا عــن الرقصــة السياســية إلفــراغ العالــم العربــي مــن األقليــات 

اليهودية.
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األول عــى اإلطــاق يف العالــم الغربــي( عــن تاريخهــم. االدعــاء 

ــة هــي وحدهــا املســؤولة عــن  ــة األوروبي ــل إن الصهيوني القائ

ســحق األقليــات اليهوديــة يف تســع دول عربيــة ليــس متحيــزة 

ــع  ــارض م ــي تتع ــل ه ــب، ب ــا فحس ــيًا وأيديولوجيً سياس

ــي  ــخ الرق ــك التأري ــا يف ذل ــدي - بم ــي النق ــخ الرق التأري

ــة يف الســنوات األخــرة يف  ــة التحليلي ــذي يتطــور مــن الناحي ال

ــة.  ــات اليهودي ــر التجمع ــت أك ــث عاش ــة حي ــدان العربي البل

ــي  ــل تاريخ ــة( لعام ــة )املزعوم ــوة املطلق ــة يف الق ــذه مبالغ ه

ــل  ــا عوام ــل نتيجته ــكنازية( تتجاه ــة األش ــد )الصهيوني واح

ــدان(  ــف البل ــة يف مختل ــة العربي ــع والقومي ــرى )يف املجتم أخ

مســؤوليتها. بهــذا املعنــى، تميــل الورقــة املناهضــة للمعــرض 

إىل رســم صــورة طبــق األصــل عــن مفهــوم "رسقــة التاريــخ" 

الــذي تحدثــت عنــه إيــا شــوحط يف العــام 1988 يف مواجهــة 

ــود  ــاه اليه ــكنازي تج ــي األش ــي الصهيون ــخ املح ــل وتأري فع

ــرب.11  الع

بــدأ الرقيــون والرقيــات الشــبان والشــابات يف الســنوات 

العريــن املاضيــة دفــع عمليــة تجديــد ثقافتهــم/ن اليهوديــة 

ــهم  ــابات أنفس ــباب والش ــن الش ــد م ــّرف املزي ــة. يع العربي

ــرب.  ــود ع ــات/ون و/أو يه ــم/ن رشقي ــى أنه ــازم ع ــكل ح بش

ــن  ــود م ــان عق ــة إب ــرة املعارض ــوة املث ــذه الخط ــق ه تخل

األيديولوجيــة الصهيونيــة التــي ســعت إىل اســتئصال العروبــة 

ــة بطبيعــة  مــن هــؤالء الشــباب وذويهــم. تــؤدي هــذه العملي

الحــال إىل رغبــة الرقيــن بالتواصــل مــع العــرب غــر اليهــود 

ــن  ــم يك ــو ل ــى ل ــذا حت ــدث كل ه ــة. يح ــم األصلي يف بلدانه

ــاً  ــراً مرضي ــد تعب ــم تج ــة ل ــذه العملي ــك يف أن ه ــاك ش هن

ــق بالشــعب الفلســطيني  عــى املســتوى الســيايس يف مــا يتعل

واســتمرار قمعــه. تبــذل دولــة إرسائيــل وممثلوهــا ومؤيدوهــا 

ــكنازية  ــة األش ــة الصهيوني ــة الدعاي ــل منظم ــم )مث يف العال

ــارب  ــة التق ــييس عملي ــاط تس ــرة إلحب ــوداً كب JIMENA( جه

ــة  ــات اإلرسائيلي ــداف الحكوم ــة أه ــي يف خدم ــي الرق العرب

ــمية.  الرس

منحــت الحركــة الصهيونيــة األوروبيــة للرقيــن دوراً 

ــة املعــرض  ــا العــرب. ورق ــوا ضحاي ــاً واحــداً: أن يكون تاريخي

ــا  ــاً مشــابهاً: أن نكــون ضحاي ــا دوراً تاريخي يف باريــس تعطين

ــي  ــة الت ــورات اإلجمالي ــإن التط ــك، ف ــع ذل ــة. وم للصهيوني

يمكننــا وصفهــا باختصــار هنــا تتطلــب منــا أن نعلــن 

بوضــوح: اليهــود العــرب يف القــرن الحــادي والعريــن 

ــا  ــي فرضته ــروط الت ــاً لل ــوداً وفق ــوا يه ــون أن يكون يرفض

ــاً  ــوا عرب ــون أن يكون ــكنازية ويرفض ــة األش ــم الصهيوني عليه

ــة،  ــى الورق ــن ع ــة املوقع ــا مجموع ــم به ــا تخصصه ــاً مل وفق

ــد.  ــر قص ــن غ ــد أو ع ــن قص ع

ــي  ــعيد وعزم ــل إدوارد س ــطينيون، مث ــرون فلس رصح مفك

بشــارة منــذ التســعينيات بــأن "املســألة اليهوديــة" يف أوروبــا 

يف القــرن التاســع عــر أصبحــت "مســألة فلســطن" يف القــرن 

ــاش  ــف النق ــة يكش ــة ناقص ــذه معادل ــن ه ــن. لك العري

الحــايل حــول املعــرض يف باريــس نقصهــا: لــم تصبــح املســألة 

ــل أصبحــت  ــة فلســطينية؛ ب ــة مجــرد قضي ــة األوروبي اليهودي

ــم  ــن امله ــا. م ــي أيًض ــط العرب ــرق األوس ــود ال ــألة يه مس

ــاؤه،  ــط وأبن ــرق األوس ــات ال ــا، بن ــدث جميعن ــك أن نتح لذل

عــن مســألة اليهــود العــرب قبــل عــام 1948 وبعــده يف حــوار 

مبــارش وعــادل وشــجاع ومتعمــق. يجســد املعــرض الرائــد يف 

باريــس نقطــة انطــاق مــا ملثــل هــذا النقــاش الحــواري. ربمــا 

ــألة  ــن مس ــن" - ع ــن املؤرخ ــاش ب ــراء "نق ــت إلج ــان الوق ح

ــن هــذه املــرة. الرقي

. االدعــاء القائــل إن الصهيونيــة األوروبيــة هــي وحدهــا المســؤولة عن ســحق األقليات 

اليهوديــة فــي تســع دول عربيــة ليــس متحيــزة سياســًيا وأيديولوجًيــا فحســب، بــل 

ــذي  ــرقي ال ــخ الش ــك التأري ــي ذل ــا ف ــدي - بم ــرقي النق ــخ الش ــع التأري ــارض م ــي تتع ه

يتطــور مــن الناحيــة التحليليــة فــي الســنوات األخيــرة فــي البلــدان العربيــة حيــث 

ــة(  ــة )المزعوم ــوة المطلق ــي الق ــة ف ــذه مبالغ ــة. ه ــات اليهودي ــر التجمع ــت أكب عاش

لعامــل تاريخــي واحــد )الصهيونيــة األشــكنازية( تتجاهــل نتيجتهــا عوامــل.
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الملحق:
ــاً  ــرب رفض ــن الع ــات املثقف ــن مئ ــع م ــان املوق ــص البي ن

ــس ــي« يف باري ــم العرب ــد العال ــه »معه ــذي أقام ــرض ال للمع

رسالة مفتوحة إىل »معهد العالم العربي« يف باريس

الثقافــة ملــح األرض ولــن نســمح باســتخدامها 

االضطهــاد لتطبيــع 

6/12/2021

ــن  ــن/ات م ــن/ات وفنان ــاه، مثقف ــن/ات أدن ــن املوقع  نح

ــس  ــي« يف باري ــم العرب ــد العال ــب »معه ــي، نطال ــم العرب العال

بالراجــع عــن اإلشــارات التــي أرســلها مــن خــال تظاهرتيــه 

ــى  ــر إىل منح ــي تش ــرق«، والت ــود ال ــز« و«يه »أرابوفولي

ــة  تطبيعــي، أي محاولــة تمريــر عمليــة فــرض إرسائيــل كدول

ــتيطاني  ــاَم االستعمار-االس ــم أن نظ ــة رغ ــة يف املنطق طبيعي

ــر،  ــّي. للتذك ــن الطبيع ــون ع ــا يك ــد م ــو أبع ــد ه واألبارتهاي

ــة  ــل كدول ــش« إرسائي ــس وات ــان رايت ــة »هيوم ــت منظم أدان

ــت  ــك فعل ــام، وكذل ــذا الع ــور ه ــا املنش ــد يف تقريره أبارتهاي

ــة. منظمــة »بيتســيلم«، أهــم منظمــة حقــوق إنســان إرسائيلي

 ربمــا كان تريــح رئيــس املعهــد، بدايــة هــذا العــام، الذي 

ــي  ــة تبنّ ــى بداي ــؤرّشاً ع ــام« م ــات »أبراه ــه باتفاق ــب في رّح

ــات،  ــذه االتفاقي ــي. فه ــٍج تطبيع ــي« لنه ــم العرب ــد العال »معه

ــا اإلدارة  ــت حقــوق الشــعب الفلســطيني، فرضته ــي تجاهل الت

ــن  ــب ب ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس األمرك ــة للرئي العنريّ

أنظمــة عربيــة غــر منتخبــة أو اســتبدادية مــن جهــة ونظــام 

االســتعمار اإلرسائيــيل مــن جهــة أخــرى.

 ثــم جــاءت التريحــات الخطــرة لدينيــس تشــاربت، أحــد 

أعضــاء اللجنــة العلميــة القائمــة عــى معــرض »يهــود الــرق« 

ــة  ــات إرسائيلي ــع مؤسس ــاون م ــن تع ــف ع ــد، لتكش يف املعه

غارقــة يف التواطــؤ يف االســتحواذ عــى الثقافــة العربيــة- 

الفلســطينية واملكــّون اليهــودي للثقافــة العربيــة عمومــاً وعــن 

نيـّـة واضحــة لفــرض إرسائيــل كأمــر واقــع و«طبيعــي« ضمــن 

برامــج املعهــد. فتشــاربت تفاخــر قائــاً: »مــن املمكــن القــول 

إن هــذا املعــرض هــو الثمــرة األوىل لـ ’اتفاقيــات أبراهــام’، وهذا 

يبــدأ مــن خــال التطبيــع. … لــن تنطبــق الســماء عــى األرض 

ــاً مــع إرسائيــل«. ــا تعاون إذا أقمن

ــرًا يف  ــب دوًرا كب ــذي لع ــي«، ال ــم العرب ــد العال  إن »معه

ــالته  ــون رس ــا، يخ ــف به ــة والتعري ــة العربي ــان الثقاف احتض

ــذي  ــّي، ال ــه التطبيع ــذا التوّج ــه له ــال تبنّي ــن خ ــة م الفكري

ــر  ــرسّي وغ ــيايّس الق ــف الس ــكال التوظي ــوأ أش ــن أس ــّد م يُع

ــا  ــاد. كم ــتعمار واالضطه ــة االس ــّن كأداة لرعن ــي للف األخاق

يخــون األمانــة العلميــة واألخاقيــة مــن خــال الخلــط املتعّمــد 

ــل  ــة وإرسائي ــن جه ــرق م ــود امل ــرب ويه ــود الع ــن اليه ب

ــل،  ــرى. فإرسائي ــة أخ ــن جه ــد م ــتعمار وأبارتهاي ــام اس كنظ

ــِف  ــم تكت ــة، ل ــة العاملي ــة الصهيوني ــع الحرك ــيق م بالتنس

ــتعمار  ــي واس ــطيني األصان ــعب الفلس ــم الش ــر معظ بتهج

ــاً  ــل أيض ــة، ب ــه العربي ــه وثقافت ــن تراث ــزاء م ــه وأج أرض

اســتحوذت عــى امُلكــّون اليهــودي يف الثقافــة العربيــة فحاولــت 

ــة  ــذوره األصيل ــن ج ــه م ــًدا النتزاع ــه، تمهي لَت ــه وأرَْسَ َصْهيَنَتْ

وتوظيفــه لخدمــة مروعهــا االســتعماري يف املنطقــة. إن 

ثقافــة اليهــود العــرب هــي جــزء أصيــل مــن الثقافــة العربيــة، 

وعمليــة فصلهــا عــن جذورهــا هــي محاولــة لتدمــر جــزء مــن 

ــة. ــرة العربي ــي والذاك ــخ العرب التاري

 إن اســتمرار هــذا النهــج التطبيعــّي ســيُفقد املعهــد ليــس 

ــم  ــتضاف نتاجه ــن اس ــن/ات الذي ــن/ان والفنّان ــط املثقف فق

ــور  ــاً الجمه ــل أيض ــود، ب ــدى عق ــى م ــّي ع ــايفّ اإلبداع الثق

ــاً. ــي عموم العرب

 ربمــا لــم تســقط الســماء عــى األرض بســبب هــذا 

ــة  ــدان، إذ تدعــم بعــض األنظمــة العربي ــه التطبيعــّي امُل التوّج

االســتبدادية هــذا التوّجــه يف املعهــد وتمّولــه. لكــن الثقافــة هــي 

ملــح األرض، ولــن نســمح ألحــد بــأن يســتخدم منتوَجنــا الثقايف 

لخدمــة أجنــدة تطبيعيــة تقــّوض مســرة الشــعب الفلســطيني 

ــو  ــم نح ــرار العال ــة وأح ــة العربي ــعوب املنطق ــه كل ش ومع

العدالــة والحريــة وتقريــر املصــر. إن هــذه املســرة التحّرريــة، 

ــة. ــق الثقاف ــي أف ــذرة يف األرض، ه املتج
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قطع الرابط التاريخي: تداعيات الفصل

بين تعليم حقوق اإلنسان وتعليم الهولوكوست

ت
سا

درا

 نوغا وولف *

تمهيد
 لطاملــا عكــس الخطــاب اإلرسائيــي نزعــة لرســيخ ذكــرى 

الهولوكوســت، مــن منظــور خــاص. ينطــوي هــذا املنظــور عى 

تركيــز غــر متكافــئ ملعانــاة الشــعب اليهــودي، واســتبعاد أي 

ــطينيني.  ــة الفلس ــرى، وخاص ــعوب األخ ــاة الش ــار ملعان اعتب

ــل  ــؤدي إىل فص ــج ي ــذا النه ــى أن ه ــة، ع ــذه املقال ــد ه تؤك

ــزًءا  ــرب ج ــية تعت ــة أساس ــت وقضي ــني الهولوكوس ــع ب مصطن

ال يتجــزأ مــن التطــور التاريخــي للهولوكوســت: وهــي انتهــاك 

حقــوق اإلنســان. لــم يكــن مــن املمكــن حــدوث الهولوكوســت 

ــر  ــود تربي ــان ووج ــوق اإلنس ــاك حق ــى انته ــة ع ــوال املوافق ل

ــر  ــي إال مظه ــا ه ــت م ــع، الهولوكوس ــاك. يف الواق ــذا االنته له

ــة،  ــات األكاديمي ــة الدراس ــدرِّس يف كلي ــتقلة تُ ــة مس ــف باحث ــا وول *   نوج

ــات  ــا يف مج ــات كتبه ــا ومراجع ــرت مقاالته ــل. نُ ــودا يف إرسائي أور يه

 Journal of Political Ideologies )2015( , German ــل ــة مث ــة مختلف أكاديمي

 Politics and Society )2014(, Yad Vashem Studies )2013(, Zion )2013(, and

)Yalkut Moreshet le-Kheker ha-Shoah ve-ha-Antishemiyut )2012

متطــرف مــن مظاهــر انتهــاك حقــوق اإلنســان. يســلط هــذا 

ــر يف  ــذي ظه ــي ال ــاه اإلرسائي ــى أن االتج ــوء، ع ــال الض املق

ــد املــايض، القــايض بفصــل الهولوكوســت، عــن تدريــس  العق

ــة  ــات األكاديمي ــره يف األدبي ــم تربي ــد ت ــان، ق ــوق اإلنس حق

ــني أدى  ــن يف ح ــم. لك ــن العال ــة م ــن مختلف ــادرة يف أماك الص

فصــل مفهــوم حقــوق اإلنســان، عــن دراســة الهولوكوســت يف 

ــطينيني،  ــوق الفلس ــاك حق ــأن انته ــاالة بش ــل، إىل الالمب إرسائي

ــن  ــطيني، فم ــي الفلس ــراع اإلرسائي ــتمرار ال ــايل إىل اس وبالت

لحقــوق  واالنتهــاكات  الراعــات  هــذه  أن  اآلن  املفارقــة 

ــم  ــن ه ــك الذي ــى أولئ ــب ع ــن الصع ــت م ــطينيني، جعل الفلس

خــارج إرسائيــل، الكتابــة عــن الهولوكوســت يف ســياق حقــوق 

ــة  ــة التاريخي ــع الصل ــة أن قط ــذه املقال ــرض ه ــان. تف اإلنس

بــني الهولوكوســت وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، التــي ســبقت 

عمليــات القتــل الجماعــي لليهــود، يحــرم الطــالب مــن القــدرة 

ــية  ــة السياس ــرة لألنظم ــة املدم ــات القمعي ــم اإلمكان ــى فه ع
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ــا. ويف  ــون ضمنه ــون ويعيش ــن يترف ــرش، الذي ــة وللب الحديث

الوقــت نفســه، فــإن هــذا االتجــاه الربــوي يجعلهــم جاهلــني 

بآليــة تبلــور أهــم إنجــاز تحــرري يف العــر الحديــث: اإلعــالن 

.(UDHR( ــان ــوق اإلنس ــي لحق العامل

ــة  ــراء دراس ــرضوري إج ــن ال ــه م ــال إىل أن ــص املق يخل

ــت  ــم الهولوكوس ــع يف تعلي ــلوب املتب ــر األس ــول تأث ــة ح كيفي

يف إرسائيــل، عــى تصــور اإلرسائيليــني لآلخــر، وخاصــة 

الفلســطيني. كمــا تــويص املقالــة بدراســة مــدى تأثــر النــربة 

ــطيني،  ــي - الفلس ــراع اإلرسائي ــول ال ــات ح ــة يف األدبي املتبع

ــان  ــوق اإلنس ــت وحق ــم الهولوكوس ــني تعلي ــل ب ــى الفص ع

ــا. ــل أيًض ــارج إرسائي خ

مقدمة
 “مــا هــي الهولوكوســت؟«: مــاذا تعنــي يف الوقــت الحــارض، 

مــاذا أصبحــت الهولوكوســت، ومــا هــي الوظيفــة االجتماعيــة 

ــارصة؟.  ــة املع ــرة الجماعي ــا يف الذاك ــى منه ــا تبق ــة مل والثقافي

]...[ يف النهايــة، فــإن معظــم التاريــخ، يُنــى بشــكل أو بآخــر، 

يمحــى مــن الذاكــرة، ومــا يتبقــى يف »الرشيعــة التاريخيــة« ال 

يعتمــد بشــكل أســايس عــى كميــة الوثائــق التاريخيــة املتاحــة 
لنــا.1

 تظهــر هــذه الســطور يف مقدمــة مقــال ملوشــيه زيمرمــان 

)Moshe Zimmermann(، بعنــوان »مــا هــي الهولوكوســت؟« 

)2014(. إن الفصــل بــني علــم أصــول تدريــس الهولوكوســت 

ــد  ــذي يع ــان، ال ــوق اإلنس ــاكات حق ــول انته ــم ح ــن التعلي ع

ــو  ــا ه ــه، م ــت نفس ــخ الهولوكوس ــن تاري ــزأ م ــًرا ال يتج عن

ــة  ــل« والطريق ــدث بالفع ــا ح ــني »م ــوة ب ــى اله ــال ع إال مث

ــة  ــداف الجماعي ــعيًا وراء األه ــخ، س ــا التاري ــرد به ــي يُ الت

ــت  ــتغالل الهولوكوس ــال اس ــذا املق ــد ه ــة. ينتق ــاء األم لبن

ــود يف  ــني اليه ــاص ب ــن خ ــاء تضام ــيلة لبن ــتخدامه كوس واس

إرسائيــل، ويف الوقــت نفســه كأداة ضــد التضامــن مــع البــرش 

اآلخريــن، خاصــة الشــعب الفلســطيني الغــارق يف الــراع مــع 

إرسائيــل. ويشــدد عــى أن هــذا امليــل إىل التخصيــص، ينطــوي 

عــى محاولــة إلعــادة تشــكيل الوعــي اتجــاه الهولوكوســت مــن 

ــت  ــت الهولوكوس ــي جعل ــة الت ــرة والعملي ــو الفك ــالل مح خ

ــان.  ــوق اإلنس ــاك حق ــماح بانته ــو الس ــا، وه ممكنً

تمثيــل  حــول  اإلرسائيــي  الخطــاب  عــرض  ســيتم 

الهولوكوســت، وتأثــره عــى العقليــة اإلرسائيليــة، مــن خــالل 

اســتعراض الجــدل الدائــر يف الســاحتني األكاديميــة والصحافيــة 

يف إرسائيــل. كمــا ســتتضح النظــرة الفوقيــة اإلرسائيليــة 

للفلســطينيني، مــن خــالل عــرض مقاطــع مــن تقريــر مراقــب 

الدولــة )2016( ودراســات إمبريقيــة أخــرى. كذلــك ســنحلل 

ــوق  ــن حق ــت ع ــم الهولوكوس ــل تعلي ــايل لفص ــاه الح االتج

ــن  ــذي يكم ــي ال ــاس املنطق ــل، واألس ــارج إرسائي ــان، خ اإلنس

ــزة، يف  ــة املنج ــات العلمي ــة األدبي ــالل مراجع ــن خ ــه، م خلف

ــايض. ــد امل العق

ــوق  ــت وحق ــني الهولوكوس ــي ب ــط التاريخ ــكل الرب يش

ــة  ــن الناحي ــه م ــر عن ــم التعب ــا، ويت ــا نظريً ــان أساًس اإلنس

ــت  ــات الهولوكوس ــني دراس ــط ب ــالل الرب ــن خ ــة م الربوي

والدراســات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان. 

لقــد شــكلت الهولوكوســت الدافــع الرئيــس العتمــاد اإلعــالن 

ــة  ــل الجمعي ــن قب ــاع، م ــان باإلجم ــوق اإلنس ــي لحق العامل

العامــة لألمــم املتحــدة يف العــام 1948. وذُكــرت العالقــة بــني 

الهولوكوســت واإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان بشــكل 

ــى  ــان« ع ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــة اإلع ــح يف »مقدم رصي

ــت:  ــى اإلنرن ــدة ع ــم املتح ــع األم موق

»عــززت أهــوال الحــرب العامليــة الثانيــة مطالــب الشــعوب 

ــي  ــون عامل ــع قان ــن، لوض ــرن العرشي ــل الق ــة يف أوائ الدولي

ــراف  ــة باالع ــزم كل دول ــأنه أن يُل ــن ش ــان م ــوق اإلنس لحق

ــة  ــاة والحري ــا، يف الحي ــى أرضه ــش ع ــرد يعي ــق كل ف بح
ــة«.2 ــه الخاص ــتخدام لغت ــة واس ــة الديني ــة والحري وامللكي

كان الهــدف مــن اإلعــالن أن يكــون بمثابــة حجــر األســاس 

لرســيخ مجموعــة مــن معايــر حقــوق اإلنســان، مــن شــأنها 

أن تشــكل أساًســا لدســتور قانونــي وأخالقــي يحاســب 

الحكومــات عــى انتهاكاتهــا أو إنكارهــا لحقــوق البــرش الذيــن 

ــا.  ــل حدوده ــون داخ يعيش

يســتعرض ديفيــد شــايمان )David A. Shiman( وويليــام 

ــتيان  ــا سبس ــس )William R. Fernekes(، والحًق ر. فرنيكي

الوفــرة  أدبيــات   )Sebastian Wogenstein( ووجنشــتاين 

حــول القيــم األخالقيــة الكونيــة التــي يمكــن اســتخالصها مــن 

الهولوكوســت.3  يعــود هــؤالء الكتــاب إىل املؤرخــون والفالســفة 

ــن يتفقــون عــى أن الهولوكوســت هــي  وعلمــاء االجتمــاع الذي

ــانية.  ــة اإلنس ــة بالحال ــة املتعلق ــدس األخالقي ــة أرخمي نقط

ــي  ــل ليف ــزنايدر )Natan Sznaider( ودانيي ــان س ــر نات يش

ــة  ــا »رواي ــى أنه ــت ع )Daniel Levy( ( إىل دروس الهولوكوس

براغماتيــة للــراع بــني الخــر والــرش«.4 بينمــا يــرى جيفــري 

ألكســندر )Jeffrey Alexander( الهولوكوســت عــى أنهــا 

»جــر مجــازي« ســمح لـــ »تراومــا الشــعب اليهــودي ]...[ أن 
ــاء«.5 ــة جمع ــا البرشي ــح تراوم تصب

يوضــح شــايمان أن أنظمــة املــدارس يف الواليــات املتحــدة، 

وال ســيما يف كاليفورنيــا ونيويــورك، أدرجــت منــذ الثمانينيــات 
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التوعيــة بحقــوق اإلنســان يف دليــل مناهجهــا. بينمــا كانــت أول 

ــتوى  ــى مس ــت، ع ــول الهولوكوس ــة ح ــة، إلدراج التوعي توصي

الواليــة يف نيوجــريس يف العــام 1973.  يف العــام 1983، أعلنــت 

نيوجــريس وفرجينيــا وكاليفورنيــا وجــود رابــط واضــح مــع 

الهولوكوســت باعتبــاره أساًســا فلســفيًا للتوعيــة حــول حقــوق 
اإلنســان.6

 يشــكل الربــط بــني الهولوكوســت وحقــوق اإلنســان اليــوم 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن برامــج متاحــف الهولوكوســت، واملواقــع 

التذكاريــة التعليميــة، وبرامــج املؤسســات التعليميــة.  ويشــمل 

ذلــك متحــف ذكــرى الهولوكوســت يف الواليــات املتحــدة، الــذي 

يعتــرب مركــًزا لتســليط الضــوء عــى عمليــات اإلبــادة الجماعيــة 

املختلفــة؛ كذلــك يُقــّدم الهولوكوســت كمثــال لإلبــادة الجماعيــة 

ــت،  ــف داالس للهولوكوس ــان يف متح ــوق اإلنس ــاك حق وانته

الــذي يتنــاول أيًضــا تاريــخ حركــة الحقــوق املدنيــة يف 

الواليــات املتحــدة؛ واملتحــف الكنــدي لحقــوق اإلنســان. ويُعتــرب 

ــام يف  ــنوي يق ــدث س ــا لح ــان محوريً ــوق اإلنس ــاب حق خط

مركــز مونريــال التــذكاري للهولوكوســت، حيــث تعقــد منظمة 

إيكويتــاس غــر الحكوميــة، برنامًجــا لتدريــب معلمــي حقــوق 

اإلنســان مــن جميــع أنحــاء العالــم.7 

 Facing History and مؤسســة تعليميــة أخــرى هــي

ــايض،  ــرن امل ــبعينيات الق ــف س ــت يف منتص Ourselves تأسس

ــن  ــة م ــدروس األخالقي ــتنباط ال ــة الس ــة منص ــت بمثاب وعمل

ســقوط جمهوريــة فايمــار والهولوكوســت وغرهــا مــن 

عمليــات اإلبــادة الجماعيــة، وأهميــة الديمقراطيــة ودور الفــرد 

ــي. ــف الجماع ــو العن ــاح نح ــع االنزي يف من

ــة،  ــة والتاريخي ــط النظري ــذه الرواب ــوء ه ــا يف ض يمكنن

التوســع يف ]فهــم[ النزعــة الجديــدة التــي تســعى لفــك 

االرتبــاط بــني الهولوكوســت وحقــوق اإلنســان. كمــا الحظنــا، 

ــة  ــة يف املمارس ــرة طويل ــذ ف ــوًدا من ــاه موج ــذا االتج كان ه

العمليــة يف إرسائيــل، لكنــه اكتســب أرضيــة خصبــة يف األدبيــات 

الحديثــة، التــي ترفــض رصاحــة هــذا الربــط، وتؤكــد عــى أن 

ــو.   ــذا النح ــى ه ــه ع ــكلة يف تدريس ــاك مش هن

الهولوكوست وحقوق اإلنسان: 
بدء تفكك الرابط التاريخي 

ــة نزعــة  ــد األخــر، ثم ــة خــالل العق ــات االكاديمي يف الكتاب

متصاعــدة تدعــي وجــود إشــكالية متأصلــة يف تدريــس 

ــة  ــا بتجرب ــا وثيًق ــا ارتباًط ــاره مرتبًط ــان باعتب ــوق اإلنس حق

ــل  ــذا الفص ــدون ه ــن يؤي ــاء الذي ــد العلم ــت. يعتق الهولوكوس

أنــه ال يقــدم أي بيــان ذي معنــى. الحــظ العديــد مــن الباحثــني 

تأثــر النــزاع اإلرسائيــي الفلســطيني عــى هــذا الفصــل، ســواء 

ــة.  ــا أو رصاح ــك ضمنً كان ذل

ــرة  ــة ومدي ــر )Anja Mihr(، مؤسس ــا ميه ــهد أنج تستش

ــالل  ــن خ ــة م ــا للحوكم ــدت فيادرين ــز همبول ــج مرك برنام

ــوي  ــز الرب ــدة للتميي ــباب ع ــني، بأس ــان يف برل ــوق اإلنس حق

ــن  ــف ع ــان والتثقي ــوق اإلنس ــال حق ــف يف مج ــني التثقي ب

ــع إرث  ــارض م ــك يتع ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــت.  ع الهولوكوس

اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، وعــى الرغــم مــن توجهاتهــا 

املهنيــة، تفــر ميهــر الفصــل بــني املوضوعــني، بــأن تدريــس 

ــة  ــرب العاملي ــخ الح ــايض وإىل تاري ــر إىل امل ــت يش الهولوكوس

الثانيــة، بينمــا يهــدف التثقيــف يف مجــال حقــوق اإلنســان إىل 

تمكــني األفــراد مــن الدفــاع عــن حقوقهــم وحقــوق اآلخريــن 

يف الحــارض واملســتقبل. توضــح ميهــر التمييــز بــني املجالــني، 

ــة  ــدف إىل تنمي ــت يه ــن الهولوكوس ــف ع ــأن التثقي ــة ب متذرع

التعاطــف مــع الضحايــا وتــرك الطــالب مــع »إلزامــات 

أخالقيــة«، بينمــا تهــدف التوعيــة بحقــوق اإلنســان إىل تحفيــز 

األفــكار عــن طــرق منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف 
ــتقبل.8 ــارض أو   املس الح

ــوان  ــا، بعن ــس أوروب ــدره مجل ــل أص ــر إىل دلي ــر ميه تش

العــرض األمثــل لتدريــس كل مــن  البوصلــة، باعتبــاره 

ــا  ــض يف قراءته ــي ال ترف ــان. ه ــوق اإلنس ــت وحق الهولوكوس

للدليــل »الربــط بــني املــايض والحــارض، إنمــا تريــد أن تــرك 

ــا يف  ــة«.9 لكنه ــالب الحالي ــة الط ــن بيئ ــزواًل ع ــخ مع التاري

الواقــع تتناقــض مــع هــذه النتيجــة، خصوًصــا عندمــا تشــر 

ــر  ــة، تذك ــن 600 صفح ــر م ــع[ يف أكث ــل الواق إىل أن »]الدلي

ــد  ــي واح ــن تعليم ــع تمري ــرة م ــت 12 م ــة الهولوكوس كلم

ــياق  ــذا »الس ــن ه ــاض«. لك ــياق فضف ــي يف »س ــط« يأت فق

الفضفــاض« إنمــا هــو ضيــق بشــكل ملفــت: إذ تمــت اإلشــارة 

إىل الهولوكوســت فقــط يف ســياق »الحــرب أو اإلرهــاب أو معاداة 

الســامية املعــارصة أو التمييــز ضــد اليهــود«، بينمــا أن الربــط 
ــود.10 ــر موج ــي غ ــياق العامل ــع الس م

هــذا يعنــي، أن ميهــر تــرى أن الهولوكوســت يتعلــق فقــط 

ــرار  ــن ق ــس م ــى العك ــرش، ع ــع الب ــس بجمي ــا ولي بالضحاي

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام 1948. عــالوة عــى ذلك، 

فــإن حــر ]تداعيــات[ الحقبــة النازيــة بالضحايــا أو أقاربهــم 

ــات  ــي مكون ــة، وه ــية للحداث ــات أساس ــوض مكون ــط، يق فق

ــني،  ــاء عادي ــال ونس ــدى رج ــا ل ــا، نجده ــودة ضمنيً موج

ــا  ــوم.  وكم ــى الي ــان حت ــوق اإلنس ــاك حق ــتمرون يف انته يس

ــذه  ــمل ه ــترن )Fritz Stern(، تش ــز س ــؤرخ فريت ــار امل أش

املكونــات الحداثيــة امليــل لتبنــي أيديولوجيــات بإمكانهــا تربيــر 
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النزعــة الداروينيــة االجتماعيــة والقوميــة، وإغــراءات األســاطر 

الجماعيــة، والشــعبوية، التــي تناضــل ضــد الحرية واملســاواة - 

وكّلهــا تشــجع عــى العنــف الجماعــي.11 كانــت هــذه الدوافــع 

األيديولوجيــة بمثابــة املــربر الرئيــس النتهــاك حقــوق اإلنســان 

يف أملانيــا، وفيمــا بعــد دفعــت نحــو عمليــات القتــل الجماعــي.

ــار  ــي أش ــاز الت ــرف الغ ــار وغ ــالق الن ــرق إط ــّكلت ف ش

ــان، فقــط  ــا ضــد األمل ــه أملاني ــا موشــيه زيمرمــان يف كتاب إليه

ذروة العمليــة، التــي بــدأت بفقــدان الحساســية تجــاه املعانــاة 

ــي  ــاالة، الت ــه، والالمب ــد التاف ــانية، والحق ــات اإلنس واالحتياج

ــوات  ــا لخط ــرة، وأحيانً ــور الصغ ــا »إىل األم ــت تدريجيً أضيف

غــر محسوســة، وأدت يف نهايــة املطــاف إىل التجــرد التــام مــن 
ــانية«.12 اإلنس

ــة  ــر موضع ــة ميه ــت محاول ــا إذا كان ــاءل عم ــد نتس ق

ــاب  ــياق الخط ــط[ يف س ــت ]فق ــول الهولوكوس ــاب ح الخط

املعــادي للســامية واليهــود، والتقليــل مــن حضــوره يف الخطاب 

ــتمدة  ــة مس ــي محاول ــان، ه ــوق اإلنس ــق بحق ــوي املتعل الرب

حًقــا مــن املصاعــب الرباغماتيــة التــي تلمــح إليهــا. لقــد كتبــت 

ــت يف  ــم الهولوكوس ــني تعلي ــف ب ــكلة يف التولي ــاك مش أن هن

املــدارس وتعليــم حقــوق اإلنســان: املنظمــات املهتمــة بالتوعيــة 

ــى  ــس ع ــت، تتناف ــة والهولوكوس ــالم والديمقراطي ــول الس ح

امليزانيــات املخصصــة للتوعيــة بحقــوق اإلنســان، لكنهــم عنــد 

ــل مناهجهــم ووســائلهم  ــة، ال يقومــون بتعدي املمارســة العملي
ــان.13 ــوق اإلنس ــة لحق ــداف التعليمي ــم األه ــة لتالئ الربوي

لكــن، إضافــة إىل عوامــل أخــرى عــدة تدعــي ميهــر أنهــا 

ــق  ــا ال تتعل ــإن دوافعه ــني، ف ــني الحقل ــل ب ــباب للفص أس

ــب  ــا بالجان ــا أيًض ــة، وإنم ــة املبدئي ــور الربوي ــط باألم فق

ــات أو  ــماء املنظم ــت أس ــر قدم ــو أن ميه ــي. ل ــي العم التطبيق

ــوى  ــر إىل املحت ــن النظ ــن املمك ــكان م ــا، ل ــكل م ــا بش صنفته

الــذي يَُدرســونه ومقارنتــه بمــا تصفــه بأنــه يُقــّدم مــن أجــل 

الحصــول عــى تمويــل، والنظــر إىل الخلفيــة املحليــة للمنظمــات 

التــي ال تفــي بالتزاماتهــا وســياقها الســيايس. لــو أنهــا فعلــت 

ذلــك، لــكان مــن املمكــن تحديــد مــا إذا كانــت هــذه املنظمــات، 

التــي تؤكــد أنهــا ال تفــي بالتزاماتهــا، تعمــل ضمــن مصالــح 

ــة. ــية معين سياس

 لينــديس ن كينجســتون )Lindsey N. Kingston( مــن 

ــر  ــح تأث ــر توض ــة ويبس ــة يف جامع ــخ والسياس ــم التاري قس

ــا:  ــر وضوًح ــكل أكث ــايل، بش ــيايس الح ــل الس العام

ــوق  ــا حق ــن قضاي ــات ع ــص املناقش ــا تتقل ــا م غالبً

اإلنســان يف إرسائيــل وفلســطني لتتحــول إىل حجــج 

قوميــة مشــحونة سياســيًا، حــول الهويــة الدينيــة 

ــن  ــر م ــاعر الكث ــج مش ــم تأجي ــاألرض. يت ــق ب والح

الطــالب وأفكارهــم مــن خــالل مصــادر إخباريــة خاطئــة 

ــزة تنــرش عــرب اإلنرنــت. أو أنهــم ال يســتطيعون  ومتحي

مشــاركة وجهــات نظــر قــد ال تحظــى بقبــول وشــعبية 

داخــل الصــف بســبب طبيعــة الــراع املسيســة للغايــة. 

ــة،  ــان الدولي ــوق اإلنس ــول حق ــي ح ــاش األكاديم النق

ــون  ــد املعلم ــد يج ــة، وق ــات املوضوعي ــوف بالتحدي محف

ــان[  ــوق اإلنس ــال حق ــة يف مج ــون يف ]التوعي املتخصص

ــني  ــر ب ــوف باملخاط ــق محف ــرون يف طري ــهم يس أنفس
ــي.14 ــس الفع ــل والتدري ــيايس املتخي ــاط الس النش

ــا  ــببًا تربويً ــر، س ــأن ميع ــأنها ش ــتون، ش ــر كينجس توف

ــت.  ــالب الهولوكوس ــم الط ــم تعلي ــكك يف قي ــرى وتش ــي األخ ه

التاريخيــة لإلبــادة  الروايــات  إذا كانــت  وتتســاءل عمــا 

الجماعيــة تعمــل يف الواقــع عــى توعيــة الطــالب حــول القمــع، 

وتوفــر أدوات ملنــع الجرائــم يف املســتقبل. باالعتمــاد عــى بحــث 

ــتون  ــر كينجس ــك )Peter Novick(،15 تش ــر نوفي ــراه بي أج

ــد  ــدة، ق ــات املتح ــت يف الوالي ــأن الهولوكوس ــة بش إىل أن التوعي

ــة،  ــة والتاريخي ــؤولية األخالقي ــن املس ــرب م ــى الته ــجع ع تش

مــن خــالل اعتبــار اإلبــادة الجماعيــة جريمــة تحــدث يف أماكــن 

ــوق  ــيمة لحق ــاكات الجس ــر االنته ــالل ق ــن خ ــدة، أو م بعي
ــط.16 ــت فق ــابه للهولوكوس ــع مش ــى فظائ ــان ع اإلنس

 تَظهــر املشــكلة التــي يخلقهــا الــراع اإلرسائيــي- 

الفلســطيني واملتعلقــة بربــط تعليــم حقــوق اإلنســان بتعليــم 

ــي  ــفتل وزيمربزيك ــا ش ــة أجراه ــا يف دراس ــت أيًض الهولوكوس

أجــرى   .2013 العــام  يف   )Sheftel and Zembrzycki(

الباحثــان مقابــالت مــع ناجــني مــن الهولوكوســت، كانــوا قــد 

ــت،  ــذكاري للهولوكوس ــال الت ــز مونري ــا يف مرك ــوا تدريبً تلق

ــخصية،  ــم الش ــاوز تجربته ــهادة تتج ــإلدالء بش ــم ل إلعداده

ــة.  ــدالالت كوني ــا ب وتربطه

يقــول شــفتل وزيمربزيكــي، أن الناجــني أخربوهمــا، أنهــم 

تلقــوا تعليمــات ال لبــس فيهــا أثنــاء تدريبهــم، لتجنــب اإلجابــة 

عــن أســئلة حــول الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني، »ألن 

املصلحــة العليــا  للمركــز يف قضايــا حقــوق اإلنســان، يجــب أن 

تكــون متوازنــة مــع مطالــب أعضــاء مجلــس اإلدارة، وســؤال 

التمويــل، واملســاءلة املجتمعيــة«.17 كتــب شــفتل وزيمربزيكــي 

ــت  ــات الهولوكوس ــني ومنظم ــن أن الناج ــم م ــى الرغ ــه ع أن

يوســعون ممارســاتهم للتعامــل مــع القضايــا العابــرة للحــدود 

ــة  ــرب »منطق ــات تعت ــض املوضوع ــإن بع ــا، ف ــة أيًض والدولي

ــم  ــى الرغ ــا«.18 ع ــا دون غره ــدم نحوه ــا للتق ــر أمانً أكث

ــي  ــا ه ــس، وم ــاء املجل ــم أعض ــن ه ــددون م ــك ال يح ــن ذل م
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ــداث  ــق باألح ــة تتعل ــرون أي مناقش ــاذا يحظ ــم، ومل توقعاته

ــا.  ــة حاليً الجاري

 Alice( ــكوفيتش ــس هرس ــف، ألي ــرة املتح ــت مدي أوضح

اإلرسائيــي  الــراع  حــول  النقــاش  أن   ،)Herscovitch

ــايل يجــب  الفلســطيني خــارج نطــاق اختصــاص املركــز، بالت

ــماح  ــادات للس ــر اإلرش ــني بتغي ــض الناج ــب بع ــه. طال تجنب

ــوا  ــا طلب ــية. كم ــئلة السياس ــى األس ــة ع ــني باإلجاب للمتحدث

ــة إلعدادهــم بشــكل أفضــل ألســئلة  ــدورات التدريبي ــل ال تعدي

مــن هــذا النــوع – وهــي طلبــات تكــررت مــراًرا كمــا يقــول 

ــا  ــني. م ــع الناج ــا م ــالل مقابالتهم ــي، خ ــفتل وزيمربزيك ش

ــا بالحيويــة حــول مــدى مالءمــة  ــا مفعًم تــال ذلــك كان نقاًش
ــا.19 ــي وبعده ــهادة الناج ــاء ش ــة أثن ــة السياس مناقش

ــرشت  ــران 2005 ون ــت يف حزي ــة أجري ــدت دراس ــا وج كم

ــا  ــاركوا يف دورة عقدته ــني ش ــول إرسائيلي ــام 2011، ح يف الع

منظمــة يــاد فاشــيم، أن املعلمــني يجــدون صعوبــة يف تدريــس 

ــراض  ــدى اف ــة تتح ــح أن الدراس ــن الواض ــت. م الهولوكوس

ــور  ــرب الجمه ــت وق ــني الهولوكوس ــة ب ــول الصل ــر ح ميه

الشــخيص أو االجتماعــي منهــا. عــالوة عــى ذلــك، أكــد 

املعلمــون افــرايض بــأن املوضــوع اإلرسائيي-الفلســطيني هــو 

ــان،  ــوق اإلنس ــياق حق ــت يف س ــة الهولوكوس ــد مناقش ــا يعق م

ذلــك ألن الخطــاب الســائد يضعــف الربــط التاريخــي والبديهي 

ــر  ــني غ ــن املعلم ــم م ــاركون - معظمه ــني. املش ــني املوضوع ب

اليهــود مــن أكثــر مــن اثنتــي عــرشة دولــة أوروبيــة، جميعهــم 

ــن  ــدوة م ــرضوا ن ــوراه - ح ــم أو دكت ــهادات تعلي ــون ش يحمل

ــت يف  ــات الهولوكوس ــة لدراس ــة الدولي ــام يف املدرس 7 إىل 10 أي

يــاد فاشــيم يف القــدس. أشــار املشــاركون الذيــن قالــوا إنهــم 

ــج:  ــن الربنام ــًدا« ع ــون ج »راض

ــق  ــخصية تتعل ــاكل ش ــن مش ــون م ــم يعان ــد منه أن العدي

ــية  ــم الدراس ــار يف فصوله ــي تث ــا الت ــع القضاي ــة وم باملحرق

مثــل إنــكار املحرقــة، وعــودة ظهــور معــاداة الســامية، 

ــات،  ــوق األقلي ــل، وحق ــة إرسائي ــول دول ــر ح ــدل الدائ والج
ــة.20 ــة الالحق ــادة الجماعي ــاالت اإلب ــة ح ومناقش

يكمــن التمثيــل األوضــح لفصــل الربــط بــني الهولوكوســت 

وحقــوق اإلنســان، يف كيفيــة تدريــس الهولوكوســت يف إرسائيــل. 

ــايض  ــد امل ــع يف العق ــر وتوس ــد ظه ــط ق ــذا الرب ــني أن ه يف ح

ــع  ــق م ــي ال يتواف ــد هام ــه جه ــدة، إال أن ــات املتح يف الوالي

الطابــع العــام لتعليــم الهولوكوســت والوعــي العــام باملســألة يف 

إرسائيــل. يؤكــد مــن ينتقــدون طريقــة تدريــس الهولوكوســت 

ــرأي  ــي ال ــم وصانع ــدم وكالء التعلي ــا تخ ــل، بأنه يف إرسائي

يف وســائل اإلعــالم، كوســيلة لتأجيــج الــراع اإلرسائيــي 

الفلســطيني وإدامتــه. ففــي حــال أدى التعامــل مــع تداعيــات 

ــوق  ــم حق ــن تعلي ــت ع ــم الهولوكوس ــل تعلي ــراع، إىل فص ال

ــل  ــل إرسائي ــا داخ ــإن فصله ــل، ف ــارج إرسائي ــان خ اإلنس

ــراع. ــيديم ال س

 ياد فاشيم ورحالت بولندا:
وكالء الذاكرة الرئيسون في إسرائيل

ــني،  ــود اإلرسائيلي ــت إىل اليه ــالة الهولوكوس ــل رس  تنتق

بطــرق عــدة: املناهــج املدرســية، واحتفــاالت الذكرى الســنوية 

العامــة واملدرســية، والــدروس النظاميــة يف املــدارس، والربامج 

التلفزيونيــة واألفــالم، وخطابــات السياســيني وخاصــة رؤســاء 

ــدين.  ــة بمرش ــة املصحوب ــع التذكاري ــوالت املواق ــوزراء، وج ال

البحثيــة  دراســته  يدعــم  أن  بإمكانــه  هــؤالء،  مــن  كل 

ــل  ــة ال تتجاه ــذه الدراس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. ع الخاص

املؤسســات األخــرى املتخصصــة يف تعليــم الهولوكوســت، فــإن 

 )agents( ــني ــد لَوكيل ــل ونق ــتند إىل تحلي ــتنتاجاتها تس اس

رئيســني لحفــظ ذاكــرة الهولوكوســت: يــاد فاشــيم، والرحالت 

ــاد  ــت ي ــي نظم ــدا، الت ــوت يف بولن ــكرات امل ــة إىل معس املنظم

ــا.  ــد منه فاشــيم العدي

ــدة،  ــة الوحي ــر الحكومي ــة غ ــي املؤسس ــيم ه ــاد فاش ي

ــا رســميًا، عــى النحــو  ــل وحكومته ــة إرسائي ــل دول ــي تمث الت

ــاء ذكــرى الشــهداء واألبطــال  ــه يف قانــون إحي املنصــوص علي

)يــاد فاشــيم( قانــون رقــم 5713 لعــام 1953. يتــم التعبــر 

عــن مكانتهــا الوطنيــة الرســمية مــن خــالل دورهــا يف حفــل 

ــدم  ــا تخ ــرائيل، بأنه ــي إس ــت ف ــس الهولوكوس ــة تدري ــدون طريق ــن ينتق ــد م يؤك

الصــراع  لتأجيــج  كوســيلة  اإلعــالم،  وســائل  فــي  الــرأي  وصانعــي  التعليــم  وكالء 

ــراع،  ــات الص ــع تداعي ــل م ــال أدى التعام ــي ح ــه. فف ــطيني وإدامت ــرائيلي الفلس اإلس

إلــى فصــل تعليــم الهولوكوســت عــن تعليــم حقــوق اإلنســان خــارج إســرائيل، فــإن 

ــراع. ــيديم الص ــرائيل س ــل إس ــا داخ فصله
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افتتــاح ذكــرى الهولوكوســت الســنوية، وحقيقــة أنهــا املــكان 

ــتقبلون  ــب، ويس ــوزراء الخط ــاء ال ــه رؤس ــي في ــذي يلق ال

الضيــوف األجانــب.  منــذ تأسيســها يف العــام 1954، أصبحــت 

يــاد فاشــيم مركــًزا رئيًســا لتوثيــق املــواد املكتوبــة والشــفوية 

واليوميــة، باإلضافــة لكونهــا متحًفــا ومعهــد أبحــاث ومدرســة 

ــف  ــوالت املتح ــب ج ــت. إىل جان ــن الهولوكوس ــس ع للتدري

ــني  ــيم دورات للمعلم ــاد فاش ــد ي ــدين، تعق ــة بمرش املصحوب

ــالد.  ــاء الب ــع أنح ــباب يف جمي ــدي الش ومرش

ــر األقــوى  ــك التأث ــي تمل هــي واحــدة مــن املؤسســات الت

عــى اليهــود يف إرسائيــل. وهــي تابعــة لــوزارة الربيــة والتعليم، 

تقــوم بصياغــة محتــوى املناهــج التــي تتنــاول الهولوكوســت، 

وتديــر عــدًدا مــن الربامــج التعليمية للطــالب واملعلمــني والجنود 

وقــادة الجيــش اإلرسائيــي. وفًقــا ملوقعهــا عــى اإلنرنــت، يبلــغ 

ــن 100. كل  ــر م ــني أكث ــني املدرب ــن املعلم ــا م ــدد طاقمه ع

ــبان  ــي وش ــب جامع ــن 350000 طال ــر م ــارك أكث ــام، يش ع

ــي  ــج الت ــارج يف الربام ــل والخ ــن إرسائي ــون م ــود ومعلم وجن

ــيم  ــاد فاش ــع إىل أن ي ــر املوق ــا يش ــتها.21 كم ــا مدرس تديره

ــم دورات  ــالد لتقدي ــا إىل عــرشات األماكــن يف الب ترســل طاقمه

 New Horizons ــات ــن إصالح ــزء م ــني، كج ــة للمعلم خدماتي

and Courage to Change )للمــدارس الثانويــة واالبتدائيــة 

ومرحلــة مــا قبــل املدرســة، عــى التــوايل( ُوضعــت يف الســنوات 

ــارات  ــكريني زي ــة للعس ــج املخصص ــمل الربام ــرة.22 تش األخ

ــزي  ــدون ال ــهود يرت ــوان »ش ــت عن ــوت تح ــكرات امل إىل معس

ــا للموقــع اإللكرونــي، تشــارك  العســكري«. مــرة أخــرى وفًق

ــزة  ــلحة وأجه ــوات املس ــة بالق ــات الخاص ــن املجموع ــات م مئ

ــاد  ــد ي ــام.23 تُِع ــة كل ع ــطة التعليمي ــز األنش ــن يف تعزي األم

فاشــيم الشــبان أيًضــا لرحــالت مدرســية يف معســكرات املــوت 

يف بولنــدا، وتقــدم اإلرشــاد لجــوالت منظمــة للجــان العمــل مــن 

ــار  ــال قط ــافر عم ــال، س ــبيل املث ــى س ــراف. ع ــف األط مختل

ــا  إرسائيــل يف العــام 2016   إىل بولنــدا بهــذه الطريقــة.24 وفًق

ــة يف الكنيســت يف  ــة مراقــب الدول لإلحصــاءات املقدمــة إىل لجن

ــة زاروا  ــة الثانوي ــب يف املرحل ــإن 25000 طال ــام 2012، ف الع

ــى  ــاق ع ــايل اإلنف ــل إجم ــد وص ــام 2009، وق ــدا يف الع بولن

املــرشوع 162 مليــون شــيكل.25 بحلــول حزيــران 2016 

ــن  ــي أن 30% م ــا يعن ــذ إىل 32544   مم ــدد التالمي ــع ع ارتف

تالميــذ املــدارس الثانويــة يف إرسائيــل قامــوا بهــذه الرحلــة.26  

بالنظــر إىل هــذا البعــد الرســمي وحجــم العمــل الــذي تنفــذه 

ــرًا  ــارس تأث ــة تم ــراض أن املؤسس ــن االف ــيم، يمك ــاد فاش ي

ــا عــى الوعــي بموضــوع الهولوكوســت يف إرسائيــل. ومــن  قويً

ــذا  ــان يف ه ــوق اإلنس ــه لحق ــذي تولي ــام ال ــإن االهتم ــم ف ث

ــة مهمــة.  الســياق هــو قضي

ــي  ــة الت ــج التعليمي ــم الربام ــح ملعظ ــاس الري ــع األس يق

ــد  ــي تؤك ــائل الت ــل الرس ــاق نق ــيم يف نط ــاد فاش ــا ي أنتجته

عــى مفاهيــم معينــة )مثــل تعزيــز القيــم اليهوديــة، وااللتــزام 

بوجــود املجتمــع اليهــودي، وااللتــزام ببقــاء الشــعب اليهــودي، 

ــز  ــودي، وتعزي ــم اليه ــن العال ــة ع ــى معرف ــول ع والحص

التعاطــف مــع ضحايــا الهولوكوســت(؛ إىل جانــب هذه الرســائل 

الخاصــة، ال يوجــد ســوى تريــح حــول االهتمــام باملواضيــع 

العامليــة، مثــل تنميــة الحساســية البرشيــة، وااللتــزام بمكافحــة 

ــامح،  ــي، والتس ــع الديمقراط ــم املجتم ــز قي ــة، وتعزي العنري

والحساســية تجــاه اآلخــر.27 يف ضــوء هــذه التريحــات، قــد 

نتســاءل عــن املعطيــات التــي تشــر إىل دعــم قــوي يف املجتمــع 

اليهــودي اإلرسائيــي، للمواقــف العنريــة ضــد العــرب، وملــاذا 

ــن  ــادرة ع ــك الص ــك تل ــا يف ذل ــة، بم ــر مختلف ــر تقاري تش

ــة  ــف العنري ــني املواق ــة ب ــود صل ــة، إىل وج ــب الدول مراق

ــت. ــس الهولوكوس وتدري

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــة اإلرسائيلي ــيم املؤسس ــاد فاش ــت ي  ليس

ــدى  ــرب. إح ــا األك ــت، لكنه ــة بالهولوكوس ــارك يف التوعي تش

ــايل، وتحــاول  ــي يف املســتوى الت ــي تأت املؤسســات األخــرى الت

عالنيــة نقــل رســالة مختلفــة عــن »يــاد فاشــيم«، هــي »بيــت 

مقاتــي الغيتــو« )بيــت لوحامــي هاغيتــاؤت(. يف العــام 1995، 

ــا  افتتــح املتحــف مركــز التعليــم اإلنســاني، الــذي ُمــّول جزئيً

ــرى  ــف ذك ــع متح ــاون م ــم، ويتع ــل وزارة التعلي ــن قب م

ــت،  ــى اإلنرن ــم ع ــا ملوقعه ــنطن. وفًق ــت يف واش الهولوكوس

ــت  ــس الهولوكوس ــه لتدري ــًدا يف مقاربت ــز رائ ــد املرك يع

ــة  ــت كأزم ــَدرس الهولوكوس ــدة - يُ ــة الفري ــطته التعليمي وأنش

تاريخيــة، تدعونا الستكشــاف املعضــالت االجتماعية واإلنســانية 

ذات الطبيعــة العامليــة حًقــا. نحــن نفــرض أن مواجهــة 

ــانية  ــم اإلنس ــة القي ــم أهمي ــى فه ــاعدنا ع ــت تس الهولوكوس

ــؤولية  ــي واملس ــم األخالق ــر أدوات للحك ــة، وتوف والديمقراطي

املدنيــة. إن الالمبــاالة تجــاه معانــاة اآلخريــن، أو انتهــاك 

ــد أن دراســة  ــاء أي مجتمــع. نعتق حقــوق اإلنســان، تهــدد بق

ــي  ــرشي، الت ــس الب ــية للجن ــئلة أساس ــر أس ــت تث الهولوكوس

ــات  ــن خلفي ــاس م ــط الن ــا وترب ــاس مًع ــع الن ــن أن تجم يمك
ــة.28 ــة مختلف ثقافي

 مــع ذلــك، فــإن النزعــة اإلنســانية العلنيــة ملتحــف »بيــت 

مقاتــي الغيتــو« ال تعكــس النغمــة الســائدة يف إرسائيــل. هــذا 

 Anat( ــي ــات ليفن ــابقة، أن ــا الس ــبب يف أن مديرته ــو الس ه

Livne(، وجــدت أنــه مــن املناســب انتقــاد التصــور اإلرسائيــي 

ــرى  ــوم ذك ــاالت ي ــام احتف ــت يف خت ــن الهولوكوس ــائد ع الس
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ــتها.  ــم يف مؤسس ــذي أقي ــت، ال الهولوكوس

ــرة  ــة ومدي ــزدوج كأكاديمي ــور م ــن منظ ــي م ــدت ليفن أك

ــاط  ــداء ›‹ يف أوس ــة والع ــدى »الغطرس ــي، أن ص ــز تعليم ملرك

الشــباب اإلرسائيــي، أعــى بكثــر مــن »صــدى اســتيعاب املايض 

ومــا يعنيــه بدقــة« وهــو مــا يظهــر بوضــوح خــالل احتفــاالت 

ذكــرى الهولوكوســت والرحــالت التعليميــة إىل بولنــدا.29 

ــي  ــالت الت ــزي والرح ــيم املرك ــاد فاش ــع ي ــح موق يوض

ــك  ــج تل ــول نه ــا ح ــه هن ــز علي ــا أرك ــدا م ــا إىل بولن ينظمه

املؤسســة يف التوعيــة بالهولوكوســت.

العنصرية الكامنة في ظالل
 التوعية بالهولوكوست في إسرائيل

ــم  ــر ترس ــج التقري ــإن نتائ ــديد، ف ــف الش ــع األس م

صــورة مقلقــة للنشــاط الضئيــل الــذي يقــوم بــه نظــام 

ــاء  ــي، والقض ــع اإلرسائي ــدة املجتم ــز وح ــم لتعزي التعلي

عــى آفــة العنريــة وكراهيــة اآلخــر. . ويشــر التقريــر 

إىل أن دولــة إرسائيــل ال تفعــل مــا يكفــي الجتثــاث 

املظاهــر الخطــرة للعنريــة والكراهيــة بــني املراهقــني 
ــة.30 ــع العنري ــش ومن ــز التعاي ــدف تعزي به

ــابرا  ــف ش ــايض يوس ــدى الق ــة ل ــذه املالحظ ــر ه تظه

ــل  ــذي يحم ــاص ال ــره الخ )Judge Yosef Shapira(، يف تقري

ــد  ــة. لق ــع العنري ــش ومن ــل التعاي ــن أج ــم م ــوان التعلي عن

ــه  ــا تفعل ــالل آذار وآب 2015، يف م ــب خ ــب املراق ــث مكت بح

املناهــض  والتثقيــف  التعايــش  لتعزيــز  التعليــم  وزارة 

ــة  ــن عملي ــام م ــو ع ــد نح ــة بع ــت الدراس ــة. وأجري للعنري

الجــرف الصامــد، التــي وصلــت مظاهــر العنريــة يف إرسائيــل 

قبلهــا وخاللهــا إىل مســتويات غــر مســبوقة، وبلغــت ذروتهــا 

ــام 2014،  ــا يف الع ــر حيً ــو خض ــد أب ــاب محم ــراق الش بإح

وإلقــاء قنابــل حارقــة عــى منــزل عائلــة دوابشــة وقتــل ثالثــة 

مــن أفرادهــا، مــن قبــل مســتوطن إرسائيــي بعــد ذلــك بعــام. 

ــني  ــة اليم ــص عنري ــى فح ــابرا ع ــايض ش ــر الق ــم يقت ل

ــكل  ــني بش ــف اإلرسائيلي ــا يف تعاط ــر أيًض ــل نظ ــرف، ب املتط

ــة يف  ــة الحالي ــر العنري ــع التقري ــم. وض ــع مواقفه ــام م ع

إرسائيــل جنبـًـا إىل جنــب مــع تاريــخ الشــعب اليهودي، وكشــف 

ــة، ودروس  ــن ناحي ــن، م ــام الراه ــزاج الع ــني امل ــض ب التناق

ــتقالل،  ــالن االس ــانية يف إع ــات اإلنس ــت والتريح الهولوكوس

 David( مــن ناحيــة أخــرى. الربوفســور دافيــد شــوملان

Shulman( الحائــز عــى جائــزة إرسائيــل مــن الجامعــة 

ــى  ــاب، ع ــة لكت ــر يف مراجع ــو اآلخ ــوء ه ــلط الض ــة، س العربي

ــتقالل،  ــالن االس ــة يف إع ــات الرنان ــني الكلم ــق ب ــدم التواف ع

وانعــدام التســامح مــع اآلخــر.31 حيــث أشــار إىل التوتــر بــني 

ــل:  ــايل يف إرسائي ــع الح ــابقة والوض ــات الس التريح

الوضــع الحــايل هــو انحــراف عــن األهــداف األخالقيــة 

ــذي  ــل، ال ــتقالل إرسائي ــالن اس ــا يف إع ــوص عليه املنص

وعــد بــأن تقــوم الدولــة الجديــدة عــى أســاس »الحريــة 

والعدالــة والســالم كمــا تصورهــا أنبيــاء إرسائيــل« وأنهــا 

ســتضمن املســاواة الكاملــة يف الحقــوق االجتماعيــة 

والسياســية لجميــع ســكانها بغــض النظــر عــن الديــن 
ــس.32 ــرق أو الجن أو الع

 عــى الرغــم مــن هــذه الوعــود، فــإن تقريــر مراقــب الدولــة 

ــار  ــن انتش ــة م ــيس الدول ــن تأس ــا م ــد 68 عاًم ــّذر بع يح

ــر يف  ــة األم ــلوب معالج ــد أس ــل، وينتق ــة يف إرسائي العنري

ــة ويف  ــة والعنيف ــة املتطرف ــر العنري ــد املظاه ــدارس »بع امل

ــه  ــذر من ــذي يح ــداء ال ــس الع ــنوية«.33  ينعك ــبات الس املناس

ــة الســنوي الــذي نــرشه  املراقــب أيًضــا، يف مــؤرش الديمقراطي

املعهــد اإلرسائيــي للديمقراطيــة )2015).34 الــذي أشــار إىل أن 

36% مــن اليهــود اإلرسائيليــني يؤيــدون منظمــة الهافــا اليمينية 

املتطرفــة. مــن بــني مظاهــر التطــرف األخــرى، تدعــم الهافــا 

ــة ضــد الــزواج بــني اليهــود وغــر اليهــود، عــى أســاس  حمل

ــذي  ــا، ال ــر كهان ــكايل مئ ــي الرادي ــام األرثوذك ــدة الحاخ عقي

أســس قبــل عقديــن مــن وفاتــه، حــزب كاخ العنــري. نــرشت 

الهافــا، التــي تحمــل شــعلة كهانــا، مؤخــًرا عــى موقعهــا عــى 

ــى  ــار ع ــوا الن ــن أطلق ــود الذي ــاده أن الجن ــا مف ــت بيانً اإلنرن

ــار،  ــالق الن ــّوروا إط ــوا، وص ــزل، وهلل ــطيني أع ــاب فلس ش

يســتحقون جوائــز،35 وأن اليئــور عزريــا، الجنــدي الــذي قتــل 

»إرهابيًــا« جريًحــا مستســلًما )حوكــم أمــام محكمــة عســكرية 

ــل  ــب أن يحص ــهًرا( يج ــدة 18 ش ــجن م ــه بالس ــم علي وُحك

عــى ميداليــة. يف العــام 2017، رفعــت منظمــات حقــوق 

اإلنســان دعــوى عــى مؤســس الهافــا بــن تســيون جوبشــتاين 

)Benzion Gopstein(، الــذي يرتبــط عموًمــا باملنظمــة، بتهمــة 

التحريــض عــى العنــف والعنريــة.36 ينعكــس دعــم املنظمات 

املتطرفــة املعاديــة للعــرب أيًضــا يف نتائــج اســتطالع يف العــام 

ــط  ــر أن 28% فق ــان، أظه ــة دوف الوتم ــة مؤسس 2015 برعاي

مــن املراهقــني اليهــود اإلرسائيليــني، يدينــون العنــف واألعمــال 

ــل  ــة مث ــر القانوني ــات غ ــا الجماع ــي ترتكبه ــة الت العدائي

ــارة  ــي الحج ــطة رم ــمل األنش ــن«.37 تش ــع الثم ــة »تدفي منظم

ــب  ــاتني والتخري ــول والبس ــراق الحق ــاجد وإح ــر املس وتدم

ــار  ــطاء اليس ــى نش ــدية ع ــداءات الجس ــدات واالعت والتهدي

ــا لبحــث نــرشه عــران هالربيــن يف  والعــرب اإلرسائيليــني. وفًق

مؤتمــر الوتمــان يف العــام 2016، فــإن العنريــة هــي القضيــة 
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ــني،  ــني اإلرسائيلي ــه املعلم ــي تواج ــدل الت ــارة للج ــر إث األكث

ــذا  ــن إن ه ــول هالربي ــة.38 يق ــة العربي ــات اليهودي ــد العالق بع

اكتشــاف مقلــق للغايــة، ألنــه يجــب إدانــة العنريــة بشــكل 
شــامل وبصــورة قاطعــة وأال تكــون موضوًعــا مثــرًا للجــدل.39

ــف  ــرف الطي ــع يف ط ــان يق ــوق اإلنس ــاب حق إذا كان خط

بينمــا يقــع الخطــاب اليهــودي الخــاص يف الطــرف اآلخــر منــه 

ــايس  ــراض األس ــإن االف ــن[، ف ــا الراه ــى تناقضهم ــة ع ]دالل

لهــذا املقــال يرتكــز عــى تقريــر مراقــب الدولــة واالســتطالعات 

األخــرى املذكــورة أعــاله التــي تعكــس موقــف العقليــة 

ــوق  ــض لحق ــر النقي ــرف اآلخ ــى الط ــودة ع ــة املوج اإلرسائيلي

اإلنســان. وفًقــا لتقريــر مراقــب الدولــة، فــإن موقــع الخطــاب 

ــور  ــه بمنظ ــم موازنت ــم تت ــال ل ــري[، يف ح ــي ]العن اإلرسائي

عاملــي يســتند إىل خطــاب حقــوق اإلنســان، فإنــه ســيؤثر عــى 

ــل.  ــطينيني يف إرسائي ــود والفلس ــني اليه ــني املواطن ــات ب العالق

الحــظ أن املنظــور العاملــي يأخــذ يف الحســبان أيًضــا التاريــخ 

اليهــودي. ويرتــب عــى ذلــك، كمــا كتــب املراقــب يف تقريــره،

 أن تاريــخ الشــعب اليهــودي يجــب أن يكــون بمثابــة 

أمــر قضائــي، لنتذكــر كل يــوم، النتائــج الفظيعــة 

للعنريــة وكراهيــة اآلخــر. ]...[ يجــب أن نســتمر 

ــذور  ــة يف ب ــر الكامن ــايض واملخاط ــرار دروس امل يف تك

ــذا ال  ــأن »ه ــة ب ــة القائل ــرة املضلل ــة. ... الفك العنري

ــا »ليــس بإمكانهــا تجــاوز اختبــار  يمكــن أن يحــدث لن
ــخ.40 التاري

ــابق  ــس الس ــول الرئي ــهد بق ــروح ليستش ــذه ال ــل به يكم

للمحكمــة العليــا، القــايض أهــارون بــاراك: »إذا حــدث هــذا يف 

أملانيــا، حيــث كانــط وبيتهوفــن وغوتــه، فيمكــن أن يحــدث يف 
ــم يكــن بهــذه الكثافــة املروعــة«.41 ــو ل أي مــكان، حتــى ل

ــارة مــن مالحظــات   يف الواقــع، قــد تشــكل مجموعــة مخت

ــي.  ــدرس أخالق ــت ك ــن الهولوكوس ــر ع ــل تعب ــاراك أفض ب

ــس  ــودي يف كي ــو اليه ــو كوفن ــن غيت ــرِّب م ــذي ُه ــاراك، ال ب

ــد  ــردد ألح ــال دون ت ــره، ق ــن عم ــة م ــا كان يف الثامن عندم

املحاوريــن، إن أهــوال املحرقــة التــي عاشــها عندمــا كان طفــاًل 

صغــرًا قــد أثــرت عليــه كشــخص بالــغ. لقــد عــززت احرامــه 

ــى  ــق ع ــا ُخل ــان كم ــة اإلنس ــة كرام ــان، خاص ــوق اإلنس لحق

ــة  ــاء الجلس ــي 2001، أثن ــون الثان ــة.42 يف كان ــورة اإللهي الص

االفتتاحيــة ملؤتمــر غــاال يف معهــد فــان لــر يف القــدس، الــذي 

ــخيص«،  ــور ش ــان: منظ ــوق اإلنس ــوان »حق ــت عن ــد تح عق

لالحتفــال بالذكــرى التســعني لقــايض املحكمــة العليــا الســابق 

حاييــم كوهــن، الــذي شــغل منصــب رئيــس جمعيــة الحقــوق 

ــام 1988،  ــى الع ــام 1982 حت ــن الع ــل م ــة يف إرسائي املدني

ــي  ــنوات الت ــتذكر الس ــادرة، واس ــة ن ــاراك براح ــدث ب تح

ــودي. ــو اليه ــو كوفن ــا يف غيت قضاه

ــي  ــاك، ه ــت هن ــي حصل ــة الت ــداث املروع  »إن األح

أســاس وجهــة نظــري الشــخصية حــول حقــوق 

اإلنســان. ألننــي ســألت نفــي مــا الــدرس الــذي تعلمتــه 

ــي  ــح أنن ــا؟ صحي ــررت به ــي م ــداث، الت ــك األح ــن تل م

ــت يف  ــودي كن ــي اليه ــا الح ــا دخلن ــاًل، عندم ــت طف كن

ــي  ــام 1936 - لكن ــدت ع ــري - ول ــن عم ــة م الخامس

ــن  ــتفاد م ــدرس املس ــو ال ــا ه ــدث، وم ــا ح ــر م أتذك

جيــي، وربمــا أيًضــا األجيــال الالحقــة. يجــب أن أقــول، 

إن الــدرس الــذي تلقيتــه ممــا حــدث لنــا يف الغيتــو لــم 

يكــن درًســا يف الكراهيــة ألولئــك الذيــن فعلــوا بنــا ذلــك، 

ولــم يكــن درًســا يف خيبــة األمــل أو اليــأس مــن الطبيعــة 

البرشيــة. ... كان الــدرس الــذي تعلمتــه مــن تلــك األحداث 

عكــس ذلــك تماًمــا. إنــه درس األهميــة الحاســمة لحيــاة 

ــه إذا  ــه. ]...[ ألن ــا وحريت ــد من ــة كل واح ــرد وكرام الف

كان هنــاك يشء يميــز الســلوك األملانــي، ]...[ فهــو رضر 

ــخص،  ــة كل ش ــم، وكرام ــتخفاف به ــرش واس ــر للب خط
ــه. 43 ــورة الل ــى ص ــت ع ــا خلق ــانيته، كم وإنس

ثم تابع قائاًل:

 »هــذا الــدرس الشــخيص هــو األســاس لوجهــة نظري 

ــا،  ــان يف حياتن ــوق اإلنس ــة حق ــول مركزي ــية ح األساس

لمــاذا هــذا »اإلخفــاق« فــي إيصــال رســالة حقــوق اإلنســان، فــي بلــد تلعــب فيــه 

الهولوكوســت مثــل هــذا الــدور العــام والمهيمــن؟  يســتند النقــد المطروح أدنــاه إلى 

فرضيــة شــائعة: المنظــور الخــاص لتعليــم الهولوكوســت فــي إســرائيل، يجعــل مــن 

المســتحيل اســتخالص الــدرس الــذي تعلمــه أهــارون بــاراك وأمثالــه. هنــاك عالقــة 

ســببية بيــن طريقــة تدريــس الهولوكوســت فــي إســرائيل وصــورة الفلســطيني فــي 

ذهــن اليهــود اإلســرائيليين، وموقفهــم تجاهــه.
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بــدًءا مــن الكرامــة اإلنســانية، والحريــة اإلنســانية يف كل 

الــدول، خاصــة هنــا بيننــا يف إرسائيــل، دولــة اليهــود - 

ــز ســلوك  ــذي مي ألن اإلرضار بالكرامــة اإلنســانية هــو ال

األملــان واملتعاونــني معهــم خــالل الحــرب العامليــة 

ــع يف  ــم نض ــالً إذا ل ــا كام ــون انتصارن ــن يك ــة. ل الثاني

مقدمــة اهتماماتنــا ولــم نثابــر عــى معايــر القيــم، التــي 

ســعى األملــان إىل الــدوس عليهــا بأقدامهــم. لهــذا حقــوق 

اإلنســان مركزيــة للغايــة، وكمــا مائــر ]شــمغار، الــذي 

ســبق بــاراك كرئيــس للقضــاة[، أنــا أيًضــا ]أرى[ أهميــة 

ــتورية،  ــة دس ــانية يف وثيق ــوق اإلنس ــذه الحق ــيخ ه ترس

ســتكون الدســتور الــذي يحظــى باألولويــة عــى كل يشء 

وســيلزم جميــع فــروع الحكومــة، بمــا يف ذلــك الســلطة 

ــة.44  الترشيعي

تثــر مالحظــات مراقــب الدولــة والبيانــات املتعلقــة 

بالعنريــة يف إرسائيــل، التســاؤل عــن مــدى اســتيعاب 

اإلرسائيليــني ملبــادئ حقــوق اإلنســان. يف أســاس هــذه املبــادئ 

ــي  ــالن العامل ــر اإلع ــد تعب ــى ح ــة )ع ــة البديهي ــاك املقول هن

لحقــوق اإلنســان(، »يولــد جميــع البــرش أحــراًرا ومتســاوين يف 

الكرامــة والحقــوق.« ولكــن الــدرس انقلــب رأســاً عــى عقــب 

ــل،  ــة يف إرسائي ــى العنري ــة ع ــات الدال ــالل اإلحصائي ــن خ م

ــم  ــل عال ــن قب ــاه( م ــورة أدن ــات )املذك ــدة يف املالحظ واملتجس

ــة  ــته اآلتي ــول دراس ــة ح ــارون يف مقابل ــدان ي ــاع إي االجتم

ــارب  ــنوات تج ــالث س ــدى ث ــى م ــارون ع ــع ي )2019(. تاب

ــدا،  ــكرات بولن ــوا يف معس ــن تجول ــني الذي ــبان اإلرسائيلي الش

ــدة  ــة بأجن ــايل، مدفوع ــكلها الح ــالت يف ش ــص إىل أن الرح وخل

مبســطة مــن االنتقــام والعــدوان، التــي تجســد روايــة قوميــة 

ــول  ــدو تتح ــذا الع ــى أن ه ــدو، ع ــى ع ــن ع ــق بمنتري تتعل

ــراع  ــني إىل ال ــن النازي ــدو[ م ــية ]أي الع ــه األساس صورت

ــارون: ــب ي ــارض. بحس ــت الح ــي يف الوق ــي اإلرسائي العرب

ــوا،  ــم وقال ــدا إىل بالده ــن بولن ــذ م ــاد التالمي  إذا ع

»علينــا قتــل كل العــرب«، فنحــن لــم ننجــز شــيئًا. إنهــم 

ــد  ــكلة، وق ــد، دون أي مش ــوت واح ــك يف ص ــون ذل يقول

ــا  ــرة ... م ــنوات األخ ــة يف الس ــر رشعي ــك أكث ــح ذل أصب

ــرة  ــود يف ف ــدث لليه ــا ح ــود إىل م ــدا يع ــوه يف بولن تعلم

معينــة، وهــم يســتنتجون مــن هــذا أنــه يتعــني علينــا أن 

نكــون أقويــاء ونهــزم العــدو. لقــد ســجلت العديــد مــن 

الحــوادث يف املــدارس وهنــاك مشــكلة عميقــة للعنريــة 

هنــاك. عمليًــا، الرحــالت إىل بولنــدا ال تفعــل شــيئًا 

ــكل  ــي تش ــة، الت ــع العنري ــل م ــالق للتعام ــى اإلط ع

ــا  ــي تقودن ــة الت ــل. يف اللحظ ــة يف إرسائي ــة خبيث معضل

ــا  ــة، وتمنحن ــة إىل التشــدد يف مشــاعر القومي فيهــا الرحل

اإلحســاس بأننــا ضــد العالــم، نكــون قــد حققنــا عكــس 

ــرف  ــافر لتتع ــا تس ــا. عندم ــه تماًم ــدف إلي ــا نه ــا كن م

ــا  ــا عنريً ــرى وجًه ــرآة وت ــر يف امل ــم تنظ ــك، ث إىل نفس

ــى  ــا ع ــكان م ــأت يف م ــك أخط ــد وأن ــا – إًذا ال ب وعنيًف

ــا يف  ــذ إىل تعلمه ــاج التالمي ــاك دروس يحت ــق. هن الطري

ــان.45  ــب األحي ــا يف أغل ــون إليه ــم ال يصل ــدا، لكنه بولن

 ملــاذا هــذا »اإلخفــاق« يف إيصــال رســالة حقــوق اإلنســان، 

ــام  ــدور الع ــذا ال ــل ه ــت مث ــه الهولوكوس ــب في ــد تلع يف بل

واملهيمــن؟  يســتند النقــد املطــروح أدنــاه إىل فرضيــة شــائعة: 

ــل  ــل، يجع ــت يف إرسائي ــم الهولوكوس ــاص لتعلي ــور الخ املنظ

ــارون  ــه أه ــذي تعلم ــدرس ال ــتخالص ال ــتحيل اس ــن املس م

ــس  ــة تدري ــني طريق ــببية ب ــة س ــاك عالق ــه. هن ــاراك وأمثال ب

الهولوكوســت يف إرسائيــل وصــورة الفلســطيني يف ذهــن اليهــود 

اإلرسائيليــني، وموقفهــم تجاهــه. وبحســب عــدد مــن املفكريــن، 

ــتمرار  ــبعينيات يف اس ــذ الس ــاط من ــذا االرتب ــاهم ه ــد س فق

ــاء  ــن علم ــس م ــوف أقتب ــطيني. س ــي الفلس ــراع اإلرسائي ال

اجتمــاع يهــود ومؤرخــي هولوكوســت، بعضهــم مــن الناجــني 

أو أطفــال لناجــني، معظمهــم إرسائيليــون أو تربطهــم روابــط 

ــى  ــم ع ــم ألن معظمه ــم مه ــد هويته ــة. تحدي ــة بالدول قوي

ــا  ــم جعله ــى أن بعضه ــت؛ حت ــارش بالهولوكوس ــاط مب ارتب

ــي األول. ــه البحث موضوع

ــة؛  ــورات أكاديمي ــن منش ــواد م ــذه امل ــض ه ــي بع  تأت

ــس  ــة هآرت ــدة صحيف ــرشت يف أعم ــالت ن ــن مراس ــرى م وأخ

ــًدا  ــني أب ــؤالء املؤرخ ــني ه ــرة ب ــل املناظ ــم تص ــة. ل اإلرسائيلي

ــف  ــان يف النص ــني األمل ــني املؤرخ ــر ب ــه األم ــل إلي ــا وص إىل م

الثانــي مــن الثمانينيــات، الذيــن تجادلــوا بشــكل رئيــس عــى 

 .Frankfurter Allgemeine Zeitung  صفحــات صحيفــة

ــل.  ــزاع يف إرسائي ــدود الن ــد ح ــم بالتأكي ــو يرس ــك، فه ــع ذل م

نقد تدريس الهولوكوست في إسرائيل 
ــب  ــا الالع ــيم، باعتباره ــاد فاش ــه لي ــد املوج ــز النق يرك

الرئيــس يف التثقيــف بالهولوكوســت يف إرسائيــل، ونقــد الرحالت 

ــة  ــة والقومي ــائل الخاص ــى الرس ــدا، ع ــا إىل بولن ــي تنظمه الت

ــذي يمكــن إرجاعــه إىل  ــا هــذا النقــد، ال ــي تقدمهــا. يقودن الت

ســبعينيات القــرن املــايض، إىل فحــص الهــوة بــني التريحــات 

التــي تدعــي أن رســائل التوعيــة بالهولوكوســت يف يــاد فاشــيم 

هــي رســائل شــبه كونيــة، واملمارســات التخصيصيــة. يف 

ــاد  ــف ي ــا متح ــي ينقله ــة الت ــول الرواي ــة ح ــه النقدي مقالت

فاشــيم،46 أشــار عامــوس غولدبــرغ )Amos Goldberg( مــن 
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ــرى،  ــة األخ ــادة الجماعي ــوادث اإلب ــة، إىل أن ح ــة العربي الجامع

ــة ودور  ــي والعنري ــل الجماع ــود، والقت ــر يه ــا غ لضحاي

الجنــاة واملتفرجــني، يتــم التقليــل مــن شــأنه أو حذفــه، وهــذا 
ــم.47 ــن مــع فهــم ضحــل جــًدا للعال ــرك الزائري ي

ويشــر إىل إحــدى الطــرق التــي يتــم مــن خاللهــا التعبــر 

عــن الرســائل الخاصــة: عــى عكــس مركــز كيغــايل التــذكاري 

لإلبــادة الجماعيــة، فــإن يــاد فاشــيم ال يدعــو ضحايــا اإلبــادة 

الجماعيــة األخــرى )األرمــن أو الروانديــني أو الغجــر أو الســنتي 

ــدث يف  ــن التح ــك ع ــور، ناهي ــخ( إىل الحض ــون، إل أو الكمبودي

ــاد  ــة إىل أن »ي ــذه السياس ــر ه ــة. تش ــا التذكاري احتفاالته

فاشــيم« ال تــرى نفســها عــى أنهــا تمثــل معانــاة إنســانية، بــل 

ــم اليهــودي.48  ــل لألل مجــرد تمثي

يضيــف غولدبــرغ أن عــدم الحساســية هــذه، قــد تضاعــف 

ــة  ــف جماعي ــال عن ــوا أعم ــن ارتكب ــك الذي ــي أولئ ــوة ممث بدع

ــرش  ــذي نُ ــرة األوىل ال ــت امل ــا كان ــة. ربم ــادة جماعي ــى إب وحت

فيهــا أول نقــد للنهــج االنطوائــي ليــاد فاشــيم، وملركــز فيــدال 

ساســون الــدويل لدراســة معــاداة الســامية يف الجامعــة العربية، 

 .)Uriel Tal( ــال ــل ت ــؤرخ أوري ــل امل ــن قب ــبعينيات، م يف الس

ــش  ــذي ناق ــاري، ال ــيم االستش ــاد فاش ــس ي ــاع ملجل يف اجتم

ــة إىل  ــاه إىل الحاج ــت االنتب ــة، لف ــة للنازي ــب الترشيعي الجوان

النظــر إىل مــا وراء اإلطــار املرجعــي اليهــودي؛ يف هــذه الحالــة 

بالــذات، يجــب النظــر يف القوانــني التــي ســنها النظــام النــازي 

ضــد الجماعــات األخــرى. 

ال يمكننــا االكتفــاء بمجــرد فحــص مصــدر القوانــني 

ــا أن  ــب أيًض ــن املناس ــا. م ــود وتطبيقه ــة لليه املعادي

ــد  ــنت ض ــة ُس ــني مماثل ــت قوان ــا إذا كان ــق مم نتحق

جماعــات أخــرى عانــت مــن التمييــز يف الرايــخ الثالــث. 

ــا،  ــي من ــج العلم ــه املنه ــا يتطلب ــا، وم ــن مصلحتن م

ــخ  ــرة الراي ــالل ف ــة خ ــكلة اليهودي ــر إىل املش أن ننظ

الثالــث »الفــرة االشــراكية الوطنيــة يف ســياق مفاهيمــي 
ــام.49 ــع وع ــيايس واس وس

 يعكــس محــرض االجتمــاع الــذي عقــد يف يــاد فاشــيم يف 12 

ــني  ــني ب ــن الصالح ــاب ع ــداد كت ــة إع ــران 1978، ملناقش حزي

األمــم نهًجــا مشــابًها. أراد تــال أن يتضمــن الكتــاب »األهميــة 

ــاني  ــايف - اإلنس ــوي - الثق ــى الرب ــة«، واملعن ــة العام الربوي

ــس  ــودي، ولي ــب اليه ــمل الجان ــذي يش ــر ال ــوم التحري ملفه

ــّرد«  ــاني«، و«تف ــع اإلنس ــزايل. »الداف ــودي االنع ــب اليه الجان

ــهادة  ــي »ش ــرة ه ــذه الظاه ــة أن ه ــاني، وحقيق ــج اإلنس النه

عــى تفــرد اإلنســان عــى اإلنســان«.50 اســتند الربنامــج 

املوصــوف أدنــاه إىل هــذا النهــج املفاهيمــي الواســع واالهتمــام 

بأهميتــه التعليميــة. تــويف طــال يف العــام 1984 لكــن االنتقــاد 

ــا  ــت وآثاره ــأن الهولوكوس ــة بش ــة اإلرسائيلي ــتمر للعقلي املس

ــتمر. اس

ــرة  ــات، يف مناظ ــرى يف الثمانيني ــة أخ ــة فكري ــرت حج  ظه

ملجلــة إتــونItton ( 77 77(، بعــد أن نــرش املفكــر اإلرسائيــي 

اليهــودي بوعــاز إيفــرون )Boaz Evron( مقــاالً نقديــاً باللغــة 

العربيــة، »الهولوكوســت: خطــر عــى األمــة«.51 وهــو مقتبــس 

أدنــاه مــن النســخة اإلنكليزيــة التــي نـُـرشت بعــد ذلــك بعام يف 

مجلــة الدراســات الفلســطينية، »الهولوكوســت: تعلــم الــدروس 

الخاطئــة«.52 يؤكــد إيفــرون يف املقــال، أن أمــًرا فظيًعــا حــدث 

ــت،  ــن: الهولوكوس ــرن العرشي ــالل الق ــودي خ ــعب اليه للش

ــذي تعلمــه الشــعب اليهــودي منهــا. هــذا  والــدرس الخطــأ ال

ــرات  ــاج تفس ــامية، نت ــاداة الس ــت، ومع ــور للهولوكوس التص

غــر تاريخيــة، خلــق »عمــى أخالقيـًـا« يتجــى يف إنتــاج »معيــار 

ــة  ــا الرئيس ــي حججن ــن نبن ــن، الذي ــزدوج«.53 نح ــي م أخالق

ــرى  ــود، ن ــني اليه ــاه الناج ــم تج ــزام العال ــة والت ــى العدال ع

أننــا نمتلــك الحــق يف إقامــة عالقــات مــع أكثــر األنظمــة قمًعــا، 

وإجــراء صفقــات أســلحة مــع أكثــر األمــم حقــارة، واضطهــاد 

ــر  ــم التعب ــا. ويت ــت حكمن ــون تح ــن يعيش ــود الذي ــر اليه غ

ــا.  ــطينيني أيًض ــاه الفلس ــة تج ــر املزدوج ــذه املعاي ــن ه ع

معظــم اإلرسائيليــني جاهلــون بالعالــم العربــي تماًمــا. يعتقــد 

الكثــرون أن »جميــع األغيــار هــم يشء واحــد«. ويرتــب عــى 

ذلــك أنــه ال يوجــد فــرق بــني الجــئ فلســطيني أُّمــي، وجنــدي 

عاصفــة نــازي، امتلــك أحــدث التقنيــات يف العالــم وُدّرب عــى 
ــادة الجماعــات واألمــم.54 إب

ــودا  ــت يه ــم الهولوكوس ــن عال ــرون م ــى إيف ــرد ع ــاء ال ج

ــه  ــن رفض ــم م ــى الرغ ــذي ع ــاور )Yehuda Bauer(، ال ب

كان  فإنــه  الهولوكوســت،  لتدريــس  املصاحــب  للتضليــل 

ــادة  ــرد إب ــكاره لتف ــة إن ــرون، يف جزئي ــاده إليف ــا يف انتق الذًع

ــإن  ــرون، ف ــض إيف ــن دح ــم م ــى الرغ ــة. ع ــود الجماعي اليه

ــي  ــور الوع ــى تط ــة ع ــرك بصم ــم ي ــذا، ل ــردود ه ــادل ال تب

ــون يف  ــه املؤرخ ــا فعل ــس م ــل، عك ــت يف إرسائي بالهولوكوس
ــنوات.55 ــع س ــد بض ــا بع أملاني

 اســتمرت هــذه الــروح النقديــة، التــي كانــت أقــل تحفًظــا 

ــن  ــدد م ــاد ع ــايض، يف انتق ــد امل ــال يف العق ــف ت ــن موق م

األكاديميــني واملحللــني ملجــاالت مختلفــة للوعــي بالهولوكوســت 

 -  )Yehuda Elkana( إلكانــا  يهــودا  مثــل  إرسائيــل،  يف 

ــوم  ــخ العل ــن لتاري ــد كوه ــر معه ــوم ومدي ــوف العل فيلس

ــب )1991-1981( -  ــل أبي ــة ت ــفتها يف جامع ــكار وفلس واألف

وهــو أحــد الناجــني مــن الهولوكوســت. يف العــام 1988، عرض 
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إلكانــا قضيتــه يف مقــال يف صحيفــة هآرتــس، نـُـرش قبــل يــوم 

مــن ذكــرى الهولوكوســت، رًدا عــى االنتفاضــة األوىل ومحاكمــة 

ــام  ــرشه يف الع ــد ن ــا أعي ــوك )Demjanjuk(. عندم ديمجينج

ــا  ــا كم ــا، تماًم ــزال صالًح ــا، كان ال ي ــاة إلكان ــد وف 2012، بع

كان يف املــايض56. ســلط إلكانــا الضــوء - كمــا إيفــوون - عــى 

التأثــر الركيــز الكثيــف عــى الهولوكوســت الــيء عــى العقلية 

اإلرسائيليــة. وهــو يشــر أيًضــا إىل الصلــة بــني طريقــة تدريس 

الهولوكوســت والــراع اليهــودي الفلســطيني، كأحــد أســباب 

ــه كان يعتقــد  ــو أن ــى ل ــة اليهــود العميقــة للعــرب. حت كراهي

ــرب،57 إال  ــون الع ــود يكره ــس كل اليه ــام 1988 أن لي يف الع

ــة  ــى الديمقراطي ــرب ع ــًرا أك ــرى خط ــه ال ي ــن أن ــذر م ــه ح أن

ــذي  ــة« ال ــة األبدي ــا »الضحي ــي بكونه ــن الوع ــة م اإلرسائيلي

تُكرســه طريقــة تدريــس الهولوكوســت. التالميــذ الذيــن 

تعرضــوا لـــ »صــور تلــك الفظائــع« خــالل جوالتهــم اإلجبارية 

يف يــاد فاشــيم »قابلــون ... لتفســرها عــى أنهــا دعــوة للكراهية 

»زكــور!«.  ويمكــن فهمهــا عــى أنهــا دعــوة لالســتمرار بالكــره 

ــى«.58   األعم

يف »لعنــة النســيان«،59 الــذي نُــرش بعــد نصــف عقــد مــن 

مقــال إلكانــا، أشــار زميلــه يف معهــد كوهــن، عالــم االجتمــاع 

موشــيه زوكرمــان )Moshe Zuckermann(، إىل أنــه عــى 

ــره  ــإن تصوي ــا، ف ــا وجاذبيته ــة دعــوة إلكان ــم مــن أهمي الرغ

ــيان  ــن نس ــداًل م ــكلة. ب ــر املش ــن جوه ــد ع ــارف يحي الج

ــم  ــربر لتعالي ــد م ــن نق ــع م ــوة تنب ــي دع ــت، وه الهولوكوس

»الزخــور« التخصيصيــة، »تذكــر!«60 ومصــادرة الهولوكوســت 

يف إرسائيــل لصالــح االضطهــاد الحــايل، كمــا كتــب زوكرمــان 

الشــعب اليهــودي، - وخاصــة الشــعب اليهــودي، بســبب 

ماضيــه كضحيــة لالضطهــاد - يجــب أن يتــم التذكــر باملعنــى 

اإلنســاني العاملــي للهولوكوســت، باعتبــاره »تشــييئًا متطرًفــا« 

للقمــع املطلــق، الــذي يمكــن للبــرش ممارســته ضــد بعضهــم 

ــض.61  البع

ــرى  ــوم ذك ــاء ي ــى إلغ ــيان أو حت ــا إىل نس ــوة إلكان دع

بالعقليــة  يلحقــه  الــذي  الــرضر  بســبب  الهولوكوســت، 

ــرة،  ــة األخ ــوم. يف اآلون ــى الي ــردد حت ــزال ت ــة، ال ت اإلرسائيلي

أشــار الصحــايف روجيــل ألفــر، الــذي تعتــرب مقاالتــه جريئة إىل 

حــد مــا، إىل مقــال إلكانــا، وهــًز اإلجمــاع اإلرسائيــي بمــا ال يقل 

عــن تلــك الدعــوة. إذا كان إلكانــا قــد أوىص، قبــل ثالثــني عاًمــا، 

بــأن ينــى اإلرسائيليــون، فــإن ألفــر يقــرح إلغــاء يــوم ذكرى 

الهولوكوســت، ألنــه »يف إرسائيــل، تعمــل هــذه االحتفــاالت عــى 

ــة  ــة مناهض ــز سياس ــألذى، وتعزي ــة ل ــورة الذاتي ــز الص تعزي

ــادة  ــى عب ــة ع ــة راديكالي ــيطرت قومي ــد س ــانية... لق لإلنس
إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت وأنتجــت الرببريــة اإلرسائيليــة«.62

ــا  ــق أيًض ــن أن ينطب ــا يمك ــى إلكان ــان ع ــن رد زوكرم لك

ــن  ــت م ــو الهولوكوس ــن مح ــدالً م ــارص: ب ــد املع ــى النق ع

الذاكــرة، يريــد زوكرمــان، إعــادة خطــاب الهولوكوســت 

ــة  ــم أهمي ــة، وتعلي ــها التاريخي ــال دروس ــا إىل مج وذاكرته

ــن يف  ــر الكام ــراز الخط ــة، وإب ــانية والتحرري ــات اإلنس العالق

ــالت  ــة بالرح ــات املتعلق ــر األدبي ــة.63 تش ــات القمعي العالق

املدرســية إىل بولنــدا إىل أن هــدف تدريــس الهولوكوســت الرئيس 

هــو تقويــة اقتنــاع التالميــذـ  باســتثناء فــرات تــويل شــوالميت 

ــة  ــأن دول ــم ـ  ب ــتاين يف وزارة التعلي ــون روبنش ــي وأمن ألون

ــد  ــم التأكي ــذا الســبب ت ــاء اليهــود. له ــة لبق ــل رضوري إرسائي

عــى الرســائل القوميــة، وأصبحــت الرحــالت الســنوية إىل بولندا 

تتويًجــا للعمليــة التعليميــة.64 يف الواقــع، يفرض عالــم االجتماع 

ــة، أن  أوري رام، الــذي يكتــب عــن الذاكــرة والهويــة اإلرسائيلي

ــدالً  ــة ب ــداف الصهيوني ــج لأله ــت للروي ــتغالل الهولوكوس اس

مــن اســتخالص دروس عامليــة هــو عنــر متأصــل يف التخــي 

التدريجــي والعــام عــن القيــم اإلنســانية يف إرسائيــل.65 جــاءت 

ــان  ــذ رد زوكرم ــس وزراء من ــل رئي ــت وقت ــات وذهب الحكوم

عــى إلكانــا، واســتمرت االنتقــادات يف األلفيــة الجديــدة، ملقيــة 

ضــوًءا قويـًـا عــى الطريقــة التــي يؤثــر بهــا الوعــي اإلرسائيــي 

ــرر  ــبب الض ــت، بس ــرى الهولوكوس ــوم ذك ــاء ي ــى إلغ ــيان أو حت ــى نس ــا إل ــوة إلكان دع

الــذي يلحقــه بالعقليــة اإلســرائيلية، ال تــزال تتــردد حتــى اليــوم. فــي اآلونــة األخيــرة، 

ــال  ــى مق ــا، إل ــد م ــى ح ــة إل ــه جريئ ــر مقاالت ــذي تعتب ــر، ال ــل ألف ــي روجي ــار الصحاف أش

 اإلجمــاع اإلســرائيلي بمــا ال يقــل عــن تلــك الدعــوة. إذا كان إلكانــا قــد 
ً
إلكانــا، وهــز

ــوم  ــاء ي ــرح إلغ ــر يقت ــإن ألف ــرائيليون، ف ــى اإلس ــأن ينس ــا، ب ــن عاًم ــل ثالثي ــى، قب أوص

ذكــرى الهولوكوســت، ألنــه »فــي إســرائيل، تعمــل هــذه االحتفــاالت علــى تعزيــز 

ــانية. ــز سياســة مناهضــة لإلنس ــة لــألذى، وتعزي ــورة الذاتي الص
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بالهولوكوســت عــى طبيعــة الــراع - لدرجــة أنــه، وفًقــا لعالم 

السياســة أري نــاؤور، ال ينتــج فقــط معيــاًرا أخالقيـًـا مزدوًجــا، 

عــى حــد تعبــر إيفــرون، أو »الكراهيــة«، كمــا صاغهــا إلكانــا، 

ــا وضــع حــد للــراع.  ــه يجعــل مــن املســتحيل تماًم لكن

أن  نــاؤور  يُظهــر   ،2003 العــام  يف  نُــرش  مقــال  يف 

الهولوكوســت ال تخلــق فقــط العــداء تجــاه الفلســطينيني، لكــن 

أيًضــا كيــف تُســتخدم »دروس الهولوكوســت« منــذ عــام 1967 

ــل  ــني إرسائي ــالم ب ــق الس ــة لتحقي ــود املبذول ــاط الجه إلحب

والفلســطينيني.66 

ــت:  ــر الهولوكوس ــالن لتأث ــوران بدي ــاك تص ــزال هن ال ي

أحدهمــا يرفــض النســيان، لكنــه يدعــو اإلرسائيليــني إىل التخــي 

ــاة  ــى معان ــاح ع ــو االنفت ــدم نح ــرد، والتق ــوم التف ــن مفه ع

ــيم يف  ــاد فاش ــا ي ــي قدمته ــا؛ الت ــرى وحقوقه ــات األخ الجماع

ــم.  ــة والتعلي ــة وزارة الربي خدم

بعــد عقديــن ونصــف مــن مواجهــة إيفــرون وبــاور، اندلــع 

نقــاش جديــد عــى املنــوال نفســه، هــذه املــرة يف هآرتــس، يف 

أعقــاب مقــاالت رأي ملــؤرخ الهولوكوســت يف الجامعــة العربيــة 

الــذي كان لديــه الجــرأة النتقــاد يــاد فاشــيم، وَصَفعــه كبــار 

املؤرخــني يف املؤسســة. لكــن هــذا التبــادل، أيًضــا، بــدا وكأنــه 

يحــدث يف الفــراغ ولــم يصــل إىل مرتبــة »شــجار املــؤرخ«.

ــاد فاشــيم مقــرة  ــة، »كانــت ي ــه النقدي  يف إحــدى مقاالت

ــع  ــان، أصاب ــال بالتم ــؤرخ داني ــع امل ــا«،67 رف يف أداء واجباته

االتهــام إىل الســلطة املركزيــة لتعليــم الهولوكوســت يف إرسائيــل، 

التــي، حســب قولــه، »تلعــب دوًرا يف التالعــب بكــره األجانــب« 

ــد  ــن التأكي ــدالً م ــودي«، ب ــرد« اليه ــز »التف ــالل تعزي ــن خ م

ــة  ــادة الجماعي ــات اإلب ــع عملي ــركة« م ــم املش ــى »القواس ع

والقتــل الجماعــي للشــعوب األخــرى. يف رد مشــرك عــى 

ــاد  ــة يف ي ــة الرئيس ــورات، املؤرخ ــا ب ــادل دين ــان، تج بالتم

فاشــيم، ودان ميتشــمان، مديــر املعهــد الــدويل ألبحــاث 

ــية  ــارص األساس ــأن العن ــها، ب ــة نفس ــت يف املؤسس الهولوكوس

ــاط  ــول أنم ــات ح ــرز افراض ــة، تف ــادة الجماعي ــوث اإلب لبح

معينــة مــن الســلوك. . ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن أهميتهــا، 

ــة  ــى حال ــائعة ع ــاط الش ــذه األنم ــق ه ــن تطبي ــه ال يمك فإن
ــت.68 الهولوكوس

مقارنــة  لدراســة  فاملؤيديــن  محــرة،  اإلجابــة  هــذه 

ــون  ــا تك ــا تعليميً ــا أو برنامًج ــون بحثً ــت، ال يتبن للهولوكوس

ــة  ــن دراس ــا ع ــاىض فيه ــي يتغ ــة الت ــة، للدرج ــه عاملي طبيعت

ــيع  ــون بتوس ــاطة يوص ــم ببس ــودي. إنه ــعب اليه ــة الش حال

ــى  ــالوة ع ــه. ع ــامل وتعميق ــة الش ــادة الجماعي ــور اإلب منظ

ــي  ــث التحلي ــمان، ازدراًء للبح ــورات وميتش ــر رد ب ــك، يُظه ذل

ــس  ــى عك ــاذا«، ع ــياق و«مل ــئلة الس ــع أس ــل م ــذي يتعام ال

ــن  ــي يمك ــئلة الت ــع األس ــل م ــذي يتعام ــي، ال ــث الوصف البح

ــاذا« و  ــف« و »م ــق بـــ »كي ــة وتتعل ــة إيجابي ــها بطريق قياس

»كــم العــدد«. توضــح الدراســة التاريخيــة املؤثــرة لكريســتوفر 

براوننــج عــن الهولوكوســت ميــل »النــاس العاديــني« إىل »اتبــاع 

ــة  ــة االحتياطي ــة الرشط ــطة كتيب ــه ألنش ــع«. يف فحص القطي

101 التابعــة للنازيــة Ordnungspolizei  69،  يلفــت براوننــج 

ــة  ــة النموذجي ــق يف الدراس ــلوكي املوث ــط الس ــاه إىل النم االنتب

ــن  ــا م ــو 30 عاًم ــل نح ــت قب ــي أجري ــرام، الت ــتاني ميلج لس

ــاع  ــاس التب ــل الن ــا مي ــل فيه ــج، ويتأم ــاب براونن ــرش كت ن

ــني  ــرش العادي ــع الب ــد تدف ــة ق ــؤال بطريق ــر دون س األوام

ــد  ــن تحدي ــدالً م ــن ب ــر«.. لك ــرة »لآلخ ــال مدم ــام بأعم للقي

إمكانــات جميــع البــرش التبــاع القطيــع، يتــم ربطهــا بطبيعــة 

ــدي. ــة أو املعت الضحي

ــم االجتمــاع اإلرسائيــي إيــدان يــارون الضــوء،   يســلط عال

عــى نتائــج تدريــس الهولوكوســت مــن منظــور فــردي )صــدر 

ــدا  ــالت إىل بولن ــذي درس الرح ــدان، ال ــص إي يف 2019(. خل

ــايل  ــقها الح ــالت يف نس ــنوات، إىل أن الرح ــالث س ــدى ث ــى م ع

مدفوعــة بأجنــدة انتقاميــة مبســطة ووحشــية، تجســد روايــة 

ــة  ــد يف نهاي ــذي يتجس ــدو، ال ــى الع ــار ع ــن االنتص ــة ع قومي

تدريــس  نتائــج  علــى  الضــوء،  يــارون  إيــدان  اإلســرائيلي  االجتمــاع  عالــم  يســلط 

درس  الــذي  إيــدان،  خلــص   .)2019 فــي  )صــدر  فــردي  منظــور  مــن  الهولوكوســت 

الرحــالت إلــى بولنــدا علــى مــدى ثــالث ســنوات، إلــى أن الرحــالت فــي نســقها الحالــي 

مدفوعــة بأجنــدة انتقاميــة مبســطة ووحشــية، تجســد روايــة قوميــة عــن االنتصــار 

علــى العــدو، الــذي يتجســد فــي نهايــة المطــاف فــي النازيــة. وهــو يترجــم الصــراع 

العربــي اليهــودي فــي الوقــت الحاضــر.
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ــودي  ــي اليه ــراع العرب ــم ال ــو يرج ــة. وه ــاف يف النازي املط

يف الوقــت الحــارض. يبــدو أن هــذا االتجــاه يتوافــق مــع نــرشة 

ــية  ــالت املدرس ــأن الرح ــم بش ــوزارة التعلي ــام ل ــر الع املدي

ــعور  ــز ش ــم »تعزي ــى أن هدفه ــص ع ــي تن ــدا، والت إىل بولن

ــم  ــم براثه ــودي وارتباطه ــعب اليه ــاء إىل الش ــالب باالنتم الط
ــم«.70 وأجياله

يأتــي هــذا الركيــز عــى حســاب أجــزاء أخــرى يف 

ــزام  ــي لاللت ــدرس العامل ــارة إىل »ال ــك اإلش ــا يف ذل ــرشة، بم الن

بالحفــاظ عــى الديمقراطيــة وحمايتهــا ومكافحــة كل أشــكال 

ــورات  ــان للتص ــيه زيمرم ــة موش ــخ دراس ــة«.71 ترّس العنري

اإلرسائيليــة عــن الهولوكوســت )2014(، التــي اقتبســت منهــا 

ــاع  ــم االجتم ــا عال ــذي كتبه ــة ال ــال، واملقال ــذا املق ــة ه يف بداي

ــخان  ــاله، ترس ــه أع ــار إلي ــان )1993( املش ــيه زوكرم موش

ــي  ــة الت ــت بالطريق ــائدة للهولوكوس ــة الس ــة اإلرسائيلي الرؤي

ــا. ــم تقديمه يت

ــن  ــاع املهيم ــم االجتم ــإن عل ــان، ف ــح زيمرم ــا أوض  كم

يف إرسائيــل يربــط بــني أيديولوجيــا النظــام النــازي ككل 

وتطبيقاتــه العمليــة، مــن البدايــة إىل النهايــة – انتهــاك حقــوق 

 Zyclon اإلنســان، وحتــى القــرار النهائــي بالقتــل خنًقــا بغــاز

B72 يف أوشــفيتز-بركيناو – يضعهــا كلهــا تحــت تســمية 

ــام  ــف للنظ ــذا التعري ــل ه ــت«. يعم ــي »الهولوكوس ــدة ه واح

بشــكله النهائــي كتكتيــك ملنــع مناقشــة إي مقارنــة لخصائــص 

االشــراكية القوميــة، قبــل أن تــرشع يف عمليــة القتــل الجماعي. 

ــب  ــة، تجن ــة اإلرسائيلي ــل إىل املحاول ــذا التمثي ــبب ه ــود س يع

مناقشــة مواضيــع مرتبطــة بحقــوق اإلنســان، التــي تنتهكهــا 

ــطينيني:  ــة للفلس ــة اإلرسائيلي املعامل

والنتيجــة تــؤدي أيًضــا إىل االعتقــاد بــأن أوشــفيتز مــرادف 

للنازيــة نفســها. مــع ذلــك، فــإن هــذا االعتقــاد هــي قناعــة ال 

تســتند إىل جهــد واقعــي مســتقل، لدراســة أو تفســر املــايض. 

إنهــا بشــكل أســايس أداة تســتخدم للتهــرب مــن مناقشــة أكثــر 

ــرب،  ــذا الته ــة ه ــة. يف الحقيق ــيات النازي ــول أساس ــًزا ح تماي

هــو نتيجــة ثانويــة لهــدف ســيايس: إذا كانــت النازيــة 

وأوشــفيتز هــي الــيء نفســه، فــال يشء أقــل مــن أوشــفيتز 

ــرى،  ــارة أخ ــازي. بعب ــايض الن ــه بامل ــن مقارنت ــد، يمك جدي

ــاد  ــى االضطه ــة وحت ــات العنري ــة والسياس ــل العنري تظ

والتطهــر العرقــي خــارج نطــاق املقارنــة بالنازيــة. لوضعهــا 

يف الطريقــة اإلرسائيليــة الشــعبية: كيــف يمكــن مقارنــة 

العنــارص األيديولوجيــة اإلرسائيليــة، بالتطبيقــات النازيــة - هــل 

ــفيتز؟.73  ــا أوش لدين

 يشــر زوكرمــان إىل الركيــز عــى اإلبــادة الجماعيــة، 

بــدالً مــن فهــم املســار الــذي أدى إليهــا، بمصطلــح: »الســبب 

ــوغ  ــذي يص ــام، ال ــايس الع ــر القي ــي«.74 أي أن التفس النهائ

ــم  ــدارس، تفه ــة يف امل ــدروس املتبع ــني وال ــكار اإلرسائيلي أف

ــذه  ــل ه ــا. تقل ــس جوهره ــا ولي ــث نتائجه ــن حي ــة م النازي

القــراءة الشــعبية وليــس الجوهريــة، من جوهــر الهولوكوســت، 

بــدالً مــن الفهــم األســايس لــه، تُــَدرس يف إرسائيــل عــى أنهــا 

»الشــيفرة«، التــي اقتُلعــت محتوياتهــا الجوهريــة. كمــا يالحــظ 

زوكرمــان فــإن الفاشــية هــي أســاس النازيــة – وقــد يكــون 

إوريــل تــال هــو مــن أدىل بهــذه املالحظــة - التــي هــي مجــرد 

ــا الفاشــية. يمكــن ألي شــخص  فــرع مــن فــروع األيديولوجي

ــا  ــون معاديً ــة دون أن يك ــراكية وطني ــب اش ــغل مناص أن يش

للســامية. وفًقــا لتــال: »آرثــر مولــر فــان دن بــروك، وأوزوالــد 

شــبنجلر، وكارل شــميت، وإرنســت كريــك، وإرنســت يوينجــر 

- ســاهموا جميًعــا يف تأســيس النازيــة، لكــن معــاداة الســامية 
ــم تكــن جــزًءا مــن دعوتهــم األساســية«.75 ل

ــة  ــح عنري ــة مالم ــية اإليطالي ــر الفاش ــم تُظه ــك ل  كذل

ــن  ــت م ــة، جعل ــها الرئيس ــن أسس ــام 1938، لك ــى الع حت

املمكــن تبنــي قوانــني معاديــة لليهــود يف 6 ترشيــن األول مــن 

ــام.76  ــك الع ذل

يــر زوكرمــان عــى أن تجاهــل املعايــر الفاشــية للنازيــة، 

والنظــر إليهــا عــى أنهــا تتجســد حريـًـا يف اإلبــادة الجماعيــة 

ــة  ــية الجوهري ــارص الفاش ــل العن ــن تجاه ــن املمك ــل م – يجع

التــي ال يفتقــر إليهــا املجتمــع اإلرسائيــي، مــن جهــة، ويمكــن 

أن يعمــل عــى تربيــر خصوصيــة الدولــة، مــن جهــة أخــرى:

 بهــذا املعنــى، لــم تتعامــل إرسائيــل مطلًقا مــع املعنى 

ــًدا  ــا فري ــا تاريخيً ــاره حدثً العاملــي للهولوكوســت، باعتب

ــة،  ــة وظيفي ــص بطريق ــه ُخص ــود، ولكن ــاوز اليه يتج

مــن أجــل تنفيــذ أهــداف أيديولوجيــة - أهــداف هــي يف 
ــة عــن الجوهــر العاملــي نفســه.77 األســاس غريب

يعتــرب التمثيــل الكامــل للنازيــة بـــ »الحــل النهائــي«، الذي 

ــه عــى أنــه فريــد مــن بــني جميــع حــاالت اإلبــادة  يُنظــر إلي

الجماعيــة األخــرى، جــزًءا ال يتجــزأ مــن الخصوصيــة اليهوديــة 

ويمكــن إرجاعــه إىل الثالثينيــات. يف مقــال يحلــل منــح 

الهولوكوســت الدراســية، يشــر بالتمــان إىل جــذور هــذا النهــج 

الخــاص يف دراســة معــاداة الســامية وجذورهــا، مــن قبــل مــا 

يســمى بمدرســة القــدس. عــى الرغــم مــن املســاهمات املهمــة 

لهــذه املجموعــة، إال أنــه كمــا كتــب، 

»لــم يحــاول أي مــن الذيــن درســوا هــذا املوضــوع مقارنــة 

ــة  ــة، كاألنثروبولوجي ــات مماثل ــامية بإيديولوجي ــاداة الس مع

ــا  ــن تحديده ــي يمك ــة، الت ــة العرقي ــة والدارويني االجتماعي
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يف حــاالت اإلبــادة الجماعيــة األخــرى«.78 وهكــذا أصبــح 

ــن  ــة ع ــر والكتاب ــن التفك ــف م ــكل مختل ــة لش ــاك حاج هن

ــرد  ــوذج التف ــى نم ــاظ ع ــالل الحف ــن خ ــت«79 م الهولوكوس

وإدامتــه، ويــاد فاشــيم تجعــل مــن الصعــب ظهــور مقاربــات 

ــدة: جدي

 ســواء كانــت اتجاهــات تعليميــة أو سياســية أو 

شــعبية، متأثــرة بالــراع اإلرسائيــي -الفلســطيني الــذي 

ــادة  ــن زي ــالً ع ــار، فض ــني االعتب ــذ بع ــب أن يؤخ يج

التطــرف العنــري القومــي للمجتمــع اإلرسائيــي، 

حيــث يســتخدم السياســيون والشــخصيات العامــة 

ــية. ...  ــة الوحش ــة الحكوم ــر سياس ــت لتربي الهولوكوس

كل هــذه تشــكل عــى أقــل تقديــر عقبــات، أمــام تطويــر 
ــل.80 ــة يف إرسائي ــة ومتوازن ــت متكامل ــاث هولوكوس أبح

ــف  ــن املوق ــي ع ــم األكاديم ــل العال ــرى، ال ينفص ــا ن كم

ــم  ــر التعلي ــة تأث ــا كيفي ــه أيًض ــق علي الشــعبي العــام، وتنطب

ــني  ــطينيني واملواطن ــة بالفلس ــة اليهودي ــة الجماع ــى عالق ع

العــرب يف إرسائيــل. ملــاذا؟ ســأحاول فيمــا يأتــي تقديــم إجابــة 

ــك.  لذل

الخوف أو الالمباالة: 
ما الذي يكمن وراء هذا السلوك؟

ــت يف  ــي بالهولوكوس ــاء الوع ــي لبن ــد األكاديم ــك النق  يمل

ــذ  ــدي األول يأخ ــز النق ــة: الركي ــؤر متصل ــالث ب ــل، ث إرسائي

ــق  ــن طري ــي ع ــع اإلرسائي ــوف يف املجتم ــرس الخ ــة غ قضي

املقارنــات املزعجــة بــني الهولوكوســت والتهديــدات املعــارصة. 

أمــا الثانــي فيتعلــق ببنــاء إرسائيــل كمجتمــع ضحيــة. والثالث، 

ــي  ــة، الت ــر الخاص ــة النظ ــم بوجه ــن، ويهت ــق باآلخري متعل

ــذه  ــن. ه ــا اآلخري ــاة الضحاي ــة بمعان ــة التحليلي ــع املقارن تمن

ــن  ــل م ــة، تجع ــروح اإلرسائيلي ــدد ال ــي تح ــالث، الت ــؤر الث الب

املمكــن تحويــل التاريــخ إىل أداة لتعزيــز الروابــط مــع الدولــة. 

تُعــرَّف الدولــة عــى أنهــا قيمــة عليــا يف حيــاة الفــرد، الــذي 

يفقــد بالتــايل قدرتــه عــى االنخــراط يف نقــد إنســاني ألفعــال 

الدولــة. هنــاك مؤلفــات كثــرة حــول صــورة الضحيــة، التــي 

تحــدد العقليــة اإلرسائيليــة.

ــيال  ــام س ــم أفراه ــي،81 يزع ــث أالن دوت ــارة إىل بح  باإلش

ــل  ــل والدة إرسائي ــة، قب ــروح اإلرسائيلي ــش أن ال ــون كادي وأل

ــى  ــدث وأق ــا أح ــى أنه ــت ع ــدد الهولوكوس ــا، تح وبعده

ــاب  ــط الخط ــل؛ ويرب ــخ الطوي ــول التاري ــن فص ــل م فص

الســيايس التهديــدات العربيــة ضــد إرسائيــل مــراًرا وتكــراًرا، 

ــطينية  ــة الفلس ــة االنتفاض ــى خلفي ــت. ع ــرى الهولوكوس بذك

الثانيــة وخاصــة الهجمــات االنتحاريــة الفلســطينية املتكــررة 

ــت  ــررة إىل الهولوكوس ــارات املتك ــززت اإلش ــود، ع ــى اليه ع

والذكريــات املرتبطــة بهــا، صــورة اليهــود اإلرسائيليــني 

ــت  ــه، التزم ــت نفس ــا. يف الوق ــم ضحاي ــى أنه ــهم، ع ألنفس

إرسائيــل الصمــت حيــال دورهــا بالتســبب يف نــزوح أكثــر من 

ــي ســيطرت  ــة الت نصــف الســكان الفلســطينيني مــن املنطق

ــراتيجية  ــا اس ــى أنه ــا ع ــر عنه ــم التعب ــي ت ــا، والت عليه

ــة  ــمعة الدول ــة س ــل حماي ــن أج ــة، م ــاء الدول ــة لبن رضوري

ــا  ــا أظهره ــة، كم ــة اليهودي ــمح روح الضحي ــا.82 تس عامليً

ــني  ــن،83 لإلرسائيلي ــران هالربي ــال وع ــار ت ــل ب ــث دانيي بح

بتنصيــب أنفســهم يف دور الضحيــة، أثنــاء تفســرهم للحيــاة 

الفوضويــة الناتجــة عــن الــراع املســتمر. قــد تكــون هــذه 

الحاجــة طبيعيــة، لكنهــا تلــوث العقــل بمعلومــات مشــوهة، 

ــا  ــة، بينم ــا نقي ــى أنه ــة ع ــور الجماع ــراع، وتص ــربر ال وت

ــاران إلدارة  ــة عــن العــدو. الخــوف واألمــل خي تنــزع الرشعي

ــع. املجتم

ــي  ــات الت ــوف، يف إدارة املجتمع ــتخدم الخ ــا يس ــا م غالبً

تعيــش يف رصاع طويــل األمــد؛ الجماعــة اليهوديــة اإلرسائيليــة 

مدفوعــة بهــذه اآلليــة.84 يخلــق الخــوف »عقليــة الحصــار«، 

مصحوبــة باإلحســاس بأنــك »شــعب يعيــش وحــده«.85  وجد 

الباحثــون أن أولئــك الذيــن يمتلكــون هــذه العقليــة يميلــون 

إىل االعــراض عــى إنهــاء الــراع، عــن طريــق التســوية، أو 

ببســاطة ال يعتقــدون أنــه يمكــن حلــه.86 عــالوة عــى ذلــك، 

ــة،  ــر مركزي ــرض دوًرا أكث ــة تف ــة الجماعي ــا أن القص بم

فــإن الخــوف املرتبــط باألحــداث الفرديــة والجماعيــة ينمــو، 

واألمــل يتضــاءل. واســتناداً إىل الحجــة النظريــة للعالقــة بــني 

ــرب  ــدوان املع ــدر الع ــإن مص ــدوان، ف ــر الع ــوف ومظاه الخ

ــرب،  ــطينيني الع ــني للفلس ــود اإلرسائيلي ــور اليه ــه يف تص عن

هــو يف الحقيقــة الخــوف.87 يتــم اســتغالل القلــق الجماعــي 

ــعلة  ــة ش ــعى إىل إدام ــذي يس ــيايس، ال ــتوى الس ــى املس ع

ــئة  ــة بالتنش ــة، مرتبط ــل مختلف ــالل عوام ــن خ ــراع م ال

ــايض  ــني امل ــا ب ــا وهميً ــق ارتباًط ــا يخل ــة، بينم االجتماعي

ــارض.88  والح

ــدور  ــكك يف ال ــال ال يش ــك املق ــن أن ذل ــم م ــى الرغ  وع

االســتغاليل للرهيــب يف املجتمــع اليهــودي اإلرسائيــي، ويدعــم 

ــه  ــه يوج ــة«، فإن ــي الضحي ــول دور »وع ــة ح ــروة األدبي الث

ــع  ــى الدواف ــدد ع ــامًحا. ويش ــل تس ــم أق ــو عال ــزه نح تركي

ــن  ــد م ــيايس والعدي ــتوى الس ــتغلها املس ــي يس ــرى الت األخ

الفاعلــني االجتماعيــني لغــرس إيمانهــم، الــذي أصبــح الخطــاب 
ــن.89 ــر ممك ــالم غ ــأن الس ــي، ب ــع اإلرسائي ــائد يف املجتم الس
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ــة  ــاه إىل نزع ــال االنتب ــذا املق ــه ه ــك، يوج ــن ذل ــدالً م  ب

ــم  ــر يف تعلي ــاب اآلخ ــبب غي ــا بس ــورت ديالكتيكيً ــرى تط أخ

ــرد،  ــز والتف ــاعر التمي ــن مش ــل، وم ــت يف إرسائي الهولوكوس

ــاالة بشــأن  ــذات، إىل جانــب الالمب والتعاطــف الجمعــي مــع ال

ــارس  ــي ي ــب النف ــرح الطبي ــن. يق ــا اآلخري ــاة الضحاي معان

ــس  ــي لي ــة للســلوك اإلرسائي ــر دق ــأن الوصــف األكث ــاغ ب الدب

ــو«،  ــل »املح ــانية، ب ــن اإلنس ــرد م التج

ــر  ــة غ ــو أن الضحي ــا ل ــي كم ــرف الجان ــث يت حي

ــن  ــة م ــياً، أو خالي ــة نفس ــاطة، أو ميت ــودة ببس موج

ــي  ــو النف ــاس باملح ــذا اإلحس ــدو أن ه ــذات. ال يب ال

ــخصية. ــرة ش ظاه

ــخص  ــر إىل الش ــي ينظ ــدي اإلرسائي ــدو أن الجن ال يب

ــة الفلســطينية كمــا  ــم التعامــل مــع الضحي ــه، ويت بعقل

ــال روح.90  ــا ب ــو كانــت شــيئًا ماديً ل

لكــن »املحــو« اإلرسائيــي ليــس بالــرضورة نتيجــة الخــوف. 

يف املقالــة املذكــورة أعــاله، بنــاًء عــى تحليلــه للرســائل الربوية 

التــي نقلهــا متحــف يــاد فاشــيم للهولوكوســت، يدعــي 

ــا«91  ــة بذاته ــر »القائم ــة النظ ــرغ أن وجه ــوس غولدب عام

ــن  ــة م ــة اليهودي ــع الرواي ــيم، تمن ــاد فاش ــا ي ــرب عنه ــي ع الت

ــارض  ــخ يتع ــر« يف التاري ــر«: كل “آخ ــأي »آخ ــراف ب االع

مــع الــرد املنغلــق واملكتفــي بذاتــه )حتــى يمكــن للمــرء أن 

يقــول النرجــي أو الشــوفيني حتــى( يتــم تصغــره أو محــوه 

تماًمــا92. هنــاك عالقــة ســببية بــني هــذه الحالــة الذهنيــة، التي 

طورهــا العامــل الربــوي، و »محــو« الفلســطينيني مــن الوعــي 

اإلرسائيــي: يقــول غولدبــرغ: »تســتخدم الهولوكوســت لدحــض 

أي نقــد لنكبــة 1948 أو الحرمــان واالنتهــاك الجســيمني 

والجماعيــة  اإلنســانية  األساســية،  الفلســطينيني  لحقــوق 

ــة«.93  والفردي

الخالصة
ــادة  ــة إلع ــا، الحاج ــة هن ــات املقدم ــن املعلوم ــني م تتب

دراســة االتجــاه الجديــد لفصــل تدريــس حقــوق اإلنســان عن 

الهولوكوســت. يف هــذا الســياق، هنــاك حاجــة للبحــث النوعــي 

ــدو  ــون ومرش ــوم املعلم ــد الي ــدى يج ــارن إىل أي م ــذي يق ال

ــت يف  ــَدرس الهولوكوس ــث تُ ــل، حي ــارج إرسائي ــباب خ الش

ســياق متقاطــع مــع حقــوق اإلنســان، صعوبــة يف االســتمرار 

ــي  ــراع اإلرسائي ــر ال ــدى تأث ــص م ــى أن يُفح ــك. ع بذل

ــف،  ــدارس واملتاح ــني يف امل ــل املعلم ــى عم ــطيني، ع الفلس

ــة  ــات املرتبط ــوي للموضوع ــل ترب ــؤدي إىل فص ــف ي وكي

تاريخيـًـا. إىل جانــب الدراســة النوعيــة، يجــب أن يجــري مثــل 

ــع  ــل م ــذي تعام ــاب ال ــة، للخط ــة نصي ــث مقارن ــذا البح ه

ــدان. بالنســبة  ــك البل ــوم، ويف املــايض، يف تل الهولوكوســت الي

ــني  ــي املواطن ــس وع ــة تقي ــو دراس ــوب ه ــل، املطل إلرسائي

ــني انتهــاك حقــوق اإلنســان  ــة ب ــني، للصل اليهــود اإلرسائيلي

ــة.  ــرة النازي والف

ــى  ــل وحت ــاالة ب ــى الالمب ــوء ع ــال الض ــذا املق ــلط ه س

العنريــة تجــاه العــرب يف إرسائيــل، نقــالً عــن مراقــب الدولــة 

وتقاريــر أخــرى، أشــارت إىل توافــق عــام وواســع، مــع مثــل 

ــابقة  ــة الس ــني التجرب ــر ب ــظ التوت ــا لوح ــف. كم ــذه املواق ه

ــايل  ــية الح ــدان الحساس ــة، وفق ــات اليهودي ــاد الجماع الضطه

ــات.  ــك الجماع ــن تل ــة ع ــس نياب ــد تأس ــر، يف بل ــاه اآلخ اتج

ومــع ذلــك، فــإن البحــث النوعــي مطلــوب إلثبــات الصلــة بــني 

التوعيــة بالهولوكوســت وانعــدام الحساســية اإلرسائيليــة تجــاه 

الفلســطيني واآلخــر، التــي وصفهــا مراقــب الدولــة رصاحــة بـ 

»العنريــة«، ويجــب أن يطــرح هــذا البحــث أســئلة مرتبطــة 

بــدرس الهولوكوســت وتصويــره اآلخــر بشــكل عــام والعــرب 

بشــكل خــاص.  عــى الدراســة أن تبحــث يف تعريــف املعانــاة، 

ــى  ــر ع ــي يؤث ــد عامل ــاة كبع ــراف باملعان ــى االع ــدرة ع والق

ــع البــرش.  جمي

ــورة  ــة المذك ــي المقال ــوف. ف ــة الخ ــرورة نتيج ــس بالض ــرائيلي لي ــو« اإلس ــن »المح لك

فاشــيم  يــاد  متحــف  نقلهــا  التــي  التربويــة  للرســائل  تحليلــه  علــى  بنــاًء  أعــاله، 

للهولوكوســت، يدعــي عامــوس غولدبــرغ أن وجهــة النظــر »القائمــة بذاتهــا«  التــي 

عبــر عنهــا يــاد فاشــيم، تمنــع الروايــة اليهوديــة مــن االعتــراف بــأي »آخــر«: كل »آخــر« 

فــي التاريــخ يتعــارض مــع الســرد المنغلــق والمكتفــي بذاتــه )حتــى يمكــن للمــرء أن 

ــا. ــوه تماًم ــره أو مح ــم تصغي ــى( يت ــوفيني حت ــي أو الش ــول النرجس يق
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كمــا يجــب دراســة مــا إذا كان األشــخاص الذيــن أجريــت 

ــة،  ــف عنري ــون مواق ــل يملك ــالت يف إرسائي ــم املقاب معه

ــة  ــوء التجرب ــة، يف ض ــا العنري ــربر فيه ــي تُ ــة الت والكيفي

ــن  ــن. يتضم ــرن العرشي ــودي يف الق ــعب اليه ــاوية للش املأس

ــوا يعرفــون  ذلــك تحديــد مــا إذا كان األشــخاص الذيــن قوبل

الربنامــج األيديولوجــي النــازي ملعــاداة الســامية، كشــكل مــن 

ــارص  ــة بالعن ــى دراي ــوا ع ــا إذا كان ــة، وم ــكال العنري أش

النظريــة واأليديولوجيــة التــي اســتخدمتها النازيــة باإلضافــة 

ــة  ــارج القضي ــم خ ــة وجوده ــود، وإمكاني ــة اليه إىل كراهي

ــن. ــاة آخري ــني جن ــة، ب ــة املعني التاريخي

ــا  ــط فيه ــي يرب ــة الت ــة الطريق ــد معرف ســيكون مــن الجي

نشــطاء حقــوق اإلنســان، بــني الهولوكوســت وحقــوق البــرش 

ــن يف  ــا، أو مهاجري ــني يف أوروب ــوا الجئ ــواء كان ــن، س اآلخري

الواليــات املتحــدة، أو فلســطينيني أو عمــااًل مهاجريــن يف 
ــل.94 إرسائي

 مــن الناحيــة الربويــة، يــويص املقــال بتعزيــز االتجاهــات 

اإلنســانية التــي كانــت موجــودة ســابًقا يف إرسائيــل، وتعزيــز 

ــاله.  ــرت أع ــي ذُك ــا والت ــودة حاليً ــانية املوج ــات اإلنس االتجاه

يجــب أن يكشــف املنهــاج التعليمــي للطــالب، الجوانــب املعقــدة 

القوميــة االشــراكية، وال يكتفــي بخطــاب  لأليديولوجيــة 

ــاة،  ــق يف دور الجن ــة إىل التعم ــو بحاج ــامية. ه ــاداة الس مع

ووســائل اإلقنــاع التــي اســتخدموها، وأهميــة القيــم اإلنســانية 

ــة. والديمقراطي
)ترجمها عن اإلنكليزية مايا أبو الحيات(.
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االستعمار االستيطاني ونظريات الحدود/التخوم:

ا بحثية جديدة
ً

 نحو إطار تحليلي يفتح آفاق

ت
سا

درا

وليد حباس *

مقدمة
ــاحة  ــص مس ــاله، تتقل ــة أع ــهرة املرفق ــة الش يف الخارط

ــزًرا  ــدو ج ــظى، لتب ــم تتش ــش، ث ــرضاء، وتنكم ــطني الخ فلس

معزولــة ومتفرقــة ومحاطــة بإرسائيــل الكــربى. َقَصد راســمو 

ــة«  ــدود »دول ــوالت يف ح ــارة إىل التح ــة، اإلش ــذه الخارط ه

فلســطني مــن فلســطني املتخيلــة قبيــل وعــد بلفــور )1917( 

ــار  ــد انهي ــطني بع ــة« فلس ــن »دول ــى م ــا تبق ــواًل إىل م وص

ــيطر  ــذي تس ــز ال ــد الحي ــالم، وتجمي ــلو للس ــات أوس مفاوض

ــق »أ« و »ب«  ــدود مناط ــد ح ــطينية عن ــلطة الفلس ــه الس علي

ــة  ــد االنتقــال مــن الخارطــة الورقي وقطــاع غــزة.  لكــن، عن

ــد  ــث تتعق ــاش )حي ــع املع ــي( إىل الواق ــر الدوالن )ذات التفك

الحيــاة االجتماعيــة تحــت االســتعمار(، فــإن هــذه الخارطــة 

ــابك  ــي تتش ــدود الت ــن الح ــدة م ــات ع ــن طبق ــف ع ستكش

ــر  ــن أكث ــدة م ــطني إىل واح ــول فلس ــا، لتح ــق فعله يف منط

املناطــق تعقيــًدا مــن حيــث نظــام الحــدود املفــروض؛ ومــن 

 .)border studies( ــدود ــات الح ــة دراس ــع أهمي ــا تنب هن

ــدأت  ــد ب ــت ق ــدود كان ــة الح ــن أن دراس ــم م ــى الرغ  ع

ــة،  ــوم الجغرافي ــي إىل العل ــيًا ينتم ــاًل دراس ــا حق باعتباره

أو الجغرافيــا السياســية، فإنهــا تحولــت، منــذ بدايــة 

ــر  ــل درايس عاب ــايض إىل حق ــرن امل ــن الق ــعينيات م التس

ــب  ــدار، وطال ــة- م ــات اإلرسائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــث يف املرك   باح
*

دكتــوراه يف دائــرة علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا يف الجامعــة العريــة 

https://orcid.org/0000- ــى ــة ع ــوراته األكاديمي ــع منش ــدس. راج يف الق

.0002-9516-6550
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ــم  ــرب يف صمي ــئلة تعت ــتمرار أس ــرز باس ــات، يف لالختصاص

علــم االجتمــاع، واألنثروبولوجيــا، واالقتصــاد الســيايس، 

والعلــوم السياســية، وعلــم القانــون، واإلدارة، وغرهــا.1 

ــي: 1(  ــدود يف اآلت ــات الح ــودة إىل دراس ــة الع ــن أهمي تكم

top-( ــة ــة مفروض ــو بني ــي ه ــدودي اإلرسائي ــام الح النظ

ــتمرار،  ــرة باس ــة متغ ــا ديناميكي down structure( لكنه

وبالتــايل، مــن شــأن فهــم هــذه البنيــة أن يلقــي املزيــد مــن 

الضــوء عــى خصوصيــة االســتعمار االســتيطاني الصهيونــي 

ــني  ــه وب ــع بين ــابه والتقاط ــه التش ــى أوج ــة، وع ــن جه م

مشــاريع االســتعمار األخــرى. 2( نظــام الحــدود اإلرسائيــي 

ال يجــب أن يعتــرب مجــرد بنيــة مفروضــة مــن األعــى بشــكل 

مســتقل وغــر خاضعــة لتحديــات واســتئنافات الفلســطينيني 

)bottom-up encounters(، وبالتــايل، مــن شــأن فهــم 

ــة  ــني البني ــالت ب ــابكات، والتفاع ــات، والتش ــاط الراع أنم

ــن  ــد م ــي املزي ــطينيني، أن يلق ــكان الفلس ــة والس الحدودي

ــتعمار.  ــت االس ــطينيني تح ــاة الفلس ــى حي ــوء ع الض

ويف ســياق مــرشوع االســتعمار االســتيطاني، تنشــأ عالقــة 

معقــدة بــني املســتعِمر )املســتوطن( واملســتعَمر )األصالنــي( 

واألرض )موضــوع الــراع الرئيــس(. ال يجــب أن نــرع يف 

تحديــد معالــم هــذه العالقــة الثالثيــة املعقــدة بــدون العــودة 

ــي.  ــا الالمتناه ــا وتغره ــة يف ديناميكيته ــق اإلمبريقي للحقائ

ــه  ــتعِمر؛ أدوات ــب املس ــى جان ــات ع ــض األدبي ــزت بع رك

يف االســتحواذ عــى األرض، والبطانــة األيديولوجيــة التــي 

يوظفهــا، وتناقضاتــه الداخليــة، وبنائــه الدوالنــي )دراســات 

االســتعمار االســتيطاني(. ركــز البعــض اآلخــر مــن األدبيــات 

ــاج  ــد، إنت ــد، أو ال يعي ــف يعي ــتعَمر، وكي ــب املس ــى جان ع

أصالنيتــه، وقدرتــه عــى املقاومــة، وغرهــا )دراســات 

ــى األرض  ــز ع ــة أن ترك ــذه املقال ــاول ه ــني(. تح األصالني

)املوضــوع األســايس لالســتعمار االســتيطاني( بحيــث تنظــر 

ــات  ــابكاتها، والراتبي ــتعَمر، وتش ــتعِمر واملس ــة املس إىل عالق

ــم  ــالل فه ــن خ ــا، م ــا، وتناقضاته ــي تنتجه ــة الت العامودي

ــع  ــه م ــاء عالقت ــدود لبن ــتعِمر الح ــتخدم املس ــف يس كي

ــتعَمر. املس

يقــرح علينــا منظــرو دراســات الحــدود أاّل ننظــر 

ــا«  ــني »هن ــل ب ــا يفص ــا ثابتً ــا خًط ــدود باعتباره إىل الح

ــر«  ــا« و«اآلخ ــني »األن ــة( أو ب ــدود جغرافي ــاك« )ح و»هن

)حــدود اجتماعيــة - عرقيــة، دينيــة، إثنيــة، قوميــة... إلــخ(. 

 ،)structure( ــة ــا بني ــا باعتباره ــر إليه ــب النظ ــا يج وإنم

بمعنــى أن الحــدود تتحــول إىل »ناظــم عالقــات« بــني 

ــا«  ــاج »هنا«/«األن ــادة إنت ــا إع ــن خالله ــم م ــني، ويت الطرف

ــه مــع »هناك«/»اآلخــر« بحيــث يســتقي كل طــرف  يف عالقت

ــرف  ــع الط ــه م ــي تربط ــة الت ــة العالق ــن طبيع ــه م هويت

الثانــي )relationism(، وليــس مــن خــالل ســمات جوهريــة 

متأصلــة يف كل طــرف )essentialism(. وهــذه العالقــة 
ــدود.2 ــا الح تنظمه

لكــن يجــب التوضيــح منــذ البدايــة، بــأن الحــدود كناظــم 

لعالقــة رصاعيــة بــني »هنا«/»األنــا« و»هناك«/«اآلخــر«، 

خاليــة   )horizontal divisions( أفقيــة  حــدوًدا  ليســت 

ــيطرة،  ــوة، والس ــات الق ــة، وعالق ــات االجتماعي ــن الراتبي م

والهيمنــة. فالحــدود ال تفصــل كمــا هــو متوقــع مــن داللتهــا 

ــل،  ــا ليفص ــم خًط ــد، يرس ــل يح ــن الفع ــدود م ــة: الح اللغوي

ويميــز، أي يقطــع العالقــة بــني الطرفــني ليحيــا كل طــرف يف 

ســرورة تطــور خاصــة بــه. بــل إنهــا تفعــل العكــس تماًمــا؛ 

إنهــا تنشــئ عالقــة )بــداًل مــن أن تفصــل!( وتربــط ســرورة 

ــة  ــة الضدي ــة العالق ــالل طبيع ــن خ ــا« م ــور »هنا«/»األن تط

ــي  ــة الت ــن العالق ــر«. لك ــع »هناك«/»اآلخ ــأ م ــي تنش الت

تنشــئها الحــدود قــد تأخــذ يف ســياقات معينــة، كاالســتعمار، 

ــن  ــة. م ــوة الراتبي ــات الق ــكال عالق ــن أش ــا م ــكاًل متطرًف ش

هنــا، يكمــن أحــد أهــم املداخــل إللقــاء املزيــد مــن الضــوء عى 

ــطيني يف  ــي الفلس ــع األصالن ــي م ــتعمر الصهيون ــة املس عالق

الحــدود التــي ُفرضــت لتنظــم عالقــات القــوى بــني الطرفــني، 

ــاج  ــادة إنت ــتمرة، بإع ــة مس ــدود، كعملي ــاهمت الح ــف س وكي

ــداد.3  ــدة ورصاع األض ــن وح ــرف ضم ــكل ط ــي ل ديالكتيك

 border( تعــود هــذه املقالــة إىل دراســات الحــدود

 borderland( الحــدود  محيــط  دراســات  أو   ،)studies

studies(، وتحــاول: 1( أن تنظــر يف عالقــات املســتعَمر-

ــتعانة  ــالل االس ــن خ ــة م ــاًدا إضافي ــف أبع ــتعِمر لتكش املس

ــورت يف  ــي تط ــة الت ــة والتحليلي ــة والنظري ــاألدوات املعرفي ب

ــات  ــم األدبي ــتعرض أه ــدود؛ 2( أن تس ــات الح ــل دراس حق

ــت  ــي تناول ــطيني الت ــي - الفلس ــراع اإلرسائي ــة بال املتعلق

 Israeli system of( الحــدود ونظــام الســيطرة املكانــي

spatial control( اإلرسائيــي، خصوًصــا داخــل الضفــة 

ــاء  ــن البن ــي يمك ــا الت ــض القضاي ــارة بع ــة؛ 3( إث الغربي

عليهــا، وتطويرهــا مســتقباًل كإشــكاليات بحثيــة قّلمــا التُفت 

ــالب  ــني، وط ــة )للباحث ــادة أولي ــكل م ــن أن تش ــا، ويمك إليه

الدراســات اإلرسائيليــة، والنقــاد( ملراكمــة مزيــد مــن الفهــم 

حــول طبيعــة البنيــة االســتعمارية الراهنــة - وهــذا مــا تشــر 

إليــه املقالــة أدنــاه بالخــط العريــض. اســتدعى الجمــع بــني 

ــات  ــم إىل ثيم ــة، أن تُقسَّ ــذه مقال ــالث يف ه ــاط الث ــذه النق ه

ــا.  ــا بينه ــل فيم ــا تراس ــة، لكنه متفرق
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تخوم )frontiers( أم حدود )borders(؟
ــات  ــكال العالق ــم أش ــد أه ــوم أح ــوم التخ ــكل مفه يش

الحدوديــة التي تنشــأ يف ســياق االســتعمار االســتيطاني. حســب 

املــؤرخ األمركــي ترنــر )Frederick Jackson Turner(، الذي 

حــاول إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى تبلــور املجتمــع األمركــي 

ــي  ــوم ه ــإن التخ ــعي، ف ــتيطاني توس ــتعمار اس ــياق اس يف س

خــط يفصــل بــني »الحضــارة« )املســتوطنات األوروبيــة يف رشق 

ــرب  ــع غ ــي تق ــة« )األرايض الت ــدة( و»الرببري ــات املتح الوالي

ــي  ــوم ه ــن التخ ــتيطان(.4 لك ــر« االس ــوم و»تنتظ ــط التخ خ

ــد  ــتوطن الجدي ــم املس ــث يرس ــتمرار، بحي ــرك باس ــط متح خ

ــا  ــة م ــع األرايض الواقع ــع« م ــة »توس ــل يف عالق ــوم ليدخ التخ

ــي  ــدود )borders( الت ــن الح ــس م ــى العك ــوم. فع وراء التخ

تفــرض عالقــة إقصــاء )exclusion( مــع أرايض اآلخــر، 

ــواء )inclusion( معهــا.  تطمــح التخــوم إىل نســج عالقــة احت

حــاول عالــم االجتمــاع اإلرسائيــي بــاروخ كيمرلينــغ البنــاء 

عــى مفهــوم التخــوم ليلقــي الضــوء عــى ارسائيــل باعتبارهــا 

 Zionism and مجتمــع اســتعمار اســتيطاني. يف كتابــه الشــهر

 Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist

ــة«  ــوم »التخومي ــتخدام مفه ــغ اس ــرح كيمرلين Politics، يق

ــر  ــع الجزائ ــركا، م ــتعمار أم ــة اس ــد مقارن )frontierity( عن

أو فلســطني، أو غرهــا.5 تتعلــق التخوميــة بقيمــة األرض 

»الفارغــة«، ووفرتهــا، واتســاعها، ومــا إذا كانــت مأهولــة ووفق 

أي كثافــة ســكانية... إلــخ. ويدعــي كيمرلينــغ أن هــذه العوامــل 

التــي تميــز التخــوم األمركيــة عــن التخــوم الصهيونيــة، تلعــب 

دوًرا يف صياغــة عالقــة املســتوطن باألصالنــي. يف حالــة أمــركا، 

فــإن وفــرة األرايض املمتــدة مــا وراء التخــوم، كانــت تعنــي أن 

ــا  ــاء مفتوًح ــا فض ــوم باعتباره ــرون إىل التخ ــتوطنني ينظ املس

ــرشوط، يف  ــذه ال ــاهمت ه ــة. س ــب برع ــد ال ينض ــا، ق ورحبً

ــع  ــل املجتم ــة داخ ــم الفرداني ــور قي ــة، يف تبل ــة األمركي الحال

ــاهم  ــرد أن يس ــتطاعة الف ــث باس ــتيطاني، بحي ــي االس األمرك

بنفســه، ومــن خالل جهــوده الخاصــة، يف التوســع االســتيطاني 

نظــًرا لوفــرة األرايض وعــدم تســليعها بعــد. بينمــا كان الحــال 

ــدرة األرايض،  ــث أن ن ــا، بحي ــا تماًم ــوف مختلًف ــرة الييش يف ف

قيمتهــا العاليــة، وكثافــة التواجــد الفلســطيني العربــي عليهــا، 

ســاهم يف تبلــور قيــم »الجماعيــة« و«التعاونيــة« و«االشــراكية« 

كــرشوط أساســية لتكويــن مجتمــع املســتوطنني الصهيونيــني.6 

لكــن األدبيــات املتوفــرة تفــرض أن التخــوم هــي 

ــا«  ــتوطن »فتحه ــر املس ــررة« ينتظ ــر مح ــاحات »غ مس

ــود  ــرض وج ــوم تف ــإن التخ ــايل، ف ــا. وبالت ــع عليه والتوس

»مســتعمرة أوىل« )يف حالــة فلســطني هــي أرايض عــام 

الجدران اإلرسائيلية: جزئية يف منظومة تحكم قاسية ومعقدة.  )وكاالت(
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ــا  ــتعمرة األوىل )كم ــم إىل املس ــر الض 1948( وأراٍض تنتظ

ــا  ــي(. ربم ــوم wild wild west األمرك ــال يف مفه ــو الح ه

ــح إذن االســتناد إىل مفهــوم التخــوم يف املســاعدة عــى  يصل

ــوف،  ــرة الييش ــأت يف ف ــي نش ــات الت ــة العالق ــم طبيع فه

وكيــف أن الكيبوتــس، واملوشــاف واملوشــفاة، كانــت بمثابــة 

جيــوب اســتيطانية حولــت الفضــاء املحيــط بهــا إىل تخــوم 

توســعية. لكــن مفهمــة الضفــة الغربيــة، باعتبارهــا 

»املســتعمرة الثانيــة« مقارنــة باملســتعمرة األوىل )أرايض 

ــي  ــق املفاهيم ــن التدقي ــد م ــاج إىل املزي ــام 1948(، يحت ع

والنظــري، ألن الضفــة الغربيــة ليســت مجــرد أراٍض تنتظــر 

ــيطرة  ــال الس ــل مج ــا داخ ــع فعليً ــا تق ــا«، وإنم »فتحه

ــذي  ــوم ال ــوم التخ ــي أن مفه ــد يعن ــذا ق ــة. ه اإلرسائيلي

يطــوره مســتوطنو الضفــة تحديــًدا ال يتعلــق بالتوســع عــى 

ــيطرة  ــت »الس ــن أراٍض تح ــا م ــا يف تحويله األرايض وإنم

اإلرسائيليــة« إىل أراٍض تحــت »الســيادة اإلرسائيليــة«. إن 

ــاالت  ــا مج ــح أيًض ــد يفت ــا، ق ــوم هن ــوم التخ مفه

ــتعمارية  ــة االس ــل العالق ــادة تحلي ــدة إلع ــة جدي بحثي

بــني الســيطرة والســيادة واألفعــال العنيفــة. إن البحــث 

اإلمبريقــي مدعــو للنظــر يف االختالفــات بــني التخــوم 

األمركيــة )إنشــاء عالقــة بــني املســتوطن واألرض 

»الوفــرة« تقــوم عــى العنــف ملحــو األصالنــي( وبــني 

ــني  ــة ب ــوف )عالق ــرتة الييش ــة يف ف ــوم الصهيوني التخ

ــط  ــى التخطي ــوم ع ــادرة« تق ــتوطن واألرض »الن املس

ــوم  ــني التخ ــي( وب ــة األصالن ــف إلزاح ــزي والعن املرك

ــة  ــة )عالق ــة الغربي ــتيطانية يف الضف ــة االس الصهيوني

بــني املســتوطن واألرض »التوراتيــة« تقــوم عــى 

األصالنــي يف  لـــ »حبــس«  االســتعمارية  الهندســة 

ــدس  ــة الق ــوم يف مدين ــني التخ ــة( وب ــات معزول تجمع

ــع  ــى التوس ــوم ع ــتوطن واألرض تق ــني املس ــة ب )عالق

االخرتاقــي -penetration- لتقويــض امتــداد ســكاني(. 

إن مــا يجمــع كل هــذه العالقــات هــو نهــم اســتعماري 

لالســتحواذ عــى املزيــد مــن األرض، بحيــث أن مفهــوم 

التخــوم يف كل حالــة ينطــوي عالقــات قــوة تحتــاج إىل 
ــا.7 ــا وتداعياته ــان فرادته ــام لتبي ــن االهتم ــد م املزي

ــن  ــق م ــة تنطل ــاء عالق ــى بن ــوم ع ــر التخ وال تقت

ــا  ــل إنن ــة«، ب ــتعمرة الثاني ــاه »املس ــتعمرة األوىل« باتج »املس

أيًضــا، يف الحالــة الصهيونيــة، أمــام »تخــوم عكســية« 

)reversal frontiers( بحيــث أن املســتوطنني يف »املســتعمرة 

ــي  ــاء تدخ ــتعمرة األوىل« كفض ــودون إىل »املس ــة« يع الثاني

جديــد يف مــا يعتربونه إعــادة »تصويــب« العقيــدة الصهيونية 

وعلمانيتهــم  اإلرسائيليــني  ليرباليــة  أفســدتها  أن  بعــد 

التخريبيــة، وقيــم الحداثــة الباليــة. مثــاًل، ظاهــرة »األنويــة 

ــددين  ــتوطنني املتش ــن املس ــالت م ــي عائ ــة«، وه التوراتي

ــة«  ــتعمرة الثاني ــن »املس ــون م ــا، يخرج ــا وصهيونيً دينيً

ــتعمرة  ــتوطنوا يف املس ــة( ليس ــة الغربي ــتوطنات الضف )مس

األوىل )مــدن الداخــل( إلعــادة نــرش قيــم الصهيونيــة الدينيــة 

ــي  ــع اإلرسائي ــة املجتم ــامرة وغربل ــودا والس ــوالء ليه وال

ــة  ــاء عالق ــادة بن ــن إع ــدف م ــة. واله ــوث الحداث ــن تل م

ــوم  ــرب مفه ــتعمرة األوىل ع ــع املس ــة« م ــتعمرة الثاني »املس

التخــوم العكســية إنمــا يهــدف باألســاس إىل الحفــاظ عــى 

ــة وتحويلهــا إىل »إجمــاع« داخــل املجتمــع  املســتعمرة الثاني

ــن  ــة« ع ــة العلماني ــت »الصهيوني ــد أن تنازل ــي بع اإلرسائي

ــمال  ــتوطنات ش ــض مس ــزة وبع ــيناء، وأرايض غ أرايض س

ــا  ــة، إذا م ــة العلماني ــي، أي الصهيوني ــة، وه ــة الغربي الضف

ــزاء  ــن أج ــازل ع ــل إىل التن ــون أمي ــد تك ــأنها ق ــت لش ترك

ــاق  ــاء اتف ــت أثن ــا فعل ــة، كم ــتعمرة الثاني ــن املس ــة م مهم

ــوم  ــتند إىل مفه ــذي يس ــري ال ــدل النظ ــذا الج ــلو! ه أوس

ــة  ــد العالق ــأنه أن يعق ــن ش ــية م ــوم العكس ــوم والتخ التخ

ــث أن  ــة« بحي ــتعمرة الثاني ــتعمرة األوىل« و»املس ــني »املس ب

ــة،  املســتعمرة األوىل ترســل مســتوطنني إىل املســتعمرة الثاني

ــتوطنني  ــم »مس ــلون بدوره ــتوطنني يرس ــؤالء املس ــن ه لك

ــتعمرة األوىل.   ــريني« إىل املس تبش

 

بيــد أنــه ال يجــب اعتبــار العالقــات الثــالث )مــع الســكان واألرض واالقتصــاد( عالقــات 

، حللــت ليلــى فرســخ 
ً

منفصلــة غيــر متداخلــة، وإنمــا تتبــادل التأثيــر والتأثــر. مثــال

العالقــة بيــن االســتعمار االســتيطاني الذي يقوم علــى »احتواء« األرض الفلســطينية، 

بــاع العمــال الفلســطينيين، بحيــث أن التوســع االســتيطاني علــى األرض 
ْ

وبيــن إت

ســاهم فــي »بلتــرة« )ِمــن بروليتاريــا( الفالحيــن الفلســطينيين وتحويلهــم إلــى أيــٍد 

عاملــة رخيصــة بعــد قطــع العالقــة بينهــم وبيــن أراضيهــم.
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الضفة الغربية: إقصاء أم احتواء؟
يف العــام 1967، اجتــاح الجيــش اإلرسائيــي »الخــط 

األخــرض« الــذي كان يفصــل الضفــة الغربيــة عــن إرسائيــل، 

واحتــل أرايض الضفــة الغربيــة، وفــرض حكًمــا اســتعماريًا. 

ــى  ــة ع ــة الغربي ــتعماري يف الضف ــم االس ــور الحك ــد تط لق

ــكان واألرايض  ــه بالس ــص عالقت ــن تلخي ــنني، ويمك ــّر الس م

ــة  الفلســطينية مــن خــالل مجــاالت التدخــل الرئيســة الثالث

الســيطرة  توســعت  األرض،  يخــص  مــا  1( يف  التاليــة: 

ــالن أرايض  ــادرة األرايض، وإع ــق مص ــن طري ــة ع اإلرسائيلي

ــص  ــا يخ ــة؛ 2( يف م ــتوطنات اليهودي ــاء املس ــة، وبن الدول

ــل الفلســطينيني كـــ  الســكان الفلســطينيني، حكمــت إرسائي

ــوب  ــى جي ــم ع ــددت إقامته ــني وَح ــر مواطن ــا« غ »رعاي

ــكنية  ــرة س ــت أي هج ــة ومنع ــة الغربي ــل الضف ــة داخ معين

مــن الضفــة الغربيــة إىل إرسائيــل؛ 3( اقتصاديًــا، بــات 

اقتصــاد الضفــة الغربيــة يعتمــد بشــكل كبــر عــى االقتصــاد 

اإلرسائيــي األكثــر تقدًمــا كسياســة أساســية للســيطرة عــى 

ــر  ــا )انظ ــم اقتصاديً ــع تطوره ــطينيني ومن ــكان الفلس الس

ــدول 1). الج

نوع االستعمارالحدودالعالقة 

السكان 

الفلسطينيون

استبعاد 

(exclusion(

فواصل 

(boundaries(

استعمار عازل 

 incarceration(

(colonialism

األرايض 

الفلسطينية

احتواء 

(inclusion(

تخوم 

(frontiers(

استعمار استيطاني 

 settler(

(colonialism

االقتصاد 

الفلسطيني

سيطرة وتحكم 

(domination(

تبعية اقتصادية 

 economic(

(dependency

استعمار استغاليل 

 exploitative(

 )colonialism

بيــد أنــه ال يجــب اعتبــار العالقــات الثــالث )مــع الســكان 

ــا  ــة، وإنم ــر متداخل ــة غ ــات منفصل ــاد( عالق واألرض واالقتص

ــة  ــخ العالق ــى فرس ــت لي ــاًل، حلل ــر. مث ــر والتأث ــادل التأث تتب

ــواء«  ــى »احت ــوم ع ــذي يق ــتيطاني ال ــتعمار االس ــني االس ب

األرض الفلســطينية، وبــني إتْبــاع العمــال الفلســطينيني، بحيــث 

ــن  ــرة« )ِم ــاهم يف »بل ــى األرض س ــتيطاني ع ــع االس أن التوس

بروليتاريــا( الفالحــني الفلســطينيني وتحويلهــم إىل أيــٍد عاملــة 

رخيصــة بعــد قطــع العالقــة بينهــم وبــني أراضيهم.8 وقــد كان 

إعــالن موشــيه ديــان »إلغــاء« الخــط األخــرض يف العــام 1970، 

وأن الفلســطينيني باتــوا بعــد هــذا اإلعــالن يعتمــدون اقتصاديـًـا 

عــى إرسائيــل بمثابــة اللحظــة التأسيســية للتبعيــة االقتصادية. 

ــدود  ــاء الح ــة، أن إلغ ــة الجدلي ــن الناحي ــي، م ــد يعن ــذا ق ه

ــب  ــرض( ال يج ــط األخ ــل )الخ ــة وإرسائي ــة الغربي ــني الضف ب

ــل  ــرى داخ ــدود أخ ــوء ح ــن نش ــزل ع ــكل منع ــدرس بش ان يُ

ــة نفســها )بــني أراٍض للتجمعــات الفلســطينية  ــة الغربي الضف

وأراٍض تُصــادر لغايــات التوســع االســتيطاني(.  ففــي اللحظــة 

التــي وصــل فيهــا عــدد العمــال الفلســطينيني داخــل إرسائيــل 

ــو  ــطينية، كان نح ــة الفلس ــوى العامل ــن الق ــو 40% م إىل نح

ــادرة  ــة كأراٍض مص ــة مصنف ــة الغربي ــن أرايض الضف 33% م

ــتيطانية أو  ــات اس ــا لغاي ــكري إم ــم العس ــل الحاك ــن قب م

لغايــات عســكرية.9 إن البحــث يف العالقــة بــني إزالــة 

ــني  ــني وب ــني اقتصادي ــطينيني كالعب ــني الفلس ــدود )ب ح

إرسائيــل( وإنشــاء حــدود )تهويــد أرايض الضفــة الغربيــة 

ــو  ــطينية(، ه ــة الفلس ــن األرايض ذات الكثاف ــا ع لتميزه

ــة  ــة عميق ــتند إىل مفهم ــب أن يس ــي يج ــث إمبريق بح

لطبيعــة البنيــة االســتعمارية التــي تتوالــف فيهــا تقنيــات 

االســتبعاد/ الضــم والفصــل/ا لربــط ليــس لتفتيــت 

ــا  ــيطية(، وإنم ــة تبس ــرة جغرافي ــب )نظ ــكان وحس امل

إلقامــة عالقــات هيمنــة وقــوة ونفــوذ )فهــم اســتعماري 

للعالقــات( بــني املســتوطن واألصالنــي واألرض؛ تعــد هــذه 

ــه.  ــن يحرث ــر م ــا ينتظ ــا خصبً ــاًل بحثيً ــابكات حق التش

Ban- )وتقــرح فرســخ االســتفادة مــن مفهــوم البانتســتون 

tustan(، وهــو شــكل مــن أشــكال رســم الحــدود الجغرافيــة 

ــادًرا  ــي ق ــون األصالن ــث يك ــي بحي ــتوطن واألصالن ــني املس ب

ــن  ــا ع ــتقل اقتصاديً ــدون أن يس ــيًا ب ــتقالل سياس ــى االس ع

ــون  ــزه، حســب فرســخ عــن الكانت املســتعمرة، وهــذا مــا يمي

ــدد  ــم تتح ــزول ل ــرايف مع ــز جغ ــو حي ــذي ه )canton( ال

ــق  ــخ يف مناط ــرى فرس ــه، ت ــد. وعلي ــية بع ــه السياس تداعيات

الســلطة الفلســطينية )تحديــدا مناطــق »أ«( بمثابة بانتســتونات 

ــة  ــر العمال ــاط لتوف ــق احتي ــق إىل مناط ــذه املناط ــت ه حول

الرخيصــة، وتحويــل الضفــة الغربيــة إىل ســوق أســايس 

للمنتجــات اإلرسائيليــة.10 بيــد أن املقارنــة مــع جنــوب أفريقيــا، 

التــي دفعــت فرســخ القــراح مفهــوم »البنتســتنة« عــى مناطق 

الســلطة أهملــت حقيقــة مهمة وهــي أن نمــوذج جنــوب أفريقيا 

كان يقــوم باألســاس عــى عمالــة األصالنيــني، بحيــث أن توقــف 

عمالــة األصالنيــني داخــل اقتصــاد املســتوطنني قــد تكــون لــه 

تبعــات وجوديــة عــى بنيــة االســتعمار، وهــذا ليــس الحــال يف 

الضفــة الغربيــة. إن الحــدود التــي ترســمها إرسائيــل الســتبعاد 

الفلســطينيني سياًســا، ويف الوقــت نفســه دمجهــم اقتصاديًــا يف 
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موقــع دونــي وتابــع، ال تنبــع مــن حاجــة املســتوطنني امللحــة 

ــاة  ــة إلدارة حي ــي حاج ــا ه ــدر م ــة، بق ــل رخيص ــوة عم لق

ــز  ــكل متمي ــطينيني )population management(، كش الفلس

مــن العالقــات االســتعمارية التــي نشــأت يف ســياق االســتعمار 

االســتيطاني الصهيونــي داخــل الضفــة الغربيــة )وليــس داخــل 

ــل العــام 1966(. وقــد أشــار شــر حافــر  ــاًل قب ــل مث إرسائي

ــالل  ــن خ ــي م ــرشوع ربح ــت إىل م ــكان تحول إىل أن إدارة الس

ــاي- ــال اله ــل يف مج ــي العام ــال اإلرسائي ــف رأس امل تحال

ــة  ــع البروقراطي ــكان م ــس وإدارة الس ــة والتجس ــك والرقاب ت

العســكرية )الجيــش واملخابــرات( والبروقراطيــة املدنيــة 

)اإلدارة املدنيــة(11 األمــر الــذي يتيــح هامًشــا عريًضــا لالدعــاء: 

محــو/ إبــادة الســكان األصالنيــني تحــول إىل رغبة إســراتيجية 

ــت  ــتعماري( يف الوق ــرشوع االس ــبة للم ــال )بالنس ــدة املن بعي

ــرب  ــتعَمرين إىل »مخت ــكان املس ــول الس ــل، تح ــن، يف املقاب الراه

تجــارب« لتطويــر التقنيــات الذكيــة املتعلقــة بــإدارة الســكان، 

ــم  ــاط حياته ــيكولوجيتهم، وأنم ــم، وس ــم، واقتصاده وحركته

ــي.  ــوق العامل ــات يف الس ــذه التقني ــع ه ــم بي ــة، ث االجتماعي

ربمــا لهــذا الســبب، قــد يكــون البحــث التاريخــي املقــارن 

ــا إىل  ــة جنبً ــتعمارية اإلرسائيلي ــة االس ــع البني ــذي يض ال

ــتيطاني  ــتعمار االس ــن االس ــرى م ــاذج أخ ــع نم ــب م جن

ــا آخــر للبحــث الــذي سيســاهم يف إعــادة النظــر يف  ميدانً

تجليــات مفهــوم املحــو، وعالقــات املســتوطن باألصالنــي 

ــول  ــة يتح ــة نيوليربالي ــا يف حقب ــاألرض، خصوًص ــم ب ث

فيهــا رأس املــال إىل العــب أســايس يعيــد تصفيــف عالقــات 

الهيمنــة االســتعمارية التبســيطية، وبالتــايل عــى البحــث 

ــة قــد  األكاديمــي أن يرفــد هــذه العالقــات بخمــرة نقدي

ــعوب  ــاالت الش ــى نض ــة ع ــات عملي ــا انعكاس ــون له تك

ــة. األصالني

ــات  ــذه العالق ــوا يف ه ــن بحث ــني الذي ــم املؤرخ ــد أه أح

ــام  ــن الع ــه م ــاوس )D. K. Fieldhouse( يف كتاب ــو فيلده ه

12.1965 يقــرح فيلدهــاوس أن نميــز بــني املســتعمرات 

الزراعيــة )plantation colonies(، واملســتعمرات املختلطــة 

pure colo-( الطاهــرة  واملســتعمرات   )mixed colonies(

ــعة  ــاحات شاس ــى مس ــة ع ــتعمرات الزراعي ــوم املس nies(. تق

ــمالية،  ــة الرأس ــص للزراع ــي تُخص ــرة والت ــن األرايض الوف م

ــل  ــوة عم ــا ق ــون بتاتً ــكان األصالني ــكل الس ــث ال يش بحي

ــى  ــة ع ــتعمرات الزراعي ــوم املس ــايل تق ــة، وبالت ــة أو نافع طيع

ــني  ــة ب ــة ثالثي ــأ عالق ــارج لتنش ــن الخ ــال م ــتراد عم اس

املســتوطن )ســيد األرض(، واألصالنــي )ال لــزوم لــه(، والعمالــة 

املســتوردة )عالقــات اســتعباد(. لكــن يف املســتعمرات الطاهــرة، 

ــة، وتنشــأ بداخلهــم  يقــوم املســتوطنني أنفســهم بــدور العمال

عالقــات طبقيــة وظيفيــة )رأســماليني وعمــال(، لكنهــا عالقــات 

ــق  ــا يتعل ــة عندم ــات الطبقي ــا الراع ــدم فيه ــكة تنع متماس

ــال يف  ــا كان الح ــني، كم ــتوطنني باألصالني ــة املس ــر بعالق األم

ــة،  ــتعمرات املختلط ــا املس ــدا. أم ــية يف كن ــتعمرات الفرنس املس

كمــا هــو الحــال يف املســتعمرات اإلســبانية يف املكســيك والبــرو، 

فقــد عمــل املســتوطنني يف األرض، لكنهــم لــم يســتبعدوا تماًمــا 

األصالنيــني كقــوة عمــل رخيصــة وإنمــا اســتوعبوهم تدريجيـًـا. 

ــة  ــات املقارن ــى دراس ــوم ع ــة تق ــرة معمق ــه، نظ وعلي

ــراءة  ــرتض ق ــتيطاني، ال تف ــتعمار االس ــاذج االس ــني نم ب

تبســيطية ملفهــوم اإلبــادة، أو املحــو، الــذي ينشــأ يف 

ــاك حاجــة إىل  ســياق االســتعمار االســتيطاني، بــل إن هن

االنطــالق مــن الوقائــع اإلمبريقيــة لفهــم مــآالت العالقــة 

ــي واألرض.  ــتوطن واألصالن ــني املس ب

قلمــا نجــد دراســات تكشــف عــن الطريقــة التــي 

تتفاعــل فيهــا هــذه العالقــات )املســتوطن - األصالنــي - 

األرض( مــع بعضهــا بعًضــا ضمــن البنيــة االســتعمارية 

ــات  ــن األدبي ــل م ــى األق ــا، ع ــا تماًم ــس واضًح ــاملة. فلي الش

ــل  ــني إرسائي ــة ب ــة الفاصل ــورت العالق ــف تط ــرة، كي املتوف

ــكل  ــور يف ش ــاهم التط ــف س ــطينيني، وكي ــكان الفلس والس

ــي  ــاألرض الت ــل ب ــة إرسائي ــة عالق ــادة صياغ ــة يف إع العالق

ــت يف  ــل انتقل ــإن إرسائي ــوردون، ف ــب غ ــا. حس ــع عليه تتوس

ــل يف  ــدأ التدخ ــن مب ــطينيني م ــع الفلس ــة« م ــا »الفاصل عالقته

الفلســطينيني كجماعــة )1967-1991( إىل مبــدأ التحكــم فيهــم 

ــام 2002  ــد الع ــح )بع ــام التصاري ــر نظ ــد تطوي ــراد بع كأف

ــاء  تحديــًدا( والتــي تقــوم عــى التمييــز بــني الفلســطينيني بن

عــى بروفايــل شــخيص فــردي.13 لكــن يف مقالــة وليــد حبــاس 

ــم  ــذي يرس ــتيطاني ال ــتعمار االس ــإن االس ــردا، ف ــل ب وياعي

عالقــة اســتبعاد مــع الســكان الفلســطينيني، قــادر أيًضــا عــى 

ــي،  ــاد اإلرسائي ــطينية إىل االقتص ــة فلس ــوب اقتصادي ــم جي ض

ــالل  ــن خ ــط م ــا فق ــن مفهمته ــدة ال يمك ــات جدي ــي عالق وه

ــن  ــرشات م ــاك الع ــوم هن ــة.14 فالي ــة االقتصادي ــوذج التبعي نم

ــني  ــة ب ــدود الفاصل ــة وراء الح ــطينية املقام ــع الفلس املصان

ــاد  ــا إىل االقتص ــت فعليً ــي ُضم ــطينيني، والت ــل والفلس إرسائي

ــل أرايض  ــا داخ ــا جغرافيً ــاء عليه ــالل اإلبق ــن خ ــي م اإلرسائي

ــالل  ــن خ ــا م ــا اقتصاديً ــل ضمه ــن يف املقاب ــة »أ«، لك املنطق

منحهــا نظــام فواتــر واحتســاب رضيبــي إرسائيليــني، 

ــا إىل  ــة، وأخــرًا تســييجها وتحويله وشــهادات جــودة إرسائيلي

مســاحات إرسائيليــة عــرب ربــط العمليــة اإلنتاجيــة بكامــرات 

ــى كل  ــن ع ــيطرة واإلرشاف املبارشي ــة، والس ــة إرسائيلي رقاب
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ــم  ــذا الض ــم ه ــن فه ــع. ال يمك ــور املصن ــل س ــدور داخ ــا ي م

فقــط بالعــودة إىل مصطلحــات التخوم/الحــدود، هنــاك اقــراح 

لفهمــه مــن خــالل العالقــة الثالثيــة: الســيطرة عــى الســكان، 

ــي  ــى األرض، وه ــتيطاني ع ــع االس ــاد، والتوس ــاع االقتص وإتْب

ــدود.  ــن الح ــد م ــراز معق ــود ط ــرض وج ــة تف عالق

االنتقال من »ما هي الحدود؟

« إلى »ماذا تفعل الحدود؟«
دعــا الكثــر مــن الباحثــني إىل اســتبدال االهتمــام بطبيعــة 

الحــدود املفروضــة إىل البحــث يف انعكاســات الحــدود عــى حياة 

الفلســطينيني. يف هــذا الســياق، يوفــر لنــا أرئيــل هانــدل رزمــة 

 )space-time( أبحــاث ملهمــة حــول إعــادة تشــكيل الزمــكان

الفلســطيني بــني كماشــة الحــدود اإلرسائيليــة. ويقــرح هانــدل 

االســتفادة مــن مفهــوم الرقابــة )surveillance( لــدى فوكــو 

colonial sur- ــتعمارية  ــة االس ــني الرقاب ــز ب ــداث تميي )إلح

 )inclusive surveillance( ــة ــة االحتوائي veillance(، والرقاب

ــا  ــة )exclusionary surveillance).15 بينم ــة اإلقصائي والرقاب

تســتهدف الرقابــة االســتعمارية الســكان كجــزء مــن اهتمامهــا 

ــم  ــة تهت ــة االحتوائي ــإن الرقاب ــة، ف ــا املادي ــاألرض وثرواته ب

ــيًا  ــا أساس ــا وموضوًع ــد ذاته ــة بّح ــم غاي ــكان باعتباره بالس

للتحكــم بهــدف تصنيــف الســكان، نمذجتهــم، ثــم دمجهــم يف 

النســيج االجتماعــي الــذي تتخيلــه الدولــة - صاحبــة الهيمنــة. 

يف املقابــل، تَُصنِّــف الرقابــة اإلقصائيــة التــي نجدهــا يف الضفــة 

ــارج  ــم خ ــا إلبقائه ــم وإنم ــس لدمجه ــكان لي ــة الس الغربي

الديمــوس )demos( اإلرسائيــي العــام. مــن هنــا، فــإن التحكــم 

ــح  ــام التصاري ــالل نظ ــن خ ــطينيني م ــاة الفلس ــارش يف حي املب

والحركــة وســجل الســكان إنمــا يهــدف إىل تمييزهــم باعتبارهم 

ــق  ــر املنط ــذا التنظ ــب ه ــه. يقل ــب دمج ــذي ال يج ــر ال اآلخ

التأســيي )raison d’etre( للرقابــة حســب فوكــو رأًســا عــى 

ــه يفتــح املجــال واســًعا أمــام املزيــد مــن البحــث  عقــب، لكن

ــة،  ــة املغلق ــز، واملنطق ــدار، والحاج ــدود )الج ــة دور الح ملفهم

إرسائيــل  اهتمــام  تكثيــف  يف  و»ج«(  و»ب«  »أ«،  ومناطــق 

بالفلســطينيني، ليــس لدمجهــم، وليــس ملحوهــم، بــل لضمهــم 

كـــ »آخريــن« مالزمــني للمجتمــع اإلرسائيــي لكنهــم خارجــه 

مــن الناحيــة السياســية واالجتماعيــة.  لكــن اإلقصــاء يف حالــة 

ــدث  ــن ح ــرب ع ــة ال يع ــة الغربي ــتعمارية يف الضف ــة االس البني

ــة  ــو عملي ــل ه ــا، ب ــة م ــه يف لحظ ــل إىل نهايت )event( يص

مســتمرة )process( تحتــاج إىل الفلســطيني يف كل لحظــة 

ليُقــى باســتمرار رشيطــة )وهــذه تحتــاج إىل تدعيــم إمبريقي 

ــذا  ــف ه ــي. ويتكث ــكل نهائ ــى بش ــا!( أال يُمح ــة عليه للموافق

الفهــم مــع صعــود اليمــني الجديــد يف إرسائيــل، بحيــث أن هــذا 

الصعــود يحتــاج إىل »اآلخــر« الشــيطاني، واإلرهابــي، والهمجــي 

ــة«  ــة »دمقراطي ــدة يف دول ــية املتصاع ــذي الفاش ــود يغ كوق

ــا.  ويربره

ــا  ــودة إليه ــرح الع ــي نق ــدود الت ــات الح ــد أن دراس بي

ــب  ــطيني ال يج ــراع اإلرسائيي-الفلس ــن ال ــد ع ــول املزي لق

ــا  ــا هيلغ ــدم لن ــة. تق ــة الجغرافي ــدود املادي ــى الح ــا ع قره

ــااًل عــى الحــدود  طويــل- صــوري )Helga Tawil-Souri( مث

الهوياتيــة )بمفهــوم بطاقــة الهويــة( التــي تفرضهــا إرسائيــل 

للتمييــز بــني الســكان.16 فالفلســطينيون الــذي يحملــون جــواز 

ســفر إرسائيليـًـا نُمذجــوا كـــ »مواطنــني« إرسائيليــني )احتواء يف 

موقــع دونــي( يف مقابــل الفلســطينيني الذيــن يحملــون بطاقــة 

ــة  ــاك هوي ــك، هن ــذه وتل ــني ه ــاء(. وب ــرضاء )إقص ــة خ هوي

مقدســية، وبطاقــة عبــور VIP، وتصاريــح خاصــة أخــرى. بيد 

أن القضيــة األهــم هنــا، هــي أن كل هــذه الهويــات تنبــع مــن 

ســجل ســكان واحــد، تــرشف عليــه وزارة الداخليــة اإلرسائيليــة 

ــات  ــة إذًا إىل دراس ــة حاج ــرة(. ثم ــكان والهج ــلطة الس )س

indirect colo- )إضافيــة لفهــم نمــط االســتعمار غــر املبــارش 

 ،)Mahmood Mamdani( الــذي يقرحــه مامدانــي )nial rule

الــذي تنتــدب الســلطة االســتعمارية مــن خاللــه ســلطة محليــة 

ــي  ــكان اإلرسائي ــجل الس ــث أن س ــكان، بحي ــؤون الس إلدارة ش

 يشــبه الحــدود »الســميكة«، إذ إنــه يتحكم 
ً

إن جــدار الفصــل فــي الضفــة الغربيــة مثــال

عــن كثــب فــي نوعيــة التفاعــالت عبــر الحــدود وكميتهــا مــن خــالل تنظيــم البضائــع/ 

ــى  العمــال/ الســكان الفلســطينيين العابريــن، ومتــى وتحــت أي شــروط يعبــرون. إل

جانــب تحديــد وفصــل األراضــي المتجــاورة )إســرائيل عــن الضفــة الغربيــة أو إســرائيل 

 )interface( ــا كواجهــة
ً

عــن أراضــي الســلطة الفلســطينية؟(، تعمــل الحــدود أيض

توجــه المعامــالت االقتصاديــة ثنائيــة االتجــاه.
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ــد  ــو أح ــات، ه ــات الهوي ــكل تصنيف ــد ل ــد ووحي ــع واح كمنب

األمثلــة عــى كيفيــة فهــم االســتعمار غــر املبــارش يف تطبيقاتــه 

ــات ال  ــام دراس ــال أم ــذا املج ــح ه ــى األرض.17 يفت ــة ع العملي

تــزال تنتظــر الخــوض بهــا، تتعلــق بــدور الســلطات الحاكمــة 

)ســواء وفــق نمــوذج االســتعمار أو االســتعمار غــر املبــارش( يف 

تثبيــت حــدود هوياتيــة )لتصنيــف املســتعَمرين( تضــع غمامــة 

أمــام أعيننــا )نمــوذج الدولتــني( لتضليلنــا عــن رؤيــة الهرميــة 

ــة  ــع الدول ــا )واق ــا وأوضحه ــى صوره ــتعمارية يف أنق االس

ــة(. ــدة األبارتهايدي الواح

الوكالة )agency( الفلسطينية
 مقابل البنية )structure( الحدودية

لكــن، بمجــرد أن تنشــأ الحــدود الفاصلــة، ســواء الهوياتيــة 

ــني  ــى تفان ــا ع ــف متفرًج ــتعَمر ال يق ــإن املس ــة، ف أو املادي

ــميات  ــذه الرس ــع ه ــة م ــل يف عالق ــه يدخ ــل إن ــه، ب عزل

Rema Hamma- )الحدوديــة ويشــتبك معهــا. ريمــا حمامــي 

mi( تقــدم لنــا مثــاًل مــن حاجــز قلنديــا حــول دور الحاجــز، 

ــا«  ــا »مغناطيًس ــكلت بدوره ــي ش ــر، الت ــات س ــد أزم يف تولي

ــيات،  ــائقي التكس ــولني، وس ــني، واملتس ــة املتجول ــذب الباع لج

ــل  ــم تفص ــه(.18 ل ــه واحرام ــظ لقب ــع حف ــني )كل م والحمال

الحــدود بــني »اآلخــر« اإلرسائيــي و«األنــا« الفلســطيني« وإنمــا 

ــي  ــطيني الداخ ــادي الفلس ــهد االقتص ــف املش ــادة تصفي إع

مــن خــالل خلــق جيــوب اقتصاديــة مســتجدة، عــى أن 

ــة  ــا بالبني ــا وثيًق ــة ارتباًط ــة مرتبط ــوب االقتصادي ــذه الجي ه

ــزوت  ــه ســيدريك باري ــا وثقت ــة االســتعمارية. هــذا م الحدودي

ــذي  ــة ال ــرب الظاهري ــتها ملع ــا يف دراس )Cédric Parizot( أيًض

تحــول مــن نقطــة مهمشــة، ومهملــة، ال يســلكها ســوى غريبي 

األطــوار إىل مركــز حركــة أســايس، بحيــث أن مئات الشــاحنات، 

ــت  ــص انتقل ــب التخلي ــتية، ومكات ــل اللوجس ورشكات التوصي

مــن كافــة الضفــة الغربيــة لتعمــل هنــاك.19 هــذا يســتدعي 

إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى كيــف أن االغالقــات، 

والحواجــز، والجــدار، كلهــا كانــت عوامــل إلعــادة تشــكيل 

عالقــات داخليــة يف الضفــة الغربيــة، ســواء عــى الصعيــد 

ــظ  ــايف ) نالح ــى الثق ــي، أو حت ــادي، أو االجتماع االقتص

ــة  ــردات العربي ــتدخال املف ــات واس ــالف اللهج ــا اخت هن

ــاس(.  ــط التم ــى خ ــة ع ــرى الواقع ــة يف الق بكثاف

ــة  ــت بني ــع تح ــتعَمر القاب ــة املس ــة وفعالي ــد أن وكال بي

حدوديــة قــد تذهــب إىل مــا هــو أبعــد بكثــر. إن جــدار الفصل 

ــه  ــميكة«، إذ إن ــدود »الس ــبه الح ــاًل يش ــة مث ــة الغربي يف الضف

يتحكــم عــن كثــب يف نوعيــة التفاعــالت عــرب الحــدود وكميتهــا 

مــن خــالل تنظيــم البضائــع/ العمــال/ الســكان الفلســطينيني 

العابريــن، ومتــى وتحــت أي رشوط يعــربون. إىل جانــب تحديــد 

ــة أو  ــة الغربي ــل عــن الضف وفصــل األرايض املتجــاورة )إرسائي

ــدود  ــل الح ــطينية؟(، تعم ــلطة الفلس ــن أرايض الس ــل ع إرسائي

ــة  ــالت االقتصادي ــه املعام ــة )interface( توج ــا كواجه أيًض

Chris- ــون  ــب س ــة، حس ــوي الواجه ــاه. وتنط ــة االتج )ثنائي

tophe Sohn( عــى آليــات تســجيل رضيبــي وبوابــات تجاريــة 

مخصصــة وإجــراءات تفتيــش أمنــي، وهــذا مــا نجــده أيًضــا 

ــة  يف جــدار الفصــل العنــري.20 إن أحــد االفراضــات املركزي

ــذ  ــه »من ــة هــو أن ــي تتكــرر يف دراســات املناطــق الحدودي الت

لحظــة إنشــاء ]الحــدود[، هنــاك دائًمــا مجموعــات لهــا مصلحة 

يف إيجــاد طــرق لتجــاوز الحــدود«.21 يتفــاوض الفلســطينيون 

ــى  ــتمر ع ــكل مس ــدود )borderized( بش ــت الح ــكان تح كس

طبيعــة الحــدود واســتخداماتها، ممــا يــؤدي إىل إنشــاء مناطــق 

 ،)grey zones( أي منطقــة رماديــة :)borderlands( حدوديــة

ــة  ــاة االقتصادي ــا الحي ــكَّل فيه ــة )in-between(، تُش ــا بيني م

للســكان املحليــني ويعــاد تشــكيلها مــن خــالل التفاعــل بــني 

top-down struc- )الحــدود باعتبارهــا هيــاكل مفروضــة 

إن العقيــدة األمنيــة التــي تلعــب دوًرا فــي تشــكيل حوكمــة الحــدود اإلســرائيلية 

تتعــارض مــراًرا وتكــراًرا مــع المطالــب النيوليبراليــة التــي تشــجع العالقــات التجاريــة 

الجــدار  اســتخدامات  فــإن  وهكــذا،  وتدعمهــا.  وإســرائيل  الغربيــة  الضفــة  بيــن 

)علــى األقــل مــن الناحيــة االقتصاديــة( تتشــكل مــن خــالل تفاعــل غيــر متكافــئ 

بيــن الرقابــة األمنيــة اإلســرائيلية مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى القطــاع الخــاص 

اإلســرائيلي المهتــم بالضفــة الغربيــة كســوق كبيــر، ومحاولة الســلطة الفلســطينية 

ــرائيل. ــن إس ــواردات م ــى ال ــب عل ــق الضرائ ــن طري ــا ع ــادة دخله زي
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bottom-up en-( واملواجهــات املتنوعــة للمحليــني )tures

ــة  ــة تحليلي ــرب عدس ــا تعت ــّد ذاته ــذه بح counters(؛ وه

لفهــم الديناميكيــات املتشــكلة بــني األصالنيــني كفاعلــني 

ــة، أو بــني  ــاكل االســتعمارية واألنظمــة البروقراطي والهي
ــة والنخــب وعامــة النــاس.22 الدول

يف تقريــر أعــده وليــد حباس لــدى معهــد أبحاث السياســات 

االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس) يف العــام 2021، أظهــر كيــف 

ــتعمار يف  ــا االس ــع جغرافي ــاء« م ــطينيون »بده ــل الفلس يتفاع

ــة بطــرق قــد تذهــب إىل مــا هــو أبعــد بكثــر  الضفــة الغربي

ــاًل، تجــار  ــات« اإلدارة االســتعمارية. مث مــن »إمــالءات« و»رغب

ــدرون  ــن يص ــلفيت الذي ــس وس ــي نابل ــات يف منطقت املفروش

ــتندون إىل  ــق، يس ــدار املره ــرب الج ــل ع ــم إىل إرسائي منتجاته

ــور  ــات عب ــا محط ــة ويحولونه ــة الغربي ــتوطنات يف الضف املس

ــًدا.23  ــطينيني تحدي ــة للفلس ــدار املخصص ــر الج ــاوز معاب لتج

ــام  ــف أدى نظ ــى كي ــر ع ــال آخ ــم مث ــال ه ــمارسة العم س

intermediar- ــطينيني  ــطاء فلس ــور وس ــح إىل ظه )التصاري

ies( نصبــوا أنفســهم كجــزء غــر رســمي، لكــن ال غنــى عنــه، 

ــد  ــمارسة يف تعقي ــارك الس ــايل يش ــدود. وبالت ــام الح ــن نظ م

ــروف  ــال، وظ ــا العم ــرض له ــي يتع ــتغالل الت ــة االس عملي

ــا  ــي تفرضه ــة« الت ــة »األنيق ــن العالق ــر م ــد بكث ــل، أبع العم

ــة  ــة الغربي ــب يف الضف ــا أن التهري ــتعمارية.24 كم ــة االس البني

هــو جــزء مــن نشــاط اقتصــادي »غــر رســمي« يســتفيد مــن 

»الواجهــة« الحدوديــة بــني الضفــة الغربيــة وإرسائيــل. بقــدر 

ــني االقتصاديــني  مــا تُنفــذ مجموعــة واســعة مــن الالعب

اإلرسائيليــني والفلســطينيني هــذه األنشــطة )رأســماليون، 

وكالء دولــة، رجــاالت ســلطة وأمــن، ضبــاط إرسائيليــون، 

وأشــخاص عاديــون(، فإنهــا تعكــس تناقًضــا يحتــاج إىل 

املزيــد مــن البحــث: تُصبــح التقنيــات االســتعمارية مثــل 

ــق »أ« و »ب« و»ج«  ــة )مناط ــيمات اإلداري ــزل، والتقس الع

و»إرسائيــل«(، واملزيــد مــن التوســع االســتيطاني، يف بعض 

ــطينية  ــطة الفلس ــن األنش ــزأ م ــزًءا ال يتج ــان، ج األحي

اليوميــة وليــس فقــط أدوات إلعاقــة تطورهــم.25 بالتــوازي 

ــن  ــي )ال يمك ــدود اإلرسائي ــنظام الح ــارة لـ ــار الض ــع اآلث م

إغفــال تدهــور العالقــات االقتصاديــة الفلســطينية اإلرسائيليــة 

يف ظــل نظــام الحــدود(، فــإن التهريــب يكشــف أن الســيطرة 

اإلرسائيليــة عــى مســاحات الضفــة الغربيــة تســببت يف مزيــد 

مــن التعــاون االقتصــادي الفلســطيني اإلرسائيــي، ويبــدو أنهــا 

ــني  ــى كال الجانب ــة ع ــات الفاعل ــدة للجه ــا جدي ــت فرًص فتح

ــمي«.   ــر رس ــكل غ ــك »بش ــح، وإن كان ذل للرب

ــى  ــني البن ــة ب ــة الجدلي ــدى للعالق ــدة امل ــب بعي ــة عواق ثم

االســتعمارية اإلرسائيليــة والالعبــني االقتصاديــني الفلســطينيني، 

ــات  ــف القطاع ــة ملختل ــح املادي ــق باملصال ــب تتعل ــي عواق وه

ــدر  ــه بق ــدو أن ــني. يب ــل الدولت ــص ح ــا يخ ــطينية يف م الفلس

مــا ُصمــم النظــام الحــدودي اإلرسائيــي للتوســع عــى األرايض 

الفلســطينية والســيطرة عــى الســكان واالقتصاد الفلســطينيني، 

فــإن هــذا النظــام، يف الواقــع، خلــق ظروًفــا لتعــاون ال يمكــن 

ــني. يف  ــني الفلســطينيني واإلرسائيلي ــى تشــعباته ب الســيطرة ع

هــذا الصــدد، يولــد التهريــب يف الضفــة الغربيــة مفارقــة 

تســتحق الخــوض فيهــا أكثــر يف البحــث املســتقبيل: بقــدر 

مــا يتطلــب التهريــب نمــوذج الدولتــني »لالســتفادة« مــن 

الحــدود كواجهــة، فقــد يــؤدي إىل تخريــب هــذا النمــوذج 

ــأ  ــي تنش ــات الت ــن الرتابط ــى م ــدد ال يح ــالل ع ــن خ م

ــات  ــي ترابط ــدود. وه ــريف الح ــى ط ــني ع ــني الالعب ب

تنتــر إىل مــا هــو أبعــد مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية 

ودولــة إرسائيــل عــى الســيطرة عليهــا. بــدالً مــن النظــر 

ــوع  ــوت ومقم ــه مكب ــى أن ــطيني ع ــاد الفلس إىل االقتص

ــة، وأن  ــتعمارية املهيمن ــاكل االس ــل الهي ــن قب ــط م فق

تفكيــك االحتــالل اإلرسائيــيل مــن شــأنه أن يطلــق العنــان 

لإلمكانــات االقتصاديــة لفلســطني، فــإن التشــابكات بــني 

الجهــات االقتصاديــة الفلســطينية والهياكل االســتعمارية 

ــة الواحــدة«. ــة تشــر إىل »واقــع الدول اإلرسائيلي

صناعة الجدران العازلة، 
هدف استعماري أم رأسمالي؟

ــاء  ــم يف بن ــتوى العال ــى مس ــدة ع ــل رائ ــرب إرسائي تعت

العــوازل والجــدران الضخمــة وتطويرهــا. يف العالــم ثمــة أكثــر 

مــن 20 جــداًرا ال تختلــف يف تفاصيــل عزلهــا عــن جــدار الضم 

والتوســع العنــري الشــهر يف الضفــة الغربيــة.26 لكــن جــدار 

ــة  ــل البني ــال داخ ــة الح ــد بطبيع ــس الوحي ــذا لي ــة ه الضف

ــم/  ــوي وتض ــيص/ تحت ــي تق ــة الت ــتعمارية اإلرسائيلي االس

ــي 2008-2002(،  ــة )بُن ــدار الضف ــة إىل ج ــو: باإلضاف تمح

هنــاك جــدار مــع ســيناء )2012(، وآخــر مــع لبنــان )2018(، 

ــبة  ــام 2021. بالنس ــتُكمل يف الع ــزة اس ــع غ ــدار م ــرًا ج وأخ

إلرسائيــل، فالجــدران هــي صناعــة ضخمــة تقــوم عــى علــوم 

ــا  ــتخدام التكنولوجي ــة، واس ــط واملراقب ــكان، والضب إدارة الس

ــة كل  ــدود ومعرف ــة الح ــة يف حماي ــات العالي ــورة والتقني املتط

ــات رأس  ــث يف تحالف ــة للبح ــة حاج ــا. ثم ــل وراءه ــا يحص م

ــر«  ــض لـــ »اآلخ ــرف الراف ــني املتط ــع اليم ــي م ــال العامل امل

ــل  ــث أن إرسائي ــة، بحي ــتعمار العاملي ــة واالس ــى الهيمن ــع بن م

تتحــول إىل نقطــة أرخميــدس التــي تكثــف هــذه التحالفــات: 
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ــى  ــال ع ــوى مث ــا س ــة وإدارته ــدران العازل ــة الج ــا صناع وم

هــذا التكثيــف. فقــد أشــار وليــد حبــاس يف مقالــة نرشهــا عــرب 

ــدار« إىل أن: ــز »م ــي« يف مرك ــهد اإلرسائي ــق »املش ملح

ــرشكات  ــرشات ال ــتقطبة لع ــت ... إىل مس ــل تحول »إرسائي

ــع يف  ــارب وتصني ــات تج ــل وورش ــم معام ــي تقي ــة الت العاملي

أنحــاء إرسائيــل والضفــة الغربيــة باعتبــار أن املنطقــة أرضيــة 

خصبــة لتطويــر صناعــات الجــدران العازلــة وتســويقها 

عــى مســتوى العالــم. مثــاًل، اســتعانت دولــة املغــرب 

ــل  ــدار فاص ــاء ج ــة لبن ــربات اإلرسائيلي ــا والخ بالتكنولوجي

ــتدعت  ــد اس ــا أن الهن ــة. كم ــراء الغربي ــرب والصح ــني املغ ب

ــة  ــرب رشك ــتان. وتعت ــع باكس ــدار م ــط الج ــل لتخطي إرسائي

ميغــال اإلرسائيليــة أحــد أهــم الــرشكات األمنيــة الخاصــة التــي 

تطــورت مــن خرباتهــا يف إرسائيــل وتعمــل عــى تصديــر صناعة 

ــاء  ــاهمت يف بن ــي س ــة الت ــذه الرشك ــم. فه ــدران إىل العال الج

جــدار إرسائيــي مــع ســيناء حصلــت عــى عقــود لبنــاء جــدران 

مماثلــة يف كينيــا والصومــال. وقــد نــرشت صحيفــة »جروزاليــم 

بوســت« تقريــًرا يف العــام 2016 يعكــس مــدى حضــور 

ــدران  ــات الج ــل يف صناع ــي العام ــاص اإلرسائي ــاع الخ القط

عــى الصعيــد العاملــي. وبعــد فــوز ترامــب يف انتخابــات العــام 

2016، ارتفعــت أســهمها يف بورصــة الناســداك األمركيــة 

ــتفادة  ــه االس ــن نيت ــن ع ــب كان أعل ــوس ألن ترام ــكل ملم بش

مــن الخــربات اإلرسائيليــة يف تطويــر جــدار عــازل بــني الواليات 
ــدا«.27 ــدة وكن املتح

ــث  ــاذب للبح ــع ج ــة إىل موق ــة الغربي ــدار الضف ــول ج تح

segrega-( والعــزل   )borderizing التحديــد  تداعيــات  )يف 

ــيما  ــم )control(، س ــة )surveillance( والتحك tion( والرقاب

ــى  ــاء ع ــدار بن ــري الج ــني عاب ــز ب ــي يمي ــدار إثن ــه ج وأن

ــتوطنني  ــبة للمس ــة: بالنس ــة/ الديني ــة/ اإلثني ــة القومي الهوي

ــبما  ــا، حس ــارة خصوًص ــا للم ــر تدفًق ــو أكث ــدار ه ــإن الج ف

ــدار  ــاالمنكا )Omar Jabary Salamanca( أن الج ــح س أوض

ُرفــد بشــبكة طــرق معقــدة وانســيابية لخدمــة املســتوطنني.28 

وتشــر الدراســات، امللهمــة لكــن غــر كافيــة، إىل آثــار الجــدار 

ــي  ــى جابن ــطيني ع ــي الفلس ــيج االجتماع ــت النس ــى تفتي ع

ــاره  ــاس، وآث ــط التم ــدات خ ــا يف بل ــرض، خصوًص ــط األخ الخ

ــة،  ــم والصح ــطيني، والتعلي ــاد الفلس ــى االقتص ــرة ع املدم

ــاليب  ــة إىل أس ــية، باإلضاف ــة النفس ــل والصح ــة والتنق والحرك

ــم  ــر/ي تقدي ــات، انظ ــم األدبي ــة أه ــدار )ملراجع ــة الج مقاوم

 29.(Geopolitics كــرم دعنــا يف العــدد الخــاص يف مجلــة

ــد  ــو إىل مزي ــي مدع ــث األكاديم ــإن البح ــرى، ف ــرة أخ م

مــن التبحــر لفهــم دور رأس املــال العاملــي يف »اســتغالل« 

البنيــة االســتعمارية اإلرسائيليــة وتحويــل مــروع عــزل 

الفلســطينيني إىل »مختــرب« لتطويــر تقنيــات عامليــة 

ــتعمار  ــة االس ــف أن بني ــي، وكي ــوق العامل ــا يف الس وبيعه

ــورت يف  ــة ُط ــة خالص ــات صهيوني ــاج سياس ــرب نت ال تعت

الغــرف املغلقــة داخــل »الكريــاه« وإنمــا هــي خليــط مــن 

ــع، يف  ــات تجم ــات وتناقض ــات وتحالف ــرات وتجاذب تأث

عــر العوملــة والنيوليرباليــة، أطراًفــا أخــرى قلمــا انتبــه 

ــه.  ــكيل حيات ــم يف تش ــا امله ــطيني إىل دوره الفلس

مثــاًل، يمكــن اعتبــار الجــدار شــكالً مــن أشــكال الســيطرة 

ــب  ــة واملطال ــر العومل ــًدا يف ع ــة جي ــت معروف ــي بات الت

ــم بــال حــدود« )ولكــن آمــن(.  ــة الســاعية إىل »عال النيوليربالي

ــة  ــكيل حوكم ــب دوًرا يف تش ــي تلع ــة الت ــدة األمني إن العقي

ــب  ــع املطال ــراًرا م ــراًرا وتك ــارض م ــة تتع ــدود اإلرسائيلي الح

ــة  ــني الضف ــة ب ــات التجاري ــجع العالق ــي تش ــة الت النيوليربالي

ــتخدامات  ــإن اس ــذا، ف ــا. وهك ــل وتدعمه ــة وإرسائي الغربي

الجــدار )عــى األقــل مــن الناحيــة االقتصاديــة( تتشــكل مــن 

خــالل تفاعــل غــر متكافــئ بــني الرقابــة األمنيــة اإلرسائيليــة 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى القطــاع الخــاص اإلرسائيــي 

ــلطة  ــة الس ــر، ومحاول ــوق كب ــة كس ــة الغربي ــم بالضف املهت

ــى  ــب ع ــق الرضائ ــن طري ــا ع ــادة دخله ــطينية زي الفلس

ــماليني  ــات الرأس ــة إىل طبق ــل، باإلضاف ــن إرسائي ــواردات م ال

الفلســطينيني، كل حســب مصالحــه االقتصاديــة، وكذلــك 

ــالم  ــارات س ــى مس ــذي تبن ــني ال ــني الدولي ــع املانح مجتم

اقتصــادي نيوليــربايل »غــر مسيســة«. هــذا يعنــي، أن 

ــي  ــه ه ــتخداماته، رصامت ــاره، واس ــازل، مس ــدار الع الج

نتــاج تفاعــل بــني نيوليرباليــة الســوق التــي تدفــع نحــو 

االنســيابية والعقيــدة األمنيــة التــي تدفــع نحــو العرقلــة 

الرهابيــة، والسياســات االســتعمارية التــي تفــرش األرض 

أمــام ناظريهــا كفضــاء للتوســع اليهــودي، وهــي 

ــي. ــق البحث ــر التدقي ــالت تنتظ تفاع

الخاتمة: دعوة مفتوحة للبحث األكاديمي
ــن  ــوًطا ال يمك ــى اآلن ش ــرة حت ــات املتوف ــت األدبي قطع

ــادة  ــة يف إع ــم الحدودي ــن النظ ــف ع ــه يف الكش ــتهانة ب االس

ــل كل يشء  ــم تق ــا ل ــد أنه ــتعمارية، بي ــات االس ــة العالق صياغ

 )Elastic geography( بعــد. إن مفهــوم الجغرافيــا املرنــة

ــح  ــان )Eyal Weizman(، ومصطل ــال وايزم ــه أي ــذي يقرح ال

جغرافيــا الكــوارث )geography of disasters( لــدى هانديــل، 

ــت  ــويل بيتي ــدى ج ــرور )mobililty regime( ل ــام امل أو نظ

system of spa-( أو نظــام التحكــم املكانــي ،)Julie Peteet(
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splin-( ــظية ــطني املتش ــاس، أو فلس ــدى حب tial control( ل

Derek Greg-( لــدى ديريــك جورجــي )tered Palestine

ــة  ــي تســتند إىل أطــر نظري ــم الت ory(، هــي مــن بــني املفاهي

وعدســات تحليليــة، تلقــي الضــوء، كل مــن زاويتهــا الخاصــة، 

ــتعِمر.30  ــات املستعَمر-املس ــن عالق ــة م ــب مختلف ــى جوان ع

ــر  ــات عاب ــل دراس ــا حق ــدود، باعتباره ــات الح إن نظري

لالختصاصــات، تفتــح املجــال باســتمرار الســتالل املزيــد مــن 

املقرحــات البحثيــة إللقــاء الضــوء عــى املــرشوع االســتعماري 

االســتيطاني الصهيونــي ليــس فقــط عــى املســتوى النظــري، 

ــة يف  ــه الدقيق ــتوى تجليات ــى مس ــم، ع ــو األه ــذا ه ــا، وه إنم

الحيــاة اليوميــة. وبالتــايل، فــإن هــذه الدراســات، مــن شــأنها 

ــات  ــة التقني ــال: إن معرف ــر أدوات النض ــاهم يف تطوي أن تس

ــى  ــت، كاًل ع ــم نمذج ــت ث ــددت وفصل ــي ح ــتعمارية الت االس

حــدة، فئــات مختلفــة مــن الشــعب الفلســطيني )فلســطينيو 

الداخــل، الضفــة، غــزة، القــدس، أو الفلســطيني مقابــل 

العربــي والبــدوي.. إلــخ( تحتــاج إىل إعــادة تفكيــك ومفهمــة 

لتخريبهــا وتقويــض فعلهــا القــايس. مــن هنــا، قــد ال تعتــرب 

ــى  ــارس ع ــة تم ــة ذهني ــرد رياض ــدود مج ــات الح دراس

ــاء عــى  ــة يمكــن البن ــا حاجــة تحرري ــوب الباحــث، وإنم البت

ــتخالصاتها. اس
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“الحج من حفتصيبا”: األصالنّي كطارِق قلٍق عابر

ليعقوب شطاينبرغ

ية
دب

ة أ
وي

زا

مالك سمارة

ــطاينرغ  ــوب ش ــة يعق ــن مخيل ــرى م ــاردة أخ ــذه ش ه

عــن عــرب/ أصانيــي فلســطن، تضــاف إىل أخريــن 

ــور  ــى ص ــا ع ــا فيهم ــابق، وعيّن ــدد الس ــا يف الع ّقدمناهم

مــن مجــاز »املتوحــش النبيــل«، املتواتــرة يف األنثروبولوجيــا 

االســتعمارية. لكنهــا يف التجربــة الصهيونية محُض »شــوارد« 

بالــذات، ليــس يف أدب شــطاينرغ وحســب، إنمــا يف األدبيّــات 

ــرة، وهــذا مــن شــواهد مقولــة »أرض بــا  ــة املبكّ الصهيونيّ

ــات  ــة يف الجالي ــدا الصهيوني ــا الروباغن ــي بثّته ــعب« الت ش

ــر/ي  ــركا )انظ ــواًل إىل أم ــم، وص ــر العواص ــة ع اليهودي

ترجمــة خطــاب لويــس برانديــس يف العــدد الســابق(. ثــّم يف 

لحظــة تصــدِّع اليوتوبيــا أمــام الواقــع، بــدا أن أثــر الصدمــة 

ــة نفــي  ــا: لقــد تشــكّل يف طوايــا النفســية اليهوديّ كان مركّبً

عنيــف، ونكرانــّي، وقــرسّي، ألهــل البــاد، ويف مقابلــه 

ــة  ــق يف لحظ ــوص، وعال ــك، ومنق ــراف مرتب ــة اع كان ثّم

ــتغراب”.  ــاب” أو “االس ــة “اإلعج ــاف« األوىل، لحظ »االستكش

ــأة  ــة أيًضــا: األوىل شــوفينية، معبّ ودون ذينــك عاطفــة مركّب

بالفخــر، والثانيــة قلقــة، مثقلــة بوســاوس الذنــب وطقــوس 

ــداد. الح

الرؤيــة  حيّــز  يف  الفلســطينين  إن  القــول  ويمكــن 

ــراع،  ــخ ال ــداد تاري ــى امت ــورون، ع ــي محص الصهيون

ــل  ــذ تخيّ ــف، من ــي العني ــة: النف ــة املركّب ــك الثنائيّ يف تل

املهاجــرون األوائــل فلســطن »أرًضــا بــا شــعب«؛ واالعراف 

املرتبــك، منــذ كانــت »الطريــق إىل الجحيــم محفوفــة بالنوايــا 

الطيبــة«. يشــبه نمــط االعــراف هــذا، لــو اســتدعينا مقولــة 

ــيحية:  ــي يف املس ــر الذات ــوس التطه ــاش، طق ــدا إىل النق دري

أي االعــراف الــذي ال ترتّــب عليــه عاقبــة، أمــام آخــر غــر 

مرئــي، ومحايــد تماًمــا؛ طلبًــا للتكفــر/ التطّهــر ممــا يثقــل 

ــب.  ــب وحس ــاعر الذن ــن مش ــس م النف

وذلــك أيًضــا مكنــون ســرة أدبيّــات االعــراف الصهيونيّة، 

منــذ »الحــج مــن حفتصيبــا”، حتــى مــا كُشــف عــن مجــزرة 

ــطيني/  ــاة الفلس ــر مأس ــب. تظه ــس القري ــورة باألم الطنط

ــوال،  ــن األح ــة، يف أحس ــة الصهيوني ــل الرواي ــة داخ الضحي
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وكأنهــا »عــارض طبيعــي« للحظــة اصطــدام حتميّــة 

و”مؤســفة«؛ وكأنهــا كارثــة »قَدريّــة« ال منــاص منهــا. وهــا 

ــطاينرغ  ــرر ش ــا، يك ــن أيدين ــة ب ــة املرجم ــا، يف القص هن

ــال  ــن »جب ــث ع ــد الحدي ــدر« عن ــر« و«الق ــردات »املص مف

الســامرة« )السلســلة الجبليــة الوســطى يف فلســطن(، وكأنـّـه 

يســترف يف رسيرتــه أمــًرا مــا محدًقــا، بينمــا يتأّمــل تلــك 

ــة تّواقــة، مــن فــوق  الجبــال يف خلواتــه ليــًا، بــروح يهوديّ

مســتوطنة »حفتصيبــا« التــي أقيمــت عــام 1922، عــى يــد 

ــا. ــة قدمــت مــن تشيكوســلوفاكيا وأملاني ــة يهودي عصب

ــن  ــلة م ــوات املرس ــذه الصب ــال ه ــك، يف ظ ــم ذل رغ

ــودي«،  ــايض اليه ــامرة، و«امل ــوب الس ــتعمرة، ص ــوق املس ف

ــّك  ــم ينف ــرسد- ل ــردد يف ال ــا ي ــل« –كم ــن الكام و«الوط

ــه،  ــم ل ــذي ال اس ــة ال ــل القص ــخص بط ــطاينرغ، يف ش ش

ــل  ــق اللي ــن يف غس ــطيني، لك ــج الفلس ــك الح ــظ ذل ياح

ــا  ــراه محاًط ــارة ي ــية. ت ــة، هواجس ــن قلق ــب، وبع فحس

ــاب  ــه يف الضب ــط أطراف ــارة تتمغ ــحرية، وت ــا س ــة م بهال

ــل  ــش النبي ــورة املتوح ــك ص ــارٍح بذل ــر مب ــباح؛ غ كاألش

ــاوز  ــطاينرغ يتج ــن ش ــة. لك ــرؤى الغرائبي ــكونة بال املس

ــة. ال  ــر دق ــا أكث ــس عصبً ــة ليام ــف والعاطف ــا الوص هن

ــل  ــزيل طوي ــد رسد غ ــا، بع ــة إال ملاًم ــج يف القص ــر الح يظه

ــّل  ــه يظ ــب أوقات ــها؛ ويف أغل ــاد وتضاريس ــاهد الب ــن مش ع

رابًضــا يف موضــع واحــد: حجــر األســاس، أو حجــر الســقيا 

ــه  ــذي تضم ــدس ال ــر املق ــة، أو الحج ــة الحرفي يف الرجم

ــة. يقيــم شــطاينرغ  ــة الصخــرة، يف الرجمــة االصطاحي قب

هــذا النصــب الرمــزي، بــكل االســتعارات التــي يشــتملها، يف 

وســط مــرسح القصــة، منــِزاًل بذلــك، يف قطعــة نــادرة قياًســا 

عــى مــا كتــب يف ذلــك الزمــان، الوجــود اليهــودي يف البــاد 

ــة  ــن يف ليل ــي. لك ــود األصان ــع الوج ــراع م ــة ال إىل أرضي

ــن عــن  ــا، رسعــان مــا يعل مــا يفــّز فيهــا مــن منامــه فزًع

هزيمــة الفلســطيني، وإن رمــًزا، بعــد منازعــة رسيعــة عــى 

تخــوم حجــر األســاس ذاك. يــرب الحــج عصــاه منســحبًا، 

عــى وقــع عــواء مكتــوم يشــبه مراثــي الحــداد؛ وبــن أبخرة 

ــة تجــاه البــاد«،  الضبــاب التــي »تحمــل الصبــوات اليهوديّ

تختفــي صورتــه رويــًدا رويــًدا؛ كمــا لــو أنــه طــارق قلــق 

ــر. ــوس عاب ــيلّ، أو كاب لي

ــت يف  ــع،1 ارتحل ــتان البدي ــن البس ــرة، موط ــن الخض م

أحــد األيــام إىل تــال املجتمــع الزراعــي يف حفتصيبــا. بــدا يل 

املــكان، وفيــه رســوم طبيعــة مهملــة مكشــوفة أمــام مــرأى 

ــد انتقــل  ــة اســم مزرعــة قــرب الخضــرة، وق ــا” كان يف البداي 1  “حفتصيب

ــا. االســم إىل املســتوطنة التــي ســتبنى عــى الجبــل الحًق

ــة أرض  ــا أي قطع ــا، ب ــترًا تماًم ــا ومس ــر، موحًش البح

ــتطبته  ــي اس ــة. لكن ــرة الخصيب ــن خض ــه وب ــة بين واصل

ــق  ــبت نس ــا اكتس ــس رسيًع ــم لي ــا، ث ــاك أيّاًم ــدت هن وقع

ــا يف  ــزق تحته ــت أع ــي كن ــة، الت ــجار اللين ــا: األش إدراك م

منحــدر التلــة، بــدت يل مشــّذبة ومنوطــة بالرعايــة؛ وجــدول 

املــاء املســوّد، املنحــدر إىل البحــر عــر شــق ضيــق وعميــق، 

ــه محفــور ســلًفا  ــو أنّ ــًدا بعــض الــيء- كمــا ل بــدا يل بعي

يف الــوادي العــاري، وخــارج عــن النســق االعتيــادي لرمــوز 

ــزة  ــاه العزي ــا- إىل املي ــزول إليه ــم أجــرؤ عــى الن الوطــن. ل

علينــا كدمائنــا يف كل مــكان عــى أرضنــا. مــع خفــوت النهار 

ــة  ــوث يف قم ــّر املك ــت أخ ــمس، كن ــن ش ــس م ــث ال قب حي

الشــاطئ الحــادة متأّمًا الجــدول املتعــرج، الــذي كان يُرى يف 

نهايــة طريقــه قبيــل انســيابه إىل حضــن البحــر، مفّرًغــا من 

رجــع صــدى املســافة. من ناحيــة اليســار امتــّد البحــر وكان 

ــرى  ــر يُ مــرآه متعــة للناظريــن، كأّي مســّطح ذي مــاء غزي

مــن عــٍل. ورغــم أنــه –هــذا البحــر الكبــر- يندفــق ويعــود 

صوبــك يف آن مًعــا، فإنـّـك متــى مــا نظــرت إليــه تــره دخيــًا 

عــى هــذه األرض العزيــزة. بــل بــدا يل كمملكــة بــا ســادة، 

كتأبــن للجــروت، أو ملجــد تهّشــم منــذ عصــور خلــت فــوق 

ــلة رواٍب  ــألألت سلس ــن، ت ــن اليم ــن. م ــاء عتيق أرض آب

ــة؛  ــم العتبــة الصفــراء ألرض الســامرة الجليل مكشــوفة- ِتلْك

مــن هنــاك كانــت تــراءى يل صــورة الوطــن، وكنــت أهــذي 

ــم  ــك، ل ــان تل ــا يف غرامهــا. كأن نفــي، يف أوقــات الهذي هذيً

تبســط هيامهــا عــى امتــداد البــاد، مــن دان إىل بــر الســبع؛ 

وبــدت وكأنهــا عانقــت جبــل أفرايــم2 وحــده. تلكــم باكــورة 

غبطــة كان مصرهــا مقضيًّــا، ورســم وطــن بهــّي يتــاىش يف 

لحظــة خارجــة عــن الزمــن.

ــة  ــل بضع ــز العم ــم خب ــت معه ــن أكل ــخاص الذي األش

ــروج  ــب بالخ ــكان الغري ــك امل ــروا يف ذل ــم يخاط ــام ل أي

ــى. كان جمُعهــم  ــروا مــن الحديــث حت ــم يكث والدخــول، ول

ــي تشــبه  ــة الطعــام الت ــس بســعة حــول طاول ــل يجل القلي

طاولــة اآلبــاء يف العائــات كبــرة العــدد. عــر البــاب املــرع 

ينظــر الجالســون إىل مــرسح الشــاطئ؛ إىل الجــدول املنــرسب 

ــو  ــدة تل ــت واح ــد تراص ــة وق ــال الرمادي ــق، والت يف الش

ــد  ــذي يــازم موائ ــأكل الهــادئ، ال ــاء امل ــى أثن األخــرى. حتّ

املســاء؛ نّمــت عنهــم صــورة وجوههــم، مّلــا انعكــس مجــال 

ــاد، والصمــت  ــم يكــن الحديــث كاملعت ــة يف عيونهــم. ل الرؤي

ــدى  ــوى ل ــت التق ــبه صم ــة كان يش ــّف الطاول ــذي ل ال

ــم هــو  ــة الوســطى يف فلســطني؛ وأفراي ــي للسلســة الجبلي 2  االســم التورات

أيًضــا اســم أحــد أســباط بنــي إرسائيــل. 
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ــت  ــود صم ــدة يس ــن املائ ــّحبون م ــا يتس ــان؛ وعندم الرهب

ــو  ــكان: ه ــردد يف امل ــد كان ي ــوت واح ــن ص ــف، إاّل م كثي

ــروج يف  ــدور للخ ــه ال ــّل علي ــذي كان يح ــل ال ــوت الرج ص

ــو  ــم للت ــوا وليمته ــن أنه ــاء. كّل م ــة امل ــل وتعبئ ــة الخي عرب

ــارج إىل  ــو خ ــكون وه ــه يف س ــة يراقبون ــى العتب ــوا ع جلس

ــة  ــة الحصــان صلصل الجــدول. صلصــل الجــرس عــى رقب

ذات رجــع متباعــد؛ ثــّم بــدأ الصــوت يهبــط رويــًدا رويــًدا، 

كمــا لــو أن ســائس الحصــان راحــل إىل باد ســفليّة ســيعود 

منهــا رسيًعــا. وهنــا همــد الضجيــج املعتــاد، وتاىش املشــهد 

ــم؛  ــاس يف هجوعه ــتغرق الن ــوم، واس ــرر كل ي ــذي يتك ال

منهــم مــن اتــكأ عــى حائــط البيــت، وآخــرون اتكــؤوا عــى 

ــون  ــا عي ــدت كأنه ــتلقاء. ب ــّدة لاس ــة مع ــر أو أي ترب حج

ــامية: يف  ــا س ــة م ــد لغاي ــة دون جه ــة، مكّرس ــة، نبيل حارس

جوارهــا، كمــا لــو أنهــم إخــوة يف جــوار إخــوة، كان يتمــدد 

الكادحــون أولئــك، املتيّقظــون إزاء أي يشء. مشــهد طبيعــي 

ــر هــواء الســامرة نشــوة  ــا: نث واحــٌد فعــل كا األمريــن مًع

عذبــة عــى الحارضيــن، لكنــه يف بعــض األحيــان بــّث فيهــم 

ــي  ــك، الت ــة تل ــال الغريب ــن الت ــا. ب ــة له ــاؤالت ال ماهيّ تس

تنســكب مــع ميــاه النهــر النفيســة إىل البحــر، يشــّب حــّب 

كامــن لبــاد غريبــة بعــض الــيء، تخلّــت عــن مصرهــا يف 

لحظــة منقطعــة عــن الزمــن، وعــن رغــد حياتهــا مــن دون 

ــزوا بمــرأى الوطــن ال أقــّل مــن يهــودا  ــا اعت أن تــرح. هن

ــب  ــر أن الح ــب. غ ــل الحبي ــن الجلي ــات وم ــأة بالذكري املعبّ

امتــزج بمشــاعر خيبــة أمــل مقضيــة »منــذ البــدء”. خــال 

األمســيات، مــع انقضــاء يــوم العمــل، كان ال بــّد مــن التفكـّـر 

يف أمــر مــا، واســتدعاء صــور قديمــة إىل الذاكــرة. يف يهــودا 

كان األمــر أكثــر قابليــة للفهــم: هنــاك كانــت األفئــدة تتطلــع 

إىل املســتقبل وحســب، إىل مســتقبل غــّض تماًمــا، يســهل أن 

تُغنــي لــه األغنيــات مــن قلــب محــّب، وأن تُنقــش صورتــه يف 

أحــام موقنــة. أّمــا يف ركــن الســامرة البعيــد، يحمــل النــاس 

أعبــاء تســاؤالت املــايض كذلــك؛ يف ســاعات الشــوق والهــدأة، 

وحــن يتــوه بضــع أفــراد مــن املجموعــة هنــا وهنــاك، بــن 

ــة،  ــال املهمل ــه الطبيعــة يف الت ــذي بذرت ــف الشــوك ال تافي

ــراد  ــداد أف ــة. كأن ح ــفوح املزروع ــات يف الس ــن األجم أو ب

وحيديــن، يف تلــك األوقــات، كان ال يــزال يهيــم فــوق أفرايــم، 

ابــن البهجــة.

أثنــاء النهــار كان املــكان يشــتمل أناســه بالصمــت، كمــا 

لــو أنــه يخفــي عنهــم أمــًرا مــا، لكــن يف الليــايل ينجــيل رونق 

الحيــاة. يف الســماء تنســدل ظلمــة مرّصعــة بالنجــوم، ودونها 

أقــام الهــال، وانبســطت ميــاه الفضــة تحتــه؛ وحتـّـى هــذه 

ــاك  ــة هن ــة املقيم ــدو للقلّ ــت تب ــرة كان ــر املقم ــايل غ يف اللي

ــر  ــر الكب ــى الحج ــة ع ــس لوهل ــا تجل ــة. هن ــول محبب كطل

ــبه  ــه يش ــزل؛ إن ــل للمن ــاء املقاب ــف الفن ــرس يف منتص املنغ

ــا صــوب  ــّم تيمــم قلبــك رسيًع حجــر األســاس يف املــكان، ث

منحــدر التلــة الكبــرة، حيــث أجمــات األشــجار الخفيضــة، 

وتراهــا يف مخيلتــك تتداخــل واحــدة واحــدة يف دورة حياتيــة 

ــّن، ثــم يهــدأ قلبــك  ــة مــن طــن رخــو ول قصــرة، مجبول

ــع  ــة أم، وأٍب ودي ــال عذوب ــك ظ ــض يف نفس ــا، وتوم رسيًع

ــذ أن انكشــفت أســاريره عــى  ــل من ــك لغــز اللي رحــوم. ذل

ــة  ــه، نفســها ممتلئ ــأّودة عــى حافت ــه مت ــل؛ وأّم مهــد الطف

عــى ســعتها، وهــي التــي لــن تمتلــئ بعدئــذ بنــور النهــار. 

لكــم كان غريبًــا الشــعور بالفضــاء يف الليــايل؛ الليــل امُلســبل 

ــال  ــرف الخي ــة، يع ــوف العتم ــا، ويف ج ــدود أيًض ــّوه الح يم

ــا،  ــرًا متّمًم ــًدا، مص ــا واح ــاء، نظاًم ــا عن ــّور، ب ــف يص كي

ــت  ــا كان ــاء جلدتن ــن أبن ــة م ــًا. قلّ ــًدا متّص ــا موّح ووطنً

ترغــب خــال األمســيات يف الحديــث عــن تضاريــس البــاد 

كلهــا. الســامرة أيًضــا، التــي لــم يبلــغ زمانهــا تمامــه، كانت 

ــدلت  ــر، انس ــج القم ــت وه ــس. تح ــك التضاري ــدى تل إح

ــور، ويف ظلمــاء الليــايل  صــورة البــاد شــفيفة القيمــة كالبلّ

ــال  ــا. ظ ــية كل بهارجه ــاء مكتس ــت يف األنح ــة طف الصيفي

التــال، املرتســمة عــى امتــداد البيــت مــن الناحيــة املقابلــة، 

بســطت علينــا ســاًما وخلــوة، كمــا تبســط الجبــال الكثيفــة 

حــدوًدا وأمنـًـا. شــخص مــن أبنــاء جيــيل كان يخــرج مســاء 

ــا  ــه كائنً ــة، بوصف ــدم خفيف ــى ق ــزل ع ــرة؛ ين إىل الخض

ــا يحــّب دائًمــا أن يــدوس عــى تربــة يعرفهــا، خصبــة،  جبليًّ

ــاري يف  ــذا الس ــُر ه ــث أم ــي. بع ــوت واملبان ــة بالبي مزروع

ــي يف  ــرة الت ــًدا. الخض ــا جدي ــعوًرا م ــا ش ــن أيًض القاعدي

ــن  ــر م ــا الكث ــار فيه ــتدارت وص ــى اس ــرت حت ــوادي ك ال

الجــران الطيبــن املوّقريــن، الذيــن وّســعوا مســاكنهم عــى 

ــاس  ــا كان الن ــك، مّل ــيات كتل ــح. يف أمس ــات الري ــداد جه امت

ينقصــون عــدًدا، كانــت ثلّــة مــن اآلخريــن تنتظــر الرائحــن 

والغاديــن؛ الهائمــن تحــت ظــّل الليــل، حتــى إذا وصلــوا إىل 

ــع  ــث، م ــراف الحدي ــون أط ــوا يتبادل ــكني، جلس ــع س تجّم

أنــاس مجهولــن كانــوا قــد مــّروا أو مكثــوا قبيــل مجيئهــم. 

ــدث،  ــم املتح ــن ف ــق م ــن تنطل ــات، ح ــك التجمع ــماء تل أس

ــا:  ــا ورصيًح ــا ناصًع ــامعن انطباًع ــان الس ــت يف أذه نقش

ــون  ــن يخرق ــارة الذي ــبيهن بالبح ــاس ش ــؤالء الن كان ه

ــت  ــا طال ــم؛ وكلم ــاء تجواله ــا أثن ــي يصادفونه ــارات الت املن

ــرة  ــي الكب ــعرون املعان ــدؤوا يستش ــا، ب ــهم هن ــّدة جلوس م

ــجعان  ــخاص ش ــن أش ــوا ع ــرة؛ تحّدث ــق الصغ يف الدقائ
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بعينهــم، وكانــوا يتصــّورون أن هــذه األرض تختــزن بطولــة 

عمــال وحــراس ال حــدود لهــا؛ أرّّشوا مــّرة واثنتــن إىل أنمــاط 

الســكن املتهالكــة، ويف املقابــل كانــوا يعــددون، مــن مجــّرد 

النظــر، الــركات الوفــرة لــدى نمــط حيــاة بعينــه. يف نهايــة 

ــر،  ــه القم ــى وج ــف ع ــدى يتكاث ــن كان الن ــاف، ح املط

ــة  ــدت هسهس ــل، ب ــف اللي ــاة يف منتص ــول الحي ــل أف وقبي

البحــر وكأنهــا آتيــة مــن بــاد بعيــدة. يف مثــل هــذه الســاعة 

ــّف التــال، يوقــظ يف نفــوس  ــذي ل ــاء آوى، ال كان عــواء أبن

ــّث  ــي تب ــاه الت ــل، بخباي ــن الكام ــا بالوط ــن إحساًس املقيم

روًعــا كذلــك العــواء، بأســحاره الخفيّــة، املجهولــة باألمــس، 

املجهولــة منــذ ألــف عــام، بحقيقتــه املقــّررة التــي اجرحتها 

أجيــال عظيمــة وتالــدة منــذ اللحظــة التــي كان فيهــا مداًســا 

ــا اآلن يُســمع صــوت خطــى؛  تحــت أقدامهــم. لكــن هــا هن

هــل عــاد الســاري؟ ال، لقــد هــام حتــى يقيــم ليلــه بطولــه 

ــة  ــة طويل ــي ذو قام ــل اآلت ــرة؛ والرج ــة الخض يف بحبوح

مقّوســة، وكتفــن محدودبــن متّصلــن، تزيّــن وجهــه لحيــة 

رماديــة متجعــدة، ويف يــده عصــا غريبــة وصلبــة. إنــه الحج 

الــذي ينضــم إىل الحراســة يف الليــايل، الرجــل املخــرم الــذي 

ــذ أن  ــم يرغــب يف تــرك هــذا املــكان من ــه، إذ ل ســنحكي عن

ــاكنن  ــع الس ــوث م ــه املك ــيتاح ل ــدد، وس ــادة ج ــراه س اش

ــر  ــد حج ــو يقص ــا ه ــت. ه ــن الوق ــى يح ــا حت حارًس

ــر خطــوة.  ــدق األرض بعصــاه خطــوة إث ــا ي األســاس، بينم

مــع عبــوره تعــر ريــح جديــدة عــى القاعديــن؛ مــن هــذا 

الشــيخ، وهــو ليــس يف الواقــع مــن عــرب املنطقــة، يتنــّزل 

يشء مــن بشــارة املنفــى.

ــزع،  ــم مف ــا حل ــأة، ب ــز فج ــا أف ــت أحيانً ــايل كن يف اللي

ــة  ــوم. ثّم ــر الن ــن أث ــش م ــا غب ــب، وال بقاي ــان قل وال خفق

ــرة  ــم للم ــلء روحه ــوا بم ــد أحبّ ــم، وق ــتّد عوده ــة اش فتي

ــب  ــرون يف الح ــل ويتفكّ ــوف اللي ــتيقظون يف ج األوىل، يس

ــاؤهم؛  ــق مس ــم، ويضي ــينحرس نهاره ــرة. س ــون فاغ بعي

ــدي، ال  ــى عن ــه. حت ــم تمام ــيبلغ عنده ــل س ــده اللي ووح

ــن  ــا، م ــام ذاته ــك األي ــي تل ــًزا؛ فف ــة ملِغ ــر اليقظ ــدو أم يب

ــاعديه يف أرض  ــن س ــّمر ع ــعب يش ــن ش ــى ع ــل أن يُحك قب

ــق، وال  ــا أف ــّب األّول: ب ــن الح ــرون الوط ــب كث ــودا، أح يه

أمــل، ومــن دون أن تتوّحــد صورتهــا. بحثنــا وحلمنــا أيّاًمــا 

وليــايل، لكــن يف الطوايــا ظــّل القلــب يتــوق إىل فهــم كّل يشء 

مــن جديــد؛ ويف كّل مــّرة، مّلــا كنــت أفيــق بــا ميعــاد، بــدا 

ا لذلــك- وكأنـّـي كنــت أعــرف  يل وكأننــي دائًمــا كنــت مســتعدًّ

شــيئًا مــا ســلًفا. أرتــدي مابــي وأعــر ببــطء ونفــس مهيّأة 

عتبــة البيــت، لكــن يف الخــارج، حينمــا يصلنــي صــوت تــرّم 

ــة  ــد هنيه ــيء. بع ــض ال ــكّأ بع ــت أتل ــارس، كن ــب الح كل

يســكت الكلــب، مــن كســل الشــيخوخة ربّمــا أو ألنــه اشــتم 

ــن  ــطء، كم ــر بب ــل املس ــي أواص ــكان، لكنن ــة امل ــي رائح ب

ــذي  ــر، ال ــوء القم ــت ض ــب. تح ــكان غري ــن م ــل م يتنّص

ــه  ــي بهيئت ــت الحــج العرب ــايل، رأي ــك اللي ــًا يف تل كان مكتم

ــة  ــاه الصلب ــاس، وعص ــر األس ــد حج ــّورة عن ــة، متك الكامل

ملتصقــة يف يــده باســتقامة تامــة؛ ورجــل الليــل هــذا، الــذي 

ــا  ــن ب ــاة لك ــا بالحي ــدو مفعًم ــراك، كان يب ــا ح ــث ب مك

إيقــاع. لــم يــدر ظهــره، رغــم أن خطواتــي كانــت مســموعة 

يف هــدأة الليــل. كنــت أمــي حتــى أقــرب منــه، وال يتزحــزح 

عقالــه مــن فــوق رأســه. ليلــة بعــد أخــرى ظــّل األمــر عــى 

ــا قــرب ظهــره  ــّر ويســكت، وأمــّر أن ــب يِه ــه: كان الكل حال

وال يحــّرك ســاكنًا، وكنــت أتعّمــد أحيانـًـا املــرور أمــام عينيــه 

وال ينظــر إيل. ذات مــّرة قلــت لــه مــن بعيــد: “شــلوم”، فــرد 

“وعليكــم الســام”؛ لكــن صوتــه مــّر يتيًمــا، أجــّش مــن أثــر 

ــة  ــللت برسع ــخط. انس ــدة، أو الس ــن الوح ــيخوخة، وم الش

ــاس،  ــر األس ــة بحج ــحرية املحيط ــرة الس ــت الدائ ــن تح م

وجلســت زمنـًـا مــا عــى رسيــري. حتـّـى يف النهــار كنــت أفكّر 

ــا غــر قليــل بالحــج الغريــب، الــذي كان يــأرس نفســه  زمنً

كّل ليلــة يف جلســة إســبات عــى الحجــر. لــم أعــد أســتيقظ 

ــة يف  ــل واللهف ــل التأّم ــن أج ــريض- م ــل لغ ــف اللي يف منتص

خضــّم صبــوات الليــل املكنونــة. أمــر مــا كان ينّغــص عــيل.

ثــّم حــدث أمــٌر ملغــز يف ليلــة غريبــة عجيبــة، انحفــرت 

ــتيقظت  ــر. اس ــن م ــروج م ــة األوىل للخ ــي كالليل يف ذاكرت

ــاط  ــى رب ــي حت ــيلّ كل ثياب ــت ع ــب، وضع ــب مصطخ بقل

الحــذاء، كمــا لــو أننــي ذاهــب إىل طريــق بعيــدة. يف الخــارج 

ــا  ــاض، وكأنه ــوها البي ــاب يكس ــرة ضب ــتقبلتني أبخ اس

ــر  ــة. القم ــة عالي ــة برسع ــاء نديّ ــدة م ــا أعم ــت معه حمل

ــًدا يف  ــابًحا وجام ــق إزاءه س ــوم تحلّ ــدا والغي ــر، إذ ب الغائ

ــة. كان الهــواء  ــا، أضفــى عــى املــكان ســحًرا ومخاتل آن مًع

دخانـًـا معبّئـًـا بالبخــار والرطوبــة، وهنــاك يف الجانــب املقابل، 

عــْر التــال فمــا وراءهــا، تكّومــت ســحابة نــدى قاتمــة بــا 

حــراك، وبــدت كأنهــا تغّطــي وجــه هاويــة ســحيقة. كتّفــت 

ذراعــي عــى صــدري، ألّن عظامــي رفرفــت مــن الــرد، لكــن 

قلبــي ظــّل يصطخــب بقــّوة، وكأنــه يتوّقــع أمــًرا مــا. دفعت 

برجــيلّ أمامــي، غــر متبــّر دربــي، ويف كّل عثــرة أعثرهــا 

كان يعرنــي دفــق ألــم لذيــذ. ضغطــت بيــدي عــى قلبــي، 

بــكل مــا تبّقــى لــدي مــن قــوة، وكنــت أضــّم قــوة وحكمــة 

يف آن. طابــت يل تلــك اللحظــات، واســتعدت يف ذهنــي كّل يشء 

مــن جديــد: الوطــن والليــايل. نظــرت عينــاي باســتقامة إىل 
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األبخــرة التــي كانــت تعــدو مائلــة يف فضــاء العالــم؛ وبــدت 

ــت  ــل. كان ــوات اللي ــبيهة بصب ــة، ش ــرة الحي ــك األبخ يل، تل

تلــك الخــر أو الحقيقــة التــي عرناهــا. اصطفقــت شــفتاي 

ــأة،  ــّمرت فج ــم تس ــاي. ث ــارعُت خط ــوت، وس ــف ص بنص

ــي  ــوز، الت ــورة العج ــاس. ص ــر األس ــُت بحج ــا اصطدم مّل

بزغــت مــن خضــّم امتقــاع خيــوط البخــار الرقيقــة، بــدت 

ــدد يف كل  ــي متم ــكل عظم ــا هي ــا، وكأنه ــة عرضيًّ متمّغط

ــث، وشــققت طريقــي  االتجاهــات؛ لكننــي لــم أســتطع الريّ

ــوة وراء  ــّر خط ــا أج ــفتي وأن ــم بش ــر؛ أغمغ ــول الحج ح

خطــوة بثقــل. عينــاي مــن تلقائهمــا اســتدارتا حــّد أقــى 

زاويــة رؤيــة إىل الحجــر، وفجــأة دّقــت العصــا دّقــة واحــدة 

ــل  ــت الرج ــر ورأي ــت املس ــي. أوقف ــت قلب ــرة صعق متوتّ

العجــوز وقــد اســتقام بعجالــة وحنــق. تحــّرك، مجــّرًدا مــن 

معطفــه، وخطــا بضــع خطــوات نحــوي، ثــم وقــف. عصــاه 

ــن  ــق م ــه تندف ــرة، وغرغرت ــة كب ــدق األرض برسع ــت ت كان

ــة  ــر رذاذه لوهل ــكام. تناث ــه، غــر مجانســة ألنمــاط ال حلق

صــوب وجهــي، وعرفــت أنــه يشــتمني، إال أننــي وقفــت بــا 

ــائًرا  ــتدار س ــده، واس ــى جس ــه ع ــى معطف ــم رم ــراك. ث ح

ــة الجــدول. بقيــت أراقبــه، وأنــا أرتعــش حــرة  يف اتجــاه تلّ

ــة  ــا برسع ــر أحيانً ــذي يح ــم -ال ــا. الفه ــا يف آن مًع وفهًم

الوميــض وقــَت يكــون لغــز األحــداث أكر مــن أن يســتوعب- 

وافانــي عــى عجــل حــن مــى الحــج يف طريقــه واختفــى 

ــن  ــتعادة الوط ــا اس ــه أراد أيًض ــت أن ــد عرف ــاب: لق يف الضب

مــن جديــد مثــيل. طــوال تلــك الليــايل كنــت أنّغــص عليــه؛ 

وأمــأل الهــواء صبــوات غريبــة. ثــم لــم يتمالــك نفســه: هــا 

ــه تطفــو، مغلّفــة بالبخــار؛ هــا  ــًدا، صورت هــو يمــي بعي

هــو يمــي متــأّوًدا صــوب املنحــدر، وكأنــه ينــزل إىل بــاد 

ســفليّة؛ فقــط كلبــه ظــّل يطلــق يف وجهــي نباًحــا مكظوًمــا.
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خالد حوراني *

الفنــون  لحقــل  نقديــة  دراســة   - المــكان  »مصيــدة«   

إســرائيل فــي  التشــكيلية 

المؤلف: محمد الجبالي

إصدار: المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار 

تاريخ النشر: أيار 2022

أتيحــت يل فرصــة االطــالع عــى مخطوطــة كتــاب »مصيــدة 

املــكان« - دراســة نقديــة لحقــل الفنــون التشــكيلية يف 

ــم  ــيق ومه ــاب ش ــو كت ــايل، وه ــد جب ــه محم ــل، ملؤلف إرسائي

جــداً، يأخــذ بيــد القــارئ - ســواء القــارئ املتخصــص بالفنون 

أو الشــأن اإلرسائيــي والقــارئ بشــكل عــام - يأخــذه يف رحلــة 

ــد  ــرب العدي ــي ع ــق واملوضوع ــل املعم ــات والتحلي ــن املعلوم م

مــن املعــارض واألحــداث الفنيــة املفصليــة واملهمــة يف التأريــخ 

لهــذا املوضــوع الحســاس جــداً والــدال بعمــق عــى الســياقات 

ــل.  ــي يف إرسائي ــاج الفن ــات اإلنت ــة لعملي ــية واالجتماعي السياس

عــرب حــوارات ومقابــالت وتنظــر ونصــوص مرافقــة 

ــدل  ــور وج ــة وص ــة الدال ــال الفني ــة واألعم ــارض املهم للمع

ــل  ــن يف إرسائي ــخ الف ــاب تاري ــذا الكت ــتعرض ه ــب، يس وتعقي

ــل  ــه بالتحلي ــكان والزمــان وصرورت ــة بامل وإشــكالياته املتعلق

ــئلة.  ــارة األس وإث

ــن  ــار الف ــي ملس ــخ التسلس ــلوب التأري ــد أس ــو ال يعتم ه

ــه يعــود إىل  ــث الزمــان، لكن ــة مــن حي ــة تقليدي ــاك بطريق هن

التاريــخ بــكل رشــاقة كلمــا اقتــى األمــر، وهــو بذلــك يقــدم 

جــردة حســاب لتاريــخ كامــل مــن الفــن اإلرسائيــي ومقدماتــه 

ــاج  ــذا اإلنت ــه ه ــم في ــذي ت ــي ال ــياق الزمن ــل الس دون أن يغف

ذاك. أو 

يبــدأ بنــا مــن معــرض »فقــر املــادة« عــام 1986 بمــا هــو 

معــرض تأســيي للمدرســة املركزيــة يف الفــن اإلرسائيــي، ثــم 

ــارصة  ــة املع ــز إىل اللحظ ــوراء ويقف ــود لل ــام ويع ــب لألم يذه

ثــم يعــود، وهكــذا، دون أن يغفــل تقديــم املعلومــات الرضورية  * فنان تشكيي.
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الكتــاب ال يــؤرخ للحقــل الفنــي فــي إســرائيل مــن وجهــة نظــر متضــرر كمــا هــو 

حــال الفلســطيني والعربــي، وال يعتمــد لغــة األنــا واآلخــر. إنــه دراســة ملفتــة تديــن 

ــا كان وإشــكالياته الفنيــة المعبــر عنهــا بقصــد أو بــدون قصــد إلدانــة  المســتعمر أًي

ــن. ــوم اآلخري ــى تخ ــة عل ــذات المبدع ال

للفهــم والتحليــل املوضوعــي لهــذه املمارســات. 

يعتمــد الكتــاب إذًا منهــج التحليــل دون محاكمــات مســبقة، 

ــة التــي رافقــت  ــة لهــذه املمارســات الفني والدراســة املوضوعي

ــة  ــن الناحي ــا م ــا وصرورته ــة وقيامه ــذه الدول ــيس ه تأس

ــة  ــن ناحي ــدم م ــة يق ــذه الدراس ــن يف ه ــية. وكأن الف السياس

تاريــخ هــذا الكيــان ورصاعاتــه الداخليــة وعالقتــه مــع املــكان 

والجــوار مــن ناحيــة ثانيــة. بالنســبة يل كفلســطيني وكفنــان 

ــالل  ــن خ ــر م ــل أكث ــت إرسائي ــي فهم ــم أنن ــل أزع ــى األق ع

ــة  ــذة دراس ــذة  - ناف ــذه الناف ــد أن ه ــة. واعتق ــذه الدراس ه

املجتمــع؛ أي مجتمــع، وتحوالتــه وإشــكالياته مــن خــالل الفــن 

ــة  ــم السياس ــيلة لفه ــق وس ــي أعم ــة - ه ــات املرافق واملمارس

ــا. ــس له ــخ املؤس والتاري

من فمك أدينك..
ــة  ــن وجه ــل م ــي يف إرسائي ــل الفن ــؤرخ للحق ــاب ال ي الكت

ــي، وال  ــطيني والعرب ــال الفلس ــو ح ــا ه ــرضر كم ــر مت نظ

يعتمــد لغــة األنــا واآلخــر. إنــه دراســة ملفتــة تديــن املســتعمر 

ــدون  ــد أو ب ــا بقص ــرب عنه ــة املع ــكالياته الفني ــا كان وإش أيً

ــيكون  ــن. س ــوم اآلخري ــى تخ ــة ع ــذات املبدع ــة ال ــد إلدان قص

ــة  ــة العربي ــة واللغ ــة العربي ــًدا باللغ ــًدا ج ــاب مفي ــذا الكت ه

بــكل تأكيــد وبــكل اللغــات املمكنــة للقــارئ يف أي مــكان، لفهــم 

هــذا التاريــخ واإلحاطــة بــه. تاريــخ اإلنتــاج الفنــي املعقــد يف 

ــذات.  ــتعمارية بال ــة االس اللحظ

ــة  ــت توصي ــه لقدم ــي ب ــة تحتف ــأكتب مقدم ــت س ــو كن ل

ــل  ــني يف الحق ــون والدارس ــالب الفن ــاب لط ــدّرس الكت ــأن يُ ب

الثقــايف واملعــريف يف فلســطني والعالــم العربــي أيًضــا، ملــا فيــه 

ــى الفــن ودوره يف  ــل فلســفي ملعن ــة وتحلي مــن نمــاذج معرفي

ــة  ــة يف التاريــخ ورســم الحــدود الفاصل ــذات الفاعل صياغــة ال

ــا أداة  ــه أداة أحيانً ــر وكون ــال وخ ــل جم ــن كفع ــني الف ب

للدفــع عــن الغلــط وتربيــره والتنظــر لــه. الفــن وهــو يرصــد 

ــق  ــى العمي ــن املعن ــرب ع ــات ويع ــان والهوي ــات اإلنس رصاع

ــود. للوج

يســتعرض الكتــاب كمــا قلنــا جملــة مــن املعــارض 

واألعمــال الفنيــة املهمــة والدالــة عــى هــذه اإلشــكاليات، يبــدأ 

ــدااًل  ــوج ج ــادة 1986 ويت ــر امل ــرض فق ــات يف مع يف الثمانين

ــة  ــن مدرس ــر م ــني أكث ــدال ب ــه إىل اآلن. ج ــم ينت ــتمًرا ل مس

ــب  ــل أبي ــبة إىل ت ــه نس ــل أبيبي ــة الت ــيس املدرس ــة وتأس فني

ــدة،  ــر مــن املواضــع مصطلحــات جدي ــب يف كث )ينحــت الكات

ــماء  ــة واألس ــا( بالدالل ــد اعتماده ــن املفي ــيقة أرى م ــة وش دال

يأخذنــا الكتــاب إىل هــذا املعــرض كمفصــل يف تاريــخ الفــن يف 

إرسائيــل. يبــدأ بــه الكتــاب كمعــرض وحــدث مركــزي ال تــزال 

ــيس  ــة تأس ــا إىل لحظ ــود بن ــارضة إىل اآلن، ويع ــه ح مفاعيل

ــي أقصــت أو أدنــت  ــاك والراعــات الت املــدارس املختلفــة هن

ــذا  ــام وهك ــو لألم ــم يخط ــي أو ذاك. ث ــلوب الفن ــذا األس ه

ــة  ــال الفني ــة لألعم ــورة وخارط ــم ص ــتطيع أن نرس ــى نس حت

املفصليــة يف مدونــة الفــن يف إرسائيــل عــرب اســتعراض مقاطــع 

مــن الكتالوجــات املرافقــة للمعــارض والنقــد الفنــي والجــدال 

حولهــا، وكــذا يــرشح لنــا الكتــاب بالكلمــات والصــور الكثــر 

ــوالت.  ــذه التح ــى ه ــة ع ــالم الدال ــة واألف ــال الفني ــن األعم م

طبًعــا يف تاريــخ الفــن كلــه هنــاك معــارض وأعمــال فنيــة 

مهمــة رســمت مالمــح مرحلــة معينــة وال يــزال صــدى مفاعيلها 

مدويـًـا. يعــزز الكتــاب أهميــة معــرض وأســلوب »فقــر املــادة« 

بالدليــل بمــا يمثلــه مــن محاولــة التأســيس ملــا يمكــن اعتبــاره 

طابــع الفــن اإلرسائيــي الخالــص، هــو يســتخدم كلمــة حقيقي 

هنــا للداللــة عــى الفــن الــذي مثلــه املعــرض وأنتجــه عــى نحو 

خــاص فنانــون ولــدوا يف إرسائيل ولــم يهاجــروا إليهــا. معرض 

مفصــي بــكل تأكيــد مــن حيــث املفهــوم والداللــة. يقطــع مــن 

حيــث املــكان والجغرافيــا مــع املدرســة األوروبيــة بالفــن التــي 

ــد،  ــكان الجدي ــور يف امل ــرض تبل ــابقني. مع ــل الس ــمت جي وس

إرسائيــل.

جيــل متنــوع مــن الفنانــني مــن مناطــق وأعمــار مختلفــة 

ــاول  ــد يح ــرض واح ــل يف مع ــدوا يف إرسائي ــم ول ــم أنه يجمعه

ــان  ــكان والزم ــص. بامل ــي خال ــن إرسائي ــو ف ــا ه ــز م تميي

الخــاص بهــم. معــرض يمثــل التيــار املركــزي املهيمــن 
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ــل أو  ــه مــن تمثي ــه مــن إقصــاء آخريــن. ومــا يعني ومــا يعني

محاولــة تجــاوز للحالــة االســتعمارية املؤسســات والشــخصيات 

املركزيــة، الفنانــون والالعبــون يف هــذا املشــهد يحاولــون تفكيك 

املعضلــة والتناقــض بــني الفــن واملمارســة االســتعمارية. بــني 

ــع. ــني والواق ــني املنتج ــع والفنان ــة املجتم بني

يف الجــدال والتنظــر لهــذه املمارســة الفنيــة أو تلــك، لهــذا 

ــدويل أو ذاك، يف  ــايل ال ــذا البين ــل يف ه ــل إرسائي ــار لتمثي االختي

ــاد  ــد املض ــد والنق ــك يف النق ــة أو تل ــذه املدرس ــن ه ــاع ع الدف

ــداالت  ــذه الج ــات ه ــن خلفي ــر ع ــى الحف ــاب ع ــل الكت يعم

وإرهاصاتهــا ودورهــا يف صياغــة مــا بــات يقــدم كفــن 

ــا  ــا وتقديمه ــذ به ــراد األخ ــية امل ــي السياس ــي واملعان إرسائي

ــارات. ــذه الخي ــن ه ــة ع ــة وجودي كمرافع

ملفــت جــًدا هــذا الجــدال الداخــي ودالالتــه التــي تتجــاوز 

ــد أو  ــل ناق ــن قب ــف أو ذاك م ــذا املوق ــار له ــدود االنتص ح

مــؤرخ فــن وصانــع معــارض أو صحــايف بــني مــا هــو محــي 

ــو  ــا ه ــي وم ــاني وتقدم ــو إنس ــا ه ــني م ــي ب ــو عامل ــا ه وم

رجعــي وإشــكايل.. عــى هــذه التخــوم يرســم الكتــاب صــورة 

ــى  ــتعرض ع ــو يس ــل وه ــي يف إرسائي ــراك الفن ــه للح بانورامي

ــة أو  ــذه املرحل ــت ه ــي طبع ــات الت ــك املمارس ــم تل ــدوام أه ال

ــني  ــل فنان ــن قب ــرضت م ــميًا أو ح ــل رس ــت إرسائي ــك ومثل تل

ــة. ــة املهم ــة الدولي ــل الفني ــني يف املحاف إرسائيلي

يســتعرض الكتــاب خيــارات املتاحــف ومراكــز الفــن 

ومؤسســاته، واملــدارس والكليــات املختلفــة وعــى رأســها 

ــم  ــم معال ــراد يف رس ــات واألف ــذه املؤسس ــالئيل، ودور ه بيتس

الفــن يف إرسائيــل وإشــكالياته، خيــارات الفنانــني والجماعــات 

ــطيني  ــوع الفلس ــع املوض ــال م ــم يف االتص ــة ومقارباته الفني

واألرض، وســؤال املســألة اليهوديــة والحركــة الصهيونيــة عــن 

الدولــة والسياســة والــرشط اإلنســاني إلنتــاج الفــن، يف مشــهد 

فنــي غنــي ومعقــد ومعــرب إىل حــد كبــر عــن مــآالت السياســة 

والتاريــخ يف عالقــة جدليــة مــع الفــن العــام وتاريخــه، ليــس يف 

إرسائيــل فقــط كحالــة دراســة وإنمــا يف العالــم بطريقــة مــا.

ــًدا؛  ــة ج ــرت مهم ــة اخت ــال الفني ــارب واألعم أرى أن التج

أعمــال يائيــل بارتنــاه وسلســلة أفالمهــا الدالــة، وكــذا 

ــة  ــة الفاعل ــات الفني ــا، واملؤسس ــكا وغره ــاال مان ــة س مجموع

ــاب  ــت يف الكت ــهد وُقدم ــذا املش ــة ه ــاهمت يف صياغ ــا س كله

ــا  ــا ومحاولته ــكاليات حضوره ــا وإش ــال دور كل منه دون إغف

ــات وذكاء  ــف جمالي ــة خل ــل والتوري ــكار والتأوي ــل األف توصي

ــود. ــة وج ــاني ومعضل إنس

اســم الكتــاب مناســب جــًدا وكــذا معجــم األســماء 

ــدون  ــة ب ــة علمي ــق بطريق ــارس. كل يشء موث ــع والفه واملراج

ــة ولغــة شــيقة جــًدا،  ــاب باملناســبة معــد بطريق شــك، والكت

ــا قبــل أي يشء  ــا وموضوعيً ــا علميً ــه يجعــل منــه كتابً هــذا كّل

ــد. ــد املفي ــذا الجه ــدار« ه ــز »م ــه وملرك ــظ لصاحب ويحف

رام الله -فلسطني 

24 كانون الثاني 2021

 

  

أو تلــك، لهــذا االختيــار لتمثيــل  الفنيــة  فــي الجــدال والتنظيــر لهــذه الممارســة 

إســرائيل فــي هــذا البينالــي الدولــي أو ذاك، فــي الدفــاع عــن هــذه المدرســة أو تلــك 

فــي النقــد والنقــد المضــاد يعمــل الكتــاب علــى الحفــر عــن خلفيــات هــذه الجــداالت 

والمعانــي  إســرائيلي  كفــن  يقــدم  بــات  مــا  صياغــة  فــي  ودورهــا  وإرهاصاتهــا 

ــارات. ــذه الخي ــن ه ــة ع ــة وجودي ــا كمرافع ــا وتقديمه ــذ به ــراد األخ ــية الم السياس
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إعداد: عبد القادر بدوي

بة
كت

لم
ا

اسم الكتاب: إميل حبيبي بالعبرية: المواقف األيديولوجية وتأثيرها 

في كتابة »المتشائل« و »إخطية« و »السرايا« وترجمتها إلى العبرية

تأليف: هدى أبو مخ

الناشر: ماغنيس

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 318

ــل  ــا إلمي ــة والراي ــائل وإخطي ــات املتش ــخ رواي ــو م ــدى أب ــش ه ــاب، تناق ــذا الكت يف ه

ــني  ــة ب ــرة الواقع ــة يف الف ــة العربي ــا إىل اللغ ــة له ــماس الثوري ــون ش ــة أنط ــي، وترجم حبيب

1948-1993، التــي شــهد فيهــا املجتمــع اليهــودي تغــرات سياســية وثقافيــة وانفتاًحــا عــى 

إمكانيــة القــراءة عــن النكبــة للمــرة األوىل، مــن خــالل هــذا اللقــاء الخــاص بــني واحــد مــن 

أكــرب الكتـّـاب الفلســطينيني وواحــد مــن أهــم املرجمــني مــن العربيــة للعربيــة. يحــاول الكتــاب 

ــا  ــّدى كل منهم ــف يتح ــم، وكي ــف واملرج ــني املؤل ــة وب ــل والرجم ــني األص ــل ب ــص التفاع فح

اآلخــر ويؤثــر يف حــدوده. كمــا تفحــص أبــو مــخ اســراتيجيات ترجمــة شــماس وتأثــر آراءه 

ــل  ــال إمي ــت يف أعم ــي حدث ــرات الت ــن التغي ــأل ع ــم، وتس ــه كمرج ــى اختيارات ــية ع السياس

ــر  ــوة غ ــات الق ــى عالق ــد ع ــا تؤك ــة أنه ــرش، خاص ــة والن ــة الرجم ــورة نتيج ــي املذك حبيب

ــة. ــة والعربي ــني العربي ــة ب املتكافئ



129

عدد 86

اسم الكتاب: ممارسة السياسة

تأليف: دفنا ليئيل 

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 300

ــاة 12  ــية يف القن ــة سياس ــلة ومعّلق ــة ومراس ــي صحافي ــل - وه ــا ليئي ــتعرض دفن تس

العربيــة - وضــع النظــام الســيايس يف إرسائيــل، بــدًءا مــن دخــول النظــام الســيايس برّمتــه يف 

دوامــة خــالل الســنوات املاضيــة، وتبنّــي كل مــن اليمــني واليســار اإلرسائيــي توّجًهــا جديــًدا، 

ــل  ــائل التواص ــر لوس ــور الكب ــر التط ــزاز، وتأث ــة لالهت ــة والحريدي ــزاب العربي ــّرض األح وتع

االجتماعــي عــى السياســيني بحيــث دفعتهــم لتبنـّـي نمــاذج وآليــات عمــل جديــدة. مــن ناحيــة 

أخــرى يفحــص الكتــاب نظــرة القيــادات السياســية اإلرسائيليــة إلرسائيــل بعــد 50 أو 100 عــام 

ووجهتهــا، كمــا يتنــاول العمليــات املعّمقــة البعيــدة عــن نظــر الجمهــور يف الكواليــس، وتأثــر 

ــط  ــات الضغ ــل جماع ــات عم ــت، وآلي ــل الكابيني ــي مث ــرار اإلرسائي ــة يف الق ــات املختلف الجه

املختلفــة يف اتخــاذ القــرارات. وتســتعرض موضوعــات مثــل مــا إذا كان بالفعــل النظام الســيايس 

اإلرسائيليــة أكثــر فســاًدا مــن ذي قبــل.  فكــرة الكتــاب تســتند للبودكاســت اإلرسائيــي الشــهر 

»ممارســة السياســة« الــذي تمّكــن مــن جــذب ماليــني املســتمعني يف إرسائيــل وخارجهــا.

اســم الكتــاب: بيــن هتلــر وتشرشــل: عميــالن يهوديــان ومجهــود اســتخباراتي 

بريطانــي لمنــع اتفــاق ســري بيــن الحكومــة البولنديــة وألمانيــا النازيــة

تأليف: يعقوب بلكوف

الناشر: ماغنيس

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 353

يســتعرض هــذا الكتــاب وجًهــا غــر معــروف يف تاريــخ الحــرب العامليــة الثانيــة، ويكشــف 

عــن محــاوالت مســؤول حكومــي بولنــدي التحــدث مــن قيــادة الرايــخ الثالــث وجهــود ناجحــة 

مــن ِقبــل االســتخبارات الربيطانيــة إلفشــال هــذه الحــوارات، مــن خــالل رسد قصــة شــخصية 

ــى  ــول ع ــاعد يف الحص ــي س ــات والثان ــط يف املحادث ــدا، األول توّس ــد بولن ــن موالي ــني م ليهودي

ــدون محاكمــة«. مــن  ــا ب ــا فيه ــه الحًق ــن شــعبه .. وقتل معلومــات« للقبــض عــى الوســيط اب

خــالل مــا ورد يف الكتــاب مــن تحليــل دقيــق لتقاريــر الجواســيس والدبلوماســيني البولنديــني 

والربيطانيــني واألملانيــني والــروس التــي يُكشــف عنهــا يف الكتــاب ألول مــرة، أصبــح مــن املمكــن 

ــة واالتحــاد  ــا النازي ــة مــع كل مــن أملاني ــة للحكومــة الربيطاني االطــالع عــى االتصــاالت الري

ــني  ــا للمهتم ــن نوعه ــدة م ــة وفري ــاهمة مهم ــّدم مس ــاب يق ــيوعي. إن الكت ــوفييتي الش الس

ــا. ــة عموًم بنظريــات وممارســات العالقــات الدولي
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اسم الكتاب: إسرائيل الثانية: البشرى السارة والظلم المّر

تأليف: أفيشاي بن حاييم

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 416

يســتعرض أفيشــاي بــن حاييــم - وهــو أحــد كبــار الصحافيــني واملعّلقــني يف مجالــه، وأحــد 

ــة«،  ــل الثاني ــوم »إرسائي ــة - مفه ــاس الرشقي ــة ش ــة وحرك ــية املتطرف ــاء األرثوذكس ــرز علم أب

ويصــف يف الكتــاب قصــة اليهــود الرشقيــني يف إرسائيــل بــني البــرشى الســاّرة )الحلــوة( إلرسائيل 

الثانيــة وقصــة قمعهــا والتنكيــل بهــا. حيــث أن إرسائيــل الثانيــة هــي الرحلــة بــني االضطهــاد 

ــة  ــّر، وهــي رحل ــو إىل امل ــال مــن الحل ــل، االنتق ــني يف إرسائي والشــفاء يف مســرة اليهــود الرشقي

ــم تُصــغ بشــكل  ــل لكــن ل ــال يف إرسائي ــد مــن األجي ــرب بحســب الكاتــب عــن شــعور العدي تُع

مناســب، عــى حــّد تعبــره.

اسم الكتاب: دبلوماسية الحل النهائي 

تأليف: إيريت دوبلون- كنبل

الناشر: ماغنيس

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 432

ــة  ــت ودور وزارة الخارجي ــالل الهولوكوس ــان خ ــود األمل ــخ اليه ــاب تاري ــذا الكت ــاول ه يتن

النازيــة فيهــا. يســتعرض الكتــاب 175 وثيقــة كتبــت عــى يــد دبلوماســيني مــن أملانيــا النازيــة 

ــات  ــق عملي ــاول الوثائ ــي. تتن ــرد التاريخ ــياق ال ــت يف س ــت وأضيف ــا تُرجم ــة إليه أو موّجه

ــل، وردود  ــادة والرحي ــري واإلب ــر الق ــان والتهج ــود األمل ــادي لليه ــي واالقتص ــد املدن التجري

الفعــل اليهــود األملــان وردود الفعــل مــن خــارج أملانيــا، ودور وزارة الخارجيــة األملانيــة يف ذلــك.
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اسم الكتاب: تصريح العبور

تأليف: ميدان بار

الناشر: يديعوت أحرنوت

سنة النشر: 2022

عدد الصفحات: 328

ــداءات  ــارك يف االعت ــي. ش ــو اإلرسائي ــالح الج ــار يف س ــه كطي ــن تجربت ــب ع ــّدث الكات يتح

ــل األرايض  ــع داخ ــرشات املواق ــف ع ــارك يف قص ــة؛ إذ ش ــة املحتل ــى األرايض اللبناني ــة ع الجوي

اللبنانيــة املحتلــة خــالل تســعينيات القــرن املنــرم، ويصــف فيهــا مشــاعر الخــوف والوحــدة 

ومــا يســميه »الشــجاعة« و«التضحيــة« داخــل قمــرة القيــادة وااللتــزام باألوامــر العســكرية. مــن 

ناحيــة أخــرى، يســتعرض الكاتــب تجربتــه يف إنقــاذ أحــد ضبــاط وحــدة جوالنــي كان قــد أُصيب 

بجــراح خطــرة يف وضــع معّقــد عســكريًا، حيــث تواجــد الضابــط داخــل مجمــع تجــاري ضيــق 

ــات  ــم تداعي ــار فه ــدان ب ــاول مي ــا يح ــاذه.  كم ــر إلنق ــه للخط ــّرض نفس ــف ع ــخ، وكي وُمفخ

الخدمــة الطويلــة يف لبنــان عــى القــوات الربيــة والجويــة لجيــل كامــل مــن اإلرسائيليــني وتأثــر 

ذلــك عــى املجتمــع اإلرسائيــي ككل. إىل جانــب اســتعراض تجربتــه يف توجيــه طيــاري ســالح الجو 

الحاليــني بعــد أن حصــل عــى منصــب رئيــس جمعيــة الطياريــن يف إرسائيــل وطيــار يف رشكــة 

إلعــاد اإلرسائيليــة للطــران.
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 relations in the case of Palestine, using tools of analysis and an arsenal of theoretical concepts
 .proposed by relevant studies

 In the Archive section, Malek Samarah provides a compilation of lectures and conversations
 between Brandeis, Balfour, Woodrow Wilson, and George Graham, unveiling the United
 States pressure on Britain to accept the annexation of the Litani River and Mount Hermon to
 Israel. In the book review section, Khaled Hourani provides a critical review of Muhammad
 Jabali’s_WH Entrapment of the Place: A Critical Study of Fines Art in Israel, published by
 the Israeli Forum for Israeli Studies (MADAR) in May 2022. In addition to Zionist Literature,
 .the Library section provides a review of key Israeli publications

 Raef Zreik
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 waiting for it there. Against this background, this issue is entitled: Palestinian Coastal Cities:
 .Colonisation, Neoliberalism and Resistance

 In focus of this issue, Amir Makhoul sheds light on the transformations that have been seen
in the Haifa city against the backdrop of declining Palestinian political organisation in a high-
 ly politicised city. Following a critical overview of the concepts that characterise Haifa as a
 “mixed” city, Makhoul critically elaborates on the policy of “coexistence” as a tool of political
 control and engineering. In her valuable article, Michal Hass explores the ongoing process of
 elimination in the city of Yafa (Jaffa). In the neoliberal age, however, elimination takes on a
more brutal form through the logics of gentrification and urban renewal. Here, colonial struc-
 tures overlap with the neoliberal market policies. These intersections are presented in more
 detail by Yael Shmaryahu-Yeshurun and Daniel Monterescu, who concentrate on the history
of Torah Nucleus in the Jaffa city. Based on their ongoing research on Torah Nucleus activi-
 ties, Yeshurun and Monterescu conclude that these nucleuses has given rise to a new model of
 gentrification, which is grounded in national intolerance, distinct from the commonly known
 .liberal gentrification elsewhere

 Yara Sa’di proposes that “demolition” may be used as a research methodology to disclose the
 fate of Palestinian heritage buildings, which have been Judaized in different ways. From the
 perspective of Sa’di, demolition as an approach uncovers the structures of violence against
 Palestinians and provides a means to trace and link attempts to erase the Palestinian space in
 spite of different policies and identities of colonisers. In his interesting article, Muhammad
 Halim takes us to a coffee shop in the city of Lydda, an active scene of a key and large-scale
project for settling the hearts. Through a combination of violence and planning schemes, To-
 rah Nucleus “occupies” Lydda and reimposes Zionist control over the city neighbourhoods.
 Khaldoun Barghouthi’s contribution has its focus on the “flag march”. Organised annulally
 by the settler movement in the streets of Jerusalem, the march commemorate the occupation
 of the eastern part of the city. Barghouthi provides an account of the historical context of the
 evolution of the flag march as well as transformations of this “religious Zionist celebration”
 .right down to its current form

 This issue also includes a distinctive collection of contributions. In her article translated from
English, Nago Wolff focuses on the arbitrary divorcement of Holocaust education from hu-
 man rights in Israel. The former would not have occurred without the license and justification
 for violating human rights, which permitted killing, incinerating, and displacing the Jews.
 However, Israel excludes any authentic discussion of human rights when the Holocaust is
 taught, depriving students of the ability to understand the devastating repressive potential
 of modern political regimes, such as Israel, where they live. Therefore, students who study
 the Holocaust find it difficult to criticise Israel’s policies towards Palestinians. Moshe Behar
and Zvi Ben-Dor reintroduce the “Mizrahi question” within Zionism in light of a Paris ex-
 hibition on the history of Mizrahi Jews. They accuse the exhibition in normalizing the State
 of Israel. Behar and Ben-Dor remind the readers of the real history of the Mizrahi Jews as a
 primary, rather than secondary, victim of Zionist settler colonialism. Walid Habbas presents a
 methodological-theoretical article to introduce borders and borderland studies. In a form of a
 literature review, Habbas’s paper attempts to expand the discussion of the colonised-coloniser
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EditorialEditorial

Mixed” coastal cities: Judaization and its confrontation”

 Introduction

 This issue of Qadaya Israeliya (Israeli Affairs) has its focus on renewed settlement activity
 within Palestinian coastal cities. With the majority of the indigenous population displaced in
 1948, an Arab Palestinian minority has remained in these cities. Namely, in Jaffa, Haifa, Lydda,
 and Acre, Palestinians have sought to maintain their identity and served as guardians of the
 memory of the place. The May 2021 uprising and consequent confrontations unveiled deep
 national, social, and economic rifts within Palestinian coastal cities. So-called “mixed cities”
 in the Israeli discourse, the fact that these urban centres are inhabited by both Arabs and Jews
 has been promoted as an expression of tolerance and a calm life together. Over the past two
decades, these rifts have been compounded further by systematic Israeli constraints on Pales-
 tinians in coastal cities. Restrictions combine settler Torah Nucleus (premised on settling the
 hearts), Jewish capital )applying creeping gentrification), Israeli municipalities )controlling
 the right to housing), and the political level (imposing top-down planning schemes). Each
from their own position, these actors implement Judaization policies, which directly or in-
 .directly seek to transfer Palestinians from coastal cities or make their social life impossible

 Through the Torah Nucleus (in Hebrew: Garin Torani) propagated by the settler movement
 in the hills of occupied West Bank, restoring ideological Zionist settlement activity within
 Israel carries important implications, unequivocally revealing the essence of settler-colonial
 Zionism, namely, to seize more land in the occupied West Bank, Jerusalem, and within Israel
proper. Along this vein, the settler paradigm developed in Kiryat Arba’ in Hebron, for exam-
ple, is transformed into a model of settlement activity across Palestinian coastal cities. Import-
 ing these settler practices from the West Bank reflects a dilution of the Green Line. It means
 that the process of occupation is reciprocal: Israel occupies and settles in the West Bank hills.
 By contrast, the settlement movement is coming back to occupy Israel. For some people in
 Israel, the continued presence of Palestinians in the coastal cities suggests that the occupation
of these communities in 1948 has not been completed yet. There is a need to prove the Jew-
 ish existence in these cities anew, signalling a new stage in the conflict between Palestinians
 and Israel. Taking the battle to the heart of Palestinian coastal cities inside the Green Line is
 indicatives of this shift in conflict. The question of Palestine has become intrinsic in Israel.
With the boundaries breaking down and the Green Line fading away, the conflict over the es-
 sence of Israel and the future of Palestine have turned to be two sides of the same coin. After
 it had defeated Arab capitals, Israel went back to look for its essence, but has found Palestine


