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هنيدة غانم*
الك ّبانية إىل البؤرة:
من ُ
تطور املفهوم الفلسطيني لالستعمار
اليهودي يف سياق متحول**

مفه َم ( )conceptualizedالفلسطينيون االستيطان اليهودي واملستوطن اليهودي يف
كيف َ
فلسطين منذ بدايات املشروع الصهيوين حتى اليوم؟ كيف تغيرت وتدرجت املفهمة يف
مفترقات تاريخية متنوعة ،وأساس ًا ،ملاذا نشأت مفهمة خمتلفة للمستعمرات يف حدود 1948
عنها للمستعمرات يف حدود 1967؟ ما العالقة بين املفهمة املتمايزة للمكان وبين التطور
الوطني الفلسطيني؟ وكيف ّأثرت التحوالت التاريخية العامة وتغيرات البنية االجتماعية ـ
السياسية يف إسرائيل يف املفهمة ( )Conceptualisationالفلسطينية؟
طن منذ استخدام ثنائية
هذه الدراسة هي استقصاء أويل لتحوالت َمفهمة املكان واملستو ِ
ال إىل ظهور البؤرة " /املستوطن
طن /
"الك ّبانية "  /اخلواجا ،مرور ًا بـ املستو ِ
َ
ُ
املستوطنة ،وصو ً
املتطرف" يف اخلطاب الوطني الفلسطيني.

تتقصى

هذه الدراسة ديناميكية
واملفهمة،
تطور التعابير َ
وانتظامها السياسي يف سياقات متغيرة،
والصيغة التي تأثرت من خاللها بعالقات
القوة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وتستوضح الدراسة ،على نحو موسع،
املفهمة الفلسطينية،
العالقة ما بين تغ ّير َ
وخصوص ًا منحى التمييز بين أنواع من
املستوطنين (متطرفون ومعتدلون؛ أخيار

وأشرار) والتبييض بالتدريج للمستعمرات.
ومن املهم التوضيح أن هذه الدراسة
تقصي صورة اآلخر النمطية
ال حتاول
ّ
يف الثقافة الفلسطينية ،وإنما َمفهمته
* باحثة يف علم االجتماع السياسي ،واملديرة العامة
للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  /مدار.
** ترجمها عن العبرية سليم سالمة.
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االستطرادية يف اللغة الشعبية والعامة ـ
الوطنية والعالقات التبادلية ما بين طريقة
َمفهمته يف اللغة ،وبين السياق التاريخي
املتحول :جدلية "تبييض" االستيطان،
بالتدريج ،يف السياق الفلسطيني أساس ًا.
للوقوف على الديناميكية املتحولة،
تبدأ الدراسة بمقدمة عامة بشأن البحث
الفلسطيني واللقاء مع االستيطان اليهودي
يف فلسطين ،وتستوضح إشكالياته ،ثم
تتقدم نحو عرض تاريخي متدرج لفهم
ِ
املستوطن واالستيطان وتطوره يف ثالث
مراحل :من بدايات االستيطان اليهودي
حتى سنة 1948؛ النمط الثاين 1948 :ـ
 1967املستعمرة؛ النمط الثالث1967 :ـ
 1995املستوطنة .ويف اخلتام ،تعرض
الدراسة لهيكلة املستوطنين يف تصنيفات
تباينية ،باعتبارها خطوة نحو تبييضهم
يف ظل انهيار نموذج  paradigm/احلل
األوسلوي وتفشّ ي املستعمرات فيما وراء
اخلط األخضر.
اعتمدت هذه الدراسة على مصادر بحثية
متعددة شملت مقابالت مع أشخاص عاشوا
فترات متنوعة من املشروع االستعماري
منذ ما قبل النكبة حتى يومنا هذا ،وقد
استخدمت هذه املقابالت هنا لإلطاللة
ُ
على تغير مفهمة اآلخر عبر األجيال .كما
اعتمد البحث على املواد املنشورة يف مراحل
متعددة ،سواء أكانت صحافية وبحثية أم
كتابات شعرية وأدبية ومقاالت رأي عديدة،
ال عن مالحظات مأخوذة من الذاكرة
فض ً
الشخصية للكاتبة ،ومن مالحظات معاشة
ترتبط بموضوع البحث .واالعتماد على
املصادر املتنوعة كان يستهدف اإلضاءة
على املوضوع من عدة زوايا مترابطة.

مقدمة
يشكل اللقاء الفلسطيني مع مشروع
االستيطان الصهيوين ،بتحوالته وانعكاساته
التاريخية اخملتلفة ،حمور اخلطاب الفكري ـ
الثقايف الوطني الفلسطيني خاصة ،والعربي
يبق كاتب واحد ،تقريب ًا ،إ ّ
تطرق
عامة ،فلم َ
ال ّ
إىل هذه املوضوعة التي تالمس العصب
احلساس يف حياة كل فرد من أبناء هذا
الشعب .فالبعض كتب عن تطور املشروع
االستيطاين :خطواته األوىل ،واخلطط التي
اع ُتمدت إلخالء فلسطين من سكانها ،بينما
كتب آخرون عن عالقات القوة واملؤامرات
التي أتاحت جناح املشروع االستيطاين:
الظروف الدولية واإلقليمية ،والتعاون بين
ال عن
الصهيونية واالنتداب البريطاين ،فض ً
أبحاث جدية غاصت يف البحث يف أعماق
املشروع االستيطاين يف فلسطين وتناولت
تأثيراته وتطوراته ،وكذلك مساهمات
سطحية تميزت بالكتابة الديماغوجية
فأشارت إىل املؤامرة اليهودية منذ زمن
النبي حممد حتى يومنا هذا.
مل تبق جمموعة واحدة من املثقفين،
تقريب ًا ،مل تعالج املسألة "الصهيونية":
سيل من الكتابات تفجر من دون قيود أو
ضوابط ،وتكدست يف نهايته أكوام من
الكتابة التي امتزجت فيها ،ومعها ،مؤلفات
عن اليهود والصهيونيين واالستيطان
واملستوطنين وقبيلة خيبر وبنو النضير
واملؤامرة اليهودية ،وكتابات عن يأجوج
ال من تعميق احلوار والنقاش،
ومأجوج .وبد ً
نشأت فوضى استطرادية ،وأصبح القارئ
متقاذف ًا بين قطبين
يجد نفسه ،غير مرة،
َ
متناقضين ،بينهما طبع ًا تباينات

من الكُ ّبانية إىل البؤرة

ومستويات متنوعة :القطب اجلوهراين
والقطب الدينامي .ففي القطب اجلوهراين،
تتمركز أنواع اخلطاب التي تتوسطها
صورة "املستوطن" الصهيوين ،بتشكيلة
من الصور النمطية املقولبة ـ الثقافية
والتاريخية اجلوهرانية ـ لليهودي اآلخر،
الطامع ،اخملادع والغادر ،بينما ينتصب
يف القطب اآلخر ،البحث املوضوعي،
السوسيو ـ تاريخي ،الذي يحاول سبر غور
املشروع االستيطاين خاصة ،واملشروع
الصهيوين عامة ،كونه نتاج ًا اجتماعي ًا
دينامي ًا مدجم ًا يتأثر بالظروف والسيرورات
التاريخية التي نشأت يف حمطات تاريخية
معينة .وهذا البحث املوضوعي يعتمد،
ال ،توجه ًا بنيوي ًا ومنظومي ًا يتمحور
إجما ً
حول السيرورات املاكروية العامة .ويف
خضم ذلك ،ال نكاد نعثر على دراسات
أنثروبولوجية أو سيوسيولوجية تهتم
بالبحث الفينومينولوجي (الظاهراتي)
لتجربة الفلسطيني حيال املشروع
االستيطاين ،وبسيرورة إنتاج صورة
ِ
ِ
املستعمر ،وبتطور اإلنشاء،
املستوطن /
والتسمية يف خمتلف املفترقات التاريخية.
مناح تميز البحث
ويمكن اإلشارة إىل أربعة
ٍ
الفلسطيني خاصة ،والكتابات احلوارية
والنظرية عامة ،بشأن اللقاء مع املشروع
الكولونيايل يف فلسطين ،تؤكد موتيفات
(دوافع) متنوعة:
 القوة والتفوق :تشدد أبحاث هذا
املنحى على ميزان القوى الذي كان سائداً
بين الصهيونيين واجملتمع الفلسطيني،
وهذه الدراسة تتقصى اللقاء الذي جرى
يف املستوى املاكروي ،وتتمحور حول:
توصيف خطط الترانسفير وتنفيذها؛ التفوق
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العسكري الذي تمتع به "الييشوف" يف
مقابل حالة الضعف بين الفلسطينيين؛
التعاون ما بين "الييشوف" واإلمبريالية،
ال:
وخصوص ًا البريطانية منها (انظر مث ً
قاسمية 1973؛ كناعنة 1992؛ شوفاين
2011؛ طربين  ;1970مصطفى ;1986
نوفل  ;1997احلسيني  .1969وانظر أيض ًا:
Khalidi 1959; 1961; 2005; Masalha
 .)1992; 1997; 2012وكرس هذا املنحى

اخلطاب الوطني القانوين يف التأريخ
( )historiographyالفلسطيني.
 الهامشي والضئيل (قبل سنة :)1948
تركز أبحاث هذا املنحى على اللقاءات
غير الرسمية ،والثانوية ،والهامشية،
واملتناقضة وجداني ًا التي جرت يف نهاية
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
بين جمموعات أو أفراد من اليهود وبين
السكان الفلسطينيين ،وتعرض تاريخ ًا
ال من ذلك الذي تقدمه أبحاث املنحى
بدي ً
األول ،مفترضة أن تلك اللقاءات كانت
متناقضة وجداني ًا ،ومتوترة ومعقدة،
وأن سيرورة تشكيل هوية يهودية ـ
عربية انقطعت وتوقفت بضغط من
احلركة الصهيونية ،وبتأثير الديناميكية
ال :تماري ونصار
الكولونيالية (انظر مث ً
2005؛ تماري .)2004
 املقاومة :تتمحور أبحاث هذا
املنحى على أنماط مقاومة الفلسطينيين
للمشروع االستيطاين ،وعلى الثقافة الوطنية
الفلسطينية التي تطورت حيال املشروع
الصهيوين وضده ،وكذلك الهوية الوطنية،
وتطور احلركة الوطنية الفلسطينية ،وتأثير
املقاومة والصراع يف الوظائف االجتماعية
(بما فيها اجلندرية) ،ويف فترة احلكم
العسكري ،ويف اللقاء املثير لالكتئاب بين
الدولة والفلسطينيين يف إسرائيل أو يف
املناطق احملتلة ،ويف ترسيم وجهات تطور
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املشروع الكولونيايل يف منعطفات تاريخية
(1948؛  .)1967ومل تتركز هذه األبحاث
يف فترة زمنية واحدة فقط ،بل شملت أيض ًا
ال :قاسم
فترات تاريخية خمتلفة (انظر مث ً
2006؛ طبر والعزة 2014؛ السقّا 2013؛
وانظر أيض ًاHammami 1990; Abdo :
1991; Kanaaneh and Isis 2010; Peteet
1991; Abdul-Jawwad 1990; Ganim
.)2009; Nashif 2008

 الرمزي :يركز هذا املنحى على بناء
وتشكيل صورة الفلسطيني يف اخلطاب
الكولونيايل الصهيوين ،وعلى شرقنة
فلسطين يف اخمليال الكولونيايل ،وعلى
تمثيل الفلسطينيين يف الثقافة املعيارية
ويف األدب الهامشي والثانوي (وبين هؤالء
نذكر ،بصورة خاصة ،أنطوان شلحت وعبد
الرحيم الشيخ).
مع ذلك ،وعلى الرغم من هذا الغنى
البحثي ،فإنه يمكن اإلشارة إىل ثالثة
نواقص مركزية يف البحث الفلسطيني الذي
يتقصى اللقاء مع املشروع الكولونيايل
الصهيوين:
1ـ هيمنة املنظور الوطني :فاألبحاث
الفلسطينية تب ّنت فرضيات أساس مؤطرة
يف منظور وطني يشمل األخالق والسلوكيات
ال ،جرى
االجتماعية .ويف هذا السياق ،مث ً
حتليل سلوكيات جماعية تخص املقاومة
ال عقالني ًا وحمسوب ًا ال
التي كانت ُتعتبر فع ً
نتيجة يمكن أن تكون ثانوية وغير مدروسة
أحيان ًا ( .)unintended resultوكان البحث
الفلسطيني االجتماعي والتاريخي النقدي
يفتقر إىل بحث نوعياتي ـ فينومينولوجي
(ظواهري) يتحرر من الهيمنة الوطنية،
ويبحث يف بناء وتكوين صورة اآلخر لدى
الفلسطيني.
2ـ التمحور حول سنة  ،1948ما سبق
النكبة وما أدى إليها ،وسط إغفال بحثي

ألحداث سنة  ،1967إ ّ
ال إن هذا التمحور
مل يكن حمض مصادفة ،وإنما كان نابع ًا
من املوقف إزاء ما حدث يف سنة 1948
والعالقة به كونه احلدث املؤسس يف
التاريخ الفلسطيني احلديث ،والذي يرمز إىل
ضياع الوطن وإىل اللجوء .وقد اع ُتبر هذا
احلدث "حدث ًا داخلي ًا" ،حميمي ًا جماعي ًا (انظر
ال :زريق 1999؛ الكيايل 1975؛ غانم
مث ً
2009؛  Sa'di 2002؛ .)Sanbar 2001ويف
املقابل ،اع ُتبرت نتيجة احلرب التي وقعت
على أرض فلسطين يف سنة  ،1967هزيمة
معيبة للدول العربية ،لكنها ،فلسطيني ًا،
اع ُتبرت هزيمة عسكرية خارجية تدلل على
فساد واسع وعميق ،وتشكل نقطة الالعودة
يف تهيئة وشرعنة إقامة إسرائيل على أرض
فلسطين (انظر :بشارة .)2000
3ـ بحثية ثنائية القطب ()dichotomy
عن اآلخر ،تتراوح ما بين جعله (اآلخر)
شمولي ًا ـ إطالقي ًا ،وتسطيحه يف كنف
جمموعة متجانسة ،أو التشديد الزائد على
الشروخ الداخلية ،والطائفية منها خاصة،
وتأكيد التجزئة االجتماعية وإنكار وجود
هوية وطنية يهودية ـ إسرائيلية ،وسط جعل
النزاع املتواصل مع الفلسطينيين الصمغ
الوحيد الذي يتيح وجود هوية جماعية.
وبين تلك الشروخ ،جرى بصورة خاصة
إبراز الشرخ ما بين املشرقيين (السفاراديم)
والغربيين (األشكنازيم) ،يليه الشرخ ما بين
احلريديم والعلمانيين.
ومع أن كتابات كثيرة عرضت صورة
الفلسطيني يف اخلطاب الصهيوين /
ال :شلحت 1998؛
اإلسرائيلي (انظر مث ً
مزعل 1985؛ سيد عليان 1996؛ دوابشة
2010؛ اجلعبة  ،)2010إ ّ
ال منها
ال إن قلي ً
تقصى سيرورة تشكيل وتطور صورة
فقط
ّ
ِ
املستعمر واالستيطان /
املستوطن /
االستعمار يف اخلطاب الفلسطيني الشعبي:
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ليس كنقيض لألنا ،وإنما كنتاج مركب
من العالقات بين األنا واآلخر ،يف موازاة
الكشف عن التناقض الوجداين والتوترات
املعتملة يف هذه الصورة .هذه الفجوة هي
التي سأحاول مألها هنا ،بواسطة بحث
نوعياتي يقوم على مقابالت مع فلسطينيين
ينتمون إىل ثالثة أجيال :اجليل األول
عاش قبل سنة  1948وعايش تأسيس
االستيطان اليهودي يف إبان عهد االنتداب
البريطاين قبل النكبة؛ اجليل الثاين من
الفلسطينيين عايش هزيمة  1967وبدايات
إنشاء املستعمرات يف الضفة الغربية؛ اجليل
الثالث من الفلسطينيين ُولد ما بعد اتفاق
أوسلو ،وعايش حلظة والدة اجليل الثالث
من املستعمرات واملستوطنين ـ جيل شبيبة
التالل والبؤر.

الك ّبانية ـ اخلواجا
النمط األولُ :
(من بدايات االستيطان الصهيوين
حتى سنة )1948
لدى الفلسطينيين جملة من التعابير
واألسماء لتوصيف االستيطان واملستوطن
اليهوديين ،وهذه التعابير تعكس تطور فهم
املستعمر يف مفترقات تاريخية متعددة.
ِ
فمنذ بداية القرن العشرين حتى حرب
ُ ،1948أطلق على مواقع سكن املستوطنين
اليهود باللغة الفلسطينية الشعبية ،احملكية،
"ك ّبانية" ،بينما ُأطلق عليها بالفصحى
اسم ُ
"مستعمرة" غالب ًا ،و"مستوطنة" يف
اسم
َ
أحيان قليلة .ويف املقابلُ ،دعي املستوطنون
يف تلك املواقع ،وخصوص ًا من طرف
الفلسطينيين القرويين ،بالتعبير األجنبي
"خواجا" ( ،)Khawajaوهو طبق ًا ملعجم
"املعاين" ("املعجم العربي احلديث") ،تعبير
فارسي يعني السيد احملترم .وقد استخدم
العرب هذه الكلمة للداللة على املهني
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احملترف (مع ّلم الصنعة) ،أو مر ّبي األبناء.
ثم اس ُتخدم التعبير الحق ًا لوصف اخلصيان،
وهو استخدام يتصل بحقيقة أن اخلواجات
أصبحوا مر ّبين خصوصيين ألبناء العائالت
بخص ِيهم
املالكة ،وكان التعيين مشروط ًا َ
تفادي ًا إلقامتهم عالقات حمظورة مع
البنات والنساء يف تلك العائالت 1.ويف
بالد الشامُ ،ل ِّقب جتار األقمشة ،الذين كان
معظمهم من اليهود ،بـ "خواجات" (القاسمي
والقاسمي والعظم  ،1988ص  ،)43وقد
اس ُتخدم هذا التعبير يف وثائق احملكمة يف
العهد العثماين لقب ًا لليهود وللمسيحيين
ولألجانب .ويف سوق الناصرة القديمة التي
ال تزال قائمة حتى اليوم ،يوجد سوق ُتدعى
سوق اخلواجات ،حيث كان التجار جميعهم
مسيحيين باستثناء واحد فقط .و ُل ِّقب رئيس
بلدية الناصرة املسيحي طنوس قعوار
( 1875ـ  )1884بـ "خواجا" حتى انتخابه
لرئاسة البلدية ،لينال بعد ذلك لقب "شيخ"
الذي كان ُيستخدم لقب ًا للزعيم اإلداري
احمللي .وبصورة عامة ،فإن تعبير "خواجا"
ُيستعمل يف جمتمعات عربية عديدة،
لألشخاص األجانب الذين يأتون لزيارة
املكان ،وهكذا ُل ِّقب بـ "اخلواجات" اإلجنليز
واألوروبيون عامة ،الذين توافدوا إىل البلد
يف إطار احلمالت التبشيرية ،ثم اليهود الذين
قدموا من أوروبا ،أيض ًا.
ويف اللغة الشعبية ،فإن التعبير الذي
استخدمه الفلسطينيون لوصف "الييشوف"
"ك ّبانية"،
اليهودي حتى سنة  1948هو ُ
معرب من الصعب التأكد
وهو تعبير أجنبي ّ
من مصدره التأثيلي ( )etymologyالدقيق،
على الرغم من أن أغلبية الناس تعتقد أن
مصدر االسم مشتق من كلمة company
اإلجنليزية ،التي تم تعريبها يف العامية
"ك ّبانية" .ومن شأن مقارنة
احملكية إىل ُ
االسم مع االستخدامات األُخرى يف العامية
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أن تؤكد هذا االدعاء .ففي العامية املصرية،
"ك ّبانية" شركة حكومية ،وشائع
تعني كلمة ُ
"ك ّبانية"
يف االستخدام اليومي إطالق اسم ُ
على شركات املياه والكهرباء .ويف سورية،
جاء اسم مدينة "كوباين" الكردية ،التي
ُأنشئت يف نهاية القرن التاسع عشر ،من
كلمة  .companyوطبق ًا للموسوعة احلرة
"ويكيبيديا" ،فإن هذا االسم جاء بإيحاء
من الشركة األملانية التي كانت تعمل يف
املنطقة إلنشاء خط سكة احلديد احلجاز ـ
بغداد يف سنة  .1912ويعتقد آخرون أن
"ك ّبانية" هو من كلمة ،camp
أصل اسم ُ
أما بالنسبة إىل
أي من معسكرات اجليشّ ،
احملليين ،فإن هذه الكلمة تعود إىل جمتمع
أجنبي ،باملعنى املزدوج :شركة جتارية
( )companyوجمتمع بشري (.)society
ملفهمة حمددة للييشوف
وكانت هذه ا َ
اليهودي الصهيوين ،من دون أن تشمل
الييشوف اليهودي القديم ،كما يف طبرية
ال .ويف هذا السياق ،تتعدد
أو يف اخلليل مث ً
إفادات الفلسطينيين التي تقيم تمييزاً
واضح ًا بين خمتلف اليهود ،على قاعدة
موقفهم من املشروع الصهيوين الكولونيايل
وعالقتهم به .هذا ما يقوله ،على سبيل
املثال ،أنور اخلطيب عن حياته يف البلدة
القديمة قبل النكبة:
كان يعيش داخل أسوار القدس
القديمة يف تلك الفترة ،يهود يمنيون
وبخاريون ،وكنا على عالقة جيدة
معهم رغم مذبحة اليهود يف اخلليل
نر يهود ًا أميركيين
سنة  .1929مل َ
أو بولونيين ...كلهم كانوا يهود ًا
حمليين ،حتى إننا دعوناهم يهود ًا
عرب ًا (ديفيس  ،2010ص  81ـ .)82
ويف املقابالت التي أجريتها مع أحفاد

الجئين فلسطينيين حيفاويين ،روى هؤالء
يسمون اليهود الذين قدموا
أن آباءهم كانوا
ّ
من دول عربية مثل سورية ومصر واليمن
بـ "يهود أوالد عرب" ،أي يهود أبناء عرب،
بينما كان اليهود األوروبيون ُيعتبرون
يهوداً غرباء .وكما يقول أحد الذين أجريت
معهم املقابالت ،فإن اليهود العرب أيض ًا
درجوا على إبداء الريبة والتشكك حيال
اليهود األوروبيين اعتقاداً منهم أن هؤالء
جاؤوا إىل البلد جلعلهم عبيداً لديهم.
وفيما يتعلق بالعالقات االجتماعية
التي كانت سائدة بين املهاجرين اليهود
األوروبيين ،وبين الفلسطينيين ،فإن
الشهادات التي ُجمعت بشأن هذا األمر مل
تكن واضحة وال قاطعة ،إذ يمكن اإلشارة
إىل أنه بين القرويين الذين أقيمت بلدات
يهودية بالقرب من قراهم ،كان ثمة تمييز
واضح بين سكان تلك البلدات اليهود ،وبين
اليهود "اآلخرين".
تقول جميلة ـ الالجئة ابنة الـ  86عام ًا
من قرية أبو شوشة التي أقيم كيبوتس
"غيزر" ،إىل جانب قريتها ،والتي تسكن
مع عائلتها املوسعة يف رام الله ،وكانت
فقدت يف سنة  1948ثالثة من أشقائها:
اثنان ذبحتهما بدم بارد قوات الهاغاناه
التي اقتحمت القرية ،بينما سقط الثالث
خالل املعارك يف باب الوادي" :كنا ،نحن
وسكان غيزر ،أصدقاء .هم كانوا يأتون
إلينا للسهر يف الليايل[ ،فقد] كانت لديهم
ُك ّبانية يف اجلوار .وأذكر أن خمتارهم كان
اسمه مئير وكان يقول' :يا حبيبي ،إحنا
وإنتو ما بنخاف من بعضنا '.لكن جاء
إلينا جيش إسرائيل ،الذي كان عبارة عن
قوات الهاغاناه آنذاك ".وتضيف أن اخملتار
اليهودي كان يقول" :إذا ما وصلت قوات
الهاغاناه ،فسيكون األمر مرعب ًا لنا ولكم".
وتتابع أن قوات الهاغاناه مل تكن ترغب
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يف أن يعيش سكان غيزر مع العرب ،وال أن
يقيموا معهم عالقات اجتماعية.
شهادات كثيرة
وتعزز شهاد َة جميلة هذه
ٌ
سمعتها من أفراد عائلة زوجي ،فقد حتدث
هؤالء ،أيض ًا ،عن عالقات جيدة توقفت
جراء أحداث  ،1948غير أن من
وانقطعت ّ
املهم اإلشارة إىل أن هذه الشهادات بقيت
تصف اليهود من غيزر بـأنهم "خواجات"،
"ك ّبانية" .أي أن أهايل أبو
والبلدة بأنها ُ
شوشة احتووا يهود غيزر يف النسيج
االجتماعي ،لكن كغرباء وليس كجزء طبيعي
وعضوي من املكان .وطبق ًا لر ّيا ،فإن قوات
الهاغاناه حين اقتحمت القرية أصدرت إليهم
أوامر بالتجمع "يف بيت اخلواجا".
ومل يكن التمييز بين "اليهود العرب"
أو "اليهود احملليين" و"اليهود الغرباء" ذا
أهمية يف نظر القرويين الذين مل يقيموا
عالقات عضوية مع اليهود احملليين،
ولذا ،يمكن االفتراض أن هذا التمييز كان
شائع ًا ،أساس ًا ،يف املدن اخملتلطة حيث
كان اليهود احملليون والعرب يعيشون مع ًا
يف نطاق ح ّيز مشترك (انظر،)klein 2014 :
إىل أن بدأت احلركة الصهيونية ومشروعها
القومي ـ الكولونيايل بالتأثير فيهم .وجتد
الشهادات التي جمع ُتها إسناداً بحثي ًا إضافي ًا
يف املنشورات األخيرة التي بحثت عالقات
اليهود والعرب يف فترة االنتداب البريطاين،
فوفق ًا ملا يسجله املؤرخ هليل كوهين ،كان
اليهود احملليون يعتبرون أنفسهم ،حتى
سنة  ،1929جزءاً من السكان احملليين،
وكانوا ُيبدون نفوراً واضح ًا من املهاجرين
األوروبيين .وأيض ًا طبق ًا ملا يقوله مناحم
كالين ،فإن اليهود احملليين كانوا جزءاً من
نسيج اجتماعي حملي ،ومل ُيعتبروا غرباء،
مقارنة باملهاجرين اليهود الصهيونيين.
وتقول ديفيس ( )2010إن الفلسطينيين
فرقوا وميزوا بين "اليهود احملليين" و"اليهود
ّ
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الغرباء" الذين بدأوا يهاجرون إىل فلسطين
يف نهاية القرن التاسع عشر ويسكنون يف
أحياء مغلقة ،خارج البلدة القديمة .ويف
موازاة َمفهمة العالقات مع اليهود احملليين،
بواسطة خطاب "التجربة واحلياة املشتركة"،
جرت َمفهمة العالقات مع سكان األحياء
التي قامت خارج أسوار البلدة القديمة
بواسطة خطاب الغربة :االغتراب واخلوف.
لكن التمييز بين اليهود على أساس
املوقف من املشروع الكولونيايل شهد
تراجع ًا بتأثير األحداث التاريخية التي
نشبت بين اليهود والعرب يف أعقاب تكثف
االستيطان الصهيوين وتصاعد املقاومة
احمللية .ومثلما يقول هليل كوهين (،)2013
فإن هذا التراجع بدأ يف "أحداث ترباط"
["أحداث  "1929التي يسميها اليهود "أحداث
ترباط" ،بينما يسميها الفلسطينيون "ثورة
البراق" ـ املترجم] التي شكلت ما يشبه
حرب ًا أهلية مصغرة يف داخل اجملتمع
الفلسطيني ،إذ هوجم اليهود احملليون،
واملستوطنون األغراب على حد سواء .وهذه
األحداث التي أدت إىل إنهاء الييشوف
اليهودي يف اخلليل ،وأضرت بمجموعات
يهودية عريقة يف القدس ويف عكا ،شكلت
رسم احلدود بين اليهود
حتو ً
ال استراتيجياً َّ
والعرب على أساس ديني ـ إثني .يف تلك
النقطة الزمنية ،خرج (و ُأخرج) اليهود
احملليون من النسيج الفلسطيني وتموضعوا،
بصورة نهائية ،داخل دائرة الشعب اليهودي.
وكان لهذا االنهيار تأثير استراتيجي ،فقد
انسجم ،بدرجة كبيرة ،مع األيديولوجيا
الصهيونية التي سعت لتنظيم اليهود حتت
مظلة قومية عرقية واحدة أتاحت انتزاع
االدعاء من الفلسطينيين بشأن هوية حملية
جامعة شاملة ،كما أتاحت خلط احلدود
وطمسها بين الكولونيايل والقومي :توقف
اليهود عن كونهم موزعين بين حمليين
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وغرباء ،عرب وخواجات ،وأصبحوا اآلن
جميع ًا صهيونيين ،يمتزج فيهم القومي
والكولونيايل مع ًا .ويتعين التنبيه إىل أن
االنسحاب الرمزي لليهودي احمللي من
الهوية الفلسطينية تم بالتزامن والتوازي
مع انسحاب حقيقي من املكان اخملتلط ،إذ
شرع اليهود يف مغادرة احل ّيزات الفلسطينية
واخلروج منها ،ثم التجمع يف احليزات
اليهودية التي أُطلق على الواحدة منها،
"الك ّبان ّية".
يف اللغة احمللية احملكية ،اسم ُ
ويف سنة  ،1948عشية احلرب ،كان اليهود
والعرب قد استقروا للسكن ،يف الغالب ،يف
مناطق ومواقع منفصلة .لقد شكلت كل من
نكبة الفلسطينيين ،وإقامة دولة إسرائيل،
للك ّبانية كنموذج
انتصاراً كاسح ًا وشام ً
ال ُ
كولونيايل.
إذا ما تبنينا افتراض هليل كوهين ،أن
هينة
ص َ
سنة  1929شكلت بداية سيرورة َ
اليهود احملليين ،األمر الذي يعني انهيار
التمييز الفلسطيني بين اليهودي احمللي
واليهودي اخلواجا ،فإن سنة  1948ستشكل
عندئذ حلظة االنتصار الشامل والكاسح
للك ّبانية كنموذج كولونيايل .ففي أعقاب
ُ
تصفية اجملتمع الفلسطيني وانهيار مشروعه
للتحرير الوطني ،من جهة أوىل ،وإقامة دولة
إسرائيل على أنقاض ذلك اجملتمع ،من جهة
الك ّبانية على %78
ثانية ،تم تطبيق نموذج ُ
من أراضي فلسطين ،حيث تمددت يف احل ّيز
وعليه معتبرة إياه ُملك ًا حصري ًا خاص ًا
الك ّبانية السياسية
بها .وانتظمت سيادة ُ
باعتبارها سيادة يهودية ،وجرت هندسة
القوانين على نحو يسمح بمأسسة هذه
السيادة احلصرية ،فبينما ُمنع الالجئون من
العودة ،حصل اليهود على احلق التلقائي،
الفوري واملباشر ،يف الهجرة .وكان تطبيق
الك ّبانية على احل ّيز املكاين ثنائي
منطق ُ
االجتاه ،ليس من جانب املستوطنين فحسب،

بل من جانب السكان األصالنيين أيض ًا،
الذين أصبحوا الجئين وفهموا الدولة املقامة
الك ّبانية ،واإلسرائيلي
حديث ًا من خالل واقع ُ
من خالل اخلواجا.
ويف مقابل اخلطاب الشعبي ،كان تعبير
"مستعمرة" هو املهيمن يف اللغة املكتوبة
ويف اخلطاب اجلماهيري العام ،السياسي
واالجتماعي ،إىل جانب بعض االستخدام
الهامشي لتعبير "مستوطنة".
ال
وحتو
وشهد هذا الفهم حترك ًا
ً
متواصلين حتى خضع من جديد ،لعملية
إعادة تشكيل ،يف أعقاب النكبة والتغيرات
اجلوهرية التي حلت باجملتمع الفلسطيني.

النمط الثاين 1948 :ـ  1967ـ
املستعمرة
خلقت النكبة الفلسطينية واقع ًا وطني ًا
ال من جمتمع واحد
واجتماعي ًا جديداً ،فبد ً
كان يعيش يف منطقة جغرافية واحدة،
انهار اجملتمع الفلسطيني وتفتت إىل أربع
جمموعات موزعة ومشتتة ،هي :الالجئون
الذين أقاموا يف الدول العربية؛ الفلسطينيون
يف قطاع غزة وكانوا حتت احلكم املصري؛
الفلسطينيون يف الضفة الغربية وكانوا
حتت احلكم األردين؛ الفلسطينيون داخل
إسرائيل .إن أوضاع احلياة اليومية اجلديدة
لدى كل واحدة من هذه اجملموعات ،ونشوء
احلركة الوطنية والثقافية الفلسطينية ،يف
ظل السياق الدويل احملدد الذي كان خميم ًا
يف تلك األعوام ،وخصوص ًا معارك التحرير
العاملية ضد الكولونيالية ،تركت جميعها
املفهمة الفلسطينية
بصمات واضحة على َ
للييشوف اليهودي الذي تطور وأصبح دولة.
ويف هذا السياق ،فإن ضرورات الوجود
والبقاء اليومية اخلاصة بالفلسطينيين الذين
أصبحوا مواطنين إسرائيليين يف أعقاب
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أم َلت وفرضت
النكبة ،كان من شأنها أن ْ
بالتدريج التغيير يف َمفهمة اآلخر .وبفعل
موازين القوى واملكانة اجلديدة ،وكجزء
و"ك ّبانية" إىل
منها ،مالت صفتا "خواجا" ُ
التالشي واالختفاء من اخلطاب الشعبي،
ال
وبدأ الفلسطينيون يف داخل إسرائيل ،بد ً
من ذلك ،بتب ّني واستخدام األسماء الرسمية
للمواقع التي تم إنشاؤها ،والتي أصبحت
جزءاً من املواقع التي أقاموا هم أنفسهم
عالقات وظيفية حمددة معها .ويف املقابل،
أصبح تعبير "اليهود" هو األكثر رواج ًا
واستخدام ًا يف اللغة احملكية لدى جميع
الفلسطينيين اآلخرين ،للداللة على إسرائيل
وسكانها ،على حد سواء ،بينما أصبح تعبير
(و"مستعمر" أيض ًا) التعبير
"مستعمرة"
ِ
املركزي يف اخلطاب الوطني والثقايف
الفلسطيني ،وخصوص ًا خارج إسرائيل.
هذه التغيرات البنيوية التي حدثت
للفلسطينيين ما بعد النكبة يف إسرائيل،
عمال
حولتهم من فالحين مزارعين إىل ّ
ّ
أجراء يف املدن اإلسرائيلية التي كانت قبل
سنة  1948مدن ًا فلسطينية شكلت جزءاً من
احل ّيز العضوي الذي تموضعوا يف كنفه،
ولهذا اضطروا بعد النكبة إىل إعادة موضعة
ذواتهم من جديد يف احل ّيز اإلسرائيلي.
وقد بدأ الفلسطينيون بالتعرف على أسماء
املواقع التي يعملون فيها ،وأسماء أصحاب
العمل واملشغلين الذين أطلقوا على واحدهم،
ال ،لقب "املعلِّم" ،وأسماء الشوارع
إجما ً
التي تقع فيها مكاتب الدوائر احلكومية
واملستشفيات اإلسرائيلية ،وأسماء األطباء
اليهود املعاجلين ،ومراكز الشرطة يف مدن
مثل نتانيا وحيفا واخلضيرة ،واأللقاب
العبرية التي ُأطلقت على رجل األمن املسؤول
يف القرية.
أدت عالقات العمل التي تكونت بين
الفلسطينيين واليهود ـ اإلسرائيليين بعد

دراسات

125

سنة  ،1948واستيعاب الفلسطينيين يف
مرافق االقتصاد اليهودي كعمال يدويين،
إىل بناء عالقات هرمية وإثنية حمددة .فقد
كان العربي هو العامل بينما كان اليهودي
هو صاحب العمل املشغِّل ،واستخدم
الفلسطينيون يف اللغة الشعبية تعبير
"املع ّلم" (مدير العمل) للداللة على اليهودي
املفهمة لصاحب
صاحب العمل .وهذه َ
العمل اليهودي بكونه "مع ّلم ًا" أعادت ،على
نحو مثير ،املعنى التأثيلي ()Etymology
األصلي للخواجا ،والذي تتطابق داللته
األصلية مع تعبير "مع ّلم" .غير أن ما حدث
اآلن هو انقالب يف موازين القوى ،فقد كان
"اخلواجا" يف السابق ُيعتبر خارجي ًا وغريب ًا،
لكن هذا التعبير ُأفرغ من مضمونه فتالشى،
"ك ّبانية" من اللغة
مثلما اختفى تعبير ُ
اليومية وتراجع استخدامه بالتدريج حتى
أصبح مقتصراً على كبار السن الذين عايشوا
فترة ما قبل سنة  .1948ويف املقابل ،بقي
تعبير "خواجا" مستخدم ًا يف اللغة احملكية
الشعبية للداللة على الغرباء ،فعلى سبيل
املثال ،كان والدي ،رحمه الله ،يبرر موقفه
احملافظ حيالنا بالقول أنه ليس "خواجا"
ولن يكون ،أبداً!
يف موازاة اخلطاب الشعبي الفلسطيني
يف إسرائيل ،برز اخلطاب الفلسطيني
الوطني الذي نشأ وتطور بين اجملموعات
الفلسطينية األُخرى .وأصبح تعبيرا
"مستعمرة" ( ،)colonyو"مستعمرون
مستخدمين
( ،)colonizersاللذان كانا
َ
قبل النكبة ،هما التعبيران املركزيان يف
اخلطاب الوطني املتصل بالوجود اليهودي
ملفهمة كانت مرتبطة
يف فلسطين ،كما أن ا َ
ومشتبكة بأجواء معارك التحرير العاملية
التي انتشرت يف اخلمسينيات والستينيات
ضد الكولونيالية الغربية ،وإحدى أهم تلك
املعارك كانت معركة التحرير اجلزائرية
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ويحتذى يف
التي شكلت نموذج ًا ُيقتدى ُ
نظر الفلسطينيين .وع ّبرت َمفهمة الوجود
اليهودي يف فلسطين ،بصفته وجوداً
كولونيالي ًا ،عن املشروع الوطني الفلسطيني
الذي وضع نصب عينيه هدف حترير
فلسطين من الكولونيالية الصهيونية ،مثلما
صيغ يف امليثاق الوطني الفلسطيني يف
سنوات  1964و 1965و ،1968وهو الذي
شكل امليثاق التأسيسي ملنظمة التحرير
الفلسطينية .وينص البند  6من امليثاق
الوطني الفلسطيني لسنة  1964على أن:
"اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية
يف فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوين لها
ُيعتبرون فلسطينيين 2".ويف دورة اجمللس
الوطني الفلسطيني التي ُعقدت يف سنة
 ،1968جرى تب ّني القرار التايل]....[" :
اجمللس يؤكد أن العدوان على األمة العربية
وترابها قد بدأ بالغزو الصهيوين لفلسطين
عام  ،1917ولذلك فإن إزالة آثار العدوان
يجب أن تعني إزالة جميع اآلثار التي حتققت
منذ بداية الغزو الصهيوين ال منذ حرب
حزيران/يونيو  ".1967ويبدو أن التغيير يف
هذا املوقف بدأ بالتدريج يف السبعينيات،
بموازاة قبول مبدأ التسوية اإلقليمية ،كما
3
سنبين الحق ًا.

النمط الثالث 1967 :ـ  1995ـ
املستوطنة
يف أعقاب حرب  1967واحتالل ما
تبقّى من أرض فلسطينُ ،أضيف تعبيران
آخران إىل القاموس الوطني الفلسطيني
هما "املستوطن" و"املستوطنة" ،اللذان
يع ّبران بصورة حمددة عن املستوطنين
اليهود واالستيطان اليهودي يف املناطق
الفلسطينية التي اح ُتلت منذ سنة .1967
ومثلما أن ثمة تمييزاً يف اللغة العبرية

بين "البلدات" التي ُأنشئت يف املناطق داخل
اخلط األخضر ،و"املستوطنات" التي ُأنشئت
يف املناطق خلف اخلط األخضر ،كذلك
احلال يف اللغة العربية ،إذ اح ُتفظ بتعبير
خاص يشير إىل االستيطان اليهودي يف
املناطق التي احتلت يف سنة  ،1967هو
تعبير "مستوطنة" ،كترجمة للكلمة العبرية
التي حتمل املعنى نفسه ِ
("ه ْت َن ْحلووت") ،غير
أن هذه الترجمة ال تعكس ما حتمله الكلمة
العبرية من رمزية .ففي "لسان العرب"،
املعجم العربي الكالسيكي الذي وضعه ابن
وو َّط ْن ُتها َتوطين ًا
منظور" 4:أَ َ
وط ْن ُت األَرض َ
واس َت ْو َط ْن ُتها ،أي اتخذتها َو َطن ًا؛" 5ويف معجم
ْ
وو َّ
واس َت ْو َط َنه:
ه
ن
ط
ه
ن
ط
"أو
ورد:
"احمليط"
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ات ََّخ َذه َو َطن ًا" ،أي جعل األرض وطن ًا.
فالتفسير ،إذاً ،حيادي إزاء الفعل ذاته ،ألنه
ال يفيد بإكراه حتم ًا ،ذلك بأن الرب بنفسه
هو الذي أرسل اإلنسان إلحياء األرض
واتخاذها وطن ًا.
ومل يلحظ الفلسطينيون فارق ًا حقيقي ًا
يبرر البحث عن تعبير جديد لوصف
االستيطان اليهودي يف الضفة الغربية ويف
قطاع غزة ،ألنه مل يتبلور بعد مسار سياسي
قبل به أو بمبدأ تقسيم
ُي ّ
قر بفكرة الدولتينُ ،
وي َ
األرض.
وبهذا الصدد ،قال مثقفون فلسطينيون
ممن استوضحتهم مصدر هذا التعبير ،إنه
ّ
ترجمة لكلمة  settlementاإلجنليزية ،وهو
تعبير يعني بصورة حمددة البلدات اليهودية
التي أقيمت يف املناطق الفلسطينية احملتلة
منذ سنة  .1967والتعبير ،يف حد ذاته،
ال يحمل حكم ًا أخالقي ًا ،وال ينطبق عليه
مضمون تعبير "مستعمرة" الذي كان لداللته
عالقة بالسياق الكولونيايل ،من جهة،
وبمعارك التحرير الوطني من جهة ُأخرى.
وعليه ،فالسؤال ال يتعلق ،طبع ًا ،باختيار
املفاهيم والتعابير األجنبية ،بل بتب ّنيها
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واستيعابها يف اللغة العربية ،وال سيما
يف اخلطاب العام ،يف الصحافة واخلطاب
السياسي الرسمي.
إن عرض ًا ألعداد أسبوعية "فلسطين
الثورة" ،التي بدأت تصدر يف بيروت يف
سنة  1972وكانت لسان حال حركة
"فتح" ،يدل على سيرورة استيعاب مصطلح
"مستوطنة" وتشييد داللته .ويمكن أن نالحظ
يف األعداد األوىل من هذه اجمللة أن ُك ّتاب ًا
ال يستخدمون سوى تعبير "مستعمرة"،
تعبيري "مستعمرة"
بينما يستخدم آخرون
َ
و"مستوطنة" كليهما .ففي تقرير ُنشر يف
العدد الصادر يف  ،1971/7/19بعنوان
"العدو يواصل فرض وقائع يف امليدان"،
يستخدم الكاتب تعبير "مستعمرة" بصورة
حصرية على امتداد التقرير كله لوصف
عمليات بناء البلدات اليهودية يف املناطق
التي اح ُتلت منذ سنة  .1967ويف املقابل،
جند يف العدد الصادر يف ،1972/7/5
تعبيري "مستعمرة"
كاتب ًا آخر يستخدم
َ
و"مستوطنة" كليهما ،باعتبارهما
مترادفين" :تتصاعد أعمال االستيطان
وبناء املستعمرات" ،يف حين أن التعبيرين
كليهما ،يصفان الفعل االستيطاين ذاته.
ويف تقرير آخر ُنشر يف العدد الذي صدر
يف  1972/8/16بعنوان "اجلبهة العربية
وضم مقابالت مع
من وجهة نظر قائدها"،
ّ
فلسطينيين يحملون اجلنسية اإلسرائيلية
بادروا يف سنة  1959إىل تأسيس
"حركة األرض" ،يستخدم الكاتب تعبير
"مستوطنة" فقط لوصف البلدات اليهودية
التي أنشئت يف منطقة اجلليل .لكن ،رويداً
رويداً يمكن مالحظة التراجع يف استخدام
تعبير "مستعمرة" لوصف البناء اليهودي
يف املناطق احملتلة يف سنة  ،1967حتى
صار من املمكن أن نالحظ أنه اعتباراً من
تعبيري
أوائل الثمانينيات أصبح استخدام
َ
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"مستوطن" و"مستوطنة" هو السائد ،حتى يف
كتابات احملسوبين على اليسار الفلسطيني
ومنشوراتهم.
وتبين قراءة جمللة "الهدف" خالل الفترة
 1980ـ  1984أن تعبير "مستوطنة" صار
التعبير املهيمن يف وصف املستوطنات
بتعريفها اإلسرائيلي املعياري ،والتعبير
الذي يظهر يف القرارات واملعاجلات الدولية
التي تستخدم تعبير  settlementمثلما
ال ،يف الترجمة الرسمية لقرار األمم
يظهر ،مث ً
املتحدة اخلاص بالبناء يف مناطق 1967
(انظر القرار رقم  32 / 5لسنة .)1977
والسؤال هنا هو :ملاذا استخدم
الفلسطينيون تعابير ومصطلحات
حديثة وحتمل تباين ًا لتوصيف املشروع
الكولونيايل االستيطاين يف مناطق 1967؟
بماذا يختلف املشروع الكولونيايل يف
مناطق  ،1948من وجهة نظرهم ،عنه يف
ملفهمة هي نتاج
مناطق 1967؟ وهل هذه ا َ
تب ّني اخلطاب اإلسرائيلي املهيمن ،أم جمرد
توصيف لواقع جديد نشأ حديث ًا؟ بماذا
ِّ
املتوطن؟ ما الذي
يختلف املستوطن عن
يميزه؟ سأذهب ،فيما يلي ،إىل االفتراض أن
ملفهمة عكست عالقات القوة وموازينها
هذه ا َ
كما نشأت وتكرست يف أعقاب هزيمة
 ،1967ومثّلت سيرورة متدرجة من القبول
بحل سياسي يقوم على فكرة الدولتين.
لقد حدث االحتالل يف سنة  1967بعد
 19عام ًا من النكبة الفلسطينية وإقامة
دولة إسرائيل يف سنة  ،1948ويف تلك
األثناء ،ولد جيل فلسطيني جديد ترعرع
يف ظل جتربة ضياع الوطن ،ويف ظل
اللجوء والغربة وإسقاطاتهما .والتوقع
الفلسطيني الذي انتشر بعد النكبة مل يتمثل
يف إقامة دولة ،ومل يتم صوغه يف خطاب
نص على
دولتي ،وإنما يف خطاب حقوقي ّ
جملة من احلقوق التي شملت ،فيما شملت،

128

جملة الدراسات الفلسطينية 107

صيف 2016

عودة الالجئين وحترير الوطن من سيطرة
الصهيونية الكولونيالية (غانم  .)2009فمنذ
النكبة وإقامة دولة إسرائيل ،حتى الهزيمة
يف سنة  1967واحتالل ما تبقّى من الوطن
تمسك الفلسطينيون باإليمان
الفلسطينيّ ،
بأن حترير فلسطين مسألة وقت ،ليس إالّ،
ذلك بأن أجواء الوحدة العربية التفاؤلية،
وقيادة جمال عبد الناصر الكاريزمية،
وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية
يف سنة  ،1964وإعالن انطالق الثورة
الفلسطينية بقيادة حركة "فتح" يف مطلع
ضخت دفعة دعم
سنة  ،1965أمور كلها
ّ
قوية يف العامل العربي عامة ،ويف أوساط
الفلسطينيين خاصة .لقد كانت فلسطين
آنذاك ضمير العامل العربي وبوصلته ،غير
املرة يف
أن حجم اخليبة يف أعقاب الهزيمة ّ
سنة  ،1967والتي ُوصفت بـ "النكسة" ،كان
كبيراً كحجم األمل.
الفارق بين َمفهمة نتائج حرب 1967
بصفتها "نكسة" ،وأحداث  1948بصفتها
"نكبة" ،يسلط بعض الضوء على فرادة هذين
احلدثين ،ومدى تأثيرهما يف طريقة فهم
الييشوف اليهودي ،وشكل انعكاسها يف
اخلطاب الفلسطيني.
النكبة ،يف األدب الفلسطينيُ ،تع ّبر عن
الكارثة التي حلت بالفلسطينيين يف سنة
 ،1948يف أعقاب عمليات التطهير العرقي
التي نفذتها قوات صهيونية ،وشملت ـ
ضمن أمور متعددة ـ الطرد اجلماعي لنحو
 780,000فلسطيني وحتويلهم إىل الجئين
( )Abu Lughod 1971, p. 61وتدمير
أكثر من  500قرية ،وإفراغ خمس مدن
من سكانها العرب (صفد؛ بيسان؛ طبرية؛
ال عن
بئر السبع؛ جمدل عسقالن) ،فض ً
األحياء الراقية يف القدس :القطمون والبقعة
واحلطابية ( ،)Tamari 1999ونزوح وطرد
َ
أغلبية السكان العرب من يافا وحيفا واللد

والرملة (.)Abdul Jawwad 1990, p. 11
ويف واقع األمر ،فإن هذه العمليات أدت إىل
طرد نصف السكان الفلسطينيين من فلسطين
التاريخية ،و %85من جممل الفلسطينيين
الذين كانوا يعيشون يف املنطقة التي
أصبحت دولة إسرائيل الحق ًا ،وقد حتول
هؤالء السكان إىل الجئين يف دول اجلوار
العربية ،ويف الضفة الغربية وقطاع غزة
وجرح آالف الفلسطينيين
أيض ًا ،كما ُقتل ُ
اآلخرين (;Pappe 2006; Khalidi 1959
.)1961; 2005; Abu Sitta 1999
أما النكسة ،فتع ّبر عن هزيمة اجليوش
ّ
العربية التي شاركت يف حرب  ،1967وعن
احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه
جزيرة سيناء وهضبة اجلوالن.
يشرح قسطنطين زريق الذي نحت
مصطلح "نكبة" ،اخلصوصية املأسوية
لكارثة الفلسطينيين يف سنة ،1948
فيقول" :ليست هزيمة العرب يف فلسطين
بالنكسة البسيطة ،أو بالشر اله ّين العابر،
وإنما هي نكبة بكل ما يف هذه الكلمة من
معنى ،وحمنة من أشد ما اب ُتلي به العرب
يف تاريخهم الطويل ،على ما فيه من حمن
ومآس" (زريق  ،1948ص .)5
ٍ
والنكبة يف معجم "لسان العرب" هي
"مصيبة من مصائب الدهر" ،بينما الدهر
يعني "األمد املمدود ،وقيل :ألف سنة ".لكن،
إىل جانب تعريف النكبة ذاك ،تظهر مالحظة
تقول" :نعوذ بالله منها" ،األمر الذي يرمز
إىل أنها مصيبة كبيرة تصيب اإلنسان ،أو
اجملتمع ،أو الطبيعة.
وينطوي مصطلح النكبة على عناصر
مركبة من موازين القوى بين الذي حتلّ به
املصيبة ،وذاك الذي يسببها .ومن املعتاد
استخدام مصطلح "نكبة" لوصف املصائب
التي تضرب اإلنسان بصورة مفاجئة بينما
يقف هو إزاءها عاجزاً ال يقوى عن حماية
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نفسه أو املقاومة ،بل حتى لو استطاع
القيام بعمل ما ،فإنه لن يكون قادراً على
التحكم يف مصيره وتغيير النتيجة ،كما
يف حاالت الفقد واإلصابة بعجز والثكل
ملفهمة أثر
والكوارث الطبيعية .ولهذه ا َ
استراتيجي جماعي ،نظراً إىل أنها حترر
الفلسطيني من املسؤولية عن وقوع النكبة،
لكن ،فيما يتعدى املعنى احلريف املباشر،
فإن صوغ احلدث بلغة الدمار الشامل يبقى
له ُبعد إضايف آخر ،هو ُبعد منسي يتصل
غالب ًا باحتمال وضع بداية جديدة .إن
ربط سنة  1948بمفهوم النكبة ـ املصيبة
التامة ـ يعني عدم إمكان إعادة العجلة
إىل الوراء نظراً إىل كون الدمار غير قابل
لإلصالح والترميم ،لكن ال ُيستخلص من
هذا أن الفلسطيني ،بكونه ذات ًا ،قد مات
وتالشى ،بل العكس تمام ًا هو الصحيح ،ألن
ال وتوقّع ًا يف أن يتحرك الفلسطيني
ثمة أم ً
ويعمل على تغيير مستقبله وخلق ظروف
جديدة تتيح له ذلك .ويف هذا املعنى يف هذا
السياق ،تصبح النكبة التي توصف بأنها
مصيبة وكارثة ،عالمة على انتهاء حقبة،
وليس على نهاية تعني املوت (بما يشبه
طوفان نوح الذي يمثل نهاية حقبة ،أكثر
من كونه نهاية األزمان كلها) .وهذا التعقيد
يفتح أمامنا إمكان ًا لفهم الـ "نكبة" كنهاية
مرحلة ،لكن يف الوقت ذاته كنقطة بدء ترمز
إىل بناء متجدد وبداية جديدة تؤشر إىل
ومفهمة هذا
مستقبل أفضل .وقد جرى صوغ َ
املستقبل األفضل ،يف اخلطاب الوطني الذي
نشأ وتطور بعد النكبة ،بواسطة أيديولوجيا
وطنية تتكئ على التحرر الوطني :حترير
الوطن من الكولونيالية ،وحق العودة .فهذا
اخلطاب مل يتوقف عند مصطلحات الدولة
(على الرغم من أن حترير الوطن كان يعادل
إقامة دولة ُأخرى ديمقراطية ،كما نص
عليها امليثاق الوطني الفلسطيني) 6،ومل
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يأخذ يف االعتبار إسرائيل كدولة وإنما كقوة
أجنبية حمتلة ،وأبقى على فكرة الدولتين،
مثلما نص عليها قرار األمم املتحدة ،181
كفكرة هامشية تمام ًا.
املرة يف سنة 1967
بيد أن الهزيمة ّ
أثّرت ،بصورة استراتيجية ،يف النموذج
الوطني الفلسطيني ،إذ اتضح أن الرغبة
اجلاحمة يف االنبعاث والوالدة من جديد من
رماد كارثة  1948كانت مهمة صعبة جداً
وتعرض
فتباعد حترير الوطن،
على التنفيذ،
ّ
َ
ربيع الوحدة العربية الذي قاده عبد الناصر
للهزيمة .ويف املقابل ،بدأ الفلسطينيون
يتب ّنون ،بالتدريج ،فكرة الدولتين ال على
أساس القرار  ،181بل على أساس اخلط
األخضر.
ويف هذا السياق ،تؤدي ا َ
ملفهمة دوراً
حاسم ًا يف كل ما يتصل برؤية املستقبل،
فالنكسة التي تعني حرفي ًا الهزيمة املوقتة،
تفترض احتمال اإلصالح والتصحيح،
بمعنى ،أنه إذا ما تم تصحيح العوامل التي
أدت إىل الهزيمة ،فإن اجليوش العربية
ستستطيع حترير فلسطين .وقد ُكتب يف
هذا السياق آالف املقاالت واألطروحات
وتقصت ظروف الهزيمة
والكتب التي حللت
ّ
ال عن سبل التخلص والتحرر
وأسبابها ،فض ً
منها .غير أن هذا املنحى مل ي ُقد إىل أي
كرس الهزيمة ،على نحو
نتيجة ،وإنما ّ
تهكمي كلبي ،عبر عنصرين متناقضين:
وقتية الهزيمة يف اخلطاب الفلسطيني،
ووقتية االحتالل يف اخلطاب الدويل من
اجلهة األوىل ،وفرض وقائع على األرض يف
املنطقة احملتلة بإنشاء مستوطنات يهودية
من اجلهة الثانية.
منذ سنة  1948حتى سنة  ،1967أي
خالل الفترة التي انتهى فيها عهد ،وبدأ
مشروع وطني للتحرير وإنهاء االستعمار،
شاع يف اخلطاب الوطني استخدام تعبير
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ملفهمة الييشوف اليهودي يف
"مستعمرة" َ
فلسطين ،واع ُتبرت إسرائيل قوة كولونيالية
املفهمة يف
يجب تفكيكها .وقد جتسدت هذه َ
الشعر واألدب والصحافة الوطنية والثقافة
املهيمنة ،واس ُتخدم مصطلح "مستعمرة" يف
اللغة العربية لوصف جميع املستعمرات
الكولونيالية يف العامل ،ذلك بأن فلسطين
مل تكن حالة خاصة وفريدة ،وإنما جزء من
جمتمعات العامل الثالث التي تناضل من
ال نصب أعين
أجل التحرر الوطني .وكان ماث ً
القيادة الوطنية نموذج اجلزائر الذي تم فيه
طرد الفرنسيين وحترير الوطن ،على الرغم
من أن الفلسطينيين مل يتحدثوا عن طرد
اليهود من فلسطين ،وإنما عن "فلسطنتهم".
سنة  1967هي التي و ّلدت خصوصية
ففرض االحتالل على
احلالة الفلسطينيةْ ،
اجلزء املتبقي من فلسطين ،بعد إقامة الدولة
اليهودية يف مناطق  ،1948و ّلد هامش ًا
للمناورة السياسية مهم ًا للغاية لتبييض
الكولونيالية اليهودية بين الفلسطينيين ،من
خالل حتويل إسرائيل من قوة كولونيالية
إىل قوة حمتلة .وعلى هذا ،فإذا كان
الفلسطينيون قد حاربوا حتى سنة 1967
من أجل حترير الوطن من القوة الكولونيالية
األجنبية  /الغريبة ،فإنهم بعد تلك السنة،
بدأوا بالتدريج بإعادة تنظيم مشروعهم
الوطني من جديد ،كمشروع للتحرر من
االحتالل وإقامة دولة فلسطينية يف حدود
7
سنة .1967
هذا التحول الوطني إىل جهة البراغماتية
الوطنية وحل الدولة (ُ )statehoodيفسر،
أيض ًا ،التراجع بالتدريج يف استخدام
مصطلح "مستعمرة" ،املكرس يف اخلطاب
والنضال الدوليين ضد االستعمار ،وكذلك
املعادل
التب ّني املتدرج ملصطلح "مستوطنة"
ِ
ملصطلح  settlementالدويل .إنه مصطلح
حيادي ،نسبي ًا ،ال ينطوي يف السياق

التاريخي لنهاية الستينيات على أي تلميح
بشأن شرعية ،أو عدم شرعية ،دولة إسرائيل
نفسها ،وإنما يمحور النقد ويكثّفه حول
مما فيه من عدم
االحتالل الذي على الرغم ّ
راحة ،فإنه ال يزال ُيعتبر ـ يف ُعرف القانون
ال يمكن للدول القيام به
الدويل ـ فع ً
ال مقبو ً
يف حاالت معينة.
املفهمة الفلسطينية املتباينة للييشوف
َ
املفهمة
اليهودي تشبه ،يف أغلبيتهاَ ،
اإلسرائيلية املعيارية التي جرى صوغها
وفق حمور املكان والزمان ،والتي فصلت
بين "املستوطنات" و"البلدات" ،لكنها تختلف
عنها يف أنها مل تميز بين البلدات اليهودية
املتعددة التي أقيمت يف املناطق التي
اح ُتلت منذ سنة  .1967فبينما تسمى النقاط
واملواقع اليهودية يف اجلوالن أو يف غور
األردن ،يف اخلطاب اإلسرائيلي املهيمن،
"بلدات" ،وتسمى مواقع االستيطان يف
القدس الشرقية "أحياء" ،والبلدات اليهودية
األُخرى يف الضفة الغربية "مستوطنات"،
يطلق اخلطاب الفلسطيني عليها جميع ًا صفة
"مستوطنات" .ويف املقابل ،يشير تعبير
"الييشوف اليهودي" إىل الوجود اليهودي
املنظم يف فلسطين االنتدابية.
هذا االستخدام املتباين والشائع
يف اخلطاب الفلسطيني العام والواسع،
والذي يتوافق بدرجة كبيرة مع اخلريطة
االصطالحية اإلسرائيلية ،أثار االنتقادات
بين بعض التيارات السياسية واألوساط
الثقافية الفلسطينية .ويمكن اإلشارة إىل
تيارين يف اخلطاب بشأن الييشوف ما
بعد سنة  ،1967هما الديني والوطني ـ
الثقايف ،اللذين عارضا استخدام مصطلح
املفهمة
"مستوطنة" بصورة عامة ،واستخدام َ
التباينية بما يتصل بالييشوف اليهودي
جانبي اخلط األخضر .وقد اقترح
من كال
َ
هذان التياران منظومة مفاهيم بديلة تعكس

من الكُ ّبانية إىل البؤرة

منظومة فكرية أيديولوجية.

صبات
(مغ َت َ
اخلطاب الديني ُ
وليس مستوطنات)
يتب ّنى النقد الديني بمختلف أطيافه،
"مغتصبات" لوصف جميع أشكال
مصطلح
َ
ِّ
التوطن اليهودي ،بينما يسمى املتوطن
"مغ َت ِ
صب ًا" .ويمكن العثور على تفسير
املفهمة يف املوقع اإلسالمي "طريق
لهذه َ
اإلسالم" ،والذي يعرض ملف توجيهات
لتصحيح أخطاء لغوية شائعة يف اخلطاب
الوطني .فضمن قائمة التوجيهات ،يورد
املوقع التعابير  /املصطلحات الشائعة
يف اخلطاب السائد ،ثم يعرض يف املقابل
املصطلح البديل الصحيح الذي ُيفترض به
أن يع ّبر عن الواقع تعبيراً صحيح ًا صادق ًا
ودقيق ًا ،ويحول دون تزويره وتشويهه .ويف
هذا السياق ،يرد تعبير "املستوطنون اليهود"
ال منه تعبير
كتعبير ُمضلِّـل يقترح املوقع بد ً
"املغتصبون اليهود" بصفته التعبير األدق.
وبحسب ما ورد يف املوقع ،فإن "املستوطن
يف اللغة هو الذي يتخذ األرض وطن ًا له،
واحلال يف فلسطين أن اليهود أخذوا األرض
غصب ًا وقهراً ،فهم 'مغتصبون' ]....[ ،وحتى
سمى األشياء بأسمائها فاألصح أن ُيط َلق
ُت ّ
على هؤالء 'املغتصبون'' ،فاملستوطنون' هم
8
'مغتصبون'' ،واملستوطن' هو 'مغتصب'".
ويفترض املوقع ،طبع ًا ،وجود تناقض
جوهري بين جعل األرض وطن ًا ،وبين
االستيالء على األرض بالقوة ،على الرغم
من إمكان االفتراض ،من الناحية العملية،
أن ليس ثمة أي تناقض بين األمرين ،بل
العكس هو الصحيح ،إذ يمكن االستيالء
على مكان ما بالقوة وحتويله إىل وطن
للمتوطنين اجلدد.
ويشير املوقع ،أيض ًا ،إىل تعبير
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ال،
"املستوطنات اإلسرائيلية" بصفته مضلِّ ً
ال منه تعبير "املستعمرات
ويقترح بد ً
اليهودية" 9،فاملستعمرة تعني االستيالء
على األرض وطرد سكانها ،كاستيالء
ِ
"املغتصب" على أمالك املواطن األصالين
وأغراضه واستغاللها .لكن اإلشكالية هنا
تكمن يف أن الداللة التي يسبغها املوقع
على فعل االستعمار ال تعدو كونها هيكلة
سياسية متأخرة للتعبير ،هذا يف الوقت
الذي يشتمل "املستعمر" يف طياته ،سواء
يف اللغة العربية الكالسيكية أو يف القرآن
ذاته ،على عناصر إيجابية من البعث والبناء
والتأسيس .فاجلذر "عمر" يف "لسان العرب"،
"أع َم َر ُه
على سبيل املثال ،يعني احلياةْ :
واس َت ْع َم َر ُه فيهَ :ج َع َله َي ْع ُم ُره .ويف
َ
املكان ْ
التنزيل هو ﴿أنشأكم من األرض واستعمركم
فهيا﴾ [سورة هود ،اآلية  ،]61أي أذن لكم يف
10
أما معنى االستيالء بالقوة ،أي
عمارتها" ّ ،
السلب واالستغالل ،ف ُأسبغ على التعبير يف
فترة الحقة ومتأخرة نسبي ًا ،بتأثير مشروع
التوسع األوروبي .ومعنى هذا أن التأسيس
اإلسالمي لهذا التعبير أيض ًا ،مرتبط بمجال
القوة القائم ،ويستخدم بالضبط أساسه
املنطقي واملنظـم ،كما أن اخلطاب اإلسالمي
حمملة باإليحاءات اجلنسية
يستخدم لغة
ّ
بغية حتديد الداللة الرمزية لالستيالء
والسيطرة على املكان .غير أن تضمين
العناصر والتحفيزات ( )motivationاجلنسية
يف اللغة الوطنية ليس حكراً على اخلطاب
الديني خاصة ،وال على اخلطاب الوطني
الفلسطيني عامة ،بل يشكل أحد التحفيزات
املؤسسة يف تشكيل الهوية الوطنية يف
ِّ
العامل أجمع (;Yuval–Davis 1997
 .)Hamammi 2010فقد تأسست تعبيرات
"الوطنية" و"الدولة" و"املواطنة" ،جميع ًا،
كتحفيزات رجالية ذكورية ،بينما تأسست
األرض والوطن بواسطة حتفيزات نسائية
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أنثوية ،شملت أيض ًا صورة الوطن بصفته
ال،
ُأ ّم ًا أو حبيبة ( .)Ghanim 2009هكذا ،مث ً
جرى توصيف احتالل فلسطين باعتباره
وقوع ًا للحبيبة يف األسر ،واغتصاب ًا للوطن،
مس ًا بشرف العائلة اجلماعي ال يمكن
أو ّ
إصالحه أو حموه سوى بالتدخل الشجاع
من جانب املقاتل ـ الرجل .وقد أدى تكثيف
اخلطاب الوطني بالتحفيزات اجلنسية
املضفورة يف البنية البطريركية ـ الذكورية
إىل جعل مشروع التحرر الوطني مشروع
حترر ذكوري ،األمر الذي أسس الوطن على
املغتصبة والسلبية واخلاملة،
صورة املرأة
َ
على نحو مطلق.

اخلطاب الثقايف ـ الوطني
يف مقابل التيار الديني ،اقترح التيار
الوطني ـ الثقايف التوقف عن استخدام تعبير
استيطان ـ مستوطنة واستبداله بإحالل
املفهمة التي استخدمها الفلسطينيون يف
َ
السابق لوصف بقية الييشوف اليهودي
يف فلسطين بأنها "مستعمرات" .ويف هذا
السياق ،أكد عامل االجتماع الفلسطيني أباهر
السقا ( )2013أن التمييز الذي يجب اعتماده
هو بين املستعمرة األوىل التي أقيمت داخل
اخلط األخضر ،واملستعمرة الثانية التي
أقيمت يف املناطق التي اح ُتلت منذ سنة
 .1967فاستخدام تعبير املستوطنة ،من
وجهة نظره ،هو استخدام سياسي غايته
خدمة منظور أوسلو السياسي الذي يرتضي
التمييز بين املناطق اخملتلفة كطريقة
ال
لتبرير إقامة دولة يف مناطق  ،1967بد ً
من الدعوة إىل حترير الوطن من االستعمار،
ومفهمة النضال الوطني كنضال ضد
َ
مشروع استعماري كولونيايل .وبحسب ما
يرى الباحث عبد الرحيم الشيخ ،فإن إنهاء
االستعمار ال يميز بين تل أبيب وأريئيل،

فكلتاهما بلدة كولونيالية عدوانية ال طريق
إىل التطبيع معها سوى طريق واحدة فقط
هي إنهاء استعمارها ،وإقامة دولة واحدة
لليهود وللفلسطينيين ،على قاعدة املساواة
التامة.
هذا التيار هو التيار املهيمن يف
األكاديميا الفلسطينية ،وخصوص ًا يف
العلوم االجتماعية ،فعلماء االجتماع
واألنثروبولوجيا والباحثون يف الثقافة،
املفهمة
يرفضون بحزم وإصرار ،منهج َ
املتباينة بين املستوطنة يف مناطق ،1967
والبلدة يف مناطق  .1948واألساس املنطقي
املفهمة الذي يقترحونه ـ
الذي ينظم منهج َ
يف املستوى املبدئي ،على األقل ـ هو منطق
إنهاء االستعمار على الطراز اجلنوب أفريقي
املدين الذي يقوم على إعادة تنظيم العالقة
بين املواطن والدولة على قاعدة متساوية.
أما األساس املنطقي الناظم للخطاب
ّ
اإلسالمي ،فهو النموذج اجلزائري الذي يقوم
على "تطهير املكان" من وجود املستوطنين،
مترافق ًا مع الرغبة يف إعادة العجلة إىل
الوراء ،إىل ما قبل بدء االستعمار.
غير أن مفهمة التيار اإلسالمي ملشروع
التوطن يف فلسطين كعملية اغتصاب،
وربطها بالثقافة القيمية الرجولية السائدة،
هي التي تنطوي ـ بالذات ـ على تناقض
بنيوي ،وال تنسجم مع أنماط املواجهة
املتبعة يف حاالت االغتصاب .ففي مقالة
يف جريدة "القدس العربي" يف 2014/8/8
بعنوان "حرب املصطلحات" ،انتقد الكاتب
الفلسطيني خيري منصور استخدام تعبير
ال" :ولو قبلنا
"اغتصاب" واشتقاقاته .قائ ً
به [تعبير االغتصاب] فإن احلل املقترح
لالغتصاب يف ثقافتنا الشعبية هو تزويج
املغتصب من الضحية لستر الفضيحة،
لهذا تصبح معاهدات السالم التي ُعقدت
بين العرب وإسرائيل حفالت زواج يجري
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إشهارها كي ال يكون املواليد من أبناء
الزنا!" (منصور .)2014/8/8

مستوطن جيد ،ومستوطن
سيىء ،ووالدة البؤرة
على الرغم من النقد املوجه إىل َمفهمة
املشروع التوطيني يف مناطق 1967
بطريقة تختلف عن ذلك الذي سبقه ،سواء
من جانب التيار الوطني ـ الثقايف ،أو
من جانب التيار الديني ،وكذلك اخلطاب
تعبيري
املعياري اإلسرائيلي والدويل ،فإن
َ
"مستوطنات" و"مستوطن" أصبحا يقصدان،
بصورة حمددة ،االستيطان اليهودي
واملستوطنين اليهود يف املناطق التي اح ُتلت
منذ سنة .1967
وتعمق االعتراف
اتساع
وإىل جانب
ّ
واملناداة بحل الدولتين على أساس حدود
 ،1967وخصوص ًا يف أعقاب اتفاق أوسلو،
أصبح مصطلح مستوطنة هو التعبير
املعياري املهيمن يف اخلطاب الشعبي
والعام ،بينما حتولت املصطلحات البديلة،
وبالتدريج ،إىل عالمة مميزة خلطاب غير
براغماتي ،حامل ودوغمائي.
لكن حل الدولتين ،الذي حسب
الفلسطينيون أنهم سيحققونه يف أعقاب
عملية أوسلو ونتيجة لها ،مل يتحقق ،وإنما
توسعت املستوطنات ،وأصبح املستوطنون
يشكلون اليوم نحو ُخمس عدد السكان
الفلسطينيين 11احملاطين باملستوطنات
وببنياتها التحتية الواسعة .ومن املهم
التوضيح هنا أن مناطق الضفة الغربية
ُق ّسمت يف أعقاب اتفاق أوسلو على النحو
التايل %18 :من املساحة هي املنطقة
"أ" اخلاضعة لسيطرة فلسطينية واسعة
وتتمتع بحكم ذاتي واسع وتشمل املدن
الفلسطينية باستثناء القدس الشرقية؛
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 %19من املساحة هي املنطقة "ب" ويتمتع
الفلسطينيون فيها بحكم ذاتي جزئي؛ %3
من املساحة ُتعتبر حمميات طبيعية؛ %60
من املساحة هي املنطقة "ج" ،وفيها عدد
ضئيل نسبي ًا من السكان الفلسطينيين،
بينما يشكل املستوطنون نحو ثلثي السكان
فيها ،ويسيطرون على  %49من املساحة
12
اإلجمالية يف هذه املنطقة.
من الواضح أن امليزان الديموغرايف يف
املنطقة "ج" حتدد يف أعقاب ترسيم احلدود
بحسب التجمعات السكانية الفلسطينية
التي ُنقلت إىل عهدة السلطة الفلسطينية
ومسؤوليتها ،بينما بقيت موقت ًا املستوطنات
لتطور هذه
والبؤر واملناطق احليوية الالزمة
ّ
املستوطنات والبؤر وأمنها ،طبق ًا للتعريفات
اإلسرائيلية ،حتت السيطرة اإلسرائيلية
أما املساحات التي كانت يف
الكاملةّ .
املنطقة "ج" مع ّدة لتكون جمال احلياة
والتطور املستقبلي لدولة فلسطينية عتيدة،
فتحولت يف الواقع إىل حدود استيطانية،
ومنطقة زحف املشروع الكولونيايل اآلخذ
يف حماصرة الفلسطينيين داخل مناطق
ّ
ومقطعة.
معزولة
لقد وجد الفلسطينيون الذين قبلوا بفكرة
تقسيم فلسطين وبإقامة دولة فلسطينية
على  %22فقط من مساحة الوطن ،أنفسهم
متورطين يف شرك واقع إشكايل .فهم
اعترفوا بحق إسرائيل يف الوجود على %78
من أرض وطنهم ،لكن هذه األخيرة أنشأت
ال وحواجز
عندما انفصلت عنهم جداراً عاز ً
ستؤدي إىل عزلهم عن الدولة التي اعترفوا
بها على أساس حدود  ،1967كما بات
املستوطنون يتدفقون إىل قلب املنطقة
املع ّدة لبناء دولتهم الفلسطينية ،مستولين
على املناطق التي يمكن أن تشكل قاعدة
احلد األدنى لتطور الدولة الفلسطينية
العتيدة .وهكذا أصبح املستوطنون يف
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مناطق الضفة الغربية يمثلون الوجه اجلديد
لإلسرائيلي .وكان لهذا التغيير تأثير يف
طريقة معرفة الفلسطينيين يف مناطق
ومفهمتهم،
الضفة الغربية باملستوطنين َ
إذ بدأ يتطور ،عبر السنين ،تمييز بين
جمموعات متنوعة من املستوطنين الذين
يجسدون موازين القوة يف امليدان حيث
يقبع الفلسطينيون يف حضيض املشروع
الوطني الذي يتبدد فيه حلم الدولتين ليجدوا
أنفسهم جم َّمعين يف مناطق سكانية معزولة
وجمزأة يديرونها هم يف ساعات النهار ،يف
حين ينتهكها يف الليل اجليش اإلسرائيلي
الذي يدخلها ويخرج منها بحرية .هذا الواقع
أفقد الفلسطينيين الثقة بقيادتهم السياسية
والوطنية ،بل أصبحوا يعتبرونها بمثابة
وكالء ثانويين لتكريس االحتالل يف أسوأ
األحوال ،وقيادة عاجزة يف أفضل األحوال،
يف الوقت الذي يتكرس ويتثبت الفصل بين
قطاع غزة والضفة الغربية.
باتت صورة املستوطنين الشائعة بين
فلسطينيين كثيرين يف الضفة الغربية هي
صورة يهود متدينين وعنصريين ،أكثر تدين ًا
وعنصرية من اليهود اآلخرين ـ اإلسرائيليين.
فعبد الله ( 23عام ًا) املقيم يف خميم
اجللزون قرب بيت إيل ،أشار خالل مقابلة،
إىل أن "ثمة فرق ًا بين سكان املستوطنات
وبقية اإلسرائيليين .فاملستوطنون ،غالب ًا،
هم أكثر تدين ًا وأكثر عنصرية".
وعن هذا الفارق بين املستوطنين وبقية
اإلسرائيليين يف الثمانينيات ،يقول سامر
( 49عام ًا) ،وهو من رام الله ،وكان ناشط ًا
وسجن ثالثة أعوام
يف االنتفاضة األوىل ُ
بتهمة العضوية يف اجلبهة الشعبية:
قبل االنتفاضة األوىل ،كان ثمة يهود
من املوظفين يعملون يف املدينة يف
مكاتب الدوائر الرسمية ويف البنوك؛

كان هناك اجلنود ورجال الشرطة،
وكان هناك مستوطنون ومواطنون
عاديون .من بين هؤالء جميع ًا ،كان
املتدينون الذين يعتمرون "الكيباه"
(طاقية املتدينين اليهود) األكثر عنف ًا
وتخويف ًا ،حتى بين اجلنود أنفسهم.
كانت الكيباه تعادل ،يف نظرنا،
املستوطن العنيف!
ومثلما يوضح سامر ،فقد تم التعرف إىل
املستوطنين يف تلك الفترة من خالل
املعادلة األساسية التالية :الكيباه = العنف،
ومل يكن هناك ،حتى اندالع االنتفاضة
األوىل ،تمييز واضح بين أنواع متعددة من
املستوطنين ،وإنما ـ بصورة أساسية ـ بين
مستوطنين وجماعات إسرائيلية ُأخرى.
ومع أن املستوطنين بدوا جمموعة متدينة
متجانسة ،إ ّ
ال إن انخراط العمال الفلسطينيين
يف سوق العمل اإلسرائيلية ،وما انطوى
عليه من تفاعل إنساين بين األفراد ،أديا
إىل رؤية اإلسرائيليين كمجموعة متغايرة
غير متجانسة ،إذ كان من املمكن وجود
"مع ّلم" يهودي جيد وآخر سيىء ،من غير أن
يتولد نموذج حمدد ،مميز وموحد لـ "الر ّيس
اليهودي".
شخصي ًا ،أذكر جيداً رحالت قامت
بها عائالت بأكملها من األقارب ،قبل
االنتفاضة األوىل ،من طولكرم إىل شواطئ
تل أبيب أو نتانيا ،كما أذكر النقاشات
التي كان أفرادها يجرونها بشأن الفنادق،
وأيها هو األفضل .كان هذا الفهم يضع
املستوطنين واملستوطنات يف إطار جمموعة
حمددة ،مميزة ومتطرفة ،يف مقابل إسرائيل
واإلسرائيليين الذين تم فهمهم على أنهم
متنوعون.
يف أعقاب اندالع االنتفاضة األوىل،
وانقطاع وتوقف سيرورات اجتماعية
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وتفاعلية متنوعة كانت قائمة بين اليهود ـ
اإلسرائيليين والفلسطينيين ،وسياسة الفصل
واحلصار املتشدد ،وعملية أوسلو وإخفاقها،
وتق ُّلص العالقات اإلنسانية واقتصارها على
لقاءات جيش ـ مواطنين ،وتكثيف القاموس
الفلسطيني بمصطلحات متصلة بالسيطرة
والقمع (حاجز؛ جدار؛ طريق ترابية؛ طريق
التفافية؛ اجتياح؛ بطاقة هوية؛ تصريح؛
حظر أمني؛ إلخ) ،أخذ الفهم املتنوع
لإلسرائيليين ـ اليهود يتراجع ثانية ليحل
حمله فهم اجملموعة املتجانسة الشاملة من
الـ "يهود" .ففي اللغة اليومية ،شائع اليوم
القول" :حصلت على عمل لدى اليهود"،
"لدي تصريح للخروج إىل العمل لدى
أو
ّ
اليهودي".
إذا قارنا بين الفلسطينيين املواطنين يف
إسرائيل ،والفلسطينيين يف القدس الشرقية،
والفلسطينيين يف بقية املناطق األُخرى،
نكتشف أن أفراد اجملموعة األوىل ،الذين
جتري حياتهم يف السياق اإلسرائيلي بما
فيه من موازين قوى وتنوع ،ال يستخدمون،
بصورة عامة ،مصطلح "يهود" ،وإنما
مصطلحات وتسميات عينية ومتفاوتة
ألماكن ووظائف وشخصيات .وأكثر من هذا،
فإن هؤالء أدخلوا كثيراً من املصطلحات
والتعابير واملفردات العبرية يف اللغة
أما
العربية اليومية الدارجة على ألسنتهمّ .
الفلسطينيون املقدسيون الذين يحملون
بطاقات الهوية اإلسرائيلية ويقيمون
عالقات وظائفية يومية مع خمتلف
مؤسسات الدولة (ضريبة الدخل؛ وزارة
الداخلية؛ التأمين الوطني؛ إلخ) ،وعالقات
عمل مع اجلانب الغربي من املدينة أساس ًا،
فإنهم يستخدمون املصطلحات والتباينات
ملفهمة اإلسرائيليين اليهود ،وإن
الطفيفة َ
مما هو لدى الفلسطينيين
بصورة أقل تنوع ًا ّ
يف داخل إسرائيل .فإىل لغتهم اليومية

دراسات

135

أيض ًا ،تسللت مصطلحات وتعابير من اللغة
العبرية تعكس مساحات التداخل التجاري
والوظائفي ،والتفاعل القائم بين اجلانبين
ال من
ال من رمزور؛ كلوش بد ً
(رزون بد ً
تلوش) .ومل يج ِر التقاط هذه املصطلحات
حتول يف
كما هي ،وإنما خضعت لعملية ّ
الغالب ،فجرى تعريبها واستيعابها يف اللغة
اليومية كمصطلحات ليست مطابقة لألصل
العبري.
ويف املقابل ،تطورت بين الفلسطينيين
يف الضفة الغربية سيرورة مثيرة جداً تمثلت،
من جهة ،يف تفكيك تصنيفات املستوطنين
إىل تصنيفات ثانوية ،ومن جهة ثانية،
يف جمع تصنيفات اإلسرائيليين املتعددة
واختزالها يف تصنيف واحد .وجتسد هذه
السيرورة سياسة الفصل وإقامة اجلدار التي
أدت إىل تقليص العالقات وخفض مستواها
بين الفلسطينيين يف الضفة وبين اليهود
اإلسرائيليين ،يف مقابل توسع املستوطنات،
وارتفاع مستوى العنف الذي تمارسه
جمموعات حمسوبة على املستوطنين ،مثل
(جمموع َتي) "تدفيع الثمن" و"شبيبة التالل"،
وكذلك تنامي قوة املستوطنين يف الساحة
السياسية ـ احلزبية ويف مراكز القرارات
والقوة اإلسرائيلية .وأصبح املستوطنون
الذين كان ُينظر إليهم باعتبارهم جمموعة
من املتدينين املتطرفين ،يتحولون رويداً
رويداً إىل جمموعة متنوعة تشمل يف إطارها
جمموعات ثانوية مميزة :متطرفة ومعتدلة،
جيدة وسيئة ،بينما املصنفات الثانوية
يف اجملتمع اإلسرائيلي يف داخل إسرائيل
تتجمع كلها يف قلب تصنيف واحد فقط
هو" :اليهود" .وهذه السيرورة ليست ،طبع ًا،
سيرورة ثابتة وسهلة ،بل هي أساس ًا ،وجهة
تدل على امليل العام واجتاه الريح.
ويمكن االستدالل على الهيكلة املتباينة
مما قاله عبد وادي ،رئيس
للمستوطنات ّ
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صرة ،يف مقابلة
اجمللس البلدي يف قرية ُق َ
مع البرنامج اإلخباري "يومان" ("مفكّرة")
الذي بثته القناة األوىل يف التلفزيون
اإلسرائيلي يف  2آذار  /مارس ،2013
والذي قارن خاللها بين املستوطنين يف
"إِش ِ
املعرفة باللغة املعيارية
كودش"،
ّ
اإلسرائيلية بأنها "بؤرة غير قانونية" ،وبين
املستوطنين يف "مغداليم" ،وهي مستعمرة
أنشئت بإجراء "قانوين" يف سنة .1981
فكلتا املستعمرتين أقيمت على أراضي قرية
صرة الفلسطينية ،وهما غير قانونيتين
ُق َ
طبق ًا للقانون الدويل .ومع ذلك ،كما يقول
عبد وادي" ،مغداليم تقوم على أراضينا منذ
العام  ،1981وهي قديمة جداً .إنها تقع عند
املدخل الرئيسي إىل قريتنا .سكان مغداليم
يدخلون إىل القرية ،يتسوقون فيها ،من
احلوانيت ومن حمطة الوقود .ليست هنالك
أما إش
أية مشاكل بيننا وبين مغداليمّ .
ِ
كودش فهي بؤرة غير قانونية ،واعتداءات
صرة تتواصل وتتكرر
سكانها على قرية ُق َ
باستمرار".
ما من شك يف أن املفهمة املتباينة
التي ع ّبر عنها رئيس جملس ُقصرة ترتبط
بالتجارب املباشرة ألهل القرية ،إذ إنهم
جراء العنف اجلسدي واالعتداءات
يعانون ّ
املتواصلة ،املباشرة واملتكررة ،من جانب
سكان إش ِ
كودش ،ومن اجلو اإلرهابي
الذي تنشره جماعات "تدفيع الثمن" بين
الفلسطينيين .ويمكن أن نضيف إىل هذا
أيض ًا ،املقابلة التي ُأجريت مع صحايف
إسرائيلي يف برنامج ُيبث للجمهور اليهودي
يف إسرائيل ،ومن هنا رغبة رئيس اجمللس
يف إثارة التعاطف والتضامن مع أبناء
قريته .لكن ،باستثناء التجربة املباشرة
والرغبة يف إثارة التعاطف والتضامن ،فإن
هذا التمييز بين أنواع من املستوطنين يدل
على سيرورة مثيرة يتم خاللها تبييض

املستوطنات القديمة يف خطاب السكان
احملليين.
إن املمارسات العدوانية العنيفة التي
تصدر عن "شبيبة التالل" ،يف مقابل
املسلكيات الرسمية التي تميز بقية
املستوطنين الذين يبدون "احترام ًا" للقوانين
اإلسرائيلية الرسمية ،جتعل من اجملموعة
األوىل جمموعة بلطجيين يتح ّدون قوانين
دولة إسرائيل نفسها .وعلى خلفية التباين
بين مستوطن خارج عن القانون وآخر
توجه شخصيات اجتماعية
ملتزم بالقانونّ ،
إسرائيلية ،سياسية وإعالمية ،انتقادات
مباشرة إىل العجز الذي تبديه احلكومة حيال
هؤالء ،وتطالب تلك الشخصيات بالتعامل
معهم بحزم وإصرار .ومثل هذه األصوات
يتسع ويتعاىل لدى وقوع أي عدوان جديد
من جانب "تدفيع الثمن" ،وخصوص ًا حين
يكون الضرر الناجم عنه فادح ًا بشكل
استثنائي ،مثلما حدث يف االعتداء على
عائلة دوابشة يف بلدة دوما ،حيث ُقتل األب
واألم وطفلهما الرضيع ابن العام ونصف
العام ،وأصيب طفلهما اآلخر بجروح بالغة
حول هذا االعتداء النقاش العام يف
جداً .فقد ّ
إسرائيل يف اجتاه عنف املستوطنين ،غير
أن هذا النقاش سرعان ما خبا وتالشى مع
13
مرور الوقت.
عالوة على تأثير عامل العنف يف طريقة
فهم املستوطنين يف اخلطاب الفلسطيني،
فإن َمفهمتهم ترتبط أيض ًا ،وإىل حد كبير،
بتغيير مكانة املستوطنين يف اخلريطة
وحتولهم من قوة هامشية إىل
اإلسرائيلية
ّ
قوة مركزية مهمة ومقررة ،كما ترتبط
بفشل عملية أوسلو ـ وهي تدل على اللحظة
احلاسمة التي ُيهزم فيها الفلسطيني
فيبدأ ،بصورة غير واعية ،بتبييض
املستوطنات من خالل تب ّني التمييز
اإلسرائيلي بين مستوطنة "طبيعية" و ُأخرى
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"إشكالية" ،وبصورة أكثر حتديدا :بين "كتل
املستوطنات" و"البؤر غير القانونية" .ولذا،
فإن املطلب الذي بات مهيمن ًا يف أوساط
اإلسرائيليين بشأن "احملافظة على الكتل
االستيطانية ،من جهة ،وتفكيك وإزالة البؤر
من جهة ثانية" ،بدأ يتسلل وينتشر بين
الفلسطينيين الذين ع ّبروا عن قبولهم بتبادل
األراضي ،بما يشمل نقل كتل استيطانية إىل
إسرائيل يف مقابل تعويض مالئم بأرض
خصص للفلسطينيين.
بديلة ُت َّ

املفهمة الفلسطينية
خالصةَ :
وتطور املشروع الوطني
ملفهمة الفلسطينية للتوطن اليهودي
ا َ
ليست موحدة وال متسقة .والعرض التاريخي
وحتولها يب ّين وجود عالقة
لتطور املفهمة
ّ
ُّ
التوطن
وثيقة بين املفهمة واملوقف من
ِّ
واملتوطن اليهوديين ،وبين تطور املشروع
الوطني الفلسطيني ،من جهة ،والصهيوين،
من جهة ُأخرى ،والديناميكية املركبة بين
كليهما.
فحتى حدوث النكبة ،وانهيار اجملتمع
الفلسطيني ،ثم املشروع الوطني الفلسطيني
يف إثره ،نظر الفلسطينيون إىل الييشوف
الك ّبانية ـ
اليهودي من خالل ثنائية ُ
اخلواجا ،التي تشكل حمورها النظرة إىل
الييشوف باعتباره كيان ًا أجنبي ًا غريب ًا
يف قلب احل ّيز الفلسطيني .وهذه النظرة
كانت نظرة حصرية إىل الييشوف اليهودي
الصهيوين ،وليس إىل اليهود احملليين
بأسرهم ،الذين تمت َمفهمتهم على أنهم
يهود عرب ،وأنهم جزء من النسيج احمللي.
لكن هذه النظرة أيض ًا تغيرت بالتدريج
مع تصاعد التوترات بين الصهيونيين
والفلسطينيين ،ثم تراجع التمييز بين اليهود،
رويداً رويداً ،طبق ًا ملوقفهم من املشروع
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الصهيوين ،حتى اختفى نهائي ًا يف سنة
.1948
النكبة ،يف هذا السياق ،هي النقطة
الك ّبانية"
االستراتيجية التي انتصرت فيها " ُ
ال من احلالة
كنموذج كولونيايل ،وبد ً
التباينية السابقة ،بين اليهود ـ العرب
واخلواجات ـ الغرباء ،اندمج اليهود جميع ًا
وموحد فأصبحوا ،يف
يف تصنيف واحد
ِّ
اخلطاب الفلسطيني الشعبي خلف اخلط
األخضر" ،يهوداً".
لقد أخذت تظهر وتنمو بين الفلسطينيين
الذين بقوا يف إسرائيل ،وبدأوا بنسج
عالقات عمل وحياة يومية مع املركز
اليهودي والدولة التي أنشأها ،مصطلحات
جديدة عكست حالة من العالقات الهرمية
أساس ًا .وبين هذه املصطلحات ،يمكن
اإلشارة بصورة خاصة إىل لقب "مع ّلم"
الذي حلّ بالتدريج حمل "اخلواجا" (من
املهم التنبيه إىل أن كال املصطلحين يشير
رب") ،كما شرع الفلسطينيون
"م ٍّ
إىل وظيفة ُ
الك ّبانية إىل أسماء
يف إسرائيل يف تفكيك ُ
املدن والكيبوتسات التي بدأوا يتعرفون
عليها ،بفعل مواقعها وتفاعلها مع احل ّيز
من حولها .ويف مقابل اخلطاب الشعبي
(الفلسطيني يف إسرائيل ويف سائر األماكن)،
املفهمة الوطنية تتطور يف
بدأت عملية َ
اخلطاب الثقايف /الفكري وتشكل مركز
ثقل أيديولوجي من خالل "املستعمرة" ـ
املصطلح الذي كان مكرس ًا يف السياق
العاملي السائد يف الستينيات ،حين حتررت
شعوب عديدة من االستعمار واالحتالل
األجنبيين .فاأليديولوجيا املهيمنة آنذاك
كانت أن فلسطين ،مثل اجلزائر ودول ُأخرى،
واقعة حتت استعمار صهيوين يجب تفكيكه
وإزالته.
يف أعقاب هزيمة  ،1967بدأت هذه
ملفهمة تتراجع وتخبو ،فالفلسطينيون
ا َ
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الذين أخذوا يتب ّنون فكرة التقسيم على
أساس حدود  ،1967شرعوا يف َمفهمة
املشروع الكولونيايل بصورة خمتلفة يف
جانبي اخلط األخضر .فاملصطلح
كل من
َ
ُّ
الذي استخدموه لوصف التوطن اليهودي
يف املناطق التي اح ُتلت منذ سنة 1967
كان "مستوطنات" ،وهو ترجمة لتعبير
 settlementمن اللغة اإلجنليزية ،وهو
الذي ُو ّجهت نحوه سهام النضال الوطني
الفلسطيني .ويف هذه األثناء ،تراجع
استخدام تعبير "مستعمرات" و"املستعمر"
الصهيوين ،الذي كان يعني جممل الييشوف
اليهودي يف فلسطين حتى سنة ،1967
وجسد هذا
إىل أن خبا واختفى تقريب ًا.
ّ
التراجع وعي ًا بالفارق ما بين إسرائيل
وبين االحتالل ،ففي مناطق  1967كان
النضال الوطني ينتظم ضد االحتالل ،ومل
يعد ضد االستعمار على فلسطين كلها.
ولهذا ،مل تكن َمفهمة الفلسطينيين بعيدة عن
ملفهمة اإلسرائيلية والدولية ،وإنما كشفت
ا َ
رغبتهم يف حل يقوم على التقسيم .وكانت
ملفهمة املتباينة للمستوطنات تهدف إىل
ا َ
تركيز املقاومة الفلسطينية وحمورتها ضد
إنشاء املستوطنات ،وضد تغيير الواقع
الديموغرايف  /اإلثني يف امليدان ،إىل جانب
جتنيد التأييد الدويل لهذا الهدف.
وإىل هذا ،يجب أن نضيف ُبعداً مهم ًا آخر
املفهمة ،هو استيعاب
كان له تأثير كبير يف َ
قوة العمل الفلسطيني من املناطق احملتلة
منذ سنة  1967يف قطاعات متنوعة من
السوق اإلسرائليلية .فقد خلق هذا االستيعاب
تفاعلية قريبة ومعرفة وثيقة باخلريطة
اإلسرائيلية ،وأصبحت أسماء املدن واألحياء
وأسماء "املعلمين" (أصحاب ومدراء العمل
اليهود) جزءاً من اللغة اليومية الفلسطينية
على نحو ِّ
باملفهمة الفلسطينية للعرب
يذكر َ
الذين يحملون اجلنسية اإلسرائيلية يف

املفهمة لتغيرات
الستينيات .فقد خضعت هذه َ
وحتوالت عديدة ،كما أنها تطورت باستمرار،
بتأثير ديناميكية النزاع واملشروع الوطني
الفلسطيني .ويف أعقاب تدهور املشروع
الوطني الفلسطيني وفشله يف حتقيق مشروع
الدولة (الذي حل مكان مشروع إنهاء
االستعمار على فلسطين التاريخية) ـ ويف
املقابل ،انطالق املشروع االستيطاين وغزوه
املناطق التي ُخصصت لتلك الدولة ،إىل
جانب القبول بمبدأ تبادل األراضي والكتل
االستيطانية ـ بدأ الفلسطينيون بالتمييز
بين أنواع من املستوطنات ،أي نشأ تمييز
بين "مستوطنات شرعية" وبين "بؤر غير
قانونية" ،وتطور املوقف حيال كل منها
طبق ًا لدرجة العنف املباشر الذي يمارسه
سكان كل منها ،وليس تبع ًا لكونها جزءاً من
أهداف املشروع الوطني الشامل .ويبرز هذا
األمر ،بصورة خاصة ،على خلفية كون الكتل
االستيطانية التي أُقيمت برعاية الدولة هي
التي تستويل على اجلزء األكبر من األرض
الفلسطينية ،والتي تشكل خطراً مباشراً على
مشروع الدولة الفلسطينية.
البؤرة هي النموذج الكولونيايل احلديث،
والفلسطينيون يوجهون نقدهم وغضبهم
يسودون
اليوم نحو البؤر وسكانها الذين ّ
حياة الفلسطينيين وينشرون بينهم أجواء
الرعب ،يف الوقت الذي تتحول املستوطنات،
بالتدريج ،إىل مكان طبيعي جداً نسبي ًا،
ذلك بأن تطبيعها يبدأ من االستعداد
الفلسطيني لتبادل األراضي ،بما يشمل الكتل
االستيطانية ،وذلك بالتوازي مع انتشار
البؤر كالفطريات يف امليدان (أصبح عددها
اليوم أكثر من  100بؤرة) ،والتي تنمو من
دون دعم حكومي رسمي ربما ،لكن أيض ًا
من دون أي معارضة جدية منها .وهكذا،
فإن كل مرحلة تؤدي إىل تبييض وتطبيع
نتاج سابقتها :البؤرة تط ّبع املستوطنة التي
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كانت تشكل مركز الصراع والنضال الوطني
الفلسطيني من أجل دولة مستقلة يف حدود
 ،1967بعد أن ط ّبعت هذه الييشوف اليهودي
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الكولونيايل الذي مل يكن سوى نسخة جديدة
الك ّبانية التي غزت فلسطين حتى ما قبل
من ُ
سنة .1948

املصادر
1

انظر "معجم املعاين" يف الرابط اإللكتروين التايلhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar- :
/ar/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9

 2انظر :حمسن حممد صالح (إشراف وحترير)" ،منظمة التحرير الفلسطينية واجمللس الوطني
الفلسطيني :تعريف ـ وثائق ـ قرارات" (بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،)2014 ،
ص ،29
_http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/BooksZ/Book_PLO_PNC
Doc-Decisions.pdf

3
4
5
6

7
8
9
10
11

(احملرر).
املصدر نفسه ،ص .130
ُيعتبر معجم "لسان العرب" البن منظور ،املعجم الكالسيكي األهم واألشمل يف اللغة العربية.
انظر تعريف "توطن" يف املصدر نفسه ،مادة "وطن".
انظر أهداف النضال الوطني لتحرير الوطن والرؤية الوطنية كما صيغت يف امليثاق الوطني
الفلسطيني األول الذي ُأعلن يف القدس يف أيار  /مايو  ،1964والذي يؤكد يف نصه األصلي حق
الفلسطينيين احلصري يف فلسطين ،ويع ّرف الصهيونية بأنها حركة حمتلة يجب حترير الوطن
منها .ولالطالع على نص امليثاق ،انظر :صالح ،مصدر سبق ذكره.
السنة االستراتيجية هنا هي سنة  ،1974حين أعلن ياسر عرفات يف اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف جنيف أنه يحمل غصن الزيتون والبندقية ،داعي ًا إىل عدم ترك غصن الزيتون يسقط.
انظر الرابط اإللكتروينhttp://ar.islamway.net/article/6027 :
املصدر نفسه.
انظر" :لسان العرب" ،مادة "عمر".
من املهم اإلشارة إىل وجود تقديرات متعددة بشأن عدد املستوطنين ونسبتهم املئوية من جممل
عدد السكان يف إسرائيل ،ومن جممل عدد السكان يف مناطق  ،1967األمر الذي يعكس مصالح
متناقضة .ويف هذا السياق ،ي ّدعي جملس املستوطنات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة (الضفة
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الغربية) أن عدد املستوطنين يف نهاية سنة  2011بلغ  .722,000انظر :عوزي باروخ (،)2012
"ازدياد عدد اليهود يف يهودا والسامرة"" ،القناة السابعة" (بالعبرية) ،يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/231835

بينما ت ّدعي وحدة دعم املفاوضات التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية أن عدد املستوطنين
هو  .500,000انظر موقع "دائرة شؤون املفاوضات ـ منظمة التحرير الفلسطينية" ،يف الرابط
اإللكتروين التايل:
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=55

وبشأن سياسة الفجوات ،انظر ما كتبه نائب مستشار األمن القومي يف الواليات املتحدة إليوت
أبرامز ويوري سادوتElliott Abrams and Uri Sadot, “Everything You Know About :
Israeli Settlements Is Wrong”, Foreign Policy, 5/9/2014,
http://foreignpolicy.com/2014/09/05/everything-you-know-about-israeli-settlements-is-wrong/

وإذا ما استخدمنا حسابات حذرة من مصادر متنوعة ،فإنه يمكن تقدير عدد هؤالء بـ 600,000
تقريباً .ووفق ًا ملعطيات مكتب اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي يف  ،2015 / 9 / 10فإن  370,7ألف
يهودي يسكن يف "يهودا والسامرة" .انظر الرابط اإللكتروين (بالعبرية):
http://www.cbs.gov.il/shnaton66/st02_15x.pdf

ويسكن يف القدس الشرقية ،وفق ًا حلسابات ومعطيات "املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية/
مدار" 230,000 ،يهودي (انظر :نبيل الصالح " ،ديمغرافيا إسرائيل  :2015دالالت جديدة" ،يف "أوراق
إسرائيلية" ،العدد  ،66رام الله :املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  /مدار .)2015 ،وبالنسبة
إىل عدد السكان الفلسطينيين يف تلك املناطق نفسها ،فهو  2,862,0ألف .انظر :املكتب الفلسطيني
لإلحصاء ،يف الرابط اإللكتروين التايل http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Docu� :
ments/gover

 12تعتمد هذه املعطيات على منشورات "معهد األبحاث التطبيقية  /أريج" (The Applied Research

 ،)Institute-Jerusalem/ARIJيف الرابط اإللكتروين التايل:

http://www.arij.org/latest-news/692-the-israeli-settlements-enterprise-presentation.html

Rania Zabaneh, “The Death of Ali Dawabsheh”, al-Jazeera, 13
http://www.aljazeera.com/blogs/middleeast/2015/08/ali-dawabshehkilled-150801200937139.html
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-

بشارة ،عزمي (" .)2000العرب يف إسرائيل :رؤية من الداخل" .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
تماري ،سليم (صيف " .)2004إسحق الشامي ومعضلة العربي اليهودي يف فلسطين"" .جملة
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يف الرابط اإللكتروين التايلhttp://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_ :

-
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