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الغالف  :حسني رضوان

كلمة في البداية
مدن الساحل «المختلطة»:
التهويد ومواجهته
المقدمة
يركــز العــدد الحــايل عــى االســتيطان املتجــدد يف قلــب
مــدن الســاحل الفلســطينية التــي ُهجــر منهــا معظــم أهلهــا
األصالنيــن عــام  1948وبقيــت فيهــا أقليــة فلســطينية عربيــة
ً
حارســا لذاكــرة املــكان:
تحــاول الحفــاظ عــى هويتهــا ،وتشــكل
يافــا وحيفــا واللــد والرملــة وعــكا .يف العــام  ،2021كشــفت
هبــة أيــار ومــا رافقهــا مــن مواجهــات يف الداخــل الفلســطيني
عمــق التصدعــات القوميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي
تشــهدها املــدن الســاحلية الفلســطينية التــي يطلــق عليهــا يف
الخطــاب اإلرسائيــي "املــدن املختلطــة" ،نظــ ًرا ألنــه يســكنها
عــرب ويهــود يُس ـوّق ســكنهم املختلــط كتعبــر عــن التســامح
والحيــاة املشــركة الهادئــة .تفاقمــت خــال العقديــن األخرييــن
هــذه التصدعــات بســبب التضييــق اإلرسائيــي املمنهــج عــى
الفلســطينيني يف املــدن الســاحلية ،وهــو تضييــق تتقاطــع فيــه
أنشــطة األنويــة التوراتيــة االســتيطانية (التــي تنتهــج سياســة
اســتيطان القلــوب) ،ورأس املــال اليهــودي (الــذي ينتهــج
سياســات االســتطباق الزاحــف )creeping gentrification
والبلديــات اإلرسائيليــة (التــي تتحكــم بالحــق يف الســكن)
واملســتوى الســيايس الــذي يخطــط مــن أعــى .يمــارس كل هــؤالء
الالعبــن ،كل مــن موقعــه ،سياســات تهويديــة تدفــع بشــكل
مبــارش أو غــر مبــارش لرتحيــل الفلســطينيني مــن هــذه املــدن أو
عــى األقــل تحويــل حياتهــم االجتماعيــة إىل حيــاة غــر ممكنــة.
إن العــودة لالســتيطان األيديولوجــي الصهيونــي داخــل
إرسائيــل مــن خــال األنويــة التوراتيــة التــي ترســلها الحركــة
االســتيطانية يف تــال الضفــة الغربيــة املحتلــة لهــو نشــاط ذو
داللــة مهمــة جـدًا ،ويكشــف بــدون مواربــة جوهــر الصهيونيــة
االســتيطاني :االســتيالء عــى املزيــد مــن األرض ،ســواء كانــت
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
الفلســطيني .يشــر اســترياد هــذه املمارســات االســتيطانية
مــن الضفــة الغربيــة إىل تســييل «الخــط األخــر» ،ويعنــي أن

عمليــة االحتــال متبادلــة :إرسائيــل تحتــل الضفــة وتســتوطن
تاللهــا ،يف املقابــل تعــود الحركــة االســتيطانية بدورهــا لتحتــل
إرسائيــل .إن اســتمرار الوجــود الفلســطيني يف املــدن الســاحلية
يوحــي للبعــض يف ارسائيــل وكأن عمليــة احتــال هــذه املــدن
عــام  1948لــم تنتــه بعــد ،وأن هنــاك حاجــة إلثبــات الوجــود
اليهــودي فيهــا مــن جديــد ،مــا يــدل عــى مرحلــة جديــدة
يف طبيعــة الــراع بــن الفلســطينيني وإرسائيــل :إن ســؤال
فلســطني أصبــح سـ ً
ـؤال داخليًــا يف إرسائيــل ،ومــع انهيــار الحدود
وبهتــان الخــط األخــر ،فــإن الــراع حــول جوهــر إرسائيــل
ومســتقبل فلســطني تحــوال ليكونــا وجهــن للــراع نفســه.
فبعــد أن هزمــت إرسائيــل العواصــم العربيــة عــادت لتبحــث
عــن جوهرهــا لتجــد فلســطني تنتظرهــا هنــاك .ومــن هنــا،
يأتــي العــدد الحــايل مــن مجلــة «قضايــا إرسائيليــة» بعنــوان
«مــدن الســاحل املختلطــة :التهويــد ومواجهتــه».
تحــت محــور العــدد ،يأخذنــا أمــر مخــول يف مقالتــه إىل
حيفــا ليســلط الضــوء عــى التح ـوّالت التــي تشــهدها املدينــة يف
ظــل تراجــع الحركــة السياســية الفلســطينية املنظمــة يف املدينــة
ً
تسييســا .بعــد نقــده للمفاهيــم املســتخدمة يف توصيــف
األكثــر
حيفــا باعتبارهــا مدينــة «مختلطــة» ،يتوقــف مخــول عنــد
سياســة «التعايــش» باعتبارهــا أداة ضبــط وهندســة سياس ـيّة.
أمــا ميخــال هــاس ( ،)Michal Hassفتنظــر يف مقالتهــا القيمــة
إىل عمليــة املحــو املســتمرة يف مدينــة يافــا حتــى اليــوم .بيــد أن
املحــو يف عــر النيوليرباليــة يتخــذ شـ ً
ـكل أكثــر وحشــية مــن
خــال إعــادة «تأهيــل» األحيــاء القديمــة و«تجديــد» املناطــق
الحرضيــة بحيــث تتقاطــع هيــاكل االســتعمار مــع سياســات
الســوق النيوليرباليــة .تُســتعرض هــذه التقاطعــات بشــكل
أكثــر تفصيـ ً
ـا يف مقالــة ياعيــل شــمرياهو ـ يشــورون (Yael
 )Shmaryahu- Yeshurunودانيئيــل مونرتســكو (Daniel
 )Monterescuالتــي تركــز عــى تاريــخ األنويــة التوراتيــة يف
مدينــة يافــا .مــن خــال بحثهمــا املســتمر يف أنشــطة األنويــة
التوراتيــة ،تســتخلص شــمرياهو وزميلهــا منرتســكو بــأن هــذه
األنويــة أفــرزت طــرا ًزا جديــدًا مــن االســتطباق القائــم عــى
التعصــب القومــي ،الــذي يتمايــز عــن االســتطباق الليــرايل
املعهــود.
وتحــت محــور العــدد ً
أيضــا ،تقــرح علينــا يــارا الســعدي
اســتخدام «الهــدم» كمنهــج بحثــي للكشــف عــن مصائــر
املبانــي الفلســطينية القديمــة التــي ُهــوّدت بطــرق مختلفــة.
لــدى الســعدي ،فــإن الهــدم كمنهــج بحثــي يكشــف عــن
هيــاكل العنــف املســتخدمة ضــد الفلســطينيني ،ويوفــر وســيلة
لتتبــع وربــط محــاوالت محــو الحيــز الفلســطيني عــى الرغــم

مــن اختــاف هويــات املســتعمرين وسياســاتهم .أمــا محمــد
حليــم فيأخذنــا يف مقالتــه الشــيقة إىل أحــد مقاهــي مدينــة اللــد،
التــي تشــهد واحــدة مــن أهــم مشــاريع االســتيطان يف القلــوب
وأكربهــا مــن خــال األنويــة التوراتيــة التــي «تحتلهــا» وتعيــد
فــرض الســيطرة الصهيونيــة عــى أحيائهــا بأســلوب يمــزج بــن
العنــف والتخطيــط .أمــا مســاهمة خلــدون الربغوثــي فرتكــز
عــى «مســرة األعــام» التــي تســيريها الحركــة االســتيطانية يف
شــوارع مدينــة القــدس كل عــام إحيــاء لذكــرى احتــال الشــطر
الرشقــي ،و»جبــل الهيــكل» ،ليــرد لنــا الســياق التاريخــي
لــوالدة مســرة األعــام ،والتحــوالت التــي شــهدتها هــذه
«االحتفاليــة الصهيونيــة الدينيــة» وصـ ً
ـول إىل شــكلها الحــايل.
باإلضافــة إىل املحــور الــذي يركــز عــى مــدن الســاحل
الفلســطينية ،يضــم العــدد الحــايل مجموعــة مميــزة مــن
املســاهمات املتنوعــة األخــرى .يف مقالــة نوغــا وولــف (Noga
 )Wolffاملرتجمــة عــن اإلنكليزيــة ،تركــز املؤلفــة عــى فصــل
إرسائيــل التعســفي بــن تدريــس الهولوكوســت وحقــوق
االنســان .بينمــا أن الهولوكوســت مــا كانــت لتحــدث لــوال
االنتهــاك الرصيــح لحقــوق اإلنســان ،واملوافقــة عــى هــذا
االنتهــاك مــن الســلطات التــي ســمحت لنفســها بقتــل اليهــود
وحرقهــم وترشيدهــم ،إال أن إرسائيــل تســتثني أي نقــاش
حقيقــي لحقــوق اإلنســان أثنــاء تدريســها للهولوكوســت ،األمــر
الــذي يحــرم الطــاب مــن القــدرة عــى فهــم اإلمكانــات القمعيــة
املدمــرة لألنظمــة السياســية الحديثــة (مثــل إرسائيــل) ،التــي
يعيشــون داخلهــا ،وبالتــايل يصعــب عــى داريس الهولوكوســت
نقــد سياســات إرسائيــل تجــاه الفلســطينيني .أمــا موشــيه بهــار

( )Moshe Beharوتســفي بــن دور ( ،)Zvi Ben-Dorفيعــودن
مــن جديــد لطــرق «املســألة الرشقيــة» داخــل الصهيونيــة
يف أعقــاب معــرض لتاريــخ اليهــود الرشقيــن يف باريــس .يف
رفضهــم للمعــرض الــذي يطبــع دولــة إرسائيــل ،يعيــد املؤلفــان
تذكرينــا بالتاريــخ الحقيقــي لليهــود الرشقيــن باعتبارهــم
ضحيــة أساســية ،وليــس ثانويــة ،لالســتعمار االســتيطاني
الصهيونــي .ويقــدم وليــد حبــاس مقالــة نظريــة  -منهجيــة
حــول نظريــات الحــدود ( )border studiesونظريــات مناطــق
الحــدود ( .)borderland studiesتتخــذ املقالــة شــكل مراجعــة
أدبيــات يف محاولــة لتوســيع النقــاش حــول عالقــات املســتعمَر-
املسـ ِ
ـتعمر يف الحالــة الفلســطينية مــن خــال االســتفادة مــن
األدوات التحليليــة وترســانة املفاهيــم النظريــة التــي تقرتحهــا
هــذه الدراســات.
ويضــم العــدد بــن صفحاتــه زاويــة لألرشــيف أعدهــا
مالــك ســمارة مــن محــارض محادثــات ورســائل قديمــة
بــن برانديــس ،وبلفــور ،وودرو ويلســون ،وجــورج غراهــام
ليكشــف الضغوطــات األمريكيــة عــى بريطانيــا للموافقــة عــى
ض ـ ّم نهــر الليطانــي وجبــل الشــيخ إىل إرسائيــل .يــورد العــدد
التعليــق النقــدي الــذي وضعــه خالــد حورانــي عــى كتــاب
محمــد «جبــايل مصيــدة املــكان :دراســة نقديــة لحقــل الفنــون
التشــكيلية يف إرسائيــل» الــذي صــدر عــن مركــز «مــدار» يف أيــار
 .2022باإلضافــة ،يضــم العــدد زاويــة مكتبــة تحتــوي عــى
أهــم اإلصــدارات اإلرسائيليــة ،باإلضافــة إىل زاويــة حــول األدب
الصهيونــي.
رائف زريق

املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية-مدار
دعوة الباحثني والباحثات للكتابة يف مجلة قضايا إرسائيلية
عدد ( ٨٦صيف )2022
إرسائيل واإلقليم :إيران ،تركيا والعالم العربي
حتــى ســنوات الثمانينيــات ،كان يمكــن قــراءة عالقــة 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
مــع دول «الطــوق» (مــر ،األردن ،لبنــان ،الســعودية ،العــراق) ،دفعتهــا نحــو البحــث عــن عالقــات اســراتيجية مــع دول «طــوق
الطــوق» (تحدي ـدًا ،ايــران وتركيــا وإثيوبيــا) .لكــن منــذ ذلــك الوقــت ،جــرت ميــاه كثــرة يف نهــر الــرق األوســط ،ابتــدأت بتوقيــع
اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع مــر عــام  ،1978وصـ ً
ـول إلقامــة تحالفــات اسرتاتيجية-عســكرية مــع دول عربيــة بموجــب اتفاقيــات
أبراهــام ،مــرو ًرا بانتهــاء الحــرب البــاردة وبــروز الواليــات املتحــدة كقطــب أوحــد قبــل أن ترتاجــع هــذه املكانــة مــع صعــود الصــن
وروســيا كــدول ذات تأثــر متزايــد يف املنطقــة.
ثمــة العديــد مــن التغيــرات الدراماتيكيــة التــي تــرك مســألة فهــم عالقــة 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 ،مــرو ًرا بالثــورات العربيــة ومآالتهــا ،والتغــرات يف تركيــا وصـ ً
ـول إىل االنســحاب األمريكــي مــن املنطقــة الــذي تزامــن
خصوصــا يف دول الطــوق ودول طــوق الطــوق.
مــن امتــداد النفــوذ الصينــي والــرويس
ً
كل هــذه التغيــرات ،التــي لــم يكتــب فصلهــا األخــر بعــد ،تحــدث ســيولة يف املشــهد اإلرسائييل-اإلقليمــي ،وتجعــل مــن الصعــب
التكهــن بشــكل االصطفافــات اإلقليميــة مسـ ً
خصوصــا عنــد التفكــر بمكانــة إرسائيــل ودورهــا يف املنطقــة .وعليــه ،ســيخصص
ـتقبل،
ً
املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيــي «مــدار» العــدد القــادم مــن مجلــة قضايــا إرسائيليــة (عــدد  -87خريــف  )2022حــول
«إرسائيــل واإلقليــم :إيــران ،تركيــا والعالــم العربــي» .وبنــاءً عليــه ،يدعــو «مــدار» الباحثــن والباحثــات إىل املشــاركة يف إغنــاء املحــور
القــادم بمقــاالت تركــز عــى أحــد املحــاور التاليــة:
ُ
(خصوصا ،إيران أو تركيا أو مرص أو السعودية ...إلخ).
 االنفراد بقراءة عينية -تاريخية لتطور عالقات إرسائيل بقطر معنيً
 الرتكيــز عــى ملــف معــن (مثـ ًـا ،الحــرب عــى ســورية ،النفــوذ املائــي ،الطاقــة والغــاز) لفهــم التشــابكات التــي تعــري عالقــة
إرسائيــل بــدول إقليميــة عــدة يف الوقــت نفســه.
 كيــف يؤثــر االنســحاب األمريكــي التدريجــي مــن املنطقــة ،ودخــول الصــن وروســيا كالعبــن رئيســن عــى تحالفــات إرسائيــلاإلقليميــة.
 الحــروب املائيــة والســباق عــى النفــوذ املائــي يف املنطقــة (ســواء عــى املضائــق الخليــج ،الجــزر ،حريــة املالحــة ... ،الــخ) تعتــرمجــال اهتمــام قلمــا أويف َ حقــه.

قــــواعـــــد الــنـــشـــــر
ترحب املجلة بالدراسات واملقاالت ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا االرسائيلية وباملشهد اإلرسائييل عىل تنوعاته.
يشرتط يف املواد املرسلة االلتزام بمنهج البحث العلمي ،ويشرتط يف املواد أن ال تكون قدمت للنرش يف اللغة العربية يف أية مجلة أخرى ،سواء أتم نرشها أم لم يتم.
تعرض البحوث عىل محكمني من ذوي االختصاص والخربة ،للتقرير بشأن النرش.
تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إىل بريد مدار اإللكرتونيmadar@madarcenter.org :
		
يجب أال يتجاوز عدد الكلمات يف الدراسات املرسلة إىل املجلة  6000كلمة ،بما فيها امللخصات والجداول واملراجع،
وأن ال تتجاوز املقالة  ،3500ومراجعة الكتاب  2000كلمة.
عىل املواد املرسلة مراعاة قواعد التوثيق واالقتباس بحسب املنهج األكاديمي املتعارف عليه ،وفق نمط التوثيق املعتمد يف دعوة االستكتاب عىل موقع “ ”.

المحتـــويـــــات
محور العدد :مدن الساحل المختلطة :التهويد ومواجهته
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ّ
المتعصب قوميًا والنواة التوراتية في يافا /ياعيل شــمرياهو ـ يشــورون
وقائــع عنــف ُمعلن؟ االســتطباق
ودانيئيل مونترسكو

 25المحو والمقاومة في «مدينة جريحة» /ميخال هاس
ّ
 37حيفا – سحرها في ّ
وتحوالتها /أمير مخول
قصتها
ّ
 47صراع على قلب اللد /محمد حليم
 57يافا في خضم التحوالت النظرية :الهدم كمنهج بحثي /يارا سعدي-إبراهيم

مساهمات أخرى
 66مسيرة األعالم من وجهة نظر صهيونية :من انتصار علماني إلى هيمنة قومية-دينية /خلدون البرغوثي
من األرشيف :عندما ضغطت أميركا على بريطانيا ّ
لضم الليطاني وجبل الشيخ إلى إسرائيل /مالك سمارة
75
 80هل ثمة تاريخ لليهود العرب؟ /موشيه بهار وتسفي بن دور
 88قطع الرابط التاريخي :تداعيات الفصل بين تعليم حقوق اإلنسان وتعليم الهولوكست /نوغا وولف
 107االستعمار االستيطاني ونظريات الحدود/التخوم :نحو إطار تحليلي يفتح آفاق بحثية جديدة /وليد حباس
ّ
قلق عابر /مالك سمارة
األصالني
 120الزاوية األدبية« :الحج من حفتصيبا»:
ِ
كطارق ٍ
 125قراءة في كتاب« :مصيدة» المكان  -دراسة نقدية لحقل الفنون التشكيلية في إسرائيل /خالد حوراني
 128المكتبة /إعداد :عبد القادر بدوي

مدن الساحل «المختلطة» :التهويد ومواجهته

ياعيل شمرياهو ـ يشورون* ودانيئيل مونترسكو

**

ّ
المتعصب
وقائع عنف ُمعلن؟ االستطباق
***
قوميًا والنواة التوراتية في يافا

«الجمهــور املتديــن يف يافــا ،أيض ـاً ،يســتحق الهيبــة!
بالقــرب مــن مدرســة يافــا الدينيــة (ييشــيفاه) يف
شــارع ييفــت الرعــوي تتبلــور جماعــة دينيــة وطنيــة
عاليــة الجــودة ....رشفــة مــع عريشــة يف كل شــقة.
تخفيــض كبــر مقارنــة بأســعار الســوق .قريبــة مــن
1
َرحبــة البحــر حيــث التقــاء الهــدوء والســكينة»».
«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 حقـاً .أنــت تجلــس
مــع أشــخاص يف البنايــة نفســها».
براك ليبوفيتش ،عضو النواة ،السوق ،حي العجمي
* طالبــة بوســت دكتــوراه (حاصلــة عــى منحــة مــاري كــري) ،قســم علــم
االجتمــاع ،جامعــة كاليفورنيــا يف ســان دييغــو yshmaryahuyeshurun@ucsd.edu
* * أســتاذ مشــارك ،قســم علــم االجتمــاع وعلــم اإلنســان االجتماعــي ،جامعــة
أوروبا الوســطى Monterescud@ceu.edu

َّ
ملخص
يف العــام  2007انطلــق مــروع االســتيطان املدينــي يف
يافــا .عــى خلفيــة عمليــة «االنفصــال» عــن قطــاع غــزة التــي
اعتُــرت بمثابــة أزمــة عميقــة يف حركــة االســتيطان الدينــي
ـ الوطنــي ،نشــر إىل مواقــع جديــدة يف النشــاط الســيايس،
واالجتماعــي واملكانــي .اســتبدال نمــوذج االســتيطان يف املناطــق
املحتلــة بنمــوذج «االســتيطان يف القلــوب» ويرمــي إىل توســيع
مــروع «تعزيــز الهويــة اليهوديــة» ليشــمل أيضــا ً املــدن
املختلطــة يف قلــب البــاد .تســتند هــذه املقالــة إىل سلســلة مــن
املقابــات واملشــاهدات جــرت يف خريــف العــام  ،2020قبــل
نحــو خمســة أشــهر مــن انــدالع أحــداث أيــار  .2021يعــرض
التحليــل هنــا الســياق االجتماعــي والجغــرايف الــذي تنشــط
فيــه «النــواة التوراتيــة» يف يافــا ويُظهــر أن الالعبــن النشــطني
يشــكلون نمط ـا ً اجتماعي ـا ً جديــدا ً مــن «ا ُملســتط ِبق املتعصــب
قوميـاً» الــذي يختلــف عــن املســتط ِبق الليــرايل وعن املســتوطن
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خــارج حــدود الخــط األخــر ،عــى حــد ســواء .يتبنــى
أعضــاء النــواة التوراتيــة مــن تصانيــف التجديــد الحــري
املوقــف النيــوـ ليــرايل الــذي يــرى يف هوامــش املدينــة حيــزا ً
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
تعميــق راديكاليــة التعصــب القومــي الرائجــة يف املجتمــع
اليهــودي يف إرسائيــل ،مــن جهــة ثانيــة.
كلمــات مفتاحيــة :نويــات توراتيــة ،مســتوطنات ،مــدن
مختلطــة ،اســتطباق.

من االستيطان في المناطق
إلى االستيطان في القلوب
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بــرز يف موجــة العنــف التــي اندلعــت بــن العــرب واليهــود
يف شــهر أيــار  ،2021دور «املــدن املختلطــة» كحلبــة مركزيــة
لألحــداث .أحــد األحــداث البــارزة التــي بــرت بمــا هــو آت كان
قــد وقــع يف شــهر نيســان وتمثــل يف اعتــداء شــابني عربيــن
مــن ســكان يافــا عــى الحاخــام إلياهــو مــايل ومديــر مدرســة
«شــرات موشــيه» الدينيــة اللذيــن كانــا يريــدان رشاء عقــار
للمدرســة اآلخــذة يف التوســع ،وهــو مــا أثــار ســجاال ً عامــا ً
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حــول وجــود النويــات التوراتيــة يف اللــد ،والرملــة ،ويافــا.
تأسســت هــذه املدرســة الدينيــة يف يافــا يف العــام 2007
كجــزء مــن االســتيطان األيديولوجــي الــذي بــادرت إليــه
نــواة توراتيــة بهــدف تعزيــز الهويــة والحضــور اليهوديــن
يف املدينــة .يف مقابلــة معــه ،قــال مديــر املدرســة الدينيــة،
موشــيه شــندوفيتش ،إن «لالعتــداء صلــة بــاألرض لكــن ال
يمكــن فصلــه عــن مشــهدنا الدينــي» 3.يف املظاهــرة التــي
ّ
عــروا عــن
نظمهــا ســكان وناشــطون غــداة الحادثــة،
احتجاجهــم عــى الضائقــة الســكنية واإلقصــاء عــى خلفيــة
ســرورات االســتطباق )gentrification( 4املصحوبــة بإقصــاء
ـي عقــب دخــول النــواة التوراتيــة إىل املدينــة.5
ـي ـ قومـ ّ
عرقـ ّ
تحــت شــعارات «يافــا ليســت للبيــع» و»عطــرت كوهَنيــم
جــران ســيئون ،»6تصاعــدت الحملــة االحتجاجيــة خــال
األســابيع التاليــة ورافقهــا عنــف غــر مســبوق ،بــن الســكان
أنفســهم ومــن جانــب الرشطــة أيضــاً .يظهــر هــذا الجمــع
بــن الســرورات االقتصاديــة والعرقيــة ــــ القوميــة بقــوة
أكــر يف يافــا ،مقارنــة باملــدن الثنائيــة القوميــة األخــرى،
ويُنظــر إىل االســتطباق االقتصــادي بكونــه خطــرا ً وجوديــا ً
(مونرتســكو .)2020 ،مــع مــرور الســنوات ،أقيمــت يف يافــا

مجمعــات دوليــة فاخــرة ،عــى شــاكلة «جبعــات أندروميــدا»
ومــروع الشــقق الفاخــرة عــى شــاطئ البحــر ،واللذيــن
يح ـدّان منطقــة املســاكن الشــعبية التــي تقيــم فيهــا رشائــح
ســكانية فقــرة ،يهوديــة وعربيــة .يعــزز االرتفــاع الحــاد يف
قيمــة العقــارات يف املدينــة ،واملتواصــل منــذ ثالثــة عقــود ،مــن
الضغــط االقتصــادي ويفاقــم مــن ضائقــة الســكن بــن أبنــاء
الطبقــات االقتصاديــة ـ االجتماعيــة املتدنيــة ،وخاصــة الســكان
العــرب (مونرتســكو وفبيــان .)2003 ،لكــن بينمــا أ ُ ِ
خضعــت
ظاهــرة اســتيطان النويــات التوراتيــة يف مدينتــي عــكا واللــد
املختلطتــن للبحــث والدراســة (شــمرياهوـ يشــورون،)2020 ،
لــم تُخضــع هــذه الظاهــرة يف مدينــة يافــا للبحــث والدراســة
حتــى اآلن .دراســة الحالــة التاليــة ،والتــي جــرت يف كانــون
األول  ،2020أي قبــل خمســة أشــهر مــن انــدالع أحــداث أيــار
 ،2020تكتســب أهميــة مضاعفــة حيــال التصعيــد يف أعمــال
العنــف وازديــاد الحاجــة إىل ســر أغــواره.
منــذ تمركــز النــواة التوراتيــة يف مدينــة يافــا يف العــام
 ،2007احتدمــت التوتــرات بــن املســتوطنني والســكان .يف
العــام  ،2009فــاز أعضــاء النــواة التوراتيــة بعطاءيــن لبيــع
أراض يف يافــا وأقامــوا عليهــا مبانــي ســكنية مغلقــة لعائــات
ٍ
تنتمــي إىل تيــار الصهيونيــة الدينيــة .بعــد ذلــك بســنتني ،نظــم
أعضــاء مدرســة «شــرات موشــيه» الدينيــة «مســرة» يف جــادة
القــدس يف املدينــة .تصاعــدت األمــور عندمــا وقــع مقابــل
مســجد «النزهــة» صــدام عنيــف بــن املشــاركني يف املســرة
وعــدد مــن الســكان املســلمني .وردا ً عــى ذلــك ،عقــد الســكان
اجتماع ـا ً طارئ ـا ً قــرروا خاللــه إطــاق حملــة احتجــاج ضــد
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«االســتفزازات والعنرصيــة».
رغــم كــون تقليــد املســرات الدينيــة يف املدينــة جــزءا ً مــن
طبيعــة األعيــاد وأجوائهــا يف يافــا (يف عيــد الفطــر اإلســامي
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
ـتيطاني .نحــن ندّعــي بأنــه يف ضــوء تاريــخ
االســتطباق االسـ
ّ
الحركــة االســتيطانية وأزمــة االنفصــال عــن قطــاع غــزة يف
العــام  ،2005رشع مســتوطنون شــباب ومتعهــدون عِ رقِيــون يف
البحــث عــن آفــاق لـــ «املعنــى» يف قنــوات أخــرى .ويعكــس هذا
املنحــى نوع ـا ً مــن الدمــج النيــوـ ليــرايل بــن قــوى الســوق
8
والدافعيــة الدينيــة القوميــة لـــ «تعزيــز الهويــة اليهوديــة».

يف الســجال النقــدي العــام ،يُســتثنى املســتوطنون يف
املــدن مــن الســرورات االجتماعيــة ويُجــرى فصــل تــام
بــن املســتوطنون العقائديــن وظاهــرة االســتطباق .ففــي
فيلــم «دليــل االســتطباق» ( )2021عــى ســبيل املثــال ،لــم
يجــر توثيــق النــواة التوراتيــة يف يافــا ،التــي تُعتــر مرشوع ـا ً
اســتعماريا ً خارجيــا ً ومفصــوال ً عــن الســياق البلــدي املحــي.
يف هــذه املقالــة ،نحــن نقــرح توســيع الرقعــة والنظــر إليهــا
(النــواة التوراتيــة) باعتبارهــا ســرورة غــر منفصلــة ،بــل جزء
ـان
عضــوي مــن االقتصــاد الســيايس لإلقصــاء البلــدي .بمعـ ٍ
ـواح مختلفــة ،ال يختلــف االســتطباق الراديــكايل
كثــرة ومــن نـ ٍ
(مــن اليمــن ومــن اليســار عــى حــد ســواء) يف الجوهــر
عــن االســتطباق الليــرايل يف مــا يتعلــق بتخيُّــل املدينــة غــر
املتجانســة كمســاحة للتعبــر عــن الــذات وتحقيــق املشــاريع
الشــخصية واملجتمعيــة .ال يســعى هــذا التبــر التحليــي إىل
تطبيــع موقــف املســتوطنني ،بــل ينبــع مــن ســرورات بنيويــة
يف املجتمــع اإلرسائيــي تشــر إىل اندمــاج متزايــد مــن جانــب
الســكان املتدينــن ـ الوطنيــن وطمــس التصنيفــات السياســية
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ـي الخــط األخــر.
واملكانيــة يف جانبـ ّ
يســعى البحــث الحــايل إىل إجــراء دراســة ،هــي األوىل مــن
نوعهــا ،حــول اســتيطان النــواة التوراتيــة يف يافــا ومواقــف
املســتوطنني حيــال املجموعــات الســكانية التــي تعيــش يف
املدينــة وتنشــط فيهــا (املجتمــع العربــي ـ الفلســطيني ،اليهــود
الليرباليــون مــن الطبقــة الوســطى واليهــود العريقــون) .ومــن
املهــم أن نوضــح أننــا ال نبحــث يف األحــداث العنيفــة بحــد
ذاتهــا وإنمــا يف الخلفيــة والســياق االجتماعــي والتاريخــي
الــذي ســبق اندالعهــا .أســئلة البحــث هــي :أوالً ،كيــف يصــوغ
أعضــاء النــواة التوراتيــة األهــداف املتوخــاة مــن اســتيطانهم يف
املدينــة؟ ثانيـاً ،كيــف تطــور االســتيطان عــى مــدار الســنوات
مــن حيــث عــدد املســتوطنني ،املوقــع يف الحيــز املدينــي وحجــم
النشــاط؟ ثالثــاً ،كيــف يــرى املســتوطنون العالقــات التــي
نشــأت يف الحيــز مــع املجموعــات الســكانية املختلفــة؟ هــذا
البحــث أُجــري بالطريقــة النوعيــة بمنهــج دراســة الحالــة،
ويعتمــد عــى املقابــات املعمقــة مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة
وســكان مــن اليهــود والعــرب يف املدينــة ،واملشــاهَدات وتحليــل
الوثائــق .واملقالــة هنــا هــي الجــزء األول مــن سلســلة مقــاالت
حــول خلفيــة أحــداث أيــار  2021وتسلســلها ،وهــو يتقــى،
للمــرة األوىل ،دور الالعــب املتعصــب القومــي الجديــد يف املدينــة.
تتمثــل مســاهمة هــذا البحــث النظريــة يف توســيع املنظــور
البحثــي حــول االســتطباق ،بوصفــه ســرورة لهــا أبعــاد
ّ
عرقيــة ـ قوميــة واضحــة وليــس أبعــادا ً طبقيــة فحســب.

ونحــن نــرى إنــه باإلمــكان التعــرف عــى نمــوذج اجتماعــي
ـي الــذي نع ّرفــه بأنــه ا ُملس ـتَط ِبق
جديــد مــن املســتوطن املدينـ ّ
املتعصــب قوميـاً .يبلــور هــذا النمــوذج االجتماعــي «هابتــوس»
ـي
مميَّــزًا يف حقــل اجتماعــي جديــد .ســئم املســتوطن املدينـ ّ
املســتوطنة الربجوازيــة الغنيــة مــن جهــة (مثــل إفــرات يف
غــوش عتصيــون) لكنهــا ،مــن جهــة أخــرى ،ال تجــد لهــا
مكانــا ً ضمــن «االســتيطان الشــبابي» يف البــؤر االســتيطانية
عــى التــال يف األطــراف البعيــدة (مثــل «حفــات يئــر» يف
تــال جنــوب الخليــل) .10عــى غــرار املســتطبق العلمانــي،
كذلــك املســتط ِبق املتعصــب قوميــا ً يريــد التغايــر والتنــوع
الثقــايف ويرتــدع مــن العيــش مــع مــن يماثلــه .لكنــه ،يف
الوقــت نفســه ،يعتــر نفســه مبعوثـا ً لحركة سياســية ويســعى
إىل توســيع مــروع االســتيطان العقائــدي (األيديولوجــي)
وتطبيعــه يف قلــب األحيــاء املختلطــة يف وســط البــاد .يخلــق
مــروع التمايــز املدينــي لغــة مــن القيــم إىل جانــب إنشــاء
حــدود واضحــة بــن العــرب واليهــود وانطالقـا ً مــن االحتجــاج
ضــد تكلــس الرشايــن يف الحركــة االســتيطانية .واســتمرارا ً
للتوجــه الرامــي إىل طمــس الخــط األخــر ،تشــكل املدينــة
املختلطــة مســاحة مــن الفــرص لتحقيــق األيديولوجيــا وتحديــد
مهمــة قوميــة جديــدة .وبذلــك ،فهــي تطــرح يف الوقــت نفســه
بدي ـا ً وتقليــدا ً ملــروع اســتيطاني تاريخــي .يقتبــس أعضــاء
النــواة التوراتيــة مــن تصانيــف االســتطباق ويتبنّــون املفهــوم
النيــوـ ليــرايل الــذي يعتــر أطــراف املدينــة حيــزا ً مــن الفرص
يف مجــال املشــاركة االجتماعيــة ،التنــوع الثقــايف وتحقيــق
الــذات ،لكنهــم يملؤونــه بمحتــوى غــر ليــرايل عــن التفــوق
اليهــودي .يصــوغ املســتوطن املدينــي الجديــد روايــة تك ّرســه
كطــرف نيــو ليــرايل داعــم للتحــر يســعى إىل تحقيــق «قيــم»
(يهوديــة) يف ســياق «يشــكل تحدي ـاً» .هــذا النتــاج االجتماعــي
الهجــن يجســد ســرورات اقتصاديــة وثقافيــة ســائدة يف
املجتمــع اإلرسائيــي اليهــودي وكذلــك ســرورات تطــرف قومــي
راديــكايل ،يف الوقــت نفســه.
تنقســم هــذه املقالــة إىل أربعــة أجــزاء مركزيــة .نســتهلها
بعــرض نظــري لظاهــرة االســتطباق والالعبــن املختلفــن الذين
يلعبــون دورا ً يف هــذه الســرورة .ثــم نعــرض لتطور ســرورات
االســتطباق يف يافــا عــى مــر الســنوات .ثــم نعــرض ،بعــد
ذلــك ،التطــور التاريخــي للنويــات التوراتيــة يف إرسائيــل .وبعــد
عــرض طريقــة البحــث ومنهجيتــه ،ننتقــل إىل عــرض النتائــج
التــي تشــمل أيضــا ً شــخصية املســتوطنني يف يافــا ،أهدافهــم
وانتشــارهم الجغــرايف .نعــرض توجهاتهــم إزاء ســكان املدينــة
عــى اختــاف انتماءاتهــم والعالقــات التــي تنشــأ معهــم .ويف
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النهايــة ،نبحــث يف تأثــرات املدينــة املختلطــة ،النيــو ـ ليرباليــة،
عــى املســتط ِبق املتعصــب قومي ـا ً يف أحــداث أيــار .2021
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يُعــ َّرف االســتطباق يف األدبيــات الحرضيــة بأنــه ســرورة
ذات وجهــن .فمــن جهــة أوىل ،هــو ســرورة تنتقــل خاللهــا
مجموعــات ســكانية مــن الطبقتــن الوســطى والعليا إىل الســكن
يف منطقــة بلديــة مهمَلــة 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
الناحيــة التاريخيــة ،يحصــل االســتطباق يف املناطــق املدينيــة
التــي عانــت مــن تدهــور وتــردي البنــى التحتيــة جــراء قلــة
االســتثمار فيهــا ( )disinvestmentمــن قبــل املؤسســة الرســمية
مــا أدى إىل هبــوط قيمــة العقــارات يف هــذه املناطــق .ومــن
النتائــج الجانبيــة املرتتبــة عــن اإلهمــال التخطيطــي ،تنشــأ
فجــوة بــن إمكانيــة جنــي األربــاح مــن األرض والقــدرة عــى
تحقيــق هــذه األربــاح فعليــاً .وتشــكل فجــوة بــدل اإليجــار
( )Rent Gapمــؤرشا ً عــى قــدرة كامنــة يف مجــال الريــادة
والتعهــدات ويجتــذب مســتثمرين يدفعــون بعمليــة التجديــد
الحــري بدع ـ ٍم مــن ســلطات التخطيــط البلديــة.
وبينمــا شــدد باحثــون ماركســيون ،مثــل نيــل ســميث،
عــى جانــب االقتصــاد الســيايس يف «ال َعــرض» ،شــدد باحثــون
فيربيــون (مــن مدرســة ماكــس فيــر) ،مثــل ديفيــد يل
( ،)Leyعــى «جانــب الطلــب» 12.وليــس االســتطباق يف عرفهــم
ســرورة اقتصاديــة وإنمــا يشــكل ،أيضــاً ،تطــورا ً ثقافيــا ً
يعكــس التفضيــات االســتهالكية ،واأليديولوجيــة والبحــث عــن
نمــط حيــاة بديــل يمكــن أن تتيحــه العــودة إىل املدينــة .يوفــر
االقتصــاد الرمــزي لالســتطباق جماليــات حيزيــة حرضيــة
تســعى خلــف قيــم ثقافيــة مثــل التغايــر االجتماعــي والتمايــز
الهوياتــي ( 13.)2012 ,Zukinوهــو يجســد االســتئثار الحيــزي
الــذي ال تحركــه املصالــح االقتصاديــة وحدهــا فقــط ،بــل
أيضــا ً نمــط حيــاة الطبقــة الوســطى وتمثيالتهــا الرمزيــة.
وهكــذا يُنتــج االســتطباق حركــة يف مجــال الطاقــة الحــري
تجمــع بــن املواقــف والــوكالء الذيــن يتصارعــون عــى رأس
14
املــال االقتصــادي ،الثقــايف والرمــزي .
البحثــي بجوانــب االســتطباق إىل تحديــد
قــاد االهتمــام
ّ

العبــن مختلفــن ،بعضهــم مدفــوع بأجنــدات سياســية ـ
ثقافيــة .يوفــر االســتطباق مجــاال ً لنشــاط مجموعــة مــن
الالعبــن االجتماعيــن :الســياح يف القــرى واملنتجعــات
الســياحية الذيــن يبحثــون عــن جــودة حيــاة وأجنــدات بيئيــة
( ،)touristificationالطــاب ( )studentificationوالفنانــون الذيــن
يرغبــون يف العيــش يف فضــاء مثــر ومتنــوع ،إىل جانــب نشــطاء
سياســيني يشــكل حيــز الهوامــش فرصــة لهــم لتحقيــق
قيــم ثقافيــة 15.ثمــة للدافعيــة الثقافيــة واأليديولوجيــة التــي
حفــزت االســتطباق عــى االســتيطان يف الحيــز معنــى حاســم
بالنســبة لطبيعــة التفاعــل الحاصــل مــع الســكان املحليــن .يف
العديــد مــن الحــاالت ،يــدرك املســتط ِبقون الليرباليــون أثرهــم
االجتماعــي ـ االقتصــادي عــى املنطقــة الفقــرة ويحاولــون
مواجهــة ذلــك األثــر بواســطة أنشــطة اجتماعيــة وسياســية،
وهــو ما ينســجم مــع تســميتهم بـــ «املســتط ِبقون الضمرييون»
( 16.)mindful gentrifiersأمــا «املســتط ِبق الناشــط» (activist
 17)gentrifierفيميــل إىل االنخــراط يف املجتمــع املحــي ،املبــادرة
إىل املشــاركة يف النشــاطات السياســية التــي تشــمل االحتجاجات
والنضــاالت يف مختلــف املجــاالت ،بــدءا ً بالســكن واألمــن
وانتهــاء بالحقــوق البلديــة واالحتجاجــات السياســية األوســع.
هــذا الوكيــل ،الــذي نطلــق عليــه اســم «املســتط ِبق الراديــكايل»
يجــد نفســه جــزءا ً مــن عمليــة االســتطباق التــي هــو معــارض
لهــا أص ـاً .يوفــر هــذا اللقــاء مــع اآلخــر البلــدي (الســود يف
ـكايس
الواليــات املتحــدة والعــرب يف إرسائيــل) للمســتط ِبق االنعـ ّ
فرصــة التأمــل الذاتــي الداخــي وبلــورة تمايــزه الهوياتــي.
بينمــا تتوقــف األدبيــات بتوســع عنــد املســتطبقني
الليرباليــن الذيــن يســعون إىل تعزيــز التعايــش مــع فئــات
عرقيــة ـ قوميــة أخــرى يف املــكان نفســه ،فهــي تتجاهــل وكالء
االســتطباق السياســيني غــر الليرباليــن الذيــن ينشــطون بدافع
التعصــب القومــي 18.يجــري اســتثناء هــؤالء الــوكالء مــن
الســرورات االجتماعيــة ـ الحرضيــة ممــا يُحــدث فص ـا ً تام ـا ً
ومطلقـا ً بــن املســتوطنني األيديولوجيــن وظاهــرة االســتطباق.
ويف رأينــا أن ســرورات التطويــر البلديــة النيــو ليرباليــة،
واالســتطباق ضمنهــا ،ليســت حياديــة مــن الناحيــة السياســية
والعرقيــة ـ القوميــة ،وإنمــا هــي تشــكل أداة إلقصــاء األقليــات
عــن الحيــز .وفقــا ً للمنظــور «الجنوبــي ـ الرشقــي» ،فــإن
مــا يحــرك االســتطباق واإلقصــاء ( )displaceabilityيف املــدن
املختلطــة هــو قــوى ليســت نيــو ليرباليــة فقــط وإنمــا لهــا
عالقــة أيض ـا ً بهويــة قوميــة محــددة ،باالســتعمار ،بالســيطرة
األمنيــة وبتديــن الحيــز 19.تحــت ســتار عمليــة اقتصاديــة
حياديــة قوامهــا التجديــد الحــري الــذي يعــود بالفائــدة

النويــات التوراتيــة هــي اســم شــامل لالســتيطان الجماهيــري الــذي تقــوم بــه عائالت
َّ
مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة مؤطــرة ضمــن جمعيــات أو منظمــات اســتيطانية
فــي خدمــة أهــداف أيديولوجيــة .بــدأ تأســيس النويــات التوراتيــة مــع إنشــاء النــواة
األولــى فــي كريــات شــمونة فــي العــام  .1968حتــى العــام  ،2022أصبــح عــدد النويــات
التوراتيــة أكثــر مــن  80منتشــرة فــي كل أنحــاء البــاد تقريبــا وفــي بعــض المــدن
هنالــك أكثــر مــن نــواة توراتيــة واحــدة.
عــى الجميــع ،يعــزز االســتطباق الســيطرة العرقيــة القوميــة يف
املدينــة املختلطــة .هــذه العمليــة تجــري ،ضمــن أطــراف أخرى،
بواســطة جمعيــات اســتيطانية تعمــل كــوكالء للدولــة ،ولــذا
20
فهــي توصــف بأنهــا عمليــة «اســتطباق عرقــي مؤسســاتي».

يافا بين االستطباق
االقتصادي والعرقية القومية
يســكن يف يافــا نحــو  40,000مــن اليهــود و 20,000مــن
العــرب .يف النصــف األول مــن القــرن العرشيــن ،كانــت يافــا
تمثــل حــارضة فلســطينية كوســموبوليتية وبوابــة دخــل
عربهــا املســتوطنون اليهــود إىل البــاد .إبــان حــرب العــام
 ،1948جــرت تصفيــة النخــب الفكريــة ،الثقافيــة ،والقيــادات
البلديــة والطبقــة الوســطى الفلســطينية .أمــا الســكان العــرب
الذيــن بقــوا يف املدينــة فقــد ُجمّعــوا فيمــا سُ ــمي آنــذاك
«غيتــو العجمــي» .يف العــام  ،1950أُلحقــت يافــا بمدينــة
تــل أبيــب وتحــول املجتمــع العربــي فيهــا إىل أقليــة قوميــة
يف املدينــة اليهوديــة .مــن بــن الســكان العــرب الـــ  70ألف ـا ً
الذيــن كانــوا يســكنون يف يافــا قبــل الحــرب ،لــم يبــق
بعــد اللجــوء ســوى  3,900فقــط .يف املقابــل ،جــرى يف تلــك
الســنوات اســتيعاب عــرات آالف املهاجريــن اليهــود الــذي
كان مســتواهم االقتصــادي ـ االجتماعــي متدنيـا ً والذيــن قدِمــوا
مــن بلغاريــا ،ورومانيــا وشــمال أفريقيــا .ثــم انضــم إىل هــؤالء
الحق ـا ً فلســطينيون جــاءوا بحث ـا ً عــن فــرص العمــل وعمــاء
تــم نقلهــم مــن «املناطــق» الفلســطينية ألســباب أمنيــة .خلقــت
هــذه الســرورات الديمغرافيــة مشــكالت اجتماعيــة يف املدينــة،
شــملت ارتفاعـا ً حــادا ً يف معــدالت البطالــة ،ومعــدالت مرتفعــة
مــن اإلجــرام وتعاطــي املخــدرات ،فتكــت بالنســيج االجتماعــي
يف املدينــة.
الــراع الديمغــرايف والســيطرة عــى األرض يف يافــا
وثيقــا الصلــة بســرورات التطويــر والتخطيــط االقتصاديــن.
خلــق تدهــور املدينــة ،واإلهمــال املنهجــي وقلــة االســتثمار

( )disinvestmentمــن جانــب الســلطات الرســمية يف املدينــة،
منــذ الخمســينيات ،إىل جانــب اإلمكانيــة الســياحية والعقاريــة
21
الكامنــة فيهــا ،ظروفــا ً مواتيــة لســرورات االســتطباق.
عجّــل تشــكيل «طاقــم تخطيــط يافــا» يف العــام 1985
ووضــع األرايض عــى ســكة التنافــس التجــاري قــدوم أعــداد
متزايــدة مــن اليهــود األثريــاء إىل يافــا .جــرى الدفــع بمشــاريع
مختلفــة والرتويــج لهــا ،مــن بينهــا مــروع ترميــم املدينــة
القديمــة ،ومــروع ترميــم األحيــاء ،ومــروع مينــاء يافــا،
الصدفــة ،ومــروع «جبعــات أندروميــدا» ومــروع
ومــروع َّ
22
منحــدر يافــا .هــذه كلهــا كانــت مصحوبــة بإبعــاد الســكان
العــرب القدامــى يف املدينــة عــى نحــو عـزّز تهويدهــا بصــورة
فعليــة .اندلعــت يف العــام « 1996انتفاضــة املســكن» التــي
«اقتحــم» يف إطارهــا بعــض الســكان عــددا ً مــن البيــوت
التــي أغلقتهــا رشكــة «عميــدار» .ويف أعقــاب ذلــك ،دُشــن
ـن بيتــك» الــذي منــي بالفشــل ألســباب مختلفــة.
«مــروع ابـ ِ
وال تــزال الضائقــة الســكنية والعالقــة بــن الســكن الشــعبي
وقــوى الســوق الخــاص تشــكالن بــؤرة مركزيــة يف الــراع
االجتماعــي حــول «الحــق يف املدينــة» .وكمــا ســنرى الحقـاً ،فقد
شــكل دخــول البــؤرة التوراتيــة إىل يافا اســتمرارا ً مبــارشا ً لهذه
الســرورات التــي تجعــل مــن يافــا هامش ـا ً للمركــز املدينــي.

نويات توراتية :المستوطنون ُ
ّ
الج ُدد
النويــات التوراتيــة هــي اســم شــامل لالســتيطان
الجماهــري الــذي تقــوم بــه عائــات مــن تيــار الصهيونيــة
الدينيــة مؤ َّ
طــرة ضمــن جمعيــات أو منظمــات اســتيطانية يف
خدمــة أهــداف أيديولوجيــة .بــدأ تأســيس النويــات التوراتيــة
مــع إنشــاء النــواة األوىل يف كريــات شــمونة يف العــام .1968
حتــى العــام  ،2022أصبــح عــدد النويــات التوراتيــة أكثــر مــن
 80منتــرة يف كل أنحــاء البــاد تقريبـا ً ويف بعــض املــدن هنالك
أكثــر مــن نــواة توراتيــة واحــدة .تتلقــى هــذه النويــات الدعــم
مــن الــوزارات الحكوميــة ،والســلطات املحليــة ،والتنظيمــات
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الجامعــة والصناديــق املختلفــة إضافــة إىل التربعــات الفرديــة.
وتشــر دراســة حديثــة إىل أن ميزانيــة هــذه النويــات الســنوية
24
كبــرة جــدا ً وتبلــغ مئــات ماليــن الشــواكل.
تنقســم النويــات التوراتيــة إىل ثالثــة نمــاذج ،طبقـا ً لطبيعة
أهدافهــا وموقعهــا الجغــرايف .النمــوذج األول هــو النويــات
التوراتيــة الناشــطة يف املــدن الطرفيــة أو يف األحيــاء ذات التدريج
االقتصــادي ـ االجتماعــي املتدنــي ،بدوافــع اجتماعيــة أساس ـا ً
(كمــا يف يروحــام ونتيفــوت ،مثــاً) .النمــوذج الثانــي هــو
النويــات التوراتيــة التــي تنشــط يف املــدن املختلطــة بدوافــع
قوميــة أساســاً ،إىل جانــب الدوافــع االجتماعيــة والدينيــة.
وأخــراً ،النمــوذج الثالــث ،هــو النويــات التوراتيــة التــي تنشــط
يف األحيــاء الغنيــة يف وســط البــاد وتهتــم بنــر اليهوديــة،
بشــكل أســايس (كمــا يف رمــات هشــارون ،عــى ســبيل املثــال).
اكتســبت ظاهــرة النويــات التوراتيــة زخمـا ً كبــرا ً عــى مــر
الســنوات بســبب عــدد مــن الوجهــات واملناحــي التاريخيــة.
ســعت عائــات مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة خــال
الســبعينات ،مــع تصاعــد الســجال االجتماعــي حــول وضــع
املناطــق الطرفيــة والــروخ الطائفيــة ،إىل االندمــاج يف املناطــق
الطرفيــة بغيــة تعزيــز املــدن فيهــا وســكانها .عــى عكــس
النزعــة االنفصاليــة لــدى الصهيونيــة الدينيــة يف املســتوطنات،
حيــال تنامــي «الحريديــم القوميــن» واتســاع أوســاطهم
(تالميــذ الحاخــام تســفي يهــودا كــوك املعروفــن أيضـا ً باســم
«أوســاط مركــز الــراﭫ» ـ «الييشــيفاه املركزيــة العامليــة»)،
كانــت النويــات التوراتيــة تمثــل التطلــع نحــو االختــاط يف
25
مجتمــع األغلبيــة العلمانــي.
اعتُــرت هــذه الظاهــرة تجســيدا ً لتحــول حصــل يف تيــار
الصهيونيــة الدينيــة ـ مــن الرتكيــز عــى مهمــة االســتيطان يف
املناطــق (الفلســطينية) إىل املهمــة االجتماعيــة داخــل حــدود
الخــط األخــر ـ لكنــه غــر منفصــل عــن مــروع األرايض
اإلقليمــي .تعاظــم «االســتيطان يف القلــوب» بعــد كل موجــة
مــن األحــداث السياســية :ابتــداء مــن االنســحاب مــن ســيناء،
مــرورا ً باتفاقيــات أوســلو وانتهــاء باالنفصــال عــن قطــاع
غــزة وشــمال الســامرة (الضفــة الغربيــة) .فقــد قــادت هــذه
األحــداث الصهيونيــة الدينيــة إىل الشــعور بخيبــة أمــل وإحبــاط
مــن املجتمــع اإلرسائيــي والرغبــة يف تجنيــده سياســيا ً يف مهمــة
االســتيطان يف املســتوطنات .ويف أعقــاب املقالــة التــي نرشهــا
الحاخــام يوئيــل بــن نــون بعنــوان «لــم نفلــح يف االســتيطان يف
القلــوب» ( ،)1992كتــب رئيــس املدرســة الدينيــة (ييشــيفاه)
«هــار همــور» ،الحاخــام تــاو« :اســتوطنا يف يهــودا والســامرة،
أنجزنــا أمــورا ً جميلــة وكبــرة لكننــا لــم نعمــق األســاس ،لــم
23
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نهيــئ القلــوب ولــم نؤهــل شــعب إرسائيــل لإليمــان التــام
ولفهــم األســاس الداخــي لعالقتنــا بالبــاد ووضعنــا كشــعب».
إضافــة إىل هــذه األهــداف ،رأت الصهيونيــة الدينيــة أن
املهمــة الدينيــة تشــكل حافــزا ً إلنشــاء النويــات التوراتيــة.
قــاد الــرخ بــن املتدينــن والعلمانيــن  -الــذي بلــغ أوجــه يف
التســعينيات عقــب اغتيــال إســحق رابــن ،واعتبــار املجتمــع
اإلرسائيــي منقطعــا ً عــن اليهوديــة  -مجموعــات مــن شــبان
الصهيونيــة الدينيــة إىل االســتيطان يف مــدن وســط البــاد .عــزز
الوضــع الديمغــرايف يف املــدن املختلطــة ،التــي شــهدت هجــرة
ســلبية مــن جانــب الســكان اليهــود مــن دافعيــة تكريــس
الحضــور والطابــع اليهوديــن فيهــا .أُقيمــت النــواة التوراتيــة
األوىل يف املــدن املختلطــة يف مدينــة اللــد ( )1994ثــم يف مدينــة
عــكا ( ،)1997ثــم يف الرملــة ( ،)2003ثــم يف نتســرت عيليــت/
نــوف هجليــل ( ،)2006ثــم يف يافــا ( ،)2007ثــم يف حيفــا
( )2009ومعلــوت ـ ترشــيحا (.)2014

تعاظم النواة التوراتية
وصعود االستطباق المتعصب قوميًا
تأسســت النــواة التوراتيــة يف يافــا يف العــام  2007بمبــادرة
مــن ثمانــي عائــات تنتمــي للصهيونيــة الدينيــة وبدعــم
مــن منظمــة «رأس يهــودي» .أقيمــت يف الســنة نفســها أيض ـا ً
مدرســة «ه َِهســدير» الدينيــة (ييشــيفاه) واملدرســة الدينيــة
العليــا للشــبان «بعامــي يافــو ـ شــرات موشــيه» يف كنيــس «أو
يرسائيــل» يف حــي «جبعــات عليــاه» (الجبليــة) .وعــى الرغــم
مــن أن النــواة توســعت خــال الســنوات األوىل عــى إقامتهــا
وأصبحــت تع ـ ّد خمســن عائلــة يف العــام  ،2011فــإن ارتفــاع
أســعار العقــارات قــاد إىل مغــادرة عائــات النــواة بصــورة
تدريجيــة .وهكــذا ،أصبحــت املجموعــة تشــمل نحــو  30عائلــة
مــن طــاب املــدارس الدينيــة و 15عائلــة أخــرى مــن النــواة
التوراتيــة التــي تعيــل نفســها بصــورة مســتقلة.
يقيــم املســتوطنون يف عــدد مــن املراكــز يف املدينــة .تســكن
عائــات النــواة التوراتيــة ذات األقدميــة يف حيَّــي «قلــب يافــا»
(«دكار يافــا أ») والعجمــي ،بعضهــا يف شــقق ســكنية بملكيتهــا
بينمــا تســكن غالبيــة العائــات ،األكثــر شــباباً ،يف شــقق
مســتأجرة يف حيَّــي «جفعــات هعليــاه» و«يافــا ج» .يف العــام
 2013توســع اســتيطان النــواة التوراتيــة نحــو الــرق إىل
حــي «نفيــه عوفــر» (تــل كبــر) .وأصبحــت املدرســة الدينيــة
(الييشــيفاه) تســيطر عــى عــدد مــن املبانــي يف مواقــع مركزيــة
يف حــي العجمــي (يف شــارع طولــوز وشــارع كيــدم) وتديــر
عــددا ً متزايــدا ً مــن الكُنُــس التــي كانــت تخــدم يف املــايض

اليهــود القدامــى مــن ســكان يافــا.
إىل جانــب االنتشــار املتفــرق ،نشــأت أيضـا ً تجمعات ســكنية
خاصــة بأعضــاء النــواة التوراتيــة واملدرســة الدينيــة يف يافــا .يف
العــام  ،2009انتظمــت ثمانــي عائــات مــن النــواة التوراتيــة يف
مجموعــة خاصــة (انظــر الصورتــن  )2 -1واشــرت قســيمة يف
شــارع «جــر تســيدك» رقــم  6يف حــي «دكار» ،كانــت «مديريــة
أرايض إرسائيــل قــد عرضتهــا للبيــع؛( 26قســيمة بــإدارة رشكــة
عميــدار) .وقــد شــملت عمليــة البنــاء إخــاء «مقتحمــن» مــن
قســيمة مجــاورة مــن أجــل إنشــاء بنايــة ســكنية جديــدة
مخصصــة لعائــات مــن الصهيونيــة الدينيــة فقــط .تحــت
عنــوان «مســتوطنات عليــكِ يــا يافــا» ،كُتــب «هنــا ،يف قلــب
حــي العجمــي املختلــط ،يقــف يهــود متدينــون وطنيــون
إلنشــاء مــروع ســكني ،ســيتم بيــع الشــقق الســكنية فيــه،
بــكل رصاحــة ووضــوح ،لليهــود املتدينــن فقــط» .رصح مديــر
عــام منظمــة «بإيمونــاه» ورئيــس جمعيــة «رأس يهــودي»،
يرسائيــل زعــرا ،قائـاً« :نحــن نفعــل هــذا أفضــل بكثــر ،ألننــا
27
ذوو تجربــة طويلــة يف االســتيطان ،ويف االســتيطان يف القلــوب».
نــرت مديريــة أرايض إرسائيــل يف الســنة نفســها
ـيمتي أرض بــن شــارع «بيــت بيلــط»
مناقصــة 28لــراء قسـ ّ
وشــارع «هإتــروغ» يف حــي العجمــي (مــروع «هإتــروغ»).
شــكلت رشكــة «بإيمونــاه ـ ســكن للجمهــور املتديــن الوطنــي»
مجموعــة رشاء للجمهــور املتديــن الوطنــي وفــازت باملناقصــة.
ثــم أقامــت بعــد ذلــك حــوزة ســكنية مكونــة مــن  20وحــدة
ســكنية يف ثــاث بنايــات ســ ّوقت لعائــات متدينــة (انظــر
الصــورة رقــم  .)3مــن الناحيــة التخطيطيــة واملعماريــة،
ال تختلــف هــذه املبانــي عــن املبانــي األخــرى ذات «النمــط
اليافــاوي» التــي بُنيــت مؤخــرا ً كجــزء مــن عمليــة التجديــد
الحــري .وقــد أثــار هــذا املــروع معارضــة قويــة لــدى
مجموعــة مــن الســكان ،اليهــود والعــرب ،ولــدى منظمــات
مختلفــة يف يافــا قدمــت التماســا ً قضائيــا ً إللغــاء اتفاقيــة
اســتئجار األرض بحجــة التمييــز .ويف العــام  2010رفضــت
املحكمــة االلتمــاس بادعــاء أنــه قــد « ُقــي األمــر» ،ألن
املــروع كان قــد بلــغ مراحــل متقدمــة 29.ويف العــام 2020
أُســكنت عائــات النــواة يف بنايــات املــروع الــذي أدى ،يف
نهايــة املطــاف ،إىل إخــاء ســوق الخــروات الوحيــد يف يافــا،
الــذي كان قائم ـا ً هنــاك منــذ ســتينات القــرن املــايض وشــكل
مركــزا ً تجاريــا ً مميــزا ً فيهــا .منــذ ذلــك اليــوم حتــى يومنــا
هــذا ،لــم يعــد هنالــك ســوق للخضــار يف يافــا.
باإلضافــة إىل ذلــك ،أقيمــت مدرســة داخليــة لتالميذ املدرســة
الدينيــة (ييشــيفاه) «شــرات موشــيه» يف شــارع «تســوينا تجر»

رقــم  15يف منطقــة مرموقــة يف شــمال حــي العجمــي .هــذه
البنايــة ،التــي تع ّرفهــا ســلطة التطويــر بأنهــا أمــاك غائبــن،
اشــرتها يف العــام  2012مواطنــة أرجنتينيــة وتربعــت بهــا
للمدرســة الدينيــة يف العــام  .2016وقــد أثــارت أعمــال ترميــم
هــذه البنايــة التاريخيــة ،التــي كانــت معــدّة للحفــظ املشــدد
أصــاً ،معارضــة واســعة بــن الســكان والنشــطاء ضــد مــا
وصفــوه بـــ «غــزو جهــات معاديــة» 30.ويف النهايــة ،أقيمــت يف
يافــا «قريــة الطــاب» التابعــة لحركــة خريجــي «بنــي عكيفــا»
يف العــام  .2018أقيــم هــذا املــروع يف حــي يافــا د وكان يضــم،
حتــى العــام  ،2020نحــو  30طالب ـا ً يدمجــون بــن الدراســة
والنشــاط الجماهــري لقــاء منحــة للســكن.

الصورة رقم  :1النرش عن تشكيل مجموعة رشاء تابعة للنواة
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التوراتية يف يافا

الصورة رقم  :2النرش عن إقامة مجموعة رشاء تحضريا ً للمناقصة.
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عدد ٨٦

أُجــري البحــث باملنهــج النوعــي البنّــاء ،بطريقــة بحــث
دراســة الحالــة املســتندة إىل تحليــل مقابــات معمقــة
مــع العبــن مختلفــن يف املدينــة وتحليــل وثائــق 32.وقــد
شــمل البحــث  27مقابلــة معمقــة شــبه منظمــة مــع 10
مــن أعضــاء النــواة التوراتيــة و 17 -مــن الســكان العــرب
واليهــود .اســراتيجية اختيــار العينــة اعتمــدت «كــرة الثلــج»
بغيــة تحديــد النشــطاء املركزيــن يف كل مجموعــة .أُجريــت
املقابــات وجهــا ً لوجــه يف مدينــة يافــا ،يف املوقــع الــذي
اختــاره األشــخاص أنفســهم (يف منــزل الشــخص ،يف مقهــى
أو يف مكاتــب النــواة التوراتيــة واملدرســة الدينيــة التوراتيــة).
اســتمرت كل واحــدة مــن املقابــات بــن  45و 90دقيقــة بينمــا
اســتمرت مقابلــة واحــدة (فقــط) نحــو ثــاث ســاعات .سُ ــجلت
املقابــات صوتيــا ً بموافقــة األشــخاص أنفســهم ،ثــم جــرى
تفريــغ نصــوص املقابــات فشــكلت قاعــدة بيانــات الدراســة.
بقيــت أســماء األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
رسيــة .أُجريــت املقابــات مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة يف
كانــون األول  ،2020باســتثناء مقابلــة واحــدة فقــط (أجريــت
بواســطة محادثــة فيديــو) ،فقــد أجريــت جميعهــا يف مدينــة
يافــا .أجريــت املقابــات مــع الســكان ،مــن خــارج النــواة
ـهري ترشيــن األول ـ كانــون األول .2021
التوراتيــة ،خــال شـ ّ
كانــت املقابــات شــبه منظمــة وشــملت نحــو  30ســؤاال ً
تمحــورت حــول تطــور املدينــة مــن النواحــي الديمغرافيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،عمليــة اســتيطان النــواة التوراتيــة
يف املدينــة ،وأهــداف االســتيطان ،والعالقــات الداخليــة يف داخــل
املجموعــات الســكانية املختلفــة واملجموعــات مــع بعضهــا
البعــض ،والتحديــات التــي يفرضهــا االســتيطان وغريهــا مــن
املواضيــع.
باإلضافــة إىل املقابــات ،ارتكــزت نتائــج الدراســة عــى
ِ
َحــاض
تحليــل شــامل لوثائــق سياســاتية حكوميــة (م
لجــان الكنيســت ،قوانــن ،برامــج عمــل الــوزارات الحكوميــة
املختلفــة ،اســتجوابات وقــرارات حكــم قضائيــة ،وثائــق
امليزانيــة ،قــرارات حكوميــة ،أصــوات تدعــو إىل دعــم النويــات
االســتيطانية ،مناقصــات وغريهــا) ،وثائــق سياســاتية بلديــة
(وثائــق التخطيــط ،تقاريــر ســنوية ،مناقصــات ،خرائــط
هيكليــة وغريهــا) ،وثائــق النــواة التوراتيــة وجمعيــات تنشــط
تحــت كنفهــا (ميزانيــة ،رؤيــة ،خطــة ســنوية) ووســائل إعــام
(تقاريــر مــن الصحافــة ،كتابــات فرديــة يف شــبكات التواصــل
االجتماعــي ويف أعمــدة الــرأي يف وســائل اإلعــام) .جُمعــت
جميــع هــذه الوثائــق بصــورة مســتقلة مــن شــبكة اإلنرتنــت

ومــن األشــخاص املختلفــن الذيــن أجريــت معهــم املقابــات.

نتائج:

ُ .١وجهــات فــي خطــاب المســتوطنين ـ بيــن التعصــب
القومــي ،والديــن والتنويــع
بيّنــت املقابــات واملشــاهَدات مــع أعضــاء النــواة التوراتيــة
أنهــم يعتــرون أنفســهم مبادريــن يدفعــون ُقدُم ـا ً مرشوع ـا ً ذا
ثالثــة رؤوس  -قومــي ،وديني واجتماعــي /اقتصــادي – متداخلة
ومرتبطــة ببعضهــا البعــض .يكشــف خطــاب نشــطاء النــواة
التوراتيــة عــن اســتطباق أيديولوجــي يدمــج بــن الخطــاب
النيــوـ ليــرايل حــول الســوق الحــرة والبحــث عــن املعنــى
الفــردي ،مــن جهــة ،والقيــم الجماعيــة التــي تخــدم املصلحــة
القوميــة والعرقيــة.

املــروع القومــي« :بإمــكان العــرب العيــش هنــا ،لكـ ّ
ـن
يافــا ليســت لهــم»
ينهــل االســتيطان يف املــدن املختلطــة أصولــه ومصــادره
األيديولوجيــة مــن حركــة «غــوش إيمونيــم» ومــن املــروع
ُّ
تبــن تقليــد
االســتيطاني .يف خطــاب املســتوطنني ،يمكــن
للخطــاب األيديولوجــي وممارســات الســيطرة اإلقليميــة عــى
األرض كمــا ظهــرت خــال فــرة ازدهــار املســتوطنات يف
الســنوات األوىل عــى إنشــائها .يف الوقــت نفســه ،ينتقــد هــذا
الخطــاب اســتمرار مــروع االســتيطان الــذي يصفــه بتعابــر
مــن قبيــل االســتنفاد ،والتربجــز ،واالنقطــاع عــن «شــعب
إرسائيــل» وفقــدان املعنــى ،ويطــرح االســتيطان يف املدينــة
املختلطــة بديــا ً عنــه .وعــى نحــو متناقــض ،تصاعــد هــذا
النقــد واحتــ ّد ليــس فقــط حيــال تعــ ُّزز املســتوطنات وإنمــا
حيــال إخالئهــا أيضــاً .فقــد اعتُــر «االنفصــال» عــن قطــاع
غــزة يف الخطــاب الداخــي بمثابــة إخفــاق يف تجنيــد املجتمــع
اإلرسائيــي حــول فكــرة أرض إرسائيــل الكاملــة وقــاد ،بعــد
ذلــك بســنتني ،إىل املهمــة الجديــدة ـ االســتيطان يف يافــا.
يســعى املســتوطنون إىل تعزيــز الوجــود اليهــودي يف املناطــق
املختلطــة ،تعزيــز الحوكمــة والســيادة وترســيخ هويــة املدينــة
اليهوديــة .وكمــا أوضــح مؤســس النــواة التوراتيــة ،الحاخــام
يوفــال ألــرط:
نحــن يف يافــا مــن أجــل تعزيــز الهويــة اليهوديــة
وترســيخها بــن ســكانها .لقــد حصــل التغيــر عنــدي يف
أعقــاب تجربــة الطــرد مــن غــوش قطيــف .عندهــا أدركنــا
أن املعركــة الحقيقيــة هــي عــى شــعب إرسائيــل وقررنــا
أن تتحــرك عائلتنــا للعمــل بهــذا الشــأن ويف هــذا االتجــاه.

يجســد اســتيطان النــواة التوراتيــة فــي يافــا اتســاع المشــروع اإلقليمــي ويحــدد أهدافــا
ُّ
جديــدة .بعــد تعــزز المســتوطنات ،أصبحــت المــدن المختلطــة هــي المناطــق الحدوديــة
الداخليــة الجديــدة .وهــي تشــكل فــي نظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة حلبــة صــراع لــم ُيحســم
ّ
بعــد حــول الطابــع ،والتواجــد اليهــودي ،والســيادة والحوكمــة ،التــي تحتــم «التعزيــز»
بواســطة المســتوطنين األيديولوجييــن .ومــع ذلــك ،يريــد المســتوطنون أن يكونــوا جــزءًا
ّ
المســتطبقين الليبرالييــن.
أبيبــي» ،أيضــا ،علــى غــرار
مــن المشــهد المحلــي «التــل
ِ

الجمهــور العــام يف البــاد ال يعــرف عقيــدة الحاخــام كــوك ،ال
يعــرف اإلجابــة عــى الســؤال ملــاذا نحــن نصــارع عــى أرض
إرسائيــل أص ـاً .قررنــا االنضمــام إىل النــواة التوراتيــة ،التــي
عرضــوا ع ـي ّ قيادتهــا يف مدينــة يافــا يف مرحلــة مــا ...أخــذت
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هــذه املهمــة عــى عاتقــي.
يوصــف االســتيطان يف املدينــة املختلطــة بأنــه جــزء مــن
املهمــة العامــة املتمثلــة يف تهويــد املــكان ،ســعيا ً إىل تعزيــز
الســيادة يف مختلــف مناطــق دولــة إرسائيــل .وفــق هــذا
املنظــور ،ينقــل جيــل مؤســي املســتوطنات إىل الجيــل الشــاب
مهمــة /رســالة االســتيطان ،وهــذه املــرة يف الضواحــي البلديــة،
بحســب وصــف نوعــام ،الحاخــام يف تحضرييــة «أرز لبنــان»
الــذي يقيــم يف مســتوطنة يف منطقــة الســامرة (شــمال الضفــة
الغربيــة):
حــن كان ابنــي يف السادســة عــرة مــن عمــره قــال يل:
«أنتــم يــا أبــي أقمتــم املســتوطنات ،كانــت لديكــم عقيــدة ،وهج
يف العينــن ،ركضتــم عــى التــال وبنيتــم شــيئا ً مــا .أمــا نحــن،
فــا مهمــة لدينــا ،ال وهــج ،فلتحــدد لنــا يــا أبــي مهمتنــا
القادمــة ،يل ولرفاقــي كــي نقلــب العالــم رأسـا ً عــى عقــب»....
نحــن مجتمــع مثــايل ّ ،نبحــث عــن عيــش مــا ...بعــد االنفصــال
نشــأت فكــرة االســتيطان يف القلــوب ...أدركنــا أننــا هنــاك ،يف
األعــى ...نحــن انفصلنــا حقــاً ،لكــن لــم يكــن لدينــا خيــار
آخــر .وهــا قــد انتهــت املهمــة اآلن ،إذ ليــس ثمــة مــن يمكــن
إقناعــه باملســتوطنات .املهمــة القادمــة هــي الحفــاظ عــى
الهويــة اليهوديــة ،ألن دولــة إرسائيــل تفقــد هويتهــا اليهوديــة،
هــذا هــو الــراع الحقيقــي ...لدينــا مســؤولية تجــاه شــعب
إرسائيــل بــأرسه ...أتيــت إىل هنــا ألن غالبيــة شــعب إرسائيــل
موجــودة هنــا.
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 حيــزا ً غــر مختَلَــف عليــه (عــى عكــس مســألة الحــدود

الدوليــة يف املســتوطنات) .وكمــا أوضحــت هودَيــاه ،عضــو
النــواة التوراتيــة:
قبــل وصولنــا ،هجــر مدينــة يافــا عــد ٌد كبــر مــن اليهــود.
هــروب مجنــون ...والعــرب كانــوا يشــرون .تمــر يافــا
بســرورات جيــدة جــدا ً منــذ وصلنــا نحــن إليهــا وهــا هــي
تغــر وجههــا .عــرب كثــرون يغــادرون ...هــذا مهــ ّم جــداً.
لــو أصبحــت املدينــة عربيــة لــكان األمــر صعبــا ً جــدا ً عــى
الصعيــد القومــي ،كأنمــا تخلينــا عــن جــزء مــن الدولــة .إنهــا
يافــا ،قلــب البــاد .مــا الــذي توصلتــم إليــه؟ ملــن ســلمتم
بالضبــط؟ ...هــذه ليســت مســتوطنات ...بإمــكان العــرب
العيــش هنــا ،لك ـ ّن يافــا ليســت لهــم .الحمــد هلل ،يافــا تته ـ ّود
بحــق وحقيــق.
يجســد اســتيطان النــواة التوراتيــة يف يافــا اتســاع املــروع
اإلقليمــي ويحــدد أهدافــا ً جديــدة .بعــد تعــ ُّزز املســتوطنات،
أصبحــت املــدن املختلطــة هــي املناطــق الحدوديــة الداخليــة
الجديــدة .وهــي تشــكل يف نظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة حلبــة
رصاع لــم يُحســم بعــد حــول الطابــع ،والتواجــد اليهــودي،
والســيادة والحوكمــة ،التــي تحتّــم «التعزيــز» بواســطة
املســتوطنني األيديولوجيــن .ومــع ذلــك ،يريــد املســتوطنون
ـي» ،أيضــاً،
أن يكونــوا جــزءا ً مــن املشــهد املحــي «التــل أبيبـ ّ
عــى غــرار املســتط ِبقني الليرباليــن .يف مــا تقولــه هودَيــاه،
ثمــة طمــس /شــطب للخــط الفاصــل بــن املســتط ِبق الليــرايل
واملســتطبق املتعصــب قوميــاً:
مــن املضحــك دائم ـا ً أنهــم يســموننا «مســتوطنني» .متــى
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
ـ يمنــح النــاس الكثــر مــن األمــل ،ألن يافــا كانــت يف حالــة
فقــدان الهويــة وضياعهــا .يشء مــا عربــي تكاثــر هنــا ،ولــذا
يثــر الكثــر مــن األمــل أن يأتــي إىل هنــا يهــود ال يخافــون،
وهــو مــا أعتــره أمــرا ً مدهشــاً ،لكننــي لــم أفعــل أي يشء
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ً
لــم يكــن االنتقــال مــن الحيــاة فــي المســتوطنات إلــى المدينــة المختلطــة ـ فــي نظرهــم ـ عمــا قوميــا
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
المناطــق المختلطــة .يعــزز االســتيطان فــي المــدن المختلطــة ،وفقــا لخطــاب المســتوطنين،
الشــرائح الســكانية المســتضعفة مــن خــال توفيــر الخدمــات وتقديــم الصدقــات ،كمــا يعــزز النظــام
االجتماعــي والحوكمــة فــي المناطــق التــي ُت َ
عتبــر مرتعــا للجريمــة واألخــاق الفاســدة.

مــن أجلــه ،مجــرد أننــي أتيــت وهــذا كل يشء ....مضحــك هــذا
اللقــب .نحــن هنــا منــذ  11ســنة! ملــاذا ال يمكــن اعتبــاري «تــل
أبيبيــة» مثــل أي واحــدة تتجــول هنــا؟؟
تواصــل هودَيــاه وتــروي إن املــكان قــد د ّر عليهــم ،إىل جانب
ضمانــه القيــم األيديولوجيــة ،أرباحــا ً اقتصاديــة يف أعقــاب
ارتفــاع قيمــة العقــارات« :أتينــا إىل هنــا ألن زوجــي عثــر هنــا
عــى مــكان عمــل واجتذبتنــا فكــرة النــواة التوراتيــة ...وقفــزت
العقــارات هنــا أضعافــا ً مــن حيــث قيمتهــا ...حــن وصلــت
النــواة إىل هنــا مــن تمتــع بالــذكاء والرؤيــة البعيــدة اشــرى
شــقة ســكنية ،ونحــن نتحــدث عــن عــدد قليــل مــن العائــات
فقــط ،لكــن خــال خمــس ســنوات تضاعــف الســعر أربــع
أضعــاف وأكثــر».
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املرشوع الديني« :إحياء القفر الروحاني»
يشــكل تعزيــز القيــم الدينيــة ـ اليهوديــة يف املدينــة
املختلطــة وإعــادة الديــن إىل مــدن وســط البــاد ،يف نظــر
النــواة التوراتيــة وأعضائهــا ،مهمــة قوميــة أيضـاً« ،صهيونيــة
جديــدة» ،ترفــض الفصــل بــن الديــن والدولــة .وكمــا أشــار
رئيــس املدرســة الدينيــة (ييشــيفاه) ،إلياهــو مــايل:
املدينــة فارغــة مــن املضمــون اليهــودي ...ثمــة
هنــا مشــكلة روحانيــة متفاقمــة ودورنــا هــو إعــادة
إحيــاء التــوراة والصــاة[ .هــذا جــزء مــن] خطــوة
عامــة هدفهــا إعــادة الــروح اليهوديــة إىل مــدن وســط
البــاد ...ينبغــي أن يكــون املــروع الجديــد للحركــة
الصهيونيــة ،الصهيونيــة الروحانيــة.
يوضــح أعضــاء النــواة التوراتيــة أنــه عندمــا تتعــزز الهوية
اليهوديــة بــن الســكان اليهــود ،فســوف تتعــزز هويتهــم
القوميــة أيض ـاً .وكمــا أوضــح يونتــان ،أحــد مؤســي النــواة:
أنــا أومــن بالدوائــر :تعزيــز اإلنســان الفــرد ،تعزيــز
العائليــة ،تعزيــز املجتمــع واالنتمــاء إليــه ،تعزيــز الهويــة
اليهوديــة ،ثــم بإمكاننــا صنــع الســام ...إذا حاولــتَ

صنــع الســام انطالقــا ً مــن تربيــة طمــس الهويــات،
فلــن يقــود هــذا ســوى إىل الفــوىض ،ألن لديــك غموض ـا ً
يف داخلــك أنــت ...األوالد اليهــود أقــل تعلّمـا ً وأقــل معرفــة
بهويتهــم اليهوديــة بســبب درجــة الحــذر العاليــة جــدا ً
التــي تــؤدي يف النهايــة إىل االكتفــاء بالحــد األدنــى مــن
القواســم املشــركة .ثمــة بــن الجمهــور الواســع رغبــة
عارمــة يف التعلــم ،مــن جهــة ،لكــن ثمــة جهــل مريــب
مــن الجهــة الثانيــة .يف جهــاز التعليــم الرســمي هنالــك
خــوف وتخــوف مــن التديــن والعــودة إىل الديــن.
يوجــه أعضــاء النــواة التوراتيــة النقــد لجهــاز التعليــم
الرســمي الــذي يــروج مضامــن تعليميــة مشــركة للعــرب
واليهــود ،وهــو مــا يصفونــه بـــ «القاســم املشــرك املتدنــي»
عــى حســاب الهويــة الفرديــة وتعلُّــم املضامــن الدينيــة .وتوجَّه
ســهام النقــد أيضـا ً إىل واضعــي السياســات والنشــطاء يف املدينة
الذيــن يروجــون للتعدديــة الثقافيــة والهويــة املشــركة بــن
العــرب واليهــود ،وهــو مــا يعتــره هــؤالء «طمس ـا ً للهويــات».
توضــح مــوران ،الناشــطة يف جمعيــة «نــيء يافــا»:
أنــا أريــد بنــاء هويــة مشــركة ،لكــن ليــس كتلــك
التــي تمحونــي وتمحــوه .هنالــك مــكان لتقاليــد كل
شــخص .ال ينبغــي التلبــك وال الخــوف .إذا كنــت أقــول
إننــي ال أريــد إلبنــي أن يتــزوج مــن عربيــة فهــذا جيــد
جــداً ...أنــا آتــي وأقيــم هنــا ضجــة عــى كــون هويــة
يافــا متعــددة الثقافــات ...أنــا أحتقــر هــذا ،أساسـاً ،ألنــه
ُ
أردت أي يشء لــه عالقــة بالهويــة
كــذب .ألننــي إذا مــا
الدينيــة فســيكون األمــر صعبــا ً بالنســبة لهــم ...أيــن
التعدديــة الثقافيــة هنــا إذا لــم يكــن يل مــكان ،إذا كان
لديكــم خــوف هســتريي مــن كل مــا يتصــل بالديــن ،أو
بالهويــة ،أو بالتقاليــد؟ هــذا ليــس جدّيــا ً وال حقيقيــاً.
تــرى مــوران أن يافــا قــد تحولــت ،نتيجــ ًة للتعدديــة
الثقافيــة املدينيــة والرتبيــة العلمانيــة ـ الرســمية ،إىل مســاحة
مــن «القفــر الروحانــي» تجعــل مــن الصعــب املحافظــة عــى

ـي .ينتقــد أعضــاء النــواة التوراتيــة ،بــن أمور
نمــط حيــاة دينـ ّ
أخــرى ،ظاهــرة االختــاط يف أعقــاب حــاالت الــزواج بــن يهــود
وعــرب وإهمــال الكُنــس وقلــة املصلــن فيهــا .ويــرى أعضــاء
النــواة التوراتيــة إن مهمتهــم ترتكــز يف تقريــب الديــن مــن
الســكان املحافظــن والعلمانيــن يف املدينــة الذيــن يصفونهــم
بأنهــم «متعطشــون» لهــذه املضامــن.
املرشوع االجتماعي« :رائع أنكم أتيتم ،اجلِبوا املزيد»
لــم يكــن االنتقــال مــن الحيــاة يف املســتوطنات إىل املدينــة
املختلطــة ـ يف نظرهــم ـ عمــا ً قوميــا ً ودينيــا ً فقــط ،بــل
عمــل اجتماعــي أيضــا ً يتمثــل يف مغــادرة «الــرج العاجــي»
والحيــاة االنعزاليــة يف مجتمــع املســتوطنات املتجانــس مــن
أجــل «االرتبــاط مــع شــعب إرسائيــل» املتواجــد يف املناطــق
املختلطــة .يعــزز االســتيطان يف املــدن املختلطــة ،وفقـا ً لخطــاب
املســتوطنني ،الرشائــح الســكانية املســتضعفة مــن خــال
توفــر الخدمــات وتقديــم الصدقــات ،كمــا يعــزز النظــام
االجتماعــي والحوكمــة يف املناطــق التــي تُعتـ َ
ـر مرتعـا ً للجريمــة
واألخــاق الفاســدة .يوضــح حجــاي ،عضــو النــواة التوراتيــة،
إنــه مقابــل الحيــاة املرتفــة والربجوازيــة يف املســتوطنات ،فــإن
االســتيطان يف يافــا هــو فعــل تضحيــة ذو معنــى اجتماعــي:
حــن أتــى الحاخــام رايف بريتــس إلينــا للمــرة الثامنــة
محــاوال ً إقناعنــا باالنتقــال إىل غــوش قطيــف ،قــال« :هــل
تريــدون االنضمــام إىل الكومانــدو («ســيريت» ـ اســم
يُطلــق عــى وحــدات الكومانــدو /النخبــة يف الجيــش
أو الرشطــة) ،أن تكونــوا يف صــدارة العمــل؟ تعالــوا
إىل غــوش قطيــف ،إذن» ...اليــوم يجــري الحديــث يف
املســتوطنات عــن التربجــز ...عــن الشــقق الســكنية
وهنالــك قائمــة انتظــار يف مختلــف املســتوطنات ...بعــض
أصدقائــي بــدأوا يلتقطــون صــورا ً للحدائــق يف منازلهــم،
مــع زاويــة للــيّ  ...أنــا ســعيد بأننــي لســت هنــاك...
هنــا يوجــد أشــخاص يبحثــون عــن املرحلــة التاليــة...
الحاخــام مــايل جــاء إىل بيــت إيــل مــرة واحــدة وقــال
«اآلن ينبغــي أن تقــدم بيــت إيــل الدعــم ليافــا ...يجــب أن
ينتقــل ُعــر مــن ســكان بيــت إيــل إىل يافــا» .كنــا نريــد
مكانــا ً نكــون فيــه أكثــر أهميــ ًة ...أال أكــون منعــزال ً يف
فقاعتــي ...أال يكــون كل فــرد منعــزال ً 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.

تتحــدث تمــار ،عضــو النــواة التوراتيــة ،عــن اللقــاء بــن
الثقافــات واالندمــاج االجتماعــي بمصطلحــات التنــوع املدينــي،
والتعدديــة والحــب املجانــي:
يف الحالــة املثاليــة ،كنــت أرغــب يف الســكن يف مــكان
ليــس للمتدينــن فقــط ...ألتقــي فيــه بــكل رشائح شــعب
إرسائيــل ،ال أن أكــون يف بــرج عاجــي مــا الجميــع فيــه
متشــابهون ،الطبعــة نفســها .أن أكــون يف مــكان مختلــط
ويافــا هــي كل شــعب إرسائيــل حقــاً .مــن املحافظــن
اليهــود ،والعــرب ،واملســيحيني ،واملهاجريــن مــن بلغاريــا،
واملهاجريــن مــن روســيا ،واألفارقــة ،واألثيوبيــن ...أعتقــد
بــأن معظــم الذيــن يأتــون إىل يافــا يريــدون أن يكونــوا
مــع كل شــعب إرسائيــل ،هــذا التنــوع يهمّهــم جــداً ،أن
يكــون تواصــل مــع الســكان ...أن تكــون عالقــات ،دون
أن يخــاف شــخص مــن اآلخــر ،الكثــر مــن العمــل
املشــرك ،مــع الحــوار والتفكــر ...التواصــل بــن النــاس
والتعــارف مه ّمــان جــدا ً كــي ال يتــم إلصــاق التصنيفــات
الجاهــزة ،مــن أجــل تطــور شــعب إرسائيــل ...كــي ال
تحــدث االنقســامات وتنتــر الكراهيــة.
عــى غــرار املســتط ِبقني الليرباليــن يف يافــا ،كذلــك
املســتطبق املتعصــب قوميـا ً أيضـا ً مدفــوع بالبحــث عــن حيــاة
يف مجتمــع متنــوع ديني ـاً ،واجتماعي ـا ً وثقافي ـاً .لكنــه يريــد ،يف
الوقــت نفســه ،التأثــر عــى الســكان املحليــن واملحافظــة عــى
إطــار داخــل املجتمــع وانتمــاء إىل مجموعــة املســاوين لــه ،مــن
خــال إنشــاء مؤسســات تعليميــة وثقافيــة منفصلــة تتيــح
«التنــوع اآلمــن» .إىل جانــب تحقيــق االندمــاج االجتماعــي،
يوضــح إيتمــار أن اســتيطانهم يف يافــا يعــزز الســكان القدامــى
املســتضعَفني:
يلــزم الحاخــام جميــع التالميــذ يف املدرســة الدينيــة
بالتطــوع بضــع ســاعات كل أســبوع .تطــوع بعضهــم يف
ترميــم بيــوت بعــض املســنني ،بعــض آخــر يف مرافقــة
أبنــاء شــبيبة مــن الطائفــة األثيوبيــة ،وبعــض ثالــث
يف توزيــع ســال املــواد الغذائيــة واأللبســة ....عمــل
اجتماعــي خفيــف .ثمــة يف شــعب إرسائيــل الكثــر مــن
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
بالتوجــه إليــه وكأنــه ســلطة ســتقدم لهــم املســاعدة...
[الفكــرة هــي] أن نأتــي إىل مناطــق فقــرة مــن الناحيــة
االقتصاديــة ـ االجتماعيــة ونقــوم بتطويــر املــكان...
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األشــخاص الذيــن يســرون يف طريــق العمــل والبــذل
والتطــوع لديهــم شــعور بأنهــم يحملــون رســالة.
يجــري الحديــث عــن دعــم الســكان الفقــراء يف يافــا
وتعزيزهــم بمصطلحــات التنميــة الثقافيــة والقدوة الشــخصية.
«حــن أتينــا إىل يافــا كان الســكان الفقــراء مــن املحافظــن،
واملســنني ،بصــورة أساســية .عندمــا جئنــا إىل هنــا كنــا نســر
يف الشــارع فيقولــون لنــا «رائــع أنكــم أتيتــم ،اجلِبــوا املزيــد»...
هــذه كانــت ردود الفعــل» .وهــذا مــا تقولــه مــوران ،أيض ـاً:
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
أقــدم لهــم مســاعدة تعليميــة ،بــأن أُحــر لهــم ســلة
غــذاء مــن البيــت .مدهــش .حتى لــو فتحــت أمامهــم عاملا ً
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
مخــدرات ...مجــرد التقائهــم بأشــخاص يذهبــون إىل
الجامعــات ،فهــذا يعنــي أن هنالــك عالَمـا ً وحيــاة ،هنالــك
مكانـا ً آخــر ،هنالــك خطابـا ً آخــر ،هنالــك لغــة .بالنســبة
يل ،هــذه قيمــة رهيبــة.
إىل جانــب كشــف الســكان املحليــن عــى ثقافــة أخــرى،
ينظــر أعضــاء النــواة التوراتيــة إىل اســتيطانهم يف املدينــة
بكونــه محفــزا ً عــى حفــظ النظــام االجتماعــي والحوكمــة يف
املــكان الــذي يُعتــر مرتعــا ً للجريمــة .توضــح هودَيــاه:
مجــرد وجودنــا وعيشــنا هنــا هــو ،يف حــد ذاتــه،
النــواة التوراتيــة .لســت ملزمــ ًة بالقيــام بــأي عمــل...
العيــش هنــا فقــط ،بــكل بســاطة ...يف كل األماكــن التــي
ســكنّا فيهــا كنــا لطفــاء مــع الجــران وكنــا نحمــل
معنــى مــا بالنســبة لهــم ...جئنــا بنغــم جديــد ...مــن
الواضــح يل أننــا أحدثنــا تغيــرات كبــرة والمســنا العديــد
مــن الدوائــر ،ملجــرد أننــا نعيــش هنــا يف يافــا ...أذكــر
أننــا حــن وصلنــا إىل هنــا للمــرة األوىل رأينــا الربيــق يف
أعــن النــاس« ،ملــاذا أتيتــم؟ أال تخافــون؟» .قلــت لهــم:
«ال ،مــ َّم يجــب أن أخــاف؟» ...كان لذلــك أثــر إيجابــي
عــى اليهــود الذيــن يعيشــون هنــا ،وهــو مــا لــم ينســوه.
شــدد خطــاب املســتوطنني عــى أهميــة تعزيــز األمــن
الشــخيص للســكان اليهــود القدامــى يف وجــه أعمــال اإلجــرام
التــي يمارســها ســكان عــرب ،كمــا أوضــح حجــاي:
لــم نــأت لطــرد العــرب أو غــر ذلــك ممــا يفكــرون
فيــه عنّــا هنــا .نحــن نأتــي لتعزيــز اليهــود ...كــي

يتمكنــوا مــن التجــول هنــا يف الشــوارع ...أنــت ال
تســتطيع التجــول هنــا ألن العــرب يفعلــون مــا يحلــو
لهــم ،حتــى يف الشــوارع أيضــاً ،دراجــات كهربائيــة
وتراكتورونــات ...ثمــة هنــا مســألة انعــدام حوكمــة
وغيــاب ســلطة القانــون الــذي ال يــري هنــا ...ألنهــم
يخافــون مــن التعامــل معهــم..
 .٢عالقات بين المستوطنين والسكان
عالقــات مــع الســكان العــرب« :مــن يريــد العيــش تحــت،
فمر حبا ً »
يتحــدث أعضــاء النــواة التوراتيــة عــن عالقــات 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 وبالالســامية.
توجــد مــع الســكان العــرب مــن املجموعــة األوىل عالقــات جــرة
حســنة تشــمل املســاعدة ،والحــوار والتعــاون لتحقيــق أهــداف
مشــركة مقابــل البلديــة .ال بــل ،تحــدث بعــض أعضــاء النــواة
عــن تغيــر يف نظرتهــم إىل املجتمــع العربــي ،مــن النظــرة
االســتيطانية تجــاه العــرب كـــ «أعــداء» و»مخربــن» إىل نظــرة
أكثــر تعقيــدا ً تميــز بــن «العــرب الجيديــن» و»اإلرهابيــن»
وبــن مواطنــي إرسائيــل والفلســطينيني وراء الخــط األخــر.
وعــى نحــو معاكــس ،جعــل االســتيطان يف يافــا بعــض هــؤالء
أقــل تعصب ـا ً قومي ـاً ،كمــا يقــول إيتمــار:
أعتقــد ،بصــورة مبدئيــة ،أن كل مــن انتقــل إىل يافــا
أصبــح أكثــر اعتــداال ً مــن الناحيــة السياســية وأصبــح
أكثــر يســاري ًة ،ولــو قلي ـاً ...أكثــر واقعي ـ ًة بقليــل تجــاه
األمــور املختلفــة ويبحــث عــن حلــول عينيــة ...ألنهــم
يجــب أن يكونــوا جريان ـا ً وألن ثمــة كثرييــن مــن العــرب
الجيديــن .يجربنــا 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
تعاونــا ً غائيــاً ،لكــن هــذا ال يهــمّ .هــذه األمــور تحــدث
بالفعــل ...هنالــك عالقــات جــرة حســنة ...ليــس العــرب
الفلســطينيون مثــل عــرب يافــا ،إطالق ـاً .إنهــم بعيــدون
(مختلفــون) عــن بعضهــم البعــض بُعــد األرض عــن
الســماء ...يعيــش أولئــك الذيــن بقــوا يف يافــا يف مســتوى
عــال جــداً .ثمــة لهــذا معنــى
اقتصــادي ـ اجتماعــي
ٍ

اقتصــادي أيضـاً .ثــم مــن ناحيــة تجربــة املعايــش لهــذا
الواقــع ،نــرى العربــي إنســاناً ،يتحــدث بطالقــة ،مثقف ـاً،
لطيف ـا ً ويطــرح هنــا شــكاوى ومطالــب عادلــة والجميــع
راضــون عــن هــذا العــرض.
عــى نحــو مماثــل ،تــرح مــوران أيض ـا ً عــن أثــر الحيــاة
يف املدينــة املختلطــة عــى نظــرة أعضــاء النــواة التوراتيــة تجــاه
املجتمــع العربــي ،وهــي النظــرة التــي تدمــج بــن التســيُّد
والجــرة:
يعيــش أعضــاء النــواة حيــاة مركّبــة ...عندمــا تســكن
يف بلــدة وراء الجــدار وهنالــك فصــل واضــح بينهــم
وبينــك ،فمــن الســهل أن تكــره العــرب .أمــا حــن
تســكن معهــم يف البنايــة نفســها ،فأنــت ملــزم بفتــح
عقلــك والتفكــر بصــورة أخــرى .ال يمكنــك البقــاء يف
املــكان نفســه ...أنــا مــا زلـ ُ
ـت يمينيــة ،لكــن مــع ذلــك
أنــا ال أتفــق بتاتــا ً مــع أفــكار معينــة لــدى الجمهــور
الــذي أنتمــي إليــه ...ألن العــرب يف نظــره هــم مخربــون
ليُمــحَ اســ ُمهُم ..باملناســبة ،أنــا أقــول هــذا ،ليمــح
اســمهم ،بصــورة تلقائيــة ...تخــرج مــن فمــي بصــورة
أوتوماتيكيــة تمام ـاً .هــذا ليــس تناقض ـاً ،لكــن جريانــي
طيبــون ،نســكن البــاب قبالــة البــاب ،وهــم عــرب،
جيــدون ،وأنــا ال أقصدهــم هــم حــن أقــول هــذا ...مــن
يكــون مســتعدا ً للعيــش تحــت الحكــم اليهــودي فلــه
مســاو يل.
حقــوق مثــي وهــو ،بالنســبة يل،
ٍ
هودَيــاه ،التــي كانــت تســكن يف كريــات أربــع يف طفولتهــا،
تحدثــت عــن التغيــر الــذي حصــل لديهــا يف مــا يتعلــق
بنظرتهــا تجــاه املجتمــع العربــي يف أعقــاب االســتيطان يف
يافــا .يمكــن مالحظــة نقــد خفــي يف كالمهــا موجــه إىل مــروع
االســتيطان الــذي وضــع اليهــود والعــرب مقابــل بعضهــم
البعــض كأعــداء ،بينمــا تتيــح الحيــاة يف املدينــة املختلطــة
إمكانيــات اللقــاء والتعــارف ،حتــى لــو كانــت محــدودة
وبتحفــظ ،مــن خــال تواجدهــم معــا ً يف الحيــز العــام:
ُ
وصلــت إىل يافــا كان األمــر بمثابــة صدمــة
عندمــا
يل .العربــي يف نظــري هــو عــد ّو .نشـ ُ
ـأت يف بلــدة مَــن
يدخــل إليهــا فإنمــا جــاء ليقتلنــي ...ثــم تجولـ ُ
ـت هنــا يف
الشــوارع ...نســاء يعتمــرن الكوفيــات ،أصــوات يف أيــام
الجمعــة تنــادي «بنــدورة بشــيكل ،بنــدورة بشــيكل»،
ـاءلت :أيــن أنــا؟ أيف غ ـزّة؟ وعندئــذ تعلمـ ُ
فتسـ ُ
ـت إجــراء
هــذا الفصــل ...يوجــد هنــا عــربٌ متعصبــون قوميـا ً لكن
هنالــك أيضــا ً عــرب يريــدون العيــش معــك ...وهــذه
ســرورة بالنســبة يل كمســتوطِ نة ...تعلمـ ُ
ـت الفصــل .أن

تجلــس يف الحديقــة العامــة عــى مقعــد بجانــب امــرأة
تغطــي كل جســدها ،هــذا رضب مــن الوهــم .كنــت أراهــم
املحصــن ضــد الرصــاص عندمــا كنــا
مــن خــال البــاص
َّ
نســافر إىل كريــات أربــع ...لكنهــا تريــد العيــش مثــي،
حقــاً .لــدي جــارة أنجبنــا معــاً ،هــي وأنــا ،مرتــن...
نتحــدث عــن الحيــاة ،امــرأة بــكل معنــى الكلمــة ،هــذا
مدهــش .وهــذه ســرورة ...أنــا لسـ ُ
ـت يف هــذا الــراع
هنــا ...الســنوات قــد ســحقت هنــا هــذا الفصــل بــن
«يهــودي» وعربــي» وســحقت كريــات أربــع ...إنــه
صنــدوق بانــدورا ويجــب فتحــه .الســرورة يف يافــا
هــي صحيــة ،يف حــد ذاتهــا ،ألنــه طاملــا ليســت لديهــم
طموحــات قوميــة ،فليســت لــدي ثمــة أي مشــكلة مــع
العــرب .مــن يريــد العيــش تحتــي فمرحب ـا ً بــه ويريــد
العيــش هنــا بســام ،فليتفضــل ويجلــس معــي ...هنالــك
قواعــد رشعيــة واضحــة جــدا ً يف مــا يتعلــق بالعالقــة
مــع الجــار الغريــب (غــوي) ـ احرتمــه ُ
وشـ ّك بــه ،هكــذا
أقيــم عالقاتــي مــع العــرب ،ليــس أكثــر .الفصــل واضــح
جــدا ً جــداً.
إىل جانــب عالقــات الجــرة ،التــي توصــف بأنهــا جيــدة،
والرغبــة يف إنشــاء عالقــات أخــرى مــع العــرب مقارنــة بحياتهم
يف املســتوطنات ،ال يــزال حديــث هودَيــاه ومــوران ينطــوي عــى
فصــل واضــح بينهمــا وبــن الســكان العــرب .وصــف هودَيــاه
جارتهــا العربيــة ،بدهشــة ،بأنهــا «امــرأة بــكل معنــى الكلمــة»
يثبــت تمامــا ً األمــر الــذي أرادت نفيــه ودحضــه :الهويــة
العرقيــة ـ القوميــة هــي املتوقعــة ،املؤكــدة ،التــي تغطــي عــى
أي هويــة أخــرى ،ســواء كانــت جندريــة أو عالقــات جــرة.
وإضافــة إىل هــذا ،فــإن هــذه العالقــات «مرشوطــة» بــأن يقبــل
الســكان العــرب العيــش كمجموعــة خاضعــة .تُعــ َرض هــذه
العالقــات وكأنهــا حتميــة يفرضهــا الواقــع الــذي ال يمكــن يف
إطــاره إلغــاء موا َ
طنــة عــرب يافــا ،كمــا يوضــح إيتمــار:
املســتوطنون الذيــن قدِمــوا إىل يافــا ليســوا منزعجــن كثــرا ً
مــن العــرب .لقــد أتــوا كــي يلتقــوا بالعلمانيــن .لــم يأتــوا
إلبعــاد العــرب ،ألنــه ليــس ثمــة مــكان يُب َعــدون إليــه .لديــه
هويــة زرقــاء اللــون .ال بــاد أخــرى لديــه ،إنــه يقيــم هنــا،
مــا الــذي يمكــن أن نفعلــه بــه؟ انقلــه إىل الرملــة ،إذاً .ومــاذا
بعــد؟ كأنمــا ،ومعــذرة عــى الــكالم الفــظ ـ مثــل غــرض مــا
لديــك يف املنــزل وليــس لديــك مــكان تضعــه فيــه .سيســقط
حتم ـاً .ليــس ثمــة مــا يمكــن القيــام بــه .فمــا هــي نواياهــم،
إذاً؟ إنهــم يريــدون التأثــر عــى الخطــاب العــام يف املجتمــع
اإلرسائيــي وتعزيــز قيــم يؤمنــون بهــا.
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يُصــ َّور املجتمــع العربــي وكأنــه ال يســتحق أن تكــون
لديــه تطلعــات قوميــة ويتــم تســليعه ليكــون عبئــا ً عــى
املجتمــع اإلرسائيــي .لذلــك ،يوضــح يونتــان ،تبقــى عالقــات
الجــرة هــذه عــى مســتوى شــخيص /فــردي فقــط وليــس
عــى مســتوى أهدافهــم كمجموعــة« :عــى املســتوى الشــخيص
الفــردي ،هنالــك عالقــات جــرة حســنة .عــى مســتوى
الجمعيــة ـ نشــاطنا يمثــل الهويــة اليهوديــة ،ال يســتهدف
تحقيــق التعايــش وأحاديــث الســام» .مقابــل عالقــات الجــرة
الحســنة مــع «العــرب املعياريــن» ،يتحــدث أعضــاء النــواة
التوراتيــة عــن عالقــات متوتــرة مــع مــن يعتربونهــم ســكانا ً
خارجــن عــى القانــون .وكمــا أشــارت هودَيــاه:
هنــاك الكثــر مــن املضايَقــات ...هنالــك توتــر مــع
الشــباب الذيــن يمكنهــم أن يضايقــوا ويزعجــوا ،بإلقــاء
مالحظــة هنــا أو شــتيمة هنــاك ...خارجــون عــى
القانــون ...ليــس مــن اللبــق القــول ،لكــن كمــا أن هنالــك
عرصــات يهــوداً ،فهنالــك عرصــات عــرب أيضـاً ،يريــدون
الفــوىض ،الحركــة ،يمكنهــم أن يضايقــوا كبــار الســن
الذيــن يتجولــون هنــا ...ربمــا كنــت أنــا الــذي أثريهــم
ألننــي مســتوطِ نة تغطــي رأســها ومــع كثــر مــن األوالد...
لكــن كمــا قالــت يل عربيــة هنــا «نحــن أيض ـا ً ال نعــرف
مــا نفعــل معهــم» .عندمــا يأتــون إىل الحديقــة العامــة
تقــول يل« :يــا ،هيــا بنــا نغــادر قبــل أن يقيمــوا الفــوىض
هنــا» .هــي عربيــة أيضـاً ...ال يمكنــك أن تعــرف مــا خلفية
ذلــك كلــه ودوافعــه ـ هــل هــو امليــل إىل التخريــب فقــط،
هــل هــو التعصــب القومــي أم كالهمــا مع ـاً؟
يقــول أعضــاء النــواة التوراتيــة إنهــم وقعــوا خــال
الســنوات األوىل مــن اســتيطانهم يف املدينــة ،بشــكل خــاص،
ضحيــة للعنــف بســبب مالمحهــم الدينيــة واعتبارهــم «مُه ِّودين
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 التالميــذ.
ومــع ذلــك ،أكــد هــؤالء خــال املقابــات التــي أجريــت معهــم
يف األشــهر التــي ســبقت أحــداث أيــار  2021إن التوتــر الــذي
ســاد بينهــم وبــن الســكان العــرب خــال الســنوات األوىل مــن
اســتيطانهم قــد خفــت وهــدأ .هكــذا يصــف الحاخــام نوعــام،
مثــاً ،الوضــع الــذي كان ســائدا ً قبــل أشــهر قليلــة مــن
أحــداث أيــار :2021
لــدى انتقــال املدرســة الدينيــة إىل هنــا حصلــت أعمــال
شــغب أيضــاً ،تســببوا بمشــاكل للمدرســة الدينيــة ...لكــن
الوضــع قــد هــدأ اليــوم ،فقــد رأوا أننــا أشــخاص لطفــاء وال

يشء هنالــك اليــوم ،وحــن أقــول ال يشء فمعنــى ذلــك ال يشء
تمامــا ً ـ ِصفــرِ ،صفــر .أحيانــا ً يمــ ّر ولــد ويــرخ نحــوي
بــيء مــا ...لكــن هــذا كل مــا يف األمــر ...مؤخــرا ً بــدأت هنــا
مظاهــرات وأحــرق العــرب عربــات النفايــات .أنــا أدرك أن
ثمــة توتــرا ً تحــت الســطح وقــد تكــون صحــوة مــا ...هــل
نثــق بهــم كمخلصــن للدولــة عــى املســتوى القومــي؟؟ كال
بالتأكيــد ،وأنــا أفهمــه جيــداً ...ثمــة لديــه مشــاعره القوميــة
الخاصــة بــه وهــو يريــد أن تكــون هنــا دولــة عربيــة .حــن
تصــل األمــور حــد الصــدام ،ســنكون هنــاك  ...%100ال نهــاب
وليســت لدينــا أي مشــكلة ،نحــن ال نخطــط ،لقــد أبقينــا كل
الذخــرة والدبابــات تحــت البــاط .توجــد دولــة وتوجــد رشطة
وإذا مــا وقعــت مواجهــات ،فســوف نختــار الجانــب اليهــودي.
ظهــر تفاقــم العالقــات بــن أعضــاء النــواة التوراتيــة
وســكان املدينــة العــرب بكامــل حدتــه يف حادثــة االعتــداء عــى
رئيــس املدرســة الدينيــة إلياهــو مــايل ومديــر املدرســة الدينيــة
موشــيه شــندوفيتش يــوم  18نيســان  .2021فقــد كشــف
االعتــداء وأحــداث العنــف بــن الجماعتــن والعنــف البوليــي
الــذي أعقبهــا واقــع أن عالقــات الجــوار تقــف عــى كــف
عفريــت.
خالصــات :صنــدوق البانــدورا يف االســتطباق املبنــي عــى
التعصــب القومــي
شــهدت مدينــة يافــا عــى مــر الســنوات موجــات عــدة
مــن االســتطباق رافقهــا العبــون اجتماعيــون أعــادوا اكتشــاف
املدينــة مــن جديــد :رياديــون بلديــون وفنانــون ،مبــادرون
وأصحــاب رؤوس أمــوال ،برجوازيــون بوهيميــون (،)bobo
ُمرتَفــون ،وطــاب جامعيــون ،نشــطاء يســاريون وكومونــات
تعاونيــة (مثــل صداقــة ـ رعــوت) .وخــال العقد األخــر أتى إىل
املدينــة املختلطــة العــب ســيايس جديــد ـ ا ُملسـتَط ِبق املتعصــب
قومي ـا ً ـ رســخ قوتــه وعززهــا تحــت الســطح حتــى أحــداث
أيــار  .2021هــذا الالعــب هــو نتــاج ســرورة متدحرجــة
وســعت الحركــة االســتيطانية خاللهــا املــروع االســتعماري
مــن املناطــق (الفلســطينية) إىل املناطــق الحدوديــة الداخليــة يف
وســط البــاد ســعيا ً منهــا إىل «االســتيطان يف القلــوب».
شــكّلت موضعــة يافــا كهامــش ملركــز البــاد وســرورات
االســتطباق أساس ـا ً لتحقيــق أهــداف عرقيــة ـ قوميــة بغــاف
نيــوـ ليــرايل مــن التعدديــة املدينيــة والتعدديــة الثقافيــة .فقــد
أطلــق املســتوطنون مبــادرات ومشــاريع تحــت مســميات
رعويــة مثــل «بيــت الحــب والصــاة عــى البحــر»« ،مالمســة
الريــح»« ،نــيء يافــا» و»الهبــوط إىل أعــى» ،التــي جمعــت

بــن خطــاب التنــوع الثقــايف واملشــاركة االجتماعيــة والخطــاب
القومــي املتعصــب للهويــة اليهوديــة ،وامللكيــة ،والديــن
والتعليــم .لكــن بينمــا جــاء املســتوطنون مزوديــن بأجنــدة
واضحــة ،أدى اللقــاء مــع املدينــة املختلطــة يف واقــع نيــوـ
ليــرايل إىل عــدم تركيزهــم أنمــاط عملهــم واســتيطانهم ،وهــو
مــا تحــول فيمــا بعــد إىل اســراتيجية فعالــة وجيــدة التجهيــز.
أثــارت املجمعــات الســكنية املنفصلــة التــي روج لهــا
املســتوطنون خــال الســنوات األوىل مــن اســتيطانهم موجــة
احتجــاج محليــة ومعــارك قضائيــة متواصلــة .يُضــاف إىل
ذلــك أزمــة الســكن وارتفــاع أســعار العقــارات يف يافــا ،ممــا
جعــل مــن الصعــب رشاء مســاكن بصــورة منظمــة يف الجــوار.
زد عــى ذلــك أن مواصفــات املســتوطنني ،وتفضيالتهــم
وقدراتهــم االســتهالكية املختلفــة قــد شــجعت الالمركزيــة
يف الحيــز البلــدي .وقــد بــرز النمــط الالمركــزي بصــورة
واضحــة يف طابــع نشــاط أعضــاء النــواة التوراتيــة أيضــاً:
يف تأســيس جمعيــات وهيئــات مختلفــة ،ترأســها عــدد مــن
النشــطاء وليــس شــخصية مركزيــة واحــدة .وســواء أكان
األمــر اســراتيجية مخططــة ومعتمــدة أم ســلوكا ً اضطراري ـاً،
فقــد منحهــم توزيــع املســتوطنني يف املنطقــة الســيطرة عــى
عــرات املراكــز واملؤسســات البلديــة (كُنــس ،مراكــز جماهريية
وغريهــا) ،فضــا ً عــن ســهولة الوصــول إىل قطاعــات أخــرى
مختلفــة يف املدينــة وقــدرة عــى التأثــر الحاســم عــى العالقــات
بــن املجموعــات الســكانية .وقــد بــرزت قوتهــم هــذه ،بشــكل
خــاص ،عــى خلفيــة عددهــم القليــل نســبياً.
اكتســب االســتطباق املتعصــب قوميــا ً املزيــد مــن القــوة
املكاني فحســب،
ليــس بســبب الواقــع النيــو ليــرايل وانتشــاره
ّ
وإنمــا بســبب التعبئــة السياســية واأليديولوجيــة التــي شــكلت
محركــه املركــزي ،بصــورة أساســية .وبكونــه كذلــك ،فقــد
أثــار معارضــة محليــة ،ليســت طبقيــة فقــط وإنمــا عِ رقيــة ـ
قوميــة أيض ـاً .وقــد انفجــرت هــذه املعارضــة بكامــل قوتهــا
يف ربيــع العــام  .2021يف شــهر نيســان ،بعــد حادثــة العنــف
التــي جــرى االعتــداء خاللهــا عــى رؤســاء املدرســة الدينيــة
التوراتيــة ،نــر منظمــو املظاهــرة االحتجاجيــة بيان ـا ً قالــوا
فيــه« :نحــن نتواجــد هنــا هــذا املســاء للتعبــر عــن تضامننــا
مــع ســكان يافــا األصليــن الذيــن تــم إقصاؤهــم إىل الخــارج
مــن قبــل النويــات التوراتيــة ذات األيديولوجيــا االســتعمارية
املعلنــة التــي تســعى إىل التهويــد مــن جهــة ،ومــن قبــل
أصحــاب رؤوس األمــوال مــن جهــة ثانيــة .هــؤالء يتلقــون
الدعــم املبــارش مــن بلديــة تــل أبيــب ،ومــن وزارة البنــاء
واإلســكان ومــن رشطــة إرسائيــل ويطبقــون سياســة شــاملة

تدفــع نحــو الحــد األقــى مــن تهويــد املدينــة وتحويلهــا
إىل منطقــة يملكهــا العُــر األعــى األبيــض وا ُملتخــم».34
ومؤخــراً ،عُــرض فيلــم «شــهادات أيــار  »2021ـ مجموعــة
مــن الشــهادات أدىل بهــا ســكان فلســطينيون مــن يافــا واللــد
يوجهــون فيهــا أصابــع االتهــام إىل املســتوطنني والرشطــة.
هــل كان العنــف الــذي تفجــر بــن املجموعتــن يف يافــا يف
نيســان وأيــار  2021نتــاج القاعــدة البنيويــة التــي أرســتها
النــواة التوراتيــة ،كمــا يدعــي الســكان الفلســطينيون؟ هــل
كان الوجــود االســتيطاني يف املدينــة املقســمة ســيكون مؤثــرا ً
إىل هــذه الدرجــة الحاســمة لــوال تاريــخ االســتطباق الليــرايل
يف يافــا؟ مــا زال مــن املبكــر الجــزم بهــذا الشــأن ،إال أن
الوقائــع والنتائــج التــي تراكمــت بــن أيدينــا تشــر بصــورة
واضحــة إىل ســرورات مرتابطــة ومتداخلــة بــن التجديــد
الحــري بأبعــاده االقتصاديــة ،والتخطيطيــة واملؤسســاتية،
والتطــرف الراديــكايل الســيايس ونــوع جديــد مــن التعبئــة
االجتماعيــة .وقــد أرشنــا يف هــذه املقالــة إىل ســرورة التبلــور
التاريخــي للمــزج الهجــن بــن االســتطباق االقتصــادي
والفاعليــة االســتعراقية ـ وهــو مــا أســميناه «اســتطباق
التعصــب القومــي».
يبـ ّ
ـن هــذا البحــث أن العنــف الــذي انفجــر يف يافــا يف
نيســان وأيــار  2021لــم ينشــأ مــن العــدم وال مــن فــراغ.
يشــر التحليــل السوســيولوجي إىل قاعــدة ترتســخ وتتعــزز
وتشــكل تهديــدا ً للنســيج االجتماعــي الدقيــق والهــش يف
مدينــة يافــا .عــى عكــس املســتطبقني الليرباليــن ،ينبــع
تأثــر أعضــاء النــواة التوراتيــة الحاســم عــى الحيــز
مــن تاريــخ متواصــل مــن التوســع يف املدينــة يدمــج بــن
التوجهــات االقتصاديــة والسياســية .وتشــر االحتجاجــات
الشــعبية إىل مفاهيــم ومواقــف متناقضــة بشــأن «الحــق يف
املدينــة» :فبينمــا يعتــر الســكان العــرب النــواة التوراتيــة
خصمــا ً خارجيــا ً جــاء ملحــو وجودهــم الجماعــي يف يافــا،
يطالــب املســتوطنون املتدينــون ـ القوميــون بحق االســتيطان
يف املدينــة التــي كان الحاخــام كــوك الحاخــام الرئيــس فيهــا
يف بدايــات القــرن العرشيــن .وقــد تناولــت هــذه املقالــة
النــواة التوراتيــة بحــد ذاتهــا وعالقاتهــا مــع املجموعــات
الســكانية املختلفــة يف يافــا .وال تــزال ثمــة حاجــة إىل املزيــد
مــن البحــث لدراســة وجهــات نظــر املجموعــات الســكانية
نفســها ومواقفهــا حيــال النــواة التوراتيــة وتأثريهــا عــى
نســيج الحيــاة يف املدينــة.
(ترجمها عن العربية :سليم سالمة)
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المحو والمقاومة في «مدينة جريحة»

شــهد أيــار  ،2021الــذي أمــاط اللثــام عــن التناقضــات
التــي اعــرت الصــورة التــي تصــ ّور بلديــة تــل أبيب-يافــا
نفســها فيهــا كمــا لــو كانــت نموذجًــا ليرباليًــا للتعايــش،
تصا ُعــد حــدة أعمــال العنــف بــن اليهــود والفلســطينيني ،التــي
بلغــت ذروتهــا يف خــروج حشــود غاضبــة  -مثلمــا كان عليــه
الحــال يف «املــدن املختلطــة» األخــرى يف إرسائيــل .وقــد صكّــت
الســلطات الربيطانيــة يف فلســطني االنتدابيــة مصطلــح «املــدن
املختلطــة» لكــي يتســنى لهــا تحديــد عــدد الســكان املحليــن
وبســط ســيطرتها عليهــم .وبعــد أن اســتُخدم هــذا املصطلــح
لوصــف األحيــاء اليهوديــة يف املــدن الفلســطينية يف بــادئ األمــر،
غــدا اليــوم يعـ ّرف حالــة انعكــس مســارها وانقلــب رأسً ــا عــى
عقــب ( .)Yacobi, 2002, 2009وقــد طغــى عــى الخطــاب العــام
اإلرسائيــي بوجوهــه املتعــددة إحســاس باالســتغراب واملفاجــأة
مــن الطريقــة التــي انتــرت فيهــا أعمــال العنــف وامتــدّت

مــن القــدس إىل غــزة  -وهمــا موقعــا املواجهــة اللــذان يفوقــان
غريهمــا يف جالئهمــا ووضوحهمــا  -لتعكّــر صفــو التعايــش
الــذي بــدا ســلميًا يف ظاهــره يف املــدن املختلطــة ،كمدينــة يافــا.
ومــع ذلــك ،فعندمــا تحــ ّول انتبــاه عامــة النــاس إىل النضــال
الــذي يخوضــه الســكان الفلســطينيون يف حــي الشــيخ ج ـ ّراح
بالقــدس يف مواجهــة إخالئهــم مــن منازلهــم ،كان الفلســطينيون
يف يافــا يحتجــون باملثــل عــى موجــة مــن أعمــال الهــدم التــي
نُفــذت عــى مــدى األشــهر التــي ســبقت أيــار  .2021فقبــل
ذلــك بســنة ،رشعــت بلديــة تــل أبيب-يافــا يف أعمــال البنــاء
والتشــييد يف مقــرة اإلســعاف اإلســامية العتيقــة يف يافــا لكــي
تقيــم مــأ ًوى للمرشديــن عــى أنقاضهــا 1.وردًا عــى ذلــك ،خــاض
الفلســطينيون مــن أبنــاء مدينــة يافــا موجــات مــن االحتجاجــات
عــى مــدى شــهرين ،وعمــدوا إىل اســتخدام تكتيــكات عنيفــة
مــن قبيــل إلقــاء الحجــارة وإغــاق الطــرق ،إىل جانــب تقديــم

* طالبة دكتوراة يف دائرة اآلثار بجامعة كامربدج.

 1دمــرت إرسائيــل منــذ العــام  1948املئــات مــن املقابــر اإلســامية يف
شــتى أرجــاء البــاد (.)Breger et al., 2013
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اســتعراضات تلفــت األنظــار عــى غــرار وضــع رضوح رمزيــة
بجــوار مبنــى البلديــة أو إقامــة صلــوات الجماعــة عــى مقربــة
مــن املقــرة لتؤكــد مــن جديــد رمزيــة القداســة التــي تكســوها
(انظــر الصــورة  .)1و ُووجهــت هــذه االحتجاجــات بأفــراد
الرشطــة املســلحني وقنابــل الصــوت التــي أســفرت عــن إصابــة
فتًــى فلســطيني ،عمــره  14عامًــا ،كان يمــر بالقــرب منهــا
بجــروح .ويف شــهر أيــار  ،2022افتُتــح مــأوى املرشديــن يف
مراســم رســمية عــى أنقــاض املقــرة وأرضهــا.
يف ســبيل اســتبدال مسـمّى «املدينــة املختلطة» بمفهــوم يلمّح
إىل مثــل هــذه االعتــداءات عــى أجســاد الفلســطينيني وحيزهــم
وتراثهــم ،يوظــف الباحثــون مصطلحــات «اإلثنوقراطيــة
الحرضيــة» ( ،)Yiftachel and Yacobi, 2003أو «حــدود املناطــق
الحرضيــة» ( ) ,Pullanأو «التعايــش املص َ
طنــع» (Monterescu,
 .)2015ويســتعري هــذا املقــال املصطلــح الــذي وضعتــه كاريــن
إي .تيــل (« )Till, 2012املدينــة الجريحــة» لتســليط الضــوء
عــى التاريــخ املديــد الــذي ي َِســم االســتعمار واإلقصــاء وأعمــال
العنــف التــي تقرتفهــا الدولــة وال تلقــي فكــرة التعايــش لهــا
بـ ً
ـال وال تحفــل بهــا  -ولإلشــارة يف الوقــت نفســه إىل إمكانيــة
تفكيــك االســتعمار .لقــد خضعــت يافــا ،التــي ت ُ َعـ ّد واحــدة من
أقــدم املــدن الســاحلية يف العالــم ،لالحتــال أكثــر مــن ثالثــن
مــرة .ويف أعقــاب الحــرب التــي اندلعــت بــن العــرب وإرسائيــل
يف العــام  ،1948جــرى ضــم املدينــة إىل أكــر حــارضة يف
إرسائيــل وباتــت جــزءًا مــن بلديــة تــل أبيــب -يافــا املوحــدة
(عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مصنفــة لتبقــى جــزءًا مــن إقليم
فلســطني بموجــب القــرار  181الصــادر عــن األمــم املتحــدة
يف العــام  .)1947وكلمــة «يافــو» هــي الكلمــة العربيــة التــي
تعنــي يافــا ،وتتمايــز عــن الكلمــة العربيــة «يافــا» وتختلــف
ـري عــى هــذا االســم إخضــاع
عنهــا 2.عكــس التغيــر الــذي أُجـ َ
املدينــة إخضا ًعــا تا ًمــا الحتــكار املــكان عــى يــد اليهــود وآليات
التصميــم التــي ابتدعوهــا لغايــات محــو هويتهــا وتاريخهــا
الفلســطينيني وطمســهما (.)LeVine, 2005; Monterescu, 2015
وبمــا يتمــاىش مــع قانــون أمــاك الغائبــن ،أُبرمــت العقــود
مــن الباطــن بشــأن املنــازل التــي أُخ ـي َ أصحابهــا منهــا مــع
رشكــة عميــدار لإلســكان ،وهــي رشكــة شــبه خاصــة وشــبه
عامــة ،واسـتُخدمت تلــك املنــازل للوفــاء باالحتياجــات الســكنية
املرسحــن
لالجئــي الحــرب وســكان األحيــاء الفقــرة والجنــود َّ
مــن خدمتهــم العســكرية واملهاجريــن مــن اليهــود (Golan,
 .)2009وقــد صنــف هــذا القانــون ،الــذي سُ ـ ّن يف العــام ،1950
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 2بعــد بيــان هــذا التمييــز الــداليل الــذي يكتــي طابعًــا سياســيًا،
يســتخدم املقــال مســمى «يافــا».

الالجئــن الفلســطينيني الذيــن ُهجِّــروا مــن ديارهــم يف أثنــاء
الحــرب باعتبارهــم «غائبــن» وصنــف ممتلكاتهــم عــى أنهــا
«أمــاك غائبــن» تعــود ملكيتهــا للدولــة .وكان ذلــك جانبًــا
مــن إجــراءات أوســع يشــر الفلســطينيون إليهــا بمســمى
النكبــة  -التــي أفضــت بهــم إىل ضيــاع أرض وطنهــم واقتــاع
مــا نســبته  80يف املائــة منهــم وترحيلهــم مــن ديارهــم عندمــا
أقيمــت دولــة إرسائيــل عــى مســاحة بلغــت نســبتها  78يف
املائــة مــن أرض فلســطني االنتدابيــة (Sa’di and Abu-Lughod,
 .)2007ويصــف عــدد ليــس بالقليــل مــن الباحثــن ،بمــن
فيهــم املؤرخــون اإلرسائيليــون الذيــن ينتمــون إىل الحركــة
التصحيحيــة ،النكبــة عــى أنهــا «تطهــر عرقــي» (Morris et
 .)al., 2004; Pappe, 2007وصـ ّك ســاري حنفــي ()Hanafi, 2006
عبــارة «تطهــر املــكان» لوصــف اإلبــادة املكانيــة التــي انطــوت
عليهــا هــذه اإلجــراءات.
وحســبما يبيّنــه هــذا املقــال ،فــإن عمليــة املحــو هــذه ال
تــزال جاريــة عــى قــدم وســاق يف يافــا ،ويغذيهــا ويذكيهــا
يف ذلــك املنطــق النيوليــرايل القائــم عــى تأهيــل األحيــاء
القديمــة وتجديــد املناطــق الحرضيــة .وبتطبيــق مــا يشــر
إليــه إدوارد ســعيد ( )Said, 1994بمســمى «التحليــل الطباقــي»
للحيــز الحــري ،يتتبــع املقــال كذلــك أشــكال املقاومــة التــي
تثــور يف وجــه هــذه الهيمنــة االســتعمارية  -والتــي تــراوح
مــن اللقــاءات التــي تعقدهــا املجتمعــات املحليــة والجــوالت
املصحوبــة باملرشــدين إىل أعمــال تكتــي طاب ًعــا سياسـيًا أكثــر
جــاءً ووضو ًحــا 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 أوجُــه املنطــق الــذي يقــف وراء
االســتعمار والقوميــة والنيوليرباليــة ويتعــارض بعضهــا مــع
بعــض – حســبما يتجســد ذلــك يف وجهــات نظــر أولئــك الــذي
يخضعــون لــه ويف قدراتهــم .ســوف نعمــد إىل إيــراد ملحــات
موجــزة مــن تلــك الجــوالت واجتماعــات التخطيــط وأحــداث
االحتجاجــات لتوضيــح مــؤرشات األداء اإلجمــايل واللقــاءات
والتدخــات اإلبداعيــة التــي تنطــوي عليهــا .ففــي املقــام األول،
يســتعرض املقــال مراجعــة تشــمل الكتابــات ذات الصلــة
التــي تتنــاول موضــوع تأهيــل األحيــاء القديمــة ،ثــم ينطلــق
مــن هــذا االســتعراض إىل دراســة الطريقــة التــي تصطــدم
فيهــا إجــراءات تأهيــل األحيــاء مــع إجــراءات االســتعمار يف
يافــا .ويختتــم املقــال ببيــان الطريقــة التــي ال تنفــك أشــكال
املقاومــة تفــي فيهــا إىل تقويــض العمــل عــى «تهويــد» يافــا.

الصورة  :1تصوير كاتز واي.2020 .

عىل املوقع اإللكرتوني.https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5747021,00.html :

نقطة التقاطع
بين تأهيل األحياء القديمة واالستعمار

عــاد ًة مــا يُفهــم تأهيــل األحيــاء القديمــة عــى أنــه يعنــي
عمليــة يح ّركهــا دافــع اقتصــادي بصفــة رئيســة ،حيــث تعمــل
إعــادة االســتثمار عــى تغيــر البيئــة املبنيــة التــي يشــغلها
قطــاع أفقــر مــن قطاعــات املدينــة ويحــل ســكان يتمتعــون
بمركــز اجتماعــي واقتصــادي أعــى شــأنًا محــل الســكان
املوجوديــن يف تلــك البيئــة ( .)Clark, 2005ومــع ذلــك ،تلقــي
ـي «الســوق الحــرة»
الدراســات التــي تتجــاوز حــدود مصطلحـ ْ
و«التجديــد» النيوليرباليـ ْ
ـن 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 القــري الــذي يطــال املجتمعــات املحليــة
التــي تعانــي معانــا ًة طويلــة ومزمنــة مــن ســحب االســتثمارات
منهــا وتهميشــها ( .)Stabrowski, 2014; Wallace, 2015وقــد

أمعــن الباحثــون الذيــن يطبقــون نه ًجــا أعـ ّم يف نقــد مــا بعــد
االســتعمار عــى صعيــد الدراســات الحرضيــة يف إضفــاء طابــع
ســيايس عــى هــذا املفهــوم ،حيــث يتجســد ذلــك يف الدعــوة
إىل تجــاوز حقــول املعرفــة األورو-أمريكيــة والســماح للمــدن
مــن شــتى أرجــاء بلــدان الشــمال والجنــوب التــي تقــوم هــوة
فارقــة بينهــا لكــي تحظــى بموطــئ قــدم يف نظريات الدراســات
الحرضيــة عــى أســاس املســاواة فيمــا بينهــا (Baumann and
;Yacobi, 2022; Edensor and Jayne, 2012; Mcfarlane, 2010
 .)Robinson and Roy, 2016فعــى ســبيل املثــال ،يعــرض جيــف
غارمانــي وماثيــو ريتمشــوند ()Garmany and Richmond, 2016
املصطلــح الربازيــي ««[ »higienizaçãoالنظافــة الصحيــة»]
للتنظــر لشــكل معــن مــن أشــكال التهجــر الحــري الــذي
يسرتشــد بــإرث االســتعمار والتقســيمات العرقيــة والطبقيــة
والطابــع الشــكالني .وممــا ينــزع الطابــع املركــزي عــن نظريــة
تأهيــل األحيــاء القديمــة أن األبحــاث تضعهــا يف إطــار أداة مــن
أدوات الهيمنــة االســتعمارية االســتيطانية وإضفاء الطابــع

27

عدد ٨٦

ُ
تقــوم هــذه الدراســة فــي أساســها علــى بحــث أجــري علــى مــدى ثالثــة أعــوام حــول
سياســة الجــوالت التراثيــة فــي مشــاهد التهجيــر القســري .وتســتند المنهجيــة إلــى
طرائــق كميــة ونوعيــة قائمــة علــى المشــاركة والتعــاون .ومــن جملــة هــذه الطرائــق
ِّ
إجــراء مقابــات غيــر رســمية «فــي أثنــاء المشــي» مــع منظمــي هــذه الجــوالت
والمشــاركين فيهــا مــن أجــل العمــل المشــترك علــى توليــد المعــارف مــع النشــطاء
وتوثيــق معارفهــم وتجاربهــم الراهنــة.
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اإلقليمــي عــى حســاب الجماعــات التــي تصنَّــف تصني ًفــا
عرقيًــا والجماعــات األصالنيــة (;Addie and Fraser, 2019
.)Blatman-Thomas and Porter, 2019; Kent-Stoll, 2020
ويف ســياق «املــدن املختلطــة» يف إرسائيــل ،تالحظ الدراســات
ذات العالقــة كيــف أن طــرد النــاس عــى أســاس إثنــي
وبتشــجيع مــن الدولــة يتغلغــل يف املــروع االســتعماري الــذي
يســعى إىل بســط ســيطرة اليهــود عــى اإلقليــم وضمــان
تفوقهــم الديمغــرايف فيــه (Shmaryahu-Yeshurun and Ben-
 .)Porat, 2021; Yacobi and Milner, 2022وإىل جانــب إعــادة
التوجــه نحــو املعرفــة املســتمدة مــن بلــدان الجنــوب ،يوظــف
تحــول مهــم آخــر يف نطــاق األبحــاث املنهجيــات التشــاركية
لتدويــن مجريــات الحيــاة اليوميــة واملشــاركة السياســية
التــي ينخــرط فيهــا أولئــك الذيــن يخضعــون إلجــراءات
تأهيــل األحيــاء القديمــة وتحســينها .فمثـ ً
ـا ،تبـ ّ
ـن نكــي لــوك
وماريــا كايــكا ( )Luke and Kaika, 2019كيــف أن مستشــ ًفى
يعــود إىل الحقبــة الفكتوريــة ويقــع يف رشق مانشســر قــد
أصبــح ،إذ واجــه الهــدم ،مــن جملــة البنــى التحتيــة املكانيــة
التــي تــرب جذورهــا يف التقاليــد االجتماعيــة وترمــز إىل
الرصاعــات التــي يخوضهــا املجتمــع املحــي يف مواجهــة تأهيــل
أحيائــه القديمــة ومناهضتــه ،ممــا ّ
يــر تشــكيل إحســاس
بهويــة الطبقــة العاملــة واســتمرارية املجتمــع املحــي ودوامــه.
ويكشــف تشيســر أنطونيــو أرســيال ( ،)Arcilla, 2022يف
الدراســة التــي يتنــاول فيهــا مانيــا يف الفلبــن ،النقــاب عــن
تاريــخ املعــارف السياســية التابعــة التــي تشــكلت يف ســياق
حــركات الــراع التــي ثــارت يف وجــه تأهيــل األحيــاء القديمــة،
ويلقــي الضــوء عــى اإلشــارات السياســية الثانويــة ،مــن قبيــل
إقامــة الحواجــز وإشــغال املســاكن .ومــن األدلــة األخــرى
التــي تثبــت هــذا املخــزون الغنــي مــن التكتيــكات املرعيــة يف
الرصاعــات التــي تناهــض تأهيــل األحيــاء القديمــة الدراســة
التــي وضعتهــا مانيســا إم .مهــاراوال ()Maharawal, 2021
حــول ظهــور حركــة «حصــار حافــات غوغــل» (Google bus

 )blockadesيف االحتجاجــات التــي خرجــت ملناهضــة تأهيــل
األحيــاء القديمــة يف ســان فرانسيســكو كصــورة مــن صــور
«نشــاطية البنــى التحتيــة» التــي تجمــع بــن الرصاعــات
يف ســبيل الســكن والعدالــة العرقيــة والبيئيــة .ومــع ذلــك،
ففــي ســياق «املــدن املختلطــة» يف إرسائيــل ،ثمــة نقــص يف
مثــل هــذا التحليــل الــذي يتوخــى قــد ًرا أكــر مــن الدقــة،
والــذي يوظــف املنهجيــات اإلثنوغرافيــة التشــاركية لتســجيل
القــدرات واملعــارف السياســية عــى الوجــه الــذي تتب ـدّى فيــه
يف الرصاعــات املناهضــة لتأهيــل األحيــاء القديمــة .تســعى
هــذه الدراســة إىل معالجــة هــذه الثغــرة وس ـدّها واإلســهام يف
األبحــاث التــي ت ُ َع ـ ّد يف مجــال تأهيــل األحيــاء واملقاومــة التــي
تثــور يف وجههــا حســب الســياق الــذي تنــدرج فيــه ضمــن
اإلرث األعــ ّم لالســتعمار والتهجــر القــري.
ُ
تقــوم هــذه الدراســة يف أساســها عــى بحــث أجــري
عــى مــدى ثالثــة أعــوام حــول سياســة الجــوالت الرتاثيــة يف
مشــاهد التهجــر القــري .وتســتند املنهجيــة إىل طرائــق كميــة
ونوعيــة قائمــة عىل املشــاركة والتعــاون .ومــن جملــة هــذه
الطرائــق إجــراء مقابــات غــر رســمية «يف أثنــاء املــي» مــع
من ِّ
ظمــي هــذه الجــوالت واملشــاركني فيهــا مــن أجــل العمــل
املشــرك عــى توليــد املعــارف مــع النشــطاء وتوثيــق معارفهــم
وتجاربهــم الراهنــة ،واملشــاركة يف اجتماعــات التخطيــط
التــي يعقدونهــا والجــوالت التــي يخرجــون فيهــا بصحبــة
املرشــدين وتوثيقهــا ،ناهيــك عــن جمــع البيانــات النوعيــة
وإعــداد التحليــات التــي تتنــاول أشــكال الخطــاب املتداولــة يف
اجتماعــات البلديــة وصورهــا ،والتغطيــة اإلعالميــة ،والتوثيــق
البــري واملخططــات املعماريــة .ســوف نعمــد إىل إيــراد ملحات
موجــزة مــن تلــك الجــوالت واجتماعــات التخطيــط وأحــداث
االحتجاجــات لتوضيــح مــؤرشات األداء اإلجمــايل واللقــاءات
والتدخــات اإلبداعيــة التــي تنطــوي عليهــا .ففــي املقــام األول،
يســتعرض هــذا املقــال مراجعــة تشــمل النقاشــات ذات الصلــة
التــي تتطــرق إىل التهجــر القــري بســبب النــزاع اإلثنــي

َّ
تثبــت الجــوالت السياســية التــي تنظــم بصحبــة المرشــدين فــي يافــا ،ناهيــك عــن
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
يحمــل اســم مالكــه األصلــي وقــد ُتــرك سـ ً
ـليما دونمــا تغييــر بفضــل مــا يشــمله مــن
خصائــص زخرفيــة (الصــورة  .)3وتعتمــد هــذه الجــوالت علــى مثــل هــذه البصمــات
المكانيــة «التــي تحمــل االدعــاء المقابــل الــذي يرفعــه الســكان األصالنيــون» وتنقلهــا.
القومــي وتأهيــل األحيــاء القديمــة ،ويدعــو إىل إيجــاد قــدر
أكــر مــن التكامــل بــن محــاور هــذا التحليــل .ثــم ينطلــق
املقــال مــن هــذا االســتعراض إىل دراســة الطريقــة التــي
تصطــدم فيهــا هــذه اإلجــراءات يف يافــا .ويثبــت املقــال ،بعــد
ذلــك ،كيــف أن املقاومــة بأشــكالها ال تنفــك تقــ ّوض العمــل
عــى «تهويــد» هــذه املدينــة.

مسارات المحو والحماية واالستعمار في يافا
يشــدد يوســف عصفــور ،وهــو أحــد أبنــاء الجيــل الثانــي
مــن املهجَّريــن مــن يافــا ،منــذ البدايــة ،عــى أن الجــوالت
التــي ينظمهــا تطمــس الحــد الفاصــل بــن تجربــة تعليميــة
يخوضهــا الســائح وتكتيــك مــن تكتيــكات النشــاطية ،ويــرح
ً
«أهــا بكــم يف جولــة يافــا  -ستســألون أنفســكم يف
بقولــه:
جميــع مراحــل هــذه الجولــة :هــل يصطحبكــم يوســف يف جولة
أم يحــارب الروايــة الصهيونيــة؟» وقــد اســتهل عصفــور ،وهــو
أســتاذ يــد ِّرس التاريــخ ،اســتضافة جــوالت املــي يف العــام
 ،1996باعتبارهــا طريقــة تفاعليــة تشــكل مصــدر إلهــام
للمهجريــن الشــباب لكــي يتعلمــوا عــن تاريخهــم وهويتهــم -
التــي ال يــزال الخطــاب اإلرسائيــي ومنهــاج املــدارس العامــة
يف إرسائيــل (بمــا فيهــا املــدارس العربيــة العامــة) يعمــان
عــى إســكاتها حتــى هــذا اليــوم .كمــا ينظــم عصفــور جــوالت
تســتهدف مشــاركني آخريــن وألّــف دليـ ً
ـا إرشــاديًا يســتند إىل
الجــوالت التــي صمّمهــا هــو بنفســه .يبـ ّ
ـن عصفور أن شــعوره
بــأن يافــا ال تفتــأ «تُســحب مــن تحــت قدميــه» يبـ ّ
ـث الحــزن
يف نفســه ويدفعــه إىل أن يكــون «أكثــر مــن ناشــط» .وكشــاهد
عــى االختفــاء املتواصــل ،نــزور موقــع مصنــع فلســطيني
ســابق لكــي نشــاهد يافطتــه األصليــة التــي بقيــت ســليمة لــم
تشــبها شــائبة .لكننــا عندمــا نصــل إىل هــذا املصنــع نكتشــف
أن موق ًعــا للبنــاء يخفيــه ،ورسعــان مــا ســيجري محــو هــذه
البنايــة وطمســها عــن بكــرة أبيهــا .يقــول عصفــور «إنــك

تــرى كيــف يدمــرون الروايــة »،ويضيــف قائـ ً
ـا« :ال أزال أعيــش
يف خــوف مــن أن تختفــي كلهــا» .وندخــل خلســ ًة إىل هــذا
املوقــع ونتســلق ســياجًا لكــي نلتقــط بعــض الصــور .بذلــك،
تبــن الجولــة التــي ينظمهــا عصفــور مــدى وضــوح التجديــد
يف العمــل الــدؤوب عــى محــو يافــا الفلســطينية وطمــس
معاملهــا .وحســبما يؤكــده عصفــور« ،ليــس ثمــة حواجــز يف
يافــا ،وال لغــة عربيــة وال تاريــخ ،وهــذه العمليــة الرسيعــة
التــي تســتهدف تغيــر املــكان عمليــة كبــرة ،إنهــا النكبــة».
وبنــاءً عــى ذلــك ،تســجل جولــة عصفــور حركــة دائمــة ال تفرت
بــن املــايض والحــارض ،حيــث تشــهد عــى تاريــخ مؤلــم وعــى
تجلياتــه الراهنــة .وحيــث نواصــل املــي ،يشــر عصفــور إىل
وجــود جيــوب يهوديــة نيوليرباليــة فارهــة تحيــط بهــا األحيــاء
الفلســطينية التــي باتــت تتضــاءل وتنحــر ويقــول« :اآلن
نشــعر بتأهيــل األحيــاء القديمــة».
ويســأل عصفــور ،يف محطــة أخــرى« ،هــل ســبق أن
ســمعتم بهوســتل يافــا القديمــة؟ الجميــع يحبونــه ،ولكــن
ثمــة قصــة محزنــة تنطــوي عــى طمــس الهويــة هنــا ،ألنــه
ً
منــزل يعــود لفلســطينيني» .وحســب التفســر الــذي
كان
يســوقه عصفــور ،تتضمــن العمليــة الشــاملة التــي تســتهدف
تأهيــل األحيــاء القديمــة يف يافــا بع ـدًا إثنيًــا وقوميًــا إضافيًــا،
ويســتطرد القــول «إن أشــد مــا يبعــث األىس يف النفــس أنــك
تجــد أن امللكيــة اليــوم ،وأولئــك الذيــن يســكنون هنــا ،هــم مــن
اليهــود اليســاريني  -أنــا مــن أنصــار التعايــش ،ولكــن هــذا
التعايــش يأتــي عــى حســاب حقيقــة محــددة».
ويف أثنــاء جولــة مــي نظمهــا عبــد أبــو شــحادة ،وهــو
مــن أبنــاء الجيــل الثالــث مــن املهجريــن ورئيــس قائمــة
يافــا يف مجلــس بلديــة تــل أبيب-يافــا ،ســأل أحــد املشــاركني
«مــاذا تقــول لشــاب إرسائيــي يهــودي يريــد أن يســكن يف
يافــا؟» ،وأجــاب أبــو شــحادة بقولــه «ال تكــن رومانســيًا»،
وبـ ّ
ـن أن عــددًا ليــس بالقليــل مــن اليهــود الذيــن يعملــون يف
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مجــال تأهيــل األحيــاء وتحســينها ممــن يســعون إىل التعايــش
«يحــرون ويف أذهانهــم تصــور اســترشاقي ملــا يعنيــه الســكن
بجــوار العــرب ،ثــم يكتشــفون أن الســكن عــى مقربــة مــن
تجمــع ســكاني يعصــف الفقــر بــه أمــر محفــوف بالتحديــات
واملصاعــب» .وللتمثيــل عــى ذلــك ،يصــف أبــو شــحادة خال ًفــا
دار حــول الديــوك« ،التــي كانــت عــى الــدوام جــزءًا مــن
يافــا» ،حيــث بــدأ هــذا الخــاف عندمــا اشــتكى أحــد الســكان
اليهــود يف مجموعــة عــى موقــع «فيســبوك» ،متسـ ً
ـائل« :ملــاذا
يُحــر العــرب الديــوك إىل املدينــة؟» ،ورصّح أبــو شــحادة
بقولــه« :حظــي هــذا املنشــور باملئــات مــن التعليقــات ،ثــم
جلــب النــاس مجموعــة مــن الديــوك وأطلقوهــا يف املدينــة».
ويوضــح هــذا األمــر بالنســبة لــه كيــف أنــه «عندمــا يجــري
اســتبعادنا مــن التخطيــط الحــري والطريقــة التــي تشــيَّد
املدينــة بهــا ،فــإن النتيجــة املرتتبــة عــى ذلــك تتمثــل يف انــدالع
االشــتباكات بــن الســكان القدمــاء والجــدد» .ويف الواقــع،
خلــص تقريــر صــدر عــن الكنيســت (وهــو الهيئــة الترشيعيــة
التــي تتألــف مــن مجلــس واحــد يف إرسائيــل) يف شــهر كانــون
الثانــي  2022إىل أن إدارة التخطيــط يف املنطقــة الوســطى مــن
إرسائيــل ولجنــة تخطيــط تــل أبيــب ال تضمــان أي ممثلــن
عــن العــرب فيهمــا 3.ومــن جملــة اإلشــارات السياســية املهمــة
التــي تجســدها هــذه الجــوالت أن تقيــم راب ً
طــا بــن الواقــع
الراهــن لعمليــات اإلخــاء مــن املنــازل والنكبــة.
يبـ ّ
ـن عصفــور أن أرستــه كانــت مــن بــن  3,647فلســطينيًا
لــم يربحــوا يافــا بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا .وعــى
مــدى الســنتني األوليــن ،عمــدت إرسائيــل إىل تركيــز هــؤالء
الفلســطينيني وحشــدهم يف حــي العجمــي ،الــذي أحاطتــه
ِّ
تســر دوريــات
بأســيجة مــن األســاك الشــائكة وكانــت
جيشــها فيــه .وحســب البيــان الــذي يســوقه عصفــور ،بينمــا
كان املهجــرون الفلســطينيون محبوســن يف حــي العجمــي
َ
ومجبيــن عــى الســكن يف عقــارات كانــت ملكيتهــا تعــود
لالجئــن فلســطينيني آخريــن ،جــرى تصنيــف هــؤالء املهجريــن
باعتبارهــم «غائبــن حارضيــن» وأُبرمــت العقــود مــن الباطــن
بشــأن منازلهــم مــع رشكــة عميــدار ،ممــا أفــى إىل «حالــة
تبعــث عــى األىس ،حيــث تســتطيع أن تــرى بيتــك ولكــن ال
يســعك أن تعــود إليــه» .وأُجــرت أرسة عصفــور كلهــا عــى
تقاسُ ــم منــزل عـ ّم أبيــه الــذي يتألــف مــن طابقــن مــع عائلــة
ً
مســؤول
يهوديــة .وباملثــل ،يصــف أبــو شــحادة كيــف أن
إرسائيليًــا زار منــزل أرسة أمــه يف حــي العجمــي وســألها إن
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 3انظــر/ي التقريــر كامـ ً
ـا عــى موقــع الكنيســت اإلرسائيــي عــى الرابــط
التايلhttps://bit.ly/3z1FYgj :

كانــت هــي مــن تملكــه .ويؤكــد أبــو شــحادة أنــه «كان يف
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
املشــاركني يف نــرة ن ّمــت عــن عــدم تصديقــه ذلــك وإنــكاره:
«لــذا لــم يزيــدوا عــن أنهــم تجولــوا حــول منزلكــم وكان هــذا
املنــزل لكــم ،ولكنهــم أخــذوه منكــم؟» ويلخــص أبــو شــحادة
أن هــذا املنــزل «الــذي يُعَــ ّد قلعــة» اليــوم تســاوي قيمتــه
خمســة عــر مليــون شــيكل .ويف املقابــل ،يبــن أبــو شــحادة
«إننــا بدأنــا مــن الصفــر ،فــا يتيــر رأس املــال الــذي يجــب
أن يســاعد النــاس أو كان يف وســعه أن يســاعدهم» .وهــذا يثبــت
كيــف أن أو ُجــه التفــاوت االقتصــادي الراهنــة يف املدينــة تنبــع
مبــارشة مــن تاريخهــا االســتعماري .وحســبما شــدد عليــه أبــو
شــحادة ً
أيضــا ،ال يــزال العديــد مــن الفلســطينيني يخضعــون
لنظــام الحيــازة ذات الحمايــة الخاصــة الــذي تفرضــه رشكــة
عميــدار حتــى هــذا اليــوم .ويجعــل هــذا النظــام أعمــال
التوســعة أو الرتميــم التــي تجــري عــى املنــازل عمـ ً
ـا غــر
قانونــي ويحظــر عــى املســتأجرين أن ينقلــوا ملكيــة منازلهــم
إىل أبنائهــم مــن األجبــال الالحقــة .وبالتــايل ،تعــد أعمــال
الرتميــم 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 .فمثـ ً
ـا ،يصــف أبــو شــحادة كيــف
أن رشكــة عميــدار تجاهلــت الشــكاوى التــي مــا انفكــت ترفعها
إحــدى األرس الفلســطينية التــي يعرفهــا ،والتــي كانــت ســطح
منزلهــا يف حالــة مرتديــة .ويف نهايــة املطــاف ،انهــار ســطح
املنــزل عــى املطبــخ ثــم رممتــه تلــك األرسة  -ولهــذا الســبب،
صــدر األمــر ألفرادهــا بإخــاء املنــزل.
ويضــف أبــو شــحادة أنــه يوجــد يف هــذه اآلونــة نحــو
 1,200أرسة تواجــه اإلخــاء مــن الشــقق التــي تملكهــا رشكــة
عميــدار .ويخصــص القانــون اإلرسائيــي الحــق األول يف رشاء
هــذه الشــقق للمســتأجرين املحميــن ويمنــح قــد ًرا مــن
الخصــم عــى الرشفــات الخارجيــة .ومــع ذلــك ،فــإن االرتفــاع
الهائــل الــذي تشــهده أســعار العقــارات يف يافــا بســبب تأهيــل
األحيــاء القديمــة وتحســينها يعنــي أن هــؤالء املســتأجرين
ال يقــدرون عــى رشاء تلــك العقــارات عــى الرغــم مــن ذلــك
الخصــم .وبذلــك ،يحافــظ قانــون الســوق النيوليــرايل عــى
بقــاء دورات الفقــر والتهجــر والتهميــش التــي طــال أمدهــا
يف يافــا ،والتــي تتقاطــع مــع العالقــات االســتعمارية التــي
تنســجها إرسائيــل .ويف جولــة أخــرى نظمهــا عبــد ســطل،

الصورة  :2مخطط حي العجمي.

عىل املوقع اإللكرتونيhttp://www.tabainfo.co.il/document/260432 :

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.
ومــن الصعوبــة أن يجــد املــرء مــا يربــط بــن هــذا الحــي
الــذي يحبــس جمالــه األنفــاس والتاريــخ املأســاوي الــذي
عاشــه مــن ويــات التهجــر والحصــار ،وليــس ثمــة إشــارات
تــدل عــى هــذا اإلرث املفجــع .ففــي حقيقــة األمــر ،لــم يتحــول
الحــي إىل عقــار ت ُ َحـ ّ
ـث الخطــى إليــه إال يف العقــد األخــر مــن
القــرن املــايض ،وذلــك يف ســياق اإلجــراءات النيوليرباليــة التــي
انطــوت عــى تأهيلــه وتحســينه وتجديــده ،والتــي أطلقهــا
فريــق التخطيــط الحــري التابــع للبلديــة يف يافــا خــال
العــام  .1985فحســبما ورد يف مخطــط حــري أُعِ ـ ّد للمنطقــة
الشــمالية مــن حــي العجمــي (املخطــط رقــم  )2660يف العــام
 ،1990كان الهــدف يكمــن يف «إعــادة تأهيــل حــي العجمــي
لصالــح ســكانه يف الوقــت الراهــن ويف املســتقبل» ،والعمــل
يف الوقــت نفســه عــى «املحافظــة عــى طابعــه الحــري
وخصائصــه املعماريــة املميــزة» (الصــورة  .)2وبنــا ًء عــى
ذلــك ،اعتُمــدت لغــة معماريــة اســترشاقية جديــدة بالتعــاون
مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل اســتقطاب نخبــة اليهــود
وجــذب رأس املــال العاملــي ( .)Monterescu, 2009وخــال
الجولــة التــي نظمهــا ســطل ،زرنــا أحــد الشــواهد عــى هــذا
النمــوذج الرشقــي  -حــي تلــة أندروميــدا املحــاط باألســوار،
والــذي ُشــيِّد يف العــام  1995يف ســياق صفقــة بــن ريــادي
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
ويحاكــي األســلوب املعمــاري املحــي صــدى صــورة رشقيــة

عامليــة ليافــا ،ويعــد يف الوقــت ذاتــه حيًــا جديــدًا وباهــظ
الثمــن ومجه ـزًا بالتدابــر األمنيــة التــي تضمــن انعزالــه عــن
النســيج الحــري .ويضــم حــي أندروميــدا محــاكاة تقلــد
مــا كان شــائعًا يف الحقبــة االســتعمارية ،حيــث تشــكل الرغبــة
يف إيجــاد املشــاهد الطبيعيــة وأســاليب الهندســة املعماريــة
الرشقيــة عامـ ً
ـا رمزيًــا يســهم يف إضفــاء طابــع أصالنــي عــى
املســتوطنني (.)Bhabha 1984

مسارات المقاومة

تثبــت الجــوالت السياســية التــي تن َّ
ظــم بصحبــة املرشــدين
يف يافــا ،ناهيــك عــن كونهــا تشــر إىل عمليــة ممؤسســة
قوامهــا املحــو والطمــس ،أن هــذه العمليــة تجــد مــا يقوضهــا
عــى الــدوام يف العــادات املحليــة والذاكــرة املكانيــة واملقاومــة
املدروســة .فعــى ســبيل املثــال ،يشــر عصفــور إىل نقــش
عربــي عــى عمــود منــزل يحمــل اســم مالكــه األصــي وقــد
تُــرك ســليمًا دونمــا تغيــر بفضــل مــا يشــمله مــن خصائــص
زخرفيــة (الصــورة  .)3وتعتمــد هــذه الجــوالت عــى مثــل
هــذه البصمــات املكانيــة «التــي تحمــل االدعــاء املقابــل الــذي
يرفعــه الســكان األصالنيــون» وتنقلهــا ،حيــث تعمّــر عــى
مــدى الزمــان وتقــاوم مــا ينكــبّ عليــه املســتعمرون مــن
إعــادة كتابــة الحيــز ( .)Wolfe 2006ويف شــاهد آخــر ،يشــر
عصفــور إىل بنايــة ويــرح بأنهــا تمثــل يف هــذه اآلونــة مركـزًا
إرسائيليًــا للســيَنتولوجيا ،وكانــت تضــم يف أصلهــا ســينما
الحمــرا الشــهرية .ويصــف عصفــور كيــف أن فنانــن عربًــا
معروفــن ،مــن أمثــال أم كلثــوم ،صدحــوا بأغانيهــم وقدمــوا
عروضهــم يف هــذا املبنــى الــذي تكســوه الفنــون املزخرفــة،
والــذي صممــه املهنــدس املعمــاري اللبنانــي إليــاس املــر يف
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العــام  .1937وبالتــايل ،تؤمّــن املالمــح املعماريــة أداة تــديل
بشــهادتها وتتقفــى أثــر تــراث حــري محــي جــرى طمســه
عــى املــأ .وخلــص عصفــور إىل القــول عندمــا شــارفت جولتنــا
عــى نهايتهــا« :قــد رأينــا املــدارس ورأينــا صــاالت الســينما
ورأينــا املنــازل  -ولكــن املدينــة تفتقــد عــددًا قليـ ً
ـا من األشــياء
لكــي تكــون حرضيــة .هنــا كان املستشــفى األســكتلندي .لقــد
كانــت هنــاك مستشــفيات وكانــت هنــاك مــدارس» .ويكتســب
اقتفــاء أثــر الســمة الحرضيــة الفلســطينية الضائعــة ذات
القــدر مــن األهميــة يف الجولــة التــي ينظمهــا أبــو شــحادة،
والتــي تتمحــور حــول شــارع واحــد تح ّفــه األشــجار .ووف ًقــا
للتفســر الــذي يســوقه ،فقــد تغــر اســم هــذا الشــارع
بتغــر املســتعمرين الذيــن حلّــوا عــى أرض فلســطني .فقــد
ســماه األتــراك تيمنًــا بالحاكــم العثمانــي جمــال باشــا ،وغــر
الربيطانيــون اســمه وســموه شــارع امللــك جــورج ،ثــم أعــادت
الحكومــة اإلرسائيليــة تســميته باســم شــارع القــدس .واختــار
أبــو شــحادة أن تتمحــور جولتــه حــول هــذا الشــارع باعتبــاره
معْلمًــا يرمــز إىل جميــع العنــارص الرئيســة التــي ينطــوي
التحــول الحــري عليهــا ،بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة والتجــارة
والثقافــة .وحســبما يــرد عــى لســانه« ،تكمــن أهميــة هــذا
الشــارع يف أنــه أول بنــاء حــري ُش ـيِّد يف املدينــة» ،ويالحــظ
أنــه «بُنــي و ُز ِّود بشــبكة مــن الكهربــاء والــرف الصحــي».
وحيــث رسنــا عــى طــول الشــارع املذكــور ،وحالنــا يف ذلــك
يشــبه حــال يوســف إىل حــد بعيــد ،فقــد لفــت انتباهنــا إىل

البنايــات الجميلــة التــي تشــهد عــى الحيــاة الثقافيــة الغنيــة
التــي عاشــتها املدينــة قبــل العــام  ،1948بمــا فيهــا املســارح
وصــاالت الســينما والبنــوك وخدمــات الربيــد .ويالحــظ أبــو
شــحادة ،الــذي كان يؤكــد الطابــع العاملــي الــذي اكتســته
يافــا باعتبــاره ســمة أخــرى مــن ســماتها الحرضيــة ،كيــف
أن البنايــات تعــرض طائفــة متنوعــة مــن التأثــرات املعماريــة
الحرضيــة ،تــراوح مــن الطــراز املــري إىل الطــراز الشــامي
إىل طــراز باوهــاوس األملانــي .وتعمــل هــذه الجــوالت عــى
إثــراء التأريــخ الفلســطيني مــن خــال إعــادة تتبُّــع أثــر اإلرث
الحــري الــذي تزخــر املدينــة بــه وحداثتهــا ،بحيــث يضــم يف
جعبتــه «املناطــق الحرضيــة التــي طالهــا القمــع» ،يف الوقــت
نفســه الــذي تقــوض فيــه االدعــاء الــذي يســوقه الصهاينــة
عــى صعيــد التفــوق الحداثــي والحــري (.)Hassan 2019
وتعــزز هــذه الجــوالت ،مــن حيــث األثــر الــذي تفــرزه يف نفوس
املشــاركني فيهــا ،الهويــة السياســية واملفــردات التي يســتخدمها
الفلســطينيون وتغــر إحســاس اإلرسائيليــن اليهــود باملــكان
وتصوراتهــم التاريخيــة بشــأنه .فعــى ســبيل املثــال ،قــال أحــد
املشــاركني الفلســطينيني« :لقــد انضممــت إىل الجولــة ،وبــدأت
أفهــم هويتــي فه ًمــا أوىف وأبنــي معــاريف السياســية ،وأرسّ ــخ يف
ذهنــي مــا أؤمــن بــه ومــا أحملــه مــن آراء» .وحســب املالحظــة
التــي ســاقها مشــارك آخــر« :إنــه أمــر ال تتعلمــه يف املدرســة،
وهــو أمــر ال يــدور الحديــث حولــه يف الشــارع ً
أيضــا ...يافــا أو
حيفــا ،هاتــان املدينتــان كانتــا مزدهرتــن قبــل العــام .»1948

ويف هــذه األثنــاء ،وصــف مشــارك يهــودي األثــر الــذي أحدثــه
يف نفســه أبــو شــحادة «الــذي تحــدث عــن تاريــخ أرستــه يف
يافــا تحديـدًا واســتخدم هــذا الحديــث سـ ً
ـبيل ليخلــص منــه إىل
الحديــث عــن الصــورة األعــم ،ودمــج ذلــك كلــه ضمــن الواقــع
الراهــن يف يافــا» .لذلــك ،تُطلــع هــذه الجــوالت املشــاركني
فيهــا عــى املفــردات السياســية التــي كانــت دارجــة يف أوســاط
الفلســطينيني وذاكرتهــم الثقافيــة .ومــن األهميــة بمــكان أن
تلــك الجــوالت تضيــف مشــهدًا أعــم مــن النشــاطية التــي
تســعى إىل تأكيــد «الطابــع الفلســطيني الــذي يطبــع» يافــا
بصــورة رمزيــة وماديــة يف آن واحــد .ومــن جملــة الشــواهد
عــى هــذا الواقــع االحتجاجــات التــي جئنــا عــى ذكرهــا أعــاه،
وحملــة أطلقــت مؤخـ ًرا تحــت شــعار «مــن اليــأس إىل األمــل»،
ترمــي إىل ممارســة الضغــط عــى الدولــة والبلديــة لكــي تقدمــا
إعانــة معتــرة تمكــن الفلســطينيني الذيــن يقطنــون يف املنــازل
التــي تملكهــا رشكــة عميــدار مــن رشاء منازلهــم.
وتقــود الرابطــة لرعايــة شــؤون عــرب يافــا ،التــي أنشــئت
يف العــام  ،1979هــذه الحملــة التــي تســعى إىل تعزيــز إصــاح
املجتمــع املحــي ومجابهــة هــدم املنــازل وإخــاء قاطنيهــا منها
يف يافــا بالتعــاون مــع جمعيــة «كلنــا يافــا» العربيــة اليهوديــة.
أســس هــذه الجمعيــة عمــر السكســك ،أحــد قــادة املجتمــع
املحــي الفلســطيني ،يف أعقــاب األحــداث العنيفــة التــي شــهدها
شــهر أيــار  .2021ومنــذ ذلــك الحــن ،يجتمــع أعضــاء الحملــة
يف حديقــة تولــوز بحــي العجمــي للدعــوة إىل إيجــاد حــل عــادل
ملشــكلة اإلســكان يف يافــا .ويتبنــى النشــطاء الفلســطينيون
يف يافــا ،وهــم أقليــة مــن ســكان إرسائيــل ،أســاليب تقــوم
عــى العصيــان وأســاليب براغماتيــة ،تتفــاوت مــن تنظيــم
االحتجاجــات إىل رفــع الطعــون أمــام املحاكــم اإلرسائيليــة
والتعــاون مــع اليهــود القائمــن عــى أعمــال تأهيــل األحيــاء
القديمــة وتحســينها مــن أجــل حشــد الدعــم واملســاندة لحركــة
النضــال التــي يخوضونهــا .ويبــن ســطل ،يف مقابلــة أجريــت
معــه حــول النشــاطية السياســية التــي يعتمدهــا ،تصني ًفــا
يضــم ثالثــة أنــواع متمايــزة مــن الجهــات القائمــة عــى تأهيــل
األحيــاء ،بــدءًا مــن «أولئــك الذيــن يأتــون للســكن عــى حســاب
املجتمــع املحــي املســلم ،ومــن بينهــم طلبــة ’املدرســة الدينيــة
شــيارت موشــيه‘ التــي ال نقبلهــا» .ويصــف هــؤالء  -الذيــن
ينتهجــون نهجًــا إســراتيجيًا يف الدعــوة إىل اعتمــاد الصــورة
املنشــودة لتــل أبيــب باعتبارهــا نموذ ًجــا للتعايــش -يافــا عــى
موقعهــم اإللكرتونــي كمــا لــو كانــت املدينــة التــي «يعيــش
فيهــا اليهــود والعــرب واملســيحيون معًــا يف ســام ووئــام ال
يخفــى عــى املــرء» .ومــع ذلــك ،يالحــظ هــؤالء يف معــرض

التلميــح إىل غايتهــم التــي تكمــن يف «تهويــد» يافــا بأنهــم
يســعون إىل غــرس «روايــة جديــدة وحديثــة تمتــد مــن مهــد
حيــاة اليهــود» 4.وحســبما يؤكــده أبــو شــحادة يف الجــوالت
التــي ينظمهــا ،بينمــا تُعـ ّد الجهــات الليرباليــة اليهوديــة التــي
تتــوىل تأهيــل األحيــاء القديمــة «نتا ًجــا للتخطيــط الحــري،
يريــد املســتوطنون أن يؤثــروا يف التخطيــط الحــري تأثــرًا
منهجيًــا عــى مــدى عقــود» .ومــع ذلــك ،ففيمــا يتصــل بهــذه
الجهــات الليرباليــة القائمــة عــى تأهيــل األحيــاء القديمــة،
يميــز ســطل بــن «أولئــك الــذي يجيئــون للســكن معنــا،
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
مــن التعايــش ،بــل ينضمــون إىل الــراع الــذي نخوضــه يف
مواجهــة إخالئنــا مــن منازلنــا ،وهــو مــا نرحــب بــه» .وهــذا
يشــر إىل فكــرة املقاومــة املشــركة التــي تحــل محــل معادلــة
التعايــش الــذي ال يعــد كافيًــا يف ظــل الظــروف التــي تشــهد
التهجــر واالســتعمار منــذ أمــد بعيــد.
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
رصاع عــام» .وقــد أطلقــوا سلســلة مــن الجــوالت بصحبــة
املرشــدين يف شــهر نيســان  2022مــن أجــل حشــد الدعــم
لهــذا الــراع ،حيــث شــارك فيهــا مــا يربــو عــى ثالثمائــة
شــخص .ويف الشــهر التــايل ،اســتضافت الرابطــة مؤتمــ ًرا
شــارك فيــه ســكان يافــا (اليهــود منهــم والفلســطينيون) .ويف
أثنــاء هــذا املؤتمــر ،أطلــع ممثلــو املجتمــع املحــي النشــطاء
عــى اجتمــاع عقــدوه مــع رئيــس البلديــة رون هولــداي،
الــذي أعــرب عــن اســتعداده لتقديــم العــون واملســاعدة يف
اجــراح حــل ألزمــة اإلســكان يف يافــا ،والتــي يلقــي بالالئمــة
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،
يف مداخلتــه أمــام املؤتمــر ،عــن أربعــن ســنة مــن الــراع
املتصــل باإلســكان ،واســتذكر أن النشــطاء أطلقــوا «انتفاضــة»
املســاكن التــي شــهدت احتــال املنــازل يف يافــا .وبذلــك،
يضــع ســطل هــذه اللحظــة الراهنــة مــن ذلــك الــراع ضمــن
ســياق تاريــخ يحفــل باملقاومــة ،ويضفــي عليــه هالــة مــن
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استكشــف هــذا المقــال ،مــن خــال تحليــل الجــوالت الميدانيــة فــي يافــا وغيرهــا
مــن تكتيــكات المقاومــة الحضريــة ،والعالقــة القائمــة بيــن هيئــات الحكــم المحلــي
والحكومــة المركزيــة ،والحيــز المبنــي ،والتدخــات القائمــة علــى العصيــان التــي
ينفذهــا الســكان األصالنيــون.
الرمزيــة والتوجيــه .ويف املحصلــة ،شــدد ســطل عــى املطالبــة
بضمــان عدالــة اإلعانــات املاليــة بالنظــر إىل أن دولــة إرسائيــل
وبلديــة تــل أبيــب قــد جنتــا أربا ًحــا هائلــة مــن هــدم منــازل
الفلســطينيني وبيــع أراضيهــم لــركات التطويــر الخاصــة.
كمــا تحــدث أحــد القاطنــن يف منــزل تملكــه رشكــة عميــدار
ويواجــه اإلخــاء منــه أمــام املؤتمــر ،وحــث النــاس عــى
املشــاركة يف مســرات االحتجــاج األســبوعية التــي تن َّ
ظــم يف أيــام
الجمعــة ،ورصح بقولــه «إن وجــود النــاس يف الشــارع معنــا
جــزء مــن املعركــة» .وال يــزال الوقــت مبكــ ًرا لتحديــد مــدى
النجــاح الــذي يســجله هــذا الــراع .ومــع ذلــك ،تعــرض
هــذه األشــكال املتباينــة مــن أشــكال املقاومــة فه ًمــا يقــوم عــى
تفكيــك االســتعمار الــذي ترتكــز عليــه الجغرافيــا السياســية
ومواقــع الذاكــرة وأحيــاز املدينــة وأزمنتهــا.

الخالصة
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استكشــف هــذا املقــال ،مــن خــال تحليــل الجــوالت
امليدانيــة يف يافــا وغريهــا مــن تكتيــكات املقاومــة الحرضيــة،
والعالقــة القائمــة بــن هيئــات الحكــم املحــي والحكومــة
املركزيــة ،والحيــز املبنــي ،والتدخــات القائمــة عــى العصيــان
التــي ينفذهــا الســكان األصالنيــون .ومســح املقــال ،باالســتناد
إىل نظريــة مــا بعــد االســتعمار وتفكيكــه ،الطــرق التــي
يتقاطــع فيهــا املنطــق الرأســمايل واملنطــق االســتعماري مــع
بعضهمــا ً
بعضــا مــن أجــل اإلبقــاء عــى صــورة دائبــة مــن
صــور اســتئصال الــراث وطــرد الجماعــات اإلثنيــة  -وهــو
مــا يوضــح بالتــايل رضور ًة نظريـ ًة تســتدعي دراســة الطريقــة
التــي تصطــدم فيهــا أشــكال التهجــر املختلفــة والتقســيمات
الحرضيــة عــى أســس اقتصاديــة وثقافيــة وإثنيــة مــع
بعضهــا ً
بعضــا وتســتمر مــع مــرور الزمــن .وييــر تطويــع
مثــل هــذه الزاويــة النظريــة إضفــاء طابــع ســيايس عــى
عمليــة تبــدو طبيعيــة يف ظاهرهــا وقوامهــا التجديــد الحــري
وتأهيــل األحيــاء القديمــة وتحســينها ،ناهيــك عــن طروحــات
التعايــش الزائفــة .فعــى ســبيل املثــال ،درس هــذا املقــال كيــف
أن التعايــش يُصــار إىل اختيــاره كمــا لــو كان واجهــة مــن

جانــب الجهــات االســتعمارية االســتيطانية التــي تتــوىل أعمــال
تأهيــل األحيــاء القديمــة ومــن جانــب الجهــات الليرباليــة التــي
تضطلــع بهــذه األعمــال وتصبغهــا بمفاهيــم خاطئــة تحمــل
ســمة رشقيــة وتنــم عــن نفــور مــن الثقافــة املحليــة .كمــا بـ ّ
ـن
املقــال أن النظــرة الرشقيــة إىل الهندســة املعماريــة العاميــة
تفــي إىل االرتقــاء بعمليــة تأهيــل األحيــاء القديمــة والتجديــد
الحــري ،والتــي تخــي الســكان الفلســطينيني مــن العقــارات
تقــع العــن عليهــا .وبنــاءً عــى ذلــك ،يشــدد هــذا املقــال عــى
األهميــة التــي تكتســيها البيئــة املبنيــة والتخطيــط الحــري
يف تشــكيل األيديولوجيــات اإلقصائيــة وإجــراءات التهجــر
القــري التــي تقــوم عــى أســاس إثنــي .فحســبما رأينــا،
يســهم التحــول الــذي شــهدته سياســة التخطيــط الحــري
تجــاه يافــا ،وذلــك مــن إهمالهــا ورصف االنتبــاه عنهــا إىل
تجديدهــا واملحافظــة عليهــا ،يف اإلبقــاء عــى املحاولــة نفســها
التــي ترمــي إىل محــو مــايض الفلســطينيني وحارضهــم يف
ً
تحليل
املدينــة .ومــع ذلــك ،فقــد تتبّع هــذا املقــال الــذي أجــرى
طباقيًــا للمدينــة االدعــاءات املقابلــة التــي ال تنفــك تُطرح بشــأن
املــكان وتشــكل ً
أرضــا خصبــة النطــاق النشــاطية يف هــذا
املضمــار ،وأثبــت أن منهجيــات الجــوالت امليدانيــة التــي تن َّ
ظــم
بالتعــاون بــن القائمــن عليهــا مــن شــأنها أن تســهم يف إعــادة
إحيــاء مــا مُحــي و ُ
طمــس مــن جغرافيــة الســكان املهجريــن
واملســتعمَرين.
بخــاف اللحظــات السياســية الحرجــة يف مســرة
املقاومــة ،بـ ّ
ـن هــذا املقــال كذلــك أهميــة التعليــم يف أوســاط
ّ
املجتمعــات املحليــة وفيمــا بينهــا .فحســبما بيّنــا ذلــك،
تشــكل الجــوالت امليدانيــة يف املدينــة واملؤتمــرات السياســية
وســيلة تمكــن النشــطاء مــن االرتقــاء بمعارفهــم عــن
الخلفيــة التاريخيــة والجيو-سياســية التــي تحكــم الــراع
الــذي يخوضونــه ،وتثقيــف الجمهــور العــام باملحنــة التــي
تلــم بهــم وتخليــد ذكــرى تاريــخ املقاومــة الــذي ينشــأ عنها.
وتتيــح هــذه املبــادرات إمكانيــة اســتبدال فكــرة التعايــش
بصياغــة فكــرة املقاومــة املشــركة وطرحهــا  -مــع الحاجــة
يف الوقــت نفســه إىل املزيــد مــن األبحــاث التــي تتنــاول

دراســة العالقــات املعقــدة التــي تتضمنهــا الفكرتــان بــن
االعــراف واملقاومــة واإلذعــان .يف الواقــع ،وحســب االفــراض
الــذي يســوقه هــذا املقــال ،يواجــه الفلســطينيون يف يافــا
واق ًعــا ينطــوي عــى التهميــش والطــرد اللذيــن يصطبغــان
بصبغــة ممأسســة ،يف حــن تشــر فكــرة التعايــش إىل
املجتمعــات املحليــة التــي تســكن حيـزًا م ًعــا وينعــم أفرادهــا
باالحــرام والكرامــة املتبادلــة فيمــا بينهــم .وأخ ـرًا ،توحــي
قــراءة املــدن املختلطــة يف الوعــي العــام اإلرسائيــي باعتبارهــا
مواقــع يعمرهــا التعايــش بــأن الصدمــة والتقســيمات التــي
أفرزهــا تأســيس الدولــة قــد جــرى التغلــب عليهــا ،ضمــن
حــدود إرسائيــل التــي تحظــى باعــراف دويل عــى األقــل .ويف

املقابــل ،يثبــت الواقــع الراهــن يف يافــا الحاجــة إىل تجــاوز
التصــور الزمنــي الجغــرايف الســائد بشــأن نــزاع يبــدو أنــه
اســتُهل باحتــال الضفــة الغربيــة وغــزة (فيمــا يُعــرف
بالنكســة) بعــد أن انتــرت إرسائيــل يف الحــرب عــى مــر
واألردن وســورية يف العــام  .1967ومــع ذلــك ،تــرى هــذه
الدراســة أن األســباب الجذريــة التــي تقــف وراء النــزاع ،أي
النكبــة ،ومشــكلة الالجئــن املســتمرة التــي خلّفهــا ينبغــي
أن تتبــوأ موقــع الصــدارة يف املبــادرات الراميــة إىل تحقيــق
العدالــة ،لكــي يتســنى تفكيــك االســتعمار الجاثــم عــى أرض
فلســطني-إرسائيل.
(ترجمها عن اإلنجليزية :ياسني السيد)
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مدن الساحل «المختلطة» :التهويد ومواجهته

أمير مخول

ّ
حيفا – سحرها في ّ
وتحوالتها
قصتها

تمهيد
يســعى املقــال للنظــر يف عــدد مــن التمايــزات
املصاحبــة للمشــهد الســيايس والشــعبي ،التــي الزمــت
مراحــل مختلفــة ،دون املقارنــة بــن املراحــل أو رسد
حيثياتهــا ،ذلــك يف مســعى لتســليط الضــوء عــى
التحــوالت ،ضمــن اإلشــارة إىل تراجــع بنيــة الحركــة
ّ
السياســية املنظمــة وأثرهــا الشــعبي والثقــايف يف أحــد
التجمعــات العربيــة الفلســطينية األكثــر تسييسً ــا وأثــ ًرا
لألحــزاب السياســية ،ومعنــى هــذا الرتاجــع .كمــا يتطــرق
إىل طبيعــة نظــرة الدولــة إىل العــرب يف املــدن الفلســطينية
الســاحلية التاريخيــة ،ومــا قــد يحملــه املســتقبل مــن
ـوالت إرسائيليــة يف هــذا الصــدد ،وبالــذات يف أعقــاب
تحـ ّ
هبّــة الكرامــة يف أيــار .2021
كمــا يســعى إىل املقاربــة بــن الحالــة الثقافيــة ،نظــرا ً
لكــون حيفــا شــكّلت حالــة ثقافيــة متواصلــة قبــل

النكبــة وبعدهــا وأحــد األماكــن الرئيســة لظهــور أدب
املقاومــة ،ويطــرح الســؤال حــول خاصيّــة حيفــا يف هــذا
الصــدد ،والتحــوالت يف هــذه الحالــة مــع تراجــع البنيــة
التــي كانــت تقــوم عليهــا ،ونشــوء بنيــة جديــدة.
يتطــرق املقــال إىل البعــد التاريخــي للحالــة الراهنــة
وحضــور النكبــة يف الفعــل الشــعبي ،وعــدد مــن املفاهيم
املرتسّ ــخة يف الخطاب الســيايس الفلســطيني يف الداخل ويف
املفاهيــم اإلرسائيليــة بالــذات ملفهــوم املــدن املختلطــة أو
الســاحلية ،مــع تو ّقــف عنــد معاينــة سياســة التعايــش
باعتبارهــا سياســة وأداة ضبــط وهندســة سياســيّة،
وعنــد مفهــوم «الســياج» يف السياســة املعنيــة بمواجهــة
هجــرة العــرب إىل املــدن الســاحلية التاريخيــة ،وكذلــك
إىل املــدن التــي أصبحــت مختلطــة ،ومفهــوم «اإلهمــال»،
وهــل هــو ممنهــج أم عــدم اكــراث ومســألة تراجــع يف
األولويــات.
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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 عيل َّ أم يا حرستي عليها؟
1
وصلتها ولم أعد إليها...
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(أحمد دحبور)
ربمــا تحتــاج الكتابــة عــن حيفــا إىل كاتــب أو شــاعر ،ســواء
أكان فيهــا أم عائـدًا إليهــا أم باقيًــا فيهــا ،للمــكان تفاصيــل من
قصــة ،قصــة الجبــل وقصــة البحــر ومــا بينهمــا مــن التقــاء
ّ
ـي قصــة حزينــة انبثقــت مــن نكبتــه
ومــن انتشــار .لــكل حـ ٍّ
بعــد أن كانــت هــذه القصــة تحكــي عــن عمرانــه النهضــوي
اإلنســاني والثقــايف والفنــي والتجــاري واملدنــي واالجتماعــي،
وببنيتهــا الصناعيــة ومرفئهــا ،ومــن بــاص حيفــا -بــروت
إىل ســكة حديــد الحجــاز .للبيــوت رشفــات ،وللمدينــة رشفــة
الرشفــات تطــ ّل عــى البحــر ومــا بعــد البحــر ممــا تريــده
مــن جليــل وجرمــق وحتــى الشــيخ املكســو باألبيــض ،وحتــى
رأس الناقــورة النقطــة الفاصلــة قــرا ً مــع الوطــن العربــي
والتــي تذكّرنــا بأنهــا النقطــة الواصلــة مــع امتدادنــا ،إنهــا
الســفح الغربــي للكرمــل الــذي ترتبّــع عليــه .تــم بنــاؤه
منــذ الخمســينيات ليكــون َم َ
طــا ً لليهــود الذيــن أســكنوهم،
و َمــن لــم يبنــوا مــن أجلــه مــن هــؤالء منحــوه منــزال ً مبنيًــا
بالحجــر ليجــده جاهــزا ً للســكنى بعــد أن طــردوا أصحابــه.
أبقــوا العــرب الفلســطينيني الذيــن ال يتجــاوز عددهــم األلفــن
ـض مــن البلــدة التحتــا
مــن أصــل اثنــن وســبعني ألفــا ،يف بعـ ٍ
حيــث ّ
فضــل اليهــود الذيــن وصلــوا للتــو مــن بقــاع العالــم ،أن
يســكنوا عــى الرشفــة ،و َمــن أســكنوهم مــن اليهــود العــرب يف
حــي وادي الصليــب احتجــوا عــى تشــبيههم بالعــرب ورحلــوا
إىل األعــايل ،وهكــذا خلقــوا مشــهدين لشــعبني ،واحــد يطــ ّل
عــى كل مــا يريــد وعــى ك ّل مــا نَ َهــب ،وآخــر يط ـ ّل عــى ك ّل
مــا يــراد لــه مــن دون رشفــة وال أفــق ،وال يــرى ســوى رشفــة
اليهــودي التــي تطــل عليــه ولــو نظــر مــن حولــه لشــاهد
النكبــة تعيــش يف كل مــكان وتعيــش فيــه.
حــن اســتعاد العــرب الفلســطينيون الباقــون عافيتهــم
الجمعيــة ،وبالــذات يف يــوم األرض مــن العــام  1976بعــد
أن ســبق وتصــدّوا للحكــم العســكري لغايــة العــام ،1966
بــدأت يف تلــك املرحلــة القريــة الفلســطينية الباقيــة والتــي
صلبــت عيدانهــا هــي األخــرى ،ترســل أبناءهــا وبناتهــا طلبًــا

للعلــم إىل املعاهــد العليــا يف جامعــة حيفــا ومعهــد الهندســة
التطبيقيــة التخنيــون ،أقيــم كالهمــا ألهــداف صهيونيــة
وضمــن مرشوعهــا ،املعهــد يف ســنوات العرشينيــات والجامعــة
حصلــت عــى اعــراف أكاديمــي يف أوائــل الســبعينات ،وقــد
حصــل لهمــا مــا حصــل لرشفــة حيفــا ،جــاءت الجمــوع
العربيــة الفلســطينية وراء طموحــات ذاتيــة وجماعيــة ،طلبًــا
للعلــم أو طلبًــا للعمــل ،ســعت بلديــة املدينــة كمــا دولتهــا إىل
هندســة حضورهــم ومحارصتهــم يف األحيــاء التــي َمـ ّن عليهــم
املحتــل يف العــام  1948بتخصيــص الغيتــو كمــا يف اللــد ويافــا
وعــكا .مــع الوقــت بــدأ حضورهــم يصــل إىل الرشفــة ،وكلمــا
ســكن العــرب يف منــازل الرشفــة تركهــا اليهــود ،وفتشــوا عــن
رشفــة الرشفــة ،وهكــذا بــدأ الســفح الغربــي للجبــل يكتــي
طابعًــا ســكانيًا عربيًــا؛ العــرب يصعــدون الجبــل واليهــود
يهجرونــه صــوب العليــاء وصونًــا لهــا .مــن الحليصــة حتــى
وادي الجمــال ،ومِــن شــارع بانورامــا املطــ ّل كمــا اســمه
عــى كل يشء ،إىل ســتيال ماريــس (نجمــة البحــر) املرشقــة
ليــل نهــار التــي جمــع اليــاس خــوري روايتــه فيهــا وحــر
إىل حيفــا بعيــون القصــص وبقصــص أهلهــا ،وإىل أحيــاء
الكرمــل التــي باتــت اللغــة العربيــة تقيــم يف كل ثناياهــا،
وباتــت مرافــق املدينــة مــن مستشــفيات وعيــادات وصيدليــات
ومعامــل وتجــارة وخدمــات تعتمــد عــى العــرب مــن أصحــاب
وصاحبــات املهــن واملهــارات والتخصصــات املناســبة.
أعــود إىل البلــدة التحتــا ووادي الصليــب وشــارع العــراق،
ـمل املنــايف
الــذي أطلقــوا عليــه «كيبوتــس غلويــوت»؛ أي لَـ ُّم َشـ ِ
وعــى حســاب طــرد أهــل البــاد الفلســطينيني إىل املنــايف،
وشــارع جــادة الكرمــل الــذي حظــي باســم بــن غوريــون
ليــس ّإل ،بعــد أن أطلقــوا عليــه شــارع األمــم قبــل أن يقولــوا
«أووم شــموم» بعــد العــام  1975وقــرار  3379القــايض بإدانــة
الصهيونيــة يف األمــم املتحــدة ،وشــارع امللــوك الــذي عربنــوا
اســمه وصهينــوه وبــات “هعتســماؤوت” أي االســتقالل .يف هــذه
املناطــق ،ال تــزال مشــاهد النكبــة التــي يخفونهــا يومًــا بعــد
يــوم ضمــن مخططاتهــم بعيــدة املــدى ،إال أن النكبــة تظهــر ،يف
كنيســة مهدومــة وجامــع كــروا مئذنتــه وأغلقــوه وهــو محاط
باألســاك ،ومحــا ّل تجاريــة اســتعمروها وأحالوهــا إىل ســوق
خــردة للســكان اليهــود مــن املدينــة وخارجهــا يؤمّونهــا أيــام
الســبت لينعمــوا بالحنــن إىل ســنوات الخمســينيات والســتينيات
مــن تاريخهــم هــم ،وهــم متكئــون عــى جــدار جامــع
االســتقالل الشــاهد كمــا املقــرة التــي تحمــل اســمه عــى قصــة
املــكان واألهــل بعــد أن دفنوهــا تحــت الــركام ســعيًا لســلب
املــكان ،وإىل البيــوت املوصــودة أبوابهــا وشــبابيكها بالباطــون

ُ
كثر الخطاب
يعتمد الخطاب اإلسرائيلي السائد تسمية «المدن المختلطة» ،بينما ي ِ
الفلسطيني من استخدام «المدن الساحلية» أو مدن الساحل .صحيح ّ
أن هنالك
مدنًا يهودية باتت تستقطب الكثير من الفلسطينيين العرب ،وأبرز الحاالت هي
«نوف هجليل» ،هذا إضافة إلى مدن أخرى مثل الخضيرة والعفولة وغيرها .معظم
انتقال العرب للسكنى في المدن الحديثة (المقامة بعد  )1948هو نتاج التفتيش
عن حلول فردية إلسقاطات العنصرية البنيوية وأثرها الجماعي،

املس ـلّح بعــد أن كانــت تطــل عــى كل مــا يريــد أصحابهــا ،إىل
حــن تعرضهــا رشكــة نهــب حكوميــة اســمها عميــدار وداللتهــا
بالعربيــة «شــعبي يف ديــاره» ،يف املــزاد العلنــي اإلرسائيــي،
ـال إرسائيــي مــن تــل أبيــب
ويتملــك أمــاك غائبيهــا رجـ ُل أعمـ ٍ
أو نيويــورك باحثًــا عــن جــذور يف أمالكهــم ويف جماليــات
ً
هيــكل يف انتظــار الــروح لتغزوهــا
عمارتهــم التــي باتــت
روحٌ ليســت مــن روح أصحابهــا ،ونواصــل رحلتنــا يف التاريــخ
واملــكان إىل حجــر هنــا ،وإىل درج يربــط بــن الشــوارع ويبــدو
حديثًــا وقبي ًحــا بعــد أن نهبــوا بالطاتــه وحجارتــه الفلســطينية
ليبنــوا فيهــا أفخــم البيــوت لليهــود الهاربــن إىل رشفــة الرشفــة
يف أحيــاء دينيــا وغولــدا مئــر ومناحــم بيغــن ويغئــال ألــون،
وهنــاك حجــارة بلــغ بهــا املطــاف إىل مركــز البــاد يف قيســارية
وهرتســليا ..حــن نمــر يف وادي الصليــب ،نشــاهد كيــف أ ّن لــكل
ـكان وذاكــرة ونكهــة .كل حجــارة درجاتــه التــي
حجــر قصـ ُة مـ ٍ
باتــت تأخــذ مــن يتسـلّقها كمــا َمــن ينزلهــا أحيانًــا إىل ال مــكان
وإىل ال يشء ،هــي حجــارة جديــدة براقــة ونظيفــة ال غبــار
عليهــا ،وحــن نفكــر ملــاذا هــذا النقــاء الــذي يحت ـ ّل الــركام،
نعــرف أن كل الحجــارة األصليــة قــد نهبوهــا ونهبــوا جمالهــا
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 تاريخيًــا هــي مدينــة هجــرة ،ومســتقطبة
للهجــرة بصفتهــا مدينــة صناعيــة ومزدهــرة وتعــج باملراكــز
التجاريــة والثقافيــة والتعليميــة باإلضافــة إىل تميّــز موقعهــا،
يف املقابــل يــرى الباحــث واملــؤرخ محمــود يزبــك مســألة
الهجــرة إىل املدينــة بمثابــة ظاهــرة مرتبطــة بتاريخهــا كمدينــة

مســتقطبة للهجــرة ،وتطــورت عــى أساســها منــذ العــام 1914
وبالــذات يف أواخــر ســنوات الثالثينيــات ،ثــم مرحلــة مــا بعــد
الحــرب العامليــة الثانيــة ومنهــا إىل النكبــة والتهجــر .كانــت
الهجــرة مخططــة وعــى أساســها حــدث االنقــاب الكبــر يف
االقتصــاد ســواء بنــاء الصناعــات أم يف الديمغرافيــا إذ بلــغ
عــدد اليهــود عــام  1948مــا يزيــد عــن الخمســن باملائــة مــن
ســكان املدينــة .ففــي حــن درجــت املدينــة لغايــة  1948عــى
اســتيعاب املهاجريــن العــرب مــن داخــل فلســطني بمــا يف ذلــك
مــن نابلــس وجنــن فقــد ،هاجــرت إليهــا عائــات ميســورة،
ومــن ثــم عائــات فقــرة وعماليــة مــن ســورية ولبنــان .إال أن
هــذه الهجــرة التــي تطــورت بشــكل تلقائــي وســكاني طبيعي،
انقطعــت وبُــرت و ُقــي عليهــا يف نكبــة املدينــة وطــرد معظــم
ســكانها العــرب الذيــن بلــغ عددهــم  71200نســمة عــام
 1948كمــا يشــر راســم خمايــي ليصــل إىل  7500نســمة
عــام  1951بعــد نــزوج املهجريــن مــن القــرى املختلفــة
للمدينــة .كمــا أنــه عنــد الحديــث عــن حيفــا ال تنحــر املدينــة
بســكانها قبــل العــام  ،1948بــل إنهــا كانــت مرك ـزًا لقضــاء
كامــل كان فيــه  48قريــة هــدم املــروع الصهيونــي 42
منهــا وطــرد ســكانها واســتحوذ عــى أراضيهــم التــي بلغــت
مســاحتها  274.877دونمًــا.
يعتمــد الخطــاب اإلرسائيــي الســائد تســمية «املــدن
املختلطــة» ،بينمــا يُك ِثــر الخطــاب الفلســطيني مــن اســتخدام
«املــدن الســاحلية» أو مــدن الســاحل .صحيــح أ ّن هنالــك مدنـا ً
يهوديــة باتــت تســتقطب الكثــر مــن الفلســطينيني العــرب،
وأبــرز الحــاالت هــي “نــوف هجليــل” أو باســمها التأســييس
«نتســرت عيليــت” (أي النــارصة العليــا) ،هــذا إضافــة إىل
مــدن أخــرى مثــل الخضــرة والعفولــة وغريهــا .معظــم
انتقــال العــرب للســكنى يف املــدن الحديثــة (املقامــة بعــد
 )1948هــو نتــاج التفتيــش عــن حلــول فرديــة إلســقاطات
العنرصيــة البنيويــة وأثرهــا الجماعــي ،بينمــا بنيــت هــذه املدن
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لتوفــر حلــول جماعيــة لليهــود ضمــن مشــاريع كربى أشــهرها
تهويــد الجليــل ومجمــل الحيّــز الجغــرايف يف البــاد ،وملنــع
التواصــل الجغــرايف العربــي الفلســطيني للحيلولــة دون أي
فســحة ملطالبــات مســتقبلية بحكــم ذاتــي أو انفصــال خاصـ ًة
يف املناطــق التــي كانــت مخصصــة للدولــة العربيــة يف قــرار
التقســيم  181مــن العــام  .1947هنــاك ســبب آخــر لعــدم
اعتمــاد علــم االجتمــاع اإلرسائيــي ملفهــوم املــدن الســاحلية ،ألن
الســاحل هــو يف جوهــره معطــى مكانــي اســراتيجي وفيــه
إطاللــة تاريخيــة وعــى مــا كان فيــه قبــل النكبــة مِ ــن كربيــات
املــدن الفلســطينية ،وكذلــك الســتحواذ «الدولــة اليهوديــة» عــى
مســاحات واســعة منــه وف ًقــا للقــرار املذكــور.
يف هــذا الســياق ،ويف املقدمــات النظريــة لكتــاب بتحريــر
إيــي ريخيــس «العــرب يف املــدن املختلطــة» يتطــرق إســحق
شــنيل إىل الثنائيــات البحثــة ،ويشــر إىل تيــار يقــوم عــى
اإلطاللــة الرومانســية عــى املــكان والتعامــل معــه بأهلــه مــن
منظــار إكزوتــي ،ومثــال ذلــك مهرجانــات عيــد األعيــاد البلديــة
التــي تقــام يف نقطــة تزامــن األعيــاد اليهوديــة واملســيحية
ـرا
واإلســامية يف كانــون األول مــن كل عــام ،ويســتضيفه قـ ً
حــي وادي النســناس ،فتحــر الجمــوع اإلرسائيليــة نهــا ًرا
لتمــارس نظرتهــا الرومانســية للمــكان وأهلــه وتغيــب
مســاء ليعــود أهــل املــكان إىل العيــش يف بــؤس ظروفــه.
كمــا تســهم منــال توتــري جــران بمفهــوم «مــدن يف طــور
التشـكّل 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
إلســكان «قادمــن جــدد» ،يف حــن  -وبعــد أن  -هاجــر إليهــا
مــن البلــدات املحيطــة ســكان عــرب ميســورو الحــال ،تح ّولــت
إىل مختلطــة» 2.أي أن هجــرة العــرب إليهــا تُناقــض جوهريّــا ً
الغايــات واألهــداف مــن وراء إقامتهــا ،والتــي تمــت بالتعــاون
بــن املؤسســات القوميــة اليهوديــة الكــرن كييمــت (الصنــدوق
القومــي اليهــودي) وســوخنوت يهوديــت (الوكالــة اليهوديــة)،
وهمــا مــن ركائــز بنيــة املــروع الصهيونــي االســتعماري
االســتيطاني يف فلســطني ،وباتتــا بعــد قيــام إرسائيــل تشــكالن
املســار االلتفــايف عــى الحق األســاس باملســاوة وحقوق اإلنســان
وكرامتــه ،بكونهمــا مؤسســتني تابعتــن للشــعب اليهــودي
ولخدمــة اليهــود فقــط املواطنــن وغــر املواطنــن ،والذيــن عىل
النقيــض منهــم ،ال توجــد خيــارات أمــام املواطنني العرب ســوى
البقــاء يف بلداتهــم التــي تشـ ّوه تطورهــا ،أو الهجــرة إىل املدينــة.
كمــا ال يوجــد خيــار إال امللكيــة الفرديــة الخاصــة أو االســتئجار
طويــل األمــد مــن الدولــة (املفتاحيــة) لألمــاك املصنّفــة قانونـا ً

بيت عربي للبيع (بالعربي) يف شارع الربج يف حيفا.
ضمــن أمــاك الغائبــن .بينمــا يتمتــع اليهــودي بــكل أشــكال
اإلســكان واالســتيطان ســواء بشــأن نوعيــة البلــدة وتصنيفهــا
وامتيازاتهــا الرضيبيــة واالقتصاديــة .هــذا الخيــار يقــوده إىل
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
خاليــة مــن ســكنى العــرب ،وبأنهــا تتحــ ّول إىل مختلطــة
ويســتخدم مصطلــح «تتخالــط» .كمــا أن هــذا املنحــى الحديــث
نســبيًا لكــن املتســارع ،قــد دفــع األبحــاث يف هــذا الصــدد إىل
تطويــر مفاهيــم غــر تقليديــة يف علــم االجتمــاع اإلرسائيــي،
ومثــال ذلــك مفهــوم «املــدن اآلخــذة باالختــاط» وكذلــك «املدن
يف صــرورة اختــاط» ،3وتشــر نرسيــن حــداد حــاج يحيــى إىل
قلــق الدولــة «تجــاه اتســاع نطــاق حركــة انتقــال العــرب إىل
املــدن «املختلطــة» ،هــذا ويشــكل البنــد رقــم  7مــن قانــون
القوميــة التعبــر الدقيــق ملوقــف املؤسســة اإلرسائيليــة يف مــا
يتعلــق بالحيّــز الســكني املشــرك لليهــود والعــرب» ،الــذي
ينــص عــى «الدولــة تنظــر يف تطــور االســتيطان قيمــة وطنيــة،
وســتعمل عــى تشــجيع وتعزيــز إقامتــه  ...وللحقيقــة لــم تكــن
إرسائيــل بحاجــة إىل قانــون القوميــة وال للبنــد الســابع كــي
تمــارس هــذه السياســة التــي تعتــر مــن ثوابــت سياســاتها
الســكانية منــذ قيامهــا بــل إنهــا ً
أيضــا متجــذرة يف روح الفكــر
واملــروع الصهيونــي يف فلســطني .وقــد دفــع هــذا املنطلــق
الدولــة إىل «اســتخدام إجــراءات ،علنيــة ورسيــة ،تهــدف إىل
منــع املواطنــن العــرب اإلرسائيليــن مــن العيــش يف مناطــق
4
مشــركة يف املــدن املختلطــة».
أســاس النظــرة اإلرسائيليــة إىل املــدن «املختلطــة» هــو
اعتبارهــا مشــكلة ،بحاجــة إىل معالجــة ومنظومــات ضبــط
وهندســة ســكانية ســواء مــن خــال السياســات الناعمــة

مثــل منظومــة التعايــش ،أم بالفصــل والحيلولــة دون التمــدد
الســكاني وقوانــن لجــان القبــول واملواءمــة الســكانية وغــر
ذلــك .كمــا أن جــ ّل السياســة ينطلــق مــن كيــف يتــرف
العــرب ومــا ينبغــي فعلــه تجاههــم .يف حــن أ ّن النظــرة العامة
تعاملــت مــن منظــار “الســياج” املتج ـ ّذر يف الفكــر الصهيونــي
الــذي اســتخدموه تاريخيًــا فعلي ـا ً يف اللــد بشــكل ســافر ،أو يف
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،
بــل بــات املفعــول املجــازي مســاويًا للحقيقــي ،ألنــه أصبــح
قائمًــا عــى تذويــت الســلوك املؤاتــي عنــد العــرب .طــوال
ســنوات لــم يخــرج العــرب مــن أحيائهــم ومحيطهــا املبــارش
يف املــدن الســاحلية ،كــذا األمــر يف حيفــا .كمــا أ َّن سياســة منــع
املرافــق العربيــة خــارج األحيــاء العربيــة ش ـكّلت حــدودًا غــر
معلنــة و»ســياجًا” ذا فاعليّــة وعــززت الشــعور بعــدم االنتمــاء
إىل هــذه األحيــاء ،وأي انتهــاك لهــذه الحــدود اعتربتــه املؤسســة
الحاكمــة اعتــداءً .يف املقابــل تســعى العلــوم االجتماعيــة
والسياســية اإلرسائيليــة إىل تجنّــب اســتخدام تعبــر املــدن
الســاحلية التاريخيــة وميزاتهــا التــي تفقدهــا حــن ندرجهــا
ً
مثــا مفهــوم املــدن التاريخيــة ال
ضمــن املــدن املختلطــة.
يُســتخدم ألن التاريــخ يكشــف مــا حــدث يف املــدن الســاحلية
عــام  ،1948كمــا أنــه يكشــف التطهــر العرقــي والهويــة
املكانيــة ،أي أنهــا تقــوم باســتخدام التســميات التــي تشــكّل
التفا ًفــا عــى التاريــخ ،فهــذا املفهــوم يوحــي بوضعهــا الحــايل
ال باملــايض بوصفــه أساسً ــا لفهــم الحــارض وإدراك كنهــه.
كمــا أ ّن مالمســة النكبــة ،هــي أبعــد مــن أن تنحــر يف شــواهد
النكبــة بــل إنهــا تــروي كيــف أن النكبــة متواصلــة يف تغيــر
هويــة املــكان وتحويلــه إىل مرفــق ســياحي يتـ ّم تســويقه عــى
ـي قديم
أنــه مــن وحــي املــايض اإلرسائيــي ال الفلســطيني ،أو حـ ٍّ
مــن دون هويــة للمــكان .وبنــاء عــى هــذه املعايــر فــإن املــدن
املختلطــة التــي تصــل نســبة العــرب فيهــا إىل  10باملائــة هــي
اللــد والرملــة وحيفــا وعــكا والقــدس ونــوف هجليــل بينمــا
«يافــا تــل أبيــب» فيهــا  .%4وهــو التعريــف الــذي تعتمــده
أيضــا دائــرة اإلحصــاء املركزيــة ،التــي تعتمــد القــدس مو ّحــدة
وف ًقــا للقانــون االحتــايل ،وبنــاء عــى هــذا التعريــف يصــل
عــدد العــرب يف املــدن املختلطــة للعــام  2019إىل 490.000
بمــن فيهــم املقدســيون .بينمــا تحــدد هــذه الدائــرة املــدن
املختلطــة بأنهــا “تلــك التــي تتوفــر فيهــا غالبيــة ســاحقة مــن
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اليهــود وفيهــا أقليــة جديــة مــن العــرب”.
ضمــن النهــج الســائد يف العلــوم االجتماعيــة اإلرسائيليــة،

يبقــى تبايــن يف املفاهيــم والتعريفــات العينيــة؛ يعــ ّرف إيــي
ريخيــس املــدن املختلطــة باعتبارهــا امتــدادًا لظاهــرة عامليــة،
وبأنهــا تلــك «التــي تســكنها بشــكل عــام مجموعــات مــن
أصــول مختلفــة – إثنيــة أو قوميــة أو دينيــة تعيــش أحيانًــا يف
حالــة رصاع [ ]...هنــاك خمــس مــدن إرسائيليــة ينطبــق عليهــا
هــذا املفهــوم ،وهــي :عــكا وحيفــا ويافــا والرملــة واللــد».
حســب بيانــات دائــرة اإلحصــاء املركزيــة للعــام  2004نحــو
 %6مــن الجماهــر العربيــة «يعيشــون حالــة مــن الهامشــية
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
بــأن العــرب يف املــدن املذكــورة “مهمَّشــون عربيًــا” ،هــو
افــراض ال يشــعر بــه ســكان هــذه املــدن وال تشــعر بــه بقيــة
املجتمــع العربــي وال يســتطيع إثبــات هكــذا فرضيّــة .فــا
ً
مثــا مدينــة عربيــة يف البــاد يدخلهــا يوميًــا عــرب
يوجــد
مــن خارجهــا كمــا يدخــل حيفــا ،ســواء للعمــل ام للدراســة
أم للرتفيــه يف ســاعات املســاء والليــل ،لكونهــا باتــت مســتقطبة
لجمهــور واســع وبالــذات مــن األجيــال الشــابة ،أضعــاف مــا
كان يدخــل املدينــة قبــل العــام  2000الــذي شــكل نقطــة
انفصــال يف عالــم الرتفيــه يف املدينــة وروادهــا .ثــم هنــاك
حركــة هجــرة عربيــة متواصلــة إىل حيفــا ،وهــي ال تشــر إىل
الشــعور بالهامشــية.
تُعايِــن فكــرة املــدن املختلطــة واملتخالطــة وجــود العــرب إىل
جانــب اليهــود وهنــاك مــن يتحــدث عــن املــدن املختلطــة وعــن
املــدن املتخالطــة أو التــي تمــر يف ســرورة اختــاط 7،وعــن
لجــوء العــرب إليهــا وتغيــر طابعهــا الســكاني اليهــودي .يف
املقابــل ،تــرى العلــوم االجتماعيــة ومراكــز البحــث اإلرسائيليــة
بغيــاب أطــر تعليميــة واجتماعيــة ودينيــة أو وقفيّــة للعــرب يف
ـى ،وتُقِ ـ ّل
األحيــاء املختلطــة بمثابــة حقيقــة موضوعيــة أو معطـ ً
يف بحــث السياســات بعيــدة املــدى التــي تقــف وراءه وتتجاهــل
ذلــك وتحرصهــا يف «اإلهمــال» ،كمــا تعــ ّرف يف معظمهــا
«املــدن املختلطــة» لتوصيــف دخــول العــرب إىل الحيــز العــام
اإلرسائيــي اليهــودي .اليهــود يف حِ ـ ٍّل مــن متطلبــات االختــاط،
يف حــن أ ّن مــن دور العــرب تفســر هجرتهــم وتربيرهــا.
فالنظــرة العامــة السياســية والبحثــة هــي مركزيــة يهوديــة.
بينمــا يف مقــال لــه يف صحيفــة كولبــو الحيفاويــة بالعربيــة
يــرى عضــو بلديــة حيفــا ورئيــس كتلــة الجبهــة الديمقراطيــة
للســام واملســاواة فيهــا رجــا زعاتــرة بــأ ّن ضائقــة الســكن يف
األحيــاء التاريخيــة [يف حيفــا] تدفــع بــاألزواج الشــابة العربيــة
إىل االنتقــال للعيــش يف مناطــق الهــدار العلــوي ويف الكرمــل
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الفرنــي ويف األحيــاء الجنوبيــة الجديــدة (حــي هنــي) .إال أن
هــذه األحيــاء «اليهوديــة» تــكاد ال تو ّفــر أي خدمــات تربويــة
وثقافيــة وجماهرييــة للســكان العــرب ،بينمــا بقيــت معظــم
املــدارس العربيــة محشــورة يف منطقــة ال يتجــاوز قطرهــا
الكيلومــر يف وادي النســناس ومنطقــة عبــاس واألملانيــة ،وحــن
تنتقــل أرسة شــابة خــارج هــذه األحيــاء تبقــى هــي مركــز
8
حياتهــا.
هنــاك مَــن يعتــر بــأ ّن هجــرة العــرب الفرديــة تشــكّل
مرشوعًــا جماعيًــا منظمًــا بمفهــوم “الغــزو” ويســتخدمون
الخطــاب الشــائع كمــا لــو كان لوصــف االســتيطان الزاحــف؛
إن الصــورة يف العقديــن األخرييــن  2019 – 2002هــي
وجــود بلــدات يهوديــة كثــرة يف طــور االختــاط اإلثنــي،
تشــكّلت بداياتــه بنشــوء نــواة اســتيطانية عربيــة منظمــة أو
عفويــة ملجموعــات أو أفــراد يف البلــدات اليهوديــة ،ويف الغالــب يف
أحيــاء تتميّــز بوضــع اقتصــادي اجتماعــي ضعيــف أو رشائــح
وســطى ،ثــم تتزايــد أعدادهــم إمــا بالهجــرة أو بالتكاثــر
الطبيعــي ممــا يؤثــر عــى طابــع هــذه البلــدات اليهوديــة
9
املختلــف عــن املــدن املختلطــة التقليديــة.
هــذه هــي اللغــة ذاتهــا املســتخدمة تجــاه القــرى غــر
املعــرف بهــا يف النقــب التــي باتــت لغــة رســمية ،كمــا
تســتخدمها امليليشــيات اليهوديــة الرســمية وغــر الرســمية
لتربيــر وجودهــا واصطفافهــا ومــا ســتقوم بــه مــن مســاع
للتطهــر العرقــي 10.إال أن هــذا الســلوك يفتــح ذاكــرة املــكان،
فمعظــم كبــار الســن الذيــن عايشــوا نكبــة حيفــا رددوا
ويــرددون بشــكل دائــم هجمــات اليهــود عــى األحيــاء العربيــة
والســوق والتطهــر العرقــي للمدينــة ويبــدو أنهــا باتــت
صدمــة متوارثــة.
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لــم تمــ ّر ســوى ســنوات قليلــة عــى نكبــة حيفــا ،حتــى
ظهــر خطــاب التعايــش مــن سـدّة الحكــم البلــدي والقطــري.
وإذ نــرى اليــوم اســتخدامات متباينــة املعنــى والنوايــا ملفهــوم
التعايــش ،فــإن البحــث هنــا يتمحــور يف السياســة الســلطوية
يف هــذا الصــدد ،حيــث انشــغلت إرسائيــل منــذ بداياتهــا
بمســألة التعايــش العربــي اليهــودي ،ولــم يكــن ذلــك قيمــ ًة
ليتغنّــى بهــا املــروع الصهيونــي املنتــر عــى الشــعب
املنكــوب ،بــل وظيفــة تنــدرج ضمــن السياســات الناعمــة
واألكثــر نفــا ًذا ،وفيهــا مكســب مضاعــف ،فمــن ناحيــة
تحــاول الدولــة الجديــدة إظهــار نفســها للعالــم بصفتهــا
دولــة تعايــش وتســامح ،وكذلــك هــي أداة ضبــط للداخــل.

مــن الصعــب بمفاهيــم اليــوم تص ـ ّور ديــوان رئيــس حكومــة
منشــغل بمؤسســة بحجــم جمعيــة يف مدينــة مــا يف بــاده.
لكــن يف إرسائيــل فــإن كل شــأن فيــه أي وجــه تحــ ٍّد للفكــر
الصهيونــي الســائد ،يُحــال إىل مجهــر األمــن القومــي كــي يتــم
التدقيــق فيــه .غــداة قيــام الدولــة باتــت وظيفــة مستشــار
رئيــس الحكومــة للشــؤون العربيــة مــن الوظائــف الضليعــة يف
بلــورة السياســات يف التعامــل مــع «املوطنــن» العــرب ،الذيــن
كان التعامــل األويل معهــم مــن بــاب الوجــود املؤقــت حتــى
يُطــردوا ليلحقــوا بالالجئــن ،ومــن ثــ ّم وبالــذات يف النصــف
الثانــي مــن ســنوات الخمســينيات فالحقــاً ،تحــ ّول النهــج
إىل إعمــال منظومــات الرقابــة والضبــط والهيمنــة بشــكل
ســافر ،ليقــوم ديــوان رئيــس الحكومــة مــن خــال مستشــار
الشــؤون العربيــة بتنســيق أعمــال معظــم الجهــات األمنيــة ذات
الصلــة مــن جهــاز االســتخبارات العامــة “الشــاباك” والرشطــة
والحكــم العســكري والــوزارات وبالــذات الداخليــة والتعليــم
والزراعــة ،وكذلــك الهســتدروت ولجنــة السياســات يف حــزب
املبــاي الحاكــم بصفتهــا فعليًــا هيئــة فــوق حكوميــة ،لبلــورة
السياســات الضابطــة مــن ناحيــة وتعزيــز املــروع الصهيونــي
وترســيخه يف فلســطني وردع أي محاولــة لعــودة الالجئــن وأداة
11
ردع لألنظمــة العربيــة.
يف املجمــل انطلـ َ
ـق التيــار الســائد يف السياســة اإلرسائيليــة
واألكاديميــا واإلعــام مــن الوصائيــة القائمــة عــى مــدى مواءمة
الوجــود العربــي الباقــي يف املدينــة لهــذا الضبــط والرقابــة
املؤسَّ ســن عــى خطــاب التعايــش بينمــا اليهــود يف ح ـ ٍّل منــه،
فنجــد أ ّن مرافــق التعايــش وبنيتــه قائمــة يف األحيــاء العربيــة
وباألحــرى يف حــي وادي النســناس .يف رســالته املفصلــة بتاريــخ
 1969/11/18إىل شــموئيل طوليدانــو مستشــار رئيــس
الحكومــة للشــؤون العربيــة ونســخة عنهــا إىل الشــاباك الوحدة
( )2(149يطلــب تطرقهــم للبنــد رقــم  3مــن الرســالة املتعلــق
بالطائفــة األرثوذكســية وحرصيًــا الكليــة العربيــة األرثوذكســية
كعامــل مؤثــر) ،يشــكو يــورام كاتــس مديــر مكتــب مستشــار
الشــؤون العربيــة يف لــواء حيفــا والشــمال ،التحديــات التــي
تواجــه «بيــت هجيفــن املركــز اليهــودي العربــي» وعــى رأســها
«خــواء املركــز مــن األعضــاء العــرب» ،لــرد يف البنــد الثالــث
واملؤلــف مــن ثالثــة بنــود فرعيــة:
أ .يشــر تســفي يرسائيــي 12إىل أ ّن العامــل الســلبي والفعــال
هــو الكليــة األرثوذكســية بــكل املعلمــن فيهــا.
ب .تنتهــج املدرســة أســاليب مختلفــة مــن أجــل ابتعــاد الطالب
عــن املركــز [اليهــودي العربــي] ،وذلــك مثـا ً مــن خــال
االســتعداد لتخصيــص غــرف يف املدرســة لصالــح دورات

نجحــت سياســات َ
«الح ْجــر» الســكاني للعــرب فــي أحيائهــم فــي مرحلــة الحكــم
العســكري فــي البــاد ،فعلــى الرغــم مــن أن المــدن الســاحلية لــم تخضــع ألنظمتــه
ّ
الصارمــة ،فــإن حريــة التنقــل وتغييــر مــكان الســكنى لــم تكــن ممكنــة بشــكل حــر.
ّ
اســتقرت أعــداد كبيــرة مــن العــرب فــي
فــي ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات
ً
ً
طالبــا وبقــوا فــي المدينــة أم عمــال وانتقلــوا إليهــا ،وكذلــك
حيفــا ســواء أكانــوا
ً
بدايــة نشــوء طبقــة وســطى متمكنــة اقتصاديــا إلــى حــد مــا.

متن ّوعــة كانــت تجــري يف بيــت هجيفــن.
ب .حســب تقديــرات بــن تســفي ،فلــو كان باإلمــكان تقريــب
معلمــي الكليــة األرثوذكســية ،مثــا شــكري الخــازن
املديــر أو املعلــم حنــا أبــو حنــا ،لربمــا كانــت األجــواء
أفضــل .بينمــا وضعيــة ســلمان قطــران وهــو شــخصية
ناشــطة يف املركــز [اليهــودي العربــي] ومــن رؤســاء
الطائفــة األرثوذكســية يف حيفــا ،باتــت متضعضة وليســت
ثابتــة كمــا كان يف املــايض ،كــي يكــون بمقــدوره توجيــه
التيــار األرثوذكــي لصالــح بيــت هجيفــن كمــا حــدث
ســاب ًقا.

ُ
ً
ليس إهماال ،بل سياسة تنتج نقيضها
نجحــت سياســات “ال َح ْجــر” الســكاني للعــرب يف أحيائهــم
يف مرحلــة الحكــم العســكري يف البــاد ،فعــى الرغــم مــن أن
املــدن الســاحلية لــم تخضــع ألنظمتــه الصارمــة ،فــإن حريــة
التن ّقــل وتغيــر مــكان الســكنى لــم تكــن ممكنــة بشــكل حــر.
يف ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات اســتق ّرت أعــداد كبــرة
مــن العــرب يف حيفــا ســواء أكانــوا طالبًــا وبقــوا يف املدينــة أم
عمـ ً
ـال وانتقلــوا إليهــا ،وكذلــك بدايــة نشــوء طبقــة وســطى
متمكنــة اقتصاديًــا إىل حــد مــا .فانتقلــت أعــداد ملموســة
مــن ذوي املهــن الحــرة إىل املدينــة ســواء للعمــل كمســتقلني
أم باألجــرة ،ومنهــم أعــداد ملموســة مــن األطبــاء واملحامــن
والتجــار واملحاســبني والصيادلــة واملعلمــن إضافــة إىل املطابــع
ودور النــر.
تســارعت هــذه الظاهــرة يف العقديــن املاضيــن ،إذ انفتحــت
مجــاالت لــم تكــن متوفــرة مــن قبــل ،مثــل هندســة املجــاالت
التكنولوجيــة وصناعــات الهايتــك العامليــة التــي تمركــزت
يف حيفــا ،وكذلــك باتــت حاضنــة ملبــادرات إبداعيــة فرديــة يف
مجــاالت الفنــون والثقافــة واملســارح وغريهــا ،وقــد تعــززت
حركــة الهجــرة بالقــدرات االقتصاديــة واملاليــة لــدى رشائــح

واســعة .كمــا اســتوعبت األكاديميــا ومراكــز األبحــاث أعــدادًا
غــر مســبوقة مــن ذوي وذوات الكفــاءات العــرب الفلســطينيني.
قطــاع آخــر اســتوعب أعــدادًا مــن الكــوادر هــو الجمعيــات
الحقوقيــة والتنمويــة والنســوية والثقافيــة القطريــة التــي
اختــارت مقا ّرهــا يف حيفــا باإلضافــة إىل الجمعيــات املحليــة
التنمويــة وعــدد مــن الجمعيــات اإلرسائيليــة التــي يعمــل فيهــا
عــرب .ش ـكّلت خصخصــة مرافــق كثــرة مــن القطــاع العــام
اإلرسائيــي يف العقــود األربعــة األخــرة فســحة الســتقطاب
الطاقــات العربيــة الفلســطينية املناســبة .وهكــذا بــات معــدل
األزواج الشــابة املنتقلــة إىل حيفــا ســنويًا نحــو األلــف وف ًقــا
لصحيفــة دي ماركــر ،وهــذا عــدد كبــر ،وتســعى الغالبيــة
الســتئجار أو امتــاك دور يف أحيــاء خــارج األحيــاء العربيــة
املكتظــة بالســكان وبعضهــا يعانــي مــن فائــض ســكني كبــر
مقارنــة بالبنــى التحيــة .يف املرحلــة الراهنــة هنــاك تســارع
لظاهــرة الهجــرة العربيــة الداخليــة إىل حيفــا 13.وحســب
معطيــات املخطــط الحــري عــروة ســويطات فقــد بلغــت
نســبة ازديــاد الســكان العــرب يف حيفــا يف العقديــن األخرييــن
 %91أي تقريبًــا تضاعــف عددهــم ،بينمــا تراجــع حجــم
14
الجمهــور اليهــودي بـــ.%4
يتناســب تســارع الهجــرة طرديًــا مــع تصاعــد الجريمــة
يف املجتمــع الفلســطيني يف الداخــل ،إذ إ ّن القلــق املركــزي كمــا
رصح عــدد مــن الســكان لنــرة “حيفــا بــو” [هنــا حيفــا]
العربيــة ،هــو القلــق عــى األوالد واألطفــال .وهــذا مــا يشــر
إليــه أحــد املقاولــن الكبــار الــذي يبنــي مشــاريع إســكان
ضخمــة يف األحيــاء اليهوديــة يف املدينــة مؤكــدًا أنــه ال توجــد
15
بنايــة واحــدة دونمــا وجــود عائلــة عربيــة أو أكثــر فيهــا.
لقــد باتــت مســألة األمــان الشــخيص دافعًــا أساســيًا للجــوء
إىل الســكنى يف حيفــا باإلضافــة إىل الدوافــع األخــرى ومنهــا
مرافــق املدينــة البلديــة والصناعــات عاليــة التطــور (الهايتــك)،
واملرافــق الطبيــة املهمــة ومعاهــد الدراســات الجامعيــة (جامعة

43

عدد ٨٦

حيفــا والتخنيــون والكليــات األكاديميــة العديــدة ومتعــددة
املجــاالت) ،وإن كان غالبيتهــم غــر مُسَ ــجَّلني ســكانا ً مــن
حيفــا فإنهــم مقيمــون دائمــون فيهــا .بينمــا يف املقابــل نجــد
صحيفــة “كولبــو” األكثــر انتشــا ًرا يف املدينــة والتــي ال تعــر
أي اعتبــار للهجــرة العربيــة إال مــن بــاب الســلب ،بينمــا تعتــر
يف تقريرهــا حــول ميــزان الهجــرة هجــرة «القادمــن الجــدد»
هــي البــرى ،يف حــن ال تتطــرق بتاتًــا إىل هجــرة العــرب
الداخليــة إىل حيفــا وال الحتياجاتهــم.
يف حــن ســعى االعــراض املقــدم مــن مخططــة املدن ســعاد
نــر مخــول واملهنــدس مــوىس ظاهــر مــن العــام  2015إىل
إلغــاء املخطــط الهيــكيل املقــرح لحيفــا يف ذلــك العــام واعتمــاد
مخطــط بديــل ،باعتبــاره “يتجاهــل بشــكل منهجــي ومربمــج
احتياجــات الســكان العــرب واألحيــاء العربيــة ،ال بــل يحــاول
إلغاءهــا تما ًمــا وطمــس معاملهــا مــن خــال إدراجهــا ضمــن
مناطــق أخــرى ومحــو أســمائها التاريخيــة وإهمــال معاملهــا”،
مقابــل عــدم املبــادرة البلديــة لتوفــر أي مرافــق عربيــة
أساســية يف األحيــاء التــي باتــت مختلطــة ،وأن يبقــى العــرب
املنتقلــون إىل األحيــاء اليهوديــة حتــى ولــو باتــوا أعــدادًا كبــرة
أو غالبيــة ،خــارج االنتمــاء للمــكان.

مالمح من الحالة الثقافية –
موروث تاريخي يتجدد
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تعايَــش ك ٌّل مــن الحالــة الثقافيــة والحيــز الثقــايف دائمًــا
مــع الحيّــز الحزبــي بعــد العــام  1948والــذي شــكل دفيئــة
لــه .إال أنــه بعــد العــام  2000وبالــذات يف العقــد األخــر ،باتــت
حالــة انفصــام ،وبــات الحيــز الثقــايف دفيئــة لحــراكات غــر
حزبيــة وعالقتهــا باألحــزاب فيهــا نــوع مــن التنافــر أو التوتّــر.
ش ـكّلت املرافــق الثقافيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي لغايــة
ســنوات الثمانينيــات دفيئــة مســتقطبة لغالبيــة الطاقــات
الثقافيــة الوطنيــة ،فكانــت صحيفــة االتحــاد وملحقهــا الثقــايف
ومطبعتهــا التــي شــكلت دار نــر ،وكانــت مجــات الجديــد
والغــد والــدرب بمثابــة منصــات اجتمــع حولهــا معظــم األدبــاء
والكتــاب والشــعراء ،وشــكّلت حالــة ثقافيــة تكاملــت مــع
النــوادي الحزبيــة وامللتقيــات الثقافيــة .إال أن هــذا الــدور
النهضــوي قــد تقلّــص بشــكل حــاد فيمــا بعــد ،فغالبيــة مــا
ذكــر قــد أغلقــت وتوقفت عــن الصــدور ،وأغلقــت املطبعــة ودار
النــر .يف املقابــل شــكل نشــوء التجمــع الوطنــي الديمقراطــي
حالــة نهضــة ثقافيــة واســتقطب أوســا ً
طا واســعة ،ووصــل
نفــوذه إىل ذروتــه يف مطلــع ســنوات األلفــن ليرتاجــع هــو
اآلخــر بشــكل ملمــوس للغايــة ،يف حــن حافظــت مؤسســات

مــرح امليــدان :هجمــة عنرصيــة بلغــت ذروتهــا يف الهجــوم عــى
مرسحيــة «الزمــن املــوازي» .

وقــف مــن ورائهــا وبالــذات جمعيــة الثقافــة العربيــة عــى
حضورهــا بــل وتعــزز دورهــا عــى مســتوى املدينــة وقطريًــا،
يضــاف إليهــا موقــع “عــرب ”48الــذي يعتــر مــن أكثــر
املواقــع اإلخباريــة والتحليليــة والثقافيــة روا ًجــا .كمــا ش ـكّلت
حركــة أبنــاء البلــد رغــم محدوديــة ســعتها ،عنــرًا ملموسً ــا
يف حيــاة املدينــة الثقافيــة.
ش ـكّل املــرح البلــدي يف حيفــا دفيئــة مهمــة نشــأ فيهــا
عــدد كبــر مــن فنانــي وفنانــات الرعيــل األول ،وش ـكّل حالــة
جذبــت أوســا ً
طا مــن الجمهــور العربــي بالــذات الحيفــاوي،
وهنــاك ممثلــون وممثــات انطلقــوا منــه إىل العامليــة بســبب
جدارتهــم .ثــم كان مــرح امليــدان بصفتــه مرسحًــا عربيًــا
بلديًــا مدعو ًمــا مــن وزارة الثقافــة اإلرسائيليــة ،وقــد اســتقطب
العديــد مــن الفنانــن واملهتمــن بالعمــل الثقــايف بشــكل عــام،
إال أنــه أغلــق يف أعقــاب املالحقــة السياســية الحكوميــة وربــط
التمويــل الحكومــي بالرقابــة عــى مضامينــه ،لكــن الالفــت
يف العقــد األخــر هــو ظهــور عــدد مــن املســارح الخاصــة
والشــعبية وبتمويــل شــعبي كــي تحافــظ عــى هويتهــا
واســتقالليتها.
لقــد تــازم تراجــع دور الحيــاة الثقافيــة مــع تراجــع
دور الحزبــن املذكوريــن وحــدوث فــراغ ملمــوس ،كمــا
اسـتُعيض عنــه إىل حـ ّد مــا ،بنشــوء جيــل جديــد مــن األطــر
والحيّــز الثقــايف دونمــا تواصــل مــع مــا كان مــن قبــل بــل
كحالــة جديــدة مختلفــة .إنهــا ال تملــك مؤسســة راعيــة،
وإنمــا تملــك نقــاط قــوة وبالــذات امتداداتهــا الشــعبية
وتنــوع املبــادرات املجتمعــة حولهــا ،وكذلــك إملــام واســع
يف اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي الــذي أتــاح لهــا
الوصــول إىل جمهــور هــدف لــم يكــن ممكنًــا الوصــول إليــه
لــوال هــذه ا َمللَــكات.
يف العالــم االفــرايض تواصلــت الجغرافيــا وباتــت فلســطني

هنــاك ميــراث ثقافــي للمدينــة هــو امتــداد لمــا ســبق النكبــة .بينمــا شــهدت حيفــا
صدامــا بيــن حياتيــن ثقافيتيــن ّ
ً
موجهتيــن .واحــدة هــي مــا أشــرنا إليهــا ضمــن
الفصــل عــن التعايــش وفــرض الدولــة منظومــة ثقافيــة عربيــة إســرائيلية تنطلــق
مــن مرافــق التعايــش ،ومــن الصحــف واإلذاعــة اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة .بينمــا
شــكلت المنظومــة اإلعالميــة الثقافيــة التابعــة للحــزب الشــيوعي دفيئــة ألدب
المقاومــة فــي حيفــا وخارجهــا.

مــن دون خــط أخــر وبــات الالجــئ ابــن املــكان قــاد ًرا عــى
الوصــول إىل مســقط رأســه املشــتهى .وإن كانــت املســافات
الفلســطينية تقــاس بالزمــن أكثــر منــه بالكيلومــرات ،فقــد
باتــت بــروت البعيــدة ســبعة عقــود قــاب قوســن وأدنــى،
ومخيــم الريمــوك ونهــر البــارد والوحــدات أقــرب إىل مكانهــا
يف فلســطني ويف حيفــا ،وبــات االمتــداد العربــي كمــا الشــتات
الفلســطيني يف كل العالــم قريبًــا .وهــذا مــا عــزز حالــة
االنفصــال الثقــايف عــن الحيــز اإلرسائيــي يف حيفــا .وعــزز
الرابــط الفلســطيني والعاملــي .والالفــت النوعــي اإلضــايف هو أن
هــذه املبــادرات ح ّولــت البلــدة التحتــا وهــي الشــاهد األول عــى
النكبــة مــن حيــث موقعهــا إىل ســاحة تفاعلهــا وبثّــت فيهــا
الــروح الفلســطينية املتجــددة ،وانتقلــت مــن حالــة اندثــار إىل
مســاحة نهضــة.
إن انفصــال الحيــز الثقــايف والحالــة املنفصلــة تما ًمــا عــن
الحالــة اإلرسائيليــة واملتصادمــة معهــا ،وجــدت نقطــة التقــاء
مــع الفعــل الســيايس الشــعبي خــارج األحــزاب ،وباتــت هــذه
املناطــق إىل جانــب الحــي األملانــي هــي املقـ ّر املفتــوح لألنشــطة
االحتجاجيــة التــي تتميــز بالــروح الصداميــة وبالشــعارات
الداعيــة لالشــتباك وباحتــال الشــوارع واالشــتباك مــع
الرشطــة اإلرسائيليــة .إنهــا حــراكات ال ترفــع شــعارات تــدل
عــى الحلــول السياســية كمــا تفعــل األحــزاب ،بــل تــدل عــى
الحــق الفلســطيني والقضيــة الواحــدة ويحظــى بشــكل بــارز
فيهــا التكامــل الفلســطيني مــع الضفــة وغــزة والقــدس
والالجئــن والشــتات ومــع األرسى ،إنهــا قائمــة عــى وحــدة
القضيــة وأبعــد مــن مســألة هويّــة فحســب.
هنــاك مــراث ثقــايف للمدينــة هــو امتــداد ملــا ســبق النكبــة.
بينمــا شــهدت حيفــا صدا ًمــا بــن حياتــن ثقافيتــن موجّهتني.
واحــدة هــي مــا أرشنــا إليهــا ضمــن الفصــل عــن التعايــش
وفــرض الدولــة منظومــة ثقافيــة عربيــة إرسائيليــة تنطلــق من
مرافــق التعايــش ،ومــن الصحــف واإلذاعــة اإلرسائيليــة الناطقة

بالعربيــة .بينمــا شــكلت املنظومــة اإلعالميــة الثقافيــة التابعــة
للحــزب الشــيوعي دفيئــة ألدب املقاومــة يف حيفــا وخارجهــا ،إذ
كانــت مقــا ّر صحيفــة االتحــاد ومجــات «الجديــد» و«الغــد»
والنــوادي الثقافيــة ،ومطبعــة االتحــاد بصفتهــا دار نــر
للكتــب والروايــات ودواويــن الشــعر .كمــا شــكلت الكليــة
العربيــة األرثوذكســية ومعهــا املــدارس األهليــة باملجمــل
رص ًحــا وطنيًــا ودفيئــة تربويــة تخ ـ ّرج منهــا الكثــرون مــن
مختلــف أنحــاء البــاد مــن ر ّواد ورائــدات الحركــة الثقافيــة.
يف انتفاضــة القــدس واألقــى ومــا تالهــا ،تعــزّز وزن
الهويــة الفلســطينية والحقــوق الجماعيــة ،ومنحــى االنفصــال
عــن الحيــاة اإلرسائيليــة ،وبالــذات يف مجــاالت الرتفيــه واملقاهــي
واملرافــق االجتماعيــة الثقافيــة .ممكــن القــول إن التجـ ّ
ـي األكــر
واألســطع لهــذا التحــول هــو مــا حــدث يف شــارع جــادة
الكرمــل (األملانيــة) وتح ّولــه مــن حــي مهمــل إىل مــكان يعــجّ
بالــروح الشــبابية والشــعبية العربيــة الفلســطينية وبــات بيئــة
ســاهمت يف نشــوء الحــراكات وتبلورهــا ،ولتنتــر هــذه املرافــق
يف كافــة أنحــاء املدينــة التحتــا وحتــى منطقــة الهــدار .وهــي
تعبــر إضــايف عــن تعدديــة املجتمــع الفلســطيني يف املدينــة،
وعــن قــوة االســتقطاب لجمهــور واســع مــن خــارج املدينــة
وبالــذات الشــبابي إضافــة إىل نحــو عــرة آالف طالبــة وطالــب
جامعيــن يتواجــدون يف حيفــا.
مقابــل تعزيــز الهويــة الفلســطينية وســلوك االنفصــال
الــذي واكبهــا عــن املرافــق اإلرسائيليــة ،فقــد تميّــزت هبّــة
الكرامــة بوعــي القضيــة الواحــدة ،وهــو مــا و ّفــرت وســائل
التواصــل االجتماعــي أدوات لــه ،وتزامــن مــع تراجــع وزن
األحــزاب والحركــة السياســية املشــار لــه آنفــا ً بينمــا كان
سـيّد املوقــف يف العــام  ،2000وهــذا ينعكــس ً
أيضــا يف طبيعــة
الحــراكات واملبــادرات الذاتيــة الكثــرة واملتعــددة مضمونًــا .وقد
شـكّلت حيفــا بيئــة مؤاتيــة نظـ ًرا لســعة ســكانها وانتشــارهم
الجغــرايف ونظــ ًرا ملنســوب الحضــور الشــبابي مــن ســكان
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املدينــة والطلبــة فيهــا ،يضــاف إليــه الرشائــح الوســطى.
انتعشــت الحيــاة الثقافيــة يف حيفــا وعــدد مــن املظاهــر
الجديــدة؛ فاملســارح الخاصــة وبمبــادرات ذاتيــة ومعهــا
املنصــات الثقافيــة واملعــارض الفنيــة واملراســم واملعاهــد
املوســيقية والرياضيــة عــى تنوعهــا ،باإلضافــة إىل املنتديــات
والفــرق الفنيــة هــي مــن حالــة التميّــز الحيفــاوي كمدينــة
مســتقطبة للفعــل بعيـدًا عــن الشــعور بالهامشــية أو التســليم
للتهميــش .فعــى ســبيل املثــال يشــكل مــرح خشــبة يف
البلــدة التحتــا ،وهــو مبــادرة ذاتيــة مســتقلة ،وحالــة ثقافيــة
مســتقطبة لرشيحــة واســعة مــن الجيــل الشــاب وإبداعاتــه
املتنوعــة ،وحالــة ثقافيــة اجتماعيــة ذات هويــة فلســطينية
متحــررة باتــت نموذ ًجــا يف التنظيــم الذاتــي الفلســطيني الــذي
يعتمــد عــى قدراتــه وقــواه الداخليــة وليــس عــى أي طــرف
خارجــي ،لتكــون أولوياتــه مســتقلة كمــا تمويلــه الذاتــي
الحــر ،وليتحــرر ً
أيضــا مــن فكــرة االســتهالك والرتفيــه
لينطلــق نحــو اإلبــداع التفاعــي وتوفــر البنيــة لإلنتــاج الثقــايف
ّ
الخــاق ،ويتعامــل مــع املــكان بوصفــه فضــاءً فلســطينيًا
مســتقالً ،ويمكــن القــول مســاحة حــ ّرة فيهــا تحــرر مــن
ســطوة الحالــة اإلرسائيليــة ومســعى لبنــاء كيــان فلســطيني
ثقــايف إبداعــي منفصــل عنهــا تمامًــا.

خالصة
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مــن املتوقــع أن تتواصــل وتــرة الهجــرة الداخليــة للعــرب
الفلســطينيني إىل حيفــا ،وهــذا يعنــي انتشــا ًرا أوســع لهــذا
الجمهــور يف أنحــاء جديــدة مــن املدينــة ،وإشــغال حيّــز واســع
فــوق املع ـدّل العــام يف إشــغال مواقــع يف املرافــق االقتصاديــة
والخدماتيــة واإلنتاجيــة ،ممــا ســيجعل بنيــة األحيــاء العربيــة
القائمــة ومرافقهــا وبالــذات مدارســها وحياتهــا الثقافيــة غــر
قــادرة عــى اســتيعاب هــذه الحركــة ،وســيعزز كمــا هــو متوقع
املطالبــة ببنــاء مرافــق إضافيــة وانتشــارها خــارج األحيــاء
العربيــة ،وهــو مــن شــأنه أن يعــزز تغيــر طابــع املدينــة
وتوزيعتهــا الســكانية ،وهــذا ليــس أمــرا ً مخط ً
طــا لــه عربيًــا،
بــل حركــة ســكانية طبيعيــة يف ظــرف غــر طبيعــي قائــم
عــى اعتبارهــم مصــدر قلــق للذهنيــة الحاكمــة ،لكــن مــن
شــأنه أن يفــرض نموذ ًجــا عا ًمــا ،يضــاف إليــه ظاهــرة انتقــال
الفلســطينيني العــرب إىل املــدن اإلرسائيليــة التــي أقيمــت لليهود
فقــط ،بينمــا هــي اليــوم يف طــور االختــاط .وواقــع البلــدات
العربيــة املحــارصة فعليًــا واملكتظــة بشــكل كثيــف ،وامتنــاع
الدولــة عــن إقامــة بلــدات عربيــة جديــدة وهــو مــن أســس
السياســة الصهيونيــة ،كل ذلــك يخلــق حالــة هجــرة ترتــ ّد

عــى السياســات الحاكمــة ،وســيكون مــن غــر املحتمــل وجــود
القــدرات عــى وقفهــا .إن هــذا الواقــع املرتســم هــو ليــس نتــاج
سياســة ديمغرافيــة عربيــة غــر قائمــة أصـ ً
ـا ،وإنمــا نتــاج
الديمغرافيــا اإلرسائيليــة التــي تخلــق نقيضهــا.
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مدن الساحل «المختلطة» :التهويد ومواجهته

محمد حليم

*

ّ
صراع على قلب اللد

«أريئيل شارون فتح الخارطة
وقال «أريدكم هنا».

1

ُ
«شــفنا املحــل ،مرقنــا جنبــه وكان عتمــه ومكـ ّ
ـر...
2
قلتلهــم إنــه أنــا ب ـدّي املحــل وأنــا ب ـدّي أرمّ مــه».
تتصــل فكــرة هــذه الورقــة املمكــن استشــفافها ممــا ذُكــر
أعــاه بــأن ظاهــرة اســتيطان «النــواة التوراتيــة» يف املــدن
الفلســطينية املحتلــة عــام  1948هــي تجــ ٍّل مــن تجلّيــات
الــراع املسّ ــتمر عــى مــكان هــذه املــدن وزمانهــا بــن
الســلّطة اإلرسائيليّــة وســكّانها الفلســطينيّني ،وبأنــه مــن
الخطــأ أن تُــدْرس هــذه الظاهــرة كأداة اســتعمارية بمنعــزل
ع ّمــا يقــوم بــه الفلســطيني مــن فعــل ضمــن هــذا الــراع.
لذلــك فــإن هــذه الورقــة ال تهــدف إىل رصــد األســاليب
*

طالب دكتوراه يف جامعة برئ السبع.

الخطابيــة واإلجرائيــة الخاصــة باســتيطان هــذه املجموعــة يف
مدينــة اللــد ،إنمــا إىل تقديــم قــراءة أخــرى لــه مــن خــال
رصــد الــراع الراهــن عــى الحيّــز بــن فلســطينيي املدينــة
والســلطات اإلرسائيليــة املتمثّلــة بهــذه املجموعــة االســتيطانيّة.
ممــا ال شــك فيــه أن تســليط الضــوء عــى تم ّ
ظهــر هــذا الــراع
يف مدينــة اللّــد يســاهم يف توســيع فهمنــا لهــذه الظاهــرة
الخاصــة
االســتيطانيّة وللتنــ ّوع يف أدوات محــاوالت التهويــد
ّ
بهــا وســروراتها وبسياســات االســتيطان اإلرسائيليّــة عامّــة.
لكــن األهــم هنــا هــو فهمنــا للعالقــة بــن هــذا التنـ ّوع يف أدوات
االســتيطان وأشــكاله والفعــل الفلســطيني يف هــذه الحقبــة
وهــذا الســياق .وعليــه فإنــه بنــاءً عــى هــذه املقاربــة ال يمكــن
النظــر لهــذا النمــط مــن االســتيطان وغــره ّإل كجــزء مــن
الــراع القومــي التاريخــي يف فلســطني ،وليــس كمــا حصــل يف
دراســات أخــرى ال ســيما تلــك التــي أشــارت إىل البُعــد القومــي
لكنهــا قامــت بتحليلــه بشــكل ِ
موضعــي وتســميته ضمــن
ظاهــرة االســتطباق.)Gentrification( 3
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الحيــز َ
تقــوم الورقــة علــى فرضيــة مفادهــا أن وجــود هــذا ّ
العينــي المتصــارع عليــه وما
طــرأ عليــه مــن تغييــرات ديمغرافيــة وأخــرى خــال العقــود األخيــرة ،يقــف كعامــل
ّ
ويفســر ،إلــى جانــب أســباب
مركــزي مســبب لهــذا الصــراع القومــي فــي المدينــة
أخــرى ،حدتــه وشــكله وربمــا اختالفــه عــن باقــي تجليــات الصــراع فــي المــدن األخــرى.
املــروع االســتيطاني يف اللــد هــو األكــر مــن بــن
مشــاريع «النــواة التوراتيــة» األخــرى ،وهــو مك ـ ّون مــن ســت
بــؤر موزّعــة عــى أنحــاء املدينــة ،تُفعّــل كل واحــدة منهــا
إجرائيــا ً مجموعــة مســتوطنني معيّنــة .اثنتــان مــن هــذه
البــؤر تــم تفعيلهــا يف املنطقــة التــي كانــت عليهــا بلــدة اللــد
قبــل احتاللهــا عــام  ،1948والتــي تُعــد اليــوم مــن الناحيــة
الديمغرافيــة والوعييّــة «منطقــة عربيــة» .تتمحــور هــذه
الورقــة بشــكل خــاص حــول قــراءة الــراع بــن الطرفــن،
فلســطينيي املدينــة والســلطات وأذرعهــا االســتيطانية ،عــى
هــذه املنطقــة بالتحديــد .وال تتعامــل مــع رصاعــات أخــرى
نابعــة مــن هــذا االســتيطان كتلــك القائمــة بــن املســتوطنني
الجــدد وســكان املدينــة اليهــود الذيــن يخشــون هيمنــة الجــدد

مــن الناحيــة الثقافيــة واالقتصاديــة 4.وتقــوم الورقــة عــى
فرضيــة مفادهــا أن وجــود هــذا الحيّــز العيَنــي املتصــارع
عليــه ومــا طــرأ عليــه مــن تغيــرات ديمغرافيــة وأخــرى خــال
العقــود األخــرة ،يقــف كعامــل مركــزي مســبب لهــذا الــراع
القومــي يف املدينــة ويفـ ّ
ـر ،إىل جانــب أســباب أخــرى ،حدتــه
وشــكله وربمــا اختالفــه عــن باقــي تجليــات الــراع يف املــدن
األخــرى.
ازداد االهتمــام يف دراســة هــذا االســتيطان يف املــدن
الفلســطينية عــى أثــر املواجهــات العنيفــة التــي شــهدتها بــن
ســكانها الفلســطينيني واليهــود تزامنًــا مــع العــدوان عــى غــزة
ومواجهــات القــدس ،فيمــا صــار يعــرف بهبــة أيــار .2021
تميــزّت املواجهــات يف اللــد خــال هــذه الهبــة مــن ناحيــة
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ممكــن اعتبــار هاتيــن اللحظتيــن اللتيــن أشــار فيهمــا كل مــن شــارون والصـ ّـح علــى
ِحــدة إلــى األماكــن التــي سـ ُـيقام عليهــا مشــروعاهما ،كلحظتيــن يبــدأ فيهمــا مــا
يمكــن وصفــه بســيرورة قــراءة  -كتابــة علــى ّ
حيــز قلــب المدينــة المنكوبــة .لكــن
ّ
للحيــز علــى أنــه ينقصــه
مقابــل قــراءة رجــل االســتيطان األيديولوجيــة الصرفــة
التهويــد ،كانــت قــراءة ِّ
الصــح وهــو ينظــر إلــى أثــر مــا خلفــه االحتــال واإلهمــال
المتواصــان تخلــو مــن أي جوانــب أيديولوجيــة.
حــدة االحتجــاج الفلســطيني ،ومــا قوبــل بــه مــن بطــش قــاده
مســتوطنو النــواة التوراتيــة بدعــم مــن املؤسســة العســكرية
ومجموعــات أخــرى عنرصيــة ملســتوطنني جــاءوا مــن خــارج
املدينــة .يف محاولــة لفهــم ملــاذا تميّــزت اللــد خــال هبــة
أيّــار ،نُــرت العديــد مــن التحليــات التــي رأت بــأن فــرادة
السياســات االســتعمارية يف مدينــة اللــد منــذ احتاللهــا  -مــن
حيــث كثافتهــا ورشاســتها وتأثريهــا الفتّــاك عــى مناحــي
حيــاة ســكانها الفلســطينيني  -هــي مــا يقــف وراء ردة فعلهــم
الغاضبــة 5.لكــن ســؤاال ً أساســيّا ً آخــر لــم يطــرح للنقــاش،
وهــو ســؤال :مــا الــذي يدفــع بالســلطة أصـ ً
ـا إىل اســتهداف
اللــد بشــكل خــاص ،وتفعيــل الحركــة االســتيطانية املتطرفــة
فيهــا عــى نحــو ال تعرفــه باقــي املــدن الفلســطينية املحتلــة،
خاصــة أن اللــد ليســت مركــز جــذب اقتصاديًــا أو أيديولوجيًــا،
إذن ال بــد أن هنــاك أمـ ًرا متميـزًا آخــر يحــدث يف اللــد يجعلهــا
عرضــة لهــذه الهجمــة االســتيطانية.
تعتمــد محاولتــي قــراءة هــذا الــراع العيّنــي واإلجابــة
عــى هــذه التســاؤالت أساســا عــى معرفتــي لجوانــب املدينــة
االجتماعيــة والسياســية التــي تعمّقــت خــال عمــي كباحــث
أحــاول فهــم شــكل عمــل الرجــال والرجولــة الفلســطينية
فيهــا .مــن خــال دراســتي اإلثوغرافيــة للحيــاة اليوميــة لرجال
املدينــة الفلســطينيني يف مقهــى األراجيــل الــذي يديــره محســن
الصــح ،اتضحــت فيمــا اتضحــت مــن جوانــب ،التحـ ّوالت التــي
طــرأت عــى املــكان والزمــان االســتعماري يف املدينــة وخاصة يف
قلبهــا حيــث يقبــع املقهــى ،وأشــكال الــراع عليــه وتجلياتــه
بــن الســلطة وســكانها الفلســطينيني .عــى وجــه الخصــوص
تبـ ّ
ـن أن هنــاك تغيــرات عــى مســتوى املــادة والوعــي لصالــح
الس ـكّان الفلســطينيّني حدثــت خــال العقــود الثالثــة األخــرة
عــى هــذا الحيّــز وصلــت إىل حــد ‘اســتعادة’ مكانــه وزمانــه
مــن قبــل فلســطينيي املدينــة ،ممــا أدّى باملجموعة االســتيطانية
إىل تكريــس قــدر كبــر مــن مســاعيها ومواردهــا مــن أجــل
لجــم هــذه التغيــرات واســتعادة الســيطرة عــى هــذه املنطقــة

املشــتهاة لــكال طــريف الــراع ملــا فيهــا مــن رمزيّــة تجســد
مــن ناحيــة تاري ًخــا جمعيًــا فلســطينيًا ومــن ناحيــة أخــرى
الدالــة عــى نجــاح الحركــة الصهيونيــة يف احتــال املدينــة
الفلســطينية وإخضاعهــا.
ال يمكــن معرفــة املوعــد الدقيــق الــذي أشــار فيــه أريئيــل
شــارون لتلــك النقطــة عــى الخارطــة التــي ســيُقام فيهــا
املجمــع االســتيطاني «رمــات الياشــيف» ،لكــن كمــا ت ُ ّ
بــن
املعلومــات املتوفــرة يف الصحــف فــإن جمعيــة «كريــات
الياشــيف» التابعــة للنــواة التوراتيــة فــازت بمناقصــة وزارة
اإلســكان لبنــاء املجمّــع عــام 2004؛ أي يف الســنة نفســها
التــي كان محســن الصــح يتجــ ّول فيهــا بــن ركام بلدتــه
باحثًــا عــن مقــر للمقهــى الــذي أراد إنشــاءه ،ليقــع اختيــاره
عــى املوقــع الــذي سينشــط فيــه مقهــاه عــى مــدار عــر
ســنني 6.ممكــن اعتبــار هاتــن اللحظتــن اللتــن أشــار فيهمــا
كل مــن شــارون والصــحّ عــى حِ ــدة إىل األماكــن التــي سـيُقام
عليهــا مرشوعاهمــا ،كلحظتــن يبــدأ فيهمــا مــا يمكــن وصفــه
بســرورة قــراءة  -كتابــة عــى حيّــز قلــب املدينــة املنكوبــة.
لكــن مقابــل قــراءة رجــل االســتيطان األيديولوجيــة الرصفــة
الصــح وهــو
للحيّــز عــى أنــه ينقصــه التهويــد ،كانــت قــراءة ِّ
ينظــر إىل أثــر مــا خلفــه االحتــال واإلهمــال املتواصــان
تخلــو مــن أي جوانــب أيديولوجيــة «كنــت أعــرف تما ًمــا أيــن
ســيكون املقهــى .فقــط هنــا {قلــب املدينــة} وليــس يف أي مــكان
آخــر .أردت مكانًــا فيــه ســاحة كبــرة».
َحدَثــا القــراءة  -الكتابــة هــذان عــى الحيّــز همــا جــزء مــن
حــدث أكــر ملحــاوالت تصميــم وهندســة متكــررة ومتعاقبــة
لحيّــز قلــب املدينــة املحتلــة مــن قبــل طــريف ّ الــراع املتواصــل
منــذ العــام  .1948بالتحديــد ،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
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مــن تغيــرات عليــه مــن خــال تقســيمه لفصلـ ّ
ـن /مرحلتــن
زمنيتــن :األول منــذ العــام  48حتــى التســعينيات -احتــال
البلــدة والســيطرة اليهوديــة عليهــا ديمغرافيًــا وثقافيًــا؛
الثانــي مــن التســعينيات حتــى يومنــا هــذا -اســتعادة البلــدة
ديمغرافيًــا وثقافيًــا مــن قبــل أهلهــا الفلســطينيني تقابــل
بمحــاوالت إعــادة الســيادة اليهوديــة عليهــا بواســطة املجموعــة
االســتيطانية «النــواة التوراتيــة».

الفصل األول للصراع-
احتالل المدينة وتهويدها
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قصــة اللــد هــي قصــة املجتمــع الفلســطيني عامــة ال ســيما
مدنــه التــي أُحتلــت عــام  1948وتمــت الســيطرة عليهــا مــن
قبــل الدولــة الجديــدة التــي أنشــئت بوســائل كولونياليــة
اســتيطانية .مــع ذلــك ،يبــدو أن لنكبــة اللــد ميّــزات خاصــة
جعلتهــا تحظــى باهتمــام بحثــي وشــعبي أكثــر مــن أي مدينــة
منكوبــة أخــرى .األحــداث التــي أدت إىل قتــل ســكان املدينــة
وطردهــم تُعــد مــن بــن أصعــب األحــداث يف تاريــخ النكبــة
والقضيــة األكثــر إثــارة للجــدل ولالهتمــام يف صفــوف املؤرخني
اإلرسائيليــن .يف النكبــة دُمــرت مدينــة اللــد و ُ
طــرد منهــا أغلبية
ســكانها الذيــن كان تعدادهــم آنــذاك قبــل دخــول القــوات
الصهيونيــة إليهــا  40000مــن بينهــم الجئــون فلســطينيون
كانــوا قــد وجــدو فيهــا ملجــأ بعــد تدمــر قراهــم القريبــة مــن
املدينــة وطردهــم منهــا .يف اليــوم الثالــث الحتاللهــا كان عــدد
مــن تبقــى يف اللــد قرابــة ألــف فلســطيني فقــط.
بعــد احتاللهــا والســيطرة عليهــا بالكامــل ،وعــى مــدار
ـج
ســنني طويلــة ،قامــت الســلطات اإلرسائيليــة بهــدم ممنهـ ٍ
ملــا تبقــى مــن املبانــي التــي شــكلت املدينــة الفلســطينية
حتــى العــام  .1948فاملدينــة القديمــة املكتظــة التــي كانــت
املدينــ َة كلهــا حتــى العــام  1917مُحيــت بالكامــل خــال
العقــد األول لالحتــال ،ولــم يســلم منهــا غــر بعــض املبانــي
اآليلــة للســقوط التــي امتنعــت الســلطات عــن هدمهــا بعــد
ـي أثريــة مثــل :املصبنــة واملعــرة وخــان
أن صنفتهــا مبانـ َ
الحلــو ،إضافــة إىل املســجد العُمــري وكنيســة الخــر اللذيــن
صــارا جــزءًا مــن املنطقــة التــي حُــر فيهــا مــن تبقــى يف
املدينــة مــن فلســطينيني وباتــت تعــرف بـ»غيتــو الســكْنة»
لغايــة انتهــاء الحكــم العســكري يف اللــد الــذي طــال ســنة
واحــدة خال ًفــا ملعظــم املناطــق املحتلــة األخــرى التــي انتهــى
فيهــا عــام  .1966بعــد أن أكملــت تســويتها بــاألرض ،أنشــأت
الســلطات يف الســتينيات حيًــا ســكنيًا حديثًــا عــى الجــزء
الرشقــي مــن املدينــة لصالــح املســتوطنني اليهــود أطلــق عليــه

حــي «رمــات أشــكول» ،بينمــا أبقــت عــى الجــزء الغربــي
مــن املدينــة منطقـ ًة مفتوحـ ًة كبــر ًة تُســتعمل موق ًعــا للســوق
األســبوعي املتنقــل ومحطــة حافــات .أ ّمــا مــا بقــي مــن مدينــة
مــا قبــل النكبــة فهــو عــرات املتاجــر وبعــض بيــوت ســكنية
بنيــت إبــان االنتــداب الربيطانــي ،لكــن حتــى هــذا الحــي
جــاءت آلــة الهــدم عــى معظمــه ،ويقتــر اليــوم عــى ثالثــة
شــوارع مركزيــة تجاريــة ،وميــدان أمــام جامــع دهمــش أُطلــق
عليــه فيمــا بعــد «ميــدان البلمــاح» عــى اســم وحــدة الجيــش
التــي احتلــت املدينــة .يُطلــق عــى هــذه املنطقــة بلســان
البعــض حتــى اليــوم «اللــد االنتدابيــة» ،أ ّمــا مــن يأتــي إليهــا
مــن األحيــاء العربيــة األربعــة التــي تطـ ّورت وتوسّ ــعت حولهــا
فهــي «اللــد» أو «البلــد» أو «البلــد القديمــة» نظـ ًرا ألنهــا أقــدم
مــا بقــي.
لعــل أهــم وأشــمل دراســة عــن اللــد منــذ احتاللهــا وحتــى
نهايــة القــرن العرشيــن هــي دراســة حاييــم يعقوبــي ()2003
«إثنوقراطيــة مدينيــة :بنــاء مدينــة وتشــكيل هويــات :حالــة
اللــد» ،وكان أهــم اســتنتاجاته املتعلقــة بموضــوع ورقتــي
هــذه هــو أن الحيــاة اليوميّــة يف اللــد ،كمــا يف باقــي املــدن
االســتعمارية الســاحلية املســماة «مدنُــا مختلطــة» ،تعمــل
وف ًقــا للمنطــق اإلثنــي للحيــز ،والــذي يهــدف إىل الحفــاظ عــى
الســيطرة الديمغرافيــة ،والثقافيــة ،والوعيّيــة مــن قبــل األغلبيــة
اليهوديــة .بينــت هــذه الدراســة ً
أيضــا بأنــه يف اللــد عــى وجــه
الخصــوص ال يمكــن الحديــث عــن اختــاط حقيقــي بــن
املســتوطنني اليهــود والفلســطينيني ،فاألغلبيــة الســاحقة يف كل
مجموعــة تســكن أحيــاء منفصلــة ،الجنوبيــة معظمهــا يهوديــة
والشــمالية معظمهــا فلســطينية .بالنســبة لقلــب املدينــة الــذي
يســميه يعقوبــي «نــواة املدينــة القديمــة» فقــد تــم ُوصــف
 اســتنادا ً لوثائــق الســلطة املحليــة ،ومقابــات  -كمنطقــةمختلطــة يعيــش فيهــا اليهــود والعــرب ويعملــون ســوية
بينمــا كانــت معظــم املصالــح التجاريــة بأيــدي اليهــود ،بــل
وكمنطقــة تحولــت مــع الســنني إىل «فــراغ وحطــام» .يقــول
يعقوبــي« :حتــى بعــد هــدم املشــهد األصالنــي ،مــن يــزور
املدينــة اليــوم ال يمكنــه تجاهــل املشــهد املدينــي الجريــح الــذي
ـاض آخــر .الرغبــة يف مــلء الفضــاء الفــارغ الــذي
يــدل عــى مـ ٍ
تشــكل نتيجــة هــدم النســيج املدينــي الســابق ال تتحقــق،
وهكــذا يرمــز الفــراغ إىل الــراع عــى الجغرافيــا ...لكــن عــى
الرغــم مــن قــوة هــذه العمليــات ،فيبــدو أن باســتطاعتي هنــا
ً
أيضــا أن أشــر إىل نتــاج مضــاد يظهــر يف اللــد؛ بينمــا يســتمر
مشــهد املدينــة الفلســطينية يف االختفــاء ،يجــري بنــاء طبقــة
جديــدة تخلــق يف اللــد مشــهدًا مدينيًــا عربيًــا آخــر .يف مــكان

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
تجــري يف قلــب املدينة وف ًقــا ملــا وجدتــه يف دراســتي عنــه.

الفصل الثاني للصراع  -االستعادة الفلسطينية
ّ
لحيز المدينة الفلسطينية ومحاوالت السلطات
تهويده من جديد
يف قلــب املدينــة ،اتخـ ُ
ـذت بــن األعــوام  2015و 2017مــن
أحــد مقاهــي األرجيلــة الفلســطينية «مقهــى محســن الصــح»
حقـ ً
ـا أثنوجرافيًــا لدراســتي عــن حياة الرجــال الفلســطينيني يف
املدينة .مــن خــال معايشــتي لرجــال اللــد يف املقهــى وتعلّمــي
تاريــخ نشــأته وحياتــه اليوميــة يف هــذه املنطقــة تحديــدًا،
أدركـ ُ
ـت أن هــذا املقهــى جــزء مــن مشــهد ثقــايف وتجــاري
ـي فلســطيني جديــد ،ابتــدأ يف النمــو يف الســنوات األخــرة
مدينـ ّ
مــن القــرن العرشيــن يف البلــدة الفلســطينية التــي كانــت منــذ
احتــال املدينــة ولعقــود بأيــ ٍد يهوديــة ،وباتــت بفعــل هــذا
املشــهد تُعــرف منطقــ ًة عربيــة ،وأن مشــاريع اســتيطانية
جديــدة تعمــل عــى تحويلــه مــن جديــد اىل «منطقــة يهوديــة».

اإلنجاز الفلسطيني في قلب المدينة
شـكّل املقهــى ودراســته نافــذة بالغــة األهميــة الستكشــاف
التغيــرات التــي جــرت يف قلــب املدينــة وفهمهــا .يف هــذا
املوقــع نمــا ونشــط مقهــى الصــح وجمهــوره عــى مــدار
عــر ســنوات .بداي ـ ًة كان هــذا املقهــى ثالثًــا الثنــن حديثــي
العهــد مجاوريــن ،والح ًقــا نمــا مشــهد مقاهــي األرجيلــة
حتــى وصــل عددهــا خــال العقــد األخــر ثمانيــة ،نشــطت
كلهــا دون اســتثناء يف مســاحة قلــب املدينــة القديمــة الضيقــة.
إنــه مشــهد ثقــايف متف ـ ّرد ال تعرفــه مــدن أخــرى مــن مــدن
الســاحل الفلســطيني مــن حيــث تجمّعــه ا ُملكثّــف هــذا،
وحجمــه ،وحيويتــه ،واقتصــاره عــى الرجــال الفلســطينيني.
لقــد نشــط هــذا املشــهد عــى وجــه الخصــوص يف ســاعات
الليــل بعي ـدًا عــن العائــات والبيــوت الســكنية ،وتــوارى عــن
ـان وســاحات مغلقــة .هــذا مــا و ّفــره قلــب
أنظــار الدولــة يف مبـ ٍ
املدينــة لهــذا املشــهد الفلســطيني مــن أجــل ضمــان تطــوره يف
مدينــة اســتعمارية ومجتمــع محافــظ .كمــا يُســتدل مــن أقــوال
الصــح ،فقــد شـكّل قلــب املدينــة ً
أيضــا مصــد َر جــذب بســبب
ّ
الرمزيــة والذاكــرة التــي يحملهــا هــذا املشــهد ويحتاجهــا
املحصلــة ،ومــع ســاعات
كمــا كل مشــهد ثقــايف آخــر .ويف
ّ

املســاء كل يــوم ،بعــد انتهــاء النشــاط التجــاري النهــاري ،كان
نشــاط الرجــال الفلســطينيني يبــدأ داخــل فضــاءات مغلقــة
تشــكل مشــهدًا بمثابــة مدينــة أخــرى ليليّــة داخــل مدينــة ،ال
تخفــى تما ًمــا عــن أنظــار الســلطة املتمثّلــة باألبــراج الســكنية
االســتيطانية املحاذيــة ،لكنهــا تنجــح يف التــواري عنهــا بشــكل
كبــر.
لــم يكــن محســن الصــح وأصحــاب املقاهــي األخــرى
الوحيــدون الذيــن رأوا بقلــب املدينــة وبحـ ّ
ـق املــكان الوحيــد
الــذي بإمكانهــم أن يقيمــوا مصالحهــم التجاريــة فيــه،
وألســباب كثــرة ،منهــا الرمزيــة ،واالقتصاديــة والسياســية
املحليــة والعامليــة .خــال العقــد األخــر مــن القــرن العرشيــن
خلــت املنطقــة ممــا تبقــى فيهــا مــن العائــات اليهوديــة (مــن
ضمنهــا عائلــة رئيــس البلديــة الحــايل الــذي تتلمــذ يف أُطــر
النــواة التوراتيــة) التــي آثــرت االنتقــال جنوبــا ً إىل األحيــاء
الجديــدة .كذلــك ،ومــع تطــور مراكــز تجاريــة عرصيّــة أخــرى
يف املناطــق اليهوديــة ،فقــدت املنطقــة القديمــة حيويتهــا
بحيــث أغلــق التجــار اليهــود ،املتقدمــون يف الســن بمعظمهــم،
متاجرهــم التــي لــم تعــد تجنــي أربا ًحــا .هــذا التحــول رافقــه
إهمــال كبــر ٌ مــن قبــل الســلطات للبنــى التحتيــة ،فتح ّولــت
املنطقــة إىل مــا أســماه حاييــم يعقوبــي «فــراغ وحطــام».
لكــن هــذا الوضــع لــم يــدم طويـ ً
ـا ورسعــان مــا التفــت أهــل
املدينــة إىل مدينتهــم وإىل فرصتهــم يف إحيائهــا ،فبــدأوا بمــلء
هــذا الفــراغ .يف العــام  1996نجــح أهــل اللــد يف افتتاح مســجد
دهمــش بعــد أن كان مغل ًقــا منــذ احتلــت الحــركات الصهيونيــة
املدينــة وارتكبــت فيــه أبشــع مجازرهــا .ممــا ال شــك فيــه،
فــان اســتعادة املســجد كانــت مــؤرشًا ونقطــة انطــاق لعمليــة
االســتعادة األكــر .فمثلمــا ُر ّمــم املســج ُد بعــد أن أزيلــت آثــار
الدمــاء والرصــاص عــن جدرانــه ،رش َع أهــل البلــدة يف العــودة
إىل املنطقــة املحيطــة بــه مســتغلني تراجــع الســلطة فيهــا.
لكــن هــذه املــرة عــادوا كأصحــاب مصالــح ال كمســتهلكني
فقــط ،فقامــوا بــراء متاجــر مــن رشكات حكوميــة واســتئجار
ـان مهملــة
دكاكــن عــى وشــك اإلغــاق وترميــم ســاحات ومبـ ٍ
ومهدّمــة جزئيًــا ليقيمــوا فيهــا متاجرهــم ،تما ًمــا كمــا فعــل
محســن الصــح يف مقهــاه .هكــذا وبعــد أن كان فيــه بضعــة
ـال تجاريــة بأيــد فلســطينية أصبــح قلــب البلــدة يعــجّ
محـ ٍ
ً
وليــا بــر ّواد
نهــا ًرا بالتجــار واملســتهلكني الفلســطينيني،
املقاهــي وبعــض املطاعــم التــي تبقــى مفتوحــة لســاعات
متأخــرة.
عــى الرغــم مــن أن هــذا املشــهد الفلســطيني ينشــط يف
منطقــة تحــت ســيطرة الدولــة بــل ويعــود جــزء مــن مبانيهــا

51

عدد ٨٦

ُ
أضيفــت هــذه االســتعادة الفلســطينية إلــى اســتعادة أخــرى لحــي «رمــات أشــكول»
الــذي ُبنــي لصالــح المهاجريــن اليهــود فــي ســتينيات القــرن الماضــي علــى المســاحة
التــي كانــت عليهــا مدينــة اللــد التاريخيــة قبــل أن تتوســع إلــى الغــرب خــال فتــرة
االنتــداب البريطانــي ،والــذي تحــول خــال التســعينيات هــو اآلخــر لمنطقــة عربيــة
ً
تدريجيــا
نتيجــة دخــول العائــات الفلســطينية إلــى الشــقق الســكنية التــي خلــت
مــن عائــات المســتوطنين بعــد انتقالهــم إلــى أحيــاء أفضــل جنــوب المدينــة.
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وأراضيهــا إىل رشكات حكوميــة ،فقــد غــدا قلــب املدينــة يُعــرف
ويســمى حتــى بلســان املســتوطنني «منطقــة عربيــة» .عــاد
قلــب املدينــة ليكــون فلســطينيًا بفعــل عــودة الفلســطينيني
وتموضعهــم فيــه مــن جديــد .تموض ـ ٌع فعــي ومرئــي وليــس
امتــاكًا رمزيًــا فقــط .كجــزء مــن شــعب ســلبت الســلطات
الصهيونيــة منــه بنيــة املــكان والزمــان الــذي كان مــن املمكــن
أن يعــزز إنتاجــه املــادي واالجتماعــي ،قــام فلســطينيو اللــد
عــى الرغــم مــن قيــود الواقــع االســتعماري باســرداد ملكيــة
هــذه البنيــة بواســطة العــودة والتموضــع يف مــكان وزمــان
قلــب املدينــة الــذي كان قبــل احتــال املدينــة جــز ًءا مــن
هــذه البنيــة وركيــزة اقتصاديــة واجتماعية .ممــا ال شــك فيــه
أن هــذا النمــو ملركــز تجــاري ليــس حــرًا عــى اللــد ،بــل
يمكــن القــول إنــه يمثّــل ظاهــر ًة أخــذت باالنتشــار يف املــدن
والبلــدات الفلســطينية خــال العقديــن األخرييــن عــى أثــر
تحــوالت اقتصاديــة محليــة وعامليــة .وليســت هــذه االســتعادة
الفلســطينية الوحيــدة للحيــز يف األرايض املحتلــة عــام 1948
واملــروع الفلســطيني يف حيفــا هــو خــر دليــل عــى ذلــك،
والــذي اعتمــد ً
أيضــا -كمــا املــروع اللــدّاوي اعتمــد  -عــى
هجــرة الفلســطينيني إىل املدينــة لتعزيــز الوجــود والتطــور
فيهــا .لكــن املــروع اللــداوي الــذي أُنجــز دون أن تلتفــت إليــه
األبصــار ،هــو مــروع متميــز باســرداده الفعــي للمنطقــة
التــي سُ ــلبت 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
االنتــداب الربيطانــي ،والــذي تحــول خــال التســعينيات هــو
اآلخــر ملنطقــة عربيــة نتيجــة دخــول العائــات الفلســطينية
إىل الشــقق الســكنية التــي خلــت تدريجيًــا مــن عائــات
املســتوطنني بعــد انتقالهــم إىل أحيــاء أفضــل جنــوب املدينــة.
بهــذا تمــت بشــكل مــن األشــكال اســتعادة الحيــز الــذي كانــت

عليــه املدينــة قبــل احتاللهــا ،وصــارت غالبيــة ســكان املدينــة
وتجارهــا والناشــطني فيهــا ،ليـ ً
ـا ونهــا ًرا ،مــن الفلســطينيني.
كل هــذا يُضــاف ،ويشـكّل امتــدادًا جغرافيًــا ،لألحيــاء العربيــة
املحيطــة مــن الشــمال والغــرب« ،الواحــة الخــراء» الــذي
بُنــي كحــي عربــي يف الســبعينيات انتقلــت إليــه عائــات حــي
املحطــة .و«ســامخ حيــط» و«املحطــة» و«شــنري» التــي كان
معظــم ســكانها مــن العائــات التــي قدمــت مــن منطقــة
بــر الســبع ابتــداء مــن الســتينيّات .يســكن هــذه األحيــاء
فلســطينيون يف بيــوتٍ أرضيــ ٍة يملكونهــا ،وتظهــر كأي قريــة
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
التــي تطــورت اعتمــادًا ً
أيضــا عــى البنــاء غــر املرخــص
مــن قبــل الســلطات ورغ ًمــا عنهــا ،باتــت تشــكل مــع البلــدة
القديمــة وحــي «رمــات اشــكول» ا ُملســتعاديْن منطقــة واســعة
معظمهــا الســاحق فلســطيني ،كمــا لــو أنهــا بلــدة فلســطينية
كبــرة تقــع إىل الشــمال مــن البلــدة اليهوديــة التــي توســعت
إىل الجنــوب.
عــزز هــذا اإلنجــاز يف العــودة الناشــطة إىل منطقــة رمزيــة
تجســد تاري ًخــا جمعيًــا فلســطينيًا التضامــن الجمعي والشــعور
طا وفاعـ ً
باالنتمــاء للمــكان الــذي صــار بنفســه عنــرًا وســي ً
ـا
يف عمليــة التنشــئة االجتماعيــة الحيّزيــة هــذه .ال شــك أن هــذا
فعــل مقــاو ٌم يتحــدّى سياســات الســلطة التــي تهــدف إىل
قمــع أي ظهــور جمعــي فلســطيني يف املــدن املحتلــة عــام
 .1948وهــو فعـ ٌل يحمــل معانــي قوميــة فلســطينية ترمــز إىل
العــودة املشــتهاة والتجمــع بعــد الشــتات .مــن الصعــب عــدم
رؤيــة هــذه املركَــزة الفلســطينية لهــذا املــكان والزمــان الــذي
ـي فلســطيني كعــودة فعليــة وإن
كان جــز ًءا مــن نسـ ٍ
ـيج مدينـ ٍ
كانــت محــدودة ومحليــة .نتيجــة لذلــك لــم يعــد باإلمــكان
رؤيــة قلــب املدينــة أث ـ ًرا يكــون فيــه الفلســطيني شــبحًا كمــا
هــو الحــال يف ا ُملــدن التــي ُ
طهــرت بالكامــل مــن الوجــود

الفلســطيني .الوجــود الفلســطيني اليــوم يف قلــب املدينــة حقيقة
وليــس هيرتوتوبيـا ً يذكرنــا فقــط بفلســطني والالجئــن .وجــود
شــاهد عــى فلســطني التــي مــا زالــت حيــة .عــودة ال تهــدف
إىل توثيــق املنطقــة وتخليدهــا كموقــع مــن «مواقــع الذاكــرة»
الفلســطينية  -كمــا تفعــل عــى ســبيل املثــال مســرات العــودة
الرمزيــة التــي يمكــن القــول عنهــا اســتنادًا عــى بيــر نــورا
بأنهــا «اســتحضار إشــكايل وغــر كامــل لــيء لــم يعــد
قائمًــا» .إنهــا تجربــة مُعاشــة كاملــة لعــودة فلســطينيني
ملــكان وزمــان غابــوا عنــه زمنًــا طويـ ً
ـا ،حتــى لــو كان هــذا
الحضــور املســتم ّر محــدودًا وخاض ًعــا لرقابــة الســلطة .حضو ٌر
يجسّ ــد املــايض والحــارض الفلســطيني يف الفضــاء االســتعماري،
ويبــث يف داخلــه رمــوزًا وتمثّــات ثقافيّــة واضحــة تشــر إليــه
وتحــدده كفلســطيني.

ُ
ستج ّد
الغزو االستيطاني الم ِ

رضب هــذا التطــور الــذي فصــ َل إىل حــد كبــر بــن
فلســطينيي املدينــة ومســتوطنيها بعــرض الحائــط املصطلــح
االســتعماري «املدينــة املختلطــة» .قوبــل هــذا االمتــداد الــذي
ش ـكّل منطقــة مــن املمكــن رؤيتهــا كمدينــة عربيــة متاخمــة
للمدينــة اليهوديــة بمحــاوالت الســلطة الح ـ ّد منــه وتقويضــه
مــن جهــة الشــمال بواســطة مشــاريع اســتيطانية كبــرة
أبرزهــا :املنطقــة الصناعيــة والبنكيّــة التــي أقيمــت إىل الشــمال
مــن حــي الواحــة الخــراء؛ والحــي الســكني «جانــي أفيــف»
ـي
الــذي بُنــي لصالــح املســتوطنني الــروس إىل الشــمال مــن حيـ ْ
املحطــة وشــنري .لكن هــذا التقويــض مــن الخــارج وحــده ال
يمكنــه أن يــؤدي إىل مــا تــروم إليــه الســلطة مــن الســيطرة
مــن جديــد عــى املناطــق املســتعادة بأيـ ِد فلســطينية ،إذن ال بد
مــن إجــراءات أخــرى لتحقيــق هــذا الهــدف .مــن املهــم التأكيد
أننــا ال نتحــدث عــن األحيــاء العربيــة التــي لــم تكــن يومــا
أحيــاءً يهوديــة ،والتــي بُنيــت كمــا لــو أنهــا قــرى مجــاورة
للمدينــة يســتعيص الدخــول اليهــا ،إنمــا نتحــدث عــن األحيــاء
التــي كانــت «أحيــاء يهوديــة» عــى مــدار عــرات الســنني
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 أمـ ًرا صعبًــا يف منطقــة يعتربهــا املســتوطنون
خطــرة فقــد اتجهــت الســلطات إىل االســتعانة بمجموعــة
أيديولوجيــة عنرصيــة هــي «النــواة التوراتيــة».
يف دراســتها «اســتيطان (النــواة التوراتيــة) يف بلــدات
األطــراف واملــدن املختلطــة يف إرسائيــل :مــا بــن القوميــة

والنيوليرباليــة» ( )2020تقــوم ياعيــل شــمارياهو بالرتكيــز
عــى عمــل هــذه املجموعــة االســتيطانية يف اللــد ،وتخلــص
إىل إن الدولــة تــوكل بشــكل مبــارش جهــات مــن املجتمــع
املدنــي والقــوى االقتصاديــة اإلرسائيليــة لتنفيــذ مخ ّ
ططاتهــا
االســتيطانية يف املــدن الفلســطينية املحتلــة عــام  48ال ســيما
مدينــة اللــد 8.يف مقابــات أجرتهــا مــع قــادة «النــواة التوراتية»
رصّح هــؤالء بشــكل ال يقبــل التأويــل بأنهــم يســتهدفون األحياء
العربيــة ويعملــون عــى اســتعادة الســيطرة عليهــا:
«لــن يختفــي العــرب ،ال مــن اللــد وال مــن إرسائيــل...
فمــا نفعــل نحــن حاليًــا؟ إننــا نعيــد ســيادتنا عــى الحــي،
نعيــد الفخــر والكربيــاء لليهــود ،هنــاك أعــام إرسائيــل يف
يــوم االســتقالل ...الهــدف هــو أن نصــل إىل وضــع نكــون
فيــه مــن يقــ ّرر بالنســبة للميّــزة الثقافيــة للحــي ،وأن
تكــون أجــواء الشــوارع يهوديــة» -نوعــام درايفــوس،
ّ
مؤســي «البــؤرة التوراتيــة» يف اللــد.
أحــد
«إن دفــع اللــد قد ًمــا هــو واجــب ال يقــل أهميــة عــن
اإلقامــة يف نابلــس» شــيلو هندلــر -املديــر العــام للنــواة
التوراتيــة (ص )137-136
تشــكلت البــؤرة االســتيطانية األوىل ســنة  1996حــول
مدرســة دينيــة أقيمــت للشــباب اليهــود ،وشــملت خــال ســنة
 2000ثالثــن أرسة .نجحــت املجموعــة  -بمســاعدة وتوجيــه
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
تســكنها .دخلــت أوىل العائــات التــي كان غالبيــة أفرادهــا
باألصــل مســتوطنني يف الضفــة الغربيــة وغــزّة إىل املجمّــع
االســتيطاني عــام  2006وبلغــت مئــات العائــات عــام .2016
منــذ ذلــك الحــن ال يتوقــف املــروع الســكني عــن التوســع،
كذلــك املؤسّ ســات الرتبويــة والثقافيــة والدينيــة واملــدارس
الدينيــة والحدائــق العامــة التــي خصصــت لســكان املجمّــع.
إىل جانــب األبــراج التــي تطــل عــى كل البلــدة وعــى املقــرة
اإلســامية املحاذيــة ،ويف قلــب البلــدة ،رشعــت املجموعــة
االســتيطانية بإنعــاش عــدد مــن كنــس العبــادة التــي ه ُِجــرت
أو لــم تجــد مــن يفــد إليهــا عــر الســنني ،وقامــت بجــوالت
ومســرات اســتفزازية ،وافتتحــت املركــز الجماهــري الــذي كان
مغل ًقــا فــرة طويلــة واســتولت عليــه ،كمــا نجحــت يف رشاء
عــرات الشــقق الســكنية يف حــي «رمات أشــكول» مــن رشكات
حكوميــة وعائــات عربيــة ويهوديــة أيضـا ً ليحولــوا دون بيعهــا
للعــرب ،وأنشــأت بمحاذاتــه مدرســة دينيــة وعســكرية .ويف
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بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى افتتــاح محســن الصــح المقهــى ،أبلغتــه البلديــة بــأن
ً
مرغمــا
عليــه إخــاء المبنــى وتســليمه لهــا إذ قــررت أن تبنــي مكانــه مقـ ًـرا جديـ ًـدا لهــا.
ً
مبنــى وســاحة آخريــن بمحــاذات
انتقــل محســن ورواد مقهــاه المخلصــون إلــى
ُ
ميــدان جامــع دهمــش الــذي تطلــق عليــه الســلطات فــي مفارقــة قاســية «ميــدان
البلمــاح» نســبة للوحــدة العســكرية التــي نفــذت المجــزرة فــي الجامــع خــال النكبــة.
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الوقــت نفســه تغلغلــت املجموعــة جيــدًا يف املجلــس البلــدي
ومؤسســاته ،وتبــوأ زعماؤهــا مراتــب مهمــة يف البلديــة ممّا أدى
إىل ترسيــع محــاوالت إعــادة الســيطرة وتكثيفهــا باالســتعانة
بمجموعــات اســتيطانية أخــرى كـــ «بنــي عكيفــا» وجمعيــة
«أياليــم» التــي أقامــت قريــة طالبيــة ومرافــق تعليميــة ودينيــة
تضــم عــرات الطــاب يف املتنــزه القريــب مــن مجمــع «رمــات
الياشــيف» ،إىل جانــب تطويــر أحيــاء وخدمــات جديــدة أخــرى
لصالــح املســتوطنني الجــدد يف مناطــق أخــرى بعيــدة عــن
البلــدة الفلســطينية.
قوبــل هــذا التطــور االســتيطاني مــن قبــل أهــل البلــدة
الفلســطينيني بحــذر كبــر ،كمــا تبــن باألســاس يف تقاريــر
صحافيــة نــرت آنــذاك ،فقــد حصلــت خــال هــذه الســنني
مواجهــات بــن املســتوطنني وأهــل البلــدة ،لكــن رسعــان مــا
كانــت تخضــع للســيطرة ،لكنهــا  -كمــا أشــارت التقاريــر -
كانــت توحــي بانفجــار ومواجهــة حتميــن وأكــر حج ًمــا .أحــد
التقاريــر الــذي اســتعرض الظاهــرة االســتيطانية ومــا يقابلــه
مــن غضــب كان لصحيفــة هآرتــس عــام 2013؛ أي قبــل هبــة
أيــار بثمانيــة أعــوام ،حمــل عنــوان «»قبضــة اســتيطانية»
دينيــة عــى أنقــاض حــي عربــي تهــدد يف تفجــر اللــد التــي
9
تغــي».
jحققــت هــذه النبــوءة مــن خــال مواجهــات هبــة
أيــار  .2021لقــد اتخــذ فلســطينيو املدينــة قلــب مدينتهــم
الفلســطينية ا ُملســتعاد ،وا ُملهــدّد مــن جديــد ،مرسحًــا
الحتجاجهــم .وقــد قوبلــت هــذه الســيطرة الفلســطينية عــى
قلــب املدينــة وهــذا االحتجــاج برشاســة باألســاس مــن قبــل
مســتوطني النــواة التوراتيــة املســلحني ،وبدعــم مــن املؤسســة
العســكرية ومجموعــات أخــرى عنرصيــة ملســتوطنني جــاءوا
مــن خــارج املدينــة.
لــم يكــن هــذا الــراع لســنوات طويلــة جليًــا ،وقــد
أخرجتــه املواجهــات إىل النــور ،وعــى نطــاق واســع .هــذا
باعتقــادي مــا يقــف وراء ردة فعــل الســلطة الرشســة ،بحيــث
أنهــا رأت يف املشــهد املدينــي الفلســطيني الجديــد تهديـدًا جديًــا

لســيطرتها ،ورأت يف االحتجــاج  -خاصــة أنــه يتمركــز فيــه  -إن
لــم يُقمــع ،اعرتا ًفــا وقبـ ً
ـول باإلنجــاز الفلســطيني ،وهــو مــا ال
يمكــن أن تقبــل بــه أي ســلطة اســتعمارية .من هنــا يمكــن
فهــم حـدّة املواجهــات عــى أنهــا اســتمرار لــراع طويــل بــن
طرفــن لــم يُحســم بعــد ،وعــى أنهــا ظهــور جــي ملواجهــة
ربمــا قــد عمــد الطرفــان طويـ ً
ـا لعــدم الجهــر بهــا ألن ذلــك
كان سيشــكل تهديـدًا عــى مرشوعيهمــا؛ اإلنجــاز الفلســطيني يف
اســتعادة الحيــز مــن جهــة ،ومســاعي الســلطة االســتعمارية
الجاريــة للســيطرة عليــه مجــددًا مــن جهــة أخــرى.
بعــد مــرور عــر ســنوات عــى افتتــاح محســن الصــح
املقهــى ،أبلغتــه البلديــة بــأن عليــه إخــاء املبنــى وتســليمه لهــا
إذ قــررت أن تبنــي مكانــه مقــ ًرا جديــدًا لهــا .مرغمًــا انتقــل
ـى وســاحة آخريــن
محســن ورواد مقهــاه املخلصــون إىل مبنـ ً
بمحــاذات ميــدان جامــع دهمــش الــذي تُطلــق عليــه الســلطات
يف مفارقــة قاســية «ميــدان البلمــاح” نســبة للوحــدة العســكرية
التــي نفــذت املجــزرة يف الجامــع خــال النكبــة ،لكــن مــ ّرة
أخــرى ليــس قبــل أن يُنظــف املبنــى وســاحته ويرمّمــا .لــم
أكــن ألجــد مــا يــدل عــى الــراع عــى قلــب املدينــة أفضــل
مــن هاتــن املحطتــن يف حيــاة املقهــى ،األوىل إعمــاره مــن بــن
ـر
الــركام وافتتاحــه األول للجمهــور ،والثانيــة إخــاء املبنــى بأمـ ٍ
مــن الســلطات وهدمــه وتموضعــه يف مبنــى آخــر بعــد ترميمه.
بعــد مــرور شــهرين عــى املواجهــات ،افتُتــح مبنــى البلديــة
الجديــد الــذي أقيــم عــى املــكان نفســه الــذي كان عليــه
املقهــى ،الــذي يبعــد أمتــا ًرا معــدودة عــن مبنــى املجلــس
البلــدي الفلســطيني املســلوب واملــروك منــذ العــام  .48دخــل
إىل هــذا املبنــى الضخــم الــذي يشــبه القــاع وا ُملحــاط ببيــوت
قلــب املدينــة املتواضعــة ،مديــر عــام البلديــة املؤســس للنــواة
التوراتيــة وجماعتــه .ومنــه اســتمر حتمًــا يف وضــع خطــط
أكثــر رشاســة لتهويــد قلــب املدينــة ،ألنــه ً
أيضــا ال يُعقــل وف ًقــا
ملنطقهــم أن تعمــل البلديــة وتســتقبل منتفعيهــا مــن اليهــود يف
«منطقــة عربيــة» ربمــا تنتفــع اقتصاديًــا مــن ذلــك .أكثــر مــن
أي مــروع اســتيطاني آخــر ،جــاء مبنــى البلديــة الضخــم هذا

ليعلــن أن ال نيّــة للســلطات يف إبقــاء الحــال يف قلــب املدينــة كما
هــو ،وبأننــا أمــام مرحلــة جديــدة مــن التهويــد .لقــد أضيــف
هــذا املبنــى النشــاز واملرتفــع إىل أبــراج «رمــات اليشــيف»
الســكنية االســتيطانية القريبــة ،وم ًعــا قامــوا بتحســن الجهــاز
الرقابــي البانوبتيكونــي االســتعماري ،ووسّ ــعوا حقــل رؤيتــه
وباتــت داللــة عــى القــوة والســيطرة.
إذا كان باإلمــكان وصــف االســتيطان الجديــد يف األحيــاء
اليهوديــة الجنوبيــة ملدينــة اللــد كمــا يف املــدن الفلســطينية
االخــرى املحتلــة عــام  48عــى أنــه عمليــة اســتطباق إثنــي
ّ
املنطقــن اإلثنــي القومــي
تدمــج فيهــا الدولــة بــن
واالقتصــادي 10،فإنــه مــن الصعــب رؤية النمــوذج االســتيطاني
الــذي يســتهدف املناطــق التــي كانــت عليهــا مدينــة اللــد
الفلســطينية وف ًقــا للمنطــق نفســه .هــذا االســتيطان كمــا
يُســتدل ً
أيضــا مــن القائمــن عليــه أنفســهم هــو بالدرجــة
األوىل أيديولوجــي صهيونــي كالــذي يميّــز االســتيطان يف املــدن
الفلســطينية املحتلــة عــام  1967مثــل القــدس والخليــل
ونابلــس ،واملجموعــات االســتيطانية فيــه مثــل «إلعــاد»
و»عطــرت كوهانيــم” .ليــس للّــد أبعــاد عقائديــة يهوديــة
خاصــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لهــذه املــدن ،لكنها اكتســبت
عنــد احتاللهــا مكانــة رمزيــة مهمــة دالــة عــى الســيادة
اإلرسائيليــة وإخضــاع الفلســطيني .لذلــك لــم تكتــف الســلطات
بالحــل األســهل وهــو تعزيــز األحيــاء اليهوديــة جنــوب املدينــة
أو تطويــق االمتــداد الفلســطيني فيهــا مــن الشــمال ،إنما ســعت
إىل التغلغــل يف األحيــاء الفلســطينية التــي تُعــد هــي األخــرى
«مناطــق خطــرة» بالنســبة للمســتوطنني .تمامًــا كمــا طلــب
منهــم رجــل االســتيطان األول أريئيــل شــارون الــذي طاملــا
قــال إن «احتــال األرض ال يكفــي لفــرض الســيادة اإلرسائيليــة
عــى فلســطني بــل إن الحضــور اليهــودي الفعــي عــى األرض
هــو الضامــن لذلــك ،وبــأن «التــوازن الديمغــرايف اإليجابــي ال
يمنحنــا الســيطرة عــى األرض .يجــب بغيــة الســيطرة عــى
األرض اإلقامــة يف العديــد مــن املناطــق كمــا فعلنــا يف الجليــل
بشــأن املراصــد هنــاك» .إذن فإنــه مقابــل أشــكال اســتيطان
حاليــة أخــرى يف مناطــق أخــرى ،يهــدف ذلــك الــذي يســتهدف
بلــدة اللــد الفلســطينية عــى وجــه الخصــوص إىل الســيطرة عىل
األرض وعــى الحيّــز ذي املكانــة الرمزيــة املهمــة.

الخاتمة الخالصة
رصــدت هــذه الورقــة الــراع الراهــن عــى الحيّــز الــذي
كانــت عليــه مدينــة اللــد قبــل احتاللهــا عــام  1948بــن
ســكّان املدينــة الفلســطينيّني والســلّطة اإلرسائيليّــة املتمثلــة

بأحــد أذرعهــا االســتيطانية «النــواة التوراتيــة» .تفيــد قصــة
هــذا الــراع التــي أضــاءت عليهــا قصــة مقهــى الرجــال
الفلســطينيني أن تغيــرات حدثــت عــى مســتوى املــادة والوعــي
لصالــح الس ـكّان الفلســطينيّني ألســباب عــدة وخــال العقــود
الثالثــة األخــرة عــى هــذا الحيّــز ،وصلــت إىل حــد ‘اســتعادة’
مكانــه وزمانــه مــن قبــل فلســطينيي املدينــة ،وأن هــذه
التغيــرات أدت بالدولــة عــر املجموعــة االســتيطانية إىل تكريس
قــدر كبــر مــن مســاعيها ومواردهــا مــن أجــل لجــم هــذه
التغيــرات ،واســتعادة الســيطرة عــى هــذه املنطقــة املشــتهاة
لــكال طــريف الــراع ،ملــا فيهــا مــن رمزيّــة تجســد مــن ناحيــة
تاري ًخــا جمعيًــا فلســطينيًا ،ومــن ناحيــة أخــرى الدالــة عــى
نجــاح الحركــة الصهيونيــة يف إخضــاع املدينــة والســيادة
عليهــا .يُفــر هــذا التط ـ ّور يف الــراع املســتمر عــى الحيّــز
املدينــي يف اللــد تميّــز املواجهــات التــي شــهدتها اللــد خــال
هبــة أيــار  2021مــن ناحيــة حدتهــا .فــكل طــرف حــرص
أن تكــون صــورة «النــر» مــن نصيبــه ،وليــس مــن نصيــب
الطــرف اآلخــر ،خشــية أن يــؤدي ذلــك إىل توقــف مرشوعــه يف
قلــب املدينــة أو تراجعــه .عىل وجــه الخصــوص ،رأت الســلطات
يف املشــهد الفلســطيني الجديــد يف هــذا الحيّــز تهديــدًا جديًــا
لســيطرتها ،ورأت يف االحتجــاج  -خاصــة أنــه يتمركــز فيــه -إن
لــم يُقمــع ،اعرتا ًفــا وقبـ ً
ـول باإلنجــاز الفلســطيني ،وهــو مــا ال
يمكــن أن تقبــل بــه الســلطة االســتعمارية.
يأتــي شــكل االســتيطان املطــروح هنــا كمثــال لنمــوذج
االســتيطان النابــع مــن األيديولوجيــا واملمارســة الصهيونيــة
والرامــي إىل الســيطرة عــى الحيّــز املكانــي ملراكــز املــدن
املحتلــة ودحــض وجــود الفلســطيني فيــه ال ســيما املــدن التــي
أُحتلــت عــام  .1948مــن هــذه الناحيــة ،وعــى الرغــم مــن
اختــاف الحيثيــات السياســية واالجتماعيــة ،فممكــن االفــراض
أن هــذه الديناميكيــة يف اللــد قــد تشــبه إىل حــد كبــر تلــك
التــي تميّــز املدينــة الفلســطينية التاريخيــة األخــرى الوحيــدة
التــي بقــي أهلهــا الفلســطينيون يشــكلون األغلبيــة فيهــا،
وهــي ع ـكّا .جعــل االســرداد الفلســطيني لقلــب مدينــة اللــد
الوضــع فيهــا مشــابهًا للوضــع يف مدينــة عــكا القديمــة مــن
ناحيــة أنهــا تحــت أيــد فلســطينية وتحــاول الســلطة االســتيالء
عليهــا عــر مشــاريع اســتيطانية .قلــب اللــد ا ُملســتعاد ليــس
تاريخيًــا وال مشــتهى مــن الناحيتــن النفســية واالقتصاديــة
مثــل ع ـكّا القديمــة ،فكالهمــا يُع ـدّان اليــوم «مناطــق عربيــة»
تواجــه التهويــد .أكثــر مــن مــدن الســاحل األخــرى ،يجســد
الــراع املســتم ّر بــن املســتعمِ ر واملســتعمَر يف كل مــن اللــد
فقــدان آخــر .يمكــن
وعــكا راهنيــة النكبــة والخــوف مــن
ٍ
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القــول إن عنــرًا مه ًّمــا قــد توفــر يف املدينتــن ،قلّمــا يتوفــر
لفلســطينيي مــدن األرض املحتلــة عــام  ،48وهــو إمكانيــة
الفقــدان .فقــدان مــا اسـتُعيد يف اللــد وفقــدان مــا اســتمر فيــه
البقــاء والصمــود يف عــكا .هــذان اإلنجــازان همــا مــا يقــف وراء
االســتهداف االســتيطاني الخــاص بواســطة النــواة التوراتيــة
لكلتــا املدينتــن ،وإمكانيــة فقدانهمــا تقــف وراء تميــز أحــداث
أيــار األخــرة يف كلتــا املدينتــن مــن حيــث الح ـدّة.
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الهوامش

 1دورون ميلتــر ،الناطــق بلســان مجموعــة «النــواة التوراتيــة»
االســتيطانية عــن نشــأة املجمّ ــع االســتيطاني «رمــات الياشــيف»
عــام  2006عــى أنقــاض البيــوت الغربيــة لبلــدة اللــد املنكوبــة منــذ
 ،1948مقابلــة صحفيــة موقــع  ،nrgبتاريــخ  14كانــون الثانــي
.2014
 2محســن ِّ
الصــح مــن ســكان اللــد عــن نشــأة مقهــاه عــام  2004يف
قلــب املدينــة املنكــوب عــى بعــد عــرات األمتــار مــن أبــراج «رمــات
الياشــيف» االســتيطانية ،محادثــة يف املقهــى بتاريــخ  21حزيــران
.2015
 3انظــر/ي ،دانيئيــل مونرتســكو ،مدينــة متصدعــة( ،تــل أبيــب:
بابــل .)2020 ،باإلضافــة إىل شــمارياهو  -يشــورون ياعيــل.2020 ،
«سياســة اســتيطان النــواة التوراتيــة يف بلــدات األطــراف واملــدن
املختلطــة يف إرسائيــل :مــا بــن القوميــة والنيوليرباليــة» ،أطروحــة
دكتــوراة ،جامعــة بــن غوريــون يف النقــب ،بــر الســبع؛ ياعيــل
شــمارياهو  -يشــورون« ،2021 ،ازدواجيــة أخــاق التعايــش:
اســتطباق إثنــي يف املــدن املختلطــة» ،تيئوريــا ووبيكــورت (نظريــة
ونقــد)  .55تشــر هــذه الدراســات وأبحــاث أخــرى إىل أن دوافــع
ً
وأهدافــا نيوليرباليــة واجتماعيــة واقتصاديــة وقوميــة تقــف
ســوية وراء االجتيــاح االســتيطاني للمــدن الفلســطينية املســتعمرة
واملع ّرفــة باملــدن املختلطــة .لوصــف هــذا الشــكل مــن االســتيطان
ضمــن أشــكال اســتيطان أخــرى يســتخدم مونرتســكو مصطلــح
«االســتطباق اإلثنــي» ،بينمــا تســتخدم شــمارياهو  -يشــورون
مصطلـ�ح «اسـ�تطباق إثنـ�ي بقيـ�ادة الدولـ�ة»( (�State-led Eth
 )no-Gentrificationو «اســتطباق أيديولوجــي».
 4املرجع السابق.
ـي يف
 5عــى ســبيل املثــال ال الحــر :رازي نابلــي ،اللــد :ســج ٌن عربـ ّ
مدينــة محتلــة( ،املجلــة الرقميــة «حــر» 19 ،أيــار )2021؛ بــدور
حســن« ،النــواة التوراتيّــة» تُعســكر يف قلــب ال ّلــد( ،املوقــع الرقمــي
«مــراس» 24 ،أيــار )2021
 6نوغــا إيتــان وايلــن فرينــكل« ،نبــوّة تحققــت :النــواة التوراتيــة
ســتفجّ ر اللــد» ،موقــع ســيحا ميكوميــت ،بتاريــخ  23حزيــران
 ،2021انظــر/ي الرابــط اآلتــي.https://bit.ly/3z66sNU :
 7ألن محــور الورقــة هــو قــراءة الوضــع الراهــن يف اللــد ســأقدم
ً
عرضــا موجــ ًزا بهــذا الصــدد .هنــاك دراســات عديــدة تناولــت
موضــوع احتــال املدينــة وسياســات الدولــة تجــاه ســكانها
الفلســطينيني والحيّــز املدينــي .لعــل أهــم هــذه الدراســات وأشــملها
هــي :يعقوبــي حاييــم« . 2003 ،إثنوقراطيــة مدينيــة :بنــاء مدينــة
وتشــكيل هويــات :حالــة اللــد» ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة بــن
غوريــون يف النقــب ،بــر الســبع.
 8شــمارياهو -يشــورون ياعيــل« .2020 ،سياســة اســتيطان النــواة
التوراتيــة يف بلــدات األطــراف واملــدن املختلطــة يف إرسائيــل :مــا بــن
القوميــة والنيوليرباليــة» ،مصــدر ســابق .كذلــك ممكــن االطــاع عــى
مراجعــة ألطروحــة الدكتــوراة شــمارياهو  -يشــورون :نبيــه بشــر
«قضايــا إرسائيليــة» عــدد .83
 9جدعــون ليفــي واليــك ليبــاك« ،قبضــة اســتيطانية دينيــة عــى
أنقــاض حــي عربــي تهــدد يف تفجــر اللــد التــي تغــي» ،هآرتــس،
بتاريــخ  7كانــون الثانــي .2013
 10شــمارياهو  -يشــورون ياعيــل« .2020 ،سياســة اســتيطان النــواة
التوراتيــة يف بلــدات األطــراف واملــدن املختلطــة يف إرسائيــل :مــا بــن
القوميــة والنيوليرباليــة» ،مصــدر ســابق.

مدن الساحل «المختلطة» :التهويد ومواجهته

يارا سعدي-إبراهيم

*

يافا في خضم التحوالت النظرية :الهدم كمنهج بحثي

المقدمة
منــذ بدايــات القــرن العرشيــن ومــع تأســيس مســتعمرة
تــل أبيــب أُدخلــت مدينــة يافــا إىل ثنائيّــة املدينــة الفقــرة/
الســوداء مقابــل تــل أبيــب املدينــة الحديثــة /البيضــاء.
يظهــر هــذا التصنيــف بشــكل واضــح يف الصحافــة العربيّــة
1
والعربيّــة قبــل النكبــة ويف الخطابــات السياســية حــول يافــا.
حــاول د .يوســف هيــكل ،آخــر رئيــس بلديــة ملدينــة يافــا
( ،)1948-1945خــرق هــذا التصنيــف مــن خــال مبادراتــه
لتطويــر بنيــة يافــا التحتيّــة وتســليط الضــوء عــى األهــداف
االســتعماريّة للحركــة الصهيونيّــة 2.إال ّ أن مخططاتــه انتهــت
مــع أحــداث النكبــة وتهجــر نحــو الـــ ٪95مــن ســكان يافــا
الفلســطينيني ،وتحويــل يافــا إىل جــزء مــن املناطــق املــدارة
* يــارا ســعدي-ابراهيم :أكاديميــة وناشــطة فلســطينية ،زميلــة مــا بعــد
الدكتــوراه يف جامعــة برلــن الحــرة .حاصلــة عــى درجــة الدكتــوراه يف
الجغرافيــا البرشيــة ،يتمحــور بحثهــا حــول تقاطعــات مفاهيــم الزمنيّــة
واألصالــة يف الحيــز الحــري النيوليــرايل يف الســياق االســتعماري االســتيطاني.

ضمــن ســلطة بلديــة تــل أبيــب  -يافــا 3.أمــا ثنائيّــة املدينــة
الســوداء مقابــل املدينــة البيضــاء فقــد اســتمر اســتخدامها
بشــأن العالقــة بــن يافــا وتــل أبيــب ،ضمــن الخطــاب املهيمــن
والنقــدي عــى حـ ّد ســواء يف الكتابــات الصحافيّــة ،واألكاديميّــة،
والسياسـيّة وغريهــا 4.هــذه املصطلحــات مســتعارة مــن نظريــة
«املدينــة املســتعمَرة» ،التــي ســلطت الضــوء عــى الفجــوة بــن
الغنــى يف املــدن التــي أقامتهــا الــدول االســتعماريّة كبنيــة
تحتيّــة لالســتيالء عــى املــوارد الطبيعيّــة وإهمــال مــدن
الشــعوب األصالنيّــة التــي أُخضعــت لسياســات املســتعمرين
وأهدافهــم ،بمــا يف ذلــك تحويلهــا إىل مصــدر لأليــدي العاملــة
الرخيصــة 5.بينمــا يبــدو أن هــذا الخطــاب يســاهم كأداة
تحليليّــة يف بحــث مكانــة يافــا يف بعــض الحقبــات الزمانيّــة،
يفــرض تهويــد املدينــة املتزايــد واملكثــف يف العقــود األخــرة،
املرتافــق مــع تغيــرات مســتمرة يف الحيــز ،طــرح أســئلة حــول
مالءمــة هــذه النظريــة ملــا آلــت إليــه مدينــة يافــا .هــل العالقــة
بــن املدينتــن مــا زالــت قائمــة عــى الثنائيّــة والتناقــض؟ أم
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فــي هــذه المقالــة ســأحاول دعــم االدعــاء القائــل بــأن النظريــات والمصطلحــات
ـتعمرة» و«مــا بعــد االســتعمار» ّ
النابعــة مــن وحــي «المدينــة المسـ َ
تهمــش كل منهــا
جانبــا مــن جوانــب العنــف البنيــوي الــذي يعيشــه الفلســطينيون فــي يافــا خاصــة
وفــي مــدن الســاحل الفلســطيني عامــة .تحــول هــذه النظريــات دون ّ
تتبــع هيــاكل
القــوة والعنــف المتصاعــد ضــد الحيــز والمجتمــع ،ممــا يفســح المجــال أمــام أدبيــات
تتنــاول المدينــة الفلســطينية إمــا كحيــز تاريخــي ،والــذي ً
غالبــا مــا يتنــاول يافــا مــا
ً
تاريخيــا وسياسـ ًـيا.
قبــل النكبــة ،أو كجــزء مــن الحاضــر المعولــم دون تأطيــره
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أن «جبهــة» املدينــة البيضــاء مــا انفكــت تزحــف منــذ عقــود
لـ«تبيــض» يافــا بطــرق عــدة؟ وأخــرا ً مــا هــي تداعيــات
اإلرصار عــى اســتخدام هــذه النظريــة؟
بالتــوازي مــع اســتخدام مصطلحــات «املدينــة املســتعمَرة»،
وردا ً عــى الــروع يف تطبيــق مخططــات وخطابــات التجــدد
الحــري النيوليــرايل ّ ،تبلــور منــذ التســعينيات خطــاب مغايــر
لبحــث القضايــا التــي تتعلــق بمكانــة يافــا ،توصف يافــا ضمنه
كـ»مدينــة مختلطــة» ،تعانــي مــن أزمــات املــدن النيوليرباليّــة
كعمليــات التطهــر الطبقــي يف األحيــاء الفقــرة .وبالتــايل
ينتقــل محــور التحليــل مــن عالقــات املســتعمِ ر  -مســتعمَر إىل
العالقــات الطبقيــة 6.بينمــا ال تتجاهــل معظــم هــذه الكتابــات
البعــد القومــي والتاريــخ الفلســطيني للمدينــةّ ،إل أنهــا تميــل
إىل معالجــة الحــارض عــى أنــه مرحلــة جديــدة ومختلفــة تبعـا ً
لنظريــة مــا -بعــد االســتعمار .وهنــا ال بــد أيض ـا ً مــن طــرح
األســئلة حــول تبعيــات التعامــل مــع النكبــة عــى أنهــا تاريــخ
وحســب ،وحــول مالءمــة هــذه املصطلحــات لقــراءة الواقــع
يف يافــا .فهــل يمكــن اســتخدام مصطلــح «مــدن مختلطــة»
يف واقــع اســتعماري؟ وهــل تداعيــات «املدينــة املختلطــة» كـــ
«التعدديّــة الثقافيــة» ممكنــة يف حالــة التهويــد املســتمر؟ وهــل
ممكــن عــزل الخطــاب النيوليــرايل عــن األهــداف االســتيطانيّة
الصهيونيّــة؟ ومــا هــي تداعيــات اســتعارة نضــاالت وشــعارات
كـ«الحــق يف املدينــة» و«الحــق يف املســكن» ضــد السياســات
النيوليرباليــة يف ظــل الواقــع االســتيطاني؟
ليســت هــذه التســاؤالت حــول مالءمــة النظريــات وتبعياتها
لقــراءة الواقــع اليــايف بقضيــة تقنيــة أو رمزيــة منحــرة يف
العالــم األكاديمــي ،بــل إنهــا تشــر إىل ظواهــر آنيــة وخطــاب
مســتخدم خــارج االكاديميّــة ،وتعكــس نــوع األصــوات واآلراء
التــي تحظــى بتســليط الضــوء عليهــا ،كمــا تعكــس املخيــال
الســيايس الرائــج ،وبالتــايل أنــوع التضامــن املمكنــة 7.إضافــة
لذلــك فإنهــا تســتخدم كأداة لتهميــش مبانــي قــوة معينــة

وفــرض قوالــب زمنيــة عــى أســاليب البحــث .بذلــك فهــي
تشــر إىل وجــود مــأزق مــا ،ســيايس وأكاديمــي يف معالجــة
التحــوالت يف املــدن الفلســطينيّة يف الداخــل.
يف هــذه املقالــة ســأحاول دعــم االدعــاء القائــل بــأن
النظريــات واملصطلحــات النابعــة مــن وحــي «املدينــة
املســتعمَرة» و«مــا بعــد االســتعمار» ته ّمــش كل منهــا جانب ـا ً
مــن جوانــب العنــف البنيــوي الــذي يعيشــه الفلســطينيون يف
يافــا خاصــة ويف مــدن الســاحل الفلســطيني عامــة .تحــول هذه
النظريــات دون تتبّــع هيــاكل القــوة والعنــف املتصاعــد ضــد
الحيــز واملجتمــع ،ممــا يفســح املجــال أمــام أدبيــات تتنــاول
املدينــة الفلســطينية إمــا كحيــز تاريخــي ،والــذي غالبًــا مــا
يتنــاول يافــا مــا قبــل النكبــة ،أو كجــزء مــن الحــارض املعولــم
دون تأطــره تاريخيًــا وسياسـيًا .مقابــل ذلــك ،أطــرح يف هــذه
ً 8
املقالــة ،اســتخدام «الهــدم» لكونــه مصطلحــا ً «متجــذرا»
( )rootedأي نابــع مــن واقــع يافــا كأداة تحليليّــة .وهــذا
اســتمرار وبنــاء عــى مــا يقولــه األســتاذ أندريــه مــزاوي ،يف
9
حديثــه حــول ســرته األكاديميّــة:
«لــم أقــرأ النظريّــات يف البدايــة .فــإن إطــار يافــا،
وعمليّــات الهــدم الكثيفــة التــي كانــت تتــم يف البلــدة
القديمة…ومــا رأيتــه مــن هــدم هنــاك ،ومــن ث َـ ّم مــا
رأيتــه أثنــاء التجــوال بــن املســاحات ،بــن تــل أبيــب
ويافــا ،أشــعرني أنّنــي أنتقــل مــن مجــ ّرة إىل مجــ ّرة
أخــرى ...تج ـ ُّويل يف يافــا يف مســاحات مليئــة بالهــدم،
هــدم يــرخ حــول مــا كان قبلــه ،وع ّمــا حــدث وملــاذا
تب ّقــى… تح ـ ّول إىل منهــج معــريف ّ».
أي ســأحاول يف هــذه املقالــة ،اســتخدام ثيمــة الهــدم
كنافــذة فكريّــة وتحليليّــة للحــارض يف يافــا ،مــن خــال تتبــع
جغرافيــات الهــدم وأزمنتــه ،التغيــرات التــي طــرأت عليهــا
وأســاليب معالجتهــا ووصفهــا .إذا ً ســأحاول الخوض يف األســئلة
التاليــة :كيــف يمكــن أن يســاهم الـ«هــدم» كمنهــج بحثــي عند

التفكــر يف يافــا يف الحــارض؟ وكيــف يناقــش مثــل هــذا املنهــج
نظريــات عامليّــة ســائدة؟ للخــوض بهــذه األســئلة ،عوضـا ً عــن
التطــرق لظاهــرة عينيــة ،ســوف أركــز عــى أشــكال مختلفــة
10
مــن الهــدم مــن خــال دراســة لتاريــخ ثالثــة بيــوت يافيّــة
يشــكل كل منهــا انعكاس ـا ً لجوانــب مختلفــة لثيمــة «الهــدم».

ثالثة بيوت ّ
يافية
شــكل هــدم الحــارات التاريخيّــة يف املــدن الفلســطينية
داخــل الخــط األخــر (كحيفــا الجديــدة ،طربيــا و ٪75مــن
يافــا القديمــة) جــزءا ً مــن سياســة ممنهجــة تهــدف إىل محــو
التاريــخ الحــري الفلســطيني 11رافقهــا ضيــاع أو ســلب
العديــد مــن األراشــيف التــي تحمــل هــذا التاريــخ .عــى ســبيل
املثــال ال الحــر :تزعــم بلديــة تــل أبيــب  -يافــا عــى موقعهــا
اإللكرتونــي أن «أرشــيف بلديــة يافــا قبــل العــام  1948قــد
ضــاع» .كمــا يُمنــع الوصــول إىل العديــد مــن الوثائــق وامللفــات
نتيجــة تصنيفهــا رسيّــة وإخضاعهــا للرقابــة ،كقائمــة
أصحــاب املمتلــكات الفلســطينيّة التــي نُقلــت إىل الــويص
عــى أمــاك الغائبــن بعــد النكبــة .لهــذه األســباب ،فــإن
املســتندات املتعلقــة باملــايض الفلســطيني قبــل العــام 1948
12
محــدودة للغايــة .باإلضافــة ،يطــرح نــور الديــن مصالحــة
وأحمــد ســعدي 13وغريهــم اإلشــكاليات الكامنــة يف األراشــيف
اإلرسائيليــة كمضامينهــا وسياســات كشــفها .يف هــذا الســياق
تشــر آن ســتولر ( )Ann Stolerإىل الحاجــة ملعالجــة األراشــيف
14
بشــكل نقــدي بــدال ً مــن تناولهــا كمصــدر معلومــات محايــد.
مــن هنــا ،اخــرت يف هــذه الدراســة اســتخدام أراشــيف مــن
نــوع آخــر ،أراشــيف «تقنيــة» ،تشــمل مخططــات حرضيّــة
وخرائــط تعالــج جوانــب تخــص البنيــة التحتيّــة والهندســة.
بينمــا تشــكل هــذه األراشــيف أيضــا ً مصــدرا ً لإلنتــاج
املعــريف االســتعماري 15فــإن بعضهــا يحتــوي عــى «ثغــرات»،
كمســتندات تاريخيّــة رسيّــة ،مثــال ذكــر أســماء أصحــاب
16
البيــوت الفلســطينيني املهجريــن.
مــن خــال دمــج املعلومــات مــن األرشــيف الهنــديس،
وخرائــط تاريخيــة وصــور أقمــار اصطناعيــة وحــوارات مــع
يافيــن ،ســأعرض يف الجــزء اآلتــي أرشــيفا ً بديــاً ،لثالثــة
بيــوت فلســطينية تعكــس أنــواع «هــدم» مختلفــة ،بمــا يمكننــا
مــن متابعــة تطــور الحيــز بشــكل مســتمر ،غــر مجــزء وفــق
سياســات اقتصاديــة أو محدوديــات نظريّــة.
 .1بيت يف حي الجبليّة
املســتندات األوىل يف ملــف هــذا البيــت يف األرشــيف الهنــديس

يف بلديــة تــل أبيــب  -يافــا ،تعــود إىل شــهر آب عــام ،1932
بخصــوص طلــب ترخيــص بنــاء غرفتــن ،مطبــخ ومرحــاض.
تحمــل اســتمارات ترخيــص البنــاء شــعار بلديــة يافــا ،وتضــم
التفاصيــل اآلتيــة :اســم املســتدعي :طــه أحمــد املشــهراوي،
وموقــع البنــاء :حــي الجبليــة( ،رقــم القطعــة  ،35ورقــم
القســيمة  .)34وفقــا ً لخريطــة مــن العــام  ،1936تــم بنــاء
املبنــى القائــم بشــارع عمــر بــن العــاص (انظــروا صــورة
رقــم  .)1املســتندات التــي تليهــا مــن حيــث التسلســل الزمنــي،
تــدور حــول طلــب ربــط البيــت بالــرف الصحــي ،عــام
 .1958يف هــذه املســتندات يظهــر عنــوان جديــد للمبنــى وهــو
شــارع رقــم  ،185ورقــم البيــت  .17أمــا يف خانــة امللكيّــة،
فتظهــر« :ســلطة التّطويــر املوكّلــة مــن قبــل دائــرة أرايض
إرسائيــل».
تعكــس التغيــرات يف العناويــن وامللكيّــة التسلســل
«القانونــي» الســتيالء إرسائيــل عــى ممتلــكات الالجئــن
الفلســطينيني .فبعــد النكبــة وتهجــر الغالبيــة العظمــى مــن
ســكان يافــا ،وضعــت إرسائيــل أمــاك الالجئــن تحــت إدارة
«الــويص عــى أمــاك الغائبــن» 17.ووفــق مســح أجــراه مكتــب
الــويص عــام  1951بلــغ عــدد املبانــي املهجــورة يف يافــا 6162
مبنــى ،مــن بينهــا  658فقــط قــدرت عــى أنهــا يف حالــة جيدة،
و 114مبنــى صنّفــت كمعــد للهــدم ،أمــا مــا تب ّقــى مــن املباني
فقــد صنفــت عــى أنهــا معـدّة للرتميــم 18.ومــع ذلــك ،فقــد تــم
تأجــر واســتخدام هــذه املبانــي منــذ العــام  .1949وعــى الرغم
مــن أن القانــون ينــص عــى حفــظ األربــاح الناتجــة عــن تأجري
هــذه املبانــي ملصلحــة «الغائبــن» فإنهــا كانــت تــرف جــزءا ً
منهــا لتوطــن «املهاجريــن (اليهــود) الجــدد» 19.ويف العــام
 ،1953صــدر قانــون «ســلطة التطويــر (نقــل امللكيــة)» ،والذي
تـ ّم بوفقــه نقــل «أمــاك الغائبــن» مــن ســلطة «الــويص عــى
أمــاك الغائبــن» إىل «هيئــة التطويــر» التــي تعمــل أيضــا ً
تحــت رعايــة وزارة املاليــة االرسائيليّــة 20.أمــا هيئــة التطويــر
فقــد أوكلــت إدارة األمــاك لــركات حكوميّــة ،منهــا رشكتــا
حالميــش وعميــدار .وفــ ّر هــذا االنتقــال إمكانيــة جديــدة
للتــرف بـ«أمــاك الغائبــن» وهــي بيــع ممتلــكات الالجئــن
يف املــدن يف الســوق الحــرة 21.إال أن إمكانيّــة بيــع املمتلــكات
املتاحــة وفق ـا ً للقانــون ،لــم تطبــق بشــكل واســع يف العقــود
الثالثــة التــي عقبــت ســن هــذا القانــون ،ممــا يثــر التســاؤالت
حــول توقيــت وسياســة عــرض املبانــي للبيــع ،وتأجيلهــا حتــى
التســعينيات مــن القــرن املــايض  -الفــرة التــي تــ ّم فيهــا
تطبيــق مخططــات التجــدّد الحــري الــذي شــمل تطويــر
البنيــة التحتيّــة وردم ركام آالف املبانــي املهدمــة يف شــاطئ
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العجمــي  -جبليــة لبنــاء «كورنيــش».
عــى مـ ّر العقــود  -خاصــة حتــى التســعينيات  -اســتخدمت
الــركات الحكوميّــة تقنيــات متعــددة لدفــع الســكان إىل
مغــادرة بيوتهــا ،شــملت حظــر الرتميــم ومنــع البنــاء الجديــد
أو فــرض مبالــغ كبــرة عــى «املســتأجرين» مقابــل الرتميــم،
وهــدم آالف املبانــي ،وإهمــال البنيــة التحتيــة 22.تنعكــس هــذه
السياســات واملمارســات يف ملــف بنايــة املشــهراوي  -ســابقة
الذكــر ،حيــث يشــمل امللــف مســتندا ً يعــود تاريخــه لشــباط
 1969هــو عبــارة عــن رســالة مــن قبــل بلديــة تــل أبيــب
موجهــة لرشكــة عميــدار تح ـ ّذر 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 ترشيــن
الثانــي عــام  .1981األمــر الــذي أدى إىل هدمــه ،كمــا يظهــر
يف رســالة بتاريــخ  26آب  1981موجهــة مــن قبــل بلديــة تــل
أبيــب لرشكــة عميــدار بعنــوان« :أمــر هــدم منــزل خطــر» .هذا
وتـ ّم هــدم املنــزل يف حــي الجبليّــة يف بدايــة الثمانينيــات ،أســوة
23
بأكثــر مــن ثالثــة آالف عمــارة يف حــي العجمــي -جبليــة.
بينمــا يشــكل أمــر الهــدم آخــر مســتند يف ملــف البنايــة يف
األرشــيف الهنــديس للبلديّــة ،تكشــف الصــور الجويّــة (صــورة
لألقمــار االصطناعيّــة) أن قســيمة البنايّــة وتلــك التــي بجانبهــا
تحولــت منــذ العــام  2005إىل حديقــة ألعــاب (انظــروا صــورة
رقــم  )2التــي ســميت بحديقــة «االتــروج» 24،بينمــا ســمي
25
شــارع ابــن العــاص باســم «بيــت بيلــت».
تشــكل حديقــة «االتــروج» واحــدة مــن ســت عــرة حديقــة
ألعــاب يف حــي العجمــي -جبليّــة التي ظهــرت منذ التســعينيات.
فعــى غرارهــا أقيمــت معظــم هــذه الحدائــق عــى أنقــاض
بيــوت وبيــارات الالجئــن التــي صــودرت وهدمــت .وقــد
يكــون مــن الســهل تأطــر هــذه الحدائــق ضمــن تحليــات
الخطــاب املعولــم حــول «املدينــة النيوليرباليــة» ،وباألخــص
ظاهــرة بنــاء الحدائــق ضمــن التجــدد الحــري يف األحيــاء
الفقــرة ،إال أن هــذا التحليــل بمعــزل عــن معالجــة تاريخهــا
يتحــول إىل غطــاء ملمارســات تغيــر الحيــز الفلســطيني ومحــو
رمــوزه التاريخيــة .يف حــن أن دراســة جينيولوجيــة تعــود
بهــذه الظاهــرة إىل سياســات «التعميــة الخــراء» اإلرسائيليــة
 ()Greenwashing؛ أي زراعــة األشــجار لتغطيــة آثــار التاريــخالفلســطيني 26،وهــي السياســة املألوفــة يف حالــة الغابــات التــي
زرعهــا «الصنــدوق القومــي اليهــودي» منــذ الخمســينيات ،عــى
أنقــاض مئــات القــرى الفلســطينية املدمــرة.
تتمثــل قــراءة بديلــة إضافيــة للتأطــر النيوليــرايل يف كيفيــة

اســتخدام أهــايل يافــا لهــذه الحدائــق .مثــال عــى ذلــك أحــداث
االحتجــاج واملظاهــرات التــي نظمــت يف العــام  2021يف حديقــة
«االثنــن» واملعروفــة بــن أهــايل يافــا بحديقــة «الغــزازوة»
(حيــث شــكلت لعقــود مــكان تجمــع العمــال الغزيــن)،
كمظاهــرات التنديــد بتهجــر أهــايل حــي الشــيخ جــراح يف
القــدس ،واحتجــاج عائــات يافيــة عقــب تلقيهــا أوامــر إلخــاء
بيوتهــا مــن قبــل رشكــة عميــدار .تجســد مثل هــذه املمارســات
طــرق اســتخدام اليافيــن لهــذه الحدائــق حاليــاً ،ومــا تنــ ّم
عنــه مــن إعــادة تجــي ثيمــات :الهــدم والتهجــر.

صــورة رقــم  :1خريطــة تاريخيــة تعــود لعــام  ،1936يف الدائــرة
مبنــى املشــهراوي.

صــورة رقــم  :2صــورة قمــر اصطناعــي عــام  2021مأخــوذة
مــن برنامــج ال ، GISمشــار فيهــا إىل حديقــة «االتــروج».

ّ
تعكــس قصــة تيــروش ً
النيوليبراليــة وخاصــة الـــ
جانبــا آخــر مــن تداعيــات السياســات
«خصخصــة» التــي قلمــا يتــم الحديــث عنهــا؛ إذ رافــق عمليــة بيــع بيــوت الالجئيــن
ّ
ّ
ـتعمارية .تيــروش كمــا فــي
الفرديــة» االسـ
فــي الســوق الحــر ظهــور روايــات «البطولــة
ّ
ـتعمارية البيضــاء :ينجــح باكتشــاف جمــال «البيــت البدائــي» المتهــدم،
الروايــات االسـ
إنقــاذه وإدراجــه فــي الحيــز المتحضــر.
 .2بيت يف سكنة الهريش
يف السّ ــابع مــن كانــون األ ّول عــام  ،1936أرســل أحمــد
الجربــي طلــب ترخيــص لرتميــم بيتــه الواقــع يف حــي ســكنة
الهريــش يف محلّــة العجمــي ،قطعــة  ،41قســيمة ( 32يف الصورة
رقــم  .)3تشــكل ا ُملكاَتبــات بــن الجربــي ومهنــدس بلديّــة
يافــا األوراق األوىل يف ملــف العمــارة يف األرشــيف الهنــديس.
حــي ســكنة الهريــش 27،عــى تلّــة شــمال
تقــع البنايــة يف
ّ
العجمــي وجنــوب البلــدة القديمــة .يف العــام  ،1944بــاع
الجربــي البيــت للمحامــي يعقــوب حنّــا ،ووفــق وثائــق تعــود
إىل أربعينيّــات القــرن املــايض ،ق ـدّم حنّــا طلبًــا آخــر لرتميــم
ـاري هــاري
البيــت مــن خــال تفويــض منحــه للمهنــدس املعمـ ّ
لــوري إلضافــة طابقــن ومخــزن .يف السّ ــابع والعرشيــن مــن
حزيــران  ،1947دفــع حنّــا طلــب تجديــد ال ّرخصــة لبيتــه.
وكانــت ورقــة «ســند قبــض إيــرادات» لهيئــة بلديّــة يافــا
الوثيقــة األخــرة يف امللـ ّ
ـف حتّــى النكبــة .أمــا الوثيقــة التــي
تليهــا فتعــود إىل الحــادي والثّالثــن مــن ت ّمــوز العــام 1969؛
أي بعــد عرشيــن عامــا .هــذه الوثيقــة عبــارة عــن اتّفاقيّــة
بيــع بــن «ســلطة التّطويــر املوكّلــة مــن قبــل دائــرة أرايض
إرسائيــل» وثالثــة إرسائيليّــن يهــود ،مــن بينهــم بــن أبراهــام
تــروش .وقــد أصبحــت العمــارة تعــرف بعنوانهــا الجديــد:
الصدَفــة)،
البنايــة رقــم  8يف شــارع «هتســيديف» (بالعربيّــة ّ
وهــو اســم أطلقتــه دائــرة األســماء اإلرسائيليّــة 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  1972و،1973
ق ـدّم تــروش طلبــات ترميــم جديــدة ت ّمــت املوافقــة عليهــا.
مــن الجديــر بالذكــر أن اتفاقيــة الــراء شــملت بنــدا ً حــول
إدراك املشــرين كــون البنايــة قائمــة يف مســاحة مصنفــة كـــ
«خــراء» وفقــا ً ملخطــط املدينــة لعــام 1956؛ أي منطقــة
مخطــط ألن تصبــح خاليــة مــن املبانــي .تشــمل هــذه املســاحة
الجــزء الغربــي مــن حــي العجمــي؛ أي منطقــة جنــوب ســكنة
الهريــش .لكــن بينمــا هُدمــت العمــارات وتراكــم الهــدم يف هــذه

املنطقــة ،ازداد رشاء البيــوت يف ســكنة الهريــش مــن قبــل يهــود
اشــكناز حتــى أضحــى وكأنــه عالــم آخــر بالنســبة لحــي
العجمــي املدمــر (انظــروا صــورة رقــم  .)3بينمــا يتو ّقــف
امللـ ّ
ـف يف األرشــيف الهنــديس عنــد هــذه املرحلــة ،يظهــر الحــي
يف مخططــات التســعينيات كمســاحة ســكنيّة ومعظــم بيوتهــا
مدرجــة للـ»حفــاظ» .أمــا البيــت فيعــود ويظهــر يف اإلعــام
اإلرسائيــي ّ ضمــن املقــاالت الصحافيــة حــول أكثــر الحــارات
باهظــة الثمــن للســكن يف إرسائيــل .ففــي مقابــات صحافيــة
مــع عائلــة تــروش ،يُص ـ ّور البيــت عــى أنّــه أحــد إنجــازات
ـي
تــروش األب وقدرتــه عــى رؤيــة اإلمكانيّــات الكامنــة يف «الحـ ّ
الفقــر» .يقــول تــروش االبــن يف إحــدى املقابــات« :28ولـ ُ
ـدت
عــام  ،1966يف منــزل يف شــارع «هتســيديف» يف يافــا ،ومــا
برحــت أعيــش هنــاك ،يف منــزل اشــراه والــدي عندمــا كان
خرابــة ،وقــام برتميمــه مــع رشيكــه» .بعــد ّ
التميمــات ،تؤكّــد
كاتبــة املقــال أ ّن البيــت تحـ ّول مــن أنقــاض (بعــد الهــدم) إىل
منــزل فائــق الجمــال ،يشــكّل حالــة اســتثنائيّة ،حيــث وفــد
إليــه الزّائــرون مــن مشــاهري السياســيني والفنانــن واإلعالميــن
اإلرسائيليّــن .يف العــام  ،2009أنشــأ تــروش االبــن مبــادرة
«الدّفيئــة للفنّانــن اإلرسائيليّــن ّ
الشــباب» ،حيــث حـ ّول أجــزاء
مــن املنــزل إىل غالــري للفنــون.
تعكــس قصــة تــروش جانبًا آخــر مــن تداعيات السياســات
النيوليرباليّــة وخاصــة الـــ «خصخصــة» التــي قلما يتــم الحديث
عنهــا؛ إذ رافــق عمليــة بيــع بيــوت الالجئــن يف الســوق الحــر
ظهــور روايــات «البطولــة الفرديّــة» االســتعماريّة .تــروش
كمــا يف الروايــات االســتعماريّة البيضــاء :ينجــح باكتشــاف
جمــال «البيــت البدائــي» املتهــدم ،إنقــاذه وإدراجــه يف الحيــز
املتحــر .بالتــايل بينمــا كان الهــدم يف حــي الجبليــة عمليــة
فعليّــة فــراء تــروش للبيــت يف حــي ســكنة الهريــش جعــل
الهــدم حالــة مؤقتــه ومجازيــة  -إذ ت ـ ّم «إنقــاذ املبنــي» لكــن
مــع محــو تاريخــه الفلســطيني .فالهــدم يشــكل أساســا ً
لتمكــن املســتعمِ ر مــن فــرض اســتيالئه عــى الحيــز وتربيــره.
كمــا توفــر السياســات النيوليرباليــة إمكانيــة لتهويــد الحيــز
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صــورة رقــم  :3جــزء مــن حــي العجمــي .جهــة اليمــن :صــورة قمــر اصطناعــي مــن العــام  ،1949بينمــا الصــورة يف جهــة اليســار تعــود
إىل العــام  1990وتظهــر 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».

الفلســطيني واحتاللــه مــن جديــد مــن خــال رشكات العقارات
واملبــادرات الشــخصية .لعــل أخطــر مــا يف روايــات «بطولــة»
املســتثمرين هــو فــرض نقطــة بدايــة جديــدة تحولــت إىل
مرجــع للحديــث عــن الحيــز اليــايف ،ويصنــف مــا ســبقها
كمرحلــة تاريخيــة منفصلــة 29.أمــا يف مــا يخــص الهــدم
الفعــي املخطــط لهــذا الحــي ،فقــد أُلغــي عندمــا تبــدل ســكان
الحــي ملــن هــم مرغــوب بهــم ،خالفــا ً ملصــر آالف البيــوت
التــي هُدمــت يف الحــارات املجــاورة.
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 .3بيت يف حي العرقتنجي
ال يحتــوي ملــف العمــارة يف حــي العرقتنجــي (يف قســيمة
رقــم  )71يف األرشــيف الهنــديس لبلديــة تــل أبيــب – يافــا عــى
مســتندات مــا قبــل النكبــة« .اختفــاء» املســتندات ليــس نــادراً،
بــل هــو الوضــع الشــائع .لكــن مســتند «الطابــو» مــن العــام
 1959يكشــف عــى مــا يبــدو اســم املالــك الفلســطيني ،الــذي
تبقــى لــه  12\1مــن ملك ّيــة العمــارة :ســالم خــوري وجــورج
أندونــي .أمــا باقــي امللك ّيــة واملســجلة لهيئــة التطويــر ،ووفــق
مســتندات امللــف ،فهــي تحــت إدارة رشكــة عميــدار التــي
كباقــي البنايــات تــم إســكان عــدد مــن العائــات اليهوديّــة
والفلســطينيّة فيهــا .يف هــذا الســياق ،أحــد املســتندات يف
امللــف الــذي يعــود إىل العــام  ،1962عبــارة عــن رســالة مــن
إحــدى العائــات اليهوديــة التــي تشــكو فيهــا مــن االكتظــاظ

يف العمــارة .بهــذا املضمــار ،يالحــظ أن األراشــيف تخلــو مــن
ســجالت املســتأجرين خــال إدارة العميــدار ألمــاك الغائبــن،
لكــن يف حــوارات أجريتهــا مــع يافيــن عاشــوا يف ســنوات مــا
بعــد النكبــة وحتــى الثمانينيــات يف هــذه البيــوت ،تطــرق
جميعهــم إىل االكتظــاظ الــذي عانــوا منهــا ،وذكــر بعضهــم
املظاهــرات التــي جــرت حــول هــذا املوضــوع ونتائجهــا .حيــث
رصح أحــد الناشــطني اليافيــن:
«كانــت هنــاك احتجاجــات نظمهــا ماكــي (الحــزب
الشــيوعي اإلرسائيــي  -حــزب يهــودي عربــي مفــرض)
لليهــود ،داعيــة إىل «شــقة مقابــل شــقة» لليهــود
وليــس للعــرب ...أراد اليهــود املغــادرة ألن البيــوت
كانــت تنهــار ...فخلقــوا حلــوال ً وأحيــاء جديــدة عــى
حــدود يافــا  -لليهــود .أمــا العــرب  -فلــم يكــن لديهــم
مــكان يذهبــون إليــه».
لقــد أدت هــذه السياســات إىل «إعــادة» حــي العجمــي يف
الثمانينيــات إىل حــي ذي أغلبيــة عربيّــة .وعــى الرغــم مــن
اإلهمــال والهــدم الــذي اعرتاهــا ،فالوضــع الجديــد فســح املجال
ملبــادرات شــبابيّة ونســائيّة ومنظمــات دينيّــة ونضــال ضــد
سياســات البلد ّيــة والــركات الحكوم ّيــة 30.هــذه الفــرة كمــا
يصفهــا اليــايف نفســه يف اللقــاء أعــاه ،عــى أنهــا كانــت نوعـا ً
مــن الـــ «متنفــس» ،إال أن التحــول يف السياســات التخطيطيّة يف
التســعينيات وتزايــد بيــع بيــوت الالجئــن وارتفــاع األســعار،

ُ
ّ
الجبليــة فــي بدايــة الثمانينيــات بحجــة أســباب تقنيــة
بينمــا هــدم المبنــى فــي حــي
 حالتــه الخطــرة ،فإنــه تحــول بعــد عقديــن إلــى حديقــة ألعــاب كجــزء مــن تجهيــزّ
ّ
التحتيــة لجــذب ســكان يهــود مــن الطبقــة الوســطى والغنيــة .أمــا قصــة
البنيــة
البيــت فــي ســكنة الهريــش ،فتعكــس تحــول الحــي إلــى جبهــة تهويــد مــن خــال
أشــخاص «متحضريــن» فــي الســتينيات والســبعينيات ،يســتثمرون فــي الفــن
وينجذبــون إلــى الجمــال «الدفيــن» للبيــوت العربيــة.

أنهــى هــذا املتنفــس وفــرض واقع ـا ً جديــدا ً عــى ســكان يافــا
العــرب ،خاصــة بالنســبة لهــذا البيــت يف حــي العرقتنجــي.
منــذ العــام  ،1998تظهــر يف ملــف بنايــة العرقتنجــي
الهنــديس مســتندات حــول وضــع العمــارة الخطــر .لكــن
حســب مجموعــة مــن ســكان الحــي  -التــي احتجــت عــام
 2016عــى تغيــر وضــع العمــارة  -باعــت ســلطة التطويــر
العمــارة ملواطنــة أرجنتينيــة حيــث تــم تحويلهــا ملدرســة
داخليــة لتالميــذ ‹الــراب إلياهــو› وأعضــاء جمعيتــه التوراتيــة.
هــذه ليســت املجموعــة األوىل مــن «األنويــة التوراتيــة» التــي
تســتوطن يف يافــا وتعلــن بشــكل واضــح أن هدفهــا الرئيــس
هــو تهويــد األماكــن التــي ال يســكنها مــا يكفــي مــن اليهــود.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه النــواة التوراتيــة ،تمام ـا ً كغريهــا
مــن اليهــود الذيــن ينتقلــون إىل يافــا ال تعمــل بشــكل منفــرد،
ال بــل تتلقــى الدعــم والتســهيالت مــن البلديــة التــي تديرهــا
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أحــزاب تدعــي الليرباليــة.
أمــا املبنــى يف حــي العرقتنجــي وعــى الرغــم مــن كونــه
مصنفــا ً كبيــت «للحفــاظ» وفــق ســجالت البلديّــة؛ أي أنــه
يلــزم القاطنــن فيــه الحفــاظ عــى مالمحــه التاريخيــة
ومواصفاتــه الهندســة املعماريّــة ،فقــد ُرمــم بشــكل عــري،
منفصــل تمامـا ً عــن هيئتــه املعماريــة األصليّــة .يف مقابلــة مــع
إحــدى جــارات العمــارة ،قالــت:
«اليــوم املســتوطن حامــل الســاح وبــكل حريــة وبــكل
جــرأة يتجــول بيننــا وبــن أوالدنــا … ،بجوارنــا ،بيــت يســكنه
مــا يقــارب الـــ  150شــخصاً ،الكثــر مــن العائــات ،مســاحة
البيــت  240مــرا ً مربع ـا ً فقــط ،حفــروا تحــت األرض وحتــى
البالكــن عملوهــا غــرف لتســعهم.»...

الهدم كمنهج بحثي
بينمــا ُهــدم املبنــى يف حــي الجبليّــة يف بدايــة الثمانينيــات
بحجــة أســباب تقنيــة  -حالتــه الخطــرة ،فإنــه تحــول بعــد

عقديــن إىل حديقــة ألعــاب كجــزء مــن تجهيــز البنيّــة التحتيّــة
لجــذب ســكان يهــود مــن الطبقــة الوســطى والغنيــة .أمــا
قصــة البيــت يف ســكنة الهريــش ،فتعكــس تحــول الحــي
إىل جبهــة تهويــد مــن خــال أشــخاص «متحرضيــن» يف
الســتينيات والســبعينيات ،يســتثمرون يف الفــن وينجذبــون
إىل الجمــال «الدفــن» للبيــوت العربيــة .يف املقابــل ،تشــر
قصــة البيــت يف العرقتنجــي ،إىل مبــادرات تهويــد يافــا يف
العقديــن األخريــن عــى أيــدي املســتوطن املتديــن ذي اإليمــان
االســتعماري العلنــي ،وبذلــك يحــول شــارع إضــايف يف يافــا إىل
جبهــة تهويــد أخــرى.
مــن املمكــن تفســر أســاليب الهــدم املختلفــة واملســتمرة
وتسييســها عــى ضــوء تأمــات آن ســتولر حــول مصطلــح
الهــدم أو األنقــاض أو الخــراب ()Ruins؛ حيــث ال يُعثَــر عليهــا
تلقائــي ،بــل تُصــاغ وتُصنــع وتُنســب
أو تُكتشــف بشــكل
ّ
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ـيايس عــامّ .بالنســبة
لهــذا الــدّور كجــزء مــن مــروع سـ ّ
لســتولر فاألنقــاض ليســت بـ»اســم» ( )nounفحســب بــل هــي
أيضـا ً «فعــل» وســرورة ( )processسياســية .فهــدم يافــا -كمــا
يظهــر مــن النمــاذج التــي اس ـتُعرضت أعــاه  -اتخــذ أشــكاال ً
متعــددة وبزخــم متفــاوت ،عــى مــدى ســنوات طويلــة .ففــي
بعــض األحيــان ســارت عمليــات الهــدم ببــطء ،ويف بعضهــا
كانــت مفاجئــة ورسيعــة ،ويف أوقــات أخــرى اتخــذت أشــكاال ً
فظــة ومبــارشة أو مجازيــة – حيــث ينجــو املبنــى مــن الهــدم
بينمــا يُعــرى مــن تاريخــه .عــى ســبيل املثــال كمــا رأينــا يف
النمــاذج أعــاه فقــد ُح ّولــت أســماء الشــوارع العربيــة إىل أرقام
ومــن ثــم إىل أســماء عربيــة صهيونيــة أو يهوديــة .كمــا يبــدو
أن لـ»الهــدم» وظائــف وأدوار متعــددة ،حيــث يشــكل فاص ـا ً
زمني ـا ً بــن حقبتــن – الحقبــة الفلســطينية وحقبــة املســتعمِ ر
«املتحــر» ،وقــد يســتعمل لتربيــر التهجــر واالســتيالء عــى
األمــاك .كمــا قــد يصبــح حاجــزا ً يعيــق التجــول والحركــة يف
املدينــة ويجزئهــا جغرافي ـا ً وزماني ـاً.
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إذاً ،بينمــا تنحــر نظريــة «املدينــة املســتعمرة» يف منطــق
«الثنائيــة» وبالتــايل تعيــق قــراءة الحيــز اليــايف يف الســنني
األخــرة ،فقــد يســاهم تنــاول الهــدم كمنهــج بحثــي يف متابعــة
هيــاكل العنــف املســتخدمة ضــد الفلســطينيني .كمــا يوفــر
وســيلة لتتبــع محــاوالت محــو الحيــز الفلســطيني وربطهــا
عــى الرغــم مــن اختــاف السياســات وهويــات املســتعمرين
ومــا بعــد ظواهــر التخطيــط ومــا قبلهــا .ويف الوقــت نفســه،
فــإن اختــاف أشــكال الهــدم تكشــف السياســات والخطابــات
املســتخدمة وتداعياتهــا املختلفــة بشــكل جــديل مــع النكبــة
املســتمرة .تأتــي أهميــة كشــف هــذه التقاطعــات وتســليط
الضــوء عليهــا يف ظل الخطــاب ما -بعد االســتعماري واألســاليب
النيوليرباليــة املنقطعــة عــن الســياق الفلســطيني ،التــي تحولــه
لتاريــخ انتهــى .باإلضافــة إىل ذلــك ،يشــكل الهــدم جــزءا ً مــن
كينونــة التغــرات يف يافــا .بذلــك ،يوفــر منهــج «الهــدم» ،قــراءة
الحيــز اليــايف كموقــع مكثــف باملعانــي التاريخيّــة التــي ،كمــا
تقــرح ســتولر «تثقــ ُل عــى كاهــل املســتقبل وال تنفــك عــن
33
صياغــة الحــارض».
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شــكلت مســرة األعــام «أو رقصــة األعالم» حســب التســمية
الرســمية لهــا ،حالــة شــحن وتوتــر غــر مســبوقة يف فلســطني
بشــكل عــام ،ويف مدينــة القــدس  -التــي باتــت مركــز الــراع
الفلســطيني اإلرسائيــي  -بشــكل خــاص .وجــاءت مســرة
األعــام بعــد مواجهــات وعمليــات قمــع واقتحامــات وحمــات
اعتقــاالت غــر مســبوقة يف املدينــة املقدســة خاصــة خــال
شــهر رمضــان ،ومــا تــاه مــن أحــداث خاصــة استشــهاد
شــرين أبــو عاقلــة ومــا حــدث مــن اعتــداء وحــي عــى
جنازتهــا .وســادت أجــواء تشــابه أجــواء مــا قبــل التصعيــد
العســكري يف أيــار  ،2021لكــن امتنــاع الفصائــل الفلســطينية
يف قطــاع غــزة عــن التصعيــد ردًا عــى مســرة األعــام يف القدس
هــذا العــام ،ســاهم بشــكل كبــر يف إبقــاء الرتكيــز عــى مــا
يحــدث يف القــدس.
تســتعرض هــذه املقالــة ،التطــور التاريخــي ملســرة األعــام
*

عدد ٨٦

باحث وصحايف متخصص يف الشأن اإلرسائييل.

مــن ناحيــة ومــن يقــف وراءهــا تنظي ًمــا ودع ًمــا .كيــف بــدأت
املســرة باعتبارهــا انتصــا ًرا عســكريًا بدايــة لحكومــة يقودهــا
اليســار العلمانــي (حــزب العمــل) ،لتصبــح يف النهايــة حك ـ ًرا
عــى الصهيونيــة الدينيــة .وتــرز هــذه املقالــة ً
أيضــا التحــوالت
التــي طــرأت عــى املشــهد اليهــودي يف القــدس بشــكل خــاص،
وتراجــع الحضــور العلمانــي يف ظــل انتشــار الصهيونيــة
الدينيــة بشــكل خــاص ،والحريديــة بشــكل عــام .كذلــك
تتنــاول الدراســة الجــدل حتــى يف داخــل التيــارات الدينيــة
اليهوديــة حــول مســرة األعــام ،ومواقــف اليســار منهــا ً
أيضا.

ما هي مسيرة األعالم؟
مــع انــدالع حــرب  1967رشع الجيــش اإلرسائيــي بعمليــة
عســكرية الحتــال الجــزء الرشقــي مــن مدينــة القــدس
الــذي كان تحــت الحكــم األردنيــة ،ويف الســابع مــن حزيــران
عــام  1967أعلــن قائــد لــواء املظليــن (احتيــاط) يف الجيــش

تشــير المصــادر العبريــة إلــى أن بدايــات مســيرة األعــام كانــت عشــوائية وغيــر
منظمــة ،وبمبــادرة مــن الحاخــام تســفي يهــودا كــوك حيــن كان يســتضيف
«احتفــال تحريــر القــدس» فــي المدرســة الدينيــة «مــركاز هــاراف» ،ثــم ينتهــي
االحتفــال بمســيرة إلــى الحائــط الغربــي حيــث «يرقصــون ويغنــون».
اإلرسائيــي مردخــاي جــور عــر نظــام االتصــال الالســلكي
تمكــن الجيــش اإلرسائيــي مــن احتــال املســجد األقــى قائـ ً
ـا
1
إن «جبــل الهيــكل بأيدينــا».
ولتعزيــز مكانــة االحتــال يف القــدس« ،منــذ اإلعــان عــن
إقامــة إرسائيــل أصبحــت القــدس (بحســب املفهــوم والتعريــف
اإلرسائيــي) عاصمــة إرسائيــل .وملــا احتلــت إرسائيــل القــدس
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،
بحيــث تنظــم طقــوس دينيــة عنــد حائــط املبكــى ،وتنظــم
مســرة القــدس التــي ابتدعهــا العقــل الصهيونــي ،وتجــرى
مراســم إحيــاء ذكــرى الجنــود اإلرسائيليــن الذيــن ســقطوا يف
2
معــارك القــدس ،وخاصــة يف حــرب حزيــران .»1967
ففــي  27حزيــران « ،1967صادقــت القوانــن التــي أقرهــا
الكنيســت عــى توحيــد القــدس عمليًــا ومنــح رشعيــة للقانــون
اإلرسائيــي يف كل مســطح املدينــة املوحــدة» .وتضمنــت هــذه
القوانــن تغيــر الحــدود البلديــة ملدينــة القــدس ،بمــا يضاعــف
مســاحتها ثــاث مــرات ،ومنــح فلســطينيي رشق القــدس
مكانــة مقيمــن دائمــن .كمــا تضمنــت القوانــن هــذه اعتمــاد
يــوم  28أيــار حســب التقويــم العــري كيــوم عيــد للقــدس،
والــذي يمثــل العالقــة التاريخيــة الخاصــة بــن الشــعب
اليهــودي ومدينــة القــدس .ويف العــام  1980ســن الكنيســت
قانــون أســاس :القــدس عاصمــة إرسائيــل ،الــذي «أقــر
أن القــدس هــي عاصمــة دولــة إرسائيــل ومقــر مؤسســات
الحكــم» .ويف  23آذار  1998صــادق الكنيســت عــى قانــون
يــوم القــدس لســنة  1998الــذي أقــر يــوم  28أيــار حســب
التقويــم العــري ،اليــوم الــذي حــررت فيــه مدينــة القــدس
3
بعــد حــرب األيــام الســتة ،كيــوم وطنــي.

مسيرة األعالم
يشــر مــدرس مــادة التلمــود يف جامعــة بــار إيــان
الربوفســور جيفــري وولــف ،إىل أن االحتفــال األول بعــد
احتــال القــدس كان يف العــام نفســه ،وكان عبــارة عــن تجمــع

يف ســاحة الحائــط الغربــي (حائــط الــراق) ولــم يشــاؤوا أن
4
ً
مبالغــا فيــه (للتباهــي).
يكــون االحتفــال
لكــن وولــف يشــر ً
أيضــا إىل مــا يصفهــا بـ»الجــذور األعمق
ملســرة األعــام يف التاريــخ اليهــودي» ،ويحــاول وولــف الربــط
بــن مــا يســميه «الحــج» الــذي كان يقــوم بــه زوار القــدس
مــن جميــع أنحــاء العالــم ويص ّلــون خــال طوافهــم عنــد كل
بوابــة مــن بواباتهــا.
ويبــدو أن وولــف يريــد ترســيخ فكــرة أن مســرة األعــام
ليســت أمـ ًرا مســتحدثًا مرتب ً
طــا باحتــال املدينــة عــام ،1967
بــل لهــا جــذور يهوديــة قديمــة ،تــرر إحيــاء هــذه املســرة يف
الوقــت الحــارض.
تشــر املصــادر العربيــة إىل أن بدايــات مســرة األعــام كانت
عشــوائية وغــر منظمــة ،وبمبــادرة مــن الحاخــام تســفي
يهــودا كــوك حــن كان يســتضيف «احتفــال تحريــر القــدس»
يف املدرســة الدينيــة «مــركاز هــاراف» ،ثــم ينتهــي االحتفــال
بمســرة إىل الحائــط الغربــي حيــث «يرقصــون ويغنــون».
بعــد ســنوات عــدة مــن املســرات األوىل التــي نظمتهــا مدرســة
«مــركاز هــاراف» ،تــم توســيع دائــرة املشــاركني عــر دعــوة
مؤسســات دينيــة وتعليميــة أخــرى للمشــاركة يف املســرة ،وتــم
نقــل وقــت االحتفــال مــن ســاعات الليــل إىل النهــار يف العــام
5
 ،1974وبــدأ يتحــول االحتفــال إىل شــعبي أكثــر وأكثــر.
وتنطلــق مســرة األعــام مــن القــدس الغربيــة ،لتنتهــي يف
«حائــط الــراق» ،الجــدار الغربــي للمســجد األقــى .وعــادة ما
تنقســم عنــد أســوار البلــدة القديمــة ،وتتغــر بعــض مداخــل
املســرة حســب الظــروف األمنيــة ،خاصــة يف الســنوات األخــرة،
فأحيانًــا كان يُســتثنى بــاب العمــود مــن مســاراتها لتجنــب
وقــوع صــدام بــن املشــاركني يف املســرة والفلســطينيني
املقيمــن يف الحــي اإلســامي يف املدينــة.
وعــادة مــا يشــارك يف املســرة نحــو ثالثــن ً
ألفــا ،لكــن
يف العــام الحــايل حاولــت الرشطــة اإلرسائيليــة تقييــد عــدد
املشــاركني بســتة عــر ألفــا فقــط ،ثمانيــة آالف مــن الذكــور
يســلكون مســا ًرا إىل بــاب العمــود حيــث يــؤدون رقصــة
األعــام ،ثــم يعــرون الحــي اإلســامي يف طريقهــم إىل ســاحة
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فلسطينيون يتصدون الستفزازات مشاركني يف مسرية األعالم يف أيار ( .2022وكاالت)
الــراق ،وثمانيــة آالف مــن اإلنــاث يدخلــن البلــدة القديمــة
مــن بــاب الخليــل إىل حــي األرمــن وصـ ً
ـول إىل ســاحة الــراق
ً
أيضــا ،حيــث ينظــم االحتفــال املركــزي .مــع ذلــك تشــر
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صحيفــة يديعــوت أحرونــوت ،إىل أن عــدد املشــاركني يف املســرة
تجــاوز خمســن ً
ألفــا ،تخللتهــا اعتــداءات عــى الفلســطينيني يف
البلــدة القديمــة ،وعــى مركباتهــم يف الشــوارع املحيطــة بهــا،
نفذهــا نشــطاء يف حركتــي «ال فاميليــا» و»الهافــا» .وحركــة
«ال فاميليــا» تضــم مشــجعي فريــق «بيتــار يروشــايم» لكــرة
القــدم ،وهــي معروفــة بخطابهــا العنــري وســلوكها العنيــف
ضــد العــرب .أمــا حركــة «الهافــا» هــي منظمــة مناهضــة
للعــرب بمــا يف ذلــك الــزواج املختلــط بــن يهــود وفلســطينيني،
وتــورط أعضاؤهــا يف هجمــات إحــراق كنائــس ومــدارس
مختلطــة تشــمل العــرب واليهــود.
وقــال يائــر لبيــد خــال 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 العنرصيــة تجــاه الفلســطينيني والعــرب واملســلمني.
أكثــر الشــعارات ترديـدًا هــو «املــوت للعــرب» ويُطلــق بشــكل
جماعــي خاصــة يف املواقــع التــي يكــون يف تواجــد فلســطيني.
كذلــك يكــررون عبــارة «محمــد مــات» ،وشــعار «القــدس
لنــا» ،ودعــوات إىل «حــرق شــعفاط» و»لنحــرق قراهــم» يف
إشــارة إىل االعتــداءات املســماة هجمــات «تدفيــع الثمــن» التــي
تســتهدف قــرى الفلســطينيني وممتلكاتهــم ،وخــال أحــد هــذه
االعتــداءات أحــرق حتــى املــوت ثالثــة مــن أفــراد أرسة دوابشــة
عــام  2015يف قريــة دومــا قــرب نابلــس .ولوحــظ يف املســرة
األخــرة إشــارة املســتوطنني إىل استشــهاد شــرين أبــو عاقلــة
بقــول أحدهــم بشــماتة ومــرات عــدة مخاطبًــا الصحافيــن
الذيــن كانــوا يغطــون املســرة «شــرين ماتــت ...شــرين
ماتت..القــدس لنــا ..شــرين ماتــت ...شــرين ماتــت».
وتحظــى هــذه املســرة بتمويــل مــن جمعيــة «عــام كالبيــا»
الدينيــة االســتيطانية والبلديــة اإلرسائيليــة يف القــدس ووزارة
الرتبيــة والتعليــم اإلرسائيليــة ورشكــة تطويــر وإعــادة تأهيــل

ً
مختلفــا عــن التوبــة يقــوم باألســاس علــى ّ
أن عودة
لكــن الحاخــام كــوك تبنــى تصـ ّـو ًرا
شــعب إســرائيل إلــى أرضــه وخالصــه القومـ ّ
ـي هــي التوبــة ،ثــم تبنــى كــوك االبــن،
ّ
الــذي أصبــح القائــد الروحـ ّ
للصهيونيــة الدينيــة ،ورئيــس «مــركاز هــراف» ،هــذا
ـي البــارز
التوجــه ،معتبـ ًـرا ّ
ّ
ّ
مركزيــة فــي الخــاص اليهـ ّ
ـودي،
أن قيــام دولــة «إســرائيل» مرحلــة
وعــودة اليهــود إلــى إســرائيل واالســتيطان فــي «يهــودا والســامرة» ،هــو مــن أهـ ّـم
محطــات هــذا الخــاص.
الحــي اليهــودي ،ووصــل حجــم التمويــل عــام  2018إىل نحــو
 300ألــف دوالر.

«مركاز هاراف» نقطة انطالق المسيرة
و«صهينة فكرة الخالص»
«مــركاز هــاراف» ،مدرســة دينيــة تعــ ّرف نفســها بأنهــا
«أم املــدارس الدينيــة الصهيونيــة» ،وأعالهــا مكانــة ،كذلــك
تعتــر نفســها حاملــة لــواء جمهــور الصهيونيــة الدينيــة.
يتــوىل خريجوهــا مواقــع يف مســتويات مختلفــة ،مــن املناصــب
الحاخاميــة والتدريــس واملناصــب العامــة وقــادة يف الجيــش
ويف األكاديميــا وغريهــا .وســاهم رجــال الديــن اليهــودي الــذي
تخرجــوا منهــا يف فتــح مئــات املــدارس واملؤسســات الدينيــة،
مــا تــرك أثــ ًرا كبــرًا لهــذه املدرســة عــى الحركــة الدينيــة
القوميــة ،لدرجــة اعتبــار املدرســة ذاتهــا حركــة دينيــة قوميــة
قائمــة بذاتهــا تحقيقــا لرؤيــا مؤسســها الحاخــام أبراهــام
إســحق هكوهــن كــوك ( .)1935 – 1865وكــوك هــو فعليًــا
األب الروحــي لفكــرة الصهيونيــة الدينيــة ،التــي تتجــى يف
الربــط بــن الخــاص يف املفهــوم الدينــي والصهيونيــة يف
املفهــوم الســيايس.
يرتبــط «الخــاص» بالشــتات الذي يعتــره املتدينــون اليهود
عقابًــا عــى خطاياهــمّ ،
وأن اللــه ســيخ ّلص اليهــود من الشــتات
يف املســتقبل املجهــول ،لكــن عليهــم ّ
أن يتوبــوا عــن الخطايــا....
وهــذا يعنــي ّ
أن الشــتات ال ينتهــي قبــل مجــيء املســيح ،لذلــك
ً
خصوصــا الـ«حريديم»،
كانــت التيــارات الدينيّــة الالصهيونيــة،
تعــارض تأســيس دولــة يهوديّــة لجمــع الشــتات اليهــوديّ
6
قبــل مجــيء املســيح.
ً
مختلفــا عــن التوبــة
لكــن الحاخــام كــوك تبنــى تصــ ّو ًرا
يقــوم باألســاس عــى ّ
أن عــودة شــعب إرسائيــل إىل أرضــه
ـي هــي التوبــة ،ثــم تبنــى كــوك االبــن ،الــذي
وخالصــه القومـ ّ
ـي البــارز للصهيونيّــة الدينيــة ،ورئيــس
أصبــح القائــد الروحـ ّ
«مــركاز هــراف» ،هــذا التوجّ ــه ،معتــرًا ّ
أن قيــام دولــة

«إرسائيــل» مرحلــة مركزيّــة يف الخــاص اليهــوديّ  ،وعــودة
اليهــود إىل إرسائيــل واالســتيطان يف «يهــودا والســامرة» ،هــو
7
مــن أهــ ّم محطــات هــذا الخــاص.
بهــذا نجــح كــوك يف ربــط فكــرة الخــاص الدينــي
بالصهيونيــة ،معتــرًا أن الصهيونيــة وســيلة لجمــع شــتات
اليهــود ،ليســاهم ذلــك يف الوصــول إىل الغايــة وهــي الخــاص،
فبــات قيــام دولــة إرسائيــل (الــذي كان محر ًمــا لــدى معظــم
الحريديــم ،وال يــزال كذلــك لــدى حركــة ناتــوري كارتــا مثـ ً
ـا)،
رافعــة بالنســبة الصهيونيــة الدينيــة تحقــق الشــتات للوصــول
إىل عــودة املســيح ،فالخــاص.

بدايات مسيرة األعالم
يظهــر تقريــر أخبــاري مصــور للصحــايف منشــيه راز
يف أرشــيف القنــاة  11العربيــة بتاريــخ  ،1976/5/28مــا
قــد تكــون املســرة األوىل بشــكلها الحــايل التــي دعــا لهــا
الحاخــام كــوك ،وشــارك فيهــا اآلالف مــن مريديــه .ويوحــي
نــص التقريــر إىل أن الحــدث بهــذا الشــكل الــذي يظهــره
التقريــر كان األول مــن نوعــه ،فقــد «امتــأت شــوارع القــدس
املهجــورة يف ســاعات بعــد منتصــف الليــل فجــأة بــاآلالف
مــن مريــدي ومعجبــي الحاخــام تســفي يهــودا كــوك بعــد أن
ســمعوا أقوالــه حــول وجــوب الغنــاء والرقــص والتوجــه إىل
الحائــط الغربــي .وانضــم لهــم بفــرح رئيــس األركان الجنــرال
مردخــاي جــور ،وإىل جانــب الحاخــام كــوك وآالف املشــاركني
قــرأ رئيــس األركان بعــض مــا كتبــه بعــض جنــوده الذيــن
8
شــاركوا يف احتــال املدينــة».
وقــال الحاخــام كــوك خــال املســرة « ...إننــا وصلنــا إىل
بيتنــا ،وبعــد وصولنــا إىل بيتنــا ...ال توجــد قــوة يف العالــم
9
ســتبعدنا عنــه».
ويظهــر أرشــيف هيئــة البــث اإلرسائيليــة احتفــاالت «يــوم
القــدس» يف األعــوام التاليــة  1977وً 1978
أيضــا.
مــع الوقــت تحولــت هــذه املســرة مــن مســرة متواضعــة
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إىل حــدث كبــر ،وهيمــن عليهــا التيــار الدينــي  -الصهيونــي
حتــى يف ظــل حكــم حــزب العمــل .وحظيت املســرة مــع الوقت
بدعــم حكومــي رســمي ،ســواء مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم،
ووزارة شــؤون القــدس والــراث اليهــودي اليــوم ،إىل جانــب
10
رعايــة بلديــة االحتــال يف القــدس لهــذه املســرة.
وتؤكــد أحــداث مســرة األعــام األخــرة حــدوث تناغــم يف
مواقــف األطــراف الرســمية السياســية واألمنيــة ،مــع القائمــن
عــى املســرة ،عــر تهيئــة الظــروف األمنيــة واللوجســتية
لهــا ،إذ نــرت الرشطــة اإلرسائيليــة  3000رشطــي كانــت
مهمتهــم إخــاء مســار املســرة خاصــة يف الحــي اإلســامي
مــن الفلســطينيني وتوفــر األمــن للمشــاركني يف املســرة ،وقمــع
أي محاولــة فلســطينية للــرد عــى املســرة .ووفــر املســتوى
الســيايس الغطــاء للمســرة ،عــر االســتجابة مــع املســتويات
األمنيــة املتمثلــة يف مواقــف الرشطــة والشــاباك واملوســاد
والجيــش ومجلــس األمــن القومــي ،ملطالــب الســماح للمســرة
بالوصــول إىل بــاب العمــود والعبــور مــن الحــي اإلســامي إىل
ســاحة الــراق.
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عدد ٨٦

يرصــد د .بــن بورنشــتاين األســتاذ يف قســم علــم االجتمــاع
وعلــم اإلنســان يف جامعــة تــل أبيــب التحــوالت يف املجتمــع
اإلرسائيــي خاصــة النمــاذج القوميــة والليرباليــة يف النظــام
االجتماعــي اإلرسائيــي.
وتحــت مقالــة نرشهــا عــام  2018بعنــوان «مســرة رقصــة
األعــام :هــل هــي نهايــة الرؤيــا القوميــة  -الليرباليــة؟»
يقــول بورنشــتاين« :إىل جانبــي يف بــاب العمــود كان يجلــس
رجــل مســن خــال مســرة األعــام ،وقــال بلهجــة ســاخرة
«أعــام ورقصــات ..كانــت هــذه (يف املــايض) تظاهرة لليســار»،
إىل جانبنــا كان فتــى ينهــي أمــام أصدقائــه خطابًــا يصيبــك
بالقشــعريرة ،كان الخطــاب انفعاليًــا ومليئًــا باألمثلــة ،يقــول
الفتــى «أقســم بحيــاة أمــي لــو رأيــت عربيًــا أو يســاريًا أو
حتــى رشطيًــا ،فســأقتله يف مكانــه ،ســأقتله ( )...أتمنــى أن أرى
امــرأة عربيــة حبــى كــي أرضبهــا عــى بطنهــا» ،وبعــد دقائــق
ً
شــخصا ينــادي عــى الرجــل املســن بلقــب «أيهــا
ســمعت
الحاخــام» ،قــام املســن وعــى كتفــه بندقيــة  M-16وذهــب
بعيــدًا مــع الفتيــة باتجــاه البلــدة القديمــة ( )...مســرات
11
األعــام املقبلــة لــن تكــون مختلفــة عــن هــذه».
بعــد هــذه املقدمــة يشــر بورنشــتاين إىل الرؤيــة القوميــة
– الليرباليــة  -الصهيونيــة ،ويصفهــا بأنهــا «ســبقت عرصهــا
حتــى عــى مســتوى الفكــر العاملــي ،وتضمنــت منــذ بدايتهــا

عاملــن متوازيــن ،عالــم الطائفيــة التــي تســعى إىل تمييــز األمة
اليهوديــة واالحتفــال بهــا ،...وكذلــك العالــم الليــرايل بجــذوره
العميقــة ،الــذي يأخــذ دائ ًمــا يف االعتبــار الفــرد ،وكذلــك مــن
12
هــم خــارج حــدود هــذه الطائفــة».
ويناقــش بورنشــتاين مثاليــة «القوميــة  -الليرباليــة -
الصهيونيــة» ،لكنــه يشــر إىل مفهومهــا مــن وجهــة نظــر
زئيــف فالديمــر جابوتنســكي ومــن ســار عــى دربــه مثــل
مناحيــم بيغــن ،وكذلــك مــن وجهــة نظــر حــزب املتدينــن
الوطنيــن «مفــدال» ،فــكل هــؤالء لــم يســتطيعوا أن يتخلــوا
عــن القوميــة اليهوديــة ،ولــم يكونــوا مســتعدين لالنجــرار
وراء زاويــة العنــف التــي تســحق اآلخــر ،وتنغلــق أمامــه.
لكــن األجيــال التــي أعقبــت هــؤالء ،انحرفــت عــن هــذا املســار
الوســطي باتجــاه مناطــق خطــرة ،فمســرة األعــام كان
ممكنًــا أن يحتفــل بهــا كيــوم عيــد وطنــي أصيــل ،يمثــل
فرحــة الشــعب اليهــودي بالعــودة إىل أصولــه التاريخيــة،
عــى خلفيــة ،وإىل جانــب ،الــراع املتأصــل يف ذاكــرة الحــرب
واالحتــال املســتمرين .لكــن فعليًــا أصبــح يــوم القــدس يــوم
عيــد ملجموعــة مــن اليمينيــن التقليديــن يتعاظــم حجمهــا
ولــم تعــد األســس الليرباليــة جــزءًا مــن هويتهــا ،بــل صــارت
يف نظرهــا تمثــل تهديـدًا خطـرًا عــى املجتمــع كلــه ،وبالتحديد
صــار هــذا اليــوم عيــدًا للصهيونيــة الدينيــة التــي تحتفــل
بالرتانيــم يف صــاة الفجــر ،وتنظــم وتقــود الحــدث الرئيــس؛
أي رقصــة األعــام ،أمــا بقيــة الجمهــور اإلرسائيــي كالكنيســت
والحكومــة التــي رســخت هــذا اليــوم عــر ســن ترشيــع لــه،
13
ً
ضيوفــا يف هــذا الحــدث».
فقــد أصبحــوا
كذلــك يتنــاول بورنشــتاين ،شــكل املســرة وطبيعــة
أحداثهــا ،فاملســرة تنطلــق منــذ الســنوات األخــرة مــن
«ســاحة الكنيــس الكبــر يف ميــدان باريــس ....عــر الحــي
اإلســامي وحتــى ســاحة الحائــط الغربــي .وأصبحــت يف
ً
اســتعراضا غريبًــا وغــر معتــاد مقارنــة
الســنوات األخــرة
باملــايض ،فقــد باتــت مليئــة بشــهوة العنــف التــي لــم تكــن
موجــودة ربمــا قبــل عــر ســنوات ،فهنــاك أمــر مــا قــد تغــر
يف املســرة ويف الصهيونيــة الدينيــة ويف املجتمــع اإلرسائيــي ويف
ديناميكيــة العالقــات بــن اليهــود والفلســطينيني يف البــاد.
واالنتقــادات العامــة مــن قبــل اليســار ومحــاوالت تغيــر مســار
املســرة ذهبــت ســدى لســنوات .حتــى مقاطــع الفيديــو مــن
املســرات بــكل بؤســها ،لــم تســتطع تغيــر يشء ( )...ويتــم
تنظيــم املســرة كل عــام ،تحــت رعايــة الرشطــة واملحكمــة
العليــا ،وكمــا يقولــون لنــا «عليكــم إن تدركــوا أن الوضــع بــات
هكــذا» ،ومــن أجــل أن نــدرك معنــى «هكــذا» ،ومــا التهديــد

انتقــد أحــد زعمــاء التيــار الحريــدي مســيرة األعــام ،وقــال زعيــم التيــار الليتوانــي،
الحاخــام جيرشــون إدلشــتاين قبــل بــدء المســيرة األخيــرة فــي  2022/5/29أمــام أربعــة
مــن أعضــاء الكنيســت مــن حركــة «ديغــل هتــوراه» (شــريك فــي تحالــف يهــدوت
هتــوراه) «أال يدركــون أنهــا خطيــرة وال داعــي لهــا»؟ كمــا تســاءل عــن إمكانيــة االمتنــاع
ً
عــن دخــول اليهــود إلــى المســجد األقصــى ألن ذلــك يعتبــر اســتفزازا لألمــم األخــرى.
الــذي يعكســه ،علينــا أن نســر فيهــا».
باملقابــل يتفــق شــاركي مــع هــذه الرؤيــا  -إىل حــد مــا -
فيقــول إن املشــاركني يف املســرة حاليًــا هــم مــن اليهــود الذيــن
يعيشــون يف القــدس أفــرادًا وعائــات ،لكــن املشــاركة باتــت
ً
فرضــا لــدى مؤسســات التيــار املركــزي يف الصهيونيــة الدينيــة،
مثــل املــدارس الدينيــة «بنــي عكيفــا» ،واملؤسســات الدينيــة،
واملــدارس الدينيــة إلعــداد الجنــود للخدمــة العســكرية ،كل
هــذه تشــارك يف املســرة يف إطــار منظــم ،وهــذا مــا قــد
يكــون أضفــى الصبغــة الدينيــة عــى املســرة )...( ،فبالنســبة
للصهيونيــة الدينيــة ،هــذا اليــوم كيــوم «وطنــي» ،ليــس
منفصـ ً
ـا عــن الجانــب الدينــي ،ومــن وجهــة نظرهــم فــإن
شــعب إرسائيــلً ،
وأيضــا دولــة إرسائيــل ،تمكنــوا مــن تحريــر
القــدس وعــادوا إىل ارض التــوراة وإىل يهــودا والســامرة ..إىل
أريحــا ونابلــس والخليــل ،وهــذا مــا يحتفلــون بــه ،فهــو
ً
أساســا ،تمكــن فيــه اليهــود فجــأة مــن الوصــول
حــدث دينــي
إىل الحائــط الغربــي وجبــل الهيــكل تحــت الســيادة اليهوديــة
اإلرسائيليــة ،ومــن ناحيــة وطنيــة فــإن هــذا يشــكل انتصــا ًرا
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عســكريًا كبـرًا ،وربمــا األكــر يف تاريــخ الجيــش اإلرسائيــي».
وعــن الحضــور الصهيونــي العلمانــي ،يف املســرة ،يقــول
شــاركي «إن الصبغــة الدينيــة القوميــة للمســرة ،والفصــل
بــن الذكــور واإلنــاث فيهــا ،حوّالهــا إىل حــدث طائفــي دينــي
قومــي ،فنــأت الصهيونيــة العلمانيــة بنفســها عنــه ،وصــار
ً
إخفاقــا
الحــدث يف إطــار تنافــي بــن الطرفــن ،وهــذا يشــكل
16
مــا بالنســبة ألهميــة الحــدث [للعلمانيــن]».
كذلــك يالحــظ غيــاب اليهــود الحريديــم عــن مســرة
األعــام ،ويفــر ذلــك موقــف أحــد كبــار قــادة التيــار
الحريــدي الحاخــام جريشــون أدلشــتاين ،الــذي انتقــد املســرة
األخــرة ،واعتــر أنهــا غــر رضوريــة وخطــرة.
14

القدس بدون يهود علمانيين!
وعــن هيمنــة الحريديــم والحردليــم (املتدينــن القوميــن)
عــى املشــهد اليهــودي يف القــدس ،يشــر إلعــاد ليفشــيتس إىل

مــا يــرى أنهــا األســباب الحقيقيــة لهــروب اليهــود العلمانيــن
مــن املدينــة« .مــن الجيــد أن هنــاك مســرة أعــام يف القــدس،
ألن ذلــك يجعــل الجميــع يتذكــر املدينــة ،ولــو لــم يكــن إيتمــار
بــن غفــر موجــودًا لــكان مــن الــروري اســتحضاره ،ليــس
مــن أجــل الفــوىض ،ولكــن فقــط مــن أجــل أن تكــون القــدس
يف مركــز النقــاش .كلهــم اآلن يحبــون القــدس ،ومتحمســون
لهــا ،ويتباهــون بهــا ،ويتحدثــون عنهــا ،عــن املدينــة التــي
خلــت مــن ســكانها العلمانيــن .فقــط قومــوا بجولــة يف املدينــة
فســتجدون أن األســواق خاليــة مــن املقدســيني العلمانيــن
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(اليهــود)».
ويضيــف« ،لقــد هــرب العلمانيــون )...( ،يعيشــون منــذ
مــدة يف تــل أبيــب وجفعتايــم وهــود هشــارون ورعنانــا ،هــم
مقدســيون يف الشــتات ،ويحلمــون بوطنهــم البعيــد حيــث
كانــت طفولتهــم ،ويحلمــون بالقــدس التــي كانــت .عــى هــؤالء
أن يحــروا إىل القــدس وينظمــوا مســرتني ،األوىل للمدينــة
األبديــة ،والثانيــة مــن أجــل املدينــة التــي كانــت ذات مــرة
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لهــم».
وعــن مســرة األعــام يقــول ليفشــيتس «هــل ترمــز مســرة
األعــام إىل حقيقــة أن القــدس لنــا؟ نعــم ،النيــة هــي «لنــا»،
هــي أن نفــرض أنهــا لليهــود اإلرسائيليــن ،ولليهــود حيثمــا
كانــوا .لكــن هنــاك مشــكلة واحــدة صغــرة :القــدس ليســت
لليهــود العلمانيــن ،هــي قــدس الحريديــم وربمــا قــدس يهــود
الصهيونيــة الدينيــة ،وقــدس الســياح املشــهورين مثــل عمــري
19
كســفي (العــب ســلة معــروف).
ويف تفاصيــل أســباب هــروب العلمانيــن اليهــود مــن
املدينــة يــرح ليفشــيتس «مــن الجيــد لــو يهتــف املشــاركون
يف مســرة األعــام عــن تكلفــة الســكن يف القــدس« ،القــدس
لنــا ،لكــن دعونــا نعيــش فيهــا» ،فــإذا كانــت مهمــة جــدًا
فيمكــن ســن أنظمــة خاصــة بهــا حــول أســعار الســكن -
تحــت اإلرشاف ،وفتــح مراكــز الرتفيــه يف عطلــة الســبت  -تحــت
اإلرشاف ،وفتــح مصانــع ورشكات -تحــت اإلرشاف ،وتشــجيع
االســتثمار بإعفــاءات مغريــة  -تحــت اإلرشاف ،وفتــح مــدارس
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علمانيــة  -تحــت اإلرشاف ،وكمقــرح يمكــن تعيــن ايتمــار بــن
20
جفــر وكســفي مســؤولني عــن لجنــة اإلرشاف».
لكــن  -يقــول ليفشــيتس -هــذا لــن يكــون ،ألن مــا يحــدث
هــو خطــاب ســيايس يقــول إن الجميــع يهــود ،والجميــع
شــعب واحــد ـ وهــذه اللغــة تهــدف إىل منــع أي خطــاب حــول
القــدس املحرومــة مــن ســكانها العلمانيــن ،مــن الجميــل أن
القــول إنهــم يف إرسائيــل أخــوة ،جميــل قــول ذلــك أمــام املــرآة،
لكــن إن كان ذلــك صحيحً ــا ،فلمــاذا تكتــظ ســوق الشــقق يف
21
موديعــن باألخــوة اليهــود العلمانيــن املقدســيني؟».

رفض يساري وحريدي للمشاركة في المسيرة
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عــى الرغــم مــن الدعــم الرســمي واألمنــي ملســرة األعــام،
فــإن مواقــف األحــزاب اإلرسائيليــة ســواء الدينيــة أو العلمانيــة
تتبايــن مــن مســرة اإلعــام ،فنجــد ً
رفضــا لهــا يف داخــل
التيــارات الدينيــة ،خاصــة الحريديــة ،وكذلــك رفضــا لهــا يف
تيــارات صهيونيــة علمانيــة مــن األحــزاب اليســارية ،ومــن
الواضــح أن دوافــع التيــار الدينــي نابعــة مــن الخالفــات
بــن التيــار الحريــدي التقليــدي والتيــار الدينــي الصهيونــي
يف الفتــاوى التــي تبيــح أو تحــرم دخــول اليهــود إىل ســاحات
املســجد األقــى .أمــا مواقــف بعــض قــادة اليســار فتأتــي
مــن منطلقــات سياســية ،ولتجنــب مــا قــد يــؤدي إىل تصعيــد
للوضــع يف القــدس.
تتبايــن الفتــاوى الدينيــة اليهوديــة حــول دخــول اليهــود إىل
ســاحات املســجد األقــى ،بــن مــن يحــرم ذلــك عــى اليهــود،
وبــن مــن يجيــزه ،ويشــمل هــذا االختــاف مســرة األعــام
ً
أيضــا ،فقــد انتقــد أحــد زعمــاء التيــار الحريــدي مســرة
األعــام ،وقــال زعيــم التيــار الليتوانــي ،الحاخــام جريشــون
إدلشــتاين قبــل بــدء املســرة األخــرة يف  2022/5/29أمــام
أربعــة مــن أعضــاء الكنيســت مــن حركــة «ديغــل هتــوراه»
(رشيــك يف تحالــف يهــدوت هتــوراه) «أال يدركــون أنهــا خطرية
وال داعــي لهــا»؟ كمــا تســاءل عــن إمكانيــة االمتنــاع عــن
دخــول اليهــود إىل املســجد األقــى ألن ذلــك يعتــر اســتفزا ًزا
لألمــم األخــرى ،لكــن أعضــاء الكنيســت موشــيه جافنــي وأوري
مكلــب ويعكــوف آرش وإســحق بينــدروس قالــوا لــه إن ذلــك
22
لــن يســاعد».
باملقابــل انتقــد أعضــاء كنيســت مــن األحــزاب اليســارية
مســرة األعــام ،وقالــت وزيــرة البيئــة تمــار زاندبــرغ مــن
مريتــس «إن مســرة األعــام يف الواقــع تشــكل خطــ ًرا عــى
حيــاة اإلرسائيليــن والفلســطينيني ،والجميــع ضحايــا لهــا،
23
والقضيــة ليســت رفــع العلــم يف القــدس بــل دالالت ذلــك».

وقــال يائــر جــوالن نائــب وزيــرة االقتصــاد إن« :مســرة
األعــام باتــت منــذ زمــن تظاهــرة قوميــة تواكبهــا هتافــات
املــوت للعــرب وتخريــب ممتلــكات ،وهــذا ال داعــي لــه وهــو
24
خاطــئ».
كمــا قــال عضــو الكنيســت مــويس راز «إنــه مســتعد
للمشــاركة يف مســرة األعــام إذا كان مســارها يف القــدس الغربية
وليــس حســب الربنامــج الحــايل ،فهــذا مثــر لالســتفزاز ،ولــو
ســعوا لتنظيــم مســرة ترفــع األعــام الفلســطينية يف حــي ميئــا
25
شــعاريم لعارضــت ذلــك».
يف العــام  ،2015تقدمــت أحــزاب يســارية بالتمــاس
ملحكمــة العــدل العليــا طلبــت فيــه منــع مــرور املســرة مــن
ً
توثيقــا مصــو ًرا يهتــف
الحــي اإلســامي يف القــدس وقدمــت
فيــه املشــاركون يف املســرة «املــوت للعــرب» مــع ممارســات
عنيفــة ،لكــن املحكمــة رفضــت هــذا االلتمــاس باعتبــار أن
الحــدث هــذا فــردي وال يمثــل جمهــور املشــاركني يف املســرة،
واســتمرت املســرة يف العبــور مــن بــاب العمــود ،باســتثناء
عــام  2020حيــث ألغيــت بســبب جائحــة كورونــا ،ثــم جــاءت
أحــداث  ،2021حيــث التوتــر يف الشــيخ جــراح ،وتهديــدات
محمــد ضيــف ،ومحاولــة حمــاس الربــط بــن القــدس وغــزة،
والتهديــد بإطــاق صواريــخ باتجــاه القــدس إذا انطلقــت
املســرة ،حينهــا قــررت حكومــة نتنياهــو فــرض قيــود عــى
مســار املســرة يف بــاب العمــود ،لكــن املســرة كانــت قــد
انطلقــت وانطلقــت معهــا الصواريــخ مــن غــزة ،فانفضــت
املســرة عــى وقــع صــوت صفــارات اإلنــذار ،واندلعــت
مواجهــة عســكرية يف غــزة ،ومواجهــات يف الضفــة ويف املــدن
املختلطــة.
ولــم تخــل هــذه القضيــة مــن الجــدل العــام املــايض والعام
الحــايل ،ففــي العــام  ،2021كان الجــدل داخــل دوائــر متخــذي
القــرار الســيايس بشــأن «مســرة األعــام» عــى الرغــم مــن
التحذيــرات األمنيــة ،كذلــك لــم تكــن املنظومــة األمنيــة تجمــع
عــى موقــف واحــد ،ففيمــا أعلنــت الرشطــة أنهــا وبالتوافــق
ً
شــخصيا وحســب
مــع قــرار املســتوى الســيايس ونتنياهــو
توصيــات املســؤولني األمنيــن ،قــررت تغيــر مســار مســرة
األعــام بحيــث ال تمــر مــن بــاب العمــود بنــاء عــى توصيــات
الشــاباك والجيــش ،كشــفت صحيفــة «يديعــوت احرونــوت» أن
هــذا املوقــف جــاء ً
خالفــا لــرأي وزيــر األمــن الداخيل – الســابق
 أمــر أوحانــا وقائــد الرشطــة يعكــوف شــبتاي اللذيــن كانــايريــدان أن تمــر املســرة مــن بــاب العمــود وعــدم الرضــوخ
للتهديــدات الفلســطينية .فيمــا ذكــرت صحيفــة «يرسائيــل
هيــوم» أن املســتوى الســيايس تــردد يف قــراره بشــأن إمكانيــة

إلغــاء مســرة األعــام يف ظــل التهديــدات القادمــة مــن غــزة،
لكنــه يف النهايــة قــرر الســماح بتنظيــم املســرة مــع تحويــل
مســارها عــن بــاب العمــود ،يف موازنــة إلرضــاء القائمــن عــى
املســرة ،ويف محاولــة لتجنــب التصعيــد ،الــذي وقــع يف النهايــة.
لكــن يف العــام الحــايل ،كان الجــدل أقــل حــدة ،فاملســتويان
الســيايس واألمنــي اعتــرا القضيــة تحديًــا ،وقــررا اإلبقــاء عــى
مســار املســرة إىل بــاب العمــود وداخــل الحــي اإلســامي،
ويبــدو أن قــراءة املســتويني اإلرسائيليــن للوضــع الفلســطيني
بشــكل عــام ،والوضــع يف قطــاع غــزة بشــكل خــاص ،ســاهمت
يف القــرار ،إذ كانــت التقديــرات األمنيــة تشــر إىل صعوبــة
دخــول الفصائــل الفلســطينية يف القطــاع يف مواجهــة عســكرية
جديــدة.
وقبــل موعــد املســرة بيومــن أجــرى رئيــس الحكومــة
اإلرسائيليــة نفتــايل بينيــت مشــاورات أمنيــة تقــرر بنــاء عليهــا
اإلبقــاء عــى مســار املســرة كمــا هــو ،فيمــا عــر وزيــر الدفــاع
بينــي غانتــس «عــن ثقتــه أن املســرة ســتمر بســام ،عــى
26
األقــل مــن ناحيــة الجبهــة الجنوبيــة».

خاتمة
تشــكل مســرة األعــام كحــدث خــاص يف القــدس ،ووضــع
القــدس بشــكل عــام مــن املنظــور الصهيونــي ،مركــز نقــاش
يف التحــوالت يف املدينــة تجــاه فــرض الحريديــم  -والحردليــم
أجندتهــم السياســية – االجتماعيــة  -الدينيــة عــى املشــهد
اليهــودي فيهــا .فاحتــال القــدس  -ينظــر إليــه مــن وجهــة
نظــر صهيونيــة عــى أنــه «عمليــة تحريــر» ،-قادهــا حــزب
العمــل اليســاري  -الليــرايل -العلمانــي ،وخــاض معركتهــا،
لكنــه هــذا االحتــال يف منظــور الصهيونيــة الدينيــة هــو
خطــوة يف الطريــق إىل الخــاص ،عــر العتــق مــن «الشــتات»،
تمهيــدًا لعــودة املســيح.

جمهــور الصهيونيــة الدينيــة ،الــذي تبنــى حمــل هــذا
التوجــه ،أزاح التيــارات العلمانيــة عــن واجهــة الحــدث يف
مســرة األعــام تحدي ـدًا ،وبــات حضــور حــزب العمــل (الــذي
احتــل القــدس) واألحــزاب اليســارية ككل يف مســرة األعــام،
شــبيهً ا بمصــر حــال العلمانيــن اليهــود يف املدينــة ،إذ وجــدوا
أنفســهم  -إىل حــ ّد مــا  -خــارج الحيــز العــام يف القــدس،
وكذلــك يف مســرة األعــام.
حقــق حــزب العمــل وحــده يف انتخابــات العــام  1969التــي
تلــت احتــال القــدس  56مقعـدًا مــن أصــل  120يف الكنيســت
( %47تقريبًــا) ،وكانــت الغالبيــة العظمــى يف الكنيســت لصالــح
األحــزاب اليســارية ،فيمــا كانــت األحــزاب ذات الصبغــة
الدينيــة مثــل «املفــدال» عــى الهامــش بـــ 12مقعــدًا ()%10
فقــط .باملقابــل يف االنتخابــات األخــرة  2021حصلــت األحــزاب
الدينيــة (الصهيونيــة الدينيــة ،شــاس ،يهــدوت هتــوراه ،يمينــا)
عــى نحــو ربــع مقاعــد الكنيســت 29( ،مقعــدًا) .وتشــر
اســتطالعات الــرأي التــي أجريــت بعــد التصويــت التمهيــدي
عــى حــل الكنيســت يف شــهر حزيــران  ،2022إىل ثبــات وضــع
األحــزاب الدينيــة وإمكانيــة حصولهــا عــى  29 – 28مقعــدًا
مجتمعــة ،فيمــا يكافــح حــزب العمــل حاليًــا للحصــول عــى
27
 6 – 5مقاعــد فقــط.
أمــا األحــزاب اليمينيــة بمــا فيهــا الرشيكــة يف االئتــاف
الحكومــي فتظهــر االســتطالعات ذاتهــا إنهــا قــد تحصــل عــى
 74 – 72مقعــدًا.
وهــذا يعنــي أن األحــزاب الدينيــة (حريديــة وحردليــة)
تشــكل مــا نســبته  40يف املئــة مــن محصلــة أحــزاب اليمــن
يف الكنيســت ،لكنهــا يف الواقــع  -خاصــة يف القــدس  -فرضــت
أجندتهــا عــى الجميــع ،حتــى عــى اليمــن العلمانــي ،وانعكــس
ذلــك ً
أيضــا عــى مشــهد مســرة األعــام التــي باتــت حكــ ًرا
عــى الصهيونيــة الدينيــة.
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من األرشيف

إعداد :مالك سمارة

*

عندما ضغطت أميركا على بريطانيا
ّ
لضم الليطاني وجبل الشيخ إلى إسرائيل
من محاضر محادثات ورسائل قديمة :برانديس ،بلفور ،وودرو ويلسون ،وجورج غراهام

“التقيــت بلفــور األمســية املاضيــة يف قاعة االســتقبال.
فــور أن رآنــي أرشق محيّــاه ،وقــال‘ :ســمعت الكثــر
عنــك ،وأريــد التحــدث إليــك”1
كان هــذا مفتتــح الرســالة التــي كتبهــا لويــس برانديــس
( )Louis Brandeisإىل صديقــه الصحــايف والناشــط الصهيونــي
جاكــوب دي هــاس ( )Jacob de Haasيف الثالــث والعرشيــن
مــن نيســان  -1917العــا ِم الــذي سيشــهد يف خواتيمــه والدة
وعــد بلفــور .يف تلــك األمســية ،التــي حـ ّل فيهــا بلفــور ً
ضيفــا
عــى واشــنطن ،حــدث اللقــاء األوّل بــن الرجلــن مــن سلســلة
لقــاءات ومراســات ســتمت ّد حتّــى عــام  ،1920العــام الــذي
أق ـ ّر فيــه الحلفــاء املنتــرون يف الحــرب وعــد بلفــور ضمــن
معاهــدة ســان ريمــو.
لكــن حتّــى يتحقــق ك ّل ذلــك مــن األســاس ،كان ال بـ ّد مــن
موافقــة الواليــات املتّحــدة عــى فكــرة الوطــن القومــي لليهــود
* باحث متخصص يف الدراسات اإلرسائيلية.

يف فلســطني ،وهــي التــي تمنّعــت عــن إبــداء موقــف يف البداية،
وبعــض هــذا التمنّــع مــردُّه إىل أنهــا لــم تكــن معنيّــة ،حتــى
عنــد انخراطهــا يف الحــرب ،يف أن تخــوض معركــة بريطانيــا
ضــد الدولــة العثمانيــة .غــر أن املســاعي الربيطانيــة لتغيــر
املوقــف األمريكــي لــم تتوقــف :دعــم واشــنطن لــم يكــن
يعنــي ،بالنســبة للنــدن ،دفعً ــا لجهودهــا الحربيــة ضــد قــوى
ّ
التوســعية
املركــز وحســب؛ بــل كان بمثابــة رافعــة ملخططاتهــا
يف خضــ ّم املنافســة االســتعمارية مــع الحليــف الفرنــي.
هنــا وجــدت املصالــح اإلمربياليــة املتجــ ّذرة بــن بريطانيــا
والصهيونيــة تشــابكاتها يف أتــون الحــرب :أدرك الصهاينــة،
يف مســعاهم نحــو إقامــة الدولــة اليهوديــة ،أن مآربهــم يف
فلســطني تم ـ ّر عــر االســراتيجية الحربيّــة الربيطانيــة ،وأدرك
الربيطانيــون ،يف مســعاهم نحــو ضمــان االصطفــاف األمريكــي،
الثقــل النســبي للوبــي الصهيونــي يف عمليّــة صناعــة القــرار
داخــل إدارة وودرو ويلســون ()Thomas Woodrow Wilson؛
حتّــى إن مســؤولني بريطانيــن ذوي نفــوذ ،ومنهــم رئيــس
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الــوزراء لويــد جــورج ،لــم يجــدوا حرجً ــا يف القــول إن دور
اللوبــي الصهيونــي األمريكــي خــال الحــرب كان أحــد العوامــل
الرئيســة يف إصــدار وعــد بلفــور 3.مــن هنــا ،أدرك بلفــور أهميّة
لقــاء برانديــس ،الــذي رافــق وودرو ويلســون يف مســرته نحــو
ـاض يهــودي يف
الرئاســة ،حتّــى كافــأه األخــر وســمّ اه أول قـ ٍ
املحكمــة العليــا (راجــع العــدد الســابق).
إذًاً ،
عطفــا عــى مــا ســبق ،لنــا أن نؤ ّ
طــر وعــد بلفــور
ضمــن قــراءة مختلفــة :أنــه عالمــة أوّل حملــة ضغــط فعليّــة
للوبــي الصهيونــي يف الواليــات املتحــدة -اســتنبا ً
طا مــن
تعريــف الباحــث اإلرسائيــي كوبــي بــرادا لربانديــس عــى
أنّــه أوّل «عضــو جماعــة ضغــط» صهيونــي أمريكــيُ 4.كتــب
الكثــر عــن الــدور الــذي لعبــه برانديــس يف كواليــس وعــد
بلفــور ،لكــن ج ّلــه يـ ّ
ـؤش إىل تاريــخ الـــ 23مــن أيلــول عــام
5
 1917كنقطــة تح ـوّل يف نيــل املباركــة األمريكيــة  -ومــن ث ـ ّم
اســتصدار الوعــد نفســه .يف ذلــك التاريــخ التقــى برانديــس،
ومعــه الحاخــام صامويــل وايــز (أحــد قيــادات الصهيونيــة يف
ـق مستشــاري الرئيــس
أمــركا) ،بالكولونيــل إدوارد هــاوس ،أوثـ ِ
ويلســون؛ وبعــد هــذا اللقــاء مبــارشة أرســل برانديــس إىل
حاييــم وايزمــان يبلغــه «تعاطــف الرئيــس الكامــل» مــع إعالن
بلفــور .يف األســابيع الالحقــة ،ظ ّلــت الرســائل ،يف مــا يخـ ّ
ـص
املســألة الصهيونيــة ،تتــواىل بــن اإلدارة األمريكيــة والحكومــة
الربيطانيــة ،حتّــى أرســل ويلســون ،رســميًّا ،موافقتــه عــى
مضمــون وعــد بلفــور يف الســادس عــر مــن ترشيــن األول
6
 -1917قبيــل  16يومًــا مــن إعالنــه.
لكــن ملــاذا حــدث ك ّل ذلــك بعــد نحــو  6أشــهر مــن أوّل
لقــاء بــن بلفــور وبرانديــس يف واشــنطن؟ يقــرأ مؤ ّرخــون
مســار األحــداث خــال األشــهر السـتّة تلــك ضمــن  3رسديّــات
مرتاكبــة :األوىل أن الواليــات املتحــدة لــم تكــن ّ
تفضــل انتهــاء
الحــرب بـ»إعــان نــر» وكانــت تســعى إىل اتفــاق ســام
ً
بــدل مــن ذلــك؛ الثانيــة أن رؤيتهــا للــرق كانــت مبنيّــة
عــى عقيــدة مســيحيّة -تبشــريّة؛ ِ
منط ُقهــا أن أمــركا “الــا
إمربياليــة» ســتكون برهانًــا للعالــم اإلســامي عــى «تفــوق
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األمــة املســيحيّة» ،وعــى «خــاص» جهودهــا التبشــرية يف
املنطقــة؛ 7الثالثــة أن هنــاك أقطابًــا داخــل اإلدارة األمريكيــة لــم
تكــن تؤيّــد إقامــة دولــة يهوديّــة يف فلســطني 8.لكــن يمكــن
املجادلــة بــأن فكــرة بلفــور كانــت راســخة يف ذهــن ويلســون
منــذ زيارتــه األوىل يف أيــارّ ،
وأن ك ّل مــا تالهــا خــال األشــهر
الســتة التاليــة لــم يكــن ّإل محاولــة مــن قبــل الواليــات املتّحــدة
إلخــراج األحــداث عــى طريقتهــا ال عــى الطريقــة الربيطانيــة.
ذلــك مــا تــي بــه تراتبيــة الوقائــع :يف الســادس مــن أيــار

اجتمــع برانديــس بالرئيــس ويلســون لـــ  45دقيقــة  9-بعــد
أســبوعني مــن لقائــه األوّل مــع بلفــور يف قاعــة االســتقبال؛
عــاد واجتمــع مــع بلفــور يف الســابع والحــادي عــر والثالــث
عــر مــن الشــهر ذاتــه؛ يف الخامــس عــر مــن أيــار كتــب إىل
الســيايس اليهــودي الربيطانــي جيمــس أرمانــد دي روتشــيلد
( )James Armand Edmond de Rothschildيصــف
املحادثــات مــع بلفــور والرئيــس بأنهــا « ُم ْرضيــة» ،مــع تأكيــد
10
عــى أن «هــذا ليــس للنــر».
لكــن هــذا ك ّلــه لــم يكــن كافيًــا بالنســبة للحركــة
الصهيونيــةً .
الحقــا ،بــن عامــي  1919و ،1920ســيضغط
برانديــس ،جنبًــا إىل جنــب مــع قــادة اللوبــي الصهيونــي
األمريكــي ،ســعيًا وراء مــا هــو أبعــد مــن إقــرار وعــد بلفــور يف
معاهــدة ســان ريمــو :مـ ّد حــدود الدولــة اإلرسائيلية املســتقبلية
لتشــمل الليطانــي ومنابــع املــاء يف جبــل الشــيخ .ســيكون هــذا
محــور لقــاء برانديــس وبلفــور بباريــس يف الرابــع والعرشيــن
مــن حزيــران  .1919وأمــام تمنّــع املســؤول الربيطانــي ،رغــم
إعالنــه يف اللقــاء ذاتــه أنــه «صهيونــي متحمّ ــس « ،ســيحمل
القــايض الصهيونــي مطالبــه تلــك إىل الرئيــس ويلســون ،كمــا
تُظهــر رســالة مســجّ لة بتاريــخ الرابــع مــن شــباط .1920
بعــد ذلــك بســتة أيّــام ،ســيكتب الوزيــر الربيطانــي املف ـوّض
إىل مباحثــات الســام جــورج غراهــام إىل وزيــر خارجيتــه
جــورج كــورزون أن األمريكيــن يطالبــون بضــم الليطانــي
وجبــل الشــيخ إىل إرسائيــل .يف زاويــة األرشــيف مــن هــذا
العــدد نقــدّم ترجمــة لفحــوى املحادثــات الثــاث تلــك:

لقاء برانديس وبلفور
باريس 24 ،حزيران 2019
(الرســالة دوّنهــا فيليكــس فرانكفورتــر ،القــايض
اليهــودي الــذي اســتقطبه برانديــس إىل الصهيونيــة ،وكان
ســاعده األيمــن يف حملــة الضغــط التــي قادهــا لتحقيــق
وعــد بلفــور)
عـ ّ
ـر الســيد بلفــور عــن ارتياحــه الشــديد لقــدوم برانديــس
إىل أوروبــا ،وقــال إن املشــكلة اليهوديــة (التــي تعتــر القضيــة
الفلســطينية مجـ ّرد شــذرة منهــا ولكنهــا مهمّ ــة) هــي يف ذهنــه
ســؤال محـ ّ
ـر بقــدر أي ســؤال آخــر يواجــه صناعــة القــرار يف
أوروبــا .إنــه مهجــوس بهــا إىل أبعــد حــد ،ومثقــل بمشـ ّ
ـقاتها.
ك ـ ّرر الســيد بلفــور بإيجــاز الحديــث عــن الضغوطــات التــي
يتعــرض لهــا يهــود رشق أوروبــا ،وأن املشــكلة كانــت ،بطبيعــة
الحــالّ ،
معقــدة بالنظــر إىل الظاهــرة غــر العادية املتمثّلــة يف أن
اليهــود ال يشــاركون يف الحــركات الثوريــة فحســب ،ولكنهــم ،يف

الواقــع ،يشــغلون مناصــب قياديــة .لقــد أشــار إىل أن شـ ً
ـخصا
مــا علي ًمــا أخــره قبــل أيــام فقــط أن لينــن يهــودي ً
أيضــا مــن
نســب والدتــه.
القــايض برانديــس قــال إن عنــده كل األســباب لالعتقــاد
خــاف ذلــك ،وأن لينــن مــن كال النســبني رويس مــن الطبقــة
العليــا .ومــى قائـ ً
ـا إن ك ّل ذلــك يعــ ّد أمــ ًرا ثانويًّــا ...وأنــه
يعتقــد أن ك ّل يهــودي هــو مثقــف وقــدوة محتمــان ،وأن
املشــكلة هــي أيــن توجّ ــه تلــك امليّــزات .روى اقرتانــه الخــاص
بالصهيونيــة :أنــه جــاء إليهــا كأمريكــي تما ًمــا ،إذ كانــت حياته
خاليــة مــن أي اتصــال أو تقليــد يهــودي .بوصفــه أمريكيًّــا،
وجــد نفســه أمــام املقــدرات الذهنيــة والشــخصية لألعــداد
الهائلــة مــن اليهــود الذيــن كانــوا يتدفقــون عــى الواليــات
املتحــدة ،ال ســيما اليهــود الــروس .يف ذلــك الوقــت صــادف
كتيّبًــا عــن الصهيونيــة قــاده إىل دراســة املســألة اليهوديــة،
ومــن ثــم االقتنــاع بــأن الصهيونيــة هــي الحــل .الرجــال
أنفســهم ،الذيــن يتمتّعــون بامليّــزات املتضمّ نــة يف الحــركات
الثوريــة ،ســيجدون (ويف الواليــات املتحــدة قــد وجــدوا فعـ ً
ـا)
قنــوات بنّــاءة للتعبــر وتقديــم مســاهمات إيجابيــة للحضــارة.
قاطعــه بلفــور إلبــداء املوافقــة« :بالطبــع ،هــذه هــي
األســباب التــي تجعلنــي أنــا وأنــت صهاينــة متحمســن».
اســتطرد القــايض بأنــه لتحقيــق املــروع الصهيونــي
ثالثــة رشوط جوهريــة:
ً
“أول ،أن تكــون فلســطني الوطــن القومــي لليهــود ال أن
يكــون هنــاك وط ـ ٌن قومــي لليهــود وحســب .أفــرض أن هــذا
هــو التــزام وعــد بلفــور وأنــه ،بالطبــع ،ســيُق ّر يف مؤتمــر
الســام.
ثانيًــا ،يجــب أن يكــون هنــاك مجــال حيــوي اقتصــادي
لفلســطني اليهوديــة :اكتفــاء ذاتــي لحيــاة اجتماعيــة صحيّــة.
هــذا يعنــي حــدودًا كافيــة ،وليــس مجــ ّرد حديقــة صغــرة
داخــل فلســطني.
يف الشــمال ،هــذا يعنــي الســيطرة عــى امليــاه ،وأفــرض أن
بريطانيــا العظمــى كانــت تدفــع بــرورة الحــدود الشــمالية
مــن أجــل الســيطرة عــى امليــاه .كان هــذا يف الجوهــر محــ ّل
ســؤال بــن إنجلــرا وفرنســا ،ويجــب ،بالطبــع ،أن يقــرره
مؤتمــر الســام.
ثالثًــا ،حـ ّ
ـث القــايض عــى أن تكــون لفلســطني اليهوديــة
املســتقبلية الســيطرة عــى األرض واملــوارد الطبيعيــة التــي هــي
يف قلــب أي حيــاة اقتصاديــة متينــة؛ لــذا مــن الــروري أن
تــؤول املقـدّرات التــي ستتشـ ّكل ،إثــر انقطــاع الحكــم الرتكــي
واالحتــال الربيطانــي ،وإثــر االســتيطان اليهــودي ،إىل الدولــة

وليــس إىل امللكيــة الخاصــة.
أبــدى بلفــور موافقــة تامّ ــة عــى الــروط الثالثــة ،ثــم
رشع يف إيضــاح الصعوبــات التــي تواجــه إنجلــرا .روى
بإســهاب وضــع ســورية ...وأن فيصــل كان رفيــق ســاح
مــع الربيطانيــن ،وبــا ش ـ ّك ق ـدّم مســاهمة عســكرية ،ومــع
زخــم األحــداث وجــد الربيطانيــون والعــرب أنفســهم ســويًّا يف
ســورية .فـ ّ
ـر فيصــل أفعــال بريطانيــا وأقوالهــا عــى أنهــا
وعــد إمــا باالســتقالل العربــي ،أو الحكــم العربــي تحــت
الحمايــة الربيطانيــة .عــى املقلــب اآلخــر ،ثمّ ــة املصالــح
الفرنســية القديمــة يف ســورية ،وقــد أعطــى رئيــس الــوزراء
(الربيطانــي) كلمـ ً
ـة 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
فرنســا (هــذا مــا يقولــه عــى األقــل) ،وكل املشــورات تقــول
إن الحكــم الفرنــي يف ســورية ســيواجه بأكــر معارضــة بــل
بســفك دمــاء مــن ســواد النــاس.
وممــا يزيــد الوضــع تعقيـدًا اتفاقيــة أبرمــت مطلــع ترشين
الثانــي  1918بــن الربيطانيــن والفرنســيني ( ...وبموجبهــا)
يُبلــغ النــاس يف الــرق أنــه ســتت ّم مراعــاة رغباتهــم يف
ترتيــب مســتقبلهم .ذات مــ ّرة يف مجلــس األربعــة (يضــم
بريطانيــا وفرنســا والواليــات املتحــدة وإيطاليــا) ،حينمــا
كانــت القضيــة الســورية موضــع نــزاع ،اقــرح الرئيــس إيفــاد
لجنــة الســتطالع مــا يريــد النــاس ًّ
حقــا .بــدأ األمــر بســورية،
لكــن مجــال البحــث امت ـ ّد ليشــمل الــرق كلــه .كتــب بلفــور
مذ ّكــرة إىل رئيــس الــوزراء – وهــو يعتقــد أنهــا بلغــت الرئيس
(ويلســون)  -يشــر فيهــا إىل أنــه يجــب اســتبعاد فلســطني
مــن تلــك الــروط املرجعيــة ،ألن القــوى أبــدت التزامهــا
باملــروع الصهيونــي ،والــذي يســتثني حتمًــا حــق تقريــر
املصــر العــددي .لقــد مثّلــت فلســطني حالــة فريــدة – قــال
بلفــور -فنحــن ال نتعامــل مــع رغبــات مجتمــع قائــم ،ولكننــا
نســعى بــإدراك تــام إىل إعــادة بنــاء مجتمــع جديــد ،وحت ًمــا
أغلبيــة عدديــة يف املســتقبل .لقــد اســتعىص عليــه تخيّــل كيــف
يمكــن للرئيــس (ويلســون) أن ّ
يوفــق بــن تقيّــده بالصهيونيــة
وعقيــدة تقريــر املصــر ،وســأل القــايض (برانديــس) كيــف ،يف
رأيــه ،ســيفعل الرئيــس ذلــك .ر ّد القــايض بــأن الســيد بلفــور
أشــار بالفعــل إىل الحــل ،حــن ّ
بــن أن التصــوّر األســايس
للصهيونيــة كوطــن قومــي لليهــود كان بمثابــة تشــييد واضــح
ملســتقبل مغــزاه معالجــة مشــكلة عامليــة ،ال مجــ ّرد ترتيــب
ملجتمــع قائــم .افــرض الســيّد بلفــور أن هــذا يجــب أن
يكــون نهــج الرئيــس .ثــم واصــل عــرض الصعوبــات الكبــرة
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رسالة برانديس إىل ولسون.
التــي تواجــه بريطانيــا العظمــى اآلن يف الــرق ،وســمّ ى
منهــا الهيــاج يف العالــم الرشقــي كلــه ،االضطــراب املحمــدي،
اإلمربياليــة العربيــة الجديــدة ،والعالقــات مــع الفرنســيني .ثـ ّم
هنــاك اتفاقيــة ســايكس بيكــو ،التــي ماتــت ،لكــن حطامهــا
مــا زال يثقــل األرض.
أعــرب القــايض عــن أملــه أال يحــدث ،يف أثنــاء غيابــه ،مــا
مــن شــأنه أن ّ
يعقــد تلبيــة الــروط الثالثــة التــي وصفهــا
عــى أنهــا جوهريــة لتحقيــق املــروع الصهيونــي...
ر ّد الســيّد بلفــور متفهّ مًــا طلــب القــايض بشــأن الحــدود
ومــدى الســيطرة عــى األرض ،وعــدم اتخــاذ أي إجــراء بــأي
شــكل يتعــارض مــع آرائــه حتــى عودتــه يف عضــون أربعــة أو
خمســة أســابيع...
ً
مــا مــن رجــل دولــة أكثــر تعاطفــا مــن بلفــور مــع فلســفة
الصهيونيــة وأهدافهــا الرئيســة كمــا طرحهــا الســيد القــايض
ً
حرصــا عــى توفــر الظــروف املناســبة يف
برانــدس ،وال أكثــر
متنــاول مؤتمــر الســام وبريطانيــا العظمــى لضمــان تحقيــق
11
املــروع الصهيونــي.
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سيدي الرئيس:
املفاوضــات يف باريــس بشــأن التســوية الرتكيــة (معاهــدة
ســان ريمــو) وصلــت مرحلــة حرجــة للغايــة مــن حيــث
األثــر الــذي ســترتكه عــى طريــق تحقيــق وعــد بلفــور بوطــن
يهــودي يف فلســطني ،إىل الحــ ّد الــذي يدفعنــي ملناشــدتك.
أرســل يل زمالئــي يف املنظمــة الصهيونيــة مــن باريــس
أن فرنســا ،خــال املؤتمــرات الخاصــة باملعاهــدة الرتكيــة،
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 ّ
ـاض مطلــق عــن الحــدود التاريخيــة
تقســم البــاد بتغـ ٍ
والــرورات الفعليــة .ال غنــى عــن الحــدود الشــمالية والرشقية
املعقولــة مــن أجــل مجتمــع مكتـ ٍ
ـف ذاتيًّــا ونمــاء اقتصــادي يف
البــاد .يف الشــمال ،ينبغــي أن تضــم فلســطني نهــر الليطانــي
ومســتجمعات امليــاه يف حرمــون (جبــل الشــيخ) .يف الــرق،
يجــب أن تضــم ســهول الجــوالن وحــوران .إذا أُريــد لوعــد
بلفــور ،الــذي أيّدتــه فرنســا وســائر القــوى الحليفــة ،أن يكــون
ســاري املفعــول ،فــا بــ ّد مــن التنــازل عــن هــذه الحــدود
لفلســطني .أقـ ّل مــن ذلــك ســيفيض إىل تشــويه الوطــن املوعود.
ال يف هــذا البلــد ،وال يف باريــس ،كان ثمّ ــة معارضــة للمرشوع
الصهيونــي .وعــد بلفــور ،الــذي جعلتَــه ممكنًــا ،كان وعــدًا
معلنًــا .ال أتــردد يف القــول إنــه قــد يكــون يف يــدك اآلن تحريــك
الساســة يف الــدول املســيحية للوفــاء بهــذا الوعــد الغليــظ
إلرسائيــل .كلمــة منــك إىل (رئيــس الــوزراء الفرنــي) ميلــران
و(رئيــس الــوزراء الربيطانــي) لويــد جــورج قــد يكــون لهــا
12
أثــر حاســم.

من السيد غراهام إلى اإليرل كورزون
باريس 10 ،فبراير 1920
سيّدي
ُ
رشف إبــاغ ســيادتكم أنــه بعــد اجتمــاع مجلس الســفراء
يل

هــذا الصبــاح ،الــذي حرضتــه يف غيــاب ســفري جاللــة امللــك،
تحـدّث معــي الســفري األمريكــي حــول موضــوع فلســطني.
يبــدو أن الســيد القــايض برانديــس ( )...كان عــى اتصــال
مــع الرئيــس ويلســون بشــأن موضــوع الحــدود املســتقبلية
لفلســطني ،وعــى أثــر ذلــك ،أبرقــت وزارة الخارجيــة إىل
الســيد واالس (الســفري األمريكــي) تعليمــات بطــرح املســألة
أمــام رئيــس املجلــس الفرنــي والســفري الربيطانــي إلعــام
حكومــة جاللتــه .الرســالة كانــت أن الرئيــس ويلســون يعتــر
أن فلســطني يجــب أن تكــون ذات حــدود معقولــة يف الشــمال
والــرق (نهــر الليطانــي ،مســتجمعات امليــاه يف جبــل الشــيخ،
ووادي حولــون ويعلــون (الجــوالن وحــوران وفــق الرســالة
الســابقة) ،وأنــه مــن املأمــول أال تنفــذ الحكومتــان الفرنســية
والربيطانيــة اتفاقيــة ســايكس بيكــو عــى حســاب إعــان
13
بلفــور بالنســبة لفلســطني يف املســتقبل».
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مقاالت

موشيه بهار وتسفي بن دور

*

هل ثمة تاريخ لليهود العرب؟

مقدمة مدار
يف كانــون األول  ،2021نــر بيــان -وقعــه مئــات
املثقفــن العــرب -بعنــوان « رســالة مفتوحــة إىل
«معهــد العالــم العربــي» يف باريــس :الثقافــة ملــح
األرض ولــن نســمح باســتخدامها لتطبيــع االضطهــاد».
ودعــا البيــان إىل مقاطعــة املعــرض الــذي أقيــم يف معهــد
العالــم العربــي يف باريــس ()Institute du Monde Arab
وتنــاول تاريــخ اليهــود وتراثهــم يف العالم العربــي ،حيث
اعتــر املوقعــون أنــه ينــدرج ضمــن محــاوالت التطبيــع
مــع العالــم العربــي .وقــد قــدم موقعــو البيــان أســبابا ً
وجيهــة لهــذه املقاطعــة التــي وردت يف نــص البيــان
نفســه (البيــان مرفــق كملحــق يف نهايــة املقالــة)،
خاصــة وأن أحــد أعضــاء اللجنــة املنظمــة للمعــرض
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* كاتبــو املقــال هــم محــررو الكتــاب Modern Middle Eastern Jewish
Thought: Writings on Identity, Politics and Culture, 1893-1958
.)(Brandeis University Press, 2013

قــد رصح بــأن هــذا النشــاط يأتــي بــروح اتفاقــات
«أبراهــام» مــع بعــض الــدول العربيــة .إال أن البيــان
وردود الفعــل عليــه أثــارت مواضيــع مهمــة تتعلــق
بكيفيــة فهــم موقــع اليهــود العــرب الذيــن عاشــوا يف
الــدول العربيــة وعالقتهــم بالصهيونيــة وإرسائيــل مــن
جهــة وطبيعــة عالقتهــم مــع العالــم العربــي واملرشوع
القومــي العربــي برمتــه مــن جهــة أخــرى.
َ
املقــال الــذي ننــره هنــا هــو رد مــن مثقفــن
يهوديــن -مــن أصــول يهوديــة رشقيــة -معروفــن
بنقدهمــا للصهيونيــة االســتعمارية لكنهمــا أيضــا ً
يعتقــدان أن البيــان (املرفــق يف امللحــق) أثــار ويثــر
أســئلة ومواضيــع تســتحق التفكــر العميــق والفهــم
املتجــدد لطبيعــة العالقــة بــن يهــود املــرق،
والصهيونيــة والعالــم العربــي .عليــه ومــن بــاب إغنــاء
النقــاش ننــر هنــا رد موشــيه بهــار وتســيفي بــن
دور عــى البيــان.

يمكننــا قــول إن عــدد اليهــود العــرب الذيــن تبنــوا الورقــة صغيــر نسـ ً
ـبيا (نحــو ســتة
ً
منهــم) .يثيــر هــذا تســاؤال عــن التمثيــل الالئــق فــي الورقــة :فــي حيــن أن كاتبيهــا
ّ
يعرفــون اليهــود العــرب علــى أنهــم ضحايــا (الصهيونيــة األوروبيــة أو فــي وصفهــا
ً
الجديــد« ،الصهيونيــة العالميــة»)  -فهــم ال يســمعون صوتهــم مباشــرة ،بــل
يتحدثــون نيابــة عنهــم.
رد موشــيه بهــار وتســفي بــن دور عــى املعــرض الــذي
أقيــم يف معهــد العالــم العربــي يف باريــس:
كمــا رفضنــا دورنــا التاريخــي كـــ "ضحايــا العــرب"
الــذي أوكلتــه إلينــا الصهيونيــة ،نرفــض االنصيــاع ملــا
يصفنــا عــى أننــا "ضحايــا الصهيونيــة" • صــوت رشقــي
مســتقل يــرد عــى ورقــة املثقفــن العــرب حــول اليهــود
العــرب يف أعقــاب املعــرض يف معهــد العالــم العربــي يف
باريــس.
افتتــح يف ترشيــن الثانــي  2021يف "معهــد العالــم العربــي"
يف باريــس معــرض هــو األول مــن نوعــه يتنــاول تاريــخ اليهود
العــرب الثقــايف وتراثهــم 1.أثــار املعــرض خالفــات حــادة بــن
مجموعــات دعــت ملقاطعتــه وأخــرى ردت عــى هــذه النــداءات.
دفعــت هــذه الخالفــات ســرورة مثــرة كان محورهــا العلنــي
محاولــة تربيــر الدعــوة إىل مقاطعــة املعــرض .كلمــا تطــورت
هــذه املحــاوالت ،بــدأت تشــمل مجموعــة واســعة مــن األســئلة
املتعلقــة باليهــود العــرب وتاريخهــم ومكانتهــم اليــوم ،موضحة
أن األســئلة املتعلقــة باليهــود العــرب مرتبطــة ارتبا ً
طــا وثي ًقــا
بقضيــة النكبــة الفلســطينية ومســألة "التطبيــع" بــن دولــة
إرسائيــل وعــدد متزايــد مــن الــدول العربيــة ،وأنهــا متجســدة
أساسً ــا يف تجاهــل قمــع الشــعب الفلســطيني وانتهــاك حقوقــه.
كانــت ذروة هــذه الســرورة والدة ورقــة و ّقــع عليهــا كبــار
املثقفــن يف العالــم العربــي كشــفت فشـ ً
ـا معينًــا يف كل مــا
يتعلــق بمحــور النقــاش املخفــي وســؤال واحــد ال يتعلــق
بالحــارض ،بــل باملــايض :مــا هــو موقــف النخــب املثقفــة
العربيــة املعــارصة مــن تاريــخ اليهــود العــرب الــذي يســبق
قيــام دولــة إرسائيــل ومــن تاريــخ اليهــود العــرب اإلرسائيــي
الداخــي؟ 2وهــو ســؤال طاملــا كان مخفيًــا عــن األنظــار .يف حني
أن األســئلة املتعلقــة بقضيــة فلســطني واضحــة تما ًمــا وترتبــط
ارتبا ً
طــا وثي ًقــا بالحــارض  -فــإن مســألة مكانــة اليهــود العــرب
والرشقيــن وثقافتهــم ال تقتــر عــى تاريــخ فلســطني بــن
النهــر والبحــر ،بــل إنهــا متعلقــة بتاريــخ الــرق األوســط
بأكملــه .اكتشــفنا عــى هــذا املســتوى فشــل الجــدل الشــامل

حــول املعــرض يف باريــس ،ونــود التعليــق عليــه هنــا.
نــود أن نبــدأ املقــال بترصيــح :لــن نتطــرق يف هــذا املقــال
للمعــرض نفســه ،ولــن نتنــاول مــا إذا كان يجــب مقاطعتــه
أم ال ،ولــن نتنــاول الســؤال عمــا إذا كان يعتــر "تطبيعًــا"
أم ال .نــود أن نتنــاول يف مقالنــا أن الورقــة التــي كتبــت يف
أعقــاب الدعــوة ملقاطعــة املعــرض  -ورقــة ذات أهميــة حاســمة
بنظرنــا .ينتمــي مئــات املوقعــات واملوقعــن عــى الورقــة
للنخبــة الفكريــة والثقافيــة العربيــة ممــن يعملــون يف الــرق
األوســط و /أو أوروبــا وأمــركا .ســبق وتعاونــا يف املــايض مــع
بعــض مــن كاتبــات وكاتبــي الورقــة وموقعاتهــا وموقعيهــا،
ونأمــل أن يســتمر ذلــك يف املســتقبل بالطبــع .بــل أكثــر مــن
ذلــك ،قــام العديــد مــن املوقعــات واملوقعــن عــى الورقــة بذلــك
بســبب قربهــم/ن وإدراكهــم /ن لتاريــخ اليهــود العــرب الــذي
شــمل نحــو  750ألــف شــخص حتــى أوائــل الخمســينيات
مــن القــرن املــايض ،ويشــمل اليــوم حيــاة ماليــن الرشقيــن
وأبنائهــم .لــم يكــن التجاهــل هــو مــا ولــد هــذه الورقــة ،بــل
العكــس :وعــي عميــق وحميــم ال يســعنا ،كرشقيــن ،ســوى
االعتــزاز بــه .غالبًــا مــا يؤكــد نشــطاء حركــة املقاطعــة ("مــن
الداخــل" ً
أيضــا) أنهــا ال تعــارض إمكانيــة الحــوار ،بــل عــى
العكــس تما ًمــا :أن لديهــا القــدرة عــى خلــق "مجــاالت حــوار
جديــدة" .إذا كان هــذا هــو األمــر بالفعــل ،نفهــم أن ورقــة
املثقفــن/ات العــرب هــي بمثابــة دعــوة لحــوار رشقي-عربــى
خــال مــن أي وســاطة أوروبيــة (يهوديــة أو غــر يهوديــة).

صورة رقم ( :)1بوسرت معرض «يهود الرشق» يف باريس.
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«نعلن ،منذ عقود ،عن معارضتنا للمحاولة الصهيونية لفرض نمط التجربة التاريخية
ليهود أوروبا والعالم المسيحي على يهود الشرق األوسط بشكل متسرع ومتذرع.
ً ً
نعيد التأكيد على أن من الممنوع منعا باتا اختزال تاريخ اليهود الشرقيين لتاريخ
من االضطهاد .هذه ليست هي الحقيقة الكاملة ،ليس هذا وحسب ،بل من الواضح
ً
لنا أيضا أن دولة إسرائيل تستخدم هذا التاريخ الدعائي السخيف والمخزي لتبرير
النكبة واألذى المستمر للشعب الفلسطيني».

82

عدد ٨٦

مــا معنــى الورقــة التــي نشــر إليهــا هنــا إ ًذا؟ فهــي ليســت
ثمــرة بحــث تاريخــي متعمــق وال تحــاول أن تظهــر نفســها عىل
أنهــا كذلــك .لكنهــا بمثابــة محاولــة لصياغــة موقــف عربــي
مهيمــن يف مــا يتعلــق باليهــود العــرب وعالقاتهــم الشــخصية
والجماعيــة 3.ولــدت الورقــة بدايــة يف ســياق توســيع عالقــات
الرشقيــن واليهــود العــرب ،بمــا يف ذلــك املوســيقية نيطــع
الكيــام وفرقتهــا (الدوليــة) ،مــع أخواتهــم وإخوانهــم يف
جميــع أنحــاء الــرق األوســط .تشــر هــذه الحقيقــة إىل أن
كاتبــات وكاتبــي الورقــة شــعروا بالحاجــة إىل صياغــة نــوع
مــن الحكــم ،أو العقيــدة ،يف مــا يتعلــق بالتاريــخ الثقــايف
واالجتماعــي والســيايس لليهــود العــرب .ليــس مــن املبالــغ
بــه القــول ،بهــذا املعنــى ،إن لهــذه الورقــة أهميــة تاريخيــة:
لســنا عــى درايــة بــأي محاولــة عربيــة جماعيــة ســابقة ملثــل
هــذا الــيء ،خــال القــرن الحــادي والعرشيــن ،عــى وجــه
الخصــوص ،وربمــا قبــل ذلــك حتــى.
تتنــاول الورقــة حيــاة ماليــن اليهــود الذيــن يعيشــون
يف جميــع أنحــاء العالــم وقــد نُــرت باللغــات العربيــة
والفرنســية واإلنجليزيــة ،لكــن ليــس بالعربيــة ،وهــي لغــة
الغالبيــة العظمــى مــن اليهــود العــرب وأحفادهــم الرشقيــن
اليــوم .يأتــي الســؤال هنــا عمــا إذا كان واضعــو الورقــة
يؤمنــون بتواجــد حيــز إلدارة أي حــوار مبــارش مــع اليهــود
العــرب (خــارج الجامعــات واملعاهــد واملتاحــف) الذيــن أدى
بهــم تطورهــم التاريخــي إىل بنــاء حياتهــم املاديــة يف فلســطني/
إرسائيــل .يمكننــا قــول إن عــدد اليهــود العــرب الذيــن تبنــوا
الورقــة صغــر نســبيًا (نحــو ســتة منهــم) .يثــر هــذا تســاؤال ً
عــن التمثيــل الالئــق يف الورقــة :يف حــن أن كاتبيهــا يع ّرفــون
اليهــود العــرب عــى أنهــم ضحايــا (الصهيونيــة األوروبيــة
أو يف وصفهــا الجديــد" ،الصهيونيــة العامليــة")  -فهــم ال
يســمعون صوتهــم مبــارش ًة ،بــل يتحدثــون نيابــة عنهــم.
4
عندمــا صــاغ إدوارد ســعيد عبــارة «اإلذن بــرد الروايــة»
( )Permission to Narrateيف العــام  ،1984لــم يكــن يقصــد أن

تســتبعد أطروحتــه منهــا  -ومــن مــن تشــمله  -يهــود آســيا
وأفريقيــا .نســعى لذلــك للتفكــر يف ومعارضــة ادعــاء الورقــة
تمثيــل اليهــود الرشقيــن ،وهــو مــا نقــوم بــه بالضبــط يف مــا
يتعلــق بتمثيــل الرشقيــن مــن قبــل األشــكناز ،أو يف مــا يتعلــق
بتمثيــل الفلســطينيني مــن قبــل اإلرسائيليــن أو النســاء مــن
قبــل الرجــال .مــا تدعــي هــذه الورقــة القيــام بــه غــر الئــق
يف نظرنــا ،حتــى لــو لــم يكــن مــن الصعــب فهــم املقاصــد
السياســية مــن ورائــه.

المبالغة بقوة الصهيونية األشكنازية
بالنســبة ملحتــوى الورقــة ،نــود التطــرق إىل فقــرة واحــدة
منهــا قــد تكــون األكثــر مركزيــة فيهــا:
إرسائيــل ،بالتنســيق مــع الحركــة الصهيونيــة العامليــة،
لــم تكتـ ِ
ـف بتهجــر معظــم الشــعب الفلســطيني األصالنــي
واســتعمار أرضــه وأجــزاء مــن تراثــه وثقافتــه العربيــة ،بــل
أيضــا ً اســتحوذت عــى ا ُملكــ ّون اليهــودي يف الثقافــة العربيــة
سلَتــه ،تمهيــدًا النتزاعــه مــن جــذوره
فحاولــت َ
ص ْهيَنَتْــه وأ َ ْ َ
األصيلــة وتوظيفــه لخدمــة مرشوعهــا االســتعماري يف املنطقــة.
إن ثقافــة اليهــود العــرب هــي جــزء أصيــل مــن الثقافــة
العربيــة ،وعمليــة فصلهــا عــن جذورهــا هــي محاولــة لتدمــر
5
جــزء مــن التاريــخ العربــي والذاكــرة العربيــة.
مــن املفارقــة إىل حــد مــا أن هــذه الفقــرة ،يف بنيتهــا
واملنطــق املتجســد فيهــا ،تذكرنــا بـــ "األحــكام التاريخيــة" التي
أصدرتهــا دولــة إرسائيــل الصهيونيــة عىل مر الســنني يف ســعيها
لالســتحواذ عــى تاريــخ اليهــود العــرب وتمثيلهــم يف العالــم.
للتذكــر :اعتــادت إرسائيــل اختــزال تاريــخ اليهــود العــرب
إىل مســتويني :أحدهمــا يســلط الضــوء عــى "شــوق اليهــود
العــرب إىل صهيــون" واآلخــر يســلط الضــوء عــى االضطهــاد
الــذي تعرضــوا لــه يف أوطانهــم ،خاصــة يف الســنوات بــن
نــر تقريــر لجنــة بيــل يف العــام  1937وترحيلهــم (خاصــة يف
خمســينيات القــرن املــايض) .يمحــو هــذا النهــج الصهيونــي ،يف

كلتــا الحالتــن ،التاريــخ متعــدد األبعــاد لجميــع يهــود الــرق
األوســط ،ويجعــل منــه أم ـ ًرا ســطحيًا يســتغله لبنــاء رسديــة
مبتذلــة ،مجنــدة ومبســطة ومهينــة ،ألهــداف سياســية دعائيــة
محــض .كانــت ذروة هــذه العمليــة اإلرسائيليــة /الصهيونيــة
ظهــور خطــاب "النكبــة اليهوديــة" ،الــذي يتمثــل هدفــه
الديماغوجــي والوحــي بخلــق تناســق (وهمــي) بــن النكبــة
الفلســطينية ونتائجهــا الدائمــة مــن جهــة ،واليهــود العــرب
الذيــن تع ّرفهــم الصهيونيــة كالجئــن ،مــن جهــة أخــرى.
هاجمنــا ،كرشقيــات ورشقيــن ،هــذا الخطــاب منــذ العــام
 1997عــى األقــل 6،حيــث كشــفنا منذئــذ ،بشــكل منهجــي
ومســتمر وعلنــي ،يف الكتابــة ويف وســائل اإلعــام ،اإلنــكار الــذي
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يعتمــد عليــه هــذا الخطــاب.
ومــع ذلــك ،يجــدر بنــا التوضيــح مــرة أخــرى :نرفــض
بشــكل قاطــع املحاولــة الحمقــاء لتعميــق فرضيــة "التبــادل
الســكاني" بــن اليهــود العــرب والالجئــن الفلســطينيني (التــي
حــاول عــدد مــن املفكريــن الصهاينــة الرتويــج لهــا منــذ
األربعينيــات) .لهــذا الســبب بالــذات ،نتماهــى مــع األســباب
التــي دفعــت بكاتبــي الفقــرة املقتبســة عــن الورقــة أعــاه،
ألننــا مــن أوائــل الرشقيــن الذيــن انتقــدوا هــذه الرسديــة
بشــكل متعمــق ومفصــل ومنهجــي منــذ نحــو ثالثــة عقــود .يف
الوقــت نفســه ،ليــس هنــاك طريقــة ســوى قــول هــذا برصاحة
مبــارشة :يف ادعاءهــم املتهــور إىل حــد مــا لتمثيــل تاريخهــم
للعالــم ولليهــود العــرب ،يرســم الكتــاب واملوقعــون عــى
الورقــة صــورة مطابقــة ج ـدًا للصــورة التــي رســمتها دولــة
إرسائيــل يف مــا يتعلــق بتاريــخ اليهــود العــرب.
كــ ّرس الناقــدون الرشقيــون ســنوات عديــدة للبحــث
والنشــاط االجتماعــي -الســيايس إلضعــاف الحجــج الصهيونيــة.
شــاركنا بهــذا النشــاط انطالق ـا ً مــن حساســيتنا تجــاه عــدم
الدقــة التاريخيــة ومــن بــاب فهــم أن "الهولوكوســت" و-
"النكبــة" الــذي يــدور حولهمــا النقــاش بــن الصهاينــة
والعــرب يحجبــان املســألة الرشقيــة 8.قــدم العــرات مــن
الرشقيــن مؤخــ ًرا "عريضــة رشقيــة" للمحكمــة العليــا ضــد
قانــون الجنســية ،وهــي التمــاس انضمــوا بــه ألكــر املنظمــات
الفلســطينية يف إرسائيــل 9.طاملــا ادعــى الرشقيــون املســتقلون
أنــه عــى الرغــم مــن أن "التــوق الدينــي والثقــايف إىل صهيــون"
كان بالفعــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن طقــوس اليهــود العــرب منــذ
األرس البابــي يف القــرن الســادس قبــل امليــاد ،فــإن معظمهــم
كانــوا مــع ذلــك غــر مبالــن بالصهيونيــة األوروبيــة ،يف
أحســن األحــوال  -ومعاديــن لهــا ،يف أســوأ األحــوال .يف الوقــت
نفســه ،ســلط عمــل الرشقيــن الســيايس والبحثــي الضــوء عــى

مســتوى اندمــاج اليهــود العــرب العــايل يف الحيــاة االقتصاديــة
والسياســية والثقافيــة يف بلــدان منشــأهم التــي عاشــوا فيهــا
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 متــرع ومتــذرع .نعيــد التأكيــد عــى أن مــن
املمنــوع من ًعــا باتًــا اختــزال تاريــخ اليهــود الرشقيــن لتاريــخ
مــن االضطهــاد .هــذه ليســت هــي الحقيقــة الكاملــة ،ليــس
هــذا وحســب ،بــل مــن الواضــح لنــا ً
أيضــا أن دولــة إرسائيــل
تســتخدم هــذا التاريــخ الدعائــي الســخيف واملخــزي لتربيــر
النكبــة واألذى املســتمر للشــعب الفلســطيني.

صورة رقم ( :)2يهودي من اليمن ( ،)1914-1898تصوير مجموعة
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مــع ذلــك ،ال يمكــن ترجمــة املعارضــة الصارمة لالســتخدام
الصهيونــي لهــذا التاريــخ إىل تجاهــل حقيقــة بســيطة للغايــة:
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أدى الهجــوم علــى اليهــود العــرب ،فــي ســياق منــاخ معــاد متزايــد ،فــي النهايــة إلــى
تعــاون مباشــر بيــن الحكومــات والنخــب العربيــة ودولــة إســرائيل الفتيــة.
ً
الطرفــان مســؤوالن معــا عــن الرقصــة السياســية إلفــراغ العالــم العربــي مــن األقليــات
اليهودية.
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االضطهــاد العنيــف ،بمــا يف ذلــك االغتصــاب والقتــل واملذابــح
الــذي تعــرض لــه اليهــود يف الــدول العربيــة هــو جــزء
مــن تاريخهــم .الــدول العربيــة مســؤولة ،عــى املســتوى
الحكومــي واالجتماعــي ،عــن هــذه الظواهــر ،ســواء قبــل
ظهــور الصهيونيــة األوروبيــة أو بعــد دخولهــا لفلســطني
العثمانيــة .مثلمــا لدينــا التــزام تاريخــي بدحــض الرسديــة
الصهيونيــة عــن صهيونيــة اليهــود العــرب "الطبيعيــة" ،نحــن
مســؤولون عــن تذكــر املضطهديــن يف الــدول العربيــة .نــود
أن نؤكــد أن املعارضــة الحازمــة للعنرصيــة الصهيونيــة تجــاه
غــر األوروبيــن (اليهــود وغــر اليهــود)  -وكذلــك معارضتنــا
ملحاولــة إرسائيــل فــرض التاريــخ املبتــذل عــى اليهــود العــرب
 هــي األســاس اللتزامنــا بتعزيــز موقــف ضــد الصهيونيــة.يعنــي هــذا املوقــف أن نتذكــر ونتحــدث بصــدق ،بــا تراجــع
أو التفافــات ،عــن الفصــول العنرصيــة يف التاريــخ العربــي
الحديــث نفســه ،وليــس يف الصهيونيــة فقــط .اليســار العربــي
املناهــض للعنرصيــة ملتــزم ،بفهمنــا لــه ،بالقيــام بالــيء
نفســه يف أي وقــت ويف أي مــكان ويف أي ورقــة.
حدثــت املضايقــات والعنــف ضــد األقليــة اليهوديــة بدرجات
متفاوتــة يف تســع دول عربيــة ،قبــل إنشــاء دولــة إرسائيــل
وبعــده .نذكــر ،مثـ ً
ـا ،االعتــداءات الجســدية والنفســية وعــى
املمتلــكات التــي حدثــت يف أوائــل القــرن العرشيــن يف تــازة
وفــاس (الرتيتــل) ،والفرهــود ( )1941وطــرد يهــود العــراق
(يف عهــد نــوري الســعيد وســيطرة حــزب االســتقالل عــى
املجتمــع) ،بعــد نحــو عــر ســنوات ،وطــرد يهــود اليمــن
يف العــام ( ،1949تحــت حكــم اإلمــام أحمــد بــن يحيــى
االســتبدادي) ويهــود مــر يف العــام ( 1956يف عهــد جمــال
عبــد النــارص) .مــن املهــم تقليــل احتماليــة فقــدان الذاكــرة
الجماعــي يف مــا يتعلــق بأحــداث تدمــر املمتلــكات واملضايقــات
واإلســاءة وقتــل أبنــاء األقليــة اليهوديــة التــي حدثــت منــذ
ثالثينيــات القــرن املــايض يف الــدار البيضــاء وبغــداد والبــرة
وعــدن وحلــب والقاهــرة واإلســكندرية وطرابلــس (الــرق)
أو طرابلــس (الغــرب) وقســطنطني وجــدة وجــرادة واملنامــة.
مــن املهــم ً
أيضــا أن نتذكــر أن األقليــات األخــرى  -نذكــر هنــا

أشــوريي العــراق فقــط  -عانــت مــن املضايقــات ً
أيضــا.
مــا يميــز حالــة األقليــة اليهوديــة يف هــذا الســياق مقارنــة
باألخــرى هــي مســألة الصهيونيــة يف فلســطني (ليــس هنــاك
صهيونيــة آشــورية ،قبطيــة ،نســطورية ،مارونيــة ،إلــخ)
وتأثريهــا الحاســم عــى كيفيــة التذكــر ،أو الكتابــة ،الجماعيــة
لهــذه الفصــول يف تاريــخ املنطقــة .اتهمــت األقليــة اليهوديــة يف
الكثــر مــن األحيــان بكونهــا "طابــورا ً خامسـا ً" صهيونيـاً .كان
خاصــا لنمــط اجتماعــي ســيايس عــام يُعـ َّرف بأنــه
هــذا إدراكًا ً
10
 .Guilt by Associationأدى الهجــوم عــى اليهــود العــرب ،يف
ســياق منــاخ معــاد متزايــد ،يف النهايــة إىل تعــاون مبــارش بــن
الحكومــات والنخــب العربيــة ودولــة إرسائيــل الفتيــة.
الطرفــان مســؤوالن م ًعــا عــن الرقصــة السياســية إلفــراغ
العالــم العربــي مــن األقليــات اليهوديــة .تلعــب الديناميكيــات
االجتماعيــة السياســية الداخليــة يف املجتمــع العربــي ،باإلضافــة
إىل تبلــور القوميــة العربيــة امللمــوس ،دو ًرا مه ًمــا وحاس ـمًا يف
عمليــة تحويــل ثلثــن مــن كافــة اليهــود العــرب إىل إرسائيليــن
(مثــل نيطــع الكيــام) ،وهــي عمليــة بــدأت يف العــام ،1949
عندمــا نقِ ــل اليهــود اليمنيــون بشــكل جماعــي عــى متــن
طائــرات إىل تــل أبيــب (مقابــل فديــة) .مــن املنصــف أخالقيًــا
أن نتذكــر أن قطاعــات كبــرة مــن املجتمعــات العربيــة كانــت
غــر مباليــة بتاتًــا بخــروج اليهــود ،وكثــرون منهــم لــم
يحزنــوا عــى فقدانهــم ممتلكاتهــم الخاصــة والعامــة .هــذه
الالمبــاالة (رغــم حقيقــة أن املــايض اليهــودي ظــل حــارضً ا-
غائبًــا يف الحــارض العربــي لعقــود بعــد رحيــل اليهــود) ميــزت
العالــم العربــي بأكملــه حتــى مؤخـ ًرا .قــدم مؤرخــون نقديــون
يف العــراق واملغــرب ومــر ،يف الســنوات األخــرة ،عــى ســبيل
املثــال ،وجهــات نظرهــم حــول موضــوع املــايض اليهــودي
العربــي وأهميتــه بالطريقــة التحليليــة املطلوبــة .إ ًذا هــي
ليســت مجــرد مســألة "التطبيــع" املعــارصة.
أيــن املشــكلة إ ًذا؟ تكمــن املشــكلة يف أن أيًــا مــن هــذه
العنــارص الحاســمة يف التاريــخ العربــي ("مــا قبــل إرسائيــل")
لليهــود العــرب لــم ينجــح يف شــق طريقهــا إىل الورقــة التــي
كتبهــا املثقفــون العــرب عــن اليهــود العــرب واملعــرض (ربمــا

 .االدعــاء القائــل إن الصهيونيــة األوروبيــة هــي وحدهــا المســؤولة عن ســحق األقليات
ً
وأيديولوجيــا فحســب ،بــل
اليهوديــة فــي تســع دول عربيــة ليــس متحيــزة سياسـ ًـيا
هــي تتعــارض مــع التأريــخ الشــرقي النقــدي  -بمــا فــي ذلــك التأريــخ الشــرقي الــذي
يتطــور مــن الناحيــة التحليليــة فــي الســنوات األخيــرة فــي البلــدان العربيــة حيــث
عاشــت أكبــر التجمعــات اليهوديــة .هــذه مبالغــة فــي القــوة المطلقــة (المزعومــة)
لعامــل تاريخــي واحــد (الصهيونيــة األشــكنازية) تتجاهــل نتيجتهــا عوامــل.

األول عــى اإلطــاق يف العالــم الغربــي) عــن تاريخهــم .االدعــاء
القائــل إن الصهيونيــة األوروبيــة هــي وحدهــا املســؤولة عــن
ســحق األقليــات اليهوديــة يف تســع دول عربيــة ليــس متحيــزة
سياســيًا وأيديولوجيًــا فحســب ،بــل هــي تتعــارض مــع
التأريــخ الرشقــي النقــدي  -بمــا يف ذلــك التأريــخ الرشقــي
الــذي يتطــور مــن الناحيــة التحليليــة يف الســنوات األخــرة يف
البلــدان العربيــة حيــث عاشــت أكــر التجمعــات اليهوديــة.
هــذه مبالغــة يف القــوة املطلقــة (املزعومــة) لعامــل تاريخــي
واحــد (الصهيونيــة األشــكنازية) تتجاهــل نتيجتهــا عوامــل
أخــرى (يف املجتمــع والقوميــة العربيــة يف مختلــف البلــدان)
مســؤوليتها .بهــذا املعنــى ،تميــل الورقــة املناهضــة للمعــرض
إىل رســم صــورة طبــق األصــل عــن مفهــوم "رسقــة التاريــخ"
الــذي تحدثــت عنــه إيــا شــوحط يف العــام  1988يف مواجهــة
فعــل وتأريــخ املحــي الصهيونــي األشــكنازي تجــاه اليهــود
11
العــرب.
بــدأ الرشقيــون والرشقيــات الشــبان والشــابات يف الســنوات
العرشيــن املاضيــة دفــع عمليــة تجديــد ثقافتهــم/ن اليهوديــة
العربيــة .يعــ ّرف املزيــد مــن الشــباب والشــابات أنفســهم
بشــكل حــازم عــى أنهــم/ن رشقيــات/ون و/أو يهــود عــرب.
تخلــق هــذه الخطــوة املثــرة املعارضــة إبــان عقــود مــن
األيديولوجيــة الصهيونيــة التــي ســعت إىل اســتئصال العروبــة
مــن هــؤالء الشــباب وذويهــم .تــؤدي هــذه العمليــة بطبيعــة
الحــال إىل رغبــة الرشقيــن بالتواصــل مــع العــرب غــر اليهــود
يف بلدانهــم األصليــة .يحــدث كل هــذا حتــى لــو لــم يكــن
هنــاك شــك يف أن هــذه العمليــة لــم تجــد تعبــرا ً مرضيــا ً
عــى املســتوى الســيايس يف مــا يتعلــق بالشــعب الفلســطيني
واســتمرار قمعــه .تبــذل دولــة إرسائيــل وممثلوهــا ومؤيدوهــا

يف العالــم (مثــل منظمــة الدعايــة الصهيونيــة األشــكنازية
 )JIMENAجهــودا ً كبــرة إلحبــاط تســييس عمليــة التقــارب
العربــي الرشقــي يف خدمــة أهــداف الحكومــات اإلرسائيليــة
الرســمية.
منحــت الحركــة الصهيونيــة األوروبيــة للرشقيــن دورا ً
تاريخي ـا ً واحــداً :أن يكونــوا ضحايــا العــرب .ورقــة املعــرض
يف باريــس تعطينــا دورا ً تاريخي ـا ً مشــابهاً :أن نكــون ضحايــا
للصهيونيــة .ومــع ذلــك ،فــإن التطــورات اإلجماليــة التــي
يمكننــا وصفهــا باختصــار هنــا تتطلــب منــا أن نعلــن
بوضــوح :اليهــود العــرب يف القــرن الحــادي والعرشيــن
يرفضــون أن يكونــوا يهــودا ً وفقــا ً للــروط التــي فرضتهــا
عليهــم الصهيونيــة األشــكنازية ويرفضــون أن يكونــوا عربــا ً
وفقــا ً ملــا تخصصهــم بهــا مجموعــة املوقعــن عــى الورقــة،
عــن قصــد أو عــن غــر قصــد.
رصح مفكــرون فلســطينيون ،مثــل إدوارد ســعيد وعزمــي
بشــارة منــذ التســعينيات بــأن "املســألة اليهوديــة" يف أوروبــا
يف القــرن التاســع عــر أصبحــت "مســألة فلســطني" يف القــرن
العرشيــن .لكــن هــذه معادلــة ناقصــة يكشــف النقــاش
الحــايل حــول املعــرض يف باريــس نقصهــا :لــم تصبــح املســألة
اليهوديــة األوروبيــة مجــرد قضيــة فلســطينية؛ بــل أصبحــت
مســألة يهــود الــرق األوســط العربــي ً
أيضــا .مــن املهــم
لذلــك أن نتحــدث جميعنــا ،بنــات الــرق األوســط وأبنــاؤه،
عــن مســألة اليهــود العــرب قبــل عــام  1948وبعــده يف حــوار
مبــارش وعــادل وشــجاع ومتعمــق .يجســد املعــرض الرائــد يف
باريــس نقطــة انطــاق مــا ملثــل هــذا النقــاش الحــواري .ربمــا
حــان الوقــت إلجــراء "نقــاش بــن املؤرخــن"  -عــن مســألة
الرشقيــن هــذه املــرة.
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الملحق:

نــص البيــان املوقــع مــن مئــات املثقفــن العــرب رفضــا ً

للمعــرض الــذي أقامــه «معهــد العالــم العربــي» يف باريــس

رسالة مفتوحة إىل «معهد العالم العربي» يف باريس
الثقافــة ملــح األرض ولــن نســمح باســتخدامها
لتطبيــع االضطهــاد
6/12/2021
نحــن املوقعــن/ات أدنــاه ،مثقفــن/ات وفنانــن/ات مــن
العالــم العربــي ،نطالــب «معهــد العالــم العربــي» يف باريــس
بالرتاجــع عــن اإلشــارات التــي أرســلها مــن خــال تظاهرتيــه
«أرابوفوليــز» و»يهــود الــرق» ،والتــي تشــر إىل منحــى
تطبيعــي ،أي محاولــة تمريــر عمليــة فــرض إرسائيــل كدولــة
طبيعيــة يف املنطقــة رغــم أن نظــا َم االستعمار-االســتيطاني
ـي .للتذكــر،
واألبارتهايــد هــو أبعــد مــا يكــون عــن الطبيعـ ّ
أدانــت منظمــة «هيومــان رايتــس واتــش» إرسائيــل كدولــة
أبارتهايــد يف تقريرهــا املنشــور هــذا العــام ،وكذلــك فعلــت
منظمــة «بيتســيلم» ،أهــم منظمــة حقــوق إنســان إرسائيليــة.
ربمــا كان ترصيــح رئيــس املعهــد ،بدايــة هــذا العــام ،الذي
رحّــب فيــه باتفاقــات «أبراهــام» مـ ّ
ـؤشا ً عــى بدايــة تبنّــي
ـج تطبيعــي .فهــذه االتفاقيــات،
«معهــد العالــم العربــي» لنهـ ٍ
التــي تجاهلــت حقــوق الشــعب الفلســطيني ،فرضتهــا اإلدارة
العنرصيّــة للرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب بــن
أنظمــة عربيــة غــر منتخبــة أو اســتبدادية مــن جهــة ونظــام
االســتعمار اإلرسائيــي مــن جهــة أخــرى.
ثــم جــاءت الترصيحــات الخطــرة لدينيــس تشــاربت ،أحــد
أعضــاء اللجنــة العلميــة القائمــة عــى معــرض «يهــود الــرق»
يف املعهــد ،لتكشــف عــن تعــاون مــع مؤسســات إرسائيليــة
غارقــة يف التواطــؤ يف االســتحواذ عــى الثقافــة العربيــة-
الفلســطينية واملك ـ ّون اليهــودي للثقافــة العربيــة عموم ـا ً وعــن
نيّــة واضحــة لفــرض إرسائيــل كأمــر واقــع و»طبيعــي» ضمــن
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برامــج املعهــد .فتشــاربت تفاخــر قائ ـاً« :مــن املمكــن القــول
إن هــذا املعــرض هــو الثمــرة األوىل لـ ‘اتفاقيــات أبراهــام’ ،وهذا
يبــدأ مــن خــال التطبيــع … .لــن تنطبــق الســماء عــى األرض
إذا أقمنــا تعاون ـا ً مــع إرسائيــل».
إن «معهــد العالــم العربــي» ،الــذي لعــب دو ًرا كبــرًا يف
احتضــان الثقافــة العربيــة والتعريــف بهــا ،يخــون رســالته
ـي ،الــذي
الفكريــة مــن خــال تبنّيــه لهــذا التوجّــه التطبيعـ ّ
ـري وغــر
ـيايس القـ ّ
يُعــ ّد مــن أســوأ أشــكال التوظيــف السـ ّ
األخالقــي للفــ ّن كأداة لرشعنــة االســتعمار واالضطهــاد .كمــا
يخــون األمانــة العلميــة واألخالقيــة مــن خــال الخلــط املتع ّمــد
بــن اليهــود العــرب ويهــود املــرق مــن جهــة وإرسائيــل
كنظــام اســتعمار وأبارتهايــد مــن جهــة أخــرى .فإرسائيــل،
ِ
تكتــف
بالتنســيق مــع الحركــة الصهيونيــة العامليــة ،لــم
بتهجــر معظــم الشــعب الفلســطيني األصالنــي واســتعمار
أرضــه وأجــزاء مــن تراثــه وثقافتــه العربيــة ،بــل أيضــا ً
اســتحوذت عــى ا ُملكـ ّون اليهــودي يف الثقافــة العربيــة فحاولــت
سلَتــه ،تمهيــدًا النتزاعــه مــن جــذوره األصيلــة
َ
ص ْهيَنَتْــه وأ َ ْ َ
وتوظيفــه لخدمــة مرشوعهــا االســتعماري يف املنطقــة .إن
ثقافــة اليهــود العــرب هــي جــزء أصيــل مــن الثقافــة العربيــة،
وعمليــة فصلهــا عــن جذورهــا هــي محاولــة لتدمــر جــزء مــن
التاريــخ العربــي والذاكــرة العربيــة.
ـي س ـيُفقد املعهــد ليــس
إن اســتمرار هــذا النهــج التطبيعـ ّ
فقــط املثقفــن/ان والفنّانــن/ات الذيــن اســتضاف نتاجهــم
اإلبداعــي عــى مــدى عقــود ،بــل أيضــا ً الجمهــور
الثقــايف ّ
ّ
العربــي عمومــاً.
ربمــا لــم تســقط الســماء عــى األرض بســبب هــذا
ـي ا ُملــدان ،إذ تدعــم بعــض األنظمــة العربيــة
التو ّجــه التطبيعـ ّ
االســتبدادية هــذا التو ّجــه يف املعهــد وتم ّولــه .لكــن الثقافــة هــي
ملــح األرض ،ولــن نســمح ألحــد بــأن يســتخدم منتوجَنــا الثقايف
لخدمــة أجنــدة تطبيعيــة تقـ ّوض مســرة الشــعب الفلســطيني
ومعــه كل شــعوب املنطقــة العربيــة وأحــرار العالــم نحــو
العدالــة والحريــة وتقريــر املصــر .إن هــذه املســرة التح ّرريــة،
املتجــذرة يف األرض ،هــي أفــق الثقافــة.
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قطع الرابط التاريخي :تداعيات الفصل
بين تعليم حقوق اإلنسان وتعليم الهولوكوست

تمهيد
لطاملــا عكــس الخطــاب اإلرسائيــي نزعــة لرتســيخ ذكــرى
الهولوكوســت ،مــن منظــور خــاص .ينطــوي هــذا املنظــور عىل
تركيــز غــر متكافــئ ملعانــاة الشــعب اليهــودي ،واســتبعاد أي
اعتبــار ملعانــاة الشــعوب األخــرى ،وخاصــة الفلســطينيني.
تؤكــد هــذه املقالــة ،عــى أن هــذا النهــج يــؤدي إىل فصــل
مصطنــع بــن الهولوكوســت وقضيــة أساســية تعتــر جــزءًا
ال يتجــزأ مــن التطــور التاريخــي للهولوكوســت :وهــي انتهــاك
حقــوق اإلنســان .لــم يكــن مــن املمكــن حــدوث الهولوكوســت
لــوال املوافقــة عــى انتهــاك حقــوق اإلنســان ووجــود تربيــر
لهــذا االنتهــاك .يف الواقــع ،الهولوكوســت مــا هــي إال مظهــر
*
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نوجــا وولــف باحثــة مســتقلة تُــد ِّرس يف كليــة الدراســات األكاديميــة،
أور يهــودا يف إرسائيــل .نُــرت مقاالتهــا ومراجعــات كتبهــا يف مجــات
أكاديميــة مختلفــة مثــل Journal of Political Ideologies (2015) , German
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
املقــال الضــوء ،عــى أن االتجــاه اإلرسائيــي الــذي ظهــر يف
العقــد املــايض ،القــايض بفصــل الهولوكوســت ،عــن تدريــس
حقــوق اإلنســان ،قــد تــم تربيــره يف األدبيــات األكاديميــة
الصــادرة يف أماكــن مختلفــة مــن العالــم .لكــن يف حــن أدى
فصــل مفهــوم حقــوق اإلنســان ،عــن دراســة الهولوكوســت يف
إرسائيــل ،إىل الالمبــاالة بشــأن انتهــاك حقــوق الفلســطينيني،
وبالتــايل إىل اســتمرار الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني ،فمــن
املفارقــة اآلن أن هــذه الرصاعــات واالنتهــاكات لحقــوق
الفلســطينيني ،جعلــت مــن الصعــب عــى أولئــك الذيــن هــم
خــارج إرسائيــل ،الكتابــة عــن الهولوكوســت يف ســياق حقــوق
اإلنســان .تفــرض هــذه املقالــة أن قطــع الصلــة التاريخيــة
بــن الهولوكوســت وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،التــي ســبقت
عمليــات القتــل الجماعــي لليهــود ،يحــرم الطــاب مــن القــدرة
عــى فهــم اإلمكانــات القمعيــة املدمــرة لألنظمــة السياســية

الحديثــة وللبــر ،الذيــن يترصفــون ويعيشــون ضمنهــا .ويف
الوقــت نفســه ،فــإن هــذا االتجــاه الرتبــوي يجعلهــم جاهلــن
بآليــة تبلــور أهــم إنجــاز تحــرري يف العــر الحديــث :اإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان (.)UDHR
يخلــص املقــال إىل أنــه مــن الــروري إجــراء دراســة
كيفيــة حــول تأثــر األســلوب املتبــع يف تعليــم الهولوكوســت
يف إرسائيــل ،عــى تصــور اإلرسائيليــن لآلخــر ،وخاصــة
الفلســطيني .كمــا تــويص املقالــة بدراســة مــدى تأثــر النــرة
املتبعــة يف األدبيــات حــول الــراع اإلرسائيــي  -الفلســطيني،
عــى الفصــل بــن تعليــم الهولوكوســت وحقــوق اإلنســان
خــارج إرسائيــل ً
أيضــا.

مقدمة
“مــا هــي الهولوكوســت؟» :مــاذا تعنــي يف الوقــت الحــارض،
مــاذا أصبحــت الهولوكوســت ،ومــا هــي الوظيفــة االجتماعيــة
والثقافيــة ملــا تبقــى منهــا يف الذاكــرة الجماعيــة املعــارصة؟.
[ ]...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
1
لنــا.
تظهــر هــذه الســطور يف مقدمــة مقــال ملوشــيه زيمرمــان
( ،)Moshe Zimmermannبعنــوان «مــا هــي الهولوكوســت؟»
( .)2014إن الفصــل بــن علــم أصــول تدريــس الهولوكوســت
عــن التعليــم حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،الــذي يعــد
عنــرًا ال يتجــزأ مــن تاريــخ الهولوكوســت نفســه ،مــا هــو
إال مثــال عــى الهــوة بــن «مــا حــدث بالفعــل» والطريقــة
التــي يُــرد بهــا التاريــخ ،ســعيًا وراء األهــداف الجماعيــة
لبنــاء األمــة .ينتقــد هــذا املقــال اســتغالل الهولوكوســت
واســتخدامه كوســيلة لبنــاء تضامــن خــاص بــن اليهــود يف
إرسائيــل ،ويف الوقــت نفســه كأداة ضــد التضامــن مــع البــر
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
خــال محــو الفكــرة والعمليــة التــي جعلــت الهولوكوســت
ممكنًــا ،وهــو الســماح بانتهــاك حقــوق اإلنســان.
ســيتم عــرض الخطــاب اإلرسائيــي حــول تمثيــل
الهولوكوســت ،وتأثــره عــى العقليــة اإلرسائيليــة ،مــن خــال
اســتعراض الجــدل الدائــر يف الســاحتني األكاديميــة والصحافيــة
يف إرسائيــل .كمــا ســتتضح النظــرة الفوقيــة اإلرسائيليــة
للفلســطينيني ،مــن خــال عــرض مقاطــع مــن تقريــر مراقــب

الدولــة ( )2016ودراســات إمبرييقيــة أخــرى .كذلــك ســنحلل
االتجــاه الحــايل لفصــل تعليــم الهولوكوســت عــن حقــوق
اإلنســان ،خــارج إرسائيــل ،واألســاس املنطقــي الــذي يكمــن
خلفــه ،مــن خــال مراجعــة األدبيــات العلميــة املنجــزة ،يف
العقــد املــايض.
يشــكل الربــط التاريخــي بــن الهولوكوســت وحقــوق
ً
أساســا نظريًــا ،ويتــم التعبــر عنــه مــن الناحيــة
اإلنســان
الرتبويــة مــن خــال الربــط بــن دراســات الهولوكوســت
والدراســات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
لقــد شــكلت الهولوكوســت الدافــع الرئيــس العتمــاد اإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان باإلجمــاع ،مــن قبــل الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة يف العــام  .1948وذُكــرت العالقــة بــن
الهولوكوســت واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان بشــكل
رصيــح يف «مقدمــة اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان» عــى
موقــع األمــم املتحــدة عــى اإلنرتنــت:
«عــززت أهــوال الحــرب العامليــة الثانيــة مطالــب الشــعوب
الدوليــة يف أوائــل القــرن العرشيــن ،لوضــع قانــون عاملــي
لحقــوق اإلنســان مــن شــأنه أن يُلــزم كل دولــة باالعــراف
بحــق كل فــرد يعيــش عــى أرضهــا ،يف الحيــاة والحريــة
2
وامللكيــة والحريــة الدينيــة واســتخدام لغتــه الخاصــة».
كان الهــدف مــن اإلعــان أن يكــون بمثابــة حجــر األســاس
لرتســيخ مجموعــة مــن معايــر حقــوق اإلنســان ،مــن شــأنها
ً
أساســا لدســتور قانونــي وأخالقــي يحاســب
أن تشــكل
الحكومــات عــى انتهاكاتهــا أو إنكارهــا لحقــوق البــر الذيــن
يعيشــون داخــل حدودهــا.
يســتعرض ديفيــد شــايمان ( )David A. Shimanوويليــام
ً
والحقــا سبســتيان
ر .فرينيكيــس (،)William R. Fernekes
ووجنشــتاين ( )Sebastian Wogensteinأدبيــات الوفــرة
حــول القيــم األخالقيــة الكونيــة التــي يمكــن اســتخالصها مــن
الهولوكوســت 3.يعــود هــؤالء الكتــاب إىل املؤرخــون والفالســفة
وعلمــاء االجتمــاع الذيــن يتفقــون عــى أن الهولوكوســت هــي
نقطــة أرخميــدس األخالقيــة املتعلقــة بالحالــة اإلنســانية.
يشــر ناتــان ســزنايدر ( )Natan Sznaiderودانييــل ليفــي
( ) )Daniel Levyإىل دروس الهولوكوســت عــى أنهــا «روايــة
براغماتيــة للــراع بــن الخــر والــر» 4.بينمــا يــرى جيفــري
ألكســندر ( )Jeffrey Alexanderالهولوكوســت عــى أنهــا
«جــر مجــازي» ســمح لـــ «تراومــا الشــعب اليهــودي [ ]...أن
5
تصبــح تراومــا البرشيــة جمعــاء».
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
توصيــة ،إلدراج التوعيــة حــول الهولوكوســت ،عــى مســتوى
الواليــة يف نيوجــريس يف العــام  .1973يف العــام  ،1983أعلنــت
نيوجــريس وفريجينيــا وكاليفورنيــا وجــود رابــط واضــح مــع
ً
أساســا فلســفيًا للتوعيــة حــول حقــوق
الهولوكوســت باعتبــاره
6
اإلنســان.
يشــكل الربــط بــن الهولوكوســت وحقــوق اإلنســان اليــوم
جــزءًا ال يتجــزأ مــن برامــج متاحــف الهولوكوســت ،واملواقــع
التذكاريــة التعليميــة ،وبرامــج املؤسســات التعليميــة .ويشــمل
ذلــك متحــف ذكــرى الهولوكوســت يف الواليــات املتحــدة ،الــذي
يعتــر مركـ ًزا لتســليط الضــوء عــى عمليــات اإلبــادة الجماعيــة
املختلفــة؛ كذلــك يُقـدّم الهولوكوســت كمثــال لإلبــادة الجماعيــة
وانتهــاك حقــوق اإلنســان يف متحــف داالس للهولوكوســت،
الــذي يتنــاول ً
أيضــا تاريــخ حركــة الحقــوق املدنيــة يف
الواليــات املتحــدة؛ واملتحــف الكنــدي لحقــوق اإلنســان .ويُعتــر
خطــاب حقــوق اإلنســان محوريًــا لحــدث ســنوي يقــام يف
مركــز مونرتيــال التــذكاري للهولوكوســت ،حيــث تعقــد منظمة
إيكويتــاس غــر الحكوميــة ،برنامجً ــا لتدريــب معلمــي حقــوق
7
اإلنســان مــن جميــع أنحــاء العالــم.
مؤسســة تعليميــة أخــرى هــي Facing History and
 Ourselvesتأسســت يف منتصــف ســبعينيات القــرن املــايض،
وعملــت بمثابــة منصــة الســتنباط الــدروس األخالقيــة مــن
ســقوط جمهوريــة فايمــار والهولوكوســت وغريهــا مــن
عمليــات اإلبــادة الجماعيــة ،وأهميــة الديمقراطيــة ودور الفــرد
يف منــع االنزيــاح نحــو العنــف الجماعــي.
يمكننــا يف ضــوء هــذه الروابــط النظريــة والتاريخيــة،
التوســع يف [فهــم] النزعــة الجديــدة التــي تســعى لفــك
االرتبــاط بــن الهولوكوســت وحقــوق اإلنســان .كمــا الحظنــا،
كان هــذا االتجــاه موجــودًا منــذ فــرة طويلــة يف املمارســة
العمليــة يف إرسائيــل ،لكنــه اكتســب أرضيــة خصبــة يف األدبيــات
الحديثــة ،التــي ترفــض رصاحــة هــذا الربــط ،وتؤكــد عــى أن
هنــاك مشــكلة يف تدريســه عــى هــذا النحــو.
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يف الكتابــات االكاديميــة خــال العقــد األخــر ،ثمــة نزعــة
متصاعــدة تدعــي وجــود إشــكالية متأصلــة يف تدريــس
طــا ً
طــا ارتبا ً
حقــوق اإلنســان باعتبــاره مرتب ً
وثيقــا بتجربــة
الهولوكوســت .يعتقــد العلمــاء الذيــن يؤيــدون هــذا الفصــل
أنــه ال يقــدم أي بيــان ذي معنــى .الحــظ العديــد مــن الباحثــن

تأثــر النــزاع اإلرسائيــي الفلســطيني عــى هــذا الفصــل ،ســواء
كان ذلــك ضمنًــا أو رصاحــة.
تستشــهد أنجــا ميهــر ( ،)Anja Mihrمؤسســة ومديــرة
برنامــج مركــز همبولــدت فيادرينــا للحوكمــة مــن خــال
حقــوق اإلنســان يف برلــن ،بأســباب عــدة للتمييــز الرتبــوي
بــن التثقيــف يف مجــال حقــوق اإلنســان والتثقيــف عــن
الهولوكوســت .عــى الرغــم مــن أن ذلــك يتعــارض مــع إرث
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،وعــى الرغــم مــن توجهاتهــا
املهنيــة ،تفــر ميهــر الفصــل بــن املوضوعــن ،بــأن تدريــس
الهولوكوســت يشــر إىل املــايض وإىل تاريــخ الحــرب العامليــة
الثانيــة ،بينمــا يهــدف التثقيــف يف مجــال حقــوق اإلنســان إىل
تمكــن األفــراد مــن الدفــاع عــن حقوقهــم وحقــوق اآلخريــن
يف الحــارض واملســتقبل .توضــح ميهــر التمييــز بــن املجالــن،
متذرعــة بــأن التثقيــف عــن الهولوكوســت يهــدف إىل تنميــة
التعاطــف مــع الضحايــا وتــرك الطــاب مــع «إلزامــات
أخالقيــة» ،بينمــا تهــدف التوعيــة بحقــوق اإلنســان إىل تحفيــز
األفــكار عــن طــرق منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف
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الحــارض أواملســتقبل.
تشــر ميهــر إىل دليــل أصــدره مجلــس أوروبــا ،بعنــوان
البوصلــة ،باعتبــاره العــرض األمثــل لتدريــس كل مــن
الهولوكوســت وحقــوق اإلنســان .هــي ال ترفــض يف قراءتهــا
للدليــل «الربــط بــن املــايض والحــارض ،إنمــا تريــد أن تــرك
ً
معــزول عــن بيئــة الطــاب الحاليــة» 9.لكنهــا يف
التاريــخ
ً
خصوصــا عندمــا تشــر
الواقــع تتناقــض مــع هــذه النتيجــة،
إىل أن «[الدليــل الواقــع] يف أكثــر مــن  600صفحــة ،تذكــر
كلمــة الهولوكوســت  12مــرة مــع تمريــن تعليمــي واحــد
فقــط» يأتــي يف «ســياق فضفــاض» .لكــن هــذا «الســياق
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
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مــع الســياق العاملــي غــر موجــود.
هــذا يعنــي ،أن ميهــر تــرى أن الهولوكوســت يتعلــق فقــط
بالضحايــا وليــس بجميــع البــر ،عــى العكــس مــن قــرار
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام  .1948عــاوة عــى ذلك،
فــإن حــر [تداعيــات] الحقبــة النازيــة بالضحايــا أو أقاربهــم
فقــط ،يقــوض مكونــات أساســية للحداثــة ،وهــي مكونــات
موجــودة ضمنيًــا ،نجدهــا لــدى رجــال ونســاء عاديــن،
يســتمرون يف انتهــاك حقــوق اإلنســان حتــى اليــوم .وكمــا
أشــار املــؤرخ فريتــز ســترين ( ،)Fritz Sternتشــمل هــذه
املكونــات الحداثيــة امليــل لتبنــي أيديولوجيــات بإمكانهــا تربيــر

النزعــة الداروينيــة االجتماعيــة والقوميــة ،وإغــراءات األســاطري
الجماعيــة ،والشــعبوية ،التــي تناضــل ضــد الحرية واملســاواة -
وك ّلهــا تشــجع عــى العنــف الجماعــي 11.كانــت هــذه الدوافــع
األيديولوجيــة بمثابــة املــرر الرئيــس النتهــاك حقــوق اإلنســان
يف أملانيــا ،وفيمــا بعــد دفعــت نحــو عمليــات القتــل الجماعــي.
شــ ّكلت فــرق إطــاق النــار وغــرف الغــاز التــي أشــار
إليهــا موشــيه زيمرمــان يف كتابــه أملانيــا ضــد األملــان ،فقــط
ذروة العمليــة ،التــي بــدأت بفقــدان الحساســية تجــاه املعانــاة
واالحتياجــات اإلنســانية ،والحقــد التافــه ،والالمبــاالة ،التــي
أضيفــت تدريجيًــا «إىل األمــور الصغــرة ،وأحيانًــا لخطــوات
غــر محسوســة ،وأدت يف نهايــة املطــاف إىل التجــرد التــام مــن
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اإلنســانية».
قــد نتســاءل عمــا إذا كانــت محاولــة ميهــر موضعــة
الخطــاب حــول الهولوكوســت [فقــط] يف ســياق الخطــاب
املعــادي للســامية واليهــود ،والتقليــل مــن حضــوره يف الخطاب
الرتبــوي املتعلــق بحقــوق اإلنســان ،هــي محاولــة مســتمدة
ً
حقــا مــن املصاعــب الرباغماتيــة التــي تلمــح إليهــا .لقــد كتبــت
أن هنــاك مشــكلة يف التوليــف بــن تعليــم الهولوكوســت يف
املــدارس وتعليــم حقــوق اإلنســان :املنظمــات املهتمــة بالتوعيــة
حــول الســام والديمقراطيــة والهولوكوســت ،تتنافــس عــى
امليزانيــات املخصصــة للتوعيــة بحقــوق اإلنســان ،لكنهــم عنــد
املمارســة العمليــة ،ال يقومــون بتعديــل مناهجهــم ووســائلهم
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الرتبويــة لتالئــم األهــداف التعليميــة لحقــوق اإلنســان.
لكــن ،إضافــة إىل عوامــل أخــرى عــدة تدعــي ميهــر أنهــا
أســباب للفصــل بــن الحقلــن ،فــإن دوافعهــا ال تتعلــق
فقــط باألمــور الرتبويــة املبدئيــة ،وإنمــا ً
أيضــا بالجانــب
التطبيقــي العمــي .لــو أن ميهــر قدمــت أســماء املنظمــات أو
صنفتهــا بشــكل مــا ،لــكان مــن املمكــن النظــر إىل املحتــوى
الــذي يُدَرســونه ومقارنتــه بمــا تصفــه بأنــه يُقـدّم 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
سياســية معينــة.
لينــديس ن كينجســتون ( )Lindsey N. Kingstonمــن
قســم التاريــخ والسياســة يف جامعــة ويبســر توضــح تأثــر
العامــل الســيايس الحــايل ،بشــكل أكثــر وضوحً ــا:
غالبًــا مــا تتقلــص املناقشــات عــن قضايــا حقــوق
اإلنســان يف إرسائيــل وفلســطني لتتحــول إىل حجــج
قوميــة مشــحونة سياســيًا ،حــول الهويــة الدينيــة

والحــق بــاألرض .يتــم تأجيــج مشــاعر الكثــر مــن
الطــاب وأفكارهــم مــن خــال مصــادر إخباريــة خاطئــة
ومتحيــزة تنــر عــر اإلنرتنــت .أو أنهــم ال يســتطيعون
مشــاركة وجهــات نظــر قــد ال تحظــى بقبــول وشــعبية
داخــل الصــف بســبب طبيعــة الــراع املسيســة للغايــة.
النقــاش األكاديمــي حــول حقــوق اإلنســان الدوليــة،
محفــوف بالتحديــات املوضوعيــة ،وقــد يجــد املعلمــون
املتخصصــون يف [التوعيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان]
أنفســهم يســرون يف طريــق محفــوف باملخاطــر بــن
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النشــاط الســيايس املتخيــل والتدريــس الفعــي.
توفــر كينجســتون ،شــأنها شــأن ميعــر ،ســببًا تربويًــا
هــي األخــرى وتشــكك يف قيــم تعليــم الطــاب الهولوكوســت.
وتتســاءل عمــا إذا كانــت الروايــات التاريخيــة لإلبــادة
الجماعيــة تعمــل يف الواقــع عــى توعيــة الطــاب حــول القمــع،
وتوفــر أدوات ملنــع الجرائــم يف املســتقبل .باالعتمــاد عــى بحــث
أجــراه بيــر نوفيــك ( 15،)Peter Novickتشــر كينجســتون
إىل أن التوعيــة بشــأن الهولوكوســت يف الواليــات املتحــدة ،قــد
تشــجع عــى التهــرب مــن املســؤولية األخالقيــة والتاريخيــة،
مــن خــال اعتبــار اإلبــادة الجماعيــة جريمــة تحــدث يف أماكــن
بعيــدة ،أو مــن خــال قــر االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق
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اإلنســان عــى فظائــع مشــابه للهولوكوســت فقــط.
تَظهــر املشــكلة التــي يخلقهــا الــراع اإلرسائيــي-
الفلســطيني واملتعلقــة بربــط تعليــم حقــوق اإلنســان بتعليــم
الهولوكوســت ً
أيضــا يف دراســة أجراهــا شــفتل وزيمربزيكــي
( )Sheftel and Zembrzyckiيف العــام  .2013أجــرى
الباحثــان مقابــات مــع ناجــن مــن الهولوكوســت ،كانــوا قــد
تلقــوا تدريبًــا يف مركــز مونرتيــال التــذكاري للهولوكوســت،
إلعدادهــم لــإدالء بشــهادة تتجــاوز تجربتهــم الشــخصية،
وتربطهــا بــدالالت كونيــة.
يقــول شــفتل وزيمربزيكــي ،أن الناجــن 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
أنــه عــى الرغــم مــن أن الناجــن ومنظمــات الهولوكوســت
يوســعون ممارســاتهم للتعامــل مــع القضايــا العابــرة للحــدود
والدوليــة ً
أيضــا ،فــإن بعــض املوضوعــات تعتــر «منطقــة
18
أكثــر أمانًــا للتقــدم نحوهــا دون غريهــا» .عــى الرغــم
مــن ذلــك ال يحــددون مــن هــم أعضــاء املجلــس ،ومــا هــي

91

عدد ٨٦

يؤكــد مــن ينتقــدون طريقــة تدريــس الهولوكوســت فــي إســرائيل ،بأنهــا تخــدم
وكالء التعليــم وصانعــي الــرأي فــي وســائل اإلعــام ،كوســيلة لتأجيــج الصــراع
اإلســرائيلي الفلســطيني وإدامتــه .ففــي حــال أدى التعامــل مــع تداعيــات الصــراع،
إلــى فصــل تعليــم الهولوكوســت عــن تعليــم حقــوق اإلنســان خــارج إســرائيل ،فــإن
فصلهــا داخــل إســرائيل ســيديم الصــراع.
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توقعاتهــم ،وملــاذا يحظــرون أي مناقشــة تتعلــق باألحــداث
الجاريــة حاليًــا.
أوضحــت مديــرة املتحــف ،أليــس هريســكوفيتش (Alice
 ،)Herscovitchأن النقــاش حــول الــراع اإلرسائيــي
الفلســطيني خــارج نطــاق اختصــاص املركــز ،بالتــايل يجــب
تجنبــه .طالــب بعــض الناجــن بتغيــر اإلرشــادات للســماح
للمتحدثــن باإلجابــة عــى األســئلة السياســية .كمــا طلبــوا
تعديــل الــدورات التدريبيــة إلعدادهــم بشــكل أفضــل ألســئلة
مــن هــذا النــوع – وهــي طلبــات تكــررت مــرا ًرا كمــا يقــول
شــفتل وزيمربزيكــي ،خــال مقابالتهمــا مــع الناجــن .مــا
تــا ذلــك كان ً
نقاشــا مفع ًمــا بالحيويــة حــول مــدى مالءمــة
19
مناقشــة السياســة أثنــاء شــهادة الناجــي وبعدهــا.
كمــا وجــدت دراســة أجريــت يف حزيــران  2005ونــرت
يف العــام  ،2011حــول إرسائيليــن شــاركوا يف دورة عقدتهــا
منظمــة يــاد فاشــيم ،أن املعلمــن يجــدون صعوبــة يف تدريــس
الهولوكوســت .مــن الواضــح أن الدراســة تتحــدى افــراض
ميهــر حــول الصلــة بــن الهولوكوســت وقــرب الجمهــور
الشــخيص أو االجتماعــي منهــا .عــاوة عــى ذلــك ،أكــد
املعلمــون افــرايض بــأن املوضــوع اإلرسائييل-الفلســطيني هــو
مــا يعقــد مناقشــة الهولوكوســت يف ســياق حقــوق اإلنســان،
ذلــك ألن الخطــاب الســائد يضعــف الربــط التاريخــي والبديهي
بــن املوضوعــن .املشــاركون  -معظمهــم مــن املعلمــن غــر
اليهــود مــن أكثــر مــن اثنتــي عــرة دولــة أوروبيــة ،جميعهــم
يحملــون شــهادات تعليــم أو دكتــوراه  -حــروا نــدوة مــن
 7إىل  10أيــام يف املدرســة الدوليــة لدراســات الهولوكوســت يف
يــاد فاشــيم يف القــدس .أشــار املشــاركون الذيــن قالــوا إنهــم
«راضــون جــدًا» عــن الربنامــج:
أن العديــد منهــم يعانــون مــن مشــاكل شــخصية تتعلــق
باملحرقــة ومــع القضايــا التــي تثــار يف فصولهــم الدراســية
مثــل إنــكار املحرقــة ،وعــودة ظهــور معــاداة الســامية،
والجــدل الدائــر حــول دولــة إرسائيــل ،وحقــوق األقليــات،
20
ومناقشــة حــاالت اإلبــادة الجماعيــة الالحقــة.

يكمــن التمثيــل األوضــح لفصــل الربــط بــن الهولوكوســت
وحقــوق اإلنســان ،يف كيفيــة تدريــس الهولوكوســت يف إرسائيــل.
يف حــن أن هــذا الربــط قــد ظهــر وتوســع يف العقــد املــايض
يف الواليــات املتحــدة ،إال أنــه جهــد هامــي ال يتوافــق مــع
الطابــع العــام لتعليــم الهولوكوســت والوعــي العــام باملســألة يف
إرسائيــل .يؤكــد مــن ينتقــدون طريقــة تدريــس الهولوكوســت
يف إرسائيــل ،بأنهــا تخــدم وكالء التعليــم وصانعــي الــرأي
يف وســائل اإلعــام ،كوســيلة لتأجيــج الــراع اإلرسائيــي
الفلســطيني وإدامتــه .ففــي حــال أدى التعامــل مــع تداعيــات
الــراع ،إىل فصــل تعليــم الهولوكوســت عــن تعليــم حقــوق
اإلنســان خــارج إرسائيــل ،فــإن فصلهــا داخــل إرسائيــل
ســيديم الــراع.

ياد فاشيم ورحالت بولندا:
وكالء الذاكرة الرئيسون في إسرائيل
تنتقــل رســالة الهولوكوســت إىل اليهــود اإلرسائيليــن،
بطــرق عــدة :املناهــج املدرســية ،واحتفــاالت الذكرى الســنوية
العامــة واملدرســية ،والــدروس النظاميــة يف املــدارس ،والربامج
التلفزيونيــة واألفــام ،وخطابــات السياســيني وخاصــة رؤســاء
الــوزراء ،وجــوالت املواقــع التذكاريــة املصحوبــة بمرشــدين.
كل مــن هــؤالء ،بإمكانــه أن يدعــم دراســته البحثيــة
الخاصــة .عــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة ال تتجاهــل
املؤسســات األخــرى املتخصصــة يف تعليــم الهولوكوســت ،فــإن
اســتنتاجاتها تســتند إىل تحليــل ونقــد لوَكيلــن ()agents
رئيســن لحفــظ ذاكــرة الهولوكوســت :يــاد فاشــيم ،والرحالت
املنظمــة إىل معســكرات املــوت يف بولنــدا ،التــي نظمــت يــاد
فاشــيم العديــد منهــا.
يــاد فاشــيم هــي املؤسســة غــر الحكوميــة الوحيــدة،
التــي تمثــل دولــة إرسائيــل وحكومتهــا رســميًا ،عــى النحــو
املنصــوص عليــه يف قانــون إحيــاء ذكــرى الشــهداء واألبطــال
(يــاد فاشــيم) قانــون رقــم  5713لعــام  .1953يتــم التعبــر
عــن مكانتهــا الوطنيــة الرســمية مــن خــال دورهــا يف حفــل

افتتــاح ذكــرى الهولوكوســت الســنوية ،وحقيقــة أنهــا املــكان
الــذي يلقــي فيــه رؤســاء الــوزراء الخطــب ،ويســتقبلون
الضيــوف األجانــب .منــذ تأسيســها يف العــام  ،1954أصبحــت
يــاد فاشــيم مرك ـ ًزا ً
رئيســا لتوثيــق املــواد املكتوبــة والشــفوية
ً
متحفــا ومعهــد أبحــاث ومدرســة
واليوميــة ،باإلضافــة لكونهــا
للتدريــس عــن الهولوكوســت .إىل جانــب جــوالت املتحــف
املصحوبــة بمرشــدين ،تعقــد يــاد فاشــيم دورات للمعلمــن
ومرشــدي الشــباب يف جميــع أنحــاء البــاد.
هــي واحــدة مــن املؤسســات التــي تملــك التأثــر األقــوى
عــى اليهــود يف إرسائيــل .وهــي تابعــة لــوزارة الرتبيــة والتعليم،
تقــوم بصياغــة محتــوى املناهــج التــي تتنــاول الهولوكوســت،
وتديــر عــددًا مــن الربامــج التعليمية للطــاب واملعلمــن والجنود
وقــادة الجيــش اإلرسائيــيً .
وفقــا ملوقعهــا عــى اإلنرتنــت ،يبلــغ
عــدد طاقمهــا مــن املعلمــن املدربــن أكثــر مــن  .100كل
عــام ،يشــارك أكثــر مــن  350000طالــب جامعــي وشــبان
وجنــود ومعلمــون مــن إرسائيــل والخــارج يف الربامــج التــي
تديرهــا مدرســتها 21.كمــا يشــر املوقــع إىل أن يــاد فاشــيم
ترســل طاقمهــا إىل عــرات األماكــن يف البــاد لتقديــم دورات
خدماتيــة للمعلمــن ،كجــزء مــن إصالحــات New Horizons
( and Courage to Changeللمــدارس الثانويــة واالبتدائيــة
ومرحلــة مــا قبــل املدرســة ،عــى التــوايل) وُضعــت يف الســنوات
األخــرة 22.تشــمل الربامــج املخصصــة للعســكريني زيــارات
إىل معســكرات املــوت تحــت عنــوان «شــهود يرتــدون الــزي
العســكري» .مــرة أخــرى ً
وفقــا للموقــع اإللكرتونــي ،تشــارك
مئــات مــن املجموعــات الخاصــة بالقــوات املســلحة وأجهــزة
األمــن يف تعزيــز األنشــطة التعليميــة كل عــام 23.تُعِ ــد يــاد
فاشــيم الشــبان ً
أيضــا لرحــات مدرســية يف معســكرات املــوت
يف بولنــدا ،وتقــدم اإلرشــاد لجــوالت منظمــة للجــان العمــل مــن
مختلــف األطــراف .عــى ســبيل املثــال ،ســافر عمــال قطــار
إرسائيــل يف العــام  2016إىل بولنــدا بهــذه الطريقــةً 24.
وفقــا
لإلحصــاءات املقدمــة إىل لجنــة مراقــب الدولــة يف الكنيســت يف
العــام  ،2012فــإن  25000طالــب يف املرحلــة الثانويــة زاروا
بولنــدا يف العــام  ،2009وقــد وصــل إجمــايل اإلنفــاق عــى
املــروع  162مليــون شــيكل 25.بحلــول حزيــران 2016
ارتفــع عــدد التالميــذ إىل  32544ممــا يعنــي أن  ٪30مــن
26
تالميــذ املــدارس الثانويــة يف إرسائيــل قامــوا بهــذه الرحلــة.
بالنظــر إىل هــذا البعــد الرســمي وحجــم العمــل الــذي تنفــذه
يــاد فاشــيم ،يمكــن االفــراض أن املؤسســة تمــارس تأثــرًا
قويًــا عــى الوعــي بموضــوع الهولوكوســت يف إرسائيــل .ومــن
ثــم فــإن االهتمــام الــذي توليــه لحقــوق اإلنســان يف هــذا

الســياق هــو قضيــة مهمــة.
يقــع األســاس الرصيــح ملعظــم الربامــج التعليميــة التــي
أنتجتهــا يــاد فاشــيم يف نطــاق نقــل الرســائل التــي تؤكــد
عــى مفاهيــم معينــة (مثــل تعزيــز القيــم اليهوديــة ،وااللتــزام
بوجــود املجتمــع اليهــودي ،وااللتــزام ببقــاء الشــعب اليهــودي،
والحصــول عــى معرفــة عــن العالــم اليهــودي ،وتعزيــز
التعاطــف مــع ضحايــا الهولوكوســت)؛ إىل جانــب هذه الرســائل
الخاصــة ،ال يوجــد ســوى ترصيــح حــول االهتمــام باملواضيــع
العامليــة ،مثــل تنميــة الحساســية البرشيــة ،وااللتــزام بمكافحــة
العنرصيــة ،وتعزيــز قيــم املجتمــع الديمقراطــي ،والتســامح،
والحساســية تجــاه اآلخــر 27.يف ضــوء هــذه الترصيحــات ،قــد
نتســاءل عــن املعطيــات التــي تشــر إىل دعــم قــوي يف املجتمــع
اليهــودي اإلرسائيــي ،للمواقــف العنرصيــة ضــد العــرب ،وملــاذا
تشــر تقاريــر مختلفــة ،بمــا يف ذلــك تلــك الصــادرة عــن
مراقــب الدولــة ،إىل وجــود صلــة بــن املواقــف العنرصيــة
وتدريــس الهولوكوســت.
ليســت يــاد فاشــيم املؤسســة اإلرسائيليــة الوحيــدة التــي
تشــارك يف التوعيــة بالهولوكوســت ،لكنهــا األكــر .إحــدى
املؤسســات األخــرى التــي تأتــي يف املســتوى التــايل ،وتحــاول
عالنيــة نقــل رســالة مختلفــة عــن «يــاد فاشــيم» ،هــي «بيــت
مقاتــي الغيتــو» (بيــت لوحامــي هاغيتــاؤت) .يف العــام ،1995
افتتــح املتحــف مركــز التعليــم اإلنســاني ،الــذي ُم ـوّل جزئيًــا
مــن قبــل وزارة التعليــم ،ويتعــاون مــع متحــف ذكــرى
الهولوكوســت يف واشــنطنً .
وفقــا ملوقعهــم عــى اإلنرتنــت،
يعــد املركــز رائــدًا يف مقاربتــه لتدريــس الهولوكوســت
وأنشــطته التعليميــة الفريــدة  -يُ ـدَرس الهولوكوســت كأزمــة
تاريخيــة ،تدعونا الستكشــاف املعضــات االجتماعية واإلنســانية
ذات الطبيعــة العامليــة ً
حقــا .نحــن نفــرض أن مواجهــة
الهولوكوســت تســاعدنا عــى فهــم أهميــة القيــم اإلنســانية
والديمقراطيــة ،وتوفــر أدوات للحكــم األخالقــي واملســؤولية
املدنيــة .إن الالمبــاالة تجــاه معانــاة اآلخريــن ،أو انتهــاك
حقــوق اإلنســان ،تهــدد بقــاء أي مجتمــع .نعتقــد أن دراســة
الهولوكوســت تثــر أســئلة أساســية للجنــس البــري ،التــي
يمكــن أن تجمــع النــاس معً ــا وتربــط النــاس مــن خلفيــات
28
ثقافيــة مختلفــة.
مــع ذلــك ،فــإن النزعــة اإلنســانية العلنيــة ملتحــف «بيــت
مقاتــي الغيتــو» ال تعكــس النغمــة الســائدة يف إرسائيــل .هــذا
هــو الســبب يف أن مديرتهــا الســابقة ،أنــات ليفنــي (Anat
 ،)Livneوجــدت أنــه مــن املناســب انتقــاد التصــور اإلرسائيــي
الســائد عــن الهولوكوســت يف ختــام احتفــاالت يــوم ذكــرى
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الهولوكوســت ،الــذي أقيــم يف مؤسســتها.
أكــدت ليفنــي مــن منظــور مــزدوج كأكاديميــة ومديــرة
ملركــز تعليمــي ،أن صــدى «الغطرســة والعــداء ‹› يف أوســاط
الشــباب اإلرسائيــي ،أعــى بكثــر مــن «صــدى اســتيعاب املايض
ومــا يعنيــه بدقــة» وهــو مــا يظهــر بوضــوح خــال احتفــاالت
29
ذكــرى الهولوكوســت والرحــات التعليميــة إىل بولنــدا.
يوضــح موقــع يــاد فاشــيم املركــزي والرحــات التــي
ينظمهــا إىل بولنــدا مــا أركــز عليــه هنــا حــول نهــج تلــك
املؤسســة يف التوعيــة بالهولوكوســت.

العنصرية الكامنة في ظالل
التوعية بالهولوكوست في إسرائيل
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مــع األســف الشــديد ،فــإن نتائــج التقريــر ترســم
صــورة مقلقــة للنشــاط الضئيــل الــذي يقــوم بــه نظــام
التعليــم لتعزيــز وحــدة املجتمــع اإلرسائيــي ،والقضــاء
عــى آفــة العنرصيــة وكراهيــة اآلخــر . .ويشــر التقريــر
إىل أن دولــة إرسائيــل ال تفعــل مــا يكفــي الجتثــاث
املظاهــر الخطــرة للعنرصيــة والكراهيــة بــن املراهقــن
30
بهــدف تعزيــز التعايــش ومنــع العنرصيــة.
تظهــر هــذه املالحظــة لــدى القــايض يوســف شــابريا
( ،)Judge Yosef Shapiraيف تقريــره الخــاص الــذي يحمــل
عنــوان التعليــم مــن أجــل التعايــش ومنــع العنرصيــة .لقــد
بحــث مكتــب املراقــب خــال آذار وآب  ،2015يف مــا تفعلــه
وزارة التعليــم لتعزيــز التعايــش والتثقيــف املناهــض
للعنرصيــة .وأجريــت الدراســة بعــد نحــو عــام مــن عمليــة
الجــرف الصامــد ،التــي وصلــت مظاهــر العنرصيــة يف إرسائيــل
قبلهــا وخاللهــا إىل مســتويات غــر مســبوقة ،وبلغــت ذروتهــا
بإحــراق الشــاب محمــد أبــو خضــر حيًــا يف العــام ،2014
وإلقــاء قنابــل حارقــة عــى منــزل عائلــة دوابشــة وقتــل ثالثــة
مــن أفرادهــا ،مــن قبــل مســتوطن إرسائيــي بعــد ذلــك بعــام.
لــم يقتــر القــايض شــابريا عــى فحــص عنرصيــة اليمــن
املتطــرف ،بــل نظــر ً
أيضــا يف تعاطــف اإلرسائيليــن بشــكل
عــام مــع مواقفهــم .وضــع التقريــر العنرصيــة الحاليــة يف
إرسائيــل جنبًــا إىل جنــب مــع تاريــخ الشــعب اليهودي ،وكشــف
التناقــض بــن املــزاج العــام الراهــن ،مــن ناحيــة ،ودروس
الهولوكوســت والترصيحــات اإلنســانية يف إعــان االســتقالل،
مــن ناحيــة أخــرى .الربوفســور دافيــد شــوملان (David
 )Shulmanالحائــز عــى جائــزة إرسائيــل مــن الجامعــة
العربيــة ،ســلط الضــوء هــو اآلخــر يف مراجعــة لكتــاب ،عــى
عــدم التوافــق بــن الكلمــات الرنانــة يف إعــان االســتقالل،

وانعــدام التســامح مــع اآلخــر 31.حيــث أشــار إىل التوتــر بــن
الترصيحــات الســابقة والوضــع الحــايل يف إرسائيــل:
الوضــع الحــايل هــو انحــراف عــن األهــداف األخالقيــة
املنصــوص عليهــا يف إعــان اســتقالل إرسائيــل ،الــذي
وعــد بــأن تقــوم الدولــة الجديــدة عــى أســاس «الحريــة
والعدالــة والســام كمــا تصورهــا أنبيــاء إرسائيــل» وأنهــا
ســتضمن املســاواة الكاملــة يف الحقــوق االجتماعيــة
والسياســية لجميــع ســكانها بغــض النظــر عــن الديــن
32
أو العــرق أو الجنــس.
عــى الرغــم مــن هــذه الوعــود ،فــإن تقريــر مراقــب الدولــة
يحــ ّذر بعــد  68عامًــا مــن تأســيس الدولــة مــن انتشــار
العنرصيــة يف إرسائيــل ،وينتقــد أســلوب معالجــة األمــر يف
املــدارس «بعــد املظاهــر العنرصيــة املتطرفــة والعنيفــة ويف
املناســبات الســنوية» 33.ينعكــس العــداء الــذي يحــذر منــه
املراقــب ً
أيضــا ،يف مــؤرش الديمقراطيــة الســنوي الــذي نــره
34
املعهــد اإلرسائيــي للديمقراطيــة ( .)2015الــذي أشــار إىل أن
 ٪36مــن اليهــود اإلرسائيليــن يؤيــدون منظمــة الهافــا اليمينية
املتطرفــة .مــن بــن مظاهــر التطــرف األخــرى ،تدعــم الهافــا
حملــة ضــد الــزواج بــن اليهــود وغــر اليهــود ،عــى أســاس
عقيــدة الحاخــام األرثوذكــي الراديــكايل مئــر كهانــا ،الــذي
أســس قبــل عقديــن مــن وفاتــه ،حــزب كاخ العنــري .نــرت
الهافــا ،التــي تحمــل شــعلة كهانــا ،مؤخـ ًرا عــى موقعهــا عــى
اإلنرتنــت بيانًــا مفــاده أن الجنــود الذيــن أطلقــوا النــار عــى
شــاب فلســطيني أعــزل ،وهللــوا ،وصــوّروا إطــاق النــار،
يســتحقون جوائــز 35،وأن اليئــور عزريــا ،الجنــدي الــذي قتــل
«إرهابيًــا» جريحً ــا مستســلمًا (حوكــم أمــام محكمــة عســكرية
وحُ كــم عليــه بالســجن مــدة  18شــه ًرا) يجــب أن يحصــل
عــى ميداليــة .يف العــام  ،2017رفعــت منظمــات حقــوق
اإلنســان دعــوى عــى مؤســس الهافــا بــن تســيون جوبشــتاين
( ،)Benzion Gopsteinالــذي يرتبــط عمو ًمــا باملنظمــة ،بتهمــة
التحريــض عــى العنــف والعنرصيــة 36.ينعكــس دعــم املنظمات
املتطرفــة املعاديــة للعــرب ً
أيضــا يف نتائــج اســتطالع يف العــام
 2015برعايــة مؤسســة دوف الوتمــان ،أظهــر أن  ٪28فقــط
مــن املراهقــن اليهــود اإلرسائيليــن ،يدينــون العنــف واألعمــال
العدائيــة التــي ترتكبهــا الجماعــات غــر القانونيــة مثــل
منظمــة «تدفيــع الثمــن» 37.تشــمل األنشــطة رمــي الحجــارة
وتدمــر املســاجد وإحــراق الحقــول والبســاتني والتخريــب
والتهديــدات واالعتــداءات الجســدية عــى نشــطاء اليســار
والعــرب اإلرسائيليــنً .
وفقــا لبحــث نــره عــران هالربيــن يف
مؤتمــر الوتمــان يف العــام  ،2016فــإن العنرصيــة هــي القضيــة

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.
األكثــر إثــارة للجــدل التــي تواجــه املعلمــن اإلرسائيليــن،
بعــد العالقــات اليهوديــة العربيــة 38.يقــول هالربيــن إن هــذا
اكتشــاف مقلــق للغايــة ،ألنــه يجــب إدانــة العنرصيــة بشــكل
39
شــامل وبصــورة قاطعــة وأال تكــون موضوعً ــا مثـرًا للجــدل.
إذا كان خطــاب حقــوق اإلنســان يقــع يف طــرف الطيــف
بينمــا يقــع الخطــاب اليهــودي الخــاص يف الطــرف اآلخــر منــه
[داللــة عــى تناقضهمــا الراهــن] ،فــإن االفــراض األســايس
لهــذا املقــال يرتكــز عــى تقريــر مراقــب الدولــة واالســتطالعات
األخــرى املذكــورة أعــاه التــي تعكــس موقــف العقليــة
اإلرسائيليــة املوجــودة عــى الطــرف اآلخــر النقيــض لحقــوق
اإلنســانً .
وفقــا لتقريــر مراقــب الدولــة ،فــإن موقــع الخطــاب
اإلرسائيــي [العنــري] ،يف حــال لــم تتــم موازنتــه بمنظــور
عاملــي يســتند إىل خطــاب حقــوق اإلنســان ،فإنــه ســيؤثر عــى
العالقــات بــن املواطنــن اليهــود والفلســطينيني يف إرسائيــل.
الحــظ أن املنظــور العاملــي يأخــذ يف الحســبان ً
أيضــا التاريــخ
اليهــودي .ويرتتــب عــى ذلــك ،كمــا كتــب املراقــب يف تقريــره،
أن تاريــخ الشــعب اليهــودي يجــب أن يكــون بمثابــة
أمــر قضائــي ،لنتذكــر كل يــوم ،النتائــج الفظيعــة
للعنرصيــة وكراهيــة اآلخــر ]...[ .يجــب أن نســتمر
يف تكــرار دروس املــايض واملخاطــر الكامنــة يف بــذور
العنرصيــة ... .الفكــرة املضللــة القائلــة بــأن «هــذا ال
يمكــن أن يحــدث لنــا «ليــس بإمكانهــا تجــاوز اختبــار
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التاريــخ.
يكمــل بهــذه الــروح ليستشــهد بقــول الرئيــس الســابق
للمحكمــة العليــا ،القــايض أهــارون بــاراك« :إذا حــدث هــذا يف
أملانيــا ،حيــث كانــط وبيتهوفــن وغوتــه ،فيمكــن أن يحــدث يف
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أي مــكان ،حتــى لــو لــم يكــن بهــذه الكثافــة املروعــة».
يف الواقــع ،قــد تشــكل مجموعــة مختــارة مــن مالحظــات
بــاراك أفضــل تعبــر عــن الهولوكوســت كــدرس أخالقــي.
بــاراك ،الــذي ُهــ ِّرب مــن غيتــو كوفنــو اليهــودي يف كيــس
عندمــا كان يف الثامنــة مــن عمــره ،قــال دون تــردد ألحــد

املحاوريــن ،إن أهــوال املحرقــة التــي عاشــها عندمــا كان طفـ ً
ـا
صغـرًا قــد أثــرت عليــه كشــخص بالــغ .لقــد عــززت احرتامــه
لحقــوق اإلنســان ،خاصــة كرامــة اإلنســان كمــا ُخلــق عــى
الصــورة اإللهيــة 42.يف كانــون الثانــي  ،2001أثنــاء الجلســة
االفتتاحيــة ملؤتمــر غــاال يف معهــد فــان لــر يف القــدس ،الــذي
عقــد تحــت عنــوان «حقــوق اإلنســان :منظــور شــخيص»،
لالحتفــال بالذكــرى التســعني لقــايض املحكمــة العليــا الســابق
حاييــم كوهــن ،الــذي شــغل منصــب رئيــس جمعيــة الحقــوق
املدنيــة يف إرسائيــل مــن العــام  1982حتــى العــام ،1988
تحــدث بــاراك برصاحــة نــادرة ،واســتذكر الســنوات التــي
قضاهــا يف غيتــو كوفنــو اليهــودي.
«إن األحــداث املروعــة التــي حصلــت هنــاك ،هــي
أســاس وجهــة نظــري الشــخصية حــول حقــوق
اإلنســان .ألننــي ســألت نفــي مــا الــدرس الــذي تعلمتــه
مــن تلــك األحــداث ،التــي مــررت بهــا؟ صحيــح أننــي
ً
طفــا ،عندمــا دخلنــا الحــي اليهــودي كنــت يف
كنــت
الخامســة مــن عمــري  -ولــدت عــام  - 1936لكنــي
أتذكــر مــا حــدث ،ومــا هــو الــدرس املســتفاد مــن
جيــي ،وربمــا ً
أيضــا األجيــال الالحقــة .يجــب أن أقــول،
إن الــدرس الــذي تلقيتــه ممــا حــدث لنــا يف الغيتــو لــم
يكــن ً
درســا يف الكراهيــة ألولئــك الذيــن فعلــوا بنــا ذلــك،
ولــم يكــن ً
درســا يف خيبــة األمــل أو اليــأس مــن الطبيعــة
البرشيــة ... .كان الــدرس الــذي تعلمتــه مــن تلــك األحداث
عكــس ذلــك تما ًمــا .إنــه درس األهميــة الحاســمة لحيــاة
الفــرد وكرامــة كل واحــد منــا وحريتــه ]...[ .ألنــه إذا
كان هنــاك يشء يميــز الســلوك األملانــي ]...[ ،فهــو رضر
خطــر للبــر واســتخفاف بهــم ،وكرامــة كل شــخص،
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وإنســانيته ،كمــا خلقــت عــى صــورة اللــه.
ثم تابع ً
قائل:
«هــذا الــدرس الشــخيص هــو األســاس لوجهــة نظري
األساســية حــول مركزيــة حقــوق اإلنســان يف حياتنــا،
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بــدءًا مــن الكرامــة اإلنســانية ،والحريــة اإلنســانية يف كل
الــدول ،خاصــة هنــا بيننــا يف إرسائيــل ،دولــة اليهــود -
ألن اإلرضار بالكرامــة اإلنســانية هــو الــذي ميــز ســلوك
األملــان واملتعاونــن معهــم خــال الحــرب العامليــة
الثانيــة .لــن يكــون انتصارنــا كامــاً إذا لــم نضــع يف
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 ً
أيضــا [أرى] أهميــة
ترســيخ هــذه الحقــوق اإلنســانية يف وثيقــة دســتورية،
ســتكون الدســتور الــذي يحظــى باألولويــة عــى كل يشء
وســيلزم جميــع فــروع الحكومــة ،بمــا يف ذلــك الســلطة
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الترشيعيــة.
تثــر مالحظــات مراقــب الدولــة والبيانــات املتعلقــة
بالعنرصيــة يف إرسائيــل ،التســاؤل عــن مــدى اســتيعاب
اإلرسائيليــن ملبــادئ حقــوق اإلنســان .يف أســاس هــذه املبــادئ
هنــاك املقولــة البديهيــة (عــى حــد تعبــر اإلعــان العاملــي
لحقــوق اإلنســان)« ،يولــد جميــع البــر أحــرا ًرا ومتســاوين يف
الكرامــة والحقــوق ».ولكــن الــدرس انقلــب رأس ـا ً عــى عقــب
مــن خــال اإلحصائيــات الدالــة عــى العنرصيــة يف إرسائيــل،
واملتجســدة يف املالحظــات (املذكــورة أدنــاه) مــن قبــل عالــم
االجتمــاع إيــدان يــارون يف مقابلــة حــول دراســته اآلتيــة
( .)2019تابــع يــارون عــى مــدى ثــاث ســنوات تجــارب
الشــبان اإلرسائيليــن الذيــن تجولــوا يف معســكرات بولنــدا،
وخلــص إىل أن الرحــات يف شــكلها الحــايل ،مدفوعــة بأجنــدة
مبســطة مــن االنتقــام والعــدوان ،التــي تجســد روايــة قوميــة
تتعلــق بمنترصيــن عــى عــدو ،عــى أن هــذا العــدو تتحــول
صورتــه األساســية [أي العــدو] مــن النازيــن إىل الــراع
العربــي اإلرسائيــي يف الوقــت الحــارض .بحســب يــارون:
إذا عــاد التالميــذ مــن بولنــدا إىل بالدهــم وقالــوا،
«علينــا قتــل كل العــرب» ،فنحــن لــم ننجــز شــيئًا .إنهــم
يقولــون ذلــك يف صــوت واحــد ،دون أي مشــكلة ،وقــد
أصبــح ذلــك أكثــر رشعيــة يف الســنوات األخــرة  ...مــا
تعلمــوه يف بولنــدا يعــود إىل مــا حــدث لليهــود يف فــرة
معينــة ،وهــم يســتنتجون مــن هــذا أنــه يتعــن علينــا أن
نكــون أقويــاء ونهــزم العــدو .لقــد ســجلت العديــد مــن
الحــوادث يف املــدارس وهنــاك مشــكلة عميقــة للعنرصيــة
هنــاك .عمليًــا ،الرحــات إىل بولنــدا ال تفعــل شــيئًا
عــى اإلطــاق للتعامــل مــع العنرصيــة ،التــي تشــكل
معضلــة خبيثــة يف إرسائيــل .يف اللحظــة التــي تقودنــا

فيهــا الرحلــة إىل التشــدد يف مشــاعر القوميــة ،وتمنحنــا
اإلحســاس بأننــا ضــد العالــم ،نكــون قــد حققنــا عكــس
مــا كنــا نهــدف إليــه تمامًــا .عندمــا تســافر لتتعــرف
إىل نفســك ،ثــم تنظــر يف املــرآة وتــرى وجهً ــا عنرصيًــا
ً
وعنيفــا – إًذا ال بــد وأنــك أخطــأت يف مــكان مــا عــى

الطريــق .هنــاك دروس يحتــاج التالميــذ إىل تعلمهــا يف
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بولنــدا ،لكنهــم ال يصلــون إليهــا يف أغلــب األحيــان.
ملــاذا هــذا «اإلخفــاق» يف إيصــال رســالة حقــوق اإلنســان،
يف بلــد تلعــب فيــه الهولوكوســت مثــل هــذا الــدور العــام
واملهيمــن؟ يســتند النقــد املطــروح أدنــاه إىل فرضيــة شــائعة:
املنظــور الخــاص لتعليــم الهولوكوســت يف إرسائيــل ،يجعــل
مــن املســتحيل اســتخالص الــدرس الــذي تعلمــه أهــارون
بــاراك وأمثالــه .هنــاك عالقــة ســببية بــن طريقــة تدريــس
الهولوكوســت يف إرسائيــل وصــورة الفلســطيني يف ذهــن اليهــود
اإلرسائيليــن ،وموقفهــم تجاهــه .وبحســب عــدد مــن املفكريــن،
فقــد ســاهم هــذا االرتبــاط منــذ الســبعينيات يف اســتمرار
الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني .ســوف أقتبــس مــن علمــاء
اجتمــاع يهــود ومؤرخــي هولوكوســت ،بعضهــم مــن الناجــن
أو أطفــال لناجــن ،معظمهــم إرسائيليــون أو تربطهــم روابــط
قويــة بالدولــة .تحديــد هويتهــم مهــم ألن معظمهــم عــى
ارتبــاط مبــارش بالهولوكوســت؛ حتــى أن بعضهــم جعلهــا
موضوعــه البحثــي األول.
تأتــي بعــض هــذه املــواد مــن منشــورات أكاديميــة؛
وأخــرى مــن مراســات نــرت يف أعمــدة صحيفــة هآرتــس
اإلرسائيليــة .لــم تصــل املناظــرة بــن هــؤالء املؤرخــن أبــدًا
إىل مــا وصــل إليــه األمــر بــن املؤرخــن األملــان يف النصــف
الثانــي مــن الثمانينيــات ،الذيــن تجادلــوا بشــكل رئيــس عــى
صفحــات صحيفــة .Frankfurter Allgemeine Zeitung
مــع ذلــك ،فهــو يرســم بالتأكيــد حــدود النــزاع يف إرسائيــل.

نقد تدريس الهولوكوست في إسرائيل
يركــز النقــد املوجــه ليــاد فاشــيم ،باعتبارهــا الالعــب
الرئيــس يف التثقيــف بالهولوكوســت يف إرسائيــل ،ونقــد الرحالت
التــي تنظمهــا إىل بولنــدا ،عــى الرســائل الخاصــة والقوميــة
التــي تقدمهــا .يقودنــا هــذا النقــد ،الــذي يمكــن إرجاعــه إىل
ســبعينيات القــرن املــايض ،إىل فحــص الهــوة بــن الترصيحــات
التــي تدعــي أن رســائل التوعيــة بالهولوكوســت يف يــاد فاشــيم
هــي رســائل شــبه كونيــة ،واملمارســات التخصيصيــة .يف
مقالتــه النقديــة حــول الروايــة التــي ينقلهــا متحــف يــاد
فاشــيم 46،أشــار عامــوس غولدبــرغ ( )Amos Goldbergمــن

الجامعــة العربيــة ،إىل أن حــوادث اإلبــادة الجماعيــة األخــرى،
لضحايــا غــر يهــود ،والقتــل الجماعــي والعنرصيــة ودور
الجنــاة واملتفرجــن ،يتــم التقليــل مــن شــأنه أو حذفــه ،وهــذا
47
يــرك الزائريــن مــع فهــم ضحــل ج ـدًا للعالــم.
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 الروانديــن أو الغجــر أو الســنتي
أو الكمبوديــون ،إلــخ) إىل الحضــور ،ناهيــك عــن التحــدث يف
احتفاالتهــا التذكاريــة .تشــر هــذه السياســة إىل أن «يــاد
فاشــيم» ال تــرى نفســها عــى أنهــا تمثــل معانــاة إنســانية ،بــل
48
مجــرد تمثيــل لأللــم اليهــودي.
يضيــف غولدبــرغ أن عــدم الحساســية هــذه ،قــد تضاعــف
بدعــوة ممثــي أولئــك الذيــن ارتكبــوا أعمــال عنــف جماعيــة
وحتــى إبــادة جماعيــة .ربمــا كانــت املــرة األوىل الــذي نُــر
فيهــا أول نقــد للنهــج االنطوائــي ليــاد فاشــيم ،وملركــز فيــدال
ساســون الــدويل لدراســة معــاداة الســامية يف الجامعــة العربية،
يف الســبعينيات ،مــن قبــل املــؤرخ أوريــل تــال (.)Uriel Tal
يف اجتمــاع ملجلــس يــاد فاشــيم االستشــاري ،الــذي ناقــش
الجوانــب الترشيعيــة للنازيــة ،لفــت االنتبــاه إىل الحاجــة إىل
النظــر إىل مــا وراء اإلطــار املرجعــي اليهــودي؛ يف هــذه الحالــة
بالــذات ،يجــب النظــر يف القوانــن التــي ســنها النظــام النــازي
ضــد الجماعــات األخــرى.
ال يمكننــا االكتفــاء بمجــرد فحــص مصــدر القوانــن
املعاديــة لليهــود وتطبيقهــا .مــن املناســب ً
أيضــا أن
نتحقــق ممــا إذا كانــت قوانــن مماثلــة ُســنت ضــد
جماعــات أخــرى عانــت مــن التمييــز يف الرايــخ الثالــث.
مــن مصلحتنــا ،ومــا يتطلبــه املنهــج العلمــي منــا،
أن ننظــر إىل املشــكلة اليهوديــة خــال فــرة الرايــخ
الثالــث «الفــرة االشــراكية الوطنيــة يف ســياق مفاهيمــي
49
وســيايس واســع وعــام.
يعكــس محــر االجتمــاع الــذي عقــد يف يــاد فاشــيم يف 12
حزيــران  ،1978ملناقشــة إعــداد كتــاب عــن الصالحــن بــن
األمــم نهجً ــا مشــابهً ا .أراد تــال أن يتضمــن الكتــاب «األهميــة
الرتبويــة العامــة» ،واملعنــى الرتبــوي  -الثقــايف  -اإلنســاني
ملفهــوم التحريــر الــذي يشــمل الجانــب اليهــودي ،وليــس
الجانــب اليهــودي االنعــزايل« .الدافــع اإلنســاني» ،و»تفــ ّرد»
النهــج اإلنســاني ،وحقيقــة أن هــذه الظاهــرة هــي «شــهادة
عــى تفــرد اإلنســان عــى اإلنســان» 50.اســتند الربنامــج
املوصــوف أدنــاه إىل هــذا النهــج املفاهيمــي الواســع واالهتمــام

بأهميتــه التعليميــة .تــويف طــال يف العــام  1984لكــن االنتقــاد
املســتمر للعقليــة اإلرسائيليــة بشــأن الهولوكوســت وآثارهــا
اســتمر.
ظهــرت حجــة فكريــة أخــرى يف الثمانينيــات ،يف مناظــرة
ملجلــة إتــون ،)77 Itton ( 77بعــد أن نــر املفكــر اإلرسائيــي
اليهــودي بوعــاز إيفــرون ( )Boaz Evronمقــاال ً نقديـا ً باللغــة
العربيــة« ،الهولوكوســت :خطــر عــى األمــة» 51.وهــو مقتبــس
أدنــاه مــن النســخة اإلنكليزيــة التــي نُــرت بعــد ذلــك بعام يف
مجلــة الدراســات الفلســطينية« ،الهولوكوســت :تعلــم الــدروس
الخاطئــة» 52.يؤكــد إيفــرون يف املقــال ،أن أم ـ ًرا فظيعً ــا حــدث
للشــعب اليهــودي خــال القــرن العرشيــن :الهولوكوســت،
والــدرس الخطــأ الــذي تعلمــه الشــعب اليهــودي منهــا .هــذا
التصــور للهولوكوســت ،ومعــاداة الســامية ،نتــاج تفســرات
غــر تاريخيــة ،خلــق «عمــى أخالقيًــا» يتجــى يف إنتــاج «معيــار
أخالقــي مــزدوج» 53.نحــن ،الذيــن نبنــي حججنــا الرئيســة
عــى العدالــة والتــزام العالــم تجــاه الناجــن اليهــود ،نــرى
أننــا نمتلــك الحــق يف إقامــة عالقــات مــع أكثــر األنظمــة قمعً ــا،
وإجــراء صفقــات أســلحة مــع أكثــر األمــم حقــارة ،واضطهــاد
غــر اليهــود الذيــن يعيشــون تحــت حكمنــا .ويتــم التعبــر
عــن هــذه املعايــر املزدوجــة تجــاه الفلســطينيني ً
أيضــا.
معظــم اإلرسائيليــن جاهلــون بالعالــم العربــي تما ًمــا .يعتقــد
الكثــرون أن «جميــع األغيــار هــم يشء واحــد» .ويرتتــب عــى
ذلــك أنــه ال يوجــد فــرق بــن الجــئ فلســطيني أُمّ ــي ،وجنــدي
عاصفــة نــازي ،امتلــك أحــدث التقنيــات يف العالــم و ُد ّرب عــى
54
إبــادة الجماعــات واألمــم.
جــاء الــرد عــى إيفــرون مــن عالــم الهولوكوســت يهــودا
بــاور ( ،)Yehuda Bauerالــذي عــى الرغــم مــن رفضــه
للتضليــل املصاحــب لتدريــس الهولوكوســت ،فإنــه كان
الذعً ــا يف انتقــاده إليفــرون ،يف جزئيــة إنــكاره لتفــرد إبــادة
اليهــود الجماعيــة .عــى الرغــم مــن دحــض إيفــرون ،فــإن
تبــادل الــردود هــذا ،لــم يــرك بصمــة عــى تطــور الوعــي
بالهولوكوســت يف إرسائيــل ،عكــس مــا فعلــه املؤرخــون يف
55
أملانيــا بعــد بضــع ســنوات.
اســتمرت هــذه الــروح النقديــة ،التــي كانــت أقــل تحف ً
ظــا
مــن موقــف تــال يف العقــد املــايض ،يف انتقــاد عــدد مــن
األكاديميــن واملحللــن ملجــاالت مختلفــة للوعــي بالهولوكوســت
يف إرسائيــل ،مثــل يهــودا إلكانــا (- )Yehuda Elkana
فيلســوف العلــوم ومديــر معهــد كوهــن لتاريــخ العلــوم
واألفــكار وفلســفتها يف جامعــة تــل أبيــب (- )1991-1981
وهــو أحــد الناجــن مــن الهولوكوســت .يف العــام  ،1988عرض
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دعــوة إلكانــا إلــى نســيان أو حتــى إلغــاء يــوم ذكــرى الهولوكوســت ،بســبب الضــرر
الــذي يلحقــه بالعقليــة اإلســرائيلية ،ال تــزال تتــردد حتــى اليــوم .فــي اآلونــة األخيــرة،
أشــار الصحافــي روجيــل ألفــر ،الــذي تعتبــر مقاالتــه جريئــة إلــى حــد مــا ،إلــى مقــال
ً
إلكانــا ،وهــز اإلجمــاع اإلســرائيلي بمــا ال يقــل عــن تلــك الدعــوة .إذا كان إلكانــا قــد
أوصــى ،قبــل ثالثيــن ً
عامــا ،بــأن ينســى اإلســرائيليون ،فــإن ألفــر يقتــرح إلغــاء يــوم
ذكــرى الهولوكوســت ،ألنــه «فــي إســرائيل ،تعمــل هــذه االحتفــاالت علــى تعزيــز
الصــورة الذاتيــة لــأذى ،وتعزيــز سياســة مناهضــة لإلنســانية.
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إلكانــا قضيتــه يف مقــال يف صحيفــة هآرتــس ،نُــر قبــل يــوم
مــن ذكــرى الهولوكوســت ،ردًا عــى االنتفاضــة األوىل ومحاكمــة
ديمجينجــوك ( .)Demjanjukعندمــا أعيــد نــره يف العــام
 ،2012بعــد وفــاة إلكانــا ،كان ال يــزال صالحً ــا ،تمامًــا كمــا
كان يف املــايض .56ســلط إلكانــا الضــوء  -كمــا إيفــوون  -عــى
التأثــر الرتكيــز الكثيــف عــى الهولوكوســت الــيء عــى العقلية
اإلرسائيليــة .وهــو يشــر ً
أيضــا إىل الصلــة بــن طريقــة تدريس
الهولوكوســت والــراع اليهــودي الفلســطيني ،كأحــد أســباب
كراهيــة اليهــود العميقــة للعــرب .حتــى لــو أنــه كان يعتقــد
يف العــام  1988أن ليــس كل اليهــود يكرهــون العــرب 57،إال
أنــه حــذر مــن أنــه ال يــرى خطــ ًرا أكــر عــى الديمقراطيــة
اإلرسائيليــة مــن الوعــي بكونهــا «الضحيــة األبديــة» الــذي
تُكرســه طريقــة تدريــس الهولوكوســت .التالميــذ الذيــن
تعرضــوا لـــ «صــور تلــك الفظائــع» خــال جوالتهــم اإلجبارية
يف يــاد فاشــيم «قابلــون  ...لتفســرها عــى أنهــا دعــوة للكراهية
«زكــور!» .ويمكــن فهمهــا عــى أنهــا دعــوة لالســتمرار بالكــره
58
األعمــى».
59
ُ
يف «لعنــة النســيان» ،الــذي نــر بعــد نصــف عقــد مــن
مقــال إلكانــا ،أشــار زميلــه يف معهــد كوهــن ،عالــم االجتمــاع
موشــيه زوكرمــان ( ،)Moshe Zuckermannإىل أنــه عــى
الرغــم مــن أهميــة دعــوة إلكانــا وجاذبيتهــا ،فــإن تصويــره
ً
بــدل مــن نســيان
الجــارف يحيــد عــن جوهــر املشــكلة.
الهولوكوســت ،وهــي دعــوة تنبــع مــن نقــد مــرر لتعاليــم
«الزخــور» التخصيصيــة« ،تذكــر!» 60ومصــادرة الهولوكوســت
يف إرسائيــل لصالــح االضطهــاد الحــايل ،كمــا كتــب زوكرمــان
الشــعب اليهــودي - ،وخاصــة الشــعب اليهــودي ،بســبب
ماضيــه كضحيــة لالضطهــاد  -يجــب أن يتــم التذكــر باملعنــى
ً
متطرفــا»
اإلنســاني العاملــي للهولوكوســت ،باعتبــاره «تشــييئًا
للقمــع املطلــق ،الــذي يمكــن للبــر ممارســته ضــد بعضهــم
61
البعــض.

دعــوة إلكانــا إىل نســيان أو حتــى إلغــاء يــوم ذكــرى
الهولوكوســت ،بســبب الــرر الــذي يلحقــه بالعقليــة
اإلرسائيليــة ،ال تــزال تــردد حتــى اليــوم .يف اآلونــة األخــرة،
أشــار الصحــايف روجيــل ألفــر ،الــذي تعتــر مقاالتــه جريئة إىل
حــد مــا ،إىل مقــال إلكانــا ،وهـ ًز اإلجمــاع اإلرسائيــي بمــا ال يقل
عــن تلــك الدعــوة .إذا كان إلكانــا قــد أوىص ،قبــل ثالثــن عا ًمــا،
بــأن ينــى اإلرسائيليــون ،فــإن ألفــر يقــرح إلغــاء يــوم ذكرى
الهولوكوســت ،ألنــه «يف إرسائيــل ،تعمــل هــذه االحتفــاالت عــى
تعزيــز الصــورة الذاتيــة لــأذى ،وتعزيــز سياســة مناهضــة
لإلنســانية ...لقــد ســيطرت قوميــة راديكاليــة عــى عبــادة
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إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت وأنتجــت الرببريــة اإلرسائيليــة».
لكــن رد زوكرمــان عــى إلكانــا يمكــن أن ينطبــق ً
أيضــا
عــى النقــد املعــارص :بــدال ً مــن محــو الهولوكوســت مــن
الذاكــرة ،يريــد زوكرمــان ،إعــادة خطــاب الهولوكوســت
وذاكرتهــا إىل مجــال دروســها التاريخيــة ،وتعليــم أهميــة
العالقــات اإلنســانية والتحرريــة ،وإبــراز الخطــر الكامــن يف
العالقــات القمعيــة 63.تشــر األدبيــات املتعلقــة بالرحــات
املدرســية إىل بولنــدا إىل أن هــدف تدريــس الهولوكوســت الرئيس
هــو تقويــة اقتنــاع التالميــذ ـ باســتثناء فــرات تــويل شــوالميت
ألونــي وأمنــون روبنشــتاين يف وزارة التعليــم ـ بــأن دولــة
إرسائيــل رضوريــة لبقــاء اليهــود .لهــذا الســبب تــم التأكيــد
عــى الرســائل القوميــة ،وأصبحــت الرحــات الســنوية إىل بولندا
تتويجً ــا للعمليــة التعليميــة 64.يف الواقــع ،يفرتض عالــم االجتماع
أوري رام ،الــذي يكتــب عــن الذاكــرة والهويــة اإلرسائيليــة ،أن
اســتغالل الهولوكوســت للرتويــج لألهــداف الصهيونيــة بــدال ً
مــن اســتخالص دروس عامليــة هــو عنــر متأصــل يف التخــي
التدريجــي والعــام عــن القيــم اإلنســانية يف إرسائيــل 65.جــاءت
الحكومــات وذهبــت وقتــل رئيــس وزراء منــذ رد زوكرمــان
عــى إلكانــا ،واســتمرت االنتقــادات يف األلفيــة الجديــدة ،ملقيــة
ضــوءًا قويًــا عــى الطريقــة التــي يؤثــر بهــا الوعــي اإلرسائيــي

يســلط عالــم االجتمــاع اإلســرائيلي إيــدان يــارون الضــوء ،علــى نتائــج تدريــس
الهولوكوســت مــن منظــور فــردي (صــدر فــي  .)2019خلــص إيــدان ،الــذي درس
الرحــات إلــى بولنــدا علــى مــدى ثــاث ســنوات ،إلــى أن الرحــات 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.

بالهولوكوســت عــى طبيعــة الــراع  -لدرجــة أنــهً ،
وفقــا لعالم
السياســة أري نــاؤور ،ال ينتــج فقــط معيــا ًرا أخالقيًــا مزدوجً ــا،
عــى حــد تعبــر إيفــرون ،أو «الكراهيــة» ،كمــا صاغهــا إلكانــا،
لكنــه يجعــل مــن املســتحيل تما ًمــا وضــع حــد للــراع.
يف مقــال نُــر يف العــام  ،2003يُظهــر نــاؤور أن
الهولوكوســت ال تخلــق فقــط العــداء تجــاه الفلســطينيني ،لكــن
ً
أيضــا كيــف تُســتخدم «دروس الهولوكوســت» منــذ عــام 1967
إلحبــاط الجهــود املبذولــة لتحقيــق الســام بــن إرسائيــل
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والفلســطينيني.
ال يــزال هنــاك تصــوران بديــان لتأثــر الهولوكوســت:
أحدهمــا يرفــض النســيان ،لكنــه يدعــو اإلرسائيليــن إىل التخــي
عــن مفهــوم التفــرد ،والتقــدم نحــو االنفتــاح عــى معانــاة
الجماعــات األخــرى وحقوقهــا؛ التــي قدمتهــا يــاد فاشــيم يف
خدمــة وزارة الرتبيــة والتعليــم.
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 فاشــيمَ ،
وص َفعــه كبــار
املؤرخــن يف املؤسســة .لكــن هــذا التبــادلً ،
أيضــا ،بــدا وكأنــه
يحــدث يف الفــراغ ولــم يصــل إىل مرتبــة «شــجار املــؤرخ».
يف إحــدى مقاالتــه النقديــة« ،كانــت يــاد فاشــيم مقــرة
يف أداء واجباتهــا» 67،رفــع املــؤرخ دانيــال بالتمــان ،أصابــع
االتهــام إىل الســلطة املركزيــة لتعليــم الهولوكوســت يف إرسائيــل،
التــي ،حســب قولــه« ،تلعــب دو ًرا يف التالعــب بكــره األجانــب»
مــن خــال تعزيــز «التفــرد» اليهــودي» ،بــدال ً مــن التأكيــد
عــى «القواســم املشــركة» مــع عمليــات اإلبــادة الجماعيــة
والقتــل الجماعــي للشــعوب األخــرى .يف رد مشــرك عــى
بالتمــان ،تجــادل دينــا بــورات ،املؤرخــة الرئيســة يف يــاد
فاشــيم ،ودان ميتشــمان ،مديــر املعهــد الــدويل ألبحــاث
الهولوكوســت يف املؤسســة نفســها ،بــأن العنــارص األساســية

لبحــوث اإلبــادة الجماعيــة ،تفــرز افرتاضــات حــول أنمــاط
معينــة مــن الســلوك . .ومــع ذلــك ،وعــى الرغــم مــن أهميتهــا،
فإنــه ال يمكــن تطبيــق هــذه األنمــاط الشــائعة عــى حالــة
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الهولوكوســت.
هــذه اإلجابــة محــرة ،فاملؤيديــن لدراســة مقارنــة
للهولوكوســت ،ال يتبنــون بحثًــا أو برنامجً ــا تعليميًــا تكــون
طبيعتــه عامليــة ،للدرجــة التــي يتغــاىض فيهــا عــن دراســة
حالــة الشــعب اليهــودي .إنهــم ببســاطة يوصــون بتوســيع
منظــور اإلبــادة الجماعيــة الشــامل وتعميقــه .عــاوة عــى
ذلــك ،يُظهــر رد بــورات وميتشــمان ،ازدرا ًء للبحــث التحليــي
الــذي يتعامــل مــع أســئلة الســياق و»ملــاذا» ،عــى عكــس
البحــث الوصفــي ،الــذي يتعامــل مــع األســئلة التــي يمكــن
قياســها بطريقــة إيجابيــة وتتعلــق بـــ «كيــف» و «مــاذا» و
«كــم العــدد» .توضــح الدراســة التاريخيــة املؤثــرة لكريســتوفر
براوننــج عــن الهولوكوســت ميــل «النــاس العاديــن» إىل «اتبــاع
القطيــع» .يف فحصــه ألنشــطة كتيبــة الرشطــة االحتياطيــة
 101التابعــة للنازيــة  ،69 Ordnungspolizeiيلفــت براوننــج
االنتبــاه إىل النمــط الســلوكي املوثــق يف الدراســة النموذجيــة
لســتانيل ميلجــرام ،التــي أجريــت قبــل نحــو  30عامًــا مــن
نــر كتــاب براوننــج ،ويتأمــل فيهــا ميــل النــاس التبــاع
األوامــر دون ســؤال بطريقــة قــد تدفــع البــر العاديــن
للقيــام بأعمــال مدمــرة «لآلخــر» ..لكــن بــدال ً مــن تحديــد
إمكانــات جميــع البــر التبــاع القطيــع ،يتــم ربطهــا بطبيعــة
الضحيــة أو املعتــدي.
يســلط عالــم االجتمــاع اإلرسائيــي إيــدان يــارون الضــوء،
عــى نتائــج تدريــس الهولوكوســت مــن منظــور فــردي (صــدر
يف  .)2019خلــص إيــدان ،الــذي درس الرحــات إىل بولنــدا
عــى مــدى ثــاث ســنوات ،إىل أن الرحــات يف نســقها الحــايل
مدفوعــة بأجنــدة انتقاميــة مبســطة ووحشــية ،تجســد روايــة
قوميــة عــن االنتصــار عــى العــدو ،الــذي يتجســد يف نهايــة
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املطــاف يف النازيــة .وهــو يرتجــم الــراع العربــي اليهــودي
يف الوقــت الحــارض .يبــدو أن هــذا االتجــاه يتوافــق مــع نــرة
املديــر العــام لــوزارة التعليــم بشــأن الرحــات املدرســية
إىل بولنــدا ،والتــي تنــص عــى أن هدفهــم «تعزيــز شــعور
الطــاب باالنتمــاء إىل الشــعب اليهــودي وارتباطهــم برتاثهــم
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وأجيالهــم».
يأتــي هــذا الرتكيــز عــى حســاب أجــزاء أخــرى يف
النــرة ،بمــا يف ذلــك اإلشــارة إىل «الــدرس العاملــي لاللتــزام
بالحفــاظ عــى الديمقراطيــة وحمايتهــا ومكافحــة كل أشــكال
العنرصيــة»ّ 71.
ترســخ دراســة موشــيه زيمرمــان للتصــورات
اإلرسائيليــة عــن الهولوكوســت ( ،)2014التــي اقتبســت منهــا
يف بدايــة هــذا املقــال ،واملقالــة الــذي كتبهــا عالــم االجتمــاع
موشــيه زوكرمــان ( )1993املشــار إليــه أعــاه ،ترســخان
الرؤيــة اإلرسائيليــة الســائدة للهولوكوســت بالطريقــة التــي
يتــم تقديمهــا.
كمــا أوضــح زيمرمــان ،فــإن علــم االجتمــاع املهيمــن
يف إرسائيــل يربــط بــن أيديولوجيــا النظــام النــازي ككل
وتطبيقاتــه العمليــة ،مــن البدايــة إىل النهايــة – انتهــاك حقــوق
اإلنســان ،وحتــى القــرار النهائــي بالقتــل ً
خنقــا بغــاز Zyclon
 B72يف أوشــفيتز-بريكيناو – يضعهــا كلهــا تحــت تســمية
واحــدة هــي «الهولوكوســت» .يعمــل هــذا التعريــف للنظــام
بشــكله النهائــي كتكتيــك ملنــع مناقشــة إي مقارنــة لخصائــص
االشــراكية القوميــة ،قبــل أن تــرع يف عمليــة القتــل الجماعي.
يعــود ســبب هــذا التمثيــل إىل املحاولــة اإلرسائيليــة ،تجنــب
مناقشــة مواضيــع مرتبطــة بحقــوق اإلنســان ،التــي تنتهكهــا
املعاملــة اإلرسائيليــة للفلســطينيني:
والنتيجــة تــؤدي ً
أيضــا 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
تمايــ ًزا حــول أساســيات النازيــة .يف الحقيقــة هــذا التهــرب،
هــو نتيجــة ثانويــة لهــدف ســيايس :إذا كانــت النازيــة
وأوشــفيتز هــي الــيء نفســه ،فــا يشء أقــل مــن أوشــفيتز
جديــد ،يمكــن مقارنتــه باملــايض النــازي .بعبــارة أخــرى،
تظــل العنرصيــة والسياســات العنرصيــة وحتــى االضطهــاد
والتطهــر العرقــي خــارج نطــاق املقارنــة بالنازيــة .لوضعهــا
يف الطريقــة اإلرسائيليــة الشــعبية :كيــف يمكــن مقارنــة
العنــارص األيديولوجيــة اإلرسائيليــة ،بالتطبيقــات النازيــة  -هــل
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لدينــا أوشــفيتز؟.
يشــر زوكرمــان إىل الرتكيــز عــى اإلبــادة الجماعيــة،

بــدال ً مــن فهــم املســار الــذي أدى إليهــا ،بمصطلــح« :الســبب
النهائــي» 74.أي أن التفســر القيــايس العــام ،الــذي يصــوغ
أفــكار اإلرسائيليــن والــدروس املتبعــة يف املــدارس ،تفهــم
النازيــة مــن حيــث نتائجهــا وليــس جوهرهــا .تقلــل هــذه
القــراءة الشــعبية وليــس الجوهريــة ،من جوهــر الهولوكوســت،
بــدال ً مــن الفهــم األســايس لــه ،تُ ـدَرس 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
فــرع مــن فــروع األيديولوجيــا الفاشــية .يمكــن ألي شــخص
أن يشــغل مناصــب اشــراكية وطنيــة دون أن يكــون معاديًــا
للســاميةً .
وفقــا لتــال« :آرثــر مولــر فــان دن بــروك ،وأوزوالــد
شــبنجلر ،وكارل شــميت ،وإرنســت كريــك ،وإرنســت يوينجــر
 ســاهموا جميعً ــا يف تأســيس النازيــة ،لكــن معــاداة الســامية75
لــم تكــن جــزءًا مــن دعوتهــم األساســية».
كذلــك لــم تُظهــر الفاشــية اإليطاليــة مالمــح عنرصيــة
حتــى العــام  ،1938لكــن أسســها الرئيســة ،جعلــت مــن
املمكــن تبنــي قوانــن معاديــة لليهــود يف  6ترشيــن األول مــن
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ذلــك العــام.
يــر زوكرمــان عــى أن تجاهــل املعايــر الفاشــية للنازيــة،
والنظــر إليهــا عــى أنهــا تتجســد حرصيًــا يف اإلبــادة الجماعيــة
– يجعــل مــن املمكــن تجاهــل العنــارص الفاشــية الجوهريــة
التــي ال يفتقــر إليهــا املجتمــع اإلرسائيــي ،مــن جهــة ،ويمكــن
أن يعمــل عــى تربيــر خصوصيــة الدولــة ،مــن جهــة أخــرى:
ً
مطلقا مــع املعنى
بهــذا املعنــى ،لــم تتعامــل إرسائيــل
العاملــي للهولوكوســت ،باعتبــاره حدثًــا تاريخيًــا فري ـدًا
يتجــاوز اليهــود ،ولكنــه ُخصــص بطريقــة وظيفيــة،
مــن أجــل تنفيــذ أهــداف أيديولوجيــة  -أهــداف هــي يف
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األســاس غريبــة عــن الجوهــر العاملــي نفســه.
يعتــر التمثيــل الكامــل للنازيــة بـــ «الحــل النهائــي» ،الذي
يُنظــر إليــه عــى أنــه فريــد مــن بــن جميــع حــاالت اإلبــادة
الجماعيــة األخــرى ،جــزءًا 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
معــاداة الســامية بإيديولوجيــات مماثلــة ،كاألنثروبولوجيــة
االجتماعيــة والداروينيــة العرقيــة ،التــي يمكــن تحديدهــا

يف حــاالت اإلبــادة الجماعيــة األخــرى» 78.وهكــذا أصبــح
هنــاك حاجــة لشــكل مختلــف مــن التفكــر والكتابــة عــن
الهولوكوســت» 79مــن خــال الحفــاظ عــى نمــوذج التفــرد
وإدامتــه ،ويــاد فاشــيم تجعــل مــن الصعــب ظهــور مقاربــات
جديــدة:
ســواء كانــت اتجاهــات تعليميــة أو سياســية أو
شــعبية ،متأثــرة بالــراع اإلرسائيــي -الفلســطيني الــذي
يجــب أن يؤخــذ بعــن االعتبــار ،فضــاً عــن زيــادة
التطــرف العنــري القومــي للمجتمــع اإلرسائيــي،
حيــث يســتخدم السياســيون والشــخصيات العامــة
الهولوكوســت لتربيــر سياســة الحكومــة الوحشــية... .
كل هــذه تشــكل عــى أقــل تقديــر عقبــات ،أمــام تطويــر
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أبحــاث هولوكوســت متكاملــة ومتوازنــة يف إرسائيــل.
كمــا نــرى ،ال ينفصــل العالــم األكاديمــي عــن املوقــف
الشــعبي العــام ،وتنطبــق عليــه ً
أيضــا كيفيــة تأثــر التعليــم
عــى عالقــة الجماعــة اليهوديــة بالفلســطينيني واملواطنــن
العــرب يف إرسائيــل .ملــاذا؟ ســأحاول فيمــا يأتــي تقديــم إجابــة
لذلــك.

الخوف أو الالمباالة:
ما الذي يكمن وراء هذا السلوك؟
يملــك النقــد األكاديمــي لبنــاء الوعــي بالهولوكوســت يف
إرسائيــل ،ثــاث بــؤر متصلــة :الرتكيــز النقــدي األول يأخــذ
قضيــة غــرس الخــوف يف املجتمــع اإلرسائيــي عــن طريــق
املقارنــات املزعجــة بــن الهولوكوســت والتهديــدات املعــارصة.
أمــا الثانــي فيتعلــق ببنــاء إرسائيــل كمجتمــع ضحيــة .والثالث،
متعلــق باآلخريــن ،ويهتــم بوجهــة النظــر الخاصــة ،التــي
تمنــع املقارنــة التحليليــة بمعانــاة الضحايــا اآلخريــن .هــذه
البــؤر الثــاث ،التــي تحــدد الــروح اإلرسائيليــة ،تجعــل مــن
املمكــن تحويــل التاريــخ إىل أداة لتعزيــز الروابــط مــع الدولــة.
تُعـ َّرف 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.
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باإلشــارة إىل بحــث أالن دوتــي ،يزعــم أفراهــام ســيال
وألــون كاديــش أن الــروح اإلرسائيليــة ،قبــل والدة إرسائيــل
وبعدهــا ،تحــدد الهولوكوســت عــى أنهــا أحــدث وأقــى
فصــل مــن فصــول التاريــخ الطويــل؛ ويربــط الخطــاب
الســيايس التهديــدات العربيــة ضــد إرسائيــل مــرا ًرا وتكــرا ًرا،
بذكــرى الهولوكوســت .عــى خلفيــة االنتفاضــة الفلســطينية

الثانيــة وخاصــة الهجمــات االنتحاريــة الفلســطينية املتكــررة
عــى اليهــود ،عــززت اإلشــارات املتكــررة إىل الهولوكوســت
والذكريــات املرتبطــة بهــا ،صــورة اليهــود اإلرسائيليــن
ألنفســهم ،عــى أنهــم ضحايــا .يف الوقــت نفســه ،التزمــت
إرسائيــل الصمــت حيــال دورهــا بالتســبب يف نــزوح أكثــر من
نصــف الســكان الفلســطينيني مــن املنطقــة التــي ســيطرت
عليهــا ،والتــي تــم التعبــر عنهــا عــى أنهــا اســراتيجية
رضوريــة لبنــاء الدولــة ،مــن أجــل حمايــة ســمعة الدولــة
عامليًــا 82.تســمح روح الضحيــة اليهوديــة ،كمــا أظهرهــا
بحــث دانييــل بــار تــال وعــران هالربيــن 83،لإلرسائيليــن
بتنصيــب أنفســهم يف دور الضحيــة ،أثنــاء تفســرهم للحيــاة
الفوضويــة الناتجــة عــن الــراع املســتمر .قــد تكــون هــذه
الحاجــة طبيعيــة ،لكنهــا تلــوث العقــل بمعلومــات مشــوهة،
وتــرر الــراع ،وتصــور الجماعــة عــى أنهــا نقيــة ،بينمــا
تنــزع الرشعيــة عــن العــدو .الخــوف واألمــل خيــاران إلدارة
املجتمــع.
غالبًــا مــا يســتخدم الخــوف ،يف إدارة املجتمعــات التــي
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.عــاوة عــى ذلــك،
بمــا أن القصــة الجماعيــة تفــرض دو ًرا أكثــر مركزيــة،
فــإن الخــوف املرتبــط باألحــداث الفرديــة والجماعيــة ينمــو،
واألمــل يتضــاءل .واســتنادا ً إىل الحجــة النظريــة للعالقــة بــن
الخــوف ومظاهــر العــدوان ،فــإن مصــدر العــدوان املعــر
عنــه يف تصــور اليهــود اإلرسائيليــن للفلســطينيني العــرب،
هــو يف الحقيقــة الخــوف 87.يتــم اســتغالل القلــق الجماعــي
عــى املســتوى الســيايس ،الــذي يســعى إىل إدامــة شــعلة
الــراع مــن خــال عوامــل مختلفــة ،مرتبطــة بالتنشــئة
االجتماعيــة ،بينمــا يخلــق ارتبا ً
طــا وهميًــا بــن املــايض
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والحــارض.
وعــى الرغــم مــن أن ذلــك املقــال ال يشــكك يف الــدور
االســتغاليل للرتهيــب يف املجتمــع اليهــودي اإلرسائيــي ،ويدعــم
الثــروة األدبيــة حــول دور «وعــي الضحيــة» ،فإنــه يوجــه
تركيــزه نحــو عالــم أقــل تســامحً ا .ويشــدد عــى الدوافــع
األخــرى التــي يســتغلها املســتوى الســيايس والعديــد مــن
الفاعلــن االجتماعيــن لغــرس إيمانهــم ،الــذي أصبــح الخطــاب
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الســائد يف املجتمــع اإلرسائيــي ،بــأن الســام غــر ممكــن.
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لكــن «المحــو» اإلســرائيلي ليــس بالضــرورة نتيجــة الخــوف .فــي المقالــة المذكــورة
أعــاهً ،
بنــاء علــى تحليلــه للرســائل التربويــة التــي نقلهــا متحــف يــاد فاشــيم
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
يقــول النرجســي أو الشــوفيني حتــى) يتــم تصغيــره أو محــوه ً
تمامــا.
بــدال ً مــن ذلــك ،يوجــه هــذا املقــال االنتبــاه إىل نزعــة
أخــرى تطــورت ديالكتيكيًــا بســبب غيــاب اآلخــر يف تعليــم
الهولوكوســت يف إرسائيــل ،ومــن مشــاعر التميــز والتفــرد،
والتعاطــف الجمعــي مــع الــذات ،إىل جانــب الالمبــاالة بشــأن
معانــاة الضحايــا اآلخريــن .يقــرح الطبيــب النفــي يــارس
الدبــاغ بــأن الوصــف األكثــر دقــة للســلوك اإلرسائيــي ليــس
التجــرد مــن اإلنســانية ،بــل «املحــو»،
حيــث يتــرف الجانــي كمــا لــو أن الضحيــة غــر
موجــودة ببســاطة ،أو ميتــة نفســياً ،أو خاليــة مــن
الــذات .ال يبــدو أن هــذا اإلحســاس باملحــو النفــي
ظاهــرة شــخصية.
ال يبــدو أن الجنــدي اإلرسائيــي ينظــر إىل الشــخص
بعقلــه ،ويتــم التعامــل مــع الضحيــة الفلســطينية كمــا
90
لــو كانــت شــيئًا ماديًــا بــا روح.
لكــن «املحــو» اإلرسائيــي ليــس بالــرورة نتيجــة الخــوف.
يف املقالــة املذكــورة أعــاه ،بنــا ًء عــى تحليلــه للرســائل الرتبوية
التــي نقلهــا متحــف يــاد فاشــيم للهولوكوســت ،يدعــي
91
عامــوس غولدبــرغ أن وجهــة النظــر «القائمــة بذاتهــا»
التــي عــر عنهــا يــاد فاشــيم ،تمنــع الروايــة اليهوديــة مــن
االعــراف بــأي «آخــر» :كل “آخــر» يف التاريــخ يتعــارض
مــع الــرد املنغلــق واملكتفــي بذاتــه (حتــى يمكــن للمــرء أن
يقــول النرجــي أو الشــوفيني حتــى) يتــم تصغــره أو محــوه
تما ًمــا .92هنــاك عالقــة ســببية بــن هــذه الحالــة الذهنيــة ،التي
طورهــا العامــل الرتبــوي ،و «محــو» الفلســطينيني مــن الوعــي
اإلرسائيــي :يقــول غولدبــرغ« :تســتخدم الهولوكوســت لدحــض
أي نقــد لنكبــة  1948أو الحرمــان واالنتهــاك الجســيمني
لحقــوق الفلســطينيني األساســية ،اإلنســانية والجماعيــة
93
والفرديــة».
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الخالصة
تتبــن مــن املعلومــات املقدمــة هنــا ،الحاجــة إلعــادة
دراســة االتجــاه الجديــد لفصــل تدريــس حقــوق اإلنســان عن
الهولوكوســت .يف هــذا الســياق ،هنــاك حاجــة للبحــث النوعــي
الــذي يقــارن إىل أي مــدى يجــد اليــوم املعلمــون ومرشــدو
الشــباب خــارج إرسائيــل ،حيــث تُــدَرس الهولوكوســت يف
ســياق متقاطــع مــع حقــوق اإلنســان ،صعوبــة يف االســتمرار
بذلــك .عــى أن يُفحــص مــدى تأثــر الــراع اإلرسائيــي
الفلســطيني ،عــى عمــل املعلمــن يف املــدارس واملتاحــف،
وكيــف يــؤدي إىل فصــل تربــوي للموضوعــات املرتبطــة
تاريخيًــا .إىل جانــب الدراســة النوعيــة ،يجــب أن يجــري مثــل
هــذا البحــث مقارنــة نصيــة ،للخطــاب الــذي تعامــل مــع
الهولوكوســت اليــوم ،ويف املــايض ،يف تلــك البلــدان .بالنســبة
إلرسائيــل ،املطلــوب هــو دراســة تقيــس وعــي املواطنــن
اليهــود اإلرسائيليــن ،للصلــة بــن انتهــاك حقــوق اإلنســان
والفــرة النازيــة.
ســلط هــذا املقــال الضــوء عــى الالمبــاالة بــل وحتــى
العنرصيــة تجــاه العــرب يف إرسائيــل ،نقـاً عــن مراقــب الدولــة
وتقاريــر أخــرى ،أشــارت إىل توافــق عــام وواســع ،مــع مثــل
هــذه املواقــف .كمــا لوحــظ التوتــر بــن التجربــة الســابقة
الضطهــاد الجماعــات اليهوديــة ،وفقــدان الحساســية الحــايل
اتجــاه اآلخــر ،يف بلــد تأســس نيابــة عــن تلــك الجماعــات.
ومــع ذلــك ،فــإن البحــث النوعــي مطلــوب إلثبــات الصلــة بــن
التوعيــة بالهولوكوســت وانعــدام الحساســية اإلرسائيليــة تجــاه
الفلســطيني واآلخــر ،التــي وصفهــا مراقــب الدولــة رصاحــة بـ
«العنرصيــة» ،ويجــب أن يطــرح هــذا البحــث أســئلة مرتبطــة
بــدرس الهولوكوســت وتصويــره اآلخــر بشــكل عــام والعــرب
بشــكل خــاص .عــى الدراســة أن تبحــث يف تعريــف املعانــاة،
والقــدرة عــى االعــراف باملعانــاة كبعــد عاملــي يؤثــر عــى
جميــع البــر.

كمــا يجــب دراســة مــا إذا كان األشــخاص الذيــن أجريــت
معهــم املقابــات يف إرسائيــل يملكــون مواقــف عنرصيــة،
والكيفيــة التــي تُــرر فيهــا العنرصيــة ،يف ضــوء التجربــة
املأســاوية للشــعب اليهــودي يف القــرن العرشيــن .يتضمــن
ذلــك تحديــد مــا إذا كان األشــخاص الذيــن قوبلــوا يعرفــون
الربنامــج األيديولوجــي النــازي ملعــاداة الســامية ،كشــكل مــن
أشــكال العنرصيــة ،ومــا إذا كانــوا عــى درايــة بالعنــارص
النظريــة واأليديولوجيــة التــي اســتخدمتها النازيــة باإلضافــة
إىل كراهيــة اليهــود ،وإمكانيــة وجودهــم خــارج القضيــة
التاريخيــة املعنيــة ،بــن جنــاة آخريــن.
ســيكون مــن الجيــد معرفــة الطريقــة التــي يربــط فيهــا
نشــطاء حقــوق اإلنســان ،بــن الهولوكوســت وحقــوق البــر

اآلخريــن ،ســواء كانــوا الجئــن يف أوروبــا ،أو مهاجريــن يف
ً
عمــال مهاجريــن يف
الواليــات املتحــدة ،أو فلســطينيني أو
94
إرسائيــل.
مــن الناحيــة الرتبويــة ،يــويص املقــال بتعزيــز االتجاهــات
اإلنســانية التــي كانــت موجــودة سـ ً
ـابقا يف إرسائيــل ،وتعزيــز
االتجاهــات اإلنســانية املوجــودة حاليًــا والتــي ذُكــرت أعــاه.
يجــب أن يكشــف املنهــاج التعليمــي للطــاب ،الجوانــب املعقــدة
لأليديولوجيــة القوميــة االشــراكية ،وال يكتفــي بخطــاب
معــاداة الســامية .هــو بحاجــة إىل التعمــق يف دور الجنــاة،
ووســائل اإلقنــاع التــي اســتخدموها ،وأهميــة القيــم اإلنســانية
والديمقراطيــة.
(ترجمها عن اإلنكليزية مايا أبو الحيات).
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دراسات

وليد حباس

*

االستعمار االستيطاني ونظريات الحدود/التخوم:
ً
نحو إطار تحليلي يفتح آفاقا بحثية جديدة

مقدمة
يف الخارطــة الشــهرية املرفقــة أعــاه ،تتقلــص مســاحة
فلســطني الخــراء ،وتنكمــش ،ثــم تتشــظى ،لتبــدو جــز ًرا
معزولــة ومتفرقــة ومحاطــة بإرسائيــل الكــرىَ .ق َ
صد راســمو
*

باحــث يف املركــز الفلســطيني للدراســات اإلرسائيليــة -مــدار ،وطالــب
دكتــوراه يف دائــرة علــم االجتمــاع واألنثروبولوجيــا يف الجامعــة العربيــة
يف القــدس .راجــع منشــوراته األكاديميــة عــى https://orcid.org/0000-
.0002-9516-6550

هــذه الخارطــة ،اإلشــارة إىل التحــوالت يف حــدود «دولــة»
فلســطني مــن فلســطني املتخيلــة قبيــل وعــد بلفــور ()1917
وصـ ً
ـول إىل مــا تبقــى مــن «دولــة» فلســطني بعــد انهيــار
مفاوضــات أوســلو للســام ،وتجميــد الحيــز الــذي تســيطر
عليــه الســلطة الفلســطينية عنــد حــدود مناطــق «أ» و «ب»
وقطــاع غــزة .لكــن ،عنــد االنتقــال مــن الخارطــة الورقيــة
(ذات التفكــر الدوالنــي) إىل الواقــع املعــاش (حيــث تتعقــد
الحيــاة االجتماعيــة تحــت االســتعمار) ،فــإن هــذه الخارطــة
ستكشــف عــن طبقــات عــدة مــن الحــدود التــي تتشــابك
يف منطــق فعلهــا ،لتحــول فلســطني إىل واحــدة مــن أكثــر
املناطــق تعقي ـدًا مــن حيــث نظــام الحــدود املفــروض؛ ومــن
هنــا تنبــع أهميــة دراســات الحــدود (.)border studies
عــى الرغــم مــن أن دراســة الحــدود كانــت قــد بــدأت
ً
حقــا دراســيًا ينتمــي إىل العلــوم الجغرافيــة،
باعتبارهــا
أو الجغرافيــا السياســية ،فإنهــا تحولــت ،منــذ بدايــة
التســعينيات مــن القــرن املــايض إىل حقــل درايس عابــر
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لالختصاصــات ،يفــرز باســتمرار أســئلة تعتــر يف صميــم
علــم االجتمــاع ،واألنثروبولوجيــا ،واالقتصــاد الســيايس،
1
والعلــوم السياســية ،وعلــم القانــون ،واإلدارة ،وغريهــا.
تكمــن أهميــة العــودة إىل دراســات الحــدود يف اآلتــي)1 :
النظــام الحــدودي اإلرسائيــي هــو بنيــة مفروضــة (top-
 )down structureلكنهــا ديناميكيــة متغــرة باســتمرار،
وبالتــايل ،مــن شــأن فهــم هــذه البنيــة أن يلقــي املزيــد مــن
الضــوء عــى خصوصيــة االســتعمار االســتيطاني الصهيونــي
مــن جهــة ،وعــى أوجــه التشــابه والتقاطــع بينــه وبــن
مشــاريع االســتعمار األخــرى )2 .نظــام الحــدود اإلرسائيــي
ال يجــب أن يعتــر مجــرد بنيــة مفروضــة مــن األعــى بشــكل
مســتقل وغــر خاضعــة لتحديــات واســتئنافات الفلســطينيني
( ،)bottom-up encountersوبالتــايل ،مــن شــأن فهــم
أنمــاط الرصاعــات ،والتشــابكات ،والتفاعــات بــن البنيــة
الحدوديــة والســكان الفلســطينيني ،أن يلقــي املزيــد مــن
الضــوء عــى حيــاة الفلســطينيني تحــت االســتعمار.
ويف ســياق مــروع االســتعمار االســتيطاني ،تنشــأ عالقــة
معقــدة بــن املسـ ِ
ـتعمر (املســتوطن) واملســتعمَ ر (األصالنــي)
واألرض (موضــوع الــراع الرئيــس) .ال يجــب أن نــرع يف
تحديــد معالــم هــذه العالقــة الثالثيــة املعقــدة بــدون العــودة
للحقائــق اإلمبرييقيــة يف ديناميكيتهــا وتغريهــا الالمتناهــي.
ِ
املســتعمر؛ أدواتــه
ركــزت بعــض األدبيــات عــى جانــب
يف االســتحواذ عــى األرض ،والبطانــة األيديولوجيــة التــي
يوظفهــا ،وتناقضاتــه الداخليــة ،وبنائــه الدوالنــي (دراســات
االســتعمار االســتيطاني) .ركــز البعــض اآلخــر مــن األدبيــات
عــى جانــب املســتعمَ ر ،وكيــف يعيــد ،أو ال يعيــد ،إنتــاج
أصالنيتــه ،وقدرتــه عــى املقاومــة ،وغريهــا (دراســات
األصالنيــن) .تحــاول هــذه املقالــة أن تركــز عــى األرض
(املوضــوع األســايس لالســتعمار االســتيطاني) بحيــث تنظــر
إىل عالقــة املسـ ِ
ـتعمر واملســتعمَ ر ،وتشــابكاتها ،والرتاتبيــات
العاموديــة التــي تنتجهــا ،وتناقضاتهــا ،مــن خــال فهــم
ِ
املســتعمر الحــدود لبنــاء عالقتــه مــع
كيــف يســتخدم
املســتعمَ ر.
يقــرح علينــا منظــرو دراســات الحــدود ّأل ننظــر
إىل الحــدود باعتبارهــا خ ً
طــا ثابتًــا يفصــل بــن «هنــا»
و«هنــاك» (حــدود جغرافيــة) أو بــن «األنــا» و»اآلخــر»
(حــدود اجتماعيــة  -عرقيــة ،دينيــة ،إثنيــة ،قوميــة ...إلــخ).
وإنمــا يجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا بنيــة (،)structure
بمعنــى أن الحــدود تتحــول إىل «ناظــم عالقــات» بــن
الطرفــن ،ويتــم مــن خاللهــا إعــادة إنتــاج «هنا»»/األنــا»

يف عالقتــه مــع «هناك»«/اآلخــر» بحيــث يســتقي كل طــرف
هويتــه مــن طبيعــة العالقــة التــي تربطــه مــع الطــرف
الثانــي ( ،)relationismوليــس مــن خــال ســمات جوهريــة
متأصلــة يف كل طــرف ( .)essentialismوهــذه العالقــة
2
تنظمهــا الحــدود.
لكــن يجــب التوضيــح منــذ البدايــة ،بــأن الحــدود كناظــم
لعالقــة رصاعيــة بــن «هنا»«/األنــا» و«هناك»»/اآلخــر»،
ليســت حــدودًا أفقيــة ( )horizontal divisionsخاليــة
مــن الرتاتبيــات االجتماعيــة ،وعالقــات القــوة ،والســيطرة،
والهيمنــة .فالحــدود ال تفصــل كمــا هــو متوقــع مــن داللتهــا
اللغويــة :الحــدود مــن الفعــل يحــد ،يرســم خ ً
طــا ليفصــل،
ويميــز ،أي يقطــع العالقــة بــن الطرفــن ليحيــا كل طــرف يف
ســرورة تطــور خاصــة بــه .بــل إنهــا تفعــل العكــس تما ًمــا؛
إنهــا تنشــئ عالقــة (بـ ً
ـدل مــن أن تفصــل!) وتربــط ســرورة
تطــور «هنا»«/األنــا» مــن خــال طبيعــة العالقــة الضديــة
التــي تنشــأ مــع «هناك»«/اآلخــر» .لكــن العالقــة التــي
تنشــئها الحــدود قــد تأخــذ يف ســياقات معينــة ،كاالســتعمار،
ً
شـ ً
متطرفــا مــن أشــكال عالقــات القــوة الرتاتبيــة .مــن
ـكل
هنــا ،يكمــن أحــد أهــم املداخــل إللقــاء املزيــد مــن الضــوء عىل
عالقــة املســتعمر الصهيونــي مــع األصالنــي الفلســطيني يف
الحــدود التــي ُفرضــت لتنظــم عالقــات القــوى بــن الطرفــن،
وكيــف ســاهمت الحــدود ،كعمليــة مســتمرة ،بإعــادة إنتــاج
3
ديالكتيكــي لــكل طــرف ضمــن وحــدة ورصاع األضــداد.
تعــود هــذه املقالــة إىل دراســات الحــدود (border
 ،)studiesأو دراســات محيــط الحــدود (borderland
 ،)studiesوتحــاول )1 :أن تنظــر يف عالقــات املســتعمَ ر-
املسـ ِ
ـتعمر لتكشــف أبعــادًا إضافيــة مــن خــال االســتعانة
بــاألدوات املعرفيــة والنظريــة والتحليليــة التــي تطــورت يف
حقــل دراســات الحــدود؛  )2أن تســتعرض أهــم األدبيــات
املتعلقــة بالــراع اإلرسائيــي  -الفلســطيني التــي تناولــت
الحــدود ونظــام الســيطرة املكانــي (Israeli system of
ً
خصوصــا داخــل الضفــة
 )spatial controlاإلرسائيــي،
الغربيــة؛  )3إثــارة بعــض القضايــا التــي يمكــن البنــاء
عليهــا ،وتطويرهــا مسـ ً
ـتقبل كإشــكاليات بحثيــة ق ّلمــا التُفت
إليهــا ،ويمكــن أن تشــكل مــادة أوليــة (للباحثــن ،وطــاب
الدراســات اإلرسائيليــة ،والنقــاد) ملراكمــة مزيــد مــن الفهــم
حــول طبيعــة البنيــة االســتعمارية الراهنــة  -وهــذا مــا تشــر
إليــه املقالــة أدنــاه بالخــط العريــض .اســتدعى الجمــع بــن
هــذه النقــاط الثــاث يف هــذه مقالــة ،أن تُ َّ
قســم إىل ثيمــات
متفرقــة ،لكنهــا ترتاســل فيمــا بينهــا.

تخوم ( )frontiersأم حدود ()borders؟
يشــكل مفهــوم التخــوم أحــد أهــم أشــكال العالقــات
الحدوديــة التي تنشــأ يف ســياق االســتعمار االســتيطاني .حســب
املــؤرخ األمريكــي ترينــر ( ،)Frederick Jackson Turnerالذي
حــاول إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى تبلــور املجتمــع األمريكــي
يف ســياق اســتعمار اســتيطاني توســعي ،فــإن التخــوم هــي
خــط يفصــل بــن «الحضــارة» (املســتوطنات األوروبيــة يف رشق
الواليــات املتحــدة) و«الرببريــة» (األرايض التــي تقــع غــرب
خــط التخــوم و«تنتظــر» االســتيطان) 4.لكــن التخــوم هــي
خــط متحــرك باســتمرار ،بحيــث يرســم املســتوطن الجديــد
التخــوم ليدخــل يف عالقــة «توســع» مــع األرايض الواقعــة مــا
وراء التخــوم .فعــى العكــس مــن الحــدود ( )bordersالتــي
تفــرض عالقــة إقصــاء ( )exclusionمــع أرايض اآلخــر،
تطمــح التخــوم إىل نســج عالقــة احتــواء ( )inclusionمعهــا.
حــاول عالــم االجتمــاع اإلرسائيــي بــاروخ كيمرلينــغ البنــاء
عــى مفهــوم التخــوم ليلقــي الضــوء عــى ارسائيــل باعتبارهــا
مجتمــع اســتعمار اســتيطاني .يف كتابــه الشــهري Zionism and
Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist
 ،Politicsيقــرح كيمرلينــغ اســتخدام مفهــوم «التخوميــة»
( )frontierityعنــد مقارنــة اســتعمار أمــركا ،مــع الجزائــر

أو فلســطني ،أو غريهــا 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 األمريكيــة عــن التخــوم الصهيونيــة ،تلعــب
دو ًرا يف صياغــة عالقــة املســتوطن باألصالنــي .يف حالــة أمــركا،
فــإن وفــرة األرايض املمتــدة مــا وراء التخــوم ،كانــت تعنــي أن
املســتوطنني ينظــرون إىل التخــوم باعتبارهــا فضــاء مفتوحً ــا
ورحبًــا ،قــد ال ينضــب برسعــة .ســاهمت هــذه الــروط ،يف
الحالــة األمريكيــة ،يف تبلــور قيــم الفردانيــة داخــل املجتمــع
األمريكــي االســتيطاني ،بحيــث باســتطاعة الفــرد أن يســاهم
بنفســه ،ومــن خالل جهــوده الخاصــة ،يف التوســع االســتيطاني
نظ ـ ًرا لوفــرة األرايض وعــدم تســليعها بعــد .بينمــا كان الحــال
ً
مختلفــا تمامًــا ،بحيــث أن نــدرة األرايض،
يف فــرة الييشــوف
قيمتهــا العاليــة ،وكثافــة التواجــد الفلســطيني العربــي عليهــا،
ســاهم يف تبلــور قيــم «الجماعيــة» و»التعاونيــة» و»االشــراكية»
6
كــروط أساســية لتكويــن مجتمــع املســتوطنني الصهيونيــن.
لكــن األدبيــات املتوفــرة تفــرض أن التخــوم هــي
مســاحات «غــر محــررة» ينتظــر املســتوطن «فتحهــا»
والتوســع عليهــا .وبالتــايل ،فــإن التخــوم تفــرض وجــود
«مســتعمرة أوىل» (يف حالــة فلســطني هــي أرايض عــام
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عدد ٨٦

بيــد أنــه ال يجــب اعتبــار العالقــات الثــاث (مــع الســكان واألرض واالقتصــاد) عالقــات
ً
منفصلــة غيــر متداخلــة ،وإنمــا تتبــادل التأثيــر والتأثــر .مثــا ،حللــت ليلــى فرســخ
العالقــة بيــن االســتعمار االســتيطاني الذي يقوم علــى «احتواء» األرض الفلســطينية،
ْ
وبيــن إتبــاع العمــال الفلســطينيين ،بحيــث أن التوســع االســتيطاني علــى األرض
(مــن بروليتاريــا) الفالحيــن الفلســطينيين وتحويلهــم إلــى أيـ ٍـد
ســاهم فــي «بلتــرة» ِ
عاملــة رخيصــة بعــد قطــع العالقــة بينهــم وبيــن أراضيهــم.

110

عدد ٨٦

وأراض تنتظــر الضــم إىل املســتعمرة األوىل (كمــا
)1948
ٍ
هــو الحــال يف مفهــوم  wild wild westاألمريكــي) .ربمــا
يصلــح إذن االســتناد إىل مفهــوم التخــوم يف املســاعدة عــى
فهــم طبيعــة العالقــات التــي نشــأت يف فــرة الييشــوف،
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
عــام  ،)1948يحتــاج إىل املزيــد مــن التدقيــق املفاهيمــي
أراض تنتظــر
والنظــري ،ألن الضفــة الغربيــة ليســت مجــرد ٍ
«فتحهــا» ،وإنمــا تقــع فعليًــا داخــل مجــال الســيطرة
اإلرسائيليــة .هــذا قــد يعنــي أن مفهــوم التخــوم الــذي
يطــوره مســتوطنو الضفــة تحديـدًا ال يتعلــق بالتوســع عــى
أراض تحــت «الســيطرة
األرايض وإنمــا يف تحويلهــا مــن ٍ
أراض تحــت «الســيادة اإلرسائيليــة» .إن
اإلرسائيليــة» إىل ٍ
ً
مفهــوم التخــوم هنــا ،قــد يفتــح أيضــا مجــاالت
بحثيــة جديــدة إلعــادة تحليــل العالقــة االســتعمارية
بــن الســيطرة والســيادة واألفعــال العنيفــة .إن البحــث
اإلمبرييقــي مدعــو للنظــر يف االختالفــات بــن التخــوم
األمريكيــة (إنشــاء عالقــة بــن املســتوطن واألرض
«الوفــرة» تقــوم عــى العنــف ملحــو األصالنــي) وبــن
التخــوم الصهيونيــة يف فــرة الييشــوف (عالقــة بــن
املســتوطن واألرض «النــادرة» تقــوم عــى التخطيــط
املركــزي والعنــف إلزاحــة األصالنــي) وبــن التخــوم
الصهيونيــة االســتيطانية يف الضفــة الغربيــة (عالقــة
بــن املســتوطن واألرض «التوراتيــة» تقــوم عــى
الهندســة االســتعمارية لـــ «حبــس» األصالنــي يف
تجمعــات معزولــة) وبــن التخــوم يف مدينــة القــدس
(عالقــة بــن املســتوطن واألرض تقــوم عــى التوســع
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
7
املزيــد مــن االهتمــام لتبيــان فرادتهــا وتداعياتهــا.
وال تقتــر التخــوم عــى بنــاء عالقــة تنطلــق مــن
«املســتعمرة األوىل» باتجــاه «املســتعمرة الثانيــة» ،بــل إننــا
ً
أيضــا ،يف الحالــة الصهيونيــة ،أمــام «تخــوم عكســية»
( )reversal frontiersبحيــث أن املســتوطنني يف «املســتعمرة
الثانيــة» يعــودون إىل «املســتعمرة األوىل» كفضــاء تدخــي
جديــد يف مــا يعتربونه إعــادة «تصويــب» العقيــدة الصهيونية
بعــد أن أفســدتها ليرباليــة اإلرسائيليــن وعلمانيتهــم
التخريبيــة ،وقيــم الحداثــة الباليــة .مثـ ً
ـا ،ظاهــرة «األنويــة
التوراتيــة» ،وهــي عائــات مــن املســتوطنني املتشــددين
دينيًــا وصهيونيًــا ،يخرجــون مــن «املســتعمرة الثانيــة»
(مســتوطنات الضفــة الغربيــة) ليســتوطنوا يف املســتعمرة
األوىل (مــدن الداخــل) إلعــادة نــر قيــم الصهيونيــة الدينيــة
والــوالء ليهــودا والســامرة وغربلــة املجتمــع اإلرسائيــي
مــن تلــوث الحداثــة .والهــدف مــن إعــادة بنــاء عالقــة
«املســتعمرة الثانيــة» مــع املســتعمرة األوىل عــر مفهــوم
التخــوم العكســية إنمــا يهــدف باألســاس إىل الحفــاظ عــى
املســتعمرة الثانيــة وتحويلهــا إىل «إجمــاع» داخــل املجتمــع
اإلرسائيــي بعــد أن تنازلــت «الصهيونيــة العلمانيــة» عــن
أرايض ســيناء ،وأرايض غــزة وبعــض مســتوطنات شــمال
الضفــة الغربيــة ،وهــي ،أي الصهيونيــة العلمانيــة ،إذا مــا
تركــت لشــأنها قــد تكــون أميــل إىل التنــازل عــن أجــزاء
مهمــة مــن املســتعمرة الثانيــة ،كمــا فعلــت أثنــاء اتفــاق
أوســلو! هــذا الجــدل النظــري الــذي يســتند إىل مفهــوم
التخــوم والتخــوم العكســية مــن شــأنه أن يعقــد العالقــة
بــن «املســتعمرة األوىل» و«املســتعمرة الثانيــة» بحيــث أن
املســتعمرة األوىل ترســل مســتوطنني إىل املســتعمرة الثانيــة،
لكــن هــؤالء املســتوطنني يرســلون بدورهــم «مســتوطنني
تبشــريني» إىل املســتعمرة األوىل.

الضفة الغربية :إقصاء أم احتواء؟
يف العــام  ،1967اجتــاح الجيــش اإلرسائيــي «الخــط
األخــر» الــذي كان يفصــل الضفــة الغربيــة عــن إرسائيــل،
واحتــل أرايض الضفــة الغربيــة ،وفــرض حكمً ــا اســتعماريًا.
لقــد تطــور الحكــم االســتعماري يف الضفــة الغربيــة عــى
مــ ّر الســنني ،ويمكــن تلخيــص عالقتــه بالســكان واألرايض
الفلســطينية مــن خــال مجــاالت التدخــل الرئيســة الثالثــة
التاليــة )1 :يف مــا يخــص األرض ،توســعت الســيطرة
اإلرسائيليــة عــن طريــق مصــادرة األرايض ،وإعــان أرايض
الدولــة ،وبنــاء املســتوطنات اليهوديــة؛  )2يف مــا يخــص
الســكان الفلســطينيني ،حكمــت إرسائيــل الفلســطينيني كـــ
«رعايــا» غــر مواطنــن وحَ ــددت إقامتهــم عــى جيــوب
معينــة داخــل الضفــة الغربيــة ومنعــت أي هجــرة ســكنية
مــن الضفــة الغربيــة إىل إرسائيــل؛  )3اقتصاديًــا ،بــات
اقتصــاد الضفــة الغربيــة يعتمــد بشــكل كبــر عــى االقتصــاد
اإلرسائيــي األكثــر تقدمً ــا كسياســة أساســية للســيطرة عــى
الســكان الفلســطينيني ومنــع تطورهــم اقتصاديًــا (انظــر
الجــدول .)1

السكان

العالقة

الحدود

استبعاد

فواصل
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()inclusion

()frontiers
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استعمار عازل
(incarceration
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(exploitative
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)colonialism

بيــد أنــه ال يجــب اعتبــار العالقــات الثــاث (مــع الســكان
واألرض واالقتصــاد) عالقــات منفصلــة غــر متداخلــة ،وإنمــا
تتبــادل التأثــر والتأثــر .مثـ ً
ـا ،حللــت ليــى فرســخ العالقــة
بــن االســتعمار االســتيطاني الــذي يقــوم عــى «احتــواء»
األرض الفلســطينية ،وبــن إتْبــاع العمــال الفلســطينيني ،بحيــث
أن التوســع االســتيطاني عــى األرض ســاهم يف «بلــرة» ِ
(مــن
بروليتاريــا) الفالحــن الفلســطينيني وتحويلهــم إىل أي ـ ٍد عاملــة
رخيصــة بعــد قطــع العالقــة بينهــم وبــن أراضيهم 8.وقــد كان
إعــان موشــيه ديــان «إلغــاء» الخــط األخــر يف العــام ،1970

وأن الفلســطينيني باتــوا بعــد هــذا اإلعــان يعتمــدون اقتصاديًــا
عــى إرسائيــل بمثابــة اللحظــة التأسيســية للتبعيــة االقتصادية.
هــذا قــد يعنــي ،مــن الناحيــة الجدليــة ،أن إلغــاء الحــدود
بــن الضفــة الغربيــة وإرسائيــل (الخــط األخــر) ال يجــب
ان يُــدرس بشــكل منعــزل عــن نشــوء حــدود أخــرى داخــل
أراض للتجمعــات الفلســطينية
الضفــة الغربيــة نفســها (بــن ٍ
وأراض تُصــادر لغايــات التوســع االســتيطاني) .ففــي اللحظــة
ٍ
التــي وصــل فيهــا عــدد العمــال الفلســطينيني داخــل إرسائيــل
إىل نحــو  ٪40مــن القــوى العاملــة الفلســطينية ،كان نحــو
كأراض مصــادرة
 ٪33مــن أرايض الضفــة الغربيــة مصنفــة
ٍ
مــن قبــل الحاكــم العســكري إمــا لغايــات اســتيطانية أو
لغايــات عســكرية 9.إن البحــث يف العالقــة بــن إزالــة
حــدود (بــن الفلســطينيني كالعبــن اقتصاديــن وبــن
إرسائيــل) وإنشــاء حــدود (تهويــد أرايض الضفــة الغربيــة
لتميزهــا عــن األرايض ذات الكثافــة الفلســطينية) ،هــو
بحــث إمبرييقــي يجــب أن يســتند إىل مفهمــة عميقــة
لطبيعــة البنيــة االســتعمارية التــي تتوالــف فيهــا تقنيــات
االســتبعاد /الضــم والفصــل/ا لربــط ليــس لتفتيــت
املــكان وحســب (نظــرة جغرافيــة تبســيطية) ،وإنمــا
إلقامــة عالقــات هيمنــة وقــوة ونفــوذ (فهــم اســتعماري
للعالقــات) بــن املســتوطن واألصالنــي واألرض؛ تعــد هــذه
التشــابكات حقـ ً
ـا بحثيًــا خصبًــا ينتظــر مــن يحرثــه.
وتقـترح فرسـ�خ االسـ�تفادة مـ�ن مفهـ�وم البانتسـ�تون( (�Ban
 ،)tustanوهــو شــكل مــن أشــكال رســم الحــدود الجغرافيــة
بــن املســتوطن واألصالنــي بحيــث يكــون األصالنــي قــاد ًرا
عــى االســتقالل سياســيًا بــدون أن يســتقل اقتصاديًــا عــن
املســتعمرة ،وهــذا مــا يميــزه ،حســب فرســخ عــن الكانتــون
( )cantonالــذي هــو حيــز جغــرايف معــزول لــم تتحــدد
تداعياتــه السياســية بعــد .وعليــه ،تــرى فرســخ يف مناطــق
الســلطة الفلســطينية (تحديــدا مناطــق «أ») بمثابة بانتســتونات
حولــت هــذه املناطــق إىل مناطــق احتيــاط لتوفــر العمالــة
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 األصالنيــن ،بحيــث أن توقــف
عمالــة األصالنيــن داخــل اقتصــاد املســتوطنني قــد تكــون لــه
تبعــات وجوديــة عــى بنيــة االســتعمار ،وهــذا ليــس الحــال يف
الضفــة الغربيــة .إن الحــدود التــي ترســمها إرسائيــل الســتبعاد
ً
سياســا ،ويف الوقــت نفســه دمجهــم اقتصاديًــا يف
الفلســطينيني
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موقــع دونــي وتابــع ،ال تنبــع مــن حاجــة املســتوطنني امللحــة
لقــوة عمــل رخيصــة ،بقــدر مــا هــي حاجــة إلدارة حيــاة
الفلســطينيني ( ،)population managementكشــكل متميــز
مــن العالقــات االســتعمارية التــي نشــأت يف ســياق االســتعمار
االســتيطاني الصهيونــي داخــل الضفــة الغربيــة (وليــس داخــل
إرسائيــل مثـ ً
ـا قبــل العــام  .)1966وقــد أشــار شــر حافــر
إىل أن إدارة الســكان تحولــت إىل مــروع ربحــي مــن خــال
تحالــف رأس املــال اإلرسائيــي العامــل يف مجــال الهــاي-
تــك والرقابــة والتجســس وإدارة الســكان مــع البريوقراطيــة
العســكرية (الجيــش واملخابــرات) والبريوقراطيــة املدنيــة
ً
ً
عريضــا لالدعــاء:
هامشــا
(اإلدارة املدنيــة) 11األمــر الــذي يتيــح
محــو /إبــادة الســكان األصالنيــن تحــول إىل رغبة إســراتيجية
بعيــدة املنــال (بالنســبة للمــروع االســتعماري) يف الوقــت
الراهــن ،يف املقابــل ،تحــول الســكان املســتعمَرين إىل «مختــر
تجــارب» لتطويــر التقنيــات الذكيــة املتعلقــة بــإدارة الســكان،
وحركتهــم ،واقتصادهــم ،وســيكولوجيتهم ،وأنمــاط حياتهــم
االجتماعيــة ،ثــم بيــع هــذه التقنيــات يف الســوق العاملــي.
ربمــا لهــذا الســبب ،قــد يكــون البحــث التاريخــي املقــارن
الــذي يضــع البنيــة االســتعمارية اإلرسائيليــة جنبًــا إىل
جنــب مــع نمــاذج أخــرى مــن االســتعمار االســتيطاني
ميدانًــا آخــر للبحــث الــذي سيســاهم يف إعــادة النظــر يف
تجليــات مفهــوم املحــو ،وعالقــات املســتوطن باألصالنــي
ً
خصوصــا يف حقبــة نيوليرباليــة يتحــول
ثــم بــاألرض،
فيهــا رأس املــال إىل العــب أســايس يعيــد تصفيــف عالقــات
الهيمنــة االســتعمارية التبســيطية ،وبالتــايل عــى البحــث
األكاديمــي أن يرفــد هــذه العالقــات بخمــرة نقديــة قــد
تكــون لهــا انعكاســات عمليــة عــى نضــاالت الشــعوب
األصالنيــة.
أحــد أهــم املؤرخــن الذيــن بحثــوا يف هــذه العالقــات
هــو فيلدهــاوس ( )D. K. Fieldhouseيف كتابــه مــن العــام
 12.1965يقــرح فيلدهــاوس أن نميــز بــن املســتعمرات
الزراعيــة ( ،)plantation coloniesواملســتعمرات املختلطــة
( )mixed coloniesواملســتعمرات الطاهــرة (�pure colo
 .)niesتقــوم املســتعمرات الزراعيــة عــى مســاحات شاســعة
مــن األرايض الوفــرة والتــي تُخصــص للزراعــة الرأســمالية،
بحيــث ال يشــكل الســكان األصالنيــون بتاتًــا قــوة عمــل
طيعــة أو نافعــة ،وبالتــايل تقــوم املســتعمرات الزراعيــة عــى
اســترياد عمــال مــن الخــارج لتنشــأ عالقــة ثالثيــة بــن
املســتوطن (ســيد األرض) ،واألصالنــي (ال لــزوم لــه) ،والعمالــة
املســتوردة (عالقــات اســتعباد) .لكــن يف املســتعمرات الطاهــرة،

يقــوم املســتوطنني أنفســهم بــدور العمالــة ،وتنشــأ بداخلهــم
عالقــات طبقيــة وظيفيــة (رأســماليني وعمــال) ،لكنهــا عالقــات
متماســكة تنعــدم فيهــا الرصاعــات الطبقيــة عندمــا يتعلــق
األمــر بعالقــة املســتوطنني باألصالنيــن ،كمــا كان الحــال يف
املســتعمرات الفرنســية يف كنــدا .أمــا املســتعمرات املختلطــة،
كمــا هــو الحــال يف املســتعمرات اإلســبانية يف املكســيك والبــرو،
فقــد عمــل املســتوطنني يف األرض ،لكنهــم لــم يســتبعدوا تما ًمــا
األصالنيــن كقــوة عمــل رخيصــة وإنمــا اســتوعبوهم تدريجيًــا.
وعليــه ،نظــرة معمقــة تقــوم عــى دراســات املقارنــة
بــن نمــاذج االســتعمار االســتيطاني ،ال تفــرض قــراءة
تبســيطية ملفهــوم اإلبــادة ،أو املحــو ،الــذي ينشــأ يف
ســياق االســتعمار االســتيطاني ،بــل إن هنــاك حاجــة إىل
االنطــاق مــن الوقائــع اإلمبرييقيــة لفهــم مــآالت العالقــة
بــن املســتوطن واألصالنــي واألرض.
قلمــا نجــد دراســات تكشــف عــن الطريقــة التــي
تتفاعــل فيهــا هــذه العالقــات (املســتوطن  -األصالنــي -
األرض) مــع بعضهــا ً
بعضــا ضمــن البنيــة االســتعمارية
الشــاملة .فليــس واضحً ــا تمامًــا ،عــى األقــل مــن األدبيــات
املتوفــرة ،كيــف تطــورت العالقــة الفاصلــة بــن إرسائيــل
والســكان الفلســطينيني ،وكيــف ســاهم التطــور يف شــكل
العالقــة يف إعــادة صياغــة عالقــة إرسائيــل بــاألرض التــي
تتوســع عليهــا .حســب غــوردون ،فــإن إرسائيــل انتقلــت يف
عالقتهــا «الفاصلــة» مــع الفلســطينيني مــن مبــدأ التدخــل يف
الفلســطينيني كجماعــة ( )1991-1967إىل مبــدأ التحكــم فيهــم
كأفــراد بعــد تطويــر نظــام التصاريــح (بعــد العــام 2002
تحدي ـدًا) والتــي تقــوم عــى التمييــز بــن الفلســطينيني بنــاء
عــى بروفايــل شــخيص فــردي 13.لكــن يف مقالــة وليــد حبــاس
وياعيــل بــردا ،فــإن االســتعمار االســتيطاني الــذي يرســم
عالقــة اســتبعاد مــع الســكان الفلســطينيني ،قــادر ً
أيضــا عــى
ضــم جيــوب اقتصاديــة فلســطينية إىل االقتصــاد اإلرسائيــي،
وهــي عالقــات جديــدة ال يمكــن مفهمتهــا فقــط مــن خــال
نمــوذج التبعيــة االقتصاديــة 14.فاليــوم هنــاك العــرات مــن
املصانــع الفلســطينية املقامــة وراء الحــدود الفاصلــة بــن
إرسائيــل والفلســطينيني ،والتــي ُ
ضمــت فعليًــا إىل االقتصــاد
اإلرسائيــي مــن خــال اإلبقــاء عليهــا جغرافيًــا داخــل أرايض
املنطقــة «أ» ،لكــن يف املقابــل ضمهــا اقتصاديًــا مــن خــال
منحهــا نظــام فواتــر واحتســاب رضيبــي إرسائيليــن،
وشــهادات جــودة إرسائيليــة ،وأخ ـرًا تســييجها وتحويلهــا إىل
مســاحات إرسائيليــة عــر ربــط العمليــة اإلنتاجيــة بكامــرات
رقابــة إرسائيليــة ،والســيطرة واإلرشاف املبارشيــن عــى كل

ً
إن جــدار الفصــل فــي الضفــة الغربيــة مثــا يشــبه الحــدود «الســميكة» ،إذ إنــه يتحكم
عــن كثــب فــي نوعيــة التفاعــات عبــر الحــدود وكميتهــا مــن خــال تنظيــم البضائــع/
العمــال /الســكان الفلســطينيين العابريــن ،ومتــى وتحــت أي شــروط يعبــرون .إلــى
جانــب تحديــد وفصــل األراضــي المتجــاورة (إســرائيل عــن الضفــة الغربيــة أو إســرائيل
ً
عــن أراضــي الســلطة الفلســطينية؟) ،تعمــل الحــدود أيضــا كواجهــة ()interface
توجــه المعامــات االقتصاديــة ثنائيــة االتجــاه.
مــا يــدور داخــل ســور املصنــع .ال يمكــن فهــم هــذا الضــم
فقــط بالعــودة إىل مصطلحــات التخوم/الحــدود ،هنــاك اقــراح
لفهمــه مــن خــال العالقــة الثالثيــة :الســيطرة عــى الســكان،
وإتْبــاع االقتصــاد ،والتوســع االســتيطاني عــى األرض ،وهــي
عالقــة تفــرض وجــود طــراز معقــد مــن الحــدود.

االنتقال من «ما هي الحدود؟
» إلى «ماذا تفعل الحدود؟»
دعــا الكثــر مــن الباحثــن إىل اســتبدال االهتمــام بطبيعــة
الحــدود املفروضــة إىل البحــث يف انعكاســات الحــدود عــى حياة
الفلســطينيني .يف هــذا الســياق ،يوفــر لنــا أرئيــل هانــدل رزمــة
أبحــاث ملهمــة حــول إعــادة تشــكيل الزمــكان ()space-time
الفلســطيني بــن كماشــة الحــدود اإلرسائيليــة .ويقــرح هانــدل
االســتفادة مــن مفهــوم الرقابــة ( )surveillanceلــدى فوكــو
إلحـ�داث تمييـ�ز بـين الرقابـ�ة االسـ�تعمارية( (�colonial sur
 ،)veillanceوالرقابــة االحتوائيــة ()inclusive surveillance
والرقابــة اإلقصائيــة ( 15.)exclusionary surveillanceبينمــا
تســتهدف الرقابــة االســتعمارية الســكان كجــزء مــن اهتمامهــا
بــاألرض وثرواتهــا املاديــة ،فــإن الرقابــة االحتوائيــة تهتــم
بالســكان باعتبارهــم غايــة بحّ ــد ذاتهــا وموضوعً ــا أساســيًا
للتحكــم بهــدف تصنيــف الســكان ،نمذجتهــم ،ثــم دمجهــم يف
النســيج االجتماعــي الــذي تتخيلــه الدولــة  -صاحبــة الهيمنــة.
يف املقابــل ،تُ َ
صنِّــف الرقابــة اإلقصائيــة التــي نجدهــا يف الضفــة
الغربيــة الســكان ليــس لدمجهــم وإنمــا إلبقائهــم خــارج
الديمــوس ( )demosاإلرسائيــي العــام .مــن هنــا ،فــإن التحكــم
املبــارش يف حيــاة الفلســطينيني مــن خــال نظــام التصاريــح
والحركــة وســجل الســكان إنمــا يهــدف إىل تمييزهــم باعتبارهم
اآلخــر الــذي ال يجــب دمجــه .يقلــب هــذا التنظــر املنطــق
التأســييس ( )raison d’etreللرقابــة حســب فوكــو ً
رأســا عــى
عقــب ،لكنــه يفتــح املجــال واســعً ا أمــام املزيــد مــن البحــث

ملفهمــة دور الحــدود (الجــدار ،والحاجــز ،واملنطقــة املغلقــة،
ومناطــق «أ» ،و«ب» و«ج») يف تكثيــف اهتمــام إرسائيــل
بالفلســطينيني ،ليــس لدمجهــم ،وليــس ملحوهــم ،بــل لضمهــم
كـــ «آخريــن» مالزمــن للمجتمــع اإلرسائيــي لكنهــم خارجــه
مــن الناحيــة السياســية واالجتماعيــة .لكــن اإلقصــاء يف حالــة
البنيــة االســتعمارية يف الضفــة الغربيــة ال يعــر عــن حــدث
( )eventيصــل إىل نهايتــه يف لحظــة مــا ،بــل هــو عمليــة
مســتمرة ( )processتحتــاج إىل الفلســطيني يف كل لحظــة
ليُقــى باســتمرار رشيطــة (وهــذه تحتــاج إىل تدعيــم إمبرييقي
للموافقــة عليهــا!) أال يُمحــى بشــكل نهائــي .ويتكثــف هــذا
الفهــم مــع صعــود اليمــن الجديــد يف إرسائيــل ،بحيــث أن هــذا
الصعــود يحتــاج إىل «اآلخــر» الشــيطاني ،واإلرهابــي ،والهمجــي
كوقــود يغــذي الفاشــية املتصاعــدة يف دولــة «دمقراطيــة»
ويربرهــا.
بيــد أن دراســات الحــدود التــي نقــرح العــودة إليهــا
لقــول املزيــد عــن الــراع اإلرسائييل-الفلســطيني ال يجــب
قرصهــا عــى الحــدود املاديــة الجغرافيــة .تقــدم لنــا هيلغــا
طويــل -صــوري ( )Helga Tawil-Souriمثـ ً
ـال عــى الحــدود
الهوياتيــة (بمفهــوم بطاقــة الهويــة) التــي تفرضهــا إرسائيــل
للتمييــز بــن الســكان 16.فالفلســطينيون الــذي يحملــون جــواز
ســفر إرسائيليًــا نُمذجــوا كـــ «مواطنــن» إرسائيليــن (احتواء يف
موقــع دونــي) يف مقابــل الفلســطينيني الذيــن يحملــون بطاقــة
هويــة خــراء (إقصــاء) .وبــن هــذه وتلــك ،هنــاك هويــة
مقدســية ،وبطاقــة عبــور  ،VIPوتصاريــح خاصــة أخــرى .بيد
أن القضيــة األهــم هنــا ،هــي أن كل هــذه الهويــات تنبــع مــن
ســجل ســكان واحــد ،تــرف عليــه وزارة الداخليــة اإلرسائيليــة
(ســلطة الســكان والهجــرة) .ثمــة حاجــة إذًا إىل دراســات
إضافيـ�ة لفهـ�م نمـ�ط االسـ�تعمار غـير املبـ�ارش( (�indirect colo
 )nial ruleالــذي يقرتحــه مامدانــي (،)Mahmood Mamdani
الــذي تنتــدب الســلطة االســتعمارية مــن خاللــه ســلطة محليــة
إلدارة شــؤون الســكان ،بحيــث أن ســجل الســكان اإلرسائيــي
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إن العقيــدة األمنيــة التــي تلعــب ً
دورا فــي تشــكيل حوكمــة الحــدود اإلســرائيلية
ـرارا وتكـ ً
تتعــارض مـ ً
ـرارا مــع المطالــب النيوليبراليــة التــي تشــجع العالقــات التجاريــة
بيــن الضفــة الغربيــة وإســرائيل وتدعمهــا .وهكــذا ،فــإن اســتخدامات الجــدار
(علــى األقــل مــن الناحيــة االقتصاديــة) تتشــكل مــن خــال تفاعــل غيــر متكافــئ
بيــن الرقابــة األمنيــة اإلســرائيلية مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى القطــاع الخــاص
اإلســرائيلي المهتــم بالضفــة الغربيــة كســوق كبيــر ،ومحاولة الســلطة الفلســطينية
زيــادة دخلهــا عــن طريــق الضرائــب علــى الــواردات مــن إســرائيل.

كمنبــع واحــد ووحيــد لــكل تصنيفــات الهويــات ،هــو أحــد
األمثلــة عــى كيفيــة فهــم االســتعمار غــر املبــارش يف تطبيقاتــه
العمليــة عــى األرض 17.يفتــح هــذا املجــال أمــام دراســات ال
تــزال تنتظــر الخــوض بهــا ،تتعلــق بــدور الســلطات الحاكمــة
(ســواء وفــق نمــوذج االســتعمار أو االســتعمار غــر املبــارش) يف
تثبيــت حــدود هوياتيــة (لتصنيــف املســتعمَرين) تضــع غمامــة
أمــام أعيننــا (نمــوذج الدولتــن) لتضليلنــا عــن رؤيــة الهرميــة
االســتعمارية يف أنقــى صورهــا وأوضحهــا (واقــع الدولــة
الواحــدة األبارتهايديــة).

الوكالة ( )agencyالفلسطينية
مقابل البنية ( )structureالحدودية
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لكــن ،بمجــرد أن تنشــأ الحــدود الفاصلــة ،ســواء الهوياتيــة
أو املاديــة ،فــإن املســتعمَر ال يقــف متفرجً ــا عــى تفانــن
عزلــه ،بــل إنــه يدخــل يف عالقــة مــع هــذه الرتســميات
الحدوديـ�ة ويشـ�تبك معهـ�ا .ريمـ�ا حمامـ�ي( (�Rema Hamma
 )miتقــدم لنــا مثـ ً
ـا مــن حاجــز قلنديــا حــول دور الحاجــز،
ً
«مغناطيســا»
يف توليــد أزمــات ســر ،التــي شــكلت بدورهــا
لجــذب الباعــة املتجولــن ،واملتســولني ،وســائقي التكســيات،
والحمالــن (كل مــع حفــظ لقبــه واحرتامــه) 18.لــم تفصــل
الحــدود بــن «اآلخــر» اإلرسائيــي و»األنــا» الفلســطيني» وإنمــا
إعــادة تصفيــف املشــهد االقتصــادي الفلســطيني الداخــي
مــن خــال خلــق جيــوب اقتصاديــة مســتجدة ،عــى أن
طــا ً
هــذه الجيــوب االقتصاديــة مرتبطــة ارتبا ً
وثيقــا بالبنيــة
الحدوديــة االســتعمارية .هــذا مــا وثقتــه ســيدريك باريــزوت
(ً )Cédric Parizot
أيضــا يف دراســتها ملعــر الظاهريــة الــذي
تحــول مــن نقطــة مهمشــة ،ومهملــة ،ال يســلكها ســوى غريبي
األطــوار إىل مركــز حركــة أســايس ،بحيــث أن مئات الشــاحنات،
ورشكات التوصيــل اللوجســتية ،ومكاتــب التخليــص انتقلــت

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
االقتصــادي ،أو االجتماعــي ،أو حتــى الثقــايف ( نالحــظ
هنــا اختــاف اللهجــات واســتدخال املفــردات العربيــة
بكثافــة يف القــرى الواقعــة عــى خــط التمــاس).
بيــد أن وكالــة وفعاليــة املســتعمَر القابــع تحــت بنيــة
حدوديــة قــد تذهــب إىل مــا هــو أبعــد بكثــر .إن جــدار الفصل
يف الضفــة الغربيــة مثـ ً
ـا يشــبه الحــدود «الســميكة» ،إذ إنــه
يتحكــم عــن كثــب يف نوعيــة التفاعــات عــر الحــدود وكميتهــا
مــن خــال تنظيــم البضائــع /العمــال /الســكان الفلســطينيني
العابريــن ،ومتــى وتحــت أي رشوط يعــرون .إىل جانــب تحديــد
وفصــل األرايض املتجــاورة (إرسائيــل عــن الضفــة الغربيــة أو
إرسائيــل عــن أرايض الســلطة الفلســطينية؟) ،تعمــل الحــدود
ً
أيضــا كواجهــة ( )interfaceتوجــه املعامــات االقتصاديــة
ثنائيـ�ة االتجـ�اه .وتنطـ�وي الواجهـ�ة ،حسـ�ب سـ�ون( (�Chris
 )tophe Sohnعــى آليــات تســجيل رضيبــي وبوابــات تجاريــة
مخصصــة وإجــراءات تفتيــش أمنــي ،وهــذا مــا نجــده ً
أيضــا
يف جــدار الفصــل العنــري 20.إن أحــد االفرتاضــات املركزيــة
التــي تتكــرر يف دراســات املناطــق الحدوديــة هــو أنــه «منــذ
لحظــة إنشــاء [الحــدود] ،هنــاك دائ ًمــا مجموعــات لهــا مصلحة
يف إيجــاد طــرق لتجــاوز الحــدود» 21.يتفــاوض الفلســطينيون
كســكان تحــت الحــدود ( )borderizedبشــكل مســتمر عــى
طبيعــة الحــدود واســتخداماتها ،ممــا يــؤدي إىل إنشــاء مناطــق
حدوديــة ( :)borderlandsأي منطقــة رماديــة (،)grey zones
مــا بينيــة ( ،)in-betweenتُش ـ َّكل فيهــا الحيــاة االقتصاديــة
للســكان املحليــن ويعــاد تشــكيلها مــن خــال التفاعــل بــن
الحـ�دود باعتبارهـ�ا هيـ�اكل مفروضـ�ة( (�top-down struc

 )turessواملواجهــات املتنوعــة للمحليــن (�bottom-up en
)counters؛ وهــذه بحــ ّد ذاتهــا تعتــر عدســة تحليليــة
لفهــم الديناميكيــات املتشــكلة بــن األصالنيــن كفاعلــن
والهيــاكل االســتعمارية واألنظمــة البريوقراطيــة ،أو بــن
22
الدولــة والنخــب وعامــة النــاس.
يف تقريــر أعــده وليــد حباس لــدى معهــد أبحاث السياســات
االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس( يف العــام  ،2021أظهــر كيــف
يتفاعــل الفلســطينيون «بدهــاء» مــع جغرافيــا االســتعمار يف
الضفــة الغربيــة بطــرق قــد تذهــب إىل مــا هــو أبعــد بكثــر
مــن «إمــاءات» و«رغبــات» اإلدارة االســتعمارية .مثـ ً
ـا ،تجــار
املفروشــات يف منطقتــي نابلــس وســلفيت الذيــن يصــدرون
منتجاتهــم إىل إرسائيــل عــر الجــدار املرهــق ،يســتندون إىل
املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة ويحولونهــا محطــات عبــور
23
لتجــاوز معابــر الجــدار املخصصــة للفلســطينيني تحديــدًا.
ســمارسة العمــال هــم مثــال آخــر عــى كيــف أدى نظــام
التصاريـ�ح إىل ظهـ�ور وسـ�طاء فلسـ�طينيني( (�intermediar
 )iesنصبــوا أنفســهم كجــزء غــر رســمي ،لكــن ال غنــى عنــه،
مــن نظــام الحــدود .وبالتــايل يشــارك الســمارسة يف تعقيــد
عمليــة االســتغالل التــي يتعــرض لهــا العمــال ،وظــروف
العمــل ،أبعــد بكثــر مــن العالقــة «األنيقــة» التــي تفرضهــا
البنيــة االســتعمارية 24.كمــا أن التهريــب يف الضفــة الغربيــة
هــو جــزء مــن نشــاط اقتصــادي «غــر رســمي» يســتفيد مــن
«الواجهــة» الحدوديــة بــن الضفــة الغربيــة وإرسائيــل .بقــدر
مــا تُنفــذ مجموعــة واســعة مــن الالعبــن االقتصاديــن
اإلرسائيليــن والفلســطينيني هــذه األنشــطة (رأســماليون،
وكالء دولــة ،رجــاالت ســلطة وأمــن ،ضبــاط إرسائيليــون،
ً
تناقضــا يحتــاج إىل
وأشــخاص عاديــون) ،فإنهــا تعكــس
املزيــد مــن البحــث :تُصبــح التقنيــات االســتعمارية مثــل
العــزل ،والتقســيمات اإلداريــة (مناطــق «أ» و «ب» و«ج»
و«إرسائيــل») ،واملزيــد مــن التوســع االســتيطاني ،يف بعض
األحيــان ،جــزءًا ال يتجــزأ مــن األنشــطة الفلســطينية
اليوميــة وليــس فقــط أدوات إلعاقــة تطورهــم 25.بالتــوازي
مــع اآلثــار الضــارة لـــنظام الحــدود اإلرسائيــي (ال يمكــن
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
فتحــت ً
فرصــا جديــدة للجهــات الفاعلــة عــى كال الجانبــن
للربــح ،وإن كان ذلــك «بشــكل غــر رســمي».
ثمــة عواقــب بعيــدة املــدى للعالقــة الجدليــة بــن البنــى

االســتعمارية اإلرسائيليــة والالعبــن االقتصاديــن الفلســطينيني،
وهــي عواقــب تتعلــق باملصالــح املاديــة ملختلــف القطاعــات
الفلســطينية يف مــا يخــص حــل الدولتــن .يبــدو أنــه بقــدر
مــا صُ مــم النظــام الحــدودي اإلرسائيــي للتوســع عــى األرايض
الفلســطينية والســيطرة عــى الســكان واالقتصاد الفلســطينيني،
ً
ظروفــا لتعــاون ال يمكــن
فــإن هــذا النظــام ،يف الواقــع ،خلــق
الســيطرة عــى تشــعباته بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن .يف
هــذا الصــدد ،يولــد التهريــب يف الضفــة الغربيــة مفارقــة
تســتحق الخــوض فيهــا أكثــر يف البحــث املســتقبيل :بقــدر
مــا يتطلــب التهريــب نمــوذج الدولتــن «لالســتفادة» مــن
الحــدود كواجهــة ،فقــد يــؤدي إىل تخريــب هــذا النمــوذج
مــن خــال عــدد ال يحــى مــن الرتابطــات التــي تنشــأ
بــن الالعبــن عــى طــريف الحــدود .وهــي ترابطــات
تنتــر إىل مــا هــو أبعــد مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية
ودولــة إرسائيــل عــى الســيطرة عليهــا .بــدال ً مــن النظــر
إىل االقتصــاد الفلســطيني عــى أنــه مكبــوت ومقمــوع
فقــط مــن قبــل الهيــاكل االســتعمارية املهيمنــة ،وأن
تفكيــك االحتــال اإلرسائيــي مــن شــأنه أن يطلــق العنــان
لإلمكانــات االقتصاديــة لفلســطني ،فــإن التشــابكات بــن
الجهــات االقتصاديــة الفلســطينية والهياكل االســتعمارية
اإلرسائيليــة تشــر إىل «واقــع الدولــة الواحــدة».

صناعة الجدران العازلة،
هدف استعماري أم رأسمالي؟
تعتــر إرسائيــل رائــدة عــى مســتوى العالــم يف بنــاء
العــوازل والجــدران الضخمــة وتطويرهــا .يف العالــم ثمــة أكثــر
مــن  20جــدا ًرا ال تختلــف يف تفاصيــل عزلهــا عــن جــدار الضم
والتوســع العنــري الشــهري يف الضفــة الغربيــة 26.لكــن جــدار
الضفــة هــذا ليــس الوحيــد بطبيعــة الحــال داخــل البنيــة
االســتعمارية اإلرسائيليــة التــي تقــي /تحتــوي وتضــم/
تمحــو :باإلضافــة إىل جــدار الضفــة (بُنــي ،)2008-2002
هنــاك جــدار مــع ســيناء ( ،)2012وآخــر مــع لبنــان (،)2018
وأخــرًا جــدار مــع غــزة اســتُكمل يف العــام  .2021بالنســبة
إلرسائيــل ،فالجــدران هــي صناعــة ضخمــة تقــوم عــى علــوم
إدارة الســكان ،والضبــط واملراقبــة ،واســتخدام التكنولوجيــا
املتطــورة والتقنيــات العاليــة يف حمايــة الحــدود ومعرفــة كل
مــا يحصــل وراءهــا .ثمــة حاجــة للبحــث يف تحالفــات رأس
املــال العاملــي مــع اليمــن املتطــرف الرافــض لـــ «اآلخــر»
مــع بنــى الهيمنــة واالســتعمار العامليــة ،بحيــث أن إرسائيــل
تتحــول إىل نقطــة أرخميــدس التــي تكثــف هــذه التحالفــات:
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ومــا صناعــة الجــدران العازلــة وإدارتهــا ســوى مثــال عــى
هــذا التكثيــف .فقــد أشــار وليــد حبــاس يف مقالــة نرشهــا عــر
ملحــق «املشــهد اإلرسائيــي» يف مركــز «مــدار» إىل أن:
«إرسائيــل تحولــت  ...إىل مســتقطبة لعــرات الــركات
العامليــة التــي تقيــم معامــل وورشــات تجــارب وتصنيــع يف
أنحــاء إرسائيــل والضفــة الغربيــة باعتبــار أن املنطقــة أرضيــة
خصبــة لتطويــر صناعــات الجــدران العازلــة وتســويقها
ً
مثــا ،اســتعانت دولــة املغــرب
عــى مســتوى العالــم.
بالتكنولوجيــا والخــرات اإلرسائيليــة لبنــاء جــدار فاصــل
بــن املغــرب والصحــراء الغربيــة .كمــا أن الهنــد اســتدعت
إرسائيــل لتخطيــط الجــدار مــع باكســتان .وتعتــر رشكــة
ميغــال اإلرسائيليــة أحــد أهــم الــركات األمنيــة الخاصــة التــي
تطــورت مــن خرباتهــا يف إرسائيــل وتعمــل عــى تصديــر صناعة
الجــدران إىل العالــم .فهــذه الرشكــة التــي ســاهمت يف بنــاء
جــدار إرسائيــي مــع ســيناء حصلــت عــى عقــود لبنــاء جــدران
مماثلــة يف كينيــا والصومــال .وقــد نــرت صحيفــة «جروزاليــم
بوســت» تقريــ ًرا يف العــام  2016يعكــس مــدى حضــور
القطــاع الخــاص اإلرسائيــي العامــل يف صناعــات الجــدران
عــى الصعيــد العاملــي .وبعــد فــوز ترامــب يف انتخابــات العــام
 ،2016ارتفعــت أســهمها يف بورصــة الناســداك األمريكيــة
بشــكل ملمــوس ألن ترامــب كان أعلــن عــن نيتــه االســتفادة
مــن الخــرات اإلرسائيليــة يف تطويــر جــدار عــازل بــن الواليات
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املتحــدة وكنــدا».
تحــول جــدار الضفــة الغربيــة إىل موقــع جــاذب للبحــث
يف تداعيـ�ات التحديـ�د(  ( )borderizingوالعــزل (�segrega
 )tionوالرقابــة ( )surveillanceوالتحكــم ( ،)controlســيما
وأنــه جــدار إثنــي يميــز بــن عابــري الجــدار بنــاء عــى
الهويــة القوميــة /اإلثنيــة /الدينيــة :بالنســبة للمســتوطنني
فــإن الجــدار هــو أكثــر ً
ً
خصوصــا ،حســبما
تدفقــا للمــارة
أوضــح ســاالمنكا ( )Omar Jabary Salamancaأن الجــدار
28
ُرفــد بشــبكة طــرق معقــدة وانســيابية لخدمــة املســتوطنني.
وتشــر الدراســات ،امللهمــة لكــن غــر كافيــة ،إىل آثــار الجــدار
عــى تفتيــت النســيج االجتماعــي الفلســطيني عــى جابنــي
ً
خصوصــا يف بلــدات خــط التمــاس ،وآثــاره
الخــط األخــر،
املدمــرة عــى االقتصــاد الفلســطيني ،والتعليــم والصحــة،
والحركــة والتنقــل والصحــة النفســية ،باإلضافــة إىل أســاليب
مقاومــة الجــدار (ملراجعــة أهــم األدبيــات ،انظــر/ي تقديــم
29
كــرم دعنــا يف العــدد الخــاص يف مجلــة .)Geopolitics
مــرة أخــرى ،فــإن البحــث األكاديمــي مدعــو إىل مزيــد
مــن التبحــر لفهــم دور رأس املــال العاملــي يف «اســتغالل»

البنيــة االســتعمارية اإلرسائيليــة وتحويــل مــروع عــزل
الفلســطينيني إىل «مختــر» لتطويــر تقنيــات عامليــة
وبيعهــا يف الســوق العاملــي ،وكيــف أن بنيــة االســتعمار
ال تعتــر نتــاج سياســات صهيونيــة خالصــة ُ
طــورت يف
الغــرف املغلقــة داخــل «الكريــاه» وإنمــا هــي خليــط مــن
تأثــرات وتجاذبــات وتحالفــات وتناقضــات تجمــع ،يف
ً
أطرافــا أخــرى قلمــا انتبــه
عــر العوملــة والنيوليرباليــة،
الفلســطيني إىل دورهــا املهــم يف تشــكيل حياتــه.
مثـ ً
ـا ،يمكــن اعتبــار الجــدار شــكالً مــن أشــكال الســيطرة
التــي باتــت معروفــة جيــدًا يف عــر العوملــة واملطالــب
النيوليرباليــة الســاعية إىل «عالــم بــا حــدود» (ولكــن آمــن).
إن العقيــدة األمنيــة التــي تلعــب دو ًرا يف تشــكيل حوكمــة
الحــدود اإلرسائيليــة تتعــارض مــرا ًرا وتكــرا ًرا مــع املطالــب
النيوليرباليــة التــي تشــجع العالقــات التجاريــة بــن الضفــة
الغربيــة وإرسائيــل وتدعمهــا .وهكــذا ،فــإن اســتخدامات
الجــدار (عــى األقــل مــن الناحيــة االقتصاديــة) تتشــكل مــن
خــال تفاعــل غــر متكافــئ بــن الرقابــة األمنيــة اإلرسائيليــة
مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى القطــاع الخــاص اإلرسائيــي
املهتــم بالضفــة الغربيــة كســوق كبــر ،ومحاولــة الســلطة
الفلســطينية زيــادة دخلهــا عــن طريــق الرضائــب عــى
الــواردات مــن إرسائيــل ،باإلضافــة إىل طبقــات الرأســماليني
الفلســطينيني ،كل حســب مصالحــه االقتصاديــة ،وكذلــك
مجتمــع املانحــن الدوليــن الــذي تبنــى مســارات ســام
اقتصــادي نيوليــرايل «غــر مسيســة» .هــذا يعنــي ،أن
الجــدار العــازل ،مســاره ،واســتخداماته ،رصامتــه هــي
نتــاج تفاعــل بــن نيوليرباليــة الســوق التــي تدفــع نحــو
االنســيابية والعقيــدة األمنيــة التــي تدفــع نحــو العرقلــة
الرهابيــة ،والسياســات االســتعمارية التــي تفــرش األرض
أمــام ناظريهــا كفضــاء للتوســع اليهــودي ،وهــي
تفاعــات تنتظــر التدقيــق البحثــي.

الخاتمة :دعوة مفتوحة للبحث األكاديمي

قطعــت األدبيــات املتوفــرة حتــى اآلن شــو ً
طا ال يمكــن
االســتهانة بــه يف الكشــف عــن النظــم الحدوديــة يف إعــادة
صياغــة العالقــات االســتعمارية ،بيــد أنهــا لــم تقــل كل يشء
بعــد .إن مفهــوم الجغرافيــا املرنــة ()Elastic geography
الــذي يقرتحــه أيــال وايزمــان ( ،)Eyal Weizmanومصطلــح
جغرافيــا الكــوارث ( )geography of disastersلــدى هانديــل،
أو نظــام املــرور ( )mobililty regimeلــدى جــويل بيتيــت
( ،)Julie Peteetأو نظــام التحكــم املكانــي (�system of spa

 )tial controllلــدى حبــاس ،أو فلســطني املتشــظية (�splin
 )tered Palestineeلــدى ديريــك جورجــي (�Derek Greg
 ،)oryهــي مــن بــن املفاهيــم التــي تســتند إىل أطــر نظريــة
وعدســات تحليليــة ،تلقــي الضــوء ،كل مــن زاويتهــا الخاصــة،
30
عــى جوانــب مختلفــة مــن عالقــات املستعمَر-املسـ ِ
ـتعمر.
إن نظريــات الحــدود ،باعتبارهــا حقــل دراســات عابــر
لالختصاصــات ،تفتــح املجــال باســتمرار الســتالل املزيــد مــن
املقرتحــات البحثيــة إللقــاء الضــوء عــى املــروع االســتعماري
االســتيطاني الصهيونــي ليــس فقــط عــى املســتوى النظــري،
إنمــا ،وهــذا هــو األهــم ،عــى مســتوى تجلياتــه الدقيقــة يف

الحيــاة اليوميــة .وبالتــايل ،فــإن هــذه الدراســات ،مــن شــأنها
أن تســاهم يف تطويــر أدوات النضــال :إن معرفــة التقنيــات
االســتعمارية التــي حــددت وفصلــت ثــم نمذجــتً ،
كل عــى
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 تعتــر
دراســات الحــدود مجــرد رياضــة ذهنيــة تمــارس عــى
البتــوب الباحــث ،وإنمــا حاجــة تحرريــة يمكــن البنــاء عــى
اســتخالصاتها.
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هــذه شــاردة أخــرى مــن مخيلــة يعقــوب شــطاينربغ
عــن عــرب /أصالنيــي فلســطني ،تضــاف إىل أخريــن
ّقدمناهمــا يف العــدد الســابق ،وعيّنــا فيهمــا عــى صــور
مــن مجــاز «املتوحــش النبيــل» ،املتواتــرة يف األنثروبولوجيــا
ُ
محض «شــوارد»
االســتعمارية .لكنهــا يف التجربــة الصهيونية
بالــذات ،ليــس يف أدب شــطاينربغ وحســب ،إنمــا يف األدبيّــات
الصهيونيّــة املبكّــرة ،وهــذا مــن شــواهد مقولــة «أرض بــا
شــعب» التــي بثّتهــا الربوباغنــدا الصهيونيــة يف الجاليــات
ً
وصــول إىل أمــركا (انظــر/ي
اليهوديــة عــر العواصــم،
ترجمــة خطــاب لويــس برانديــس يف العــدد الســابق) .ثـ ّم يف
لحظــة تصـد ِّع اليوتوبيــا أمــام الواقــع ،بــدا أن أثــر الصدمــة
كان مركّبًــا :لقــد تش ـكّل يف طوايــا النفســية اليهوديّــة نفــي
وقــري ،ألهــل البــاد ،ويف مقابلــه
ونكرانــي،
عنيــف،
ّ
ّ
كان ثمّــة اعــراف مرتبــك ،ومنقــوص ،وعالــق يف لحظــة
«االستكشــاف» األوىل ،لحظــة “اإلعجــاب” أو “االســتغراب”.
ودون ذينــك عاطفــة مركّبــة ً
أيضــا :األوىل شــوفينية ،معبّــأة

بالفخــر ،والثانيــة قلقــة ،مثقلــة بوســاوس الذنــب وطقــوس
الحــداد.
ويمكــن القــول إن الفلســطينيني يف حيّــز الرؤيــة
الصهيونــي محصــورون ،عــى امتــداد تاريــخ الــراع،
يف تلــك الثنائيّــة املركّبــة :النفــي العنيــف ،منــذ تخيّــل
ً
«أرضــا بــا شــعب»؛ واالعرتاف
املهاجــرون األوائــل فلســطني
املرتبــك ،منــذ كانــت «الطريــق إىل الجحيــم محفوفــة بالنوايــا
الطيبــة» .يشــبه نمــط االعــراف هــذا ،لــو اســتدعينا مقولــة
دريــدا إىل النقــاش ،طقــوس التطهــر الذاتــي يف املســيحية:
أي االعــراف الــذي ال ترتتّــب عليــه عاقبــة ،أمــام آخــر غــر
مرئــي ،ومحايــد تما ًمــا؛ طلبًــا للتكفــر /التط ّهــر ممــا يثقــل
النفــس مــن مشــاعر الذنــب وحســب.
وذلــك ً
أيضــا مكنــون ســرة أدبيّــات االعــراف الصهيونيّة،
منــذ «الحــج مــن حفتصيبــا” ،حتــى مــا كُشــف عــن مجــزرة
الطنطــورة باألمــس القريــب .تظهــر مأســاة الفلســطيني/
الضحيــة داخــل الروايــة الصهيونيــة ،يف أحســن األحــوال،

يف الرتجمــة الحرفيــة ،أو الحجــر املقــدس الــذي تضمــه
قبــة الصخــرة ،يف الرتجمــة االصطالحيــة .يقيــم شــطاينربغ
هــذا النصــب الرمــزي ،بــكل االســتعارات التــي يشــتملها ،يف
ـز ًل بذلــك ،يف قطعــة نــادرة قياسً ــا
وســط مــرح القصــة ،منـ ِ
عــى مــا كتــب يف ذلــك الزمــان ،الوجــود اليهــودي يف البــاد
إىل أرضيــة الــراع مــع الوجــود األصالنــي .لكــن يف ليلــة
مــا يف ـ ّز فيهــا مــن منامــه فز ًعــا ،رسعــان مــا يعلــن عــن
هزيمــة الفلســطيني ،وإن رم ـزًا ،بعــد منازعــة رسيعــة عــى
تخــوم حجــر األســاس ذاك .يــرب الحــج عصــاه منســحبًا،
عــى وقــع عــواء مكتــوم يشــبه مراثــي الحــداد؛ وبــن أبخرة
الضبــاب التــي «تحمــل الصبــوات اليهوديّــة تجــاه البــاد»،
تختفــي صورتــه روي ـدًا روي ـدًا؛ كمــا لــو أنــه طــارق قلــق
ليــيّ ،أو كابــوس عابــر.
1
مــن الخضــرة ،موطــن البســتان البديــع ،ارتحلــت يف
أحــد األيــام إىل تــال املجتمــع الزراعــي يف حفتصيبــا .بــدا يل
املــكان ،وفيــه رســوم طبيعــة مهملــة مكشــوفة أمــام مــرأى

ً
موحشــا ومســترتًا تمامًــا ،بــا أي قطعــة أرض
البحــر،
واصلــة بينــه وبــن خضــرة الخصيبــة .لكنــي اســتطبته
وقعــدت هنــاك أيّامًــا ،ثــم ليــس رسيعًــا اكتســبت نســق
إدراك مــا :األشــجار اللينــة ،التــي كنــت أعــزق تحتهــا يف
منحــدر التلــة ،بــدت يل مشـ ّذبة ومنوطــة بالرعايــة؛ وجــدول
املــاء املســودّ ،املنحــدر إىل البحــر عــر شــق ضيــق وعميــق،
بــدا يل بعي ـدًا بعــض الــيء -كمــا لــو أنّــه محفــور ســل ًفا
يف الــوادي العــاري ،وخــارج عــن النســق االعتيــادي لرمــوز
الوطــن .لــم أجــرؤ عــى النــزول إليهــا -إىل امليــاه العزيــزة
علينــا كدمائنــا يف كل مــكان عــى أرضنــا .مــع خفــوت النهار
حيــث ال قبــس مــن شــمس ،كنــت أخـ ّ
ـر املكــوث يف قمــة
الشــاطئ الحــادة متأم ًّل الجــدول املتعــرج ،الــذي كان يُرى يف
نهايــة طريقــه قبيــل انســيابه إىل حضــن البحــر ،مف ّر ًغــا من
رجــع صــدى املســافة .من ناحيــة اليســار امتـ ّد البحــر وكان
كأي مس ـ ّ
طح ذي مــاء غزيــر يُــرى
مــرآه متعــة للناظريــنّ ،
ـل .ورغــم أنــه –هــذا البحــر الكبــر -يندفــق ويعــود
مــن عـ ٍ
صوبــك يف آن م ًعــا ،فإنّــك متــى مــا نظــرت إليــه تــره دخيـ ً
ـا
عــى هــذه األرض العزيــزة .بــل بــدا يل كمملكــة بــا ســادة،
كتأبــن للجــروت ،أو ملجــد ّ
تهشــم منــذ عصــور خلــت فــوق
رواب
أرض آبــاء عتيقــن .مــن اليمــن ،تــأألت سلســلة
ٍ
مكشــوفةِ -تلْكــم العتبــة الصفــراء ألرض الســامرة الجليلــة؛
مــن هنــاك كانــت تــراءى يل صــورة الوطــن ،وكنــت أهــذي
هذيًــا يف غرامهــا .كأن نفــي ،يف أوقــات الهذيــان تلــك ،لــم
تبســط هيامهــا عــى امتــداد البــاد ،مــن دان إىل بــر الســبع؛
وبــدت وكأنهــا عانقــت جبــل أفرايــم 2وحــده .تلكــم باكــورة
ـي يتــاىش يف
غبطــة كان مصريهــا مقضيًّــا ،ورســم وطــن بهـ ّ
لحظــة خارجــة عــن الزمــن.
األشــخاص الذيــن أكلــت معهــم خبــز العمــل بضعــة
أيــام لــم يخاطــروا يف ذلــك املــكان الغريــب بالخــروج
والدخــول ،ولــم يكثــروا مــن الحديــث حتــى .كان جمعُهــم
القليــل يجلــس بســعة حــول طاولــة الطعــام التــي تشــبه
طاولــة اآلبــاء يف العائــات كبــرة العــدد .عــر البــاب املــرع
ينظــر الجالســون إىل مــرح الشــاطئ؛ إىل الجــدول املنــرب
يف الشــق ،والتــال الرماديــة وقــد تراصــت واحــدة تلــو
األخــرى .حتّــى أثنــاء املــأكل الهــادئ ،الــذي يــازم موائــد
املســاء؛ ن ّمــت عنهــم صــورة وجوههــمّ ،ملــا انعكــس مجــال
الرؤيــة يف عيونهــم .لــم يكــن الحديــث كاملعتــاد ،والصمــت
ّ
لــف الطاولــة كان يشــبه صمــت التقــوى لــدى
الــذي

“ 1حفتصيبــا” كان يف البدايــة اســم مزرعــة قــرب الخضــرة ،وقــد انتقــل
االســم إىل املســتوطنة التــي ســتبنى عــى الجبــل الح ًقــا.

 2االســم التوراتــي للسلســة الجبليــة الوســطى يف فلســطني؛ وأفرايــم هــو
ً
أيضــا اســم أحــد أســباط بنــي إرسائيــل.

وكأنهــا «عــارض طبيعــي» للحظــة اصطــدام حتميّــة
و”مؤســفة»؛ وكأنهــا كارثــة «قدَريّــة» ال منــاص منهــا .وهــا
هنــا ،يف القصــة املرتجمــة بــن أيدينــا ،يكــرر شــطاينربغ
مفــردات «املصــر» و»القــدر» عنــد الحديــث عــن «جبــال
الســامرة» (السلســلة الجبليــة الوســطى يف فلســطني) ،وكأنّــه
يســترشف يف رسيرتــه أم ـ ًرا مــا محد ًقــا ،بينمــا يتأ ّمــل تلــك
الجبــال يف خلواتــه ليـ ً
تواقــة ،مــن فــوق
ـا ،بــروح يهوديّــة ّ
مســتوطنة «حفتصيبــا» التــي أقيمــت عــام  ،1922عــى يــد
عصبــة يهوديــة قدمــت مــن تشيكوســلوفاكيا وأملانيــا.
رغــم ذلــك ،يف ظــال هــذه الصبــوات املرســلة مــن
فــوق املســتعمرة ،صــوب الســامرة ،و»املــايض اليهــودي»،
و»الوطــن الكامــل» –كمــا يــردد يف الــرد -لــم ينفــكّ
شــطاينربغ ،يف شــخص بطــل القصــة الــذي ال اســم لــه،
يالحــظ ذلــك الحــج الفلســطيني ،لكــن يف غســق الليــل
فحســب ،وبعــن قلقــة ،هواجســية .تــارة يــراه محا ً
طــا
بهالــة مــا ســحرية ،وتــارة تتمغــط أطرافــه يف الضبــاب
مبــارح بذلــك صــورة املتوحــش النبيــل
كاألشــباح؛ غــر
ٍ
املســكونة بالــرؤى الغرائبيــة .لكــن شــطاينربغ يتجــاوز
هنــا الوصــف والعاطفــة ليالمــس عصبًــا أكثــر دقــة .ال
يظهــر الحــج يف القصــة إال ملامًــا ،بعــد رسد غــزيل طويــل
عــن مشــاهد البــاد وتضاريســها؛ ويف أغلــب أوقاتــه يظــ ّل
ً
رابضــا يف موضــع واحــد :حجــر األســاس ،أو حجــر الســقيا
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الرهبــان؛ وعندمــا يتســحّ بون مــن املائــدة يســود صمــت
كثيــفّ ،إل مــن صــوت واحــد كان يــردد يف املــكان :هــو
صــوت الرجــل الــذي كان يحــ ّل عليــه الــدور للخــروج يف
عربــة الخيــل وتعبئــة املــاء .ك ّل مــن أنهــوا وليمتهــم للتــو
جلســوا عــى العتبــة يراقبونــه يف ســكون وهــو خــارج إىل
الجــدول .صلصــل الجــرس عــى رقبــة الحصــان صلصلــة
ذات رجــع متباعــد؛ ث ـ ّم بــدأ الصــوت يهبــط روي ـدًا روي ـدًا،
كمــا لــو أن ســائس الحصــان راحــل إىل بالد ســفليّة ســيعود
منهــا رسي ًعــا .وهنــا همــد الضجيــج املعتــاد ،وتالىش املشــهد
الــذي يتكــرر كل يــوم ،واســتغرق النــاس يف هجوعهــم؛
منهــم مــن اتــكأ عــى حائــط البيــت ،وآخــرون اتكــؤوا عــى
حجــر أو أي تربــة معــدّة لالســتلقاء .بــدت كأنهــا عيــون
حارســة ،نبيلــة ،مك ّرســة دون جهــد لغايــة مــا ســامية :يف
جوارهــا ،كمــا لــو أنهــم إخــوة يف جــوار إخــوة ،كان يتمــدد
الكادحــون أولئــك ،املتي ّقظــون إزاء أي يشء .مشــهد طبيعــي
واح ـ ٌد فعــل كال األمريــن م ًعــا :نثــر هــواء الســامرة نشــوة
عذبــة عــى الحارضيــن ،لكنــه يف بعــض األحيــان بـ ّ
ـث فيهــم
تســاؤالت ال ماهيّــة لهــا .بــن التــال الغريبــة تلــك ،التــي
تنســكب مــع ميــاه النهــر النفيســة إىل البحــر ،يشــبّ حــبّ
كامــن لبــاد غريبــة بعــض الــيء ،تخلّــت عــن مصريهــا يف
لحظــة منقطعــة عــن الزمــن ،وعــن رغــد حياتهــا مــن دون
أن تــرح .هنــا اعتــزوا بمــرأى الوطــن ال أق ـ ّل مــن يهــودا
املعبّــأة بالذكريــات ومــن الجليــل الحبيــب .غــر أن الحــب
امتــزج بمشــاعر خيبــة أمــل مقضيــة «منــذ البــدء” .خــال
األمســيات ،مــع انقضــاء يــوم العمــل ،كان ال بـ ّد مــن التفكّــر
يف أمــر مــا ،واســتدعاء صــور قديمــة إىل الذاكــرة .يف يهــودا
كان األمــر أكثــر قابليــة للفهــم :هنــاك كانــت األفئــدة تتطلــع
إىل املســتقبل وحســب ،إىل مســتقبل غـ ّ
ـض تما ًمــا ،يســهل أن
تُغنــي لــه األغنيــات مــن قلــب محــبّ  ،وأن تُنقــش صورتــه يف
أحــام موقنــة .أ ّمــا يف ركــن الســامرة البعيــد ،يحمــل النــاس
أعبــاء تســاؤالت املــايض كذلــك؛ يف ســاعات الشــوق والهــدأة،
وحــن يتــوه بضــع أفــراد مــن املجموعــة هنــا وهنــاك ،بــن
تالفيــف الشــوك الــذي بذرتــه الطبيعــة يف التــال املهملــة،
أو بــن األجمــات يف الســفوح املزروعــة .كأن حــداد أفــراد
وحيديــن ،يف تلــك األوقــات ،كان ال يــزال يهيــم فــوق أفرايــم،
ابــن البهجــة.
أثنــاء النهــار كان املــكان يشــتمل أناســه بالصمــت ،كمــا
لــو أنــه يخفــي عنهــم أمـ ًرا مــا ،لكــن يف الليــايل ينجــي رونق
مرصعــة بالنجــوم ،ودونها
الحيــاة .يف الســماء تنســدل ظلمــة
ّ
أقــام الهــال ،وانبســطت ميــاه الفضــة تحتــه؛ وحتّــى هــذه

يف الليــايل غــر املقمــرة كانــت تبــدو للقلّــة املقيمــة هنــاك
كطلــول محببــة .هنــا تجلــس لوهلــة عــى الحجــر الكبــر
املنغــرس يف منتصــف الفنــاء املقابــل للمنــزل؛ إنــه يشــبه
حجــر األســاس يف املــكان ،ث ـ ّم تيمــم قلبــك رسي ًعــا صــوب
منحــدر التلــة الكبــرة ،حيــث أجمــات األشــجار الخفيضــة،
وتراهــا يف مخيلتــك تتداخــل واحــدة واحــدة يف دورة حياتيــة
قصــرة ،مجبولــة مــن طــن رخــو ولـ ّ
ـن ،ثــم يهــدأ قلبــك
وأب وديــع
رسيعًــا ،وتومــض يف نفســك ظــال عذوبــة أمٍ ،
رحــوم .ذلــك لغــز الليــل منــذ أن انكشــفت أســاريره عــى
ـأودة عــى حافتــه ،نفســها ممتلئــة
مهــد الطفــل؛ وأ ّمــه متـ ّ
عــى ســعتها ،وهــي التــي لــن تمتلــئ بعدئــذ بنــور النهــار.
لكــم كان غريبًــا الشــعور بالفضــاء يف الليــايل؛ الليــل ا ُملســبل
ـوه الحــدود ً
أيضــا ،ويف جــوف العتمــة ،يعــرف الخيــال
يمـ ّ
ـور ،بــا عنــاء ،نظامًــا واحــدًا ،مصــرًا مت ّممًــا،
كيــف يصـ ّ
ً
ووطنًــا موحّ ــدًا متّ
صــا .قلّــة مــن أبنــاء جلدتنــا كانــت
ترغــب خــال األمســيات يف الحديــث عــن تضاريــس البــاد
كلهــا .الســامرة ً
أيضــا ،التــي لــم يبلــغ زمانهــا تمامــه ،كانت
إحــدى تلــك التضاريــس .تحــت وهــج القمــر ،انســدلت
صــورة البــاد شــفيفة القيمــة كالبلّــور ،ويف ظلمــاء الليــايل
الصيفيــة طفــت يف األنحــاء مكتســية كل بهارجهــا .ظــال
التــال ،املرتســمة عــى امتــداد البيــت مــن الناحيــة املقابلــة،
بســطت علينــا ســامًا وخلــوة ،كمــا تبســط الجبــال الكثيفــة
حــدودًا وأمنًــا .شــخص مــن أبنــاء جيــي كان يخــرج مســاء
إىل الخضــرة؛ ينــزل عــى قــدم خفيفــة ،بوصفــه كائنًــا
جبليًّــا يحــبّ دائ ًمــا أن يــدوس عــى تربــة يعرفهــا ،خصبــة،
مزروعــة بالبيــوت واملبانــي .بعــث أمــ ُر هــذا الســاري يف
القاعديــن ً
أيضــا شــعو ًرا مــا جديــدًا .الخضــرة التــي يف
الــوادي كــرت حتــى اســتدارت وصــار فيهــا الكثــر مــن
الجــران الطيبــن املو ّقريــن ،الذيــن وسّ ــعوا مســاكنهم عــى
امتــداد جهــات الريــح .يف أمســيات كتلــكّ ،ملــا كان النــاس
ينقصــون عــددًا ،كانــت ثلّــة مــن اآلخريــن تنتظــر الرائحــن
والغاديــن؛ الهائمــن تحــت ظـ ّل الليــل ،حتــى إذا وصلــوا إىل
تجمّــع ســكني ،جلســوا يتبادلــون أطــراف الحديــث ،مــع
أنــاس مجهولــن كانــوا قــد مـ ّروا أو مكثــوا قبيــل مجيئهــم.
أســماء تلــك التجمعــات ،حــن تنطلــق مــن فــم املتحــدث،
نقشــت يف أذهــان الســامعني انطباعًــا ناصعًــا ورصيحًــا:
كان هــؤالء النــاس شــبيهني بالبحــارة الذيــن يخرتقــون
املنــارات التــي يصادفونهــا أثنــاء تجوالهــم؛ وكلمــا طالــت
مــدّة جلوســهم هنــا ،بــدؤوا يستشــعرون املعانــي الكبــرة
يف الدقائــق الصغــرة؛ تحدّثــوا عــن أشــخاص شــجعان

ـورون أن هــذه األرض تختــزن بطولــة
بعينهــم ،وكانــوا يتصـ ّ
ّ
عمــال وحــراس ال حــدود لهــا؛ أ ّشوا مـ ّرة واثنتــن إىل أنمــاط
الســكن املتهالكــة ،ويف املقابــل كانــوا يعــددون ،مــن مج ـ ّرد
النظــر ،الــركات الوفــرة لــدى نمــط حيــاة بعينــه .يف نهايــة
املطــاف ،حــن كان النــدى يتكاثــف عــى وجــه القمــر،
وقبيــل أفــول الحيــاة يف منتصــف الليــل ،بــدت هسهســة
البحــر وكأنهــا آتيــة مــن بــاد بعيــدة .يف مثــل هــذه الســاعة
كان عــواء أبنــاء آوى ،الــذي لـ ّ
ـف التــال ،يوقــظ يف نفــوس
املقيمــن إحساسً ــا بالوطــن الكامــل ،بخبايــاه التــي تبـ ّ
ـث
رو ًعــا كذلــك العــواء ،بأســحاره الخفيّــة ،املجهولــة باألمــس،
املجهولــة منــذ ألــف عــام ،بحقيقتــه املقـ ّررة التــي اجرتحتها
أجيــال عظيمــة وتالــدة منــذ اللحظــة التــي كان فيهــا مداسً ــا
تحــت أقدامهــم .لكــن هــا هنــا اآلن يُســمع صــوت خطــى؛
هــل عــاد الســاري؟ ال ،لقــد هــام حتــى يقيــم ليلــه بطولــه
يف بحبوحــة الخضــرة؛ والرجــل اآلتــي ذو قامــة طويلــة
مقوســة ،وكتفــن محدودبــن متّصلــن ،تزيّــن وجهــه لحيــة
ّ
رماديــة متجعــدة ،ويف يــده عصــا غريبــة وصلبــة .إنــه الحج
الــذي ينضــم إىل الحراســة يف الليــايل ،الرجــل املخــرم الــذي
ســنحكي عنــه ،إذ لــم يرغــب يف تــرك هــذا املــكان منــذ أن
اشــراه ســادة جــدد ،وســيتاح لــه املكــوث مــع الســاكنني
حارسً ــا حتــى يحــن الوقــت .هــا هــو يقصــد حجــر
األســاس ،بينمــا يــدق األرض بعصــاه خطــوة إثــر خطــوة.
مــع عبــوره تعــر ريــح جديــدة عــى القاعديــن؛ مــن هــذا
الشــيخ ،وهــو ليــس يف الواقــع مــن عــرب املنطقــة ،يتن ـزّل
يشء مــن بشــارة املنفــى.
يف الليــايل كنــت أحيانًــا أفــز فجــأة ،بــا حلــم مفــزع،
وال خفقــان قلــب ،وال بقايــا غبــش مــن أثــر النــوم .ثمّــة
فتيــة اشــت ّد عودهــم ،وقــد أحبّــوا بمــلء روحهــم للمــرة
األوىل ،يســتيقظون يف جــوف الليــل ويتفكّــرون يف الحــب
بعيــون فاغــرة .ســينحرس نهارهــم ،ويضيــق مســاؤهم؛
ووحــده الليــل ســيبلغ عندهــم تمامــه .حتــى عنــدي ،ال
يبــدو أمــر اليقظــة ملغِ ــزًا؛ ففــي تلــك األيــام ذاتهــا ،مــن
قبــل أن يُحكــى عــن شــعب يشــمّر عــن ســاعديه يف أرض
األول :بــا أفــق ،وال
يهــودا ،أحــب كثــرون الوطــن الحــبّ ّ
أمــل ،ومــن دون أن تتوحّ ــد صورتهــا .بحثنــا وحلمنــا أيّا ًمــا
وليــايل ،لكــن يف الطوايــا ظـ ّل القلــب يتــوق إىل فهــم ك ّل يشء
مــن جديــد؛ ويف ك ّل م ـ ّرةّ ،ملــا كنــت أفيــق بــا ميعــاد ،بــدا
يل وكأننــي دائ ًمــا كنــت مســتعدًّا لذلــك -وكأنّــي كنــت أعــرف
شــيئًا مــا ســل ًفا .أرتــدي مالبــي وأعــر ببــطء ونفــس مهيّأة
عتبــة البيــت ،لكــن يف الخــارج ،حينمــا يصلنــي صــوت تـرّم

كلــب الحــارس ،كنــت أتلــكّأ بعــض الــيء .بعــد هنيهــة
يســكت الكلــب ،مــن كســل الشــيخوخة ربّمــا أو ألنــه اشــتم
بــي رائحــة املــكان ،لكننــي أواصــل املســر ببــطء ،كمــن
يتنصــل مــن مــكان غريــب .تحــت ضــوء القمــر ،الــذي
ّ
كان مكتمـ ً
ـا يف تلــك الليــايل ،رأيــت الحــج العربــي بهيئتــه
ـورة عنــد حجــر األســاس ،وعصــاه الصلبــة
الكاملــة ،متكـ ّ
ملتصقــة يف يــده باســتقامة تامــة؛ ورجــل الليــل هــذا ،الــذي
مكــث بــا حــراك ،كان يبــدو مفعمًــا بالحيــاة لكــن بــا
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 ظـ ّل األمــر عــى
يه ـ ّر ويســكت ،وأم ـ ّر أنــا قــرب ظهــره
حالــه :كان الكلــب ِ
وال يحـ ّرك ســاكنًا ،وكنــت أتع ّمــد أحيانًــا املــرور أمــام عينيــه
وال ينظــر إيل .ذات مـ ّرة قلــت لــه مــن بعيــد“ :شــلوم” ،فــرد
“وعليكــم الســام”؛ لكــن صوتــه مـ ّر يتي ًمــا ،أجـ ّ
ـش مــن أثــر
الشــيخوخة ،ومــن الوحــدة ،أو الســخط .انســللت برسعــة
مــن تحــت الدائــرة الســحرية املحيطــة بحجــر األســاس،
وجلســت زمنًــا مــا عــى رسيــري .حتّــى يف النهــار كنــت أفكّر
زمنًــا غــر قليــل بالحــج الغريــب ،الــذي كان يــأرس نفســه
ك ّل ليلــة يف جلســة إســبات عــى الحجــر .لــم أعــد أســتيقظ
يف منتصــف الليــل لغــريض -مــن أجــل التأمّــل واللهفــة يف
خضـ ّم صبــوات الليــل املكنونــة .أمــر مــا كان ين ّغــص عــي.
ث ـ ّم حــدث أم ـ ٌر ملغــز يف ليلــة غريبــة عجيبــة ،انحفــرت
يف ذاكرتــي كالليلــة األوىل للخــروج مــن مــر .اســتيقظت
بقلــب مصطخــب ،وضعــت عــي ّ كل ثيابــي حتــى ربــاط
الحــذاء ،كمــا لــو أننــي ذاهــب إىل طريــق بعيــدة .يف الخــارج
اســتقبلتني أبخــرة ضبــاب يكســوها البيــاض ،وكأنهــا
حملــت معهــا أعمــدة مــاء نديّــة برسعــة عاليــة .القمــر
الغائــر ،إذ بــدا والغيــوم تحلّــق إزاءه ســابحًا وجامــدًا يف
آن م ًعــا ،أضفــى عــى املــكان ســح ًرا ومخاتلــة .كان الهــواء
دخانًــا معبّئًــا بالبخــار والرطوبــة ،وهنــاك يف الجانــب املقابل،
عـ ْ
تكومــت ســحابة نــدى قاتمــة بــا
ـر التــال فمــا وراءهــاّ ،
حــراك ،وبــدت كأنهــا تغ ّ
طــي وجــه هاويــة ســحيقة .كتّفــت
ذراعــي عــى صــدري ،أل ّن عظامــي رفرفــت مــن الــرد ،لكــن
ـوة ،وكأنــه يتو ّقــع أمـ ًرا مــا .دفعت
قلبــي ظـ ّل يصطخــب بقـ ّ
برج ـي ّ أمامــي ،غــر متبـ ّ
ـر دربــي ،ويف ك ّل عثــرة أعثرهــا
كان يعربنــي دفــق ألــم لذيــذ .ضغطــت بيــدي عــى قلبــي،
بــكل مــا تب ّقــى لــدي مــن قــوة ،وكنــت أضـ ّم قــوة وحكمــة
يف آن .طابــت يل تلــك اللحظــات ،واســتعدت يف ذهنــي ك ّل يشء
مــن جديــد :الوطــن والليــايل .نظــرت عينــاي باســتقامة إىل
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األبخــرة التــي كانــت تعــدو مائلــة يف فضــاء العالــم؛ وبــدت
يل ،تلــك األبخــرة الحيــة ،شــبيهة بصبــوات الليــل .كانــت
تلــك الخــر أو الحقيقــة التــي عربناهــا .اصطفقــت شــفتاي
ُ
ـارعت خطــاي .ثــم تســمّرت فجــأة،
بنصــف صــوت ،وسـ
ُ
اصطدمــت بحجــر األســاس .صــورة العجــوز ،التــي
ّملــا
بزغــت مــن خض ـ ّم امتقــاع خيــوط البخــار الرقيقــة ،بــدت
متم ّغطــة عرضيًّــا ،وكأنهــا هيــكل عظمــي متمــدد يف كل
االتجاهــات؛ لكننــي لــم أســتطع الرتيّــث ،وشــققت طريقــي
حــول الحجــر؛ أغمغــم بشــفتي وأنــا أجــ ّر خطــوة وراء
خطــوة بثقــل .عينــاي مــن تلقائهمــا اســتدارتا ح ـ ّد أقــى
زاويــة رؤيــة إىل الحجــر ،وفجــأة د ّقــت العصــا د ّقــة واحــدة
متوتّــرة صعقــت قلبــي .أوقفــت املســر ورأيــت الرجــل
العجــوز وقــد اســتقام بعجالــة وحنــق .تحـ ّرك ،مجـ ّردًا مــن
معطفــه ،وخطــا بضــع خطــوات نحــوي ،ثــم وقــف .عصــاه
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كانــت تــدق األرض برسعــة كبــرة ،وغرغرتــه تندفــق مــن
حلقــه ،غــر مجانســة ألنمــاط الــكالم .تناثــر رذاذه لوهلــة
صــوب وجهــي ،وعرفــت أنــه يشــتمني ،إال أننــي وقفــت بــا
حــراك .ثــم رمــى معطفــه عــى جســده ،واســتدار ســائ ًرا
يف اتجــاه تلّــة الجــدول .بقيــت أراقبــه ،وأنــا أرتعــش حــرة
وفهمًــا يف آن معًــا .الفهــم -الــذي يحــر أحيانًــا برسعــة
الوميــض وقــتَ يكــون لغــز األحــداث أكرب مــن أن يســتوعب-
وافانــي عــى عجــل حــن مــى الحــج يف طريقــه واختفــى
يف الضبــاب :لقــد عرفــت أنــه أراد ً
أيضــا اســتعادة الوطــن
مــن جديــد مثــي .طــوال تلــك الليــايل كنــت أن ّغــص عليــه؛
وأمــأ الهــواء صبــوات غريبــة .ثــم لــم يتمالــك نفســه :هــا
هــو يمــي بعي ـدًا ،صورتــه تطفــو ،مغلّفــة بالبخــار؛ هــا
ـأودًا صــوب املنحــدر ،وكأنــه ينــزل إىل بــاد
هــو يمــي متـ ّ
ســفليّة؛ فقــط كلبــه ظـ ّل يطلــق يف وجهــي نبا ًحــا مكظو ًمــا.

قراءة في كتاب

خالد حوراني

*

«مصيــدة» المــكان  -دراســة نقديــة لحقــل الفنــون
التشــكيلية فــي إســرائيل
المؤلف :محمد الجبالي
إصدار :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية -مدار
تاريخ النشر :أيار 2022
أتيحــت يل فرصــة االطــاع عــى مخطوطــة كتــاب «مصيــدة
املــكان»  -دراســة نقديــة لحقــل الفنــون التشــكيلية يف
إرسائيــل ،ملؤلفــه محمــد جبــايل ،وهــو كتــاب شــيق ومهــم
جــداً ،يأخــذ بيــد القــارئ  -ســواء القــارئ املتخصــص بالفنون
أو الشــأن اإلرسائيــي والقــارئ بشــكل عــام  -يأخــذه يف رحلــة
مــن املعلومــات والتحليــل املعمــق واملوضوعــي عــر العديــد
مــن املعــارض واألحــداث الفنيــة املفصليــة واملهمــة يف التأريــخ
لهــذا املوضــوع الحســاس جــدا ً والــدال بعمــق عــى الســياقات
* فنان تشكييل.

السياســية واالجتماعيــة لعمليــات اإلنتــاج الفنــي يف إرسائيــل.
عــر حــوارات ومقابــات وتنظــر ونصــوص مرافقــة
للمعــارض املهمــة واألعمــال الفنيــة الدالــة وصــور وجــدل
وتعقيــب ،يســتعرض هــذا الكتــاب تاريــخ الفــن يف إرسائيــل
وإشــكالياته املتعلقــة باملــكان والزمــان وصريورتــه بالتحليــل
وإثــارة األســئلة.
هــو ال يعتمــد أســلوب التأريــخ التسلســي ملســار الفــن
هنــاك بطريقــة تقليديــة مــن حيــث الزمــان ،لكنــه يعــود إىل
التاريــخ بــكل رشــاقة كلمــا اقتــى األمــر ،وهــو بذلــك يقــدم
جــردة حســاب لتاريــخ كامــل مــن الفــن اإلرسائيــي ومقدماتــه
دون أن يغفــل الســياق الزمنــي الــذي تــم فيــه هــذا اإلنتــاج
أو ذاك.
يبــدأ بنــا مــن معــرض «فقــر املــادة» عــام  ١٩٨٦بمــا هــو
معــرض تأســييس للمدرســة املركزيــة يف الفــن اإلرسائيــي ،ثــم
يذهــب لألمــام ويعــود للــوراء ويقفــز إىل اللحظــة املعــارصة
ثــم يعــود ،وهكــذا ،دون أن يغفــل تقديــم املعلومــات الرضورية
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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
المســتعمر ًأيــا كان وإشــكالياته الفنيــة المعبــر عنهــا بقصــد أو بــدون قصــد إلدانــة
الــذات المبدعــة علــى تخــوم اآلخريــن.

للفهــم والتحليــل املوضوعــي لهــذه املمارســات.
يعتمــد الكتــاب إذًا منهــج التحليــل دون محاكمــات مســبقة،
والدراســة املوضوعيــة لهــذه املمارســات الفنيــة التــي رافقــت
تأســيس هــذه الدولــة وقيامهــا وصريورتهــا مــن الناحيــة
السياســية .وكأن الفــن يف هــذه الدراســة يقــدم مــن ناحيــة
تاريــخ هــذا الكيــان ورصاعاتــه الداخليــة وعالقتــه مــع املــكان
والجــوار مــن ناحيــة ثانيــة .بالنســبة يل كفلســطيني وكفنــان
عــى األقــل أزعــم أننــي فهمــت إرسائيــل أكثــر مــن خــال
هــذه الدراســة .واعتقــد أن هــذه النافــذة  -نافــذة دراســة
املجتمــع؛ أي مجتمــع ،وتحوالتــه وإشــكالياته مــن خــال الفــن
واملمارســات املرافقــة  -هــي أعمــق وســيلة لفهــم السياســة
والتاريــخ املؤســس لهــا.

من فمك أدينك..
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الكتــاب ال يــؤرخ للحقــل الفنــي يف إرسائيــل مــن وجهــة
نظــر متــرر كمــا هــو حــال الفلســطيني والعربــي ،وال
يعتمــد لغــة األنــا واآلخــر .إنــه دراســة ملفتــة تديــن املســتعمر
أيًــا كان وإشــكالياته الفنيــة املعــر عنهــا بقصــد أو بــدون
قصــد إلدانــة الــذات املبدعــة عــى تخــوم اآلخريــن .ســيكون
هــذا الكتــاب مفيــدًا جــدًا باللغــة العربيــة واللغــة العربيــة
بــكل تأكيــد وبــكل اللغــات املمكنــة للقــارئ يف أي مــكان ،لفهــم
هــذا التاريــخ واإلحاطــة بــه .تاريــخ اإلنتــاج الفنــي املعقــد يف
اللحظــة االســتعمارية بالــذات.
لــو كنــت ســأكتب مقدمــة تحتفــي بــه لقدمــت توصيــة
بــأن يُــد ّرس الكتــاب لطــاب الفنــون والدارســن يف الحقــل
الثقــايف واملعــريف يف فلســطني والعالــم العربــي ً
أيضــا ،ملــا فيــه
مــن نمــاذج معرفيــة وتحليــل فلســفي ملعنــى الفــن ودوره يف
صياغــة الــذات الفاعلــة يف التاريــخ ورســم الحــدود الفاصلــة
بــن الفــن كفعــل جمــال وخــر وكونــه أداة أحيانًــا أداة
للدفــع عــن الغلــط وتربيــره والتنظــر لــه .الفــن وهــو يرصــد
رصاعــات اإلنســان والهويــات ويعــر عــن املعنــى العميــق
للوجــود.

يســتعرض الكتــاب كمــا قلنــا جملــة مــن املعــارض
واألعمــال الفنيــة املهمــة والدالــة عــى هــذه اإلشــكاليات ،يبــدأ
ً
جــدال
يف الثمانينــات يف معــرض فقــر املــادة  ١٩٨٦ويتــوج
مســتم ًرا لــم ينتــه إىل اآلن .جــدال بــن أكثــر مــن مدرســة
فنيــة وتأســيس املدرســة التــل أبيبيــه نســبة إىل تــل أبيــب
(ينحــت الكاتــب يف كثــر مــن املواضــع مصطلحــات جديــدة،
دالــة وشــيقة أرى مــن املفيــد اعتمادهــا) بالداللــة واألســماء
يأخذنــا الكتــاب إىل هــذا املعــرض كمفصــل يف تاريــخ الفــن يف
إرسائيــل .يبــدأ بــه الكتــاب كمعــرض وحــدث مركــزي ال تــزال
مفاعيلــه حــارضة إىل اآلن ،ويعــود بنــا إىل لحظــة تأســيس
املــدارس املختلفــة هنــاك والرصاعــات التــي أقصــت أو أدنــت
هــذا األســلوب الفنــي أو ذاك .ثــم يخطــو لألمــام وهكــذا
حتــى نســتطيع أن نرســم صــورة وخارطــة لألعمــال الفنيــة
املفصليــة يف مدونــة الفــن يف إرسائيــل عــر اســتعراض مقاطــع
مــن الكتالوجــات املرافقــة للمعــارض والنقــد الفنــي والجــدال
حولهــا ،وكــذا يــرح لنــا الكتــاب بالكلمــات والصــور الكثــر
مــن األعمــال الفنيــة واألفــام الدالــة عــى هــذه التحــوالت.
طبعً ــا يف تاريــخ الفــن كلــه هنــاك معــارض وأعمــال فنيــة
مهمــة رســمت مالمــح مرحلــة معينــة وال يــزال صــدى مفاعيلها
مدويًــا .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
وســمت جيــل الســابقني .معــرض تبلــور يف املــكان الجديــد،
إرسائيــل.
جيــل متنــوع مــن الفنانــن مــن مناطــق وأعمــار مختلفــة
يجمعهــم أنهــم ولــدوا يف إرسائيــل يف معــرض واحــد يحــاول
تمييــز مــا هــو فــن إرسائيــي خالــص .باملــكان والزمــان
الخــاص بهــم .معــرض يمثــل التيــار املركــزي املهيمــن

فــي الجــدال والتنظيــر لهــذه الممارســة الفنيــة أو تلــك ،لهــذا االختيــار لتمثيــل
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
وإرهاصاتهــا ودورهــا فــي صياغــة مــا بــات يقــدم كفــن إســرائيلي والمعانــي
السياســية المــراد األخــذ بهــا وتقديمهــا كمرافعــة وجوديــة عــن هــذه الخيــارات.
ومــا يعنيــه مــن إقصــاء آخريــن .ومــا يعنيــه مــن تمثيــل أو
محاولــة تجــاوز للحالــة االســتعمارية املؤسســات والشــخصيات
املركزيــة ،الفنانــون والالعبــون يف هــذا املشــهد يحاولــون تفكيك
املعضلــة والتناقــض بــن الفــن واملمارســة االســتعمارية .بــن
بنيــة املجتمــع والفنانــن املنتجــن والواقــع.
يف الجــدال والتنظــر لهــذه املمارســة الفنيــة أو تلــك ،لهــذا
االختيــار لتمثيــل إرسائيــل يف هــذا البينــايل الــدويل أو ذاك ،يف
الدفــاع عــن هــذه املدرســة أو تلــك يف النقــد والنقــد املضــاد
يعمــل الكتــاب عــى الحفــر عــن خلفيــات هــذه الجــداالت
وإرهاصاتهــا ودورهــا يف صياغــة مــا بــات يقــدم كفــن
إرسائيــي واملعانــي السياســية املــراد األخــذ بهــا وتقديمهــا
كمرافعــة وجوديــة عــن هــذه الخيــارات.
ملفــت ج ـدًا هــذا الجــدال الداخــي ودالالتــه التــي تتجــاوز
حــدود االنتصــار لهــذا املوقــف أو ذاك مــن قبــل ناقــد أو
مــؤرخ فــن وصانــع معــارض أو صحــايف بــن مــا هــو محــي
ومــا هــو عاملــي بــن مــا هــو إنســاني وتقدمــي ومــا هــو
رجعــي وإشــكايل ..عــى هــذه التخــوم يرســم الكتــاب صــورة
بانوراميــه للحــراك الفنــي يف إرسائيــل وهــو يســتعرض عــى
الــدوام أهــم تلــك املمارســات التــي طبعــت هــذه املرحلــة أو
تلــك ومثلــت إرسائيــل رســميًا أو حــرت مــن قبــل فنانــن
إرسائيليــن يف املحافــل الفنيــة الدوليــة املهمــة.
يســتعرض الكتــاب خيــارات املتاحــف ومراكــز الفــن
ومؤسســاته ،واملــدارس والكليــات املختلفــة وعــى رأســها

بيتســالئيل ،ودور هــذه املؤسســات واألفــراد يف رســم معالــم
الفــن يف إرسائيــل وإشــكالياته ،خيــارات الفنانــن والجماعــات
الفنيــة ومقارباتهــم يف االتصــال مــع املوضــوع الفلســطيني
واألرض ،وســؤال املســألة اليهوديــة والحركــة الصهيونيــة عــن
الدولــة والسياســة والــرط اإلنســاني إلنتــاج الفــن ،يف مشــهد
فنــي غنــي ومعقــد ومعــر 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.
أرى أن التجــارب واألعمــال الفنيــة اختــرت مهمــة جــدًا؛
أعمــال يائيــل بارتنــاه وسلســلة أفالمهــا الدالــة ،وكــذا
مجموعــة ســاال مانــكا وغريهــا ،واملؤسســات الفنيــة الفاعلــة
كلهــا ســاهمت يف صياغــة هــذا املشــهد ُ
وقدمــت يف الكتــاب
دون إغفــال دور كل منهــا وإشــكاليات حضورهــا ومحاولتهــا
توصيــل األفــكار والتأويــل والتوريــة خلــف جماليــات وذكاء
إنســاني ومعضلــة وجــود.
اســم الكتــاب مناســب جــدًا وكــذا معجــم األســماء
واملراجــع والفهــارس .كل يشء موثــق بطريقــة علميــة بــدون
شــك ،والكتــاب باملناســبة معــد بطريقــة ولغــة شــيقة ج ـدًا،
هــذا ك ّلــه يجعــل منــه كتابًــا علميًــا وموضوعيًــا قبــل أي يشء
ويحفــظ لصاحبــه وملركــز «مــدار» هــذا الجهــد املفيــد.
رام الله -فلسطني
 ٢٤كانون الثاني ٢٠٢١
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المكتبة

إعداد :عبد القادر بدوي

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 النشر2022 :
عدد الصفحات318 :
يف هــذا الكتــاب ،تناقــش هــدى أبــو مــخ روايــات املتشــائل وإخطيــة والرسايــا إلميــل
حبيبــي ،وترجمــة أنطــون شــماس الثوريــة لهــا إىل اللغــة العربيــة يف الفــرة الواقعــة بــن
 ،1993-1948التــي شــهد فيهــا املجتمــع اليهــودي تغــرات سياســية وثقافيــة وانفتاحً ــا عــى
إمكانيــة القــراءة عــن النكبــة للمــرة األوىل ،مــن خــال هــذا اللقــاء الخــاص بــن واحــد مــن
أكــر الكتّــاب الفلســطينيني وواحــد مــن أهــم املرتجمــن مــن العربيــة للعربيــة .يحــاول الكتــاب
فحــص التفاعــل بــن األصــل والرتجمــة وبــن املؤلــف واملرتجــم ،وكيــف يتح ـدّى كل منهمــا
اآلخــر ويؤثــر يف حــدوده .كمــا تفحــص أبــو مــخ اســراتيجيات ترجمــة شــماس وتأثــر آراءه
السياســية عــى اختياراتــه كمرتجــم ،وتســأل عــن التغيــرات التــي حدثــت يف أعمــال إميــل
حبيبــي املذكــورة نتيجــة الرتجمــة والنــر ،خاصــة أنهــا تؤكــد عــى عالقــات القــوة غــر
املتكافئــة بــن العربيــة والعربيــة.
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اسم الكتاب :ممارسة السياسة
تأليف :دفنا ليئيل
الناشر :يديعوت أحرنوت
سنة النشر2022 :
عدد الصفحات300 :
تســتعرض دفنــا ليئيــل  -وهــي صحافيــة ومراســلة ومع ّلقــة سياســية يف القنــاة 12
العربيــة  -وضــع النظــام الســيايس يف إرسائيــل ،بــدءًا مــن دخــول النظــام الســيايس برمّ تــه يف
دوامــة خــال الســنوات املاضيــة ،وتبنّــي كل مــن اليمــن واليســار اإلرسائيــي توجّ هً ــا جدي ـدًا،
وتع ـ ّرض األحــزاب العربيــة والحريديــة لالهتــزاز ،وتأثــر التطــور الكبــر لوســائل التواصــل
االجتماعــي عــى السياســيني بحيــث دفعتهــم لتبنّــي نمــاذج وآليــات عمــل جديــدة .مــن ناحيــة
أخــرى يفحــص الكتــاب نظــرة القيــادات السياســية اإلرسائيليــة إلرسائيــل بعــد  50أو  100عــام
ووجهتهــا ،كمــا يتنــاول العمليــات املعمّ قــة البعيــدة عــن نظــر الجمهــور يف الكواليــس ،وتأثــر
الجهــات املختلفــة يف القــرار اإلرسائيــي مثــل الكابينيــت ،وآليــات عمــل جماعــات الضغــط
املختلفــة يف اتخــاذ القــرارات .وتســتعرض موضوعــات مثــل مــا إذا كان بالفعــل النظام الســيايس
اإلرسائيليــة أكثــر فســادًا مــن ذي قبــل .فكــرة الكتــاب تســتند للبودكاســت اإلرسائيــي الشــهري
«ممارســة السياســة» الــذي تم ّكــن مــن جــذب ماليــن املســتمعني يف إرسائيــل وخارجهــا.

اســم الكتــاب :بيــن هتلــر وتشرشــل :عميــان يهوديــان ومجهــود اســتخباراتي
بريطانــي لمنــع اتفــاق ســري بيــن الحكومــة البولنديــة وألمانيــا النازيــة
تأليف :يعقوب بلكوف
الناشر :ماغنيس
سنة النشر2022 :
عدد الصفحات353 :
يســتعرض هــذا الكتــاب وجهً ــا غــر معــروف يف تاريــخ الحــرب العامليــة الثانيــة ،ويكشــف
عــن محــاوالت مســؤول حكومــي بولنــدي التحــدث مــن قيــادة الرايــخ الثالــث وجهــود ناجحــة
مــن قِ بــل االســتخبارات الربيطانيــة إلفشــال هــذه الحــوارات ،مــن خــال رسد قصــة شــخصية
ليهوديــن مــن مواليــد بولنــدا ،األول ّ
توســط يف املحادثــات والثانــي ســاعد يف الحصــول عــى
معلومــات» للقبــض عــى الوســيط ابــن شــعبه  ..وقتلــه ً
الحقــا فيهــا بــدون محاكمــة» .مــن
خــال مــا ورد يف الكتــاب مــن تحليــل دقيــق لتقاريــر الجواســيس والدبلوماســيني البولنديــن
والربيطانيــن واألملانيــن والــروس التــي يُكشــف عنهــا يف الكتــاب ألول مــرة ،أصبــح مــن املمكــن
االطــاع عــى االتصــاالت الرسيــة للحكومــة الربيطانيــة مــع كل مــن أملانيــا النازيــة واالتحــاد
الســوفييتي الشــيوعي .إن الكتــاب يقــدّم مســاهمة مهمــة وفريــدة مــن نوعهــا للمهتمــن
بنظريــات وممارســات العالقــات الدوليــة عمو ًمــا.
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اسم الكتاب :إسرائيل الثانية :البشرى السارة والظلم ّ
المر
تأليف :أفيشاي بن حاييم
الناشر :يديعوت أحرنوت
سنة النشر2022 :
عدد الصفحات416 :
يســتعرض أفيشــاي بــن حاييــم  -وهــو أحــد كبــار الصحافيــن واملع ّلقــن يف مجالــه ،وأحــد
أبــرز علمــاء األرثوذكســية املتطرفــة وحركــة شــاس الرشقيــة  -مفهــوم «إرسائيــل الثانيــة»،
ويصــف يف الكتــاب قصــة اليهــود الرشقيــن يف إرسائيــل بــن البــرى الســا ّرة (الحلــوة) إلرسائيل
الثانيــة وقصــة قمعهــا والتنكيــل بهــا .حيــث أن إرسائيــل الثانيــة هــي الرحلــة بــن االضطهــاد
والشــفاء يف مســرة اليهــود الرشقيــن يف إرسائيــل ،االنتقــال مــن الحلــو إىل امل ـ ّر ،وهــي رحلــة
تُعــر بحســب الكاتــب عــن شــعور العديــد مــن األجيــال يف إرسائيــل لكــن لــم تُصــغ بشــكل
مناســب ،عــى ح ـ ّد تعبــره.

اسم الكتاب :دبلوماسية الحل النهائي
تأليف :إيريت دوبلون -كنبل
الناشر :ماغنيس
سنة النشر2022 :
عدد الصفحات432 :
يتنــاول هــذا الكتــاب تاريــخ اليهــود األملــان خــال الهولوكوســت ودور وزارة الخارجيــة
النازيــة فيهــا .يســتعرض الكتــاب  175وثيقــة كتبــت عــى يــد دبلوماســيني مــن أملانيــا النازيــة
أو موجّ هــة إليهــا تُرجمــت وأضيفــت يف ســياق الــرد التاريخــي .تتنــاول الوثائــق عمليــات
التجريــد املدنــي واالقتصــادي لليهــود األملــان والتهجــر القــري واإلبــادة والرتحيــل ،وردود
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 النشر2022 :
عدد الصفحات328 :
يتحــدّث الكاتــب عــن تجربتــه كطيــار يف ســاح الجــو اإلرسائيــي .شــارك يف االعتــداءات
الجويــة عــى األرايض اللبنانيــة املحتلــة؛ إذ شــارك يف قصــف عــرات املواقــع داخــل األرايض
اللبنانيــة املحتلــة خــال 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 ّ
معقــد عســكريًا ،حيــث تواجــد الضابــط داخــل مجمــع تجــاري ضيــق
ومُفخــخ ،وكيــف عــ ّرض نفســه للخطــر إلنقــاذه .كمــا يحــاول ميــدان بــار فهــم تداعيــات
الخدمــة الطويلــة يف لبنــان عــى القــوات الربيــة والجويــة لجيــل كامــل مــن اإلرسائيليــن وتأثــر
ذلــك عــى املجتمــع اإلرسائيــي ككل .إىل جانــب اســتعراض تجربتــه يف توجيــه طيــاري ســاح الجو
الحاليــن 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 highly 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 structures 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 activities, 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, Torah 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
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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 human 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 exhibition 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

Editorial

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 Palestinians 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 example, is transformed into a model of settlement activity across Palestinian coastal cities. Importing 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 Jewish 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 essence 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
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