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روال سرحان

العرب  قضية  هي  »فلسطين  أن  والعروبيين  القوميين  شعار  كان  عندما 
األولى«، ومن ثم حذفت األنظمة الرسمية العربية هذا الشعار تدريجيًا من 
خطاباتها، وانشغلت بقمع شعوبها، وتقهقرت القضية الفلسطينية لتصبح 
أن  جديد  من  ليبرهن  العالم  كأس  يأتي  وحدهم؛  الفلسطينيين  قضية 
فلسطين هي قضية الشعوب العربية وإن كره الرسميون العرب والمطبعون 
كأس  مباريات  في  يمثلها  وطني  لمنتخب  فلسطين،  تحتاج  ال  وإسرائيل. 
العالم، فالفرق األربعة المشاركة: قطر، تونس، المغرب، السعودية، شاركت 
بالنيابة عن الفلسطينيين وعن العرب جميعًا، فضاًل عن منتخبات أخرى من 
العربية  الدول  الفلسطينية ومشجعو  القضية  المتعاطفة مع  الجنوب  دول 
الفلسطيني،  الحضور  أكدوا على  والذين  العالم  المشاركة في كأس  غير 
وعلى أن فلسطين هي فكرة، والفكرُة قد يتم االنشغال عنها، وإسكاتها، 

لكنها ال تموت.
العروبة،  لفكرة  باألساس  انتماء  ألنها  حاضرة  تظل  فلسطين،  وفكرُة 
امحت عن  بأنها  اقتنعنا  وإن  ُفقِدَت فلسطين  إن  فالعروبة تفقدُ معناها 
الخارطة، وإن كان ذلك هو الواقع. لكن من قال إن الواقع هو الحقيقُة. سؤال 
السعودية  مباراة  بعد  العربي  المشجع  رد  والحقيقة كان في صلب  الواقع 
عن  األخير  عرف  عندما  اإلسرائيلية   12 القناة  مراسل  على  واألرجنتين 
نفسه بأنه من إسرائيل، فرد المشجع بأنه ما من شيء اسمه إسرائيل، فرد 
المراسل: إسرائيل أمر واقع. نعم إسرائيل أمر واقع، مثلما قتل الفلسطينيين 
هو أمر واقع، ولكنه ال يعني قبول الفلسطيني بقتله، وال قبول قاتله. مثلما 
اإلسرائيلي  التلفزيون  مراسل  يكون  أن  يعني  ال  لكنه  واقع،  هو  التطبيعُ 
مرحبًا به على أرض عربية، مثلما ال يعني أن يقبل المشجع محاورتهُ على 

شاشة قناة تلفزية إسرائيلية. 
الفرقُ بين الواقِع والقبول، هو معضلة إسرائيل التي ال يمكنُ أن تتخلص 
أال تعود  أي  أواًل،  تتعلق بخالصها من نفسها  منها، ألنها معضلة وجودية 
من  ماض  كجزء  مقبولة  إسرائيل  تصبح  فقط  عندها  موجودة،  إسرائيل 
التاريخ االستعماري لشعوب المنطقة. مثلما الماضي االستعماري الفرنسي 
»إسرائيل«  تُعالج  وأن  العرب.  وذاكرة  الجزائريين  ذاكرة  من  جزء  هو 
كموضوع ذاكراتي، ال كذاكرة حية تظل تستنطقُ ديمومة السلب واإلسكات 
الفلسطيني والقهر العربي. وأن تكون هناك فلسطين خالصة، أو كما رد 

مشجع عربي على مراسل إسرائيلي آخر بالقول: »هناك فلسطين فقط«. 
»فلسطين فقط«، هو سقف تفاوضي تطرحه الشعوب على إسرائيل وعلى 
الحكام العرب، على من يفرضُ األمر الواقع وعلى من يتنازل. شعارُ الوعي 
بواقع العرب والمعرفة بعدوهم. الوعي الذي لم ينهزم تحت مطرقة الكي، 
والذي يفرضُ وجوده ال بالقنابل الحارقة وال من خالل تكميم األفواه والقتل 
الحماسية،  بالهتافات  التعبيرات،  من  بالبسيط  بل  المعتقالت،  في  والزج 

وبرفع األعالم، وبالمواقف المبدئية من قضاياه العروبية. 
الفلسطيني  الوطني  النشيد  إنشاد  عند  االفتتاح  الهتافات في حفل  جاءت 
»فدائي«، والنشيد اللبناني »كلنا للوطن«، والنشيد التونسي »حماة الحماة«، 
قضايا  في  المختزلة  العربية  الشعوب  حال  بواقع  العرب  لوعي  انعكاسًا 
السياسي، وتعثر عملية  الفساد  الثالث تلك: االستعمار والتبعية،  الشعوب 
التحول الديمقراطي. فالشعوب العربية أذكى من حكامها، ومن مستعمريها 

في اختراق جدران الصمت المفروض عليها، والتعبير عن واقع أحوالها.
وعليه، تستعيدُ فلسطين صوتها مرتين، من خالل إصرارها على بقائها 
وصد عدوها، ومن خالل أصوات الشعوب العربية التي تعيشُ في أفئدتها. 
لذا، نتابعُ المونديال مطمئنين أن فلسطين إن لم تنتصر في هذا المونديال 

فستنتصرُ في المونديال القادم.

المونديال يصفع مونديال “فلسطين فقط”
استراتيجية نتنياهو

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.. هل تقود 
الفلسطينيين للمصالحة؟

بعد 40 عاما على عملية صور األولى.. 
إسرائيل تبدأ تحقيقا جديدا فيها

غاز شرق المتوسط.. أين الحقوق 
الفلسطينية؟ 
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وفي السنوات األخيرة رأى نتنياهو أن األوضاع أصبحت مواتية 
اتفاقيات  عن  تختلف  العربية،  الدول  مع  تطبيع  إلقامة عالقات 
السالم التي عقدت مع مصر واألردن، وافتراضه األساسي الذي 
عبر عنه في كثير من المناسبات أن الشعوب العربية هي األخرى 
أصبحت متقبلة لفكرة التطبيع مع “إسرائيل” ألنها لم تعد ترى 
في القضية الفلسطينية، قضية مركزية، وأصبحت تبحث عن 
إال من   - - من وجهة نظره  يتحقق  نفسها وتطورها، وهذا ال 
خالل العالقة مع “إسرائيل” التي تمثل - وفق منطقه - مصدرا 
الغرب  إلى  الضروري  الممر  لكونها  باإلضافة  والتقدم،  للتطور 

على اختالف مواقفه من القضية الفلسطينية. 
لم تكن هذه الرؤية التي يطرحها نتنياهو، نظرية مجردة من 
الفعل، بل رافق فترة حكمه إنشاء عشرات المنصات على مواقع 
الوعي  هندسة  في  مهمتها  تتلخص  التي  االجتماعي  التواصل 
العدو  “إسرائيل” من مربع  العربي وتكييفه بمضمون يستبعد 
وبالتالي  والجغرافيا  التاريخ  الشريك في  أو  الصديق  إلى مربع 
العالقة معها ضرورية ألسباب أساسية وأخرى ذات عالقة  فإن 
بطبيعتها. ترافق ذلك مع إنشاء عشرات آالف الحسابات الوهمية 
التي نشطت في توفير بيئة خصبة لجو من العداء المتبادل بين 
“إسرائيل”  واستعانت  والفلسطينيين،  الفلسطينية  الشعوب 

ببعض المدونين العرب أيضا لتكريس فكرة العداء. 
هذا الجهد اإلسرائيلي، والذي لم يكن ذاتيا في بعض محطاته، 
وإنما متسلحا بإدارة أمريكية يقودها دونالد ترامب في مرحلة 
نتنياهو  وصفها  تطبيع،  اتفاقيات  أربع  إلى  قاد  المراحل،  من 
متسامحة  ثقافة  من  انطلقت  أنها  أي  دافئ،  سالم  باتفاقيات 
مع وجود “إسرائيل” والعالقة معها، ولم يعز األمر إلى حقيقته، 

إنجاز هذه  بأن دوال وهيئات وأجهزة مخابرات كلها عملت على 
تسويق  على  عملت  اإلسرائيلية  البروباغندا  لكن  االتفاقيات، 
فكرة أن التطبيع نتيجة لتقبل الشعوب ال رغبة الحكام، وعلى 
نتنياهو  وأعلن  اإلسرائيلية،  السردية  تشكلت  األساس  هذا 
وتفكيك  الفلسطينية  القضية  تحييد  معركة  في  انتصاره  عن 

روابطها مع محيطها العربي. 
بالعودة، وكانت  الحكم، حالما  نتنياهو كرسي  2021 غادر  في 
الوحيد  بأنه  اإلسرائيلي  الجمهور  تأييد  لحشد  شعاراته  أبرز 
محيطها،  عن  الفلسطينية  القضية  يعزل  أن  استطاع  الذي 
وأثبت عدم صحة الفرضية التي تقول إن السالم يمر من خالل 
الفلسطينيين ال من فوقهم، وقد عبر عن هذا في مقابلة مع 
التي  اإلسرائيلية  االنتخابات  قبل  العبرية  هآرتس  صحيفة 
أجريت في نوفمبر الجاري، وبموجبها عاد للحكم مرة أخرى، وقد 

روج في المقابلة الستراتيجيته بشكل مبالغ فيه. 
اإلسرائيلي،  اإلعالم  إن  الحدث،  لصحيفة  مراقبون  وقال 
صحفيون ومؤسسات إعالمية لم يكن يتحدث بمعزل عن الروح 
التي تفيد بأن العرب متعطشون إلسرائيل، وإن كان هو الذي 
أن هذا  اعتبار  خلق مركزية لبعض األشخاص واألحداث، على 
خالل  من  لإلسرائيليين،  التواقة  الروح  لهذه  وتجسيد  تمثيل 
وعيه،  واخترقت  فيها  تورط  أنه  إال  ودعائية،  إعالمية  تقنيات 
على  يتعامل  وأصبح  صدقها،  بالفعل  ثم  الكذبة  صنع  أنه  أي 

أساسها. 
كحدث  قطر،  في  المونديال  حدث  أن  أحد  يتوقع  لم  وأضافوا: 
عالمي رياضي، قد يتحول إلى أهم حدث بالنسبة لإلسرائيليين. 
ففي الوقت الذي كانت فيه شعوب العالم تتجهز لحدث رياضي، 
السياسية  الخالفات  حدود  ويتجاوز  العالم  يجمع  أنه  يفترض 
اإلسرائيليون  كان   ،- األخيرة  حول  جدل  دار  وإن   - والثقافية 
تعطش  لفكرة  الترويج  أجل  من  الحدث  الستغالل  يتجهزون 

إحباط  تزيد من  وبناء وتسويق صورة  للعالقات معهم،  العرب 
وتجهزوا  العدة  فأعدوا  العربي،  محيطهم  من  الفلسطينيين 
نتنياهو  استراتيجية  أن  خالله  من  يوضحوا  أن  يريدون  لحدث 
صحيحة، ليس حبا به بالضرورة، ولكن ألن هذه االستراتيجية 
وهذا  محيطه،  مع  عداء  حالة  له  وتخلق  الفلسطيني  تستبعد 

هدف مشترك بين جميع اإلسرائيليين. 
لقاء  في  الغريب  شرحبيل  السياسي  والمحلل  الكاتب  ورأى 
استفتاء  كان  قطر  مونديال  أن  الحدث”،  “صحيفة  مع  خاص 
عربيا وإسالميا نحو رفض الشعوب العربية واإلسالمية مسألة 
حدث  المونديال  أن  باعتبار  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  التطبيع 

رياضي عالمي لكن أخذ بعدا سياسيا بالدرجة األولى.
مع  والتعاطف  لإلسرائيليين  الرفض  حالة  أن  الغريب،  وأضاف 
الشعب والقضية الفلسطينية من خالل رفع األعالم الفلسطينية 
الفلسطينية  الهوية  عن  كتعبير  الفلسطينية  الكوفية  وارتداء 
وإسالمية  عربية  كقضية  الفلسطينية  القضية  مع  والتضامن 
توجهات  وأن  ُأكلها  تؤتِ  لم  التطبيع  اتفاقيات  كل  أن  يؤكد 
الشعوب العربية واإلسالمية وحالة التعاطف العالمي بعيدا كل 
البعد وأن هناك فجوة كبيرة بين توجهات ورغبات الشعوب وبين 
اتفاقيات  التي وقعت  العربية  السياسية  األنظمة  سلوك بعض 

تطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.
انتكاسة  يشكل  “هذا  فإن  الغريب،  السياسي  للمحلل  ووفقا 
وفشال كبيرا للدبلوماسية اإلسرائيلية التي لطالما أعلن بنيامين 
هذا  وبالتالي  للتطبيع  جاهزة  العربية  الشعوب  بأن  نتنياهو 
لسياساتها  وفشال  إسرائيل  وجه  على  صفعة  شكل  المونديال 
البيئة  في  والتغلل  العربية  الساحات  اختراق  بشأن  الخارجية 
ما  إطار تحقيق حالة من  إسرائيل نفسها في  العربية وفرض 

يسمى “التعايش” بينها وبين الشعوب العربية.
إسرائيل  بأن  وصلت  للمونديال  المشجعين  رسالة  أن  وأكد 
العربية  الشعوب  وجودها  تتقبل  وال  بها  مرغوب  وغير  منبوذة 
واإلسالمية. وقال: شكل المونديال بشكل حقيقي صفعة قوية 
على وجه إسرائيل وفشل دبلوماسيتها بشأن االلتفاف العربي 

حول القضية الفلسطينية.
ويرى الغريب، أن سلوك الجماهير العربية واإلسالمية سيجعل 
تعيد  أن  التطبيع  طريق  على  كانت  وحكومات  طبعت  حكومات 
النظر في قراءة المشهد ألن توجهات شعوبها مختلفة ومغايرة 
الصورة  لديها  اتضحت  ربما  الشعوب  وهذه  لتوجهاتها،  تماما 
اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  التطبيع  اتفاقيات  وراء  من  الحقيقية 
الشعوب  وبالتالي فإن مواقف  له،  الترويج  وأنها ليست كما تم 
العربية الجريئة ستجبر صانع القرار العربي على التوقف أمام 

هذه المشاهد وأن يعيد النظر للمشهد من زاوية أخرى. 
2022 بحسب  لعام  مونديال قطر  العرب في  المشجعون  وأكد 
الغريب، أن دعم القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني 
ال يأتي عبر بوابات التطبيع والعالقات مع االحتالل اإلسرائيلي، 

ملف العدد

استندت السياسة اإلسرائيلية منذ عام 2009، مع تولي بنيامين نتنياهو للحكم، إلى 
قاعدة تعامل واحدة وهي أن القضية الفلسطينية يجب أن ال تبقى في الصدارة، وإن 
مكانها الهامش، وعلى هذا األساس صاغ نتنياهو سياسته على مدار 12 عاما، فقد قام 
بتجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وعمل على تقزيم مهامها وحجم العالقة 
إلى الشق األمني واالقتصادي فقط، وحاول تجنب المعارك العسكرية مع قطاع غزة 
قدر اإلمكان، على اعتبار أن أصوات الرصاص تعيد القضية إلى األجندة العالمية والعربية 

واإلسرائيلية.

المونديال يصفع استراتيجية نتنياهو
هل تحول مونديال قطر 2022 إلى استفتاء للشعوب العربية 

حول القضية الفلسطينية؟ 
مراقبون لـ الحدث: فلسطين الفريق الـ33 في مونديال قطر

خاص الحدث
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ودعم  الفلسطيني  الشعب  صمود  تعزيز  خالل  من  يأتي  بل 
قضيته في كل المحافل الدولية.

اإلسرائيلي  االحتالل  فإن  الغريب،  السياسي  المحلل  لـ  ووفقا 
وصلته رسالة من خالل فعاليات مونديال قطر تفيد بأن إسرائيل 
كيان منبوذ وغير مرغوب به بين الشعوب العربية واإلسالمية، 
حول  االلتفاف  هذا  أمام  تستوقف  إسرائيل  سيجعل  وهذا 
المونديال في قطر  الذي شهدته فعاليات  الفلسطينية  القضية 
واتضح  وظيفية  دولة  بأنها  إسرائيل  عليها  راهنت  لطالما  التي 
في النهاية أنها من أهم الدول التي أعطت مساحة كبيرة لكل 

الشعوب العربية واإلسالمية.
حالة  قطر،  مونديال  فعاليات  وانطالق  بدء  ومنذ  أنه  وذكر، 
التعاطف العربي مع الشعب الفلسطيني كانت كبيرة وواضحة، 
اللغط  حالة  بين  ما  الفلسطينية  للرسالة  انتصار  يشكل  وهذا 
على  جاءت  التي  التطبيع  واتفاقيات  المنطقة،  تعيشها  التي 
حساب القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، وربما ذهبت 
أن  يمكن  بانه  خاطئ  تقدير  في  العربية  األنظمة  بعض  إليها 
تتوصل إلى اتفاقيات سالم وتعايش مع االحتالل، ومن الواضع 
أن الجمهور اإلسرائيلي يذهب كله للتطرف والتغول على الشعب 
بأن  المشهد  يكرس  وهذا  وممتلكاته  ومقدساته  الفلسطيني 
التعايش  إسرائيل كيان احتاللي ال يمكن بأي حال من األحوال 

معه والتطبيع معه أو حتى قبول أي شكل من االتفاقيات معه.
واضحة  برسالة  تبعث  ربما  حقيقة  الجماهير  “هذه  وأوضح: 
رفضها  عن  عملي  بشكل  فيها  تعبر  التي  اللحظة  ستأتي  بأنه 
التفاقيات  رفضها  وكذلك  احتاللي  ككيان  لالحتالل  ونبذها 
بعض األنظمة العربية واإلسالمية لتطبيع العالقات مع االحتالل 
وبالتالي  فلسطيني،  هو  ما  كل  على  يتغول  الذي  اإلسرائيلي، 
طبيعة المونديال بعثت برسالة واضحة لكل الحكومات المطبعة 
وبوصلة  وتوجهات  ورق  على  حبر  إال  هي  ما  اتفاقياتكم  بأن 

الشعوب ما زالت نحو القضية الفلسطينية.
 ،)BDS( ويقول محمود نواجعة، منسق حركة مقاطعة إسرائيل
إن حالة النبذ والمقاطعة للصحفيين اإلسرائيليين والمشجعين 
من  طبيعي  رد  لهو  قطر  مونديال  فعاليات  في  اإلسرائيليين 
وضروري.  هام  ومؤشر  للتطبيع  المناهضة  العربية  الشعوب 
عشرات  انسحاب  سبقها  والرفض  المقاطعة  هذه  أن  معتبرا 
الالعبين العرب خالل العامين الماضيين من بطوالت دولية؛ لعدم 
مالقاة العبين إسرائيليين في الملعب ذاته رفضا ألي شكل من 

أشكال التطبيع مع االحتالل وتضامنا مع القضية الفلسطينية.

على  استراتيجيه  بنى  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  نواجعة،  واعتبر 
اتفاقيات  لتوقيع  استباقًا  واختراقها  العربية  الشعوب  تطويع 
المناهج  تغيير  خالل  من  العربية،  الدول  مع  والتطبيع  السالم 
وإقامة عالقات طبيعية مع أندية وجمعيات عربية، لكن كل ذلك 

فشل على أرض الواقع.
وبحسب منسق حركة مقاطعة إسرائيل، نواجعة، فإن مقاطعة 
الشعوب  بوعي  مرتبط  اإلسرائيلية  للصحافة  العربية  الشعوب 
المقاطعة  حركة  أطلقتها  التي  والحمالت،  بالنشاطات  ثم  أواًل 
بالتنسيق مع مجموعة “شباب قطر ضد التطبيع، كما أن مونديال 
القضية  إحياء  إلعادة  عالمية  ومناسبة  مهمة  فرصة  كان  قطر 
مركزية  كقضية  العربية  الشعوب  وجدان  في  الفلسطينية 
أبرمتها دول عربية  التي  األخيرة  التطبيع  اتفاقيات  بعد  خاصة، 

مع دولة االحتالل”.
وأوضح نواجعة، أن توقيت بروز ظاهرة مقاطعة العرب لإلعالم 
اإلسرائيلي مهم، فهو يأتي عشية عودة بنيامين نتنياهو لرئاسة 
استكمال  نيته  عن  االنتخابية  حملته  في  أعلن  الذي  الوزراء 

مشوار التطبيع مع دول عربية جديدة.
وأردف: في مونديال قطر تظهر الحقيقة الثابتة برفض شعوبنا 
العربية للتطبيع، وتظهر أن الذباب اإللكتروني الذي حاول خلق 
الفلسطيني فشلت فشاًل  العربية وشعبنا  قطيعة بين الشعوب 
نجحت  وإن  ستفشل  التطبيع  لتمرير  محاولة  أي  وأن  ذريعًا، 

ستبقى رهينة بقاء بعض األنظمة ال أكثر”.

نتنياهو.. اختبار المالعب 
والمراسلون  الصحفيون  بدأ  المونديال،  في  األول  اليوم  منذ 
ما  أن  ليكتشفوا  األخرى،  تلو  الصفعة  يتلقون  اإلسرائيليون 
ال  الفلسطينية  القضية  وأن  الواقع،  هو  ليس  واقع  من  خلقوه 
زالت حية في قلوب الجماهير العربية التي رفضت التعاطي مع 
الفلسطيني  العلم  وكان  واإلسرائيليين،  اإلسرائيلية  الصحافة 
حاضرا بقوة في المدرجات والمالعب والشوارع، فمن يجرؤ هناك 

على رفع علم “إسرائيل”؟ 
الفيديو  مقاطع  عشرات  اإلسرائيلية  اإلعالم  وسائل  وتناقلت 
تلك  حتى  العربية،  الدول  كل  من  مشجعون  فيها  يظهر  التي 
الحديث  يرفضون  “إسرائيل”،  مع  رسمية  عالقات  تربطها  التي 
مع الصحافة اإلسرائيلية، بل إن مشجعين من دول غير عربية 
وال إسالمية، هتفوا لفلسطين، ورفضوا التعاطي بأي شكل من 
بالدونية  شعروا  الذين  اإلسرائيليين،  المراسلين  مع  األشكال 

واالحتقار وفق تعبير عدد منهم.
وما جرى في قطر مع الصحافة اإلسرائيلية ليس حاالت فردية، 
إرسال  إلى  اإلسرائيلية  الخارجية  بوزارة  دفعت  ظاهرة  بل 
الدولي  االتحاد  ورئاسة  القطرية  السلطات  إلى  احتجاج  رسالة 
الصحافة  لطواقم  التعرض  سمّته  ما  ضد  )فيفا(،  القدم  لكرة 
والمشجعين اإلسرائيليين خالل حضورهم فعاليات كأس العالم 
قطر 2022، من قِبل مشجعي الفرق العربية، وفق ما كشفت 

القناة 13 العربية، األحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
الدبلوماسي  اإلسرائيلية فطالبت من خالل وفدها  الخارجية  أما 
بحرية  “السماح  بضرورة  الدوحة،  في  مؤقت  بشكل  المقيم 
الصحافة كاملة، والسماح لإلسرائيليين بالتنقل بأمان”، وحمّلت 
كاًل من قطر والفيفا المسؤولية عن سالمة اإلسرائيليين. وقد 
ترافق ذلك مع تسريبات بأن مجلس األمن القومي اإلسرائيلي 
إلى  بالسفر  خاصة  بتوصيات  للخروج  مشاورات  سيعقد 
اإلرهاب”  “مكافحة  توصيات عن هيئة  وبالفعل صدرت  القطر. 
اإلسرائيلية لإلسرائيليين بعدم السفر إلى قطر لحضور مباريات 

المونديال هناك بسبب ما وصفته “الخطر الموجود في البالد”. 
اإلرهاب”  مكافحة  “هيئة  أن  إلى  التوصيات  في  اإلشارة  وتمت 
ضوء  في  لألوضاع،  يومية  “تقييمات  األخيرة  األيام  في  أجرت 
يتعرضون  التي  والمضايقات  العداء  اإلسرائيليين حول  شهادات 
لها من السكان المحليين والعديد من السياح من الدول العربية 
العالم”، في حين “وصل  الذين حضروا كأس  والشرق األوسط 
التحذير من السفر عند المستوى 3، وهو مستوى واحد أقل من 
والعراق”،  واليمن  وسوريا  وإيران  لبنان  مثل  المعادية  البلدان 
في  المتواجدين  اإلسرائيليين  الهيئة  وأوصت  التقرير.  بحسب 
وعدم  هويتهم،  “إخفاء  بضرورة  المباريات،  لمشاهدة  قطر 

التحدث باللغة العبرية في الشوارع من أجل تجنب االحتكاك”.
إمعان  تقارير،  من  تالها  وما  اإلسرائيلية  التوصيات  وتكشف 
من  التوصيات  صدرت  فقد  اإلسرائيليين،  خداع  في  “إسرائيل” 
جهة تعنى بالتهديدات األمنية، وكانت هناك تلميحات إلى أن ذلك 
مرتبط بمخاوف من هجمات إيرانية، كل ذلك من أجل استبعاد 
فرضية أن هذا مرتبط بالقضية الفلسطينية، ولعّل السبب هو 
محيطهم  على  اإلسرائيليين  انكشاف  منع  “إسرائيل”  محاولة 
المعادي. وإن كان ما جرى صفعة الستراتيجية نتنياهو على وجه 
التحديد، إال أن الصورة األوسع تؤكد أن هذه صفعة لكل الوعي 
أكثر  المالبس  بماركات  يهتم  أصبح  الذي  اإلسرائيلي،  الجمعي 

من صراعه مع الفلسطينيين تحت تأثير الخداع الذاتي.
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الفلسطينيين،  تفاجئ  لم  الكنيست  انتخابات  نتائج 
فترة  منذ  يعرفوه  ما  عززت  لقد  ذلك،  من  العكس  على 
الدولتين  حل  وفكرة  اليمين،  إلى  تتجه  إسرائيل  طويلة: 
خطوة  أي  فإن  واآلن،  الواقع.  عن  االبتعاد  في  تستمر 
على  الفلسطينيون  ويفسرها  الجديدة  الحكومة  تتخذها 
تعزز  قد  الوطني،  االستقالل  في  لطموحهم  انتهاك  أنها 
وقد  الفلسطينيين  لدى  المتنافسة  األطراف  بين  التعاون 
نضال  يكون  وقد  الوطنية.  الوحدة  نحو  أكثر  تأخذهم 
الفلسطينيين في مثل هذه الحالة أكثر اتحادًا وقوة. إذن، 

كيف يجب أن تتصرف الحكومة المستقبلية؟.
 25 الـ  اإلسرائيلي  الكنيست  انتخابات  نتائج  تفاجئ  لم 
المهتمين  المتابعين  من  وباعتبارهم  الفلسطينيين. 
يحدث  الذي  التغيير  أدركوا  فقد  إسرائيل،  في  باألحداث 
من  اإلسرائيلي  الجمهور  موقف  في  عقد  من  أكثر  منذ 
القضية الفلسطينية والزيادة المستمرة في قوة األحزاب 

السياسية. للتسوية  المعارضة 
عززت النتائج بالفعل التقييمات التي كانت تتشكل في هذه 
بموجبها:  والتي  الفلسطينيين،  من  العديد  بين  السنوات 
وبحقهم  كشعب  بالفلسطينيين  أبدًا  إسرائيل  تعترف  لن 
وفي  الدولتين  حل  إسرائيل  ترفض  المصير.  تقرير  في 
الذاتي  الحكم  أفضل األحوال ستوافق على توسيع نطاق 
المستوطنات  إقامة  في  إسرائيل  ستستمر  الفلسطيني. 
في  االستيطانية  البؤر  تُخلي  ولن  الغربية  الضفة  في 
إلسرائيل  بالنسبة  األهم  هو  األمني    التنسيق  المنطقة. 
اإلسرائيلي  الجيش  جهود  إن  السياسية.  التسوية  وليس 
“التعايش  أساس  على  العالقات  مأسسة  إلى  الذي يسعى 
خطر  يتزايد  الضعف.  من  حالة  إلى  وصلت  والسالم” 

االنتقال من الصراع القومي إلى الصراع الديني.
إسرائيل،  في  االئتالف  مفاوضات  من  المسربة  التقارير 
والتي بموجبها تطالب “الصهيونية الدينية” بنقل سيطرة 
وتأهيل  الفصل،  قانون  وإلغاء  إليهم،  المدنية  اإلدارة 
البؤر االستيطانية، وضم المستوطنات، تزيد من الدعوات 
الفلسطينيين ويتم تفسير هذه  لدى  والوحدة  للمصالحة 
المطالب على أنها محاولة لتهويد الضفة الغربية والقضاء 
نهائيًا على فكرة حل الدولتين، والتي ال يؤمن بها معظم 

أعضاء الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.
ومع ذلك، يبدو أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية على وجه 
الباب  الجديدة  الحكومة  تغلق  أن  من  والخوف  التحديد 
هي  اآلن،  حتى  للفلسطينيين  السياسية  اإلنجازات  أمام 
يثبت  الفلسطينية، مما  للسلطة  التي تعطي منحا معينة 
وانتقادات  عنها  الشرعية  نزع  مواجهة  في  حتى  بقاءها 

غير مسبوقة لسياساتها وأدائها على الساحة الداخلية.

عباس  محمود  الرئيس  بدأ  االنتخابات،  نتائج  ضوء  في 
واجتمع  الوطنية،  المصالحة  عن  الحديث  في  أيضًا 
في  المصالحة،  محادثات  في  فتح  ممثل  األحمد،  عزام 
المكتب  عضو  مع  )نوفمبر(  الثاني  تشرين   13 في  لبنان 
اقتراح  مرزوق.  أبو  موسى  حماس  لحركة  السياسي 
الدولية  العدل  محكمة  إلى  باللجوء  الفلسطينية  السلطة 
بشأن السيطرة اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، 
ردود  من  العديد  القى  المتحدة،  األمم  أيدته  والذي 
مكتب  إعالن  وكذلك  حماس،  من  حتى  اإليجابية  الفعل 
الصحفية  وفاة  في  تحقيق  فتح  عن  الفدرالي  التحقيقات 
شيرين أبو عاقلة، كما يعود الفضل للسلطة الفلسطينية 
في قرار اللجنة الثالثة لألمم المتحدة الذي ينص على أن 

للفلسطينيين الحق في تقرير المصير.
بعد  يتطور  الذي  الفلسطيني  الداخلي  الخطاب  في 
االعتماد  استمرار  بمسألة  االنشغال  يتزايد  االنتخابات، 
لتحقيق  رئيسي  كمخطط  السياسي  الخيار  على 
بالتخلي عن  المطالبة  واألصوات  الفلسطيني،  االستقالل 
الشعبية  للمطالبة  واالستجابة  أوسلو.  باتفاقات  االلتزام 
للمصالحة الوطنية بين الفصائل آخذ في االزدياد. صحيح 
والسيناريوهات  الحلول  والصاخب بشأن  الحر  الخطاب  أن 
يملك  ال  الفلسطينية  الوطنية  المصلحة  تخدم  قد  التي 
إجماع عملي.  إلى  ترجمته  القدرة على  المرحلة  في هذه 
السلطة  تواجهه  الذي  النقيض  إلى  وبالنظر  ذلك،  ومع 
المقاومة  ومجموعات  اإلسالمية  بالحركات  والمتمثل 
لديها  الفلسطينية كهيئة  السلطة  تبرز  الغربية،  بالضفة 
السياسية  التحديات  مع  بفعالية  التعامل  على  القدرة 

والدولية.
إن دراسة ثالث عمليات يمر بها الفلسطينيون على مدى 
الثالثين عامًا الماضية قد تعلمهم كيف يمكن أن يواجهوا 
اإلسرائيلية  الحكومة  تشكيل  على  المترتبة  التحديات 

الجديدة.
اندالع  بعد  المنطقة  في  إسرائيل  وجود  مع  التصالح  بدأ 
باتفاق  هذا  تتوج  وقد   ،1987 عام  األولى  االنتفاضة 
في  الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بين  أوسلو 
عام 2017، أدركت حماس أيضًا أنها يجب أن تذهب بذات 
االتجاه، وقبلت مبدأ الدولة الفلسطينية على طول خطوط 
67، وإن كان ذلك دون اعتراف وسالم مع إسرائيل، وأعلنت 

أن االعتراف بإسرائيل يخضع لالستفتاء.
بعد أوسلو جرى االنتقال من الثورة إلى بناء المؤسسات، 
لكن الرئيس الراحل ياسر عرفات، واصل روح الثورة بعد 
بالنهوض  جسيمة  أضرارًا  وألحق  أوسلو  اتفاقيات  توقيع 
في  عباس  الحالي  الرئيس  عارضه  وقد  باالستيطان، 
مصحوبًا  كان   2005 عام  للرئاسة  وانتخابه  األمر،  هذا 
ينوي  التي  للسياسة  علني  عرض  وفي  كبيرة  بشفافية 
اتباعها، والتي عبرت عن التزامه الكامل باتفاقيات أوسلو 

خالل  وصياغتهم.  لرسالتهم  وفًقا  لتنفيذها  واالستعداد 
منصب  فياض  سالم  شغل  عباس،  فترة  الرئيس  فترة 
على  الفلسطيني  النظام  بناء  تم  حيث  الوزراء،  رئيس 
عرفات  كان  إذ  األول  من  أكثر  وفاعلية  مؤسسية  أسس 
لألدوار  واضح  تقسيم  دون  هرمي  غير  بنظام  يعمل 

والسلطات.
الدولية،  التحوالت  السلطة  راعت  سبق،  ما  إلى  إضافة 
وتمسكت باتفاقيات أوسلو معتبرة أنها إنجاز للفلسطينيين 
منذ أن بدأوا نضالهم ضد الوجود اإلسرائيلي في المنطقة، 
منظمة  التزام  نتيجة  كبير  حد  إلى  هو  اإلنجاز  هذا  وأن 
الدولية  والقرارات  اللعبة  بقواعد  الفلسطينية  التحرير 
التي تم رفضها حتى ذلك الحين. واليوم، تستثمر حماس 
أيضًا في هذا السياق، وإن لم تنجح كثيرًا، فهي تسعى 
لتطوير العالقات الخارجية الخاصة بها. وهو ما يعبر عن 
الحفاظ  أهمية  وتعتمد  العالقات،  لهذه  بالحاجة  اإلدراك 
على السلطة الفلسطينية إلى حد كبير في الحفاظ على 
أنها  إال  المستمر،  ضعفها  ورغم  للسلطة،  الدولي  الدعم 

حاليًا “البيت الوطني الفلسطيني”.
إعادة  الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  حاولت  إذا  لذلك، 
اتفاقيات  سبق  الذي  الواقع  إلى  الفلسطينية  الساحة 
أن  يمكن  بما  أوسلو  مع  عالقتها  تحديد  إعادة  أو  أوسلو، 
نحو  يسير  ال  ذاتي  حكم  أنه  على  الفلسطينيون  يفسره 
يوافق  لن  فلسطينيًا  نظامًا  الكامل، ستواجه  االستقالل 
التي  والتطلعات واآلمال  بالفعل،  التنازل عما حققه  على 
الفلسطينية.  السلطة  وجود  الستمرار  التبرير  تغذي 
قبل  من  مقبولة  وطني،  ككيان  الفلسطينية،  السلطة 
وضرورة  الفلسطيني  الجمهور  من  العظمى  الغالبية 

الحفاظ عليها إجماع لكل فلسطيني تقريبًا.
السياسة  مسألة  على  الفلسطينيين  بين  الحالي  الخالف 
تعمل.  أن  يجب  وكيف  السلطة  تتبناها  أن  يجب  التي 
حتى اآلن، فإن االدعاءات العديدة التي تفيد بأن السلطة 
الفلسطينية ليست أكثر من مقاول تنفيذي إلسرائيل لم 
السلطة بشكل خطير. وحماس،  تستطع تقويض موقف 
على الرغم من معارضتها للتنسيق األمني   بين السلطة 
في  عليه  كانت  مما  أكثر  تدرك  وإسرائيل،  الفلسطينية 
الماضي حدود استخدام األسلحة النارية. مشاركة حماس 
في االنتخابات، والضغوط التي تمارسها من أجل الحفاظ 
وقادة  عباس  للرئيس  منها  المتكررة  والرسائل  عليها، 
تتمكن  لن  فتح  أن  على  يؤكدون  بموجبها  والتي  فتح، 
القواسم  وهذه  لوحدها،  الوطني  المشروع  قيادة  من 
سياسي  نضج  عنها  سينتج  وحماس  فتح  بين  المشتركة 

واعتراف بالقيود التي تم تجاهلها في السابق.
و”كتيبة  األسود”  “عرين  على  الشديد  الضغط  ورغم 
قتاليًا”  “إرثًا  تتركان  أنهما  إال  نسبيا  وضعفهما  جنين” 
ونموذجًا يحاول العديد من الشبان في أماكن مختلفة في 
الضفة الغربية تقليده. وفي الصورة األوسع، تواصل فتح 
الفلسطينية،  والسلطة  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
القواعد  على  االعتماد  الكبير،  ضعفها  من  الرغم  على 
في  بما  للنظام،  كفكرة  أوسلو  اتفاقيات  أرستها  التي 
التنسيق  واألمنية.  السياسية  المفاوضات  متابعة  ذلك 

هذه المادة ترجمت من مقالين نشرهما معهد دراسات األمن القومي في تل أبيب: 

تقرير

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة.. هل تقود 
الفلسطينيين للمصالحة؟

الحدث- سوار عبد ربه 
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والعالقات االقتصادية مع إسرائيل. من ناحية أخرى، تريد 
تطورت  التي  الجديدة  اللعبة  قواعد  على  الحفاظ  حماس 
الهدوء  جلبت  والتي  غزة،  قطاع  في  إسرائيل  وبين  بينها 
البنى  وتطوير  إعمار  إعادة  وأتاحت  المستوطنات  لسكان 
أن  وطالما  يبدو،  ما  على  حماس،  القطاع.  في  التحتية 
فال  االنهيار،  وشك  على  ليست  السلطة  بأن  تقديراتها 
مصلحة لها في كسر هذه القواعد والوقوع في صراع آخر 
في  حرب  إلى  يؤدي  قد  الذي  الصراع  وهو  إسرائيل،  مع 
الفلسطينية وحماس  السلطة  قطاع غزة. وهكذا، تسعى 

إلى الحفاظ على إنجازاتهما.
الجديدة في إسرائيل بعد، لكن  لم يتم تشكيل الحكومة 
السياسة  إن  الفلسطيني.  الجانب  مخاوف  يثير  تشكيلها 
زيادة  تضمنت  إذا  الفلسطينيين،  تجاه  تبنيها  سيتم  التي 
مع  والسلوك  الصراع  بقضية  يتعلق  فيما  التطرف  في 
بين  التعاون  في  ديناميكية  تخلق  قد  الفلسطينيين، 
على  الفلسطينية.  الساحة  في  القوة  عناصر  مختلف 

الرغم من أنه نظرًا لالختالفات العديدة بين الفواعل في 
الساحة الفلسطينية، من الصعب في هذه المرحلة التحدث 
بأن  المشترك  الفهم  أن  إال  الفصائل،  بين  المصالحة  عن 
تهديدًا حقيقيًا للحلم الوطني قد نشأ، قد يؤسس لخلق 
تعاون وتقارب، وهذه فكرة شائعة في فم كل فلسطيني 
تكرار  عدم  يعني  درس  هذا   .1948 هزيمة  من  كدرس 
ذلك أبدًا، لن يتم ترحيلنا بعد اآلن ولن نسمح باالستيالء 

على أراضينا وسنقف بحزم ونقاوم.
تعبير  إلى  للنضال  الجماهيري  البعد  ذلك  بعد  يأتي  قد 
السلطة  ودولي.  إعالمي  تواصل  إلى  ويؤدي  حقيقي 
الفلسطينية بدأت بالفعل في التحرك في هذا االتجاه. وقد 
مماثلة،  أخرى  لعمليات  طويلة  فترة  منذ  السلطة  خططت 
إسرائيل.  في  الجديدة  الحكومة  تشكيل  مع   يتسارع  وقد 
ضد  الفلسطيني  النضال  محور  ستكون  الدولية  الساحة 
دعم  لكسب  نجاحه  فرص  ستزداد  المرة  وهذه  إسرائيل، 
قادة  قام  إذا  المتحدة  الواليات  من  وحتى  واسع،  دولي 

سيكون  عندها  شعاراتهم.  بتنفيذ  الدينية”  “الصهيونية 
النضال في أراضي الضفة الغربية أكثر احتجاجًا وحشدًا، 
وستكون إمكانية المصالحة الوطنية الفلسطينية الداخلية 

أكثر واقعية مما هي عليه اآلن.
حددت  إذا  خيرا  الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  ستفعل 
في  تحقيقها  في  ترغب  التي  األهداف  بوضوح  لنفسها 
عالقاتها مع الفلسطينيين، ووقفت في وجه األسباب التي 
شعارات  جديا  وفحصت  الفلسطيني،  الجانب  مخاوف  تثير 
االنتخابات  عشية  عنها.  أعرب  التي  أعضائها  وطموحات 
كل  تكلفة  هي  وما  الرفض  يستحق  ما  إدراك  يمكن 
تجاه  تهدئة  إجراءات  اتخاذ  المناسب  من  أنه  كما  خطوة. 
في  مفيدًا  عاماًل  الحوار  يكون  أن  ويمكن  الفلسطينيين 
والبنية  االقتصادية  التنمية  تكون  أن  يمكن  الشأن.  هذا 
إصدار  عن  الحكومة  امتنعت  إذا  أيضًا،  مفيدة  التحتية 
أمام فكرة  الباب  أنها تغلق  إعالنات يمكن تفسيرها على 

السياسية. التسوية 
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التي  التحقيقات  من  سلسلة  أثارت  األخيرة،  السنوات  في 
حول  الشكوك  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  في  نُشرت 
فيها  ُقتل  التي  العملية  بأن  اإلسرائيلي  الرسمي  االدعاء 
مؤسسة  من  عنصرًا  و34  الشاباك،  من  عناصر  تسعة 
معتقاًل  و15  إسرائيليًا،  جنديًا  و33  األمنية،  االحتالل 
بسبب  وليس  استشهادية،  عملية  بفعل  وقعت  قد  لبنانيًا، 
خلل في نظام الغاز، كما تدعي الرواية الرسمية للمؤسسة 
التي نشرتها يديعوت قوبلت بـ  التحقيقات  العسكرية، لكن 

اإلنكار والتجاهل والتستر.
 مرت 40 عامًا بالضبط على تدمير مبنى القيادة العسكرية 
في صور بلبنان، لكن الغموض الذي أحاط بأعنف عملية في 
أسر  من  العديد  وبدأ  تعقيدًا،  أكثر  أصبح  “إسرائيل”  تاريخ 
القتلى والناجين من العملية في المطالبة بكشف الحقيقة. 
فجأة خالل المؤتمر المذكور، طلب رجل كان يشغل منصبًا 
وصعد  بالتحدث.  اإلذن  الوقت  ذلك  في  الشاباك  في  رفيعًا 
مؤشرات  وردت  المبنى،  انهيار  فور  إنه  وقال  المنصة  إلى 
مختلفة على أن االنفجار كان نتيجة هجوم. وأكد المسؤول 
السابق أن هذه ليست استنتاجات أو أدلة قاطعة، ولكن وفقا 
شالوم،  وأفراهام  غانوسر،  يوسي  الشاباك،  قادة  فإن  له، 
أسطوانات  في  عطل  أنه  في  شك  لديهم  ليس  أنه  أبلغوه 

الغاز بالمبنى، وأمروه بالتوقف عن التحقيق.

أمام  بالتحدث  وبدأ  للمنصة  آخر  كبير  مسؤول  جاء  ثم 
قصير،  بوقت  العملية  قبل  إنه  قال  المؤتمر.  في  الضيوف 
في  لبنان،  في  فتح  حركة  في  كبير  مسؤول  اغتيال  تم 
وأن  اإلسرائيلي،  االحتالل  للشاباك وجيش  عملية مشتركة 
الفلسطيني  المسؤول  وكان  االنتقام.  على  أقسمت  عائلته 
الذي تم اغتياله مسؤواًل أيضًا عن تدريب الوحدات الشيعية 
المحلية، والتي انبثقت منها فيما بعد النواة المؤسسة لحزب 
أصبح  الذي  مغنية،  عماد  الوحدات  هذه  خريجي  ومن  اهلل. 
كيفية  وعرف  اإلسالمي،  الجهاد  يسمى  سري  لجهاز  قائدا 
تجنيد وإرسال المقاتلين االستشهاديين. وقال المسؤول في 
القدرات  وهذه  االنتقام  في  الرغبة  بين  العالقة  إن  كلمته 
في  الهجوم  إلى  األرجح  على  أدت  مغنية،  عماد  لـ  الخارقة 

مدينة صور.
إلى  الحال،  بطبيعة  األنظار،  اتجهت  الكلمات،  هذه  بعد 
الحالي للشاباك، رونين بار. في السنوات األخيرة،  الرئيس 
حاوال  الهجوم،  شهدا  كالهما  الشاباك،  عناصر  من  اثنان 
التحقيق، لكن تم رفض  إعادة فتح ملف  المضي قدما في 
طلبهم من قبل رؤساء الجهاز السابقين. مع تعيين بار في 
هذا المنصب، شعرا أنه قد تكون لديهم فرصة هذه المرة. 
معه  وتحدثوا  بار  مع  التقوا  التذكاري،  المؤتمر  بدء  بعد 
إلى  الحضور  وطلب  لحديثهم،  بار  استمع  التحقيقات.  حول 

المؤتمر وإلقاء خطاب.
“احترامًا  وقال  المنصة،  على  بار  صعد  المؤتمر،  نهاية  في 
بالمهمة  التمسك  يواصل  الذي  للفريق  وتقديرًا  للقتلى، 

المواد  بعمق  نفحص  أن  قررنا  الحقيقة،  وراء  والسعي 
الحديثة  التقنيات  استخدام  وطلبت  الكارثة،  بهذه  المتعلقة 
ألغراض التحقيق التي لم تكن موجودة وقت وقوع الكارثة. 
أدلة  هناك  كانت  إذا  ما  وستفحص  أولية،  التحقيق  لجنة 
قوية كافية للتوصية بفتح تحقيق رسمي. ال يمكن ضمان 
أيضًا  الممكن  ومن  التحقيق،  بنتيجة  يتعلق  فيما  أي شيء 
أال نتمكن من التوصل إلى استنتاجات قاطعة في أي اتجاه”.

بالفعل في  أنه يفكر  الشاباك  أعلن  الكلمات،  وهكذا، بهذه 
إعالن  سمعت  “عندما  أولي.  بشكل  صور  قضية  فتح  إعادة 
رئيس الشاباك رونين بار، صدمت”، تقول إدنا ريمون، التي 
قتل زوجها عاموس في العملية حيث كان يعمل محققا في 
من  كان  العملية  وقوع  يوم  وفي  لبنان  في  الشاباك  جهاز 
المقرر أن يعود إلسرائيل. وأضافت أنه ألول مرة تشعر أنه 

الجميع الحقيقة. سيعلم 
المتحدثة  أصدرت  المؤتمر،  انتهاء  من  دقائق  عشر  بعد 
تشكيل  “سيتم  فيه:  جاء  للصحفيين  بيانًا  الشاباك  باسم 
اإلسرائيلي  والجيش  الشاباك  بين  مشترك  تفتيش  فريق 
ووفًقا  صور”.  بكارثة  المتعلقة  المواد  لفحص  والشرطة 
للبيان، سيقوم الفريق بفحص استخدام التقنيات المتطورة 
إذا  العملية، ثم “سيحدد ما  التي لم تكن موجودة في وقت 
كانت هناك إمكانية للحصول على أدلة ستشكل األساس لـ 

تحقيق رسمي جديد لظروف الحادث”.
لجنة  بتشكيل  بار،  رونين  الحالي  الشاباك  قرار رئيس  جاء 
القضية،  دفن  سبقوه  من  كل  لقرارات  معاكسا  تحقيق، 
وذلك بعد أن توجه له العديد من الناجين وعائالت القتلى، 
وضباط الشاباك الكبار في ذلك الوقت، وكذلك اطالعه على 
أحرونوت”،  “يديعوت  تحقيقات  إليها  استندت  التي  الوثائق 

والتي كان جهاز الشاباك ينفي صحتها على مدار سنوات.
المفتوحة  األسئلة  من  قليل  عدد  هناك  يزال  ال  ولكن 
من  الشاباك.  أعلنه  الذي  المتجدد  الفحص  بخصوص 
مداوالته  ستعرض  هل  التحقيق؟  فريق  أعضاء  سيكون 
واستنتاجاته للجمهور؟ ما هي هذه “التقنيات الجديدة”؟ ألن 
يواجه الفريق نفس التستر واإلسكات، الذي أحاط بالقضية 
جزًءا  سيصبحون  أنفسهم  هم  أنهم  أم  عقود؟  أربعة  لمدة 

من حالة التستر واإلسكات؟.
وخالل  القتلى.  عائالت  لدى  عالقة  ظلت  األسئلة  هذه 

يوم الخميس 24 نوفمبر، عقد مؤتمر خاص لجهاز الشاباك اإلسرائيلي في قاعة مركز التراث 
االستخباري في الجليل في الذكرى األربعين لعملية صور، والتي ُقتل فيها أيًضا تسعة عناصر 
من الشاباك. كان في المؤتمر العديد من المتقاعدين، والناجين من العملية الذين بقوا ليرووا 
القصة، وحضرت عائالت القتلى ومسؤولون في الشاباك، وفي القاعة كان هناك ترقب شديد 

لما سيقوله مسؤول الشاباك رونين بار.

تقرير

بعد 40 عاما على عملية صور األولى.. إسرائيل 
تبدأ تحقيقا جديدا فيها

عملية صور األولى: الضربة األخطر واألكبر في تاريخ إسرائيل

التحقيقات الرسمية: انفجار أسطوانات الغاز هو السبب

معلومات جديدة تؤكد زيف الرواية الرسمية اإلسرائيلية

مماطالت إسرائيلية.. وأخيرا تحقيق ليس شرطا أن يكشف الحقيقة

خاص الحدث
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الدراماتيكي  اإلعالن  من  قليلة  أيام  بعد  الماضي  األسبوع 
الشاباك  إلى رئيس  العائالت خطابًا  أرسل ممثلو  للشاباك، 
قدمت  الشرطة.  ومفوض  االحتالل  جيش  أركان  ورئيس 
وأن  الفريق،  في  العائالت  عن  ممثل  بتعيين  طلبًا  الرسالة 
يتم عمل الفريق بشفافية كاملة. وجاء في الرسالة “قرارك 
40 عاما من اإلخفاء  الشجاع بإعادة فتح ملف الكارثة ينهي 
واإلهمال واإلساءة لنا وألحبائنا الذين قتلوا، “لذلك نشكرك 
بال  سيبقى  هذا  قراركم  فإن  ذلك،  ومع  قلوبنا.  أعماق  من 
معنى، إذا عملت اللجنة التي أنشأتها في الظالم، دون رقابة 
الدولة  بمرجعية  يتعلق  فيما  اآلن  حتى  تم  كما  وشفافية، 

والجهات األمنية لكارثة صور”.
السابعة  الساعة   ،1982 )نوفمبر(  الثاني  تشرين   11 في 
للجيش  الرئيسي  المقر  مبنى  قوي  انفجار  هز  صباحًا، 
اإلسرائيلي في مدينة صور، والذي كان يضم المقر الفرعي 
غرب  في  والشاباك  العسكرية  والشرطة  الحدود”  “حرس  لـ 
لبنان. تحول المبنى على الفور إلى أنقاض. على حد وصف 
ضابط إسرائيلي كان موجودًا في المكان،” انهار كل شيء 
إلى  العملية،  في  إسرائيليًا   76 قتل  الورق”.  من  بيت  مثل 
جانب 15 آخرين )معتقلون لبنانيون( كانوا في المبنى، وفي 
العملية المعقدة التي تلت ذلك، تم استخراج 24 جريحًا من 
تحت األنقاض، بعضهم في حالة خطيرة للغاية، وجميعهم 
حالة  في  نومهم  من  يصحون  نفسية،  أزمات  من  يعانون 

هلع، نتيجة رؤيتهم لمبان تسقط في أحالمهم.
في الساعات األولى بعد االنفجار، أشير إلى الحدث على أنه 
ذلك  تسجيل  تم   7:26 الساعة  في  مفخخة.  بسيارة  هجوم 
صراحة في يوميات قسم العمليات في هيئة األركان العامة 
“انفجار  تقرير:  أول  في  جاء  ما  وهذا  االحتالل،  جيش  في 
صور  في  الحكومي  المبنى  من  بالقرب  مفخخة  سيارة 

ونتيجة لالنفجار انهار المبنى”.
اإلعالن  من  فقط  أسبوعين  بعد  صور  في  المبنى  انهار 
كانت  التي  الجليل”،  “سالمة  عملية  نهاية  عن  الرسمي 
عامًا.   18 لمدة  اللبناني  الوحل  في  “إسرائيل”  تورط  بداية 
وبالتأكيد  االحتالل،  لقيادة  بمثابة كارثة  العملية  كانت هذه 

رافائيل  األركان  رئيس  الجليل”،  “سالمة  عملية  لمهندسي 
مسؤواًل  كان  الشاباك  شارون.  أرييل  الجيش  وزير  أو  إيتان 
عن مالحقة المقاومة في لبنان، لذا إذا تم االعتراف بالحدث 

على أنه هجوم، فإن الفشل سيعود لجهاز الشاباك.
لكن سرعان ما ذهبت المنظومة األمنية لدى االحتالل باتجاه 
تال،  نحمان  السابق،  الشاباك  رئيس  نائب  العطل.  فرضية 
أنه  الذاتية  سيرته  من  منشورة  غير  أقسام  في  الحًقا  كتب 
في الساعات األولى بعد االنفجار، دون أي دليل، صدر رئيس 
وبحسب  عملية.   ليس  االنفجار  سبب  أن  رواية  الشاباك 
مترا   70 يبعد  المبنى  “كان  الشاباك،  في  سابق  بارز  عضو 
وفي  سياج.  بل  حوله،  سور  هناك  يكن  ولم  الطريق  عن 
للشاباك.  بأن ما جرى هو هجوم، فهذا فشل  االعتراف  حال 
بالتأكيد يدرك رئيس الشاباك أنه إذا كان هجومًا فقد يكلفه 

وظيفته. ولن يتجاوز اإلسرائيليون مثل هذه الكارثة”.
في  للتحقيق  لجنة  األركان  رئيس  عيّن  اليوم،  نفس  في 
ضابط  وهو  زور،  مئير  اللواء  برئاسة  حدث،  ما  مالبسات 
الكنيست.  في  عضوًا  أيضًا  وكان  عالية  بإمكانيات  يتمتع 
استنتاجات  تقديم  إلى  اللجنة  إيتان  األركان  رئيس  ووجه 
في غضون ثمانية أيام فقط. ويذكر زور في تقرير اللجنة 
لكنه  الوقت”،  ضغط  تحت  أجري  قد  “تحقيقنا  أن  الموجز 
غاز  تسرب  نتيجة  االنفجار  وقع  قاطعة:  نتيجة  إلى  توصل 
يستطع  ولم  الثاني،  بالطابق  الحدود”  “حرس  مطبخ  في 
االنفجار.  قوة  تحمل  للمبنى  المتهالك  العظمي  الهيكل 
اعتمد التقرير من قبل رئيس األركان، واستقر الجميع على 

الرأي القائل بأن “الكارثة نجمت عن عطل”.
في  طواعية  استمر  لكنه  الشاباك،  من  بالفعل  تال  تقاعد 
أداء مهام خاصة بالشاباك، إحداها هو العمل كهمزة الوصل 
ذلك  في  بما  الشاباك،  من  القتلى  وعائالت  الشاباك  بين 
لقاء  وفي  صور.  في  سقطوا  الذين  التسعة  القتلى  عائالت 
جمع صدفة مع رونين بيرغمان، انتقد تال بشدة التحقيقات 
واعتبرها  القضية  حول  بيرغمان  أجراها  التي  الصحفية 
ناحمان  بيرغمان،  رونان  ثالثي:  اجتماع  عقد  تقرر  زائفة. 
تال، وآرييه هدار الرئيس السابق لقسم تحقيقات الشاباك، 

والذي كان متقاعدًا هو اآلخر وعلى عالقة ودية مع كليهما. 
وتم االتفاق على أن تقديم بيرغمان الوثائق، على أن يقوم 
الجانبين  كال  إلى  يستمع  الذي  الحكم  وهدار  بدحضها،  تال 

ويتأكد من أن االجتماع يسير بسالسة.
في  تال  وأعلن   ،2010 عام  في  االجتماع  عقد  كذلك،  وكان 
هجومًا،  بل  البالونات  في  عطاًل  هذا  يكن  لم  “إذا  البداية: 
كان  إذا  والشاباك  الشاباك،  يخدع  اإلسرائيلي  الجيش  فإن 
بعد  جميعًا”.  ويخدعنا  نفسه،  ويخدع  يخدعني  فإنه  يعلم 
إليه، كان من  والشهادات  الوثائق  ساعة ونصف من تقديم 
قال  تصدعت.  قد  بالنفس  العظيمة  تال  ثقة  أن  الواضح 
بالنسبة  تساؤالت  يثير  بالتأكيد  هذا  “انظر،  واضح:  بإحراج 
لكنه  هنا”.  من  الصعبة  الشكوك  بعض  معي  آخذ  فأنا  لي، 
النهائي  البعد عن االستنتاج  شدد على أن األمور بعيدة كل 
بالقول: “يجب أن أقرر ما يجب أن أفعله من هنا، وما إذا كنت 
أوصي بإجراء تحقيق، وإذا كان األمر كذلك، فسيكون هادًئا. 

أعرف بالفعل من الذي يجب أن أتحدث إليه”.
النشاط في وحدة  كانت إحدى مهام نحمان تال بعد تقاعده 
التراث في الشاباك، وفي هذا اإلطار حصل على إذن للبحث 
الشاباك  حول  بحث  وإجراء  للشاباك  السرية  األرشيفات  في 
في حرب لبنان األولى. بعد االجتماع الثالثي، قرر تركيز جزء 
اتصل  هجوم؟.  أم  عطل  صور،  حدث  مسألة  على  بحثه  من 
تال بالعديد من األشخاص الذين تم ذكرهم في التحقيقات 
الصحفية، وطلب معرفة ما إذا كانوا قد قالوا بالفعل ما هو 
مكتوب. المصادر لم تؤكد فحسب، بل عززت القضية ببعض 
القاضي  المثال،  سبيل  على  أحدهم،  أيضًا.  المعلومات 
يتسحاق دار، الذي كان عضوًا في فريق التحقيق في وزارة 
كارثة  في  صحيح  بشكل  التحقيق  تم  “لو  إنه  قال  الجيش، 

صور األولى، لكان من الممكن منع كارثة صور الثانية”.
لمقتل  أدى  الذي  بالسبب  العائالت  إلبالغ  الحاجة  جانب  إلى 
أقاربهم، هناك سببان مهمان آخران يؤكدان لماذا من المهم 
وفًقا  الحالي،  الوقت  في  أنه  هو  األول  التحقيق؛  يجري  أن 
اللجنة  ألقت  الغاز،  في  عطاًل  كان  بأنه  السائد  لالستنتاج 
يكون  ال  قد  شخص  على  مباشر  غير  بشكل  بالمسؤولية 
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“حرس  أفراد  أو  الجنود  اإلطالق:  على  بالقصة  مرتبطا 
الحدود” المسؤولين عن نظام الغاز.

السبب الثاني هو أن عملية صور الثانية حدثت بعد أقل من 
هنا:  خالف  ال  األولى.  صور  عملية  من  بالضبط  أيام  سبعة 
المتفجرات  من  طن  بنصف  محملة  مفخخة  سيارة  انفجرت 
االنفجار  وفي  اإلسرائيلي،  الجيش  قيادة  مقر  بوابة  عبر 
ضابًطا في الجيش   16 59 شخصًا، من بينهم  العنيف قتل 
عناصر  من  وثالثة  إسرائيليين،  جنود  وتسعة  اإلسرائيلي، 
الشاباك و 31 معتقاًل لبنانيًا وكان الشاباك مسؤواًل عن أمن 
المبنى. وحتى قبل ذلك كانت هناك هجمات مماثلة أبرزها 
في  الجنسيات  المتعددة  القوة  قواعد  على  المزدوج  الهجوم 
أميركيون  معظمهم  أشخاص   305 فيه  قتل  والذي  بيروت 
تم  إذا  السؤال:  من  الهروب  المستحيل  من  وفرنسيون. 
التوصل إلى استنتاجات مفادها أن عملية صور األولى كانت 
هجومًا وأن شكل األمن بالكامل قد تم تكييفه مع التهديد 
هذه  منع  الممكن  من  كان  ربما  مفخخة،  بسيارات  الجديد 

الهجمات وعملية صور الثانية.
كبار  أحد  كاهانا،  )تساحي(  يتسحاق  المقدم  تعيين  تم 
عملية  في  التحقيق  لفريق  رئيسًا  الجيش،  وزارة  أعضاء 
تم  التي  المواد  لجميع  تعرض  فقط  وعندها  الثانية،  صور 
إخفاؤها عنه وعن الجمهور. قال في مقابلة في عام 1997: 
“منذ ذلك الحين أسير وأنا أحمل حجرًا ثقياًل على قلبي، لقد 
فهمت أن اللجنة التي تشكلت هي لجنة سياسية تم تعيينها 
الحين لم يعد بإمكاني  وقدمت استنتاجات معينة. منذ ذلك 
زيارة العائالت القتلى. وقعت على بيان السرية. ال ينبغي أن 
إقناعهم  في  واالستمرار  الكذب  أستطع  لم  الحقيقة.  تقال 

بمصداقية قصة أسطوانات الغاز”.
الجيش  وزارة  أجرته  الذي  التحقيق  يلخص  الذي  التقرير 
في الهجوم الثاني والذي ينشر ألول مرة، يتضمن تلميحات 
كثيفة حول التستر: “األجهزة المختلفة، القادة على مختلف 
القانون،  إنفاذ  ووكاالت  الوكاالت  المخابرات.  المستويات، 
استشهادية(  )عملية  هذا  المحتمل  العمل  مسار  تضف  لم 
أن  لنا  يبدو  الماضي.  العام  تقييماتهم على مدار  كجزء من 
إدراج االحتمال ضمن نطاق التهديدات كان سيسمح للجيش 
اإلسرائيلي بالتحضير لهجوم من هذا النوع وإضفاء الطابع 
واضعو  وأضاف  الدفاع.  وإجراءات  طريقة  على  الرسمي 
التقرير خوًفا من وقوع كارثة ثالثة في صور “نأمل أن يتم 
الهجوم  منذ  المستفادة  والدروس  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 
في  مماثلة  حوادث  وقوع  وعدم   - التحقيق  هذا  موضوع   -

المستقبل”.
عن  يعرفه  ما  للجمهور  يعلن  أن  مرات  عدة  كاهانا  حاول 
فيها،  التحقيق  بها  تم  التي  والطريقة  األولى  صور  عملية 
إنه  التحديد  وجه  على  له  قيل  بحزم.  أوقفه  الجيش  لكن 
سيحاكم إذا قال أي كلمة في هذا الشأن. ووافق على نشر 

بعض األشياء باسمه فقط بعد وفاته.
أن  والناجين  والجرحى  القتلى  عائالت  من  العديد  يشعر 
تصنيف عملية صور على أنها حادث جعل من السهل كنسها 
ولم  للقتلى  مركزي  تذكاري  نصب  يقم  لم  البساط.  تحت 
تُقم أي مراسم تذكارية رسمية في ذكرى وفاتهم. وحتى 
اليوم، فإن ذكراهم ال تزال قائمة فقط نتيجة صراع تقوده 
عائالتهم. وبحسب بعض أفراد العائالت القتلى، فإن حقيقة 
أن معظم الذين لقوا حتفهم في الكارثة خدموا في حرس 
الوقت،  ذلك  تعتبر مرموقة في  تكن  لم  قوة  الحدود، وهي 
الطائفة  أبناء  من  كانوا  القتلى  من  العديد  أن  وحقيقة 
السهل  من  وجعلت  القتلى  العائالت  احتجاج  منعت  الدرزية، 
دفع الحادث إلى الهامش. كما التزمت عائالت قتلى الشاباك 
علنا.  النتائج  معارضة  عدم  واختارت  بالسرية،  البداية  في 
يقول ليور بيتون الذي فقد والده مردخاي في العملية: “كان 
غريبًا بالنسبة لي دائمًا أن تكون كارثة صور األولى شيًئا 

ال تسمع عنه، كأنه لم يحدث شيء قط”.
ألوديليا  صديًقا  بيتون  كان  الزمان،  من  عقد  حوالي  منذ 
إلفو شفايتزر، التي أصيب والدها إسرائيل دوف في العملية 
التحقيق.  فتح  إعادة  يحاول  وهو  عام،  حوالي  قبل  وتوفي 
عنهم  نيابة  رسائل  إرسال  تم   ،2018 عام  في  وبالفعل 

 2020 عام  وفي  آيزنكوت،  غادي  آنذاك  األركان  لرئيس 
بيني  الجيش  نتنياهو ووزير  بنيامين  الوزراء  لرئيس  أيضًا 
غانتس. “نطلب األمر بتغيير تصنيف الحادث من حادث إلى 
هجوم، وتعيين لجنة تحقيق مستقلة تلزم استنتاجاتها كال 
فيها  لجنة سيكون  والشاباك، وهي  اإلسرائيلي  الجيش  من 

ممثلون نيابة عنا”.
الجيش  وزير  مساعد  رد   ،2021 )يناير(  الثاني  كانون  وفي 
تشكيل  طلب  “بخصوص  قائاًل:  الطلب  على  غانتس  بني 
إعادة  الحالي  الوقت  في  يمكن  أنه  نعتقد  ال  تحقيق،  لجنة 
تلقت  بعد شهر،  الكارثة”.  بعد  أجريت  التي  التحقيقات  فتح 
آنذاك نتنياهو،  الوزراء  إلفو شفايتزر أيضًا ردًا من رئيس 

الذي أكد على قرار غانتس.

أنه  إال  التحقيق،  لجنة  تشكيل  عن  الشاباك  إعالن  ورغم 
وضع حدودا لها، فال يمكن إشراك العائالت كما طلبت. يقول 
من  أعضاء  من  الفريق  “سيتكون  الشاباك:  في  مسؤول 
أخرى، سوف  بعبارة   ، المسؤولين   كبار  وليس من  الشاباك، 
كارثة  حول  المتاحة  المعلومات  جميع  ويفحصون  يعودون 
واستخباراتية  استقصائية  نظرة  إجراء  هو  والهدف  صور. 
فقط  الشرعي.  الطب  وأدلة  واألدلة  النتائج  على  وتقنية 
على أساس هذه المعلومات سيكون االستنتاج حول إمكانية 
تغيير  على  قادرة  تكون  المسؤولين  كبار  من  لجنة  تشكيل 
قرارات اللجنة األساسية، وسيقدم الفريق الحالي استنتاجات 
في غضون بضعة أشهر وستكون النتيجة واحدة من ثالثة: 

إنه هجوم، إنه حادث، أو ال يمكن الخروج بنتيجة”. 
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تقرير

والحكومة  السلطة  طالبت   ،”BDS“ إسرائيل  مقاطعة  حركة 
المنتدى  في  عضويتها  بإلغاء  مرة،  من  أكثر  في  الفلسطينية 
الشرعية  “إعطاء  حينه  في  وصف  ما  بسبب  منه  واالنسحاب 
البحر  قبالة  الطبيعي  الغاز  لسرقة  اإلسرائيلي  لالحتالل 
األبيض المتوسط” والذي أكد منسق حركة المقاطعة محمود 
نواجعة أن انضمام فلسطين للمنتدى أعطى إسرائيلي فرصة 

لتوسيع عمليات التطبيع مع الدول العربية.
غزة  مقابل  الفلسطيني  الغاز  أن حقل  إلى  التقديرات  وتشير 
الفلسطينيين  حاجة  لسد  تكفي  الضفة  في  األخرى  والحقول 
رصد  كذلك  ويمكن   ،1967 حدود  على  فلسطين  في  للطاقة 

مخزون إضافي فيما لو استغلت بالطريقة المثلى.

على  كذلك  للمنتدى  الفلسطينية  السلطة  انضمام  واعتبر 
للطاقة،  إقليميا  مركزا  لتصبح  إلسرائيل  فرصة  إعطاء  أنه 
الطاقة،  قطاع  في  الفلسطينيين  مقدرات  سرقة  وكذلك 
وسط مطالبات لفضح ممارسات االحتالل أمام الدول وشركات 

الطاقة عالميا.
شرق  غاز  “منتدى  وثائق  فإن  المقاطعة،  حركة  بحسب 
لحقوق  ذكر  أي  من  تمامًا  خلوّها  تؤكد  المتوسط”، 
من  الوثائق  تخلو  كما  به،  الخاص  الغاز  في  الفلسطينيين 
الخالصة/الحصرية”  االقتصادية  “المنطقة  بـ  االعتراف 
الفلسطينية بموجب القانون الدولي. واعتبرت أن هذا المنتدى 
االستيطاني  واالستعمار  االحتالل  نظام  محاوالت  “يعزز 
واألبارتهايد اإلسرائيلي بأن يصبح مركزًا للطاقة في منطقتنا 
من خالل إبرام مجموعة من االتفاقيات االقتصادية التطبيعية 

السوق  في  للمنافسة  الطريق  له  تمهد  العربية،  الدول  مع 
األوروبية، والذي تحوّل الحقًا إلى منظمة إقليمية تضمّ مصر 
الفلسطينية  والسلطة  وإيطاليا  واليونان  وقبرص  واألردن 

وإسرائيل، باإلضافة مؤخرا إلى اإلمارات كعضو مراقب”. 
السلطة  استيراد  بين  فروقات  هناك  أن  على   ،BDS وأكدت 
بشكل  الغاز  استيراد  وبين  خالله  من  أو  االحتالل  من  للوقود 
الطبيعية  المواد  الفلسطينية في  الحقوق  محدد، مما يقوض 
في  لالحتالل  تغطية  توفير  في  ويساهم  استراتيجي  بشكل 

النهب المستمر للغاز الفلسطيني في البحر المتوسط.
اإلسرائيلي  االحتالل  تحت  الفلسطينيين  كون  أن  يذكر، 
أن  رغم  االحتالل،  من  المواد  بعض  شراء  على  يجبرهم 
بروتوكول باريس االقتصادي يمكن السلطة الفلسطينية من 
استيراد الوقود من دول أخرى، وإلى جانب ذلك فإن استخراج 

الغاز من المتوسط ذو جدوى اقتصادية.
بريطانيا  وزراء  رئيس  لدى  الطاقة  مستشار  تحليل  وبحسب 
الغاز من االحتالل  “ أي اتفاق الستيراد  السابق ِنك بتلر، فإن 
الذي  اإلسرائيلي،  المسال  الغاز  توريد  لمشروع  إنقاذًا  يشكل 
لألسواق  منافسة  بأسعار  تصديره  من  إسرائيل  تتمكن  لن 
جدواه  لضمان  إقليميًا  لتصديره  مضطرة  فهي  ولذا  العالمية، 
وتقوم  لمصر  ببيعه  إسرائيل  تقوم  وبالتالي  االقتصادية، 

األخيرة بإسالته وبيعه للسوق األوروبي”.  
صدرت  موقف  تقدير  ورقة  في  المقاطعة  حركة  وأشارت 
المتوسط”،  شرق  غاز  “منظمة  وثائق  فحص  أن  إلى  عنها، 
الفلسطيني  الشعب  لحقوق  ذكر  أي  من  تمامًا  خلوّها  يؤكد 
الغاز  حقول  بالذات  به،  الخاص  والنفط  الغاز  في  السياديّة 
قبالة شواطئ قطاع غزة، كما تخلو من االعتراف بـ “المنطقة 
القانون  بموجب  الفلسطينية  الخالصة/الحصرية”  االقتصادية 

غاز شرق المتوسط.. أين الحقوق 
الفلسطينية؟ 

صادقت السلطة الفلسطينية في 30 حزيران 2020 على انضمامها إلى منتدى غاز 
شرق المتوسط، الذي يضم مصر واليونان وإيطاليا وقبرص واالحتالل اإلسرائيلي 
واألردن وفلسطين واإلمارات كعضو مراقب، والذي أعلن عن تأسيسه في يناير 
2019، لكنها تغيبت عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية إطالقه كمنظمة إقليمية 
أسعار  وتقديم  التحتية  البنية  تكلفة  وترشيد  للغاز  إقليمية  سوق  إلنشاء  تهدف 

تنافسية، حسب ما جاء في وثائق التأسيس.

خاص الحدث
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الدولي.
واعتبرت أن وجود السلطة الفلسطينية مع االحتالل اإلسرائيلي 
فقط،  االحتالل  يشرعن  ال  المتوسط  شرق  غاز  منظمة  في 
يقوم  التي  الطبيعية،  موارده  في  شعبنا  حقوق  يقوّض  بل 
العالقات  لتعميق  فلسطينيًا  غطاًء  ويقدّم  بنهبها،  االحتالل 
تحالفات  ولتأسيس  عربية  أنظمة  مع  اإلسرائيلية  التطبيعية 
ودولة  أوروبية  دول  مع  إسرائيل في محورها  تكون  عسكرية 

اإلمارات.
االقتصادي  الخبير  أّكد   ،2014 ديسمبر  نهاية  في  أنه  يذكر، 
لشركتي  مستشارا  عمل  الذي  هرتسوغ،  حين  اإلسرائيلي، 
“ديليك” و”نوبل إنرجي”، المشغلتين لحقلي الغاز اإلسرائيليين 
“لفيتان”  و”تمار”  أن الصفقة  التي عقدت مع شركة الكهرباء 
الفلسطينية منحت شرعية لعقد صفقات غاز مع الدول العربية 

بحسب ما نقلت صحيفة ذا ماركر االقتصادية اإلسرائيلية.
واعتبر هرتسوغ، أن اكتشاف الغاز في المتوسط ينطوي على 
العالقات  بتطوير  عالقة  لها  واستراتيجية  اقتصادية  أهمية 

)التطبيع( مع الدول العربية.
في  اإلسرائيلي  القومي  األمن  معهد  نشره  تقرير  وفي 
أغسطس 2019، جاء فيه أن عددا من التطورات خُلقت خالل 
إمكانية وجود وجود ديناميكية جديدة  السنوات األخيرة بشأن 
الطبيعي  الغاز  موارد  في  االقتصادية  باإلمكانات  يتعلق  فيما 
في حوض شرق المتوسط، وهو ما سيحدث تغييرا في الوضع 

الجيوسياسي في المنطقة.
منتدى  أهداف  بين  من  إن  إيران”،  “أوديد  التقرير  كاتب  وقال 
من  لألعضاء  المتأصلة  الفائدة  على  التأكيد  المتوسط  شرق 
الطبيعي، وتطوير  الغاز  لنقل  الحالية  التحتية  البنية  استخدام 
للغاز  المستقبلية  لالكتشافات  استجابة  البديلة  التحتية  البنى 

الطبيعي.
للتعاون  إطار  لتأسيس  عديدة  دولية  محاوالت  أن  وذكر، 
االقتصادية  العمل  مجموعة  مثل  المتوسطي،  االقتصادي 
 ،1991 عام  أواخر  في  مدريد  مؤتمر  في  تأسيسها  تم  التي 
إطار  إنشاء  بهدف   1995 عام  في  مشابهة  أخرى  محاولة  أو 
جزئيًا  الفشل  هذا  ويعزى  بالفشل،  انتهت  اقتصادي  سياسي 
العملية  في  تقدم  بإحراز  اإلقليمي  التعاون  اشتراط  إلى 
السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والتداعيات السلبية لما 
سمي بـ”الربيع العربي” على القدرة على الشروع في التعاون 

اإلقليمي.
ونوه إلى أن اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط 
أظهرت   بوضوح الضرر االقتصادي الناجم عن عدم وجود إطار 
لتنسيق المواقف تجاه الدول من خارج المنطقة، وعدم القدرة 
معتبرا  بكفاءة.  المشترك  للنقل  التحتية  البنية  استغالل  على 
أن مشاركة ثالثة أعضاء من االتحاد األوروبي في منتدى الغاز 
اإلقليمي هو في األساس استمرار للحوار الذي بدأته إسرائيل 
عنصرين؛  على  يقوم  الحوار  هذا  وأن  وقبرص،  اليونان  مع 
البحر  الغاز من شرق  لنقل  أنابيب  إنشاء خط  األول هو فكرة 
األبيض المتوسط   إلى أوروبا، والثاني هو إنشاء إطار للتواصل 
اتخذت  التي  لتركيا  اإلقليمية  السياسة  مواجهة  في  والتنسيق 
موقفا مناهضا لالحتالل اإلسرائيلي في حينه، ألكثر من عقد 
وتجنب  الطبيعي،  الغاز  احتياطيات  اكتشاف  منذ  الزمان  من 
في  المالي  أو  السياسي  المباشر  التدخل  األوروبي  االتحاد 
مسألة التعاون اإلقليمي في مجال الطاقة. ومع ذلك، وبضغط 
على  األوروبي  االتحاد  وافق  وإيطاليا،  وقبرص  اليونان  من 
المشاركة في تمويل دراسة جدوى لخط أنابيب الغاز البحري. 
وقبل سنوات، بحسب معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي، 
موارد  بتنمية  صريحًا  اهتمامًا  تظهر  المتحدة  الواليات  بدأت 
الغاز الطبيعي واألنشطة ذات الصلة في شرق البحر األبيض 
المتوسط، كما تشهد على ذلك زيارات للمنطقة قام بها وزير 
لموارد  الخارجية  وزير  ومساعد  بيري  ريك  األمريكي  الطاقة 
االجتماع  في  حاضرا  كان  وكالهما  فانون،  فرانسيس  الطاقة 
الثاني لمنتدى الغاز الطبيعي في 24 يوليو 2019 في القاهرة.

ألسباب  ليس  بالمنطقة  األمريكي  االهتمام  أن  وأكد، 
اقتصادية، على عكس الشركات األوروبية الكبيرة مثل توتال 
أوف فرانس أو إيني اإليطالية، التي تنشط في مصر ولبنان، 
حتى  منخرطة  ليست  الكبيرة  األمريكية  الطاقة  شركات  وأن 

اآلن في شرق البحر المتوسط. نوبل إنرجي، التي تنشط في 
على  المحافظة  المتحدة  الواليات  وتحاول  وقبرص،  إسرائيل 
وجودها في البحر األبيض المتوسط   بشكل أساسي العتبارات 

عالمية لمنع االختراق الروسي في المنطقة.
المشاركة  أن  اإلسرائيلي،  القومي  األمن  معهد  واعتبر 
أمر  اإلقليمي  الطبيعي  الغاز  نشاط  في  واألمريكية  األوروبية 
مهم اقتصاديا وسياسيًا ، ألنه يوفر رعاية دولية ويسهل على 
لدفع  اإلقليمي  للتعاون  التي تسعى جاهدة  المنطقة  حكومات 
تنمية الموارد. ومع ذلك، فإنه يجعل من الصعب أيضًا مقاومة 
الجهات السياسية المحلية التي تعارض التعاون مع إسرائيل أو 

مع الواليات المتحدة وأوروبا.
قائما  كان  الذي  الخالف  بجهود حل  فيتعلق  الثاني  التطور  أما 
البحرية،  الحدود  سيما  وال  الحدود،  على  وإسرائيل  لبنان  بين 

والصراعات بين القوى المتصارعة.
والنزاهة  المساءلة  أجل  من  لالئتالف  بحثية  ورقة  واعتبرت 
“أمان”، إن الغاز المستكشف مورد هام للفلسطينيين في ظل 
شح الموارد والثروات في فلسطين، إذ يشمل حقل الغاز )غزة 
تريليون  بـ1  يقدر  احتياطي  على  المثال  سبيل  على  مارين( 
متـر  مليـار   31 حوالي  أي  الطبيعـي،  الغـاز  مـن  مكعـب  قـدم 
شركة  قبـل  مـن   1999 عـام  فـي  اكتشـافه  تـم  وقد  مكعب، 
دعامـة  ماريـن”  “غـزة  تطويـر  ويعتبـر   ،)BG( غاز  بريتيش 
مركزيـة ألمـن الطاقـة فـي فلسـطين، ويسـاهم فـي تحقيـق 
المختلفة  واستخداماتها  الطاقة  توليد  فـي  الذاتي  االكتفاء 
وتقـدر  المستوردة،  الطاقـة  مصـادر  علـى  االعتماد  وتقليـل 
األمر  دوالر،  مليـار   1 بحوالـي  ماريـن”  “غـزة  تطويـر  تكاليـف 
ومواردها،  الدولة  مقدرات  حماية  ضرورة  يستوجب  الذي 

وإدارتها واستغاللها بالشكل األمثل.
التي أعدها أمان، فإنه “ما زالت مسألة  البحثية  ووفقا للورقة 
تواجه  عمليًا، حيث  الغاز معطلة  واستخراج  وتشغيل  استغالل 
دولة فلسطين عدة إشكاليات وتحديات على عدة أصعدة منها؛ 
الشعب  بحق  المجحفة  االحتالل  سياسات  من  تعاني  زالت  ما 
وتعطيل  الطبيعية  وثرواته  موارده  استغالل  في  الفلسطيني 
اإلقليمية  المياه  في  الحقل  من  الطبيعي  الغاز  استخراج 
الفلسطينية ووضع اشتراطات تمنع استفادة الفلسطينيين من 
السياسة  وضوح  عدم  إلى  إضافة  والحيوي،  الهام  المورد  هذا 
العامة التي بنيت عليها إدارة الموارد الطبيعية وتحديدًا الغاز 
منها؛ والقصور القانوني الذي يعتري عملية تنظيم إدارة ملف 
الغاز بما فيه تنظيم عقود االمتياز التي تمنح للقطاع الخاص، 
والقرارات  االتفاقيات  ببنود  المتعلقة  الشفافية  وكذلك ضعف 

ذات العالقة.
وخلصت الورقة التي اطلعت عليها صحيفة الحدث إلى أن الجهود 
التي تم بذلها داخليا في سبيل تحقيق التنمية واالرتقاء بحياة 

بشأن  توقيعها  تم  التي  االتفاقيات  خالل  من  الفلسطينيين 
الغاز، واالنضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط وغيرها من 
فلسطيني  استثمار  في  المرجو  الهدف  تحقق  لم  اإلجراءات 
كما  عامًا.  عشرين  من  أكثر  منذ  المكتشف  الطبيعي  للغاز 
أظهرت الورقة ضعف في الشفافية في إدارة ملف الغاز، األمر 
التساؤالت لدى أطراف مجتمعية مختلفة  العديد من  أثار  الذي 

حول طبيعة إدارة هذا الملف في المنظومة الفلسطينية.
في  السلطة  تبذلها  التي  الجهود  أن  إلى  كذلك،  وخلصت 
سبيل تحقيق التنمية واالرتقاء بحياة الفلسطينيين من خالل 
االتفاقيات التي تم توقيعها بشأن الغاز واالنضمام إلى منتدى 
غاز شرق المتوسط لم تساهم على أرض الواقع في تحقيق 

المستدامة. التنمية 
استخدمت  التنفيذية  السلطة  أن  إلى  البحثية،  الورقة  وأشارت 
ملف  إدارة  في  األساسي  القانون  بموجب  لها  الممنوح  الحق 
ومفهوم  وهدف  سياق  عن  بمعزل  مارين”  “غزة  الغاز  حقل 
قانوني  إطار  غياب  ظل  في  لها،  أتيحت  التي  الصالحية  هذه 
عقود  ومنح  الطبيعية  والثروات  الموارد  إدارة  بتنظيم  خاص 
سياسة  توفر  عدم  مع  ترافقت  والتي  بها،  الخاصة  االمتياز 
وطنية متعمدة وواضحة في إدارة ملف الثروات الطبيعية وفقا 

النزاهة والشفافية. لمعايير 
أمان  ائتالف  إدارة  مجلس  مستشار  الشعيبي،  عزمي  وأشار 
إدارة  تكتنف  التي  الفوضى  حالة  إلى  الفساد  مكافحة  لشؤون 
بين  مصالح  تضارب  لحدوث  فرصًا  تتيح  والتي  الغاز،  ملف 
أن  إلى  ونوّه  له.  والمطورين  الغاز  ملف  تدير  التي  األطراف 
تنشأ  لم  بإنشائها  قرارًا  الحكومة  أصدرت  التي  الغاز  شركة 
بعد، وهي غير مسجلة في وزارة االقتصاد، مشيرا في الوقت 

ذاته أنه لم يصدر حتى اللحظة قانون عام لمنح االمتياز.
فلسطين  انضمام  أن  الفلسطينية  الخارجية  أكدت  جانبها  من 
يمنحنا  كونه  مهم  البحار  لقانون  المتحدة  األمم  التفاقية 
إمكانية ترسيم حدودنا البحرية وفق مرجعية القانون الدولي 
لحماية حقوقنا المائية والموارد الطبيعية وفق خرائط بحرية 
قانونية،  صفة  يعطيها  ما  المتحدة،  األمم  في  إيداعها  يتم 
أي  الدولي،  القانون  بمفهوم  عرفا  أصبح  البحار  قانون  كون 
ملزما، حتى ولو لم تكن اسرائيل طرفا في االتفاقية، خاصة 
الفلسطينية  مواردنا  ونهب  سرقة  في  تمعن  اسرائيل  أن 
التحذير  على  الخارجية  وزارة  عمل  إلى  إضافة  الطبيعية، 
كونها  بعطاءات،  تتقدم  التي  األوروبية  الشركات  لكل  العلني 
وأكمل حجازي  الدولي.  القانون  بذلك جريمة بمفهوم  ترتكب 
أنه جاري العمل في الخارجية الفلسطينية على تبويب رقمي 
النهب  حجم  تحديد  من  لنتمكن  إلكترونيا  الطبيعية  للموارد 
اإلسرائيلي والسرقة للموارد باألرقام من أجل استخدامها في 

الفلسطينية مستقبال. المطالبات 
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تقرير

وكان العام 2012، العام الذي تركزت فيه ظاهرة اإلضراب عن 
وجماعية  فردية  إضرابات  فصوله  معظم  شهدت  إذ  الطعام، 
في  والخروج  األسرى،  إلى قضية  أكبر  بشكل  االنتباه  إلى  أدت 
مظاهرات إسنادية لهم في معركتهم التي عرفت باسم “األمعاء 
الخاوية”، ماراثون اإلضراب هذا وما رافقته من مظاهرات، شكل 
النواة األولى للباحثة الفلسطينية أشجان عجور التي كانت واحدة 
ممن نشطوا في المظاهرات اإلسنادية لألسرى المضربين عن 
هذه  فهم  في  التعمق  إلى  دفعها  الذي  األمر  آنذاك،  الطعام 

التجربة، ودراستها.
تقول الباحثة أشجان عجور في لقاء خاص مع صحيفة الحدث إن 
هذه الموجة وظاهرة اإلضرابات عن الطعام الفردية والجماعية 
كنت  “وكوني   ،2012 عام  تصاعدت  التي  االحتالل  سجون  في 
منخرطة كما كل فلسطيني في الفعاليات والنشاطات الشعبية 
دفعني  حينه؛  في  المضربين  لألسرى  الداعمة  والمسيرات 
للتعمق في فهم تجربة اإلضراب والمعاني التي يعطيها األسرى 

لمقاومتهم وتجربتهم”.

رحلة البحث.. 85 مقابلة وقصة 

خاضوا  أسرى  من  المعلومات  وجمع  البحث  في  عجور  بدأت 
تجربة اإلضراب وذويهم، ووثقتها ما بين عام 2014 إلى العام 
في  اإلنسانية  “استعادة  عنوان  حمل  كتاب  دفتي  بين   2021
تجربة اإلضراب عن الطعام في فلسطين: الذات الثورية وإنهاء 

استعمار الجسد”. 
وأجرت الباحثة 85 مقابلة في الفترة الواقعة ما بين 2015 حتى 
عام 2018، استهدفت بشكل أساسي من خاضوا تجربة اإلضراب 

احتجاجا على االعتقال السياسي. 
السبب  أن  الحدث  صحيفة  مع  لقائها  في  الباحثة  وأوضحت 
البحث  أن  هو  المقابالت  إلجراء  األسرى  دفع  الذي  الرئيسي 
أصواتهم  ينقل  أن  منه  وتوقعوا  معاناتهم،  على  يشهد 
روايتهم  أن  االحتالل، العتقادهم  ممارسات  لفضح  وقصصهم 
قد تم إسكاتها وتشويهها، فقد قال أحد األسرى الذين قابلتهم 
عنصريين،  إرهابيين،  جعلتنا  اإلسرائيلية  “الدعاية  إن  الباحثة 
وانتحاريين، ومن خالل قصصنا نريد أن نظهر من هو اإلرهابي 

الحقيقي”.
توثيق  في  يسهم  األبحاث  من  النوع  هذا  أن  عجور  واعتبرت 
ألن  للعالم،  الفلسطينية  الرواية  ونقل  الفلسطيني  النضال 

المشروع المعرفي جزء ال يتجزأ من المشروع التحرري األوسع.
وتقنيات  الجسد،  تسليح  ويتناول  فصال،   14 في  الكتاب  ويقع 
السلب،  عمليات  لمقاومة  األسرى  طورها  التي  المقاومة 
في  الثورية  الذات  وتشكل  المقاومة،  في  الجسد  واستخدام 

على  والسيادة  االنتصار  ومفهوم  األسرى،  وصمود  التجربة، 
التي  والمفاوضات  بالجماعية،  الفردية  الذات  وعالقة  الجسد، 

اعتبرتها الكاتبة معركة داخل معركة.
ويتمحور الكتاب حول دراسة تفاعل األسرى مع عمليات السلب 
سجون  في  المستعمر  بها  يقوم  التي  اإلنسانية  من  والتجريد 
استعادة  عملية  هي  اإلضراب  مقاومة  أن  وكيف  االحتالل، 

لإلنسانية التي يهدف مشروع المستعمر إلى مصادرتها. 
وتجادل الدراسة أن المضربين عن الطعام في مقاومتهم آلليات 
اآللة  لتحدي  واستراتيجيات  للمقاومة  تقنيات  ابتكروا  السلب، 

االستعمارية، لتشكيل ذواتهم الثورية.
وبحسب الباحثة، يسعى الكتاب لتوضيح فلسفة المضربين عن 
تفصيليا  تحليليا  سردا  ويقدم  الجسد  بتسليح  الخاصة  الطعام 
لعملية المقاومة وكيفية مواجهة آلة االستعمار من خالل تحويل 

أجساد األسرى إلى سالح.
يأتي  أنه  عجور  ترى  الكتاب  يقدمها  التي  المساهمة  وحول 
وذلك من خالل تطوير سرد  األدبيات،  لسد فجوة موجودة في 
للمعاني التي يعطيها األسرى الذين هم فالسفة المعركة لهذه 
التجربة، مشيرة إلى أنها عندما بدأت البحث لم تجد أي دراسة 
الثورية في اإلضراب عن  الذات  أكاديمية مخصصة عن تشكل 
للتركيز على ظاهرة  الغياب دفعها  الطعام كتجربة حية، وهذا 
ومتواجدة  الفلسطيني  الواقع  في  ومستمرة  معاصرة  كانت 

تاريخيا منذ الستينات.
لكن  فلسطينيا،  األسرى  عن  هائلة  أدبيات  “توجد  وتضيف: 
في  المعاشة،  الحية  التجربة  حول  متخصصة  دراسة  توجد  ال 
عن  عال  تنظيرا  تحمل  مهمة،  عالمية  أدبيات  توجد  المقابل 

استخدام الجسد واإلضراب في حاالت مختلفة حول العالم”.
وعلى المستوى النظري، ترى عجور أن الكتاب يقدم مساهمة 
الحالة وهي  دراسة  السياسية من خالل  الذات  لنظريات  نقدية 
الطعام باالعتماد على أطروحات  الثورية للمضربين عن  الذات 
االستعمار  ضد  الثوري  العنف  حول  فانون  كتابات  منها  نظرية 
وميشيل فوكو لتكنولوجيا الذات، وفلسفة آالن باديو عن الذات 
بتوسيع  قامت  ألنها  منهجية،  مساهمة  توجد  كما  السياسية. 
للمضربين،  اإلنسانية  المعاناة  بحث  لتشمل  المنهجية  األطر 
إنهاء  ومنهجيات  النسوية  اإلثنوغرافيا  إلى  باالستناد  وذلك 

االستعمار، بغية إنصاف التجربة الحية لإلضراب عن الطعام. 

استعادة اإلنسانية في تجربة اإلضراب عن الطعام في 
فلسطين: الذات الثورية وإنهاء استعمار الجسد

من ناشطة ميدانية مناصرة لألسرى 
إلى حائزة على جائزة أفضل بحث 

علمي حول قضاياهم
الباحثة أشجان عجور تروي لصحيفة الحدث تفاصيل كتابها  

vعرف األسرى الفلسطينيون اإلضراب عن الطعام كوسيلة لالحتجاج السياسي وكطريق 
يسلكونه بأمعائهم الخاوية إلى الحرية، في ظل وجود محتل يمعن في تعذيبهم داخل 
الفلسطينية األسيرة  الوطنية  الحركة  الفعل من  الزنازين جسديا ونفسيا، ورافق هذا 
تضامنا شعبيا واسعا محليا، عربيا وعالميا، األمر الذي سلط الضوء على قضية األسرى، 
وحقق لهم واحدا من مبتغيات أهدافهم في االلتفات إلى قضيتهم وما يخوضون من 

معارك في هذا الحيز الصغير. 

الحدث- سوار عبد ربه 



15 تشرين الثاني 2022 م I العدد القادم كانون أول 2022 م I العدد I 159 السنة التاسعة www.alhadath.ps
Nov. 2022  I  Next Issue Dec. 2022  I  No. 159  I  Ninth year

 ،2022 للعام  العالمية  للكتاب  فلسطين  لجائزة  الكتاب  وترشح 
إلى جانب مجموعة من اإلنتاجات الفكرية التي أعلن عنها موقع 

.)MEMO( ميدل إيست مونيتور

أفضل بحث أكاديمي 
وفي 4 تشرين الثاني 2022 وفي حفل خاص أقيم بلندن أعلنت 
مؤسسة ميدل إيست )مونيتور( عن فوز البحث األكاديمي الذي 
يحمل عنوان “استعادة اإلنسانية في تجربة اإلضراب عن الطعام 
بجائزة  الجسد”  استعمار  وإنهاء  الثورية  الذات  فلسطين:  في 
أشجان  د.  االجتماع  علم  في  للباحثة   ،2022 للكتاب  فلسطين 

عجور.
لحظة  عجور  د.  وصفت  الحدث  صحيفة  مع  خاص  لقاء  وفي 
الفوز بأنها لحظة رائعة، وقالت: “تفاجأت عندما تم اإلعالن عن 
اسمي وكتابي للفوز بالجائزة عن فئة الكتاب األكاديمي، شعرت 
األسرى  نضال  بتوثيق  قام  الذي  الكتاب  لهذا  رائع  إنجاز  أنه 
أمضيت  أن  بعد  الطعام  اإلضراب عن  تجربة  الفلسطينيين في 
85 مقابلة واإلعداد للكتاب منذ  البحث وإجراء  رحلة طويلة في 

العام 2014 حتى العام 2021”.
جائزة  الكتاب  يحصد  أن  كبير  شرف  هذا  أن  “شعرت  وأضافت: 
“الكتاب الفلسطيني العالمية” إال أن الشرف الحقيقي هو لألسرى 
الطعام فال يمكن  الذين يخوضون تجربة معركة اإلضراب عن 
كتابة هذا الكتاب دون كرمهم، وشجاعتهم، ونضالهم من أجل 

الحرية وتقرير المصير”.
وعلى المستوى الشخصي اعتبرت الباحثة أن لحظة الفوز كانت 
مميزة، خاصة بوجود عائلتها )زوجها وأوالدها( معها على نفس 
الطاولة عندما تم اإلعالن عن اسمها، “وكان شعورا خاصا عندما 
تجربة  معها  عاشوا  أن  بعد  اإلنجاز  لهذا  بفخر  يصفقون  كانوا 
التي  والصعوبات  التحديات  وجه  في  بمساندتها  وقاموا  البحث 
واجهتها، معبرة عن امتنانها وحبها لهم ولكل الرفاق والرفيقات 

الذين دعموها خالل العمل على الكتاب.
مونيتور  إيست  ميدل  موقع  عبر  كتابا   51 للمسابقة  وتقدم 
النهائية،  للمرحلة  للترشح  منها  تسعة  اختيار  وتم   ،)MEMO(

وهي الكتب التي تقاسمت جوائز مسابقة العام الحالي.
وقالت عجور إن الفوز لم يكن متوقعا ألن الكتب التي تم اختيارها 
للقائمة القصيرة النهائية من بين 51  كتابا، كتب قيمة وقوية 
ال  معايير  لديها  التحكيم  لجنة  لكن  المعرفية،  ولها مساهماتها 

يعرفها الكتاب.
وقالت لجنة التحكيم لحظة اإلعالن عن الجائزة، “إن الباحثة تروي 
روايات المضربين عن الطعام الذين خاضوا التجربة وتتعمق في 
رواياتهم ومفاهيم فعلهم السياسي المقاوم وإنها دراسة رائدة، 

وصفت بحجر األساس لهذا الشكل من المقاومة”.
وكانت قد ترشحت للجائزة إلى جانب كتاب د. عجور مجموعة كتب 
وهي: “الحركة الوطنية الفلسطينية في لبنان إلرلينج لورنتزن 
سوج، سامباك تحت سماء غير محتملة، لهبة حايك، وسائل إنهاء 
االستعمار: النقل العام في الضفة الغربية الفلسطينية )نظرية 
عرقية نقدية، واألصالنية، ونظرية اإلطار العالئقي( لمريم س. 
المقاومة  ممارسة  االحتالل:  تحت  النفسي  التحليل  غريفين،  
في فلسطين )نظرية التحليل النفسي السياسية( لالرا شيهي، 
فلسطينية  منظمة  ألول  عالمي  تاريخ  الحق:  شيهي،  وستيفن 
لحقوق اإلنسان للين ولشمان، قوة مولودة من األحالم: قصتي 
هي فلسطين لمحمد سباعنة، أشياء قد تجدها مخبأة في أذني: 
أشعار من غزة، لمصعب أبو توحة وأخيرا، التسامح أرض قاحلة: 

فلسطين وثقافة اإلنكار لساري مقدسي”.
فالسفة  اعتبرتهم  الذين  األسرى  إلى  فوزها  الباحثة  وأهدت 
ومفاهيهم،  روايتهم،  أصواتهم،  لينقل  الكتاب  وجاء  المعركة، 
في  الجسد  استخدام  والتحرر من خالل  الحرية  في  وفلسفتهم 
المقاومة، معتبرة أن الفوز هو تقدير لعملها وجهدها األكاديمي.

اإلضراب عن الطعام فلسطينيا وعالميا 
تطرق الكتاب أيضا إلى تاريخ اإلضرابات كاستراتيجية مقاومة 
التاريخي  السياق  في  اإلضرابات  يضع  حيث   ،1967 عام  منذ 
لالستعمار االستيطاني بشكل عام، وفي تاريخ الحركة األسيرة 

بشكل خاص.
عن  اإلضراب  بتجربة  تختص  عالمية  أدبيات  غياب  ظل  وفي 

مراجعة  من  الباحثة  استفادت  الفلسطينية،  الحالة  في  الطعام 
وتركيا،  إيرلندا  شمال  هما  دراسيتين  لحالتين  عالمية  أدبيات 
لمقارنتهما بالحالة الفلسطينية، حيث خاض األسرى في الجيش 
الجمهوري اإليرلندي احتجاجا على السلطات البريطانية إضرابا 
في  السياسيون  المعتقلون  كما خاض   ،1981 عام  الطعام  عن 

تركيا إضرابا عن الطعام خالل الفترة 2000 – 2003.
من  فلسطين  في  الطعام  عن  اإلضراب  بشأن  نقاش  وفي 
خالل عالقته باألدبيات العالمية، توصلت الباحثة إلى أن تجربة 
في  السجن  منظومة  عنف  لمواجهة  الطعام  عن  اإلضراب 
علماء  من  المنظرون  تناولها  السابقتين،  الدراستين  الحالتين 
لغة  يستخدم  عنيف  عمل  أنها  على  واألنثروبولوجيا،  االجتماع 
“تدمير  أسلوب  وأنه  السياسي،  والعنف  ذاتيا  الموجه  العنف 
ال  فإنهم  وبذلك  المميت،  السياسي  اإلضراب  خالل  من  ذاتي” 
يرون سوى صورة جزئية لتجربة اإلضراب عن الطعام كنموذج 
بخالف  خالله،  تتشكل  التي  السياسية  والذات  السياسي  للعمل 
ثنائية  الذي يتجاوز  الفلسطينية  ما وجدته في تجربة اإلضراب 

العنف والالعنف.
وتوصلت الباحثة إلى أن تجربة اإلضراب عن الطعام ال تقتصر 
تتعلق  بل  فحسب،  سياسية  كاستراتيجية  الجسد  تسليح  على 
أيضًا بروحانية المقاومة )أي بإضفاء الروحانيات على السياسة(، 
المضربين  خطاب  من  انبثقت  التي  المفردات  خالل  من  ذلك 
الكرامة  اإلنسانية؛  استعادة  تتضمن:  والتي  الفلسطينيين  
والحرية؛ الطاقة الكامنة؛ القوة غير المادية لتحدي األلم؛ اإلرادة 
وتقرير المصير؛ انتصار الروح؛ الروحية والتعالي؛ الحب واألمل؛ 

إلخ.
وفيما يتعلق بالذات الجماعية في تجربة اإلضراب عن الطعام، 
مجتمع  توسع  التركية،  الحالة  في  أنه  إلى  الباحثة  توصلت 
السياسيين  األسرى  ليشمل ليس فقط  الطعام  المضربين عن 
في السجون في تركيا، بل الناشطين خارج السجن أيضا لتتحول 
تركيا بأكملها إلى سجن، في حين أنه في الحالة اإليرلندية مثل 
مؤشرا  اآلالف  عشرات  جنازته  حضر  الذي  ساندز  بوبي  جسد 
الناس  يزال  وال  اإليرلندي  االجتماعي  الجسد  إحياء  إلى  رمزيا 

يحتفلون ويحيون ذكراه ورفاقه في جميع أنحاء إيرلندا.
السياسيون  المعتقلون  فيمارس  الفلسطينية،  الحالة  في  أما 
تجربة اإلضراب عن الطعام ويفهمونها على أنها تجسيد للذات 
الفلسطينية الجماعية، وكمقاومة مستمرة لنزع عمليات السلب 

من اإلنسانية، والتي تمارسها الدولة الصهيونية منذ النكبة حتى 
اآلن وفقا للباحثة.

تحديات ومصاعب 
“على الرغم من خلفيتي كفلسطينية من غزة وإدراكي لطبيعة 
العنف الذي نعيشه تحت االحتالل، لكنني لم أتوقع هذا المستوى 
من العنف والسلب والمعاناة اإلنسانية في المعتقالت الصهيونية 
وأيضا مستوى المقاومة والصمود العالي الذي تحدى من خالله 
المضربون بطش الماكنة االستعمارية” هكذا اختارت الباحثة أن 
مليئة  كانت  التي  والكتابة،  البحث  رحلة  أثناء  تعبر عما شعرته 

بالمصاعب والتحديات. 
وفي هذا الجانب تقول عجور إن موضوع البحث “صعب وشائك 
الذين  لألسرى  وبالنسبة  كباحثة  لي  بالنسبة  عاطفيا  ومرهق 
على  فيها  عاشوا  والتي  الحية  التجربة  خاضوا  أن  بعد  قابلتهم 
حافة الموت ألنه ينبع من القصص المؤلمة ومعاناتهم اإلنسانية 
تأخذ  التي  الوجودية  اإلنسانية  التجربة  هذه  في  وصمودهم 

شكال من أشكال المقاومة الثورية الراديكالية”.
إلى  االستماع  من  طويلة  ساعات  على  اعتمد  البحث  أن  كما 
المقابالت  هذه  وأن  خاصة  لتجربتهم  وتفسيراتهم  رواياتهم 
معتقالت  من  المضربين  تحرر  من  قصير  وقت  بعد  تموت 
الصالبة  من  عال  مستوى  منها  تطلب  الذي  األمر  االحتالل، 

للتعامل مع الجانب اإلنساني المؤلم، وفقا لعجور.
التجربة  أن  حيث  للباحثة،  بالنسبة  آخر  تحديا  الكتابة  وشكلت 
ال  األكاديمية  واللغة  ومعقدة،  غنية  البحث  هذا  في  اإلنسانية 
تنصفها ألنها تتطلب التحكم في المشاعر، لذا قدمت مساهمة 
منهجية عبر توسيع األطر المنهجية بدراسة المعاناة اإلنسانية، 
باالعتماد  اإلنسانية،  المعاناة  القلب عن  لغة  ما يسمى  وطورت 
التجربة  االستعمارية، إلنصاف  النسوية غير  االثنوغرافية  على 

الحية ونقل التجربة بلغتهم وبكلماتهم.
كما واجهت الباحثة بعض التحديات المتعلقة بالوصول والتنقل، 
الدراسة  إلى  الفلسطينيين من الوصول  العديد من  حيث يحرم 
بعد  بريطانيا  إلى  العودة  في  صعوبة  واجهت  وقد  الخارج،  في 

بحثها الميداني في عام 2017.
إلى  كامال  الكتاب  هذا  لترجمة  تطمح  الباحثة  أن  إلى  يشار 
البحثية  المقاالت  بعض  كتابة  على  لعملها  باإلضافة  العربية، 

حول الموضوع باللغة العربية.
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وتفاعلها  درويش  بأعمال  احتفاًء  للمؤتمر  المقدمة  األوراق  وشكلت 
مع راهنها األدبي والفكري والسياسي الحديث، كما استكشفت أثرها 
األدبي العالمي، والتوترات التي صاغت لغة درويش، وظلت تتأرجح في 
أذن سامعها، كما تأرجحت من قبل في حنجرة شاعرها، بين المعنى 
والهباء، وبين المأساة والغنائية، وبين الفرد والجماعة، وبين الخاص 
الفلسطيني واإلنساني العام. كذلك، تطرق المؤتمر إلى إبداع درويش 
ومرجعا  وقومية،  وعربية  ووطنية،  رمزية،  ثورية  شخصية  بوصفه 

أساسيا للشعر الحداثي بشكل عام، والملتزم منه بشكل خاص. 
وتمثيله،  درويش،  محمود  إرث  توظيف  كيفية  في  المؤتمر  وبحث 
وتأويله في الماضي وفي الحاضر، والتفت إلى نقد التوظيف المنهجي 
إلى  أدّى  الذي  األمر  وهو  األبوي،  تأطيره  وإلى  ونتاجاته،  لدرويش 
التي  األخرى  األدبية  واألجناس  عرية  الشِّ األنواع  وإسكات  تهميش 

يُدّعى ابتعادها عن االلتزام بالفعل السياسي. 
كلمات افتتاحية- اليوم األول

عقد  “إن  فيها:  قالت  بكلمة  المؤتمر  رافع  نضال  اإلعالمية  افتتحت 
به،  ينتصر  الشعر  أن  يعني  درويش  القرون  شاعر  يتسيده  مؤتمر 
ومعه ويعلو بكل قيمة إنسانية أو نضالية بشر بها شعره أو حملها، 
وأحسبني في هذا المقام أنادي لكي يكون للشعر وأسمائه ورموزه 
فضاءات لكي تصبح لغتنا شعرا، لكي نصرخ بعدها بأننا وضعنا قدمنا 

على طريق الخالص واالنتصار والجمال”.
وتلت افتتاحية رافع، كلمة قدمتها مدير عام مؤسسة عبد المحسن 
افتتاحية  في  كتب  درويش  محمود  إن  فيها  قالت  توما  فداء  قطان 
العدد األول للكرمل شتاء  1981: “هذا االنهيار الشامل ليس انهيارنا، 
ليس انهيار اإلبداع واألمل، وال هو انهيار فلسطين، الصراع والمعنى 
والمستقبل”، مموضعا الثقافة كفعل ينحت حجرا في حجر الطريق 
لنسأل  نتوقف  متوالية  وانهيارات  عاما   40 وبعد  اآلن  الجبل،  إلى 
ونتساءل عن ماهية الثقافة ودورها، وفيما يركز درويش وإرثه الذي 
أنتجه وُأنتج عنه وله، فإن الحديث عن أيقونة مثله يتخطى بالتأكيد 
شخصه، ليحلل الفعل الثقافي ودور المثقف بشتى تعريفاته خالل 

األزمنة، وربما االنهيارات المتعددة”.
في  البس،  فتحي  درويش  محمود  مؤسسة  عام  مدير  قال  بدوره، 
في  ترفرف  “روحه  درويش:  محمود  الراحل  عن  االفتتاحية  كلمته 
سمائنا فقد عاش فينا وال نزال نعيش معه نتذكره ومعنا كل أحرار 
هذا العالم رسوال لإلنسانية حامال للقيم العظيمة مبدعا شعرا ونثرا 
الواسع،  العالم  فضاء  إلى  الضيقة  الجغرافيا  متجاوزا  للحدود  عابرا 
وهموم  الفلسطيني  شعبه  هموم  عن  تعبر  ألحانا  يرتفع  صوته 
وأساطيرها  الشعوب  وتجارب  التاريخ  كان، مستلهما  حيثما  اإلنسان 

ورموزها ومراحل حضارتها موظفا كل ذلك إلدانة االحتالل مبشرا 
بعودة الحق ألصحابه مهما طال الطريق وعظمت الصعاب”.

محمود درويش اإلنسان 
الفخري  والرئيس  المؤسس  قدمت  االفتتاحية  الكلمات  ختام  وفي 
لكرسي محمود درويش في بلجيكا، ليلى شهيد، مداخلة عن الجوانب 

التي نجهلها في حياة الراحل، مركزة على الجانب اإلنساني عنده.
واختارت شهيد أن تبدأ مداخلتها بقصيدة “العب النرد” التي حدد فيها 

درويش الصفات األساسية بحياته الخاصة، في سنواته األخيرة.
وتطرقت شهيد صديقة درويش الحميمة إلى بعض صفات الراحل 
من خالل سردها لبعض القصص الحقيقية التي عاشتها وإياه، والتي 
كشفت عن شخص خجول، ماهر في الطبخ، محب للحياة، كسول، ال 
يهتم للعالم االجتماعي، يفضل الوحدة، عدد أصدقائه قليل، وال يغادر 

منزله قبل الظهر. 
“رثى نفسه بنفسه”

وبدأ المؤتمر بمحاضرة افتتاحية قدمها الكاتب إلياس خوري، تطرق 
فيها إلى موضوع الرثاء، وخلصت إلى أن درويش كان قد رثى نفسه 
بنفسه وكان أكثر دهاء من أن يترك لنا هذه المهمة، فبحسب خوري، 
من يريد أن يرثي درويش، يستخدم كلماته، وبذلك يعتبر الشاعر 

العربي الثاني الذي يرثي نفسه بنفسه بعد مالك بن الريب. 
واعتبر خوري أننا لم نرثِ محمود درويش مثلما يليق به وبنا، وإنما 
وعذابات  المعاناة  وألم  موته  وتناسينا  وضريح،  أيقونة  إلى  حولناه 
الموت  نسينا  كما  السجن،  عذابات  عبرها  استعاد  الذي  المستشفى 
لحظة حدوثه فالمهرجان استولى على طقوس التشييع ولم يسمح 

لنا بالبكاء.
المرثية  كشاعر  وحيدا  كان  درويش  محمود  فإن  الكاتب،  وبحسب 
األولى لكن وحدته كانت مكتظة باآلخرين، شاعر القبيلة الذي كأنه 
كان في صراع مع شاعر الرؤيا الذي صار عليه، وفي هذا الصراع صار 
النثر شعرا، والشعر نثرا، فالشاعر هو الحائر بين الشعر والنثر، مثلما 

كتب في مرثيته، لذا صار شعره كالنثر ونثره كالشعر. 
بدأت الجلسة األولى بمداخلة قدمها الناقد والمترجم صبحي حديدي 
أنماط   5 فيها  بين  الملحمي”  والمسند  الغنائي  “اإلفصاح  بعنوان 
لإلفصاح الغنائي عند محمود درويش، و5 أنماط أخرى أطلق عليها 

اسم المسند الملحمي. 
أنها  لحديدي  وفقا  الغنائية  درويش  لقصيدة  األول  النمط  فكان 
قصيرة نسبيا أو قصيرة أحيانا كما في مجموعة “ورد أقل” معتبرا أن 
درويش كان يغالب كثيرا إذا كان النص قصيرا ألنه شاعر مدى فسيح 
ويجد راحة في القصيدة الطويلة التي تفرش أكثر من مهات واحدة، 
وبالتالي مغالبة الذات في القصيدة الغنائية عند محمود درويش كانت 
واحدة من العتبات الحداثية التي برز فيها، وفي اآلن ذاته كان يحاول 
أنه شاعر  أطلقت عليه في  التي  األلقاب  واجباته تجاه  التملص من 

سياسي أو شاعر المقاومة. 
أما النمط الثاني فكان طغيان ضمير المتكلم، حيث أوضح حديدي أن 
غالبية القصائد الغنائية عند كبار شعراء العالم حينما يذهبون إلى 
البراعة عند هذا  المتكلم، ولكن  أن يطغى فيها ضمير  بد  الغناء ال 
الشاعر أو ذاك هي أن يطغى ضمير المتكلم على الحوار مع اآلخر، 
درويش  عند  الغنائية  القصيدة  في  المتكلم  ضمير  بين  فالعالقة 

والعالم الخارجي، كانت معادلة حوارية برع فيها.
درويش  محمود  عند  الغنائية  القصيدة  اتكاء  فهو  الثالث  النمط  أما 
على الفعل، موضحا أنه يعطيه مرونة في تركيب المعمار اإليقاعي 
للقصيدة، وكان يتيح له إقامة ما يشبه التعاقد مع القارئ حول بؤرة 
شعورية مكثفة تجعل القارئ جزءا مما يقوله الشاعر وتورط القارئ 
في الدخول إلى هذه البؤرة الشعورية الكثيفة بما يجعل القارئ نفسه 
الغناء  الشاعر في  يتجاوز  وأحيانا  الشاعر،  القصيدة مع  داخل  يغني 

وهو يقرأ ويعيد كتابة القصيدة كما يحلو للقارئ أن يقرأها.
أما النمط الرابع فكان أن درويش يجمل حكاية التركيز العالي وهذه 
البرهة الكثيفة مع فارق أنها هذه المرة ال تتوجه إلى قارئ مفرد أو 
ضمير مخاطب  ولكن تتوجه إلى آخر عابر لمفهوم الضمير المتكلم، 

إلى آخر أقرب إلى الجموع، وبالتالي أقرب إلى الشعوب.
وفي الجزء الثاني من ورقته تحدث الناقد عن المسند الملحمي الذي 

عرفه على أنه “تحميل ركن على آخر بما يفيد االكتمال”. 
وقسم حديدي المسند الملحمي إلى 5 أنماط متطرقا إلى ثالثة منها 
المتكلم وما  بين  ما  التعايشية  الديناميكية  األول هو  المسند  فكان 
بين مخاطبة الجموع، أما المسند الثاني؛ فمحمود درويش من جانب 
أول لديه هذا اإللحاح الشديد في داخله كي يغني وكي يستعرض 
مهارات اإليقاع لديه، ومن جهة ثانية هو شاعر حاول كثيرا أن يروض 
إلى مداواة  أقرب  العامة( فهو كان  )القضية  اآلخر  للمصير  خضوعه 
الجرح النرجسي العربي، وهذا كان هاجسا أساسيا جعل الحوار بين 

الضمائر وجعل المسند الثاني يتخذ صفة المغالبة. 
طبائعه  عن  المكان  فصل  إلى  السعي  حكاية  هو  الثالث  والمسند 
الجغرافية، بعد إشباعه ثم االنتقال به إلى مكان آخر هو أقرب إلى 
والجموع  المخاطب  وضمير  المتكلم  ضمير  بين  ما  التفاعل  حاضنة 

والحشد.
الشعري  درويش  مشروع  كان  “إذا  بالقول:  مداخلته  حديدي  وختم 
تراجيديا في الجوهر ألن “وعي الفلسطيني بالتراجيديا عاٍل بدرجة 
أي تراجيديا منذ اإلغريق وحتى اآلن”، فإن  تكفي لكي يتماهى مع 
الغنائية الملحمية هي السمة المركزية في هذا المشروع، وإنه في 
كاهله  على  ألقيت  بشاعر  يليق  الذي  الوحيد  المشروع  األمر  نهاية 

أثقال الوجدان الجمعي ألمة بأسرها”.
وضمن ذات الجلسة قدم الكاتب والناقد حسن خضر مداخلة بعنوان: 
“محمود درويش: محاولة لتحليل أيقونة، وشهادة عن قرب” تطرق 
فيها إلى ما أسماه زمن محمود درويش، وقال في مدخل للحديث عن 
معنى األيقونة: “إن زمن محمود درويش يتجاوز أن هناك إنسانا كان 
صعود  زمن  هو  فزمانه  أنجزه،  ما  ويتجاوز  درويش،  محمود  اسمه 
لقاطرة  الفلسطينيين  ركوب  وزمن  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة 
التاريخ، زمن هرب األمريكيين من فيتنام عن سطح السفارة، وزمن 

حركات التحرر القومي في كل مكان من العالم”.
وأضاف: “محمود درويش كان أحد التجليات لهذا الزمن، ولهذا عندما 
نفكر في زمن محمود درويش نفكر في أنفسنا، وفي السيرة الذاتية 
التي يمكن لكل شخص أن يتكلم عنها، كما أن هناك عددا ال يحصى 
يروه،  أن  دون  درويش  محمود  مع  عالقة  أنشأوا  الفلسطينيين  من 

وهذا أيضا يمثل جزءا من السيرة الذاتية”.

اختتمت مؤسسة “عبد المحسن القّطان”، السبت الماضي، فعاليات مؤتمر “محمود درويش: 
الثقافي  درويش  محمود  “كرسي  مع  بالتعاون  أقامته  الذي  والحاضر”،  الماضي  سردية 
 )MUCEM( بلجيكا، ومؤسستي “موسيم”  )BOZAR( من  - مؤسسة “بوزار”  والجامعي” 
و”كمارجو” )CAMARGO( من فرنسا، و”مؤسسة محمود درويش”، واحتفت خالله بالشاعر 

الراحل )2008-1941( على مدى 3 أيام.

ثقافة
إرث محمود درويش الشعري

 تمثيله وتأويله في الماضي والحاضر

الحدث الثقافي 
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وعرف خضر األيقونة على أنها شخص أو شيء له تأثير أو أهمية في 
مجال ما، معتبرا أن هذا أفضل تعريف علماني عملي لمعنى األيقونة.

الحقل  من  كامل  اعتماد  يوجد  أنه  على  مداخلته  في  الكاتب  وعرج 
تخيلنا  إذا  األيقونة  فإن فكرة  ولذلك  السياسي  الحقل  الثقافي على 
نظريا أن اليمين الفلسطيني تمكن من االستيالء على الحركة الوطنية 
اليمين  بسردية  مركزية  درويش  لمحمود  هناك  يكون  لن  بالكامل 
خاصة الديني، معتبرا أن فكرة الدفاع عمن هو محمود درويش يجب 

أال تنفصل عن فكرة أنه كان جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية.
أما الشاعر زكريا محمد فقدم مداخلة بعنوان “الشعر كنتاج جماعي 
الفلسطيني” عرج خاللها على  الشعب  تاريخ  لحظة محددة من  في 
طريقة كتابة الشعر بين الماضي والحاضر، مبينا أنه في الماضي أي 
المثقفة دور كبير في  1948، كان للجمهور وللحلقة  فلسطين عام 

إنشاء الشعر وخلقه.
واتخذ الشاعر من قصيدة “بطاقة هوية” المعروفة باسم “سجل أنا 
عربي” النموذج األساسي لتبيان دور الجمهور في صياغة الشعر، حيث 
قال إن درويش لم يكن مقتنعا بها كقصيدة، وتردد قبل قراءتها على 
الجمهور، الذي بدوره ألح عليه أن يقوم بذلك، وتفاعل معها بشكل 
كبير، وبهذا يكون الجمهور قد أقنع درويش بأن قصيدته قصيدة، ما 
يعني أن الجمهور في تلك اللحظة كان هو من يحدد ما هو شعر وما 

هو ليس بشعر.
وأوضح الشاعر أن هذه كانت لحظة شديدة الخطورة في مسيرة محمود 
درويش الشعرية وفي مسيرة الشعر الفلسطيني ألنها كبلته وحملته 
مهمة أن يقنع جمهوره أن له الحرية في أن يقول أعلى مما يريدون 
منه، وأن له الدور الحاسم في بناء الشعر وليس لجمهوره، لذلك ظلت 

عالقة محمود درويش بجمهوره على مدار عقود عالقة صراع.
ورغم ذلك أكد محمد أن صفقة ظلت بين درويش والجمهور، وفي كل 
مرة كان يعارك الجمهور ويأخذ حرية أوسع من التي قبلها، وفي هذا 
الصراع كان يجر الجمهور إلى مناطق أعلى وأعلى من ناحية الذوق، 

أي أن العراك كان ينتهي برفع ذائقة الجمهور.
وفي مثال آخر، تطرق الشاعر إلى ديوان عاشق من فلسطين، وكيف 
أن النخبة المثقفة التي كانت حول محمود درويش كان لها دور في 
“غيوم  األمر  بداية  في  درويش  عليه  أطلق  الذي  الديوان،  تسمية 
على المرايا”، األمر الذي لم يرق لمن حوله، فاقترحوا تغيير االسم، 
أي أن هذا الديوان كان صناعة جماعية ولم يكن محمود درويش هو 

المتحكم الوحيد فيه. 
الجلسة األولى- اليوم الثاني

انطلقت الجلسة األولى من اليوم الثاني التي أدارتها الباحثة المختصة 
صوتية  “قوالب  بعنوان  غانم  هنيدة  السياسي  االجتماع  علم  في 
درويشية” قدمت فيها المؤرخة ديانا عباني مداخلة بعنوان “في العودة 
إلى قصائد محمود درويش المغناة وعالقتها بالناس: ما بين تبنيها 

ونبذها”. 
باألغاني،  السياسية  الرمزية  بدور  تبحث  ورقتها  إن  عباني  وقالت 
وإنتاج هوية وطنية وجندرية، كما تجادل أن للموسيقى دورا عاطفيا 
وجماليا منفتحا على الحياة، ومختلفا عن البعد الذي من الممكن أن 
تتركه الكتب أو القصائد أو النصوص فينا، فهي ترتبط ما بين الخاص 
أنها  كما  االستهالكية،  العامة  الثقافة  تشكيل  في  وتساهم  والعام 

تحشد الناس.
كجزء  المغناة  درويش  محمود  قصائد  المؤرخة  عالجت  ورقتها  وفي 
ال يتجزأ من صنع هوية للعديد من اللبنانيين خالل فترة السبعينات 
درويش  محمود  بين  جمعت  التي  الثنائية  على  مركزة  والثمانينات، 
على  الحقا  طرأت  التي  التغييرات  إلى  باإلضافة  خليفة،  ومارسيل 
الثقافة اللبنانية والتي أدت إلى نبذ هذه األغاني عند البعض بيومنا 

الحاضر. 
عاصمة  ما  لحظة  في  أصبحت  التي  بيروت  أن  عباني  وأوضحت 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ومكان انطالق لمحاربة النظام الدولي 
اإلمبريالي، وما كانت عليه من أهمية كونها كانت حلقة وصل بين 
وخيمة  نجمة،  درويش  محمود  قصيدة  في  صارت  والغرب،  الشرق 

المناضلين الفلسطينيين.
الموسيقيين  بين  التعاون  إلى  مداخلتها  في  عباني  تطرقت  كما 
والشعراء آنذاك كون بيروت استقبلت العديد من المثقفين العرب الذي 
الفلسطيني،  التحرير  ساهموا في تشكيل وعي ثوري ضمن نضال 
معتبرة أن محمود درويش كان من أكثر الشعراء الذين اعتمد شعرهم 
الشعر  وجمالية  المواضيع  بسبب  اليسارية  السياسية  األغاني  في 

ومركزه كشاعر.
محمود  شعبية  توسيع  في  أسهمت  األغاني  هذه  أن  عباني  وبينت 
درويش ومركزيته ألنها تمكنت من إيصال شعره لشرائح مختلفة من 

الناس، لكن من جهة أخرى، اختزلت بعض قصائده المعاني المركبة 
الجماعية  الذاكرة  في  بقيت  صغيرة  بشعارات  تحملها  كانت  التي 

والثقافية. 
وعرجت على قصيدة تل الزعتر التي كانت نموذجا للموسيقى الملتزمة 
ونجاحها في لبنان بتلك الفترة كما تحدثت عن أول ألبوم لمارسيل 
خليفة عام 1967 الذي شمل 4 أغاني من أصل 5 معتمدة على محمود 
درويش، وشددت هذه األغاني على أن النضال عابر للحدود، ويتحدى 
مفاهيم الخطاب اليميني والدولة اللبنانية الرسمية، حيث استعملت 
هذه األفكار للتأكيد على عروبة لبنان، وفي الوقت نفسه للتأكيد على 

البعد اإلنساني واألممي. 
تعزز  محمسة  أغانٍ  خالل  من  الجماهير  األغاني  هذه  وأثارت 
رومانسية وصور الوطن والنضال وحتمية المستقبل وبطولة الفدائي 
والهويات  الجماعة  تعزيز  عبر  الفرد،  ذاتية  وتمحي  والمهمشين، 

الجماعية. 
وفي ختام مداخلتها عرجت المؤرخة على النقد الذي طال هذه األغاني 
لما تحمله من خطاب قومي عربي متخيل ال يرى أي انقطاع بعد أكثر 
من 5 قرون على سقوط غرناطة ويحدد العروبة ويقصي الشعوب 
غير العربية كاألكراد واألمازيغ وغيرهم وال يذكر مساهمتهم في بناء 

ماضي المنطقة. 
البالد  األغاني،  على  عقود  ثالثة  من  أكثر  بعد  إنه  عباني  وقالت 
استخدمت  التي  العربية  واألنظمة  الديكتاتوريات  تحت  انسحقت 
شرعية  وإضفاء  القمع  لتأكيد  الفلسطينية  والقضية  األغاني  هذه 
على أنظمتها وتاريخها، ما أحدث نقدا أكثر لهذه األغاني وتمجيدها 
للعسكري والزعماء دون تقديم مشروع تربوي أو مجتمعي أو ثقافي 
أو تشكيل وعي حقيقي حول قضايا  الفردانية  أو  بعيدا عن األبوية 

الحريات. 
 “ بعنوان:  مداخلة  عوطة  روجيه  الكاتب  قدم  الجلسة  ذات  وضمن 
درويش،  محمود  تصويتات  فيها  قارب  درويش”  محمود  تصويتات 
تحديدا،  القصائدي  والتصويت  التصويت  في  يعنيه  ما  على  متوقفا 
وهذا باالستناد إلى مقاربة الصالت بين الصوت والشعر، منطلقا من 
فكرة أن الشعر باعتباره خوضا في اللغة، هو بداية خوض لكلماتها 
يعادل  الصوتية  الكلمات-المواد  هذه  خوض  صوتية.  مواد  هي  بما 
كلمة،  أي  إلى  اإلنصات  أن  مفادها  محددة،  بطريقة  إليها  اإلنصات 
المحصلة  في  وبإحالتها  غيرها.  إلى  تحيل  القبيل،  ذلك  من  وكمادة 
تؤدي إلى ربطهما، الذي يؤدي إلى القصيدة، أو إلى ما يمكن تسميته، 
أوليا، المنشأة الشعرية. كلما صار اإلنصات على اقتداره، وكلما أدى 
إلى ربط المواد الصوتية، يجعلها على إيقاع، وفي نهايته، وقعها حيال 

بعضها البعض، وبهذا، تغدو منشأتها قصيدة. 
وخلص عوطة إلى  تحديد التصويت القصائدي بهذا الشكل: إنصات 
وإلقائهاـ  بها،  اللقاء  اللغة،  في  األصوات  إلى  والشعراء  الشاعرات 
وبطريقة أخرى، هو حضور أصوات في القصائد، التباس هذه األصوات 
مع أصوات الشاعرات والشعراء في المحل ذاته، ونهاية، تلفظهم بها 

لكي تخرج من لغتها إلى مكان بعيد للغاية، أي إلى لغتها.
إلى  عوطة  استند  درويش،  محمود  تجربة  في  التصويت  وحول 
جداريته، ال سيما أنه في أثنائها هو يبحث عن مدينة الموتى، وهذا 
أصواتهم  إلى  المدينة  تلك  لسكان  إنصات  هو  بما  للغة  خوض  هو 
على سبيل التقدم صوبهم وإيجادهم، كما لو أن مدينة الموتى التي 
اللغة ذاتها، وما عليه سوى أن يجد  يستفهم درويش عنها تقع في 

سبيله إليها من خالل سماع األصوات التي تجيء منها.

وتابع: “ال بد من التخيل قليال هنا: درويش يسير ويسمع كلمات هنا 
وعبارات من هناك على أساس كونها مواد صوتية تحيل إلى بعضها 
البعض وأولها على جداريته هي “وأطير” بحيث أنه يصف ذهابه إلى 
“وأصير”،  “وأطير” سرعان ما تغدو  أن  بيد  بالطيران،  الموتى  مدينة 
لتلك  ذهاب  إلى  يتحول  ومعه  صيرورة،  إلى  الطيران  يتحول  وبهذا 
المدينة، فأن يمضي درويش إليها في لغته يعني أن يصير، وبذلك 
بالذات  السياق  وبهذا  فكرة،  صيرورة  هي  درويش  صيرورة  تكون 
يسمع درويش وعلى متنها: “كون ما يصنعني هو نفسه ما يصرعني” 

فالصانع هو صارع”.
وأردف: “اللغة التي ذهب درويش فيها وهو يسمع داخلها هي شكل 
الالنهائي  لذلك  خوض  هو  اللغة  لهذه  درويش  خوض  وبالتالي  له، 
واالثنان يصنعا ويصرعا، كلما سمع صوتا فيهما فأحاله إلى غيره ورد 
الصوت  لهذا  يمكن  وينصرع على حد سواء، فال  ينصنع  عليهما هو 
أن يصنعه بال أن يصرعه ال سيما أنه وحياله يجعله على صيرورة، 

فصيرورة الفكرة هي صيرورة صوت أيضا”.  
وفي ختام الجلسة األولى قرأت المديرة الفنية لمسرح عشتار إيمان 
سليم  والشاعر  لألديب  نصا  البطران  خليل  الموسيقي  رفقة  عون 
بركات كتبه في تموز 2012 ونشر في مجلة القدس العربي بتاريخ 
حينها  وفي  وأنا”  درويش  محمود  “السر-  بعنوان   ،2020 حزيران   6
أثار جدال واسعا ألنه أفشى سر أبوة الشاعر الراحل لطفلة من امرأة 

متزوجة.  
الجلسة الثانية- اليوم الثاني

انطلقت الجلسة الثانية من اليوم الثاني التي أدارها األكاديمي عالء 
وقدم  وفصائله”،  للخواء  معانٍ  المكان:  في  “درويش  بعنوان  العزة 
أفق  المكان:  والمترجم عبد عزام مداخلة بعنوان” فلسطين  الكاتب 
لمفاهيم  بعرض  بدأها  درويش”  عند  الشعرية  الكناية  في  الرؤية 

فلسفية لمفهوم المكان.
وعرض عزام كيف أن الشاعر الراحل في ثالث قصائد مختلفة يخاطب 
اآلخر في معناه الفردي والجمعي غائبة عن المكان، وال يعني الغياب 
بمعنى  السيادة،  غياب  كونه  بقدر  بالضرورة  أوليا  ماديا  غيابا  هنا 
فقدان القدرة على التواصل المباشر مع المكان وأشيائه وذلك بحكم 

انتصار اآلخر الغريب، على األنا الغائبة.
وتابع: “إذن تخرج األنا من المكان على األرض وفي القصيدة ويدخله 
اآلخر فاتحا فيما يظل المكان بأشيائه وبما يحويه كما هو كل شيء 

يظل على حاله”. 
الغياب هذه عن المكان قد يظل المكان قائما  وأردف: “باعتبار حالة 
من ناحية بقائه مؤثثا بما يحويه من أشياء ولكنه يختفي حتما من 
ناحية غياب األنا عنه، وهي األنا القاصدة بصفتها صاحبة األشياء فيه، 
ال وجود للمكان بدون وجود األنا، وغيابها القسري عن المكان يجعل 
المكان يختفي، باختصار حضور األنا في المكان هو الشرط لحضور 

الثالثة، المكان، واألشياء واألنا المشينة”. 
من جانبها، قدمت الباحثة المختصة في علم االجتماع السياسي هنيدة 
شعر  في  المكان  وأطياف  الظل  مفهوم  “في  بعنوان  مداخلة  غانم 
درويش” تطرقت فيها إلى الظل مجازا وكناية ومعنى مبعثرا متعددا 
متناقدا لكنه يشكل معا فسيفساء سردية كاملة عن هذا الوطن، إلى 

جانب الخيال وتمظهراته في حواريات درويش الوجدانية. 
وعرفت غانم الظل على أنه تلك المنطقة المظلمة التي تتشكل إثر 
اعتراض مصدر الضوء لجسم ما، فيتكون على صورة الجسم الذي 
حجبة بعد أن ينفض عنه تفاصيله، أي أن الظل في طوره الفيزيائي 
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األول قبل أن تأخذ بيده لغة الشاعر أو حكمة الفيلسوف، ولد من التعثر 
وتشكل في اللقاء المرتبك بين الضوء والحاجب بين النور والساتر، 
ولد من لقاء االثنين وأخذ منهما صفاته، لذلك فإن الظل في صرخته 
األولى تشكل كتراجيديا أصيلة ضوء مفرغ من نور أمه، ومالمح أبيه، 
فكان كما جاء في لسان العرب البن منظور ضوء شعاع الشمس دون 

شعاع.
وفي األعمال األدبية أوضحت الباحثة أن الظل يحمل معان متناقضة 
ومختلفة، والشعر يكتب في ظل الكالم التي تصيغ من أجله من جديد 

حدود شاعريته وتوسعها، والظل كما كتب محمود درويش: 
، ال َذَكرٌ وال ُأنثى  “الظلُّ

، ولو َأشْعَْلتُ فيه النارَ...  رماديٌّ
 يتبعُني، ويكبرُ ُثمَّ يصغرُ

 ُكنت َأمشي. كان يمشي
 كنت َأجلسُ. كان يجلسُ

 كنت أركضُ. كان يركضُ
 قلتُ: أخدعُهُ وأخلعُ معطفي الُكحْليَّ

”... قلَّدني، وألقي عنده معطَفهُ الرماديَّ
مختلفا  استخداما  سنجد  درويش  محمود  شعر  في  الباحثة  وقالت 
ودقيقا بين الظل والشبح، فاألـخير كائن من خالل عدم وجوده يستمد 
حضوره من أنه غير موجود، منطقته ممتدة دائما وأبدا بين العالم 
الحقيقي وعالم الخيال، على العتبة الفاصلة بين عالم األحياء وعالم 
األموات، ال يمكننا أبدا أن نكون واثقين من وجوده لكنا ال نستطيع أبدا 
أن نثبت العكس، في حين أن الظل هو موجود وله وجود محسوس 
وغير ملموس لشيء حقيقي، لذلك فهو جزء أصيل من عالمنا ومن 
خبرتنا ومن حياتنا، هو خلنا الوفي األبدي حتى لو كان خارج نطاق 

متناول أيدينا. 
“أشباح  بعنوان  مداخلة  أنطون  سنان  والروائي  الشاعر  قدم  بدوره 
درويش: العودة إلى الحاضر”، قال فيها إن مداخلته ملخص لفصل 
يتمحور  سنوات  قبل  عليه  العمل  بدأت  قد  كنت  بحث  مشروع  “من 
حول تمثيالت التاريخ وتقاطعات الماضي والحاضر وجدلية العودة في 

خطاب درويش الشعري”. 
وعرج أنطون على المرة األولى التي استوقفه شبح محمود درويش 
في قصيدة لماذا تركت الحصان وحيدا حينما قال “أطل على ما أريد، 
أطل على شبحي قادما من بعيد”، متسائال كيف يمكن أن نقرأ عودة 
الشبح إلى صاحبه، لتنتهي القصيدة دون أن نعرف ما الذي سيحدث 

عند لقاء الذات بشبحها أو أن نسمع الحوار الذي قد يدور بينهم.
تردد  ازداد  الدواوين  عبر  درويش  واطالل  السنين  “بمرور  وتابع: 
وغالبا  الظهور  يعاود  الشبح  نفس  لعله  أو  القصائد  على  األشباح 
الشبح في سياق محدد وكعنصر مهم في سردية  يكون ظهور  ما 
ومعادلة شعرية ترسخت مالمحها وتفاصيلها التي تتكرر بتنويعات 

بسيطة”.
وقال أنطون إن ظهور الشبح في القصائد التي يقاربها هذا البحث 
يرتبط بعودة ما أو زيارة إلى المكان، زيارة متخيلة أو واقعية أو مزيج 
سحره  في  الشعر  ألن  جدا  مهما  الفرق  وليس  االثنين  بين  يماهي 
هموم، وهذه القصائد الدرويشية بالذات تمسرح وتفصح عن رغبة 
الشاعر في تضبيب ومحو الحدود بين االثنين وبين دالالتهما لتعاد 
صياغتها وتشكيلها لطرح أسئلة عن معانيها وربما إلبطال الخرائط 

المفروضة قصرا على األرض، وسلكاتها الرمزية والفعلية 
يصبح النص الشعري في هذه القصائد مسرحا وأرضا خصبة لصراع 
جدلي بين االثنين أي بين المتخيل والخيال وبين الواقع والواقعية، 

واألمثلة كثيرة في كتابات درويش. 
الشبح ويلتقي به فيه ويحاوره فهذا  إليه مع  الذي يعود  المكان  أما 

المكان هو دائما فلسطين. 
زريق  رائف  القانون  فلسفة  أستاذ  قدم  الجلسة  هذه  ختام  وفي 
مداخلة بعنوان “ باطل األباطيل باطل: عبث المعنى ومعنى العبث”. 
قال فيها إن ما لفت انتباهه هو توظيف محمود درويش لعبارة باطل 
األباطيل باطل كل شيء باطل، والتي استعارها من سفر الجامعة 
بها معانٍ  ليزج  أكثر من مناسبة  وأعاد صياغتها شعريا ونثريا في 

جديدة كنوع من لعبة خطرة مع العدم.
وأوضح زريق أن المكان األول الذي وردت فيه العبارة هو نصه ذاكرة 
والموت  بيروت  حصار  ويستعيد  محمود  فيه  يرسم  حيث  للنسيان 
العبثي والمجاني أمام صمت العالم العربي بأسره من المحيط إلى 
التي  اللحظة  إلى أن  الموت،  الخليج، ورغم أن النص مشبع برائحة 
الباكستاني  الشاب  ذلك  عن  حديثه  سياق  هي  العبارة  فيه  تحضر 
بيروت  في  عيشه  لقمة  عن  باحثا  الهور  بلده  ترك  الذي  الفقير 

ليصطاده الموت في عاصمة ال شأن له فيها. 
آالف  يلهث  جعله  الهور  من  الرغيف  استدرجه  درويش،  يكتب 
قد  الذي  الخبز  رغيف  اإلنساني،  المعجز  يالمس  كي  الكليومترات 
يقتله في حرب ال شأن له فيها، فال يعود حيا أو ميتا إلى أي مكان ال 
يعود إلى أي قبر باطل األباطيل باطل الكل باطل وأفكر في الطرائق 
باطل  ليختنق  أو  ليحترق  المضج  حتى  كافح  جسد  لنهائية  المعدة 

األباطيل باطل والكل باطل. 
أمام هذا الموت العبثي يصبح كل شيء باطال، شاب يبحث عن الحياة 
في شكل رغيف خبز ليتحول الرغيف إلى قذيفة تنفجر في وجهه، 

وبدل أن يجسد الرغيف الحياة أصبح الرغيف تجسيدا للموت.
وبحسب زريق فإن التوظيف المكثف والمعاد لمقولة باطل األباطيل 
باطل، كل شيء باطل، تتجلى بشكلها األوضح والمركب في جدارية 
هناك بعد أن ذهب محمود في زيارته للموت وعاد منه إليها، ليكتب 
عن تلك المنازلة وعن هذا اللقاء بينهما وجها لوجه، هذا النص كما 
والنبوة  النبي  نموذج  من  درويش مسافة  يأخذ  أخرى  في نصوص 
من كل الذين يعتقدون بأن لديهم القدرة الفائقة على تسيير األلم 
في  يكتب  نراه  لذلك  المستقبل،  في  والتحكم  المعجزات  وتحقيق 
الجدارية ال غيمة في يدي وال أحد عشر كوكبا على معبدي وذلك في 
المطر  استحضار  الذي يستطيع  إيليا  النبي  ليس  بأنه  واحدة  إشارة 
على شكل غيمة بحجم كف اليد، وهو ليس بيوسف الذي يسجد له 
11 كوكبا، ويمضي ليؤكد ذلك تكرارا عندما يقول مثلما سار المسيح 
على البحرية سرت في رؤياي لكني نزلت عن الصليب ألني أخشى 

العلو وال أبشر بالقيامة”.
وعلق أستاذ فلسفة القانون على ما سبق بالقول: “درويش ال يبشر 
بالقيامة وال بثقته في المستقبل وال يعد بالخالص ألنه أدرك بتجربته 
ومسيرته أن التاريخ ال يسير بنا إلى أي مكان وال غاية له وأن العالم 
واألحداث تفتقر إلى أي معنى أو مغزى، لقد كان فهمه للتاريخ من 
باب السخرية كما كتب في الجدارية، التاريخ يسخر من ضحاياه، ومن 
أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر، أو كما كتب في موضع آخر الزمن 
يعلمنا الحكمة بينما يعلمنا التاريخ السخرية، لذلك ليس صدفة أن 
يكتب في عيد ميالد صديقة الشاعر سعدي يوسف كنا دائما نؤمن 
تغري  أمل جديدة  بخيبة  دائما  يفاجئنا  التاريخ  لكن  أجمل  الغد  بأن 

الشاعر بمديح األمس”.
بثقة،  المستقبل  إلى  الذين ينظرون  األنبياء  وأردف:”مقابل عزيمة 
ويصنعون التاريخ تاركين أثرهم في العالم، يختار درويش إذن أن 
يتماثل مع حكمة الجامعة، حكمة الملك سليمان في آخر عهده عندما 
تقدم به العمر لينظر إلى الوراء ويكتشف أن كل شيء زائل وباطل 
لذلك يسأل درويش الشاعر من أنا أنشيد األناشيد أم حكمة الجامعة، 

وكالنا أنا وأنا شاعر وملك”.
الجامعة  أن حكمة  نعلم  “نحن  درويش:  تساؤل  على  زريق  ويجيب 
نشيد  كما  سليمان،  الملك  كتبه  قد  التوراة  أسفار  من  سفر  وهو 
األنشاد المفعم بحيوية  الفتوة فهو ينسب أيضا للملك سليمان لكن 
في شبابه، هكذا يرى درويش نفسه مزيجا من االثنتين من حيوية 
األشكال مع  بأي شكل من  يتماهى  ال  لكنه  السنين  الفتوة وحكمة 
صياغة  على  ويقدرون  الحياة  مجرى  يغيرون  الذين  األنبياء  نموذج 
باتجاه  يسيران  والزمن  التاريخ  أن  يعتبرون  والذين  المستقبل 

مستقيم نحو التقدم والخالص. 
وفي جدارية يكرر درويش عدة مرات مقولة سفر الجامعة فيكتب: 
ضاق بي جسدي ضاق بي أبدي وغدي، جالس مثل تاج الغبار على 
مقعد، باطل األباطيل باطل كل شيء على البسيطة زائل، ويكرر 
رأينا في سفر  النص األصلي كما  تلك مستحضرا  درويش عبارته 
الجامعة والذي يدور على فكرة الزمن الدائري، والزمن الدائري يعني 
أن ما كان سوف يكون وأننا ال نستطيع القول بأننا نسير إلى األمام 

وال أن المستقبل يعدنا بأي نوع  من الخالص”.
الجلسة األولى- اليوم الثالث 

األكاديمي  قدمها  التي  الثالث  اليوم  من  األولى  الجلسة  انطلقت 
والباحث كاظم جهاد بعنوان “محمود درويش أو النبع الذي ال ينضب”.
وقدم فيها الكاتب والمترجم إلياس صنبر مداخلة بعنوان: “ القصيدة 
تغنّي وتغنّي، وال حيلة لي في ذلك” قال فيها إن درويش كان يتخذ 
من أصدقائه شهودا لكي يتحقق من صحة بعض االنتقادات فيقول 
رأيا يبدو في الظاهر عاما حول عمله الخاص ثم يترقب ردود أفعالنا. 
ومن هنا مالحظته المتكررة من أجل سبر آرائنا حول موسيقاه، مبينا 

أنهم كانوا يكتفون باإلجابة بأننا نرى تلك االنتقادات سخيفة. 
غياب  بأن  مقتنعين  باالزدراء،  االنتقادات  نرد على هذه  “كنا  وتابع: 
له  تعرض  ما  يفسر  ما  هو  لها  حدود  ال  بغيرة  المقترن  الموهبة 

درويش في حياته من مشاكسات عدوانية ما زالت تتجلى حتى اليوم 
كلما حلت ذكرى وفاته”.

من  لكثير  مترجما  كان  كما  لدرويش،  حميما  صديقا  صنبر  وكان 
قصائده إلى الفرنسية، األمر الذي خلق عند صنبر سؤاال مفاده: “كيف 
تغني لغة ما لغة أخرى؟”، ليتوصل إلى ثالث محطات متتالية كشفت 
كل واحدة منها عن سابقتها في ترتيب متسلسل على نحو ما: صوت 

الشاعر، تنفسه، وموسيقاه.
وسردية  نقدية  قراءة  غال،  لو  تيفين  الفرنسية  الكاتبة  وقدمت 
وشعرية لعالم محمود درويش في آن معا باللغة الفرنسية. للعبارة 
التي وردت في مجموعة سرير الغريبة لدرويش “وال حدّ لي بك” إذ 
قالت إن األنا في هذه العبارة تقابل األنت، أي أن الضميران متالصقان 
القصيدة  أن  رغم  الجملة،  في  اآلخر  أحدهما  بها  يحتضن  بطريقة 

ليست قصيدة حب، إال أن الحب هو دين الشعراء، 
درويش   “ بعنوان:  مداخلة  جهاد  كاظم  الباحث  قدم  جانبه،  من 
بتأمالت  بدأها  درويش”،  محمود  قراءة  في  عالميّة  وثبة  المتعدّد: 
شخصية لعالم محمود درويش الشعري أو األدبي، ثم انعطف على 
بعض  على  وعرج  درويش،  محمود  قراءة  في  الجماعية  التجربة 
التعريفات لمختلف الدراسات والمقاالت التي وردت في كتابه وكتاب 

آخر”.
أو  الشاعر  تجربة  لفهرسة  محاولة  إنها  جهاد  قال  التأمالت  وحول 
لتقديم جرد لمسيرته األدبية، كما أنها محاولة للرد على سؤال كيف 
التجربة الشعرية لمحمود درويش في مختلف  نرتب زمانيا مراحل 

أطوارها وتحوالتها. 
ومما جاء في مداخلته: “لم يكن من المبالغة التأكيد على أن محمود 
يجسد  نفسه  حياته  في  كما  والمتنوع  الهائل  عمله  في  درويش 
من  فصل  من  فما  بأكمله،  الحديث  الفلسطيني  التاريخ  ويلخص 
فصول المنفى الطويل والكفاح الطويل للفلسطينيين لم يمر هو 

به في حياته وكتاباته.
االحتالل  وآثام  شعبه  مأساة  ونثره  شعره  في  درويش  عرض 
الوقت  في  يبني  كيف  وعرف  العربية  السياسات  ومآزق  اإلسرائيلي 

نفسه عمال شعريا لم تعد أهميته تخفى على أحد”. 
واختتمت الجلسة األولى بمداخلة باللغة اإلنجليزية بعنوان “كرسي 
محمود درويش الثقافيّ والجامعيّ في بروكسيل، نشأته وأنشطته” 

لكاتبة المسرح الجزائرية نجمة حاج بن شلبي. 
ووفقا لما جاء بالمداخلة أنشئ هذا الكرسي عام 2016، بهدف تخليد 
األثر الشعري والفكري ألكبر شعراء القرن العشرين، في خطوة تؤكد 
البلجيكي  الوزير  بمبادرة من  الوطيدة مع فلسطين،  العالقات  على 
رودي ديموت، رئيس فيدرالية والونيا وبروكسل، المعروف بمناصرته 

للقضية الفلسطينية.
ويحظى هذا الكرسي بمساهمة دائمة ومساعدة عمليّة من جامعة 
بروكسل الحرّة وجامعة لوفان الكاثوليكية وأكاديمية الفنون الجميلة 

“بوزار” في بروكسل.
الجلسة الثانية- اليوم الثالث 

فاروق  والمترجم  المؤرخ  قدمها  التي  المؤتمر  آخر جلسات  انطلقت 
مردم بك بعنوان “محمود درويش في ضوء األدب المقارن”.

باللغة  مداخلة  بوادان  كارول  المقارن  األدب  في  األستاذة  وقدمت 
الترسل في  بُعد: في بعض نواحي  “التأثير عن  الفرنسية بعنوان 
أعمال محمود درويش” تطرقت فيها إلى فن الترسل عند درويش، 
مع  بالمقارنة  درويش  عند  الشعرية  المنفى  رسالة  دالالت  وإلى 

الشاعر الالتيني أوفيديوس الذي عاش هو اآلخر تجربة المنفى. 
كما قدمت األستاذة في األدب المقارن إيميلي بيشرو مداخلة باللغة 
الفرنسية أيضا بعنوان “األندلس بوصفها استعارة: توظيف األنموذج 

األندلسيّ عند لوركا ودرويش”. 
مداخلة  نواريه  دامبيير  دو  أيف  المقارن  األدب  األستاذة في  وقدمت 
باللغة الفرنسية بعنوان “فادْخلوا، أيُّها الفاتِحوَن، مَناِزَلنا”: القدرة 

السّجاليّة لقصيدة محمود درويش”. 
وأخيرا قدم المؤرخ والمترجم فاروق مردم بك مداخلة بعنوان: “البحر 
في شعر محمود درويش”، قال فيها إن كلمة بحر األكثر حضورا في 
شعره في أي كلمة أخرى، والبحر في شعر محمود درويش يرمز إلى 
الرحيل عن الوطن حيث أهله وشعبه إلى المجهول البعيد، فالبحر لم 
يكن يعني عند درويش إال المنفى، وشيئا فشيئا أصبح يتخذ دالالت 
أسطورية وتاريخية وسياسية مختلفة، إلى أن استقر للتعبير عن قدر 
فلسطيني في نزوحهم القصري بعد إجالء المقاتلين من لبنان عام 
1982، وترددت أكثر من 60 مرة في قصيدته التسجيلية مديح الظل 

العالي، وفي قصائد أخرى”
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ثقافة

أتناول في هذه الوقفة الحديث عن شهادات األسرى الكتّاب 
التي تضمنها كتاب »الكتابة على ضوء شمعة«. شاركني في 
إعداد الكتاب وتحريره األستاذ حسن عبّادي، وصدر عن دار 
واشتمل   ،)2022 )رام اهلل وعمّان،  ثقافيّة،  الرعاة وجسور 
على ستّ وثالثين شهادة، تحدّث فيها أصحابها من األسرى 
مثااًل  الكتاب  ويعدّ  الكتابة،  في  معاناتهم  عن  واألسيرات 
كما  المضطهدين،  كتابة  أنواع  من  معيّن  نوٍع  على  جيّدًا 

سيأتي بيانه الحقًا.
وِإرهاق  السلطة  في  الحدّ  »تجاوز  بأنّه  االضطهاد  يُعرّف 
المفهوم في  بتدابير عنيفة وجائرة«، ويحمل هذا  ]آخرين[ 
طيّاته »إساءة المعاملة النظاميّة لفرد أو مجموعة من قِبل 
من  المضطهدون  هؤالء  ويختلف  أخرى«.  مجموعة  أو  فرد 
مجتمع آلخر، ففي المجتمعات الشرقيّة العربيّة اإلسالميّة 
المضطهدين،  ضمن  من  الكاتبة  المرأة  تكون  قد  تحديدًا 
المضطهدين  أو  سياسيًّا،  الكتّاب  من  المضطهدين  عدا 
اجتماعيًّا، أو المضطهدين بسبب العرق أو اللون أو الدين أو 
المضطهدين بسبب  أو  االقتصادي،  الوضع  أو بسبب  المهنة 
المواطنين  األوربيّون  بها  عامل  التي  كالمعاملة  الحروب، 
الروسيّين على خلفيّة الحرب األوكرانيّة الروسيّة األخيرة، 
تصرّفًا  وليس  أوروبيًّا،  عامًّا  نهجًا  المعاملة  هذه  وكانت 
مستوى  على  دوليّة؛  بقوانين  مشمولة  كانت  بل  فرديًّا، 
بالقارّة  الموصوفة  القارّة  دول  مجموع  أو  الواحدة  الدولة 
الروسي  األدب  محاربة  المعاملة  تلك  وشملت  »العجوز«، 
في  وتدريسها  مؤّلفاتهم  تداول  ومنع  وأعالمه،  الكالسيكي 
االضطهاد  من  خاصّة  حالة  شّكل  ما  األوروبيّة،  الجامعات 
الثقافي المعاصر الذي يندر أن يوجد بهذه الصورة في دول 
لوال  اإلنسان،  حقوق  قواعد  وتطبيق  الديمقراطية  تدّعي 
القواعد  أو كادت تغيّر- كثيرًا من  التي غيّرت-  الحرب  هذه 

والقوانين واألعراف الدوليّة.
وغيرهم،  الروس  المضطهدة،  الفئات  تلك  أفراد  كّل 
ال  »المسؤولة«  أو  القائمة«  »السلطة  أّن  في  يشتركون 
وجود  المفهوم  هذا  ويفترض  طبيعيّة،  معاملة  تعاملهم 
أقّل  على  القوانين  من  ونوعين  المعاملة،  من  مستويين 
والتجّليات  الظواهر  من  كثير  المجتمع  في  ولها  تقدير، 
والممارسات  والتعليم،  كالزواج  وتفضحها،  إليها  تشير  التي 
والتنقل  الوظائف،  على  والحصول  العامّة،  السياسيّة 
الداخلي أو الخارجي )السفر(، أو تقوقعهم في مكان معيّن 
أو جغرافيا خاصّة منغلقة، أو اقتصارهم على مهن محدّدة.

مارس  من  كّل  المضطهدين«  »كتابة  مفهوم  في  يدخل 
َكتَب  أو  أشكاله،  للتعبير عن هذا االضطهاد بشتّى  الكتابة 
خاضعًا لشروطه، أو أنّه كتب من أجل التمرّد عليه، كالكتابة 
المعتقلين،  وُكتب  والقضيّة،  الطابع  جندريّة  النسويّة، 
وكتب  بالدهم،  عن  قسرًا  والمهجّرين  المنفيّين،  وكتب 
مؤّقتة،  أو  دائمة  عنصريّة  من  يعانون  من  أو  المهمّشين، 
أو الواقعين تحت طائلة التنمّر بسبب أوضاع صحيّة كذوي 
أو  جنسية  أو  قومية  أو  اجتماعيّة  أو  الخاصّة،  االحتياجات 
بدافع  مستعارة  أسماء  تحت  يكتبون  والذين  معيّنة،  أفكار 
ما؛  باهتمام  يحَظوْا  أن  أجل  من  أو  حياتهم،  على  الخوف 
وقد  رجال،  بأسماء  كتبهنّ  الكاتبات  من  مجموعة  كنشر 

خصّصتُ للحديث عن »مضطهدات الكتابة« وقفة مستقّلة.
يعدّ االعتقال السياسي شكاًل من أشكال ممارسة االضطهاد، 
حيث يجرّد صاحبُ السلطة هؤالء المقهورين المضطهدين 
من الحقوق اإلنسانيّة األساسيّة؛ جميعها أو معظمها، ولذلك 
التي تضمّنها كتاب »الكتابة على ضوء  الشهادات  فإّن هذه 
وسياسيّة  واجتماعيّة  تاريخيّة  قيمة  ذات  وأمثالها  شمعة« 
المتسّلطين  أساليب  تفضح  أنّها  في  األهمّيّة  في  غاية 
الكيان  بوصفها  الدولة  ورائها  ومن  السجون  إدارة  )مصلحة 
فيما  المقهورين  المعتقلين  من  مجموعة  تجاه  الغاصب( 
يخصّ موضوع الكتابة، وما يتّصل بها من حرّيّة التعبير.

وتكمن أهمّيّة هذه الشهادات في أنّها تضيء على كتابات 
»المضطهَدين«  كتابة  أنواع  من  نوعًا  بوصفها  األسرى، 
الذين ينتجون كتاباتهم وهم خاضعون لهذه السلطة خضوعًا 
آن فعل  عليهم في كل  وواقع  السجن،  داخل  مباشرًا، وهم 
بهذا  وهي  والمادّيّة،  المعنويّة  كاّفة  بأشكاله  االضطهاد، 
المضطهدين  الكتّاب  كتابة  من  األخرى  األنواع  عن  تختلف 
يشّكل  وال  مباشر،  غير  لالضطهاد بشكل  يتعرّضون  الذين 
المسئولون لديهم همًّا مرهقًا محسوسًا في أيّة لحظة من 

يومهم في المكان الذي هم فيه.
أّن لهذه الشهادات قيمة أدبيّة عالية؛ فضاًل عن قيمتها  كما 
الكاتب  عمل  توضيح  على  تعمل  إذ  السابقة،  التوثيقيّة 
أن  نستطيع  ال  نحن  وظروف  مواضعات  ثمّة  إذًا،  السجين. 
ندركها تمام اإلدراك، ولو قرأنا عنها، فليس الخبر كالمعاينة، 
لقد جاءت هذه الشهادات لتقول لنا الكثير عنها، خاصّة لمن 
في  عنه  غائمة  الحياة  هذه  وظّلت  السجن،  حياة  يجرّب  لم 
ورؤى  واجتهادات  اعتقادات  عليها من  يُبنى  وما  تصوّراتها، 

نقديّة وأدبيّة.
إّن األسرى يعيشون أوضاعَ قهر حقيقيّة، كفيلة بتحويلهم 
ّأّن من  إاّل  إلى مجرّد كائنات صامتة، نادمة، خائفة، خانعة، 
تمامًا  مختلفة  بصورة  يخرج  اإلبداعيّة  الشهادات  هذه  يقرأ 
طاقة  ومملوئين  مناضلين،  كتّابًا  لنجد  التصوّر،  هذا  عن 
وغير  الثوري،  العمل  على  محرّضين  زالوا  وما  وحيويّة، 
نادمين، بل إنّهم أكثر قوّة من قبل، كأّن العيش في بؤرة 
من  كثير  عرّض  ما  هذا  ثائرة.  حجارة  المرء  تجعل  الزلزال 
أو  العزل  أو  االعتقال،  إعادة  أو  مثاًل،  االعتقال  إلى  الكتّاب 
الحرمان من بعض الحقوق على تواضعها في األصل. يثبت 
الكتّاب في هذه الشهادات أّن الكتابة أداة من أدوات الصراع، 

حقيقة ال مجازًا.
لعالم  والعامّة  العريضة  الخطوط  الشهادات  هذه  تبيّن 
والخاصّ،  العامّ  ببعديها  االعتقال،  ظروف  في  الكتابة 
وتحاول أن تجيب عن أسئلة الصنعة الكتابيّة، تلك األسئلة 
التي ال يكفّ الكتّاب عن طرحها في العالم كّله، سواء أكانوا 
أسرى أم لم يكونوا، أسئلة من قبيل: ما الذي يجعل الكاتب 
الظروف  هي  وما  يكتب؟  ولمن  يكتب؟  ولماذا  وكيف؟  كاتبًا؟ 
لهذه  الالزمة  األدوات  هي  وما  الكتابة؟  لصنعة  الالزمة 

الصنعة؟ ومتى يكتب؟ وأين؟
الكتابة  أثر  عن  الكشف  خلف  تجري  الشهادات  هذه  أّن  كما 
في نفس الكاتب أوّاًل، السيّما وأّن كثير من هؤالء األسرى 
من ذوي األحكام العالية، المؤبّدة، واكتشفوا أنفسهم على 
لهذه  كان  إن  بفضلها-  كتّابًا  فصاروا  السجن،  تجربة  ضوء 
التجربة فضل ما. لقد منحتهم هذه التجربة أيضًا شيئًا من 

فغدت  بهم،  تحيط  التي  الجدران  هذه  مع  القسري  التأقلم 
تمثل عوالمهم جميعها حتى في أحالمهم لم يستطيعوا إال 
تصوّر هذه العوالم، إنّهم كمن ولد وعاش في هذه الحدود 
عن  الحديث  الشهادات  تلك  بعض  في  كان  ولهذا  المغلقة، 
كأّن  الكتابة من خالله،  وتأمّل  والغوص فيه،  السجن  عالم 
تحسين  عن  يبحثون  قّلة-  وهم  الشهادات-  تلك  أصحاب 
تحسين  عن  يبحثون  كما  السجن،  داخل  الكتابة  أوضاع 
أوضاعهم المعيشية اإلنسانيّة، إذ اقترنت الكتابة بوجودهم 
وروحيًّا  ذهنيًّا  نشاطًا  وصارت  المحصور،  المشخّص  هذا 
واجتماعيًّا، إضافة إلى أنّه نشاط ثقافي أدبي، يصوّر هذه 

األوضاع وهذا الوجود، ويبحث عن التأقلم معه.
داخل  بالمكوث  الواقعي  الرضا  عن  البحث  التأقلم  يعني  وال 
متوهّمة  أو  حقيقيّة  صيغة  عن  البحث  وإنّما  األسوار، 
القدرة،  من  بشيء  يتمتّع  وهو  يعيش  أن  األسير  ليستطيع 
على أن يعيش ويشعر أنّه حيّ، ويتصرّف كإنسان طبيعي 
العالم  جدًّا، كأنّه ليس سجينًا، ويقاوم عوامل نسيانه من 
ويتزوج،  ويحبّ،  يعمل،  أنّه  سجّانيه  ويذّكر  الخارجي، 
له  وتنشر  ويكتب،  المهرّبة(،  بالنطف  )ولو  أطفااًل  وينجب 
الكتب، وتشارك في معارض الكتب الدولية، وتقرأ من القرّاء 
والنّقاد، وتعقد لها الندوات، فتتوسّع بفضل ذلك كله سلطة 
هؤالء الكتّاب المعرفيّة، فال يظّلون محصورين محاصرين 
منسيّين خلف القضبان. وهم- مع كّل يتّصل بما يكتبونه- 
يحّققون مكاسب معنويّة، تجعلهم أقدر على التعايش بأقّل 

الخسائر مع هذه التجربة المريرة، وغير اإلنسانيّة. 
وبالمجمل، فإّن طول مكوث األسير الكاتب في السجن جعلته 
يفّكر على نحو مختلف عن الكاتب المحكوم بضعة أشهر أو 
فيه  الذي سيتحرّر  الزمن  أّن  يرى  حتّى بضع سنوات، وهو 
قادم، أمّا اآلخرون من األسرى المؤبّدين، فلم يعودوا يرون 
وقّلت  التأقلم،  هذا  مثل  عن  فبحثوا  وعوالمه،  السجن  غير 
لديهم نبرة األمل في الخروج، ولم يعودوا يحلمون به، فلن 
يتمّ هذا الخروج إاّل بمعجزة، أو عمل عسكري كبير، أو اتّفاق 
منصف، وكّل هذه الخيارات ال شيء منها في األفق المنظور، 
الذي  المتخيّل  هذا  فكتبوا عن  واألحالم  الذات  إلى  فارتدّوا 
يحميهم من الجنون، ولعّل األسير كميل أبو حنيش بحسّه 
المعادلة، فانعكست في  أدرك هذه  العميق  التأمّلي  النقدي 
أعماله، شعرًا، وسردًا، وفي شهاداته المتنوّعة على الكتابة 
المودعة  الشهادة  هذه  غير  كتابًا،  لها  خصّص  وقد  ذاتها، 
كتابه  بذلك  وأقصد  شمعة«،  ضوء  على  »الكتابة  كتاب  في 
المخطوط الذي جعله تحت عنوان »الكتابة والسجن«، وشرح 
السنوات  هذه  خالل  المعتقل  في  أعماله  كتب  كيف  فيه 
الطويلة، وأضاء بشكل جيّد على شتّى أشكال المعاناة التي 
عاناها في كّل مرحلة من مراحل الكتابة مع كّل كتاب أّلفه.

األسير  الكاتب  عالقة  لبيان  تسعى  الشهادات  هذه  أّن  كما 
بالمتلّقي ثانيًا، وطبيعة هذا المتلّقي، سواء أكان متّلقيًا مع 
»المتلّقي  الشهادات-  هذه  في  كثيرًا  حضر-  لذلك  ضدّ،  أو 
الطرق  بشتّى  يحاول  الذي  الغريب،  النقيض،  العدوّ«، 
القضاء على نزعة التحرّر، ولو كانت حلمًا عبر ممرّ الكتابة. 
السجّان  يحاول  لماذا  للغاية:  وصعب  حادّ  بسؤال  لتخرج 

دائمًا محاربة الكتابة لدى األسرى؟
إجابات  السؤال  هذا  عن  الكتّاب  يجيب  الشهادات  هذه  في 
السيطرة  في  اإلمعان  قضية  حول  تتمركز  لكنّها  مطوّلة، 

إضاءات موغلة في الوضوح على 
الداخل السرّي

فراس حج محمد| نابلس
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القيمة  من  األسر،  وقت  الوقت،  وإفراغ  والمهانة،  واإلذالل 
الحقيقيّة. فالكتابة مرتبطة في هذا العالم الضيّق بالوعي 
حرفه  يحاول  من  كّل  على  والتمرّد  واإلنساني،  الوطني 
أفعال  تشملها  أن  إذًا-  الطبيعي-  ومن  عليه،  السيطرة  أو 
إصرار  عن  السجّانون  يمارس  التي  المقصودة  االضطهاد 

ووعي كاملين.
نحو  آخر،  باب  من  كذلك،  الشهادات  هذه  بعض  ذهبتْ 
الدينيّة،  بالطقوس  أشبه  لتكون  الكتابة،  عمليّة  تقديس 
كالعبادة تمامًا، وعلى الطرف المقابل، ثمّة من أضفى عليها 
الحميمة،  العمليّة  بممارسة  الشبيهة  السرّيّة  من  ظالاًل 
البكارة  وفضّ  والمالمسة  التقبيل  أفعاَل  الكتّاب  فاستعار 
نفسه.  الكتابة  لفعل  مقابلة  كأفعال  والعري،  واالستلقاء، 
وهذه الفكرة على طرافتها وأهمّيّتها وداللتها النفسيّة في 
الردّ على إجراءات االضطهاد كأنّها غير موجودة، وهذا بحدّ 
من  ليست  المتجبّرة،  السلطة  تلك  مقاومة  في  إمعان  ذاته 
أشاروا  من  وكثيرون  قديمة،  هي  بل  الكتّاب،  هؤالء  ابتكار 
تمّام في قوله على  أبي  الشعر، كما عند  إليها، خاصّة في 
سبيل المثال: »الشعر فرج ليست خصيصته طول الليالي إاّل 

لمفترعه«.
ومع أّن هذه العمليّة تحتاج إلى السرّيّة التامّة، وهنا تبدو 
المفارقة، إذ ال سرّيّة في السجون، فكّل ما يحدُث سيحدث 
وإيهام  االنعزال  في  التحايل  وعمليات  الجميع،  أعين  تحت 
العزلة ما هي إاّل توظيف لقدرات التخييل لالنفصال عن هذا 

الواقع الضيّق الفاضح، المليء بالضوء. 
بعض  الشهادات  لهذه  المتفحّص  القارئ  وجد  ربّما  لذلك 
القفز  في  النفس  وتحدّي  الموجود،  الواقع  تحدّي  التحدّي، 
إلى  الدارسين  يحيل  هذا  كّل  المطلوبة.  الرغبة  هذه  على 
األسير  الكاتب  أو  الكاتب،  األسير  »سيكولوجيّة«  تمعّن 
الكتابة  وبين  الصمت  بين  المفاضلة  تأثير  تحت  يقع  الذي 
ضمن معايير وشروط غير كتابيّة، بمعنى الرضا »بطقوس 
فعل  باختصار-  الكتابة-  ألّن  الكتابة،  في  الاّلطقوس« 
واحدة  في  جاء  كما  طقوس  وهي  األولى.  بالدرجة  مقاومة 
من الشهادات »طقوس تحكمها الضرورة ال االختيار«. وعليه 
الكتابة  شروط  من  شرط  بأهمّ  تطيح  الشهادات  فهذه 
المتوهّمة لدى الكتّاب خارج السجن، وهو: هل فعاًل يحتاج 
الكاتب- وهو يكتب- إلى العزلة واالنفراد، وأاّل يراه أحد؟ هنا 
سنجد كتّابًا يكتبون دون عزلة، فعالم السجين عالم منتهك 

في خصوصيّته الفرديّة.
هذه الظروف بهذه الجوّ الممعن في القتامة والبعد عن كّل 
آخر  موضوع  على  المسألة  يفتح  لتحّققها،  موضوعي  شرط 
مهمّ، وهو موضوع اإللهام، والوحي، إذ تنهار هذه المسألة 
ليس خاضعًا  السجن  في  الكتابة  ففعل  الشهادات،  في هذه 
وحديثًا،  قديمًا  المبدعين  نفوس  في  المستقرّ  الوهم  لهذا 
يقتنصون  بل  ليكتبوا،  والوحي  اإللهام  األسرى  ينتظر  ال  إذ 
اللحظة المناسبة- مهما كانت- ليكتبوا، فالكتابة هنا بأنواعها 
من  تُعلي  قصديّة،  وهي  الوهم،  هذا  على  متعالية  كاّفة 
شأن الموهبة، وليس من شأن اإللهام الخارجي، وترّكز على 
ظرف،  أيّ  في  ليكتب  للكاتب  والنفسي  الذهني  االستعداد 
إنّها  متوّفرة،  كتابيّة  أدوات  وبأيّة  له،  متاح  مكان  أيّ  وفي 
لها  تجد  قد  التي  للكتابة  موازية  عمليّة  إلى  تشير  بالفعل 
داخل  فالكاتب  السجن.  خارج  الكتّاب  عند  متوهّمًا  نقيضًا 
السجن مجهّز لمواجهة كّل شيء قد يحبطه، فيواجهه قبل 
والعزل،  والعقوبات،  والمصادرات،  كالمداهمات  يحدث،  أن 
كّل  ونسخها،  المخطوطات  وضياع  السجون،  بين  والتنّقالت 
هذه اإلجراءات ال تجدها في عالم الكتابة خارج هذه الظروف.

هي  حيث  من  ودراستها  الكتابة  مجال  في  يعمل  من  لعّل 
عمليّة إبداعيّة، سيجد في هذا الكتاب ثروة لغويّة ومعجميّة 
لها  جديدة  مصطلحات  على  مفتوح  داللي  بحقل  مرتبطة 
كتب  من  عند  موجودة  غير  السجن  داخل  بالكتابة  عالقة 
الكتّاب اآلخرين؛ من يكتبون خارج السجن،  الكتابة من  عن 
لمن  حقيقيًّا  رافدًا  تشّكل  باعتقادي-  المصطلحات-  وهذه 
ظروف  ودراسة  وتبويبها  المصطلحات  تلك  جمع  على  يعمل 
نشأتها، ولن يكتمل تصوّر عالم الكتابة إاّل أن تكون حاضرة 
عملها  بطبيعة  تكون  التي  المعاجم  هذه  في  غيرها  مع 

استقصائيّة، وتبحث قدر اإلمكان عن الشمول واإلحاطة.
أنّه  السجن  خارج  الكتابة  عالم  إلى  الكتاب  األسرى  ينظر 
ومشجّع  جميل  هو  ما  بكّل  حافل  رومانسي،  وردي،  عالم 
على الكتابة، ربّما كان ما هو خارج السجن أرحمَ قلياًل من 
الكاتب  تواجه  وبنيويّة  حقيقيّة  مشاكل  ثمّة  لكنْ  داخله، 
خارج السجن، لم يلتفت إليها الكتّاب، باعتقادي ألّن أغلبهم 
أصبح كاتبًا داخل السجون، فلم يرَوْا الكاتب وهو يبحث عن 
الحياة  متطّلبات  من  تالحقه  التي  والهموم  بيته،  في  الهدوء 
اإلبداع  عن  الكاتب  ذهن  تصرف  قد  التي  للظهر  القاصمة 
الكتّاب  فيها  يغرق  حقيقيّة  مشاكل  إنّها  فيه،  واالستمرار 
وال  منها،  يعتاشون  يجدون وظيفة  ال  كتّاب  فثمّة  اآلخرون، 
حولهم  من  ويجدون  للكتابة،  مالئمًا  واسعًا  آمنًا  بيتًا  يجدون 
يثبّط من عزائمهم بالتندّر عليهم والحّط من شأنهم، وإن 
وجدوا من يشجّعهم ال يشجّعهم على الكتابة إاّل ألنّها عمل 
وقد  منه،  جدوى  ال  عمل  فهي  الفراغ،  وقت  لتزجية  مناسب 
أضاء على هذه المعاناة القاصّ اليمني عبد اهلل سالم باوزير 
مجموعته  في  المنشورة  »الفقيد«  بعنوان  له  قصّة  في 
الداّل:  السطر  هذا  فيها  جاء  وممّا  »الحذاء«.  القصصيّة 
»لألديب ظروفٌ كثيرة قد تَحوُل بينه وبين الكتابة، وأحيانًا 
تحول دون مواصلة الحياة نفِسها«. لقد تشابه الفريقان في 

صلب المعاناة وروحها، وإن اختلف السبب وتباينت الظروف.
السجن،  كتّاب  أّن  القارئ  سيجد  األخيرة  النقطة  هذه  في 
أجل  من  أو  المتعة،  أجل  من  يكتبون  ال  الخارج،  ككتّاب 
الترف،  من  نوعًا  إذًا-  الكتابة-  وليست  الفراغ،  وقت  تمضية 
أهمّيّة  توازي  وجوديّة  أهمّيّة  لديهم  الكتابة  تكتسب  بل 
الحرّيّة ذاتها أو الحياة نفسها في مقاومة مظاهر االضطهاد 
الظروف  تلك  وعلى  »السلطة«  على  أمكن-  ما  والتعالي- 
التي وضعوا فيها جبرًا عنهم، وكّل كتابة ال يُنظر إليها على 
أنّها مسألة وجوديّة ال يُعوّل عليها، وليس في باطنها ثمار 

صالحة لتعيش طوياًل.
إليه  أشارت  وما  الشهادات،  هذه  فإّن  هذا،  على  وتأسيسًا 
النوع  هذا  أّن  على  يفسّر  الذات،  عن  الكتابة  موضوع  من 
ذاته يرسّخ مفهوم مقاومة االضطهاد، مقاومة  الكتابة  من 
أنفسهم،  الكتّاب  نفوس  في  آثارها  لها  إبداعيّة  فرديّة 
أحد  رفعه  شعار  مجرّد  ليس  موجود«،  أنا  إذًا  أكتب  »فأنا 
األسرى الكتّاب في هذا الكتاب، بل هو عينه ما أراد الكتّاب 
أن يقولوه ليس في شهاداتهم وحسب، بل أيضًا في كّل ما 
أنتجوه من شعر وقصّة وبحث وكتابة رسائل، وليس فقط 
هؤالء، إنّما هذا ما يطمح إليه الكتّاب جميعًا، لكنّه بالنسبة 
هذا  تحقيق  على  وداللة  حضورًا  أكثر  معنىً  يأخذ  لألسرى 
على  واإلصرار  الكتابة  بمهنة  الشغف  تصوّر  في  المبدأ 
فاعليّتها داخل المعتقالت، كما هو عند الكتّاب الذين يعانون 
من االضطهاد، وسخّروا ما يكتبون إلثبات الذات في مواجهة 
الكاتبات  عند  الشغف  هذا  الحظت  كما  والتعسّف،  الظلم 
بالكتابة  الولع  لديهنّ  يزيد  إذ  لالضطهاد،  تعرضنَ  اللواتي 
مسألة  أنّها  الكتابة  مسألة  إلى  وينظرن  غيرهنّ،  من  أكثر 

توازي الحياة ذاتها أو هي أن تعيش الحياة بحرّيّة وكرامة، 
فيكثرن من الحديث عن الكتابة ذاتها والغوص في فلسفتها 
حارسًا  أو  ملجأ  لديهنّ  أصبحت  كأنّها  المعنوية؛  ومنافعها 
الكاتبات األسيرات  أو متنّفسًا، وقد وُجد شيء من ذلك عند 
ضوء  على  »الكتابة  كتاب  في  الكتابة  حول  شهاداتهنّ  في 

شمعة«.
يتمتّعون بسمات شخصيّة  أيضًا  الكتّاب  األسرى  بدا هؤالء 
أّن  السمات في  وتتلخّص هذه  بعجالة،  إليها  أشير  أن  جدير 
في  والتحمّل  والصبر  العناد  من  مزيدًا  أكسبتهم  الكتابة 
بهذه  المتربّص  الناقد  مواجهة  وفي  العدوّ،  اآلخر  مواجهة 
ال  الذي  أيضًا  الوهم  من  يعاني  الذي  الناقد  هذا  الكتابات. 
العالم  لتزيد هذا  الكتابات  أن يُرى، فأتت هذه  يرى ما يجب 
من  المسألة  ترى  أن  عليك  »الفّذ«  للناقد  لتقول  وضوحًا، 
يغضّ  أن  األحوال  من  بحال  يعني  ال  هذا  جوانبها،  جميع 
النّقاد الطرف عن الكتابة الضعيفة الميّتة، إنّما على األقّل 
هناك ظروف موضوعيّة تؤّثر في صنعة الكتابة على الناقد 
التي  اإلبداعات  تلك  يقارب  وهو  وذكيًّا  حصيفًا  يكون  أن 
من  بجناحين  فرفرفت  القيد،  على  انتصرت  تأكيد  بكّل  هي 
الوارفة  الكبيرة  شجرتنا  أغصان  على  لتحّط  ومقاومة؛  لغة 
لهذه  وأفردتُ  وأشمل،  أوضح  الصورة  لتكون  الظالل، 
المسألة نقاشًا خاصًّا موسّعًا في كتابي »نظرات في الكتابة 
النقديّة«؛ فلكّل تجربة إبداعيّة مقاييسها النقديّة المتوّلدة 

من التجربة اإلبداعية ذاتها.
»موت  نظريّة  أصحاب  النّقاد،  الشهادات  هذه  دفعت  ربّما 
قاصرة،  ستكون  التي  النظريّة  هذه  مراجعة  إلى  المؤّلف« 
فثمّة  عليها،  بناء  االعتقالي  األدب  مسائل  يقاربون  والنّقاد 
يُفهمُ  ال  داخله،  بنيويّة  عالقة  لها  النصّ  خارج  امتدادات 
كتابة  أثبتت  لقد  دونها.  صحيحًا  فهمًا  االعتقالي  النصّ 
األسرى أهمّيّة النقد االجتماعي، وآلياته، فلكي تفهمه كاتبًا 
نظريّة  صالحية  من  الرغم  على  إنسانًا،  تعرفه  أن  عليك 
»موت المؤّلف« فيما تصلح له من نصوص، السيّما إذا كانت 
التي  بظروفها  تستقّل  أن  على  قدرة  ذات  النصوص  تلك 
تجعلها  بصورة  إخراجها  على  قادرًا  األديب  وكان  أنشأتها، 
باعتقادي  الشرط  وهذا  بها.  المحيطة  ظروفها  عن  مستقّلة 
أنتجه  ما  أو  الكتاب،  هذا  في  من شهادات  عليه  اّطلعت  فيما 
الكتّاب األسرى من كتب لن تكون مؤهّلة لهذا البعد النقدي 
فهم  كان  إذا  إاّل  التحليل  من  المجال  هذا  ضمن  للدراسة  أو 
يتدخّل  أاّل  على  النظريّة  مفهوم  على  مقصورًا  الناقد 
فيه  مقتنعًا  بتّ  ما  وهذا  النصّ،  تفسير  في  نفسه  الكاتب 
شخصيًّا في فهم هذه النظريّة دون استبعاد كامل للظروف 
أن  لي  وسبق  النصّ.  والدة  في  ساهمت  التي  الموضوعيّة 
منفصلين منشورين سابقًا.  مقالين  القول في  فيه  فصّلت 
)يُنظر: مقال: »لماذا يجب أن يصمت الكاتب؟«/ أمد لإلعالم 
الرأي  المؤّلف؟«  يموت  أن  يجب  »لماذا  ومقال:   ،30/8/2022

األردنيّة، 7/12/2019(.
إّن األدب الفلسطيني ال يُفهم حق الفهم- من وجهة نظري- 
األدبي  النقاش  بؤرة  في  االعتقالي  األدب  يكون  أن  دون 
الفلسطيني، وحتّى تؤدّي الصورة فاعليّتها الصحيحة »غير 
المقلوبة« جاءت هذه الشهادات لتقول ما قالت، ولنبني عليها 
هذا  في  األدبيّة  والمنطلقات  النقديّة  األسس  من  الكثير 
األسلوب  وحول  أوّاًل،  وجدواها  الكتابة  حول  الدائر  النقاش 
وأخيرًا  ثانيًا،  األدب  هذا  بها  صيغ  التي  واللغة  والطريقة 
حول الموضوع وكيفيّة تناوله، كّل هذه هي عوامل اإلبداع 
ومحدّداته، كشفت عنها بوضوح كبير هذه الشهادات لهؤالء 

األسرى الكتّاب.
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ثقافة

تستعد منصة نيتفلكس العالمية، الخميس 1 كانون أول الجاري 
فيلم  أفضل  جائزة  على  الحائز  “فرحة”  األردني  الفيلم  لعرض 

. APSA طويل شبابي في جوائز األوسكار اآلسيوية
فيلم “فرحة” أثار غضبا واسعا في إسرائيل، ودفع العديد منهم 
إللغاء اشتراكه في المنصة، ذلك الحتوائه على مشهد تصور فيه 
وهو  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  سالم  دارين  األردنية  المخرجة 
ينفذ جريمة بحق عائلة فلسطينية من ضمنها طفل لم يتجاوز 

عمره العام، وذلك استنادا إلى أحداث حقيقية وقعت إبان النكبة.
مع  خاص  لقاء  في  درباس  ساهرة  السينمائية  المخرجة  وقالت 
لكون  جاءت  الفيل،  ضد  التحريضية  الحملة  إن  الحدث  صحيفة 
يكون  األفالم  من  النوع  هذا  فعادة  “نيتفلكس”،  هي  المنصة 
نيتفلكس  أن  إال  قليل،  بها عددهم  والمهتمون  نشرها محدودا، 
العالم، وربما هذا ما  الماليين حول  يتابعها  هي منصة عالمية، 

دفع باتجاه ردة الفعل هذه. 
وترى درباس أن حرية الفن يجب أن تكون موجودة بغض النظر 
الرأي،  عن  التعبير  حرية  ضمن  يندرج  وهذا  ال،  أم  أعجبهم  إذا 
فهذا  الفيلم  بشراء  قامت  العالمية”  “المنصة  نيتفلكس  وكون 
فالمعارضة  لذا  االعتبار،  بعين  مأخوذة  المعايير  كافة  أن  يعني 

غير مفهومة.
السينما  إن  السينمائية  المخرجة  قالت  السينما،  تأثير  وحول 
الفلسطينية أصبحت متطورة أكثر، وتقدمت كثيرا إذا ما قارناها 
بالسنوات العشر الماضية، والسينما عامل مهم في التأثير على 
نظرة العالم، سيما أن العالم اليوم لم يعد يتابع األخبار السياسية 

بسبب التكرار، واالنشغال بقضايا عالمية أخرى.
تشرح  أصبحت  والروائية  الوثائقية  األفالم  أن  درباس  واعتبرت 
بشكل آخر الحالة الفلسطينية، وتنقلها للجمهور العالمي بطريقة 

بعيدة عن األخبار.

مشهد من 15 دقيقة يستفز “إسرائيل” 
بإنهاء  وقاموا  غضبهم  عن  اإلسرائيليين  من  العديد  وأعرب 
سترفع  أنها  البث  منصة  أعلنت  أن  بعد   Netflix في  اشتراكهم 
فيلم “فرحة” - الذي يظهر فيه جنود إسرائيليون يعدمون عائلة 

فلسطينية - إلى كتالوجها يوم الخميس.
i24، إنه بعد  وقال أحد المشتركين في منصة نيتفلكس لموقع 
أكثر من عامين من االشتراك في المنصة، قررت إلغاء االشتراك 
ألنها تدعم فيلما معاديا لـ”إسرائيل”، وتصور الجنود اإلسرائيليين 

على أنهم قتلة وبال قلب، على حد وصفه. 
األخالق  مع  يتماشى  وال  واقعي  غير  المشهد  “هذا  أن  وزعم 
اإلسرائيلية واليهودية على اإلطالق، آمال أن تتراجع المنصة عن 

شراء الفيلم وعرضه”. 
في حين قال مشترك آخر إن أعداء “إسرائيل” وحركة المقاطعة 
لمن  كإسرائيليين  وردنا  المواقع،  من  العديد  على  يسيطران 
يتعاطف مع الرواية الفلسطينية هو أنهم سيخسروننا كعمالء”. 

ردود فعل رسمية

على  والمنصة  للفيلم  المعادية  الفعل  ردود  تقتصر  ولم 
المستوطنين فقط، بل طالت مسؤولين إسرائيليين كبار، حيث 
ندد العديد منهم بعرض الفيلم على المنصة العالمية، باعتباره 

“يخلق رواية كاذبة” على حد زعمهم. 
له  تغريدة  في  قال  ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي  المالية  وزير 
نشرها عبر تويتر، إنه “من الجنون أن تبث نتفليكس فيلما هدفه 
خلق ذريعة كاذبة والتحريض على كراهية الجنود اإلسرائيليين”.

وأضاف الوزير المنتهية واليته: “لن نسمح بتشويه سمعة جنود 
وزارة  المهنية في  القيادة  “وجهت  اإلسرائيلي”، مضيفا:  الجيش 
في  السرايا  مسرح  عن  الميزانية  لسحب  إجراءات  التخاذ  المالية 
األردني  الفيلم  عرض  اختار  الذي  المحتلة  فلسطين  وسط  يافا 

)فرحة(”.
ووصف ليبرمان الفيلم بأنه “تحريضي مليء باألكاذيب ضد جنود 

جيش االحتالل اإلسرائيلي”.
اإلسرائيلية  الفنية  األعمال  لتقديم  “إسرائيل هي مكان  وأردف: 
والدولية، لكنها بالتأكيد ليست مكانا لتشويه سمعة جنود الجيش 
جميع  لحماية  نهار  ليل  يعملون  الذين  األمن  وقوات  اإلسرائيلي 

المواطنين والمقيمين فيها”.
من جانبه، اعتبر وزير الثقافة اإلسرائيلي حيلي تروبر، أن عرض 

المسرح للفيلم “وصمة عار”.

عن “فرحة” 
تدور حبكة الفيلم حول فتاة فلسطينية )14 عاما( تدعى فرحة، 
خارج  دراستها  تكمل  أن  وتتمنى  باستقرار،  والدها  مع  وتعيش 
إطار القرية التي ولدت فيها، مخططة بذلك لحياة غير تقليدية. 

1948، حيث  وقبل أن تحقق كل هذه األحالم، حدثت نكبة عام 
ومن  فرحة  حياة  مسار  في  متوقع  غير  انقالبا  الحدث  هذا  مّثل 
حولها، فخالل أحداث النكبة وما رافقها من مجازر إسرائيلية بحق 
مظلمة،  تخزين  غرفة  في  يحبسها  فرحة  والد  الفلسطينيين، 

خوفا عليها من جنود االحتالل.
رؤية  تتمكن فرحة من  الغرفة،  باب  ومن خالل ثقب صغير في 

المجازر التي ارتكبها االحتالل لتتحول حياتها إلى كابوس كبير. 
ويعرض الفيلم لمدة 15 دقيقة مشهدا يقوم فيه جيش االحتالل 
وذلك  رضيع،  طفل  بينها  بأكملها،  عائلة  بإعدام  اإلسرائيلي 

استنادا إلى أحداث حقيقية وقعت إبان النكبة. 
عندما  “إنها  لها:  صحفية  تصريحات  في  الفيلم  مخرجة  وقالت 
كانت تسمع أحداث النكبة من جدها وكبار السن ممن هم حولها، 
كانت ترى الحسرة على وجوههم وتسمعها في أصواتهم، لذلك 
اعتبرت أن فلسطين هي )الفرحة( التي سلبت منهم وهكذا جاءت 

تسمية الفيلم”.  
40 مهرجانا، ألول مرة  وعرض الفيلم الذي شارك في أكثر من 
مهرجانات سينمائية  يجوب  أن  قبل  تورنتو،  مهرجان  عالميا في 
في السويد وإيطاليا والواليات المتحدة والسعودية ومصر، وهو 
وسميرة  سليمان  وعلي  برهوم  وأشرف  طاهر  كرم  بطولة  من 

األسير.
وحول ردود الفعل العالمية، قالت المخرجة في لقاء صحفي لها 
إنها كانت مؤثرة، ودفعت بالعديد ممن ال يعرفون تاريخ االحتالل 
اإلسرائيلي لفلسطين، بالبحث والتعمق، كما أن مصطلح النكبة 

أصبح معروفا ومألوفا بالنسبة لهم. 

مسرح يافا.. تحريض وتشويه 
في السياق، تعرض مسرح السرايا العربي في مدينة يافا بالداخل 
المحتل عام 1948 لحملة تشويه وتحريض، باإلضافة لتهديدات 

بوقف التمويل عقب إعالنه عرض فيلم فرحة في المسرح.
األربعاء  ليبرمان،  أفيغدور  اإلسرائيلي،  المالية  وزير  وأوعز 
الماضي، بسحب التمويل الحكومي من مسرح السرايا في يافا، 
في حين طالب وزير الثقافة والرياضة اإلسرائيلي، حيلي تروبر 

بسحب التمويل الحكومي من المسرح العربي.
لصحيفة  عريشة  أبو  محمود  المسرح  مدير  أرسله  تعقيب  وفي 
عرض  بتمكين  والتشويه  التحريض  على  ردنا  “إن  قال:  الحدث 

الفيلم في وقته وموعده”.
وأكد أبو عيشة، أن  رد الجمهور على حملة التحريض جاء بالتفاف 

واسع مرة أخرى حول مسرح السرايا.
عن  بالدفاع  وملتزمات  ملتزمون  أنهم  إلى  عريشة،  أبو  وأشار 
حقهم في الوجود والتعبير، كما أنهم ملتزمون وملتزمات بحرية 

الفن، كل الفن. 
بدوره، علق الكاتب عالء حليحل على التهديد بوقف التمويل، إنه 
جاء بعد نشر جهات يمينية بأن الفيلم يقوم بعملين ال يغتفران 
قصة  توثيق  وهما  اإلسرائيليّة،  الصهيونيّة-  النظر  وجهة  من 
متوارثة في عائلة المخرجة عن أب أخفى ابنته في غرفة مغلقة 
القرية؛  احتلوا  الذين  اإلسرائيليّين  من  يحميها  النكبة كي  أثناء 

وتوثيق أحداث قتل عائلة فلسطينية أثناء احتالل القرية.
وقال الكاتب إن الشق األول يغيظهم ألن الفلسطينيين يتجرأون 
التي  فرانك،  آنا  رواية  على  واليهود  اإلسرائيليين  منازعة  على 
والتشبيه  الهولوكوست،  أثناء  بأمستردام  علية  في  اختبأت 
الضمني بين ممارسات الحركة الصهيونية المسلحة أثناء النكبة 
السياق  هذا  في  يغيظهم  الذي  الثاني  األمر  أمّا  النازيين.  وبين 
التي رافقت  الممارسات اإلجرامية  وفقا للكاتب، هو الكشف عن 
النكبة والتي تُعتبر جرائم حرب، فإنه يتصل مع قرارات التعتيم 
النكبة”،  الباحثين، و”قانون  وإغالق األرشيفات اإلسرائيليّة أمام 
وما حدث في مأساة/ مهزلة إغالق مسرح الميدان، وتعزيز الرقابة 
الداخل،  في  بارزة  فلسطينية  مؤسسات  في  التدجين  الذاتية/ 
لمديرية  السابقة  المديرة  زعبي  لبنى  من  التخلص  وعملية 

الثقافة العربية.
وفي العام 2019، أغلق مسرح الميدان في حيفا بعد شن وزارة 
الوطني  المحتوى  على  حيفا هجوما  وبلدية  اإلسرائيلية  الثقافة 
الذي يقدمه فنانو المسرح، وتحديدا بعد عرض المسرح مسرحية 
“الزمن الموازي” المستوحاة من تجربة األسير الفلسطيني وليد 

دقة.
الميدان  مسرح  استيطانية  جماعات  هاجمت  الوقت،  ذلك  وفي 
وأقاموا تظاهرات ضد عرض المسرحية بادعاء أنها تحرض على 

“الدولة”.
وعبر حليحل عن تضامنه مع المسرح، “ألنه يواجه أعتى ماكينة 
تحريض فاشية تمارس في “إسرائيل” منذ تأسيسها”، إلى جانب 
أحد  ال  الميدان:  إغالق  أثناء  شاهدناها  ومؤلمة  مؤسفة  حقيقة 

يهتم بإغالق مسرح، خصوصا أهل المسرح. 

بسبب فيلم يصور أحداث النكبة
 سخط على “نيتفلكس” في “إسرائيل” ودعوات إللغاء االشتراك 

إسرائيليون: “ال يمكن أن نكون جزًءا من موقع أيد مثل هذا المشهد الصادم”

الحدث- سوار عبد ربه 
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بعد أن تحولت مجازفة أوسلو إلى 
فلسطينيا  منها  أريد  ما  عكس 

ودوليا.
الحكومات  قامت  أن  وبعد 
ينفع  ما  بتقويض  اإلسرائيلية 
واالحتفاظ  منها،  الفلسطينيين 

بما ينفع اإلسرائيليين.
التتويج  مرحلة  إلى  دخلنا  فقد 
الحكومي الرسمي لسلطة اليمين 
وإنكارا  وعنصرية  تشددا  األكثر 

وهذه المرة بال أغلفة وال أقنعة.
فعلينا  هو،  كما  برؤيته  وإنما  رغائبية  بال  الواقع  حللنا  ما  وإذا   
تجنب العناوين مثل الخطر الذي يجسده سموترتيش وبن غفير 

ورهينتهما نتنياهو.
وذلك برؤية موضوعية شاملة لجميع مكونات اللعبة السياسية التي 

مركزها فلسطين كمشروع استقالل وطني تحرري من جانبنا..
وكمشروع تصفية من جانب خصمنا، وما يحيط بهذا المركز من 

سياسات القوى اإلقليمية والدولية.
لسنا بحاجة للتوسع في شرح ما يجري في إسرائيل، فهناك إجماع 
بين القوى السياسية التي تتداول السلطة على أن ال حل لديهم 

للقضية الفلسطينية وفق أقل االعتبارات السياسية.
وألن الذي يحكم اآلن هو اليمين العنصري فكل ما يقول ويفعل 
ينطلق من عقيدته المعلنة “أن الفلسطينيين مجرد سكان أمر واقع 

سوف ننظر في كيفية التعامل معهم”
يحملون  فلسطيني  عربي  مليوني  يطال  العقيدة  هذه  وعصف 
التشدد  على  المغلقة  الدائرة  وخارج  اإلسرائيلية”  “الجنسية  
الفلسطينية يبدو ملحا لتحديد  الحقوق  والعصرية وإنكار أبسط 
مواقف الكيانات الدولية التي كانت عرابة مشروع “السالم التاريخي”  
من مدريد إلى أوسلو ثم إلى كامب ديفيد وهما بالتحديد أمريكا 

وأوروبا .

لإلسرائيليين  نصيحتين  بتقديم  التزمت  الديموقراطية  اإلدارة 
والفلسطينيين، فهي تقول لإلسرائيليين الحلفاء مهما كانت طبيعة 
حكومتهم.. انتبهوا للشكل وإن كنتم مضطرين لتوزير أشخاص 
فلتعطوهم  الدولي،  العام  الرأي  ذوي سمعة سيئة على مستوى 
وزارات غير الدفاع. وبالمقابل يقولون للفلسطينيين اهدأوا واقبلوا 
الممارسات أحادية  إلى  بما يعطى لكم من تسهيالت وال تنزلقوا 
الجانب، وحافظوا على التنسيق األمني وما تبقى من خيوط واهية 

هي نسيج عالقاتكم مع اإلسرائيليين.
أما أوروبا “فيكفيها ما فيها” الذي يناسبها تقديم قطرات محدودة 
من الدعم وذريعتها الحرب الروسية األوكرانية التي دخلت كل بيت 

فيها.
ثم نذهب إلى الحاضنة اإلقليمية عربية كانت أم غير ذلك فتقويمها 
يتصل بالقدرة والفعل وليس بالموقف والشعار. الموقف على حاله 
منذ أول قمة عربية حتى األخيرة، والقدرة في حالة ضعف دائم 
والذريعة التي هي السبب الفعلي وخصوصا في هذا الزمن الذي 

فيه لسان حالهم يقول.. فينا ما يكفينا ويزيد.
يسأل  والقدرات  واالتجاهات  األلوان  واضحة  الخريطة  هذه  حيال 
الفلسطيني كما يتساءل كل محبيه والمتعاطفين معه من الجمهور 
العربي الذي اختار المونديال للتعبير عن التزامه بفلسطين برفع 
المهدرة؟  والحقوق  والمركز  القضية  أهل  سيفعل  ماذا  العلم، 
الرسمي  كيانهم  المنظمة  من  المشتقة  السلطة  تعتبر  والذين 

صاحب شرعية اتخاذ القرارات.
حتى اآلن تالحظ ظاهرة تنطوي على غرابة ال منطقية... العالم 
وإسرائيل  القصوى  بسرعاته  المستجدة  اهتماماته  إلى  ينصرف 
وأداء  مباشرة  بصورة  التصفوية  برامجها  وتطرح  األقنعة  تزيل 
الخطاب  بذات  تتحدث  تزال  ما  والسلطة  األرض  على  متسارع 
النمطي القديم، وتستصرخ المجتمع الدولي وتطلب من األمريكيين 
واألوروبيين بلجم الغول االستيطاني ومقاطعة الحكومة الجديدة 

لماذا؟ ألنها ال تتقيد بالقرارات الدولية!! -ما هذا االكتشاف-.
يقال عادة هذا التحليل نعرفه ونحسه على جلودنا، فما هو الحل؟

من هم خارج السلطة من أصحاب الرأي معزولون تماما عن القرار 
السياسي ومهما اقترحوا من حلول فإما أن ال ينظر إليها أساسا أو 
يجري تجاهلها بفعل االستغراق في اهتمامات أخرى، ورغم ذلك 
انتظار  عن  التوقف  ومركزه  ويقترح،  يقال  يظل  أن  يجب  فالحل 
صحوة ضمير أمريكية وأوروبية وعالمية تعطي لكل ذي حق حقه، 
واستبدال االنتظار بالتفرغ الكامل لمعالجة الوضع الداخلي ومبتدأ 
جديد  من  الوطنية  الحياة  تنظيم  إعادة  وخبرها،  المعالجة  هذه 
وترميم النظام السياسي المتداعي وإشراك الشعب كله في تحمل 
أعباء قضيته وصموده باإلقدام على تحدي االنتخابات العامة بكل 
مستوياتها وإذا ما أنجز ذلك فال خوف ال من نتنياهو وال من بن 

غفير وسموتريتش وال حتى من ترمب لو عاد هو أو من يشبهه.

حتى المنجمون ال يعرفون ماذا ستفعل السلطة؟
بقلم: نبيل عمرو
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