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ك��ان م�سجو ًنا ويدعو �إىل تقدمي تقارير عن حالة
الأ�سرى واملحتجزين.
كما التقى الكاتب نري برعام ،غ�سان دغل�س ،م�س�ؤول
ملف اال�ستيطان يف �شمال ال�ضفة الغربية ،ووفقًا
لأقواله� ،إنه «يوم ًيا يزور القرى التي هوجمت من
قبل امل�ستوطنني ،وخا�صة يف منطقة نابل�س ،حيث
يوجد هناك  12م�ستوطنة يف منطقة نابل�س ،على
ُب�ع��د ح ��وايل � 2500شخ�ص يعي�شون ه�ن��ا ،وخا�صة
ال�ن��ا���س م��ن م�ستوطنة יצהר يت�سهار يهاجمون
با�ستمرار القرية ونحن نحميهم بقدر ما ن�ستطيع»،
وي���ش�ك��و �أي��ً��ض��ا م��ن �ضعف الأن���ش�ط��ة والإم �ك��ان �ي��ات،
مما �أدى �إىل قيام املبادرات املحلية من قبل النا�س
حلمايتهم والدفاع عنهم ،خا�صة �أنه قد قدم �شكواه
للجي�ش الإ�سرائيلي ،ولكن دون جدوى.
 ي �ق��ول ال �ك��ات��ب ن�ي�ر ب ��رع ��ام ب�ك��ل � �ص��راح��ة� ،إن ��ه اليتحدث با�سم الفل�سطينيني ،ب��ل ي�ق��ول م��ا �سمعه،
فاليهود يناق�شون يوم ًيا ح��ل ال��دول�ت�ين ،بينما ما
يبحث عنه الفل�سطينيون هو احل�صول على �أب�سط
حقوقهم ،مثل التنقل وح��ري��ة احل��رك��ة ،ل��ذا ي�ؤيد
الكاتب �أي ح��ل ميكن تطبيقه ،وفيه ينهي معاناة
النا�س اليومية.
اه�ت��م ال�ك��ات��ب ن�ير ب��رع��ام بالتحدث �إىل ع��دد كبري
م ��ن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،ور�� �ص ��د م ��ا ي �ق��ول��ه يف ك�ت��اب��ه
ل�ف�ح����ص الإن �ك ��ار امل�ت�ع�م��د يف �إ� �س��رائ �ي��ل مل��ا ح ��دث يف
ع��ام  ،1948ف��وج��د �أن النظرية املك َّر�سة يف �أو��س��اط
الي�سار والو�سط الإ�سرائيلي عن �أن الفل�سطينيني
يتحدثون عن ح��دود  ،67بينما هم ي��ري��دون حدود
 48فعل ًيا ،وعندما كنت �أ�س�أل النا�س حيث هم ،ف�إنهم
غال ًبا ما ي�شريون �إىل منزل العائلة قبل  ،48وهنا
�أظهر الكاتب ر�أيه ال�شخ�صي قائال« :باخت�صار �أردت
فح�ص مواقفي كلها وفيما يتعلق ب �ـ 48وج��دت �أنه
علي �إع��ادة �صياغة وبناء ر�ؤيتي وموقفي ال�سيا�سي
ّ
م ��ن ج ��دي ��د ،ومم ��ا ق ��ر�أت ��ه ل�ل�ك��ات�ب�ين ع��ام��و���س ع��وز
مفتاحا لفهم
ودافيد غرو�سمان اللذين يعتربان 67
ً
ك��ل ��ش��يء» ،وي�ق��ول ن�ير ب��رع��ام :لقد �أزع �ج��اين ج�دًا
من هذه الناحية لأنهما مل ي�صغيا للفل�سطينيني يف
حني �أنني مل �أجد فل�سطين ًيا واحدًا مما التقيتهم ال
يتحدث عما حدث يف  ،48فلي�س جميعهم ممن طردوا
أ�شخا�صا طردوا بالفعل ،منهم
�آنذاك ،لكنني التقيت �
ً
مثال �أح�م��د ط��وق��ان ،امل���س��ؤول ع��ن حركة فتح ،قال
يل�« :أريد العودة �إىل قريتي و�إىل بيتي ،و�أنا م�ستعد
�أن �أ�صبح مواطنًا يف دولة �إ�سرائيل».
وي��وج��ه ال�ك��ات��ب حديثه �إىل الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ،وال��ذي
يعرفه الفل�سطينيون جيدًا ،ب�أن خط  67لن يج�سد
ال��ر�ؤي��ة ال�سيا�سية امل�ستقبلية ،وه��ي حقيقة يجب
االعرتاف بها وت�سجيلها.
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب :يف ال�ط��اب��ق ال�ث��اين م��ن مبنى ق�سم
لالجئني جتمع ع�شرات م��ن النا�س ينتظرون ،مل
ي�ن�ت�ظ��روا ال�ط�ب�ي��ب ،و�إمن� ��ا ل �ق��اء ق���ص�ير م��ع م��دي��ر
ق�سم ��ش��ؤون الالجئني ،ال��ذي ه��و ج��زء م��ن اللجنة

ال���ش�ع�ب�ي��ة يف خم �ي��م ب�ل�اط ��ة ،وت �ت �ب��ع ال�ل�ج�ن��ة �إدارة
�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني ،وهي تابعة ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ال�ت��ي ت�أ�س�ست ع��ام 1995م،
ب�ع��د �أن ات �خ��ذت ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية م�ق��ره��ا يف
ال�ضفة الغربية ،لقد كانت هناك دائ ًما هذه اللجان
يف خميمات الالجئني يف الأردن �أو لبنان ،لكن بعد
�أن مت حظر اتفاقيات �أو�سلو مل تعد تقام يف ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة ،يجل�س رئي�س اللجنة �أح�م��د ط��وق��ان ،يف
مكتبه املمتلئ بالدخان ،وه��و طاولة كبرية حولها
ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ن��ا���س ي �ت �ح��دث��ون ع ��ن الأر�� � ��ض ال�ت��ي
ا�شرتيت يف املخيم ويريدون بناء رو�ضة للأطفال،
لكن الق�ضية الرئي�سية ه��ي امل ��ال ..لي�س هناك ما
يكفي من امل��ال ،وا�ستمع الكاتب نري برعام للعديد
من امل�شاكل املوجودة داخ��ل املخيم ،منها ما يعانيه
ال�سكان م��ن �أم��را���ض م�ت�ع��ددة م��ن �أم��را���ض اجلهاز
التنف�سي وارتفاع ال�ضغط وال�سكر ،وخا�صة مر�ض
ال���س�ك��ر امل�ن�ت���ش��ر ب�ين الأط� �ف ��ال ،و�إغ �ل��اق ال �ع �ي��ادات
ال �ط �ب �ي��ة يف وق ��ت م �ب �ك��ر ،وال� �ع�ل�اج ب ��اه ��ظ ال �ث �م��ن،
وارتفاع �أ�سعار الأدوية يف ال�صيدلية ،بالإ�ضافة �إىل
م�شكلة البطالة و�صعوبة العثور على العمل ،هذا
بالإ�ضافة �إىل م�شكلة امل�سجونني ،فالرجل يخرج
من ال�سجن يف �سن  35وال توجد له �أ�سرة وال عمل
وال تعليم� ،إ�ضافة �إىل وجود �أكرب عدد من ال�سجناء
والوفيات من نابل�س ،حيث قتل حوايل � 300شخ�ص
يف االنتفا�ضة الثانية ،والتوتر الذي يعي�شون فيه،
ت�ق��ول �إح ��دى ال���س�ي��دات «ه �ن��اك ��ض��و��ض��اء يف الليل
و�أحيا ًنا �إطالق النار».
ب�ع��دم��ا ��ش��اه��د ال�ك��ات��ب بعينه ه ��ذه الأح � ��داث ،وج��د
�أن ات�ف��اق�ي��ة �أو��س�ل��و ال�ت��ي مت ال�ت��وق�ي��ع عليها ،كانت
راج�ح��ة بالكامل ل�صالح �إ��س��رائ�ي��ل ،ب�سبب الو�ضع
ال���س�ي��ئ ال ��ذي ي�ح�ي��ط بالفل�سطينيني ع�ل��ى خلفية
الأو�� �ض ��اع الإق �ل �ي �م �ي��ة ،وه ��و م��ا ا��س�ت�غ�ل�ت��ه �إ��س��رائ�ي��ل
وخ�صو�صا عقب وفاة رابني ،وعلى
�أف�ضل ا�ستغالل،
ً

ه��ذا يقول الكاتب :لقد �أدرك ��ت ال�ه��راء ال��ذي ي��دور
يف �إ�سرائيل ح��ول ال�ت�ن��ازالت التي قدمت يف �أو�سلو
وتيقنت �أن اتفاقية �أو�سلو بعدما ر�أي��ت ما ر�أيته يف
ال�ضفة الغربية والقد�س ،كانت يف احلقيقة تناز ًال
فل�سطين ًيا ق��ام على �أ�سا�س الإمي ��ان ب�سالمة النية
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة و��ص��دق�ه��ا ،ه�ك��ذا ك ��ان الإجن� ��از الأول
لأو� �س �ل��و ي�ك�م��ن يف �أن �ه��ا �أت ��اح ��ت لإ� �س��رائ �ي��ل تطبيع
امل�ستوطنات و�شرعنتها ث��م موا�صلة ال�ب�ن��اء فيها،
دون �أن تكون لدى الفل�سطينيني �أي �شرعية ملجرد
االعرتا�ض.
من �أهم ا�ستنتاجات برعام يف هذا الكتاب:
� -1إنه لي�س بالإمكان التو�صل �إىل حلٍ ما لل�صراع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني من دون احلديث ال�صريح
ح ��ول م ��ا ج ��رى يف (1948ال �ن �ك �ب ��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة)،
فينبغي �أو ًال االع�تراف مبا ح��دث ،وعلى الي�سار يف
�إ�سرائيل �أن يعرف كيف يناق�ش وينتقد نف�سه قبل
انتقاد اليمني.
� -2أو��ض��ح الكتاب نقطة منغلقة متا ًما وه��ي ت�شدد
الإ�سرائيليني ،ورف�ض الي�سار ال�صهيوين احلديث
عن .1948
� -3إن فكرة حل الدولتني ل�شعبني يفقد على �أر�ض
ال ��واق ��ع ،ال�ك�ث�ير م��ن م�ع�ن��اه وم ��ن ف��ر���ص حتقيقه،
خ���ص��و�ً��ص��ا ح �ي��ال م��وا��ص�ل��ة ال �ب �ن��اء يف امل���س�ت��وط�ن��ات
واحلوار عن «الكتل اال�ستيطانية».
 -4ح �م��ل ال �ك��ات��ب ال �ي �� �س��ار يف �إ� �س��رائ �ي��ل م�سئولية
التحري�ض العن�صري املتف�شي يف الآون ��ة الأخ�ي�رة
واع�ت�بره امل�سئول ع��ن الف�صل ب�ين اليهود وال�ع��رب
داخل اخلط الأخ�ضر ،والذي �أ�سهم يف �إيجاد «جيتو
يهودي» يرى يف غري اليهود خط ًرا يالحق اليهودي
وم�شروعه.
� -5إن احلل الأكرث معقولية من وجهة نظر الكاتب
نري برعام ،حتى الآن ،دولتان لوطن واحد ،فهو من
م�ؤيدي فكرة الكونفدرالية.
 -6امل�شكلة الأ�سا�سية يف �أو�سلو� ،أن �أحدًا مل يتطرق
ه �ن ��اك �إىل ال� ��� �س� ��ؤال امل� ��رك� ��زي «وم � � ��اذا ع ��ن احل ��ل
ال �ن �ه��ائ��ي؟» ت ��أج ��ل ال �ب �ح��ث م � ��را ًرا وت � �ك� ��را ًرا ،ول�ك��ن
�أو��س�ل��و مل ت�ك��ن حم��اول��ة خ ��داع ق��ام ب�ه��ا راب�ي�ن �ضد
الفل�سطينيني ،ول �ك��ن ال�ي���س��ار ال���ص�ه�ي��وين (ح��زب
العمل وح��رك��ة مريت�س ب�صورة �أ�سا�سية) مل يفهم
حقًا جمال الت�سوية الفل�سطيني.
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«البالد في ما وراء الجبال»..
لنير برعام

أميرة سامي *
اهتم الكاتب الإ�سرائيلي نري برعام بق�ضية ال�صراع الإ�سرائيلي – الفل�سطيني ،فعرف الكثري عنها من املقاالت والكتب الفل�سطينية والن�صو�ص التي متت ترجمتها
�إىل العربية بوا�سطة يهودا �شنهاف وعامو�س عوز ودافيد غرو�سمان وغريهم ،قبل �أن يخرج عام  2015 -2014يف رحلة لأكرث من عام يف ال�ضفة الغربية
والقد�س ال�شرقية ،لأجل معرفة كيف ميكن للنا�س �أن تعي�ش ح ًقا يف هذه الأماكن ،التي هي يف نظر معظم الإ�سرائيليني الآن ،منطقة غام�ضة متا ًما ،يعرفونها
فقط يف خيالهم.
 قابل الكاتب يف رحلته العديد من ال�شخ�صيات والأماكن املختلفة التي من ال�صعب �أحيا ًنا �أن ي�ؤمن بوجودها ،ومن هذه الأماكن التي زارها ر�أ�س خمي�س ور�أ�س�شحادة وكفر عقب وخميم بالطة وغريها ،والتقى املواطنني الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل ،والذين �سجنوا وراء اجلدار الفا�صل يف القد�س ويعي�شون يف �أحياء مثل
�أحياء الغرب ال�سيئة للغاية ،والتي ت�سكنها �سحب الدخان وحاويات النفايات املحروقة ،ويذكر الكاتب �أن هذه الب�ؤر اال�ستيطانية يعرف مكانها عدد قليل
من الطالب والطالبات ال�شبان و�أ�سرى حما�س الذين �أ�س�سوا منظمة �أولبان للعربية (هي منظمة توفر الفر�صة للطالب لتطوير مهاراتهم يف اللغة العربية
و�إعدادهم للحياة يف �إ�سرائيل).

يقول الكاتب( :لقد �أدرك��ت �أن اجل��دار الفا�صل هو
�أول ما ينبغي �إ�سقاطه و�إزال�ت��ه قبل �أي حديث عن
ترتيبات �أو ت�سويات �سيا�سية).
��ش��اه��د ال�ك��ات��ب ال�ع��دي��د م��ن الأح � ��داث ال�ت��ي جت��ري
يف ه��ذه الأم��اك��ن ومنها �شابان فل�سطينيان مكبال
الأي��دي بالقرب من طريق مهجور بعد �أن اقتحما
م�ع���س�ك��ر اجل �ن ��ود وك ��ان ��ت ال �� �س �ك��اك�ين يف �أي��دي �ه �م��ا،
و�أعمال ال�شغب بجبل الهيكل ،وقتل ال�شباب العربي
يف ال�ق��د���س ،وق�ت��ل ث�لاث��ة ��ش�ب��ان ي �ه��ود ،وح ��رب غ��زة
واالنتخابات الإ�سرائيلية ،وموجات العنف اجلديدة
وغريها من الأح ��داث التي ب��د�أ يكت�شفها تدريج ًيا
من خالل رحلته.
ع�ل��ى خلفية ه ��ذه الأح� ��داث امل�ت�ح��رك��ة ب�ين حلظات
الأم ��ل وال���ش�ع��ور ب��ال�ي��أ���س والتع�سف م��ن اجلانبني
الإ�سرائيلي والفل�سطيني ،قدم الكاتب نري برعام يف
كتاب «البالد يف ما وراء اجلبال» �صورة بانورامية
ج��ري �ئ��ة وم �ث�ي�رة وم �ف��اج �ئ��ة ل �ل �� �ص��راع الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ومل ي� ت��ردد يف ط ��رح الأ� �س �ئ �ل��ة ال�ت��ي
ت�ت�ن��ا��س��ب ووج �ه ��ات ال�ن�ظ��ر ،م��ن �أج ��ل الإق � ��دام على
�أفعال ملمو�سة يف �سبيل امل�ستقبل.
ه��دف الكاتب م��ن ه��ذا الكتاب ،ه��و �أن ي�ق��ر�أ النا�س
الأمور على حقيقتها كما هي يف الواقع ،لذا مل يذكر
ال�ك��ات��ب ر�أي ��ه ال�شخ�صي �إال فيما ن ��در ،ح�ي��ث ي��رى
�أن امل�ستقبل غام�ض يف ه��ذه الرحلة ،بل �إن «كتاب
ال�ب�لاد يف م��ا وراء اجل�ب��ال» ق��د ك�شف حقيقة هامة
عن م�ستقبل الطرفني الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني
املتنازعني وهو �أن الإ�سرائيليني ال ميلكون �أي ر�ؤية
بالن�سبة للم�ستقبل ،وعلينا �أن نرتاب من الو�ضع



الإ�سرائيلي الفل�سطيني فيما بعد ،فهو �أم��ر يدعو
�إىل االرتياب حقًا.
من الأم��اك��ن التي رك��ز عليها الكاتب يف كتابه ،كان
خميم ب�لاط��ة لالجئني الفل�سطينيني ،وه��و �أك�بر
خم�ي��م يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،مت �إن �� �ش��ا�ؤه ع��ام ،1950
داخ ��ل ح ��دود م��دي�ن��ة ن��اب�ل����س ،وي �ت �ك��ون م��ن ��ش��رائ��ح
�سكانية تعود لأ�صول خمتلفة.
ي�صف الكاتب خميم بالطة بقوله :ع��دد قليل من
ال�سيارات ت�سري على الطريق ونحن منر على �أكوام
م��ن ق�ط��ع ال���س�ي��ارات والأ� �ش �ج��ار امل�ت�ن��اث��رة املحيطة
ح ��ول اجل �ب ��ال ،وامل� �ن ��ازل امل �ك��ون��ة م ��ن ط��اب��ق واح ��د،
وب��ال�ق��رب م��ن ق��ري��ة בורין ب��وري��ن جنوبي مدينة
نابل�س ،اعتقلت قوة من اجلي�ش الإ�سرائيلي اثنني
م��ن الفل�سطينيني �أث ��ارا �شكوك اجل�ن��ود ،ول�ك��ن مل
يحمال معهما ال�سكاكني.
�أزقة خميم بالطة مزدحمة والطرق مليئة باحلفر
والقمامة و�أك ��وام من الأو��س��اخ وامل�ج��اري وال�شوارع
الوا�سعة تتفرع منها الأزقة ال�ضيقة طولها وعر�ضها
بعر�ض ج�سم الإن�سان ،ويف كل زقاق جتد فئات من
الأطفال ي�س�ألونك مرا ًرا وتكرا ًرا وي�ضحكون How
? are youكيف حالك؟ وج��دران البيوت مليئة
بالكتابة والر�سومات حتمل �شعار احلرب على �شكل
بندقية وحمامتني “�شعار ال�سالم”.
وي � �ق� ��ول ال� �ك ��ات ��ب� ،إن م �ن �ظ �م��ة ארגון ال �ط �ب �ي��ة
للم�ساعدات الإن�سانية� ،أق��ام��ت ن��و ًع��ا م��ن العيادات
ل�ي�ت�م�ك��ن ج�م�ي��ع ��س�ك��ان امل�خ�ي��م م ��ن احل �� �ص��ول على
العالج.
التقى الكاتب ن�ير ب��رع��ام العديد م��ن امل�ستوطنني

وا�ستمع �إىل ما يقولون وكيف ينظرون �إىل امل�ستقبل،
وا�ستمع �إىل جمموعة م��ن ال�شباب الفل�سطينيني
ي�ق��وم��ون ب��الأع �م��ال ال�ت�ط��وع�ي��ة وخ��دم��ة ال�ن��ا���س يف
املخيم ،حيث يعانى ال�شباب من البطالة وي�ساعدون
ال�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين ،وي�ق��وم��ون بتنظيف ال�ط��رق
وت�ف�ع�ي��ل الأن���ش�ط��ة وامل �� �س��ارح ،و�أدار ال�ك��ات��ب ح ��وا ًرا
معهم ،مت�سائ ً
ال عن احلل ال�سيا�سي يف �آرائهم ،فقال
�أحدهم �أنا من يافا ،وقال �آخر من כפר סבא كفر
אבא
�سابا (يف �إ�شارة �إىل القرية العربية ַכּפְ ר סַ ַּ
كفر �سابا ،وتقع �إىل ال�شرق من כפר סבא كفر
�سابا العربية) ،والآخ��ر من غ��زة ،وهي �أ�سماء مدن
�أو قرى �أجدادهم ،التي مت ترحيلهم منها ،يخربنا
�صالح :عندما احتل الإ�سرائيليون كفر �سابا هربت
�أ�سرته �إىل مدينة קלקיליה قلقيلية ،وبعد ذلك
قرية قرب סלפית �سلفيت� ،إنهم يعتقدون عودتهم
أرا�ض
يف غ�ضون ب�ضعة �أ�سابيع ..فجده مزارع ،وله � ٍ
يف منطقة كفر �سابا.
كانت �آراء ال�شباب �أن الأ�شياء اجليدة هي التي �سوف
ت�أتي بال�سالم ،بالن�سبة للفل�سطينيني ،الإ�سرائيليون
ه��م االح �ت�لال فكل واح ��د منهم ل��ه �إخ ��وة �أو �أع�م��ام
قتلهم اجل�ي����ش �أو يف ال�سجن الآن� ،إن �ه��م ي��ؤم�ن��ون
بدولة فل�سطينية والعي�ش مع الإ�سرائيليني ،ولكنهم
يرون �أن هناك فر ًقا بني الإ�سرائيلي وال�صهيوين،
فاليهود الإ�سرائيليون هم الذين لهم رب ويعتقدون
يف الدين ،بينما ال�صهيونية هي منظمة الإرهاب.
حتدث الكاتب نري برعام عن الوزير الفل�سطيني
زي��اد أ�ب��و العني ،ال��ذي قتل يف مواجهة مع اجلنود،
حيث علم من �أحد �أقاربه �أنه كان قائدًا بحق ،فقد

