رمضان  1442هـ  -أبريل 2021

ىلع السطح  -الفلسطينيون :نظرة من الداخل
أوهاد حامو

أحمد أشقر *
ميكن القول �إنَّ ُمواجهة املُ�ستعمِر مع املُ�ستع َمر هي �أكرث املواجهات ق�سوة وال �إن�سانية يف العالقات الب�شرية ،لي�س لأنَّ املُ�ستعمِر ميلك الأ�سلحة و�أدوات القمع
احلر يف التعبري عن
اجل�سد ّية واملادية ،بل لأنه ميلك اخلطاب واللغة التي تتغلغل �إىل وعي املُ�ستع َمر لت�صبح جزء ًا من وعيه وم�سلكياته فت�سلب منه �صوته ّ
نف�سه .لقد حتدَّ ث عن هذه الق�سوة كل من (فرانز فانون )1961 -1925 ،و(�ألبري ميمي .)2020 -1920 ،وتزداد هذه احلالة م�أ�ساوية عندما يطول عمر
اال�ستعمار وتنهار قدرة املُجتمع املُ�ستع َمر على املقاومة والت�صدي حتى ليبدو �أن واقعه امل�أ�ساوي من �إنتاجه وم�س�ؤوليته هو مبعزل عن جرمية وم�س�ؤولية
املُ�ستعمِر .هذا ما ُيكن فهمه من الكتاب الذي بني �أيدينا على ال�سطح -الفل�سطينيون :نظرة من الداخل لل�صحفي اليهودي (�أوهاد حامو) لكن �شريطة �أن نقر�أه
مبنهج التكليف ولي�س كما فعل �صاحبه الذي اعتمد منهج ال�سطح.
يعتمد ال�ك��ات��ب ع�ل��ى امل ُ�ق��اب�ل��ة ال�صحفية والتعقيب عليها
منهجاً يف ك�ت��اب��ه ،وي���ض��ع ف�ي��ه �أ� �ص ��وات الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن
إ�سرائيلي التوجه وال��ر�ؤي��ة ،مينعهم من
قابلهم يف قالبٍ �
ّ
التعبري ب�ح��ر ّي��ة ع��ن م��واق�ف�ه��م .وامل�شكلة الأخ ��رى �أ َّن ��ه مل
يحاول �أن ُيقدم حتلي ً
ال لهذه املقابالت وفقاً لنظريات �سلوك
املجموعات الب�شرية ،مما �أغرقها يف املبا�شرة والت�سطيح.
ت�أتي هذه املقابالت على �أل�سن �أ�شخا�ص ب�أ�سماء م�ستعارة
دون حتديد هويتها الأم ��ر ال��ذي يدعو ال�ق��ارئ احل�صيف
�إىل ّ
ال�شك �إن كان ه��ؤالء الأ�شخا�ص حقيقيني �أم وهميني،
�أ�شخا�صاً عاديني �أم ن�شطاء �سيا�سيني� ،أكادمييني �أم عمالء.
�أذك��ر ه��ذه ال�شكوك لأ َّن كل من ي��داوم على ق��راءة الإع�لام
الإ�سرائيلي يعرف �أن تعامله مع العرب مقرون بالتعميم
والفربكة والتزوير حول الأحداث التي ُيغطيها والأ�شخا�ص
الذين تتم مقابلتهم.
يتكون الكتاب من مُقدمة ي�صف فيها الكاتب م�شاعر اخلوف
التي انتابته ح�ين ك��ان يعد ت�ق��ري��راً تلفزيون ّياً يف منطقة
اخلليل ،وكيف تال�شى خوفه عندما قابل بع�ض امل�سلحني
املح�سوبني على القوى الإ�سالمية وت�ص ّور معهم «�سِ لفي»
(�ص ،)20 -9 :تليها ثمانية ف�صول تتخللها بع�ض العناوين
الفرعية بد�أها بـ غزة -حفرة النار واحلديد حلما�س -يدين
فيه (ج) �أح��د ال�شباب الغ ّزيني م�س�ؤولية واقعهم امل�أ�ساوي
بالقول «نحن نعرف �أن احل ّل لن ي�أتي من �إ�سرائيل ،م�صر �أو
رام اهلل� .سي�أتي فقط من الداخل ،لذلك نبني على �أنف�سنا
يف االنتخابات عندما تتجدد �إن �شاء اهلل .عملنا يتم �أ�سا�ساً
من�صة ممكنة عن �إ�شكال ّية
يف امليدان حيث ن�شرح عرب ك ّل ّ
الواقع ،مبا يف ذلك حت ّمل امل�س�ؤولية ال�شخ�ص ّية والتوقف
عن اتهام �إ�سرائيل تلقائ ّياً .نعمل يف مدار�س كثرية «.»...
وحتدينا الأك�بر هو برنامج التعليم يف غ � ّزة ،ف ��إ َّن كراهية
اليهود وال��دع��وة لقتلهم تعترب ج��زءًا ال يتجز�أ منه» (�ص
 .)55 -21ويف الف�صل ال�ت��ايل بعنوان حما�س -رج��ل �أزرق
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يف ع��امل �أخ�ضر -يتحدث الكاتب عن ن�شوء حركة حما�س
وك�ي��ف حت��ول��ت م��ن ف�صيل «م�ع��ار���ض» لت�صل �إىل ال�سلطة
بوا�سطة �أ�ساليب عنيفة لدرجة �أ َّنه ي�صف م�سلحي حما�س
بالـ»م�ستعربني» ،ويتحدث عن اخلالفات بني حما�س غزة
وحما�س ال�ضفة ،التي ال ت�صل �إىل العلن ل�سبب ما .ويقول
�أي�ضاً �إن يف حما�س تيارين ،التيار التقليدي الراف�ض لأية
ت�سوية و�آخر ت�سووي لكنه ال يظهر للعلن� .أما القائد يحيى
ال�سنوار فيقول ب�أ َّنه �شخ�ص �ضعيف و�صل �إىل رئا�سة حما�س
لي�س نتيجة عمليات قام بها ،بل ب�ضربة حظ كون �شقيقه
حممود ال�سنوار قائدا ع�سكريا وك��ان ي�شرف على حرا�سة
اجلندي الإ�سرائيلي الأ�سري (جلعاد َ�شليط) .مثلما وجد
ال�ك��ات��ب �ضالته يف �شخ�ص (ج) يف اجل ��زء ال���س��اب��ق ،ه��ا هو
ي�ستنطق «�أحمد» لي�صل �إىل جوهر مبتغاه ب�إدانة املقاومة:
«العمليات «اال�ست�شهادية» لن ُت��رر فل�سطني « .»...ماذا
ربحنا من حتويل االنتفا�ضة �إىل ع�سكر ّية؟ ال �شيء .لذا ملاذا
نوا�صل يف طريق لن يحررها» .ويف النهاية ي�صل �إىل نتيجة
�أن �إمكانية م�شاركة حما�س يف �أيّ حل ت�سووي يتعلق برتكيا
(�ص .)102 -56
ويف الف�صل الثالث� -سجناء �أمنيون« -من ج� ّوا» (كما ترد
يف امل�صدر) يبد�أ الكاتب احلديث عن دور ال�سجون يف �صقل
وب �ل ��ورة �شخ�صيات الأ� �س ��رى .وي�صفهم ب��ال�ق��وة ال��وح�ي��دة
ال �ق��ادرة على توحيد ال�شعب الفل�سطيني م��ن غ��زة جنوباً
�إىل جنني �شما ًال ،ومكانتهم العالية يف املُجتمع .وينقل عن
الأ�سري امل�سجون «يا�سر» ما يلي« :لو كنت �إ�سرائيل ّياً كنت
�س�أمكن ال�سجناء «الأ�سرى» من الو�صول احل ّر �إىل التعليم
والرتبية -ه��ذه م�صلحتكم» و�أ��ض��اف« :ك�ث�يرون م ِّنا �أنهوا
درا�ستهم اجلامعية يف ال�سجن وحت��رروا ب��د�أوا حياة مهن ّية
ثانية وحتولوا �إىل حما�ضرين يف اجلامعات يف غزة �أو ال�ضفة.
تذكرَ -د َر ْ�سنا ال�شهادة بالعربية .املدر�سون كانوا �إ�سرائيليني
وانك�شفنا على م�ضامني �إ�سرائيل ّية» .ثم ينقل عن �أ�سرى

تراجعهم ورف�ضهم للكفاح امل�سلح .وبالنتيجة يقول لي�س من
املبالغ به �أن تن�ش�أ قيادة من الأ�سرى ال�سابقني يعملون من
�أجل ال�سالم مع �إ�سرائيل (�ص .)128 -103 :ين�ضم الكاتب
هنا �إىل القيادة والنخب الإ�سرائيلية الأك�ثر ميينية التي
تدعي عدم وج��ود �شريك فل�سطيني «لل�سالم» .فمحاوالت
�أبو ع ّمار و�أبو مازن يف املفاو�ضات مل تكن كافية لأن يعطف
عليهما اليهود ب�شيء� .إذاً كيف �سيقوم الأ�سرى ال�سابقون
بتحقيق ال�سالم ،ح�سب وجهة نظر الكاتب ،مع اليهود؟ فهم
مل يطرحوا ّ ً
حل وهو مل يخربنا بحل .ويف اجلزء الرابع-
جهاد �إ�سالمي -علم �أ��س��ود يحاول الكاتب ا�ستدراج بع�ض
«حم��دث�ي��ه» للحديث ع��ن اخل�لاف��ات ب�ين اجل�ه��اد وحما�س
وملاذا ال تفعل حما�س معهم مثلما فعلت مع فتح �سنة .2006
وعندما يف�شل يف ج ّر م�ستنطقيه �إىل احلرب التي يبدو �أنه
يريد �إ�شعالها بينهم ،يقوم هو بالتحليل بالقول �إن حما�س
ب�ح��اج��ة �إىل جم�م��وع��ات م�سلحة �أ� �ش��د و�أك �ث�ر ت�ط��رف�اً كي
ت�ستخدمها متى �شاءت بال�ضغط على �إ�سرائيل ،ولتذكري
�إ�سرائيل بوجود فرق وحركات �أكرث تطرفاً .ثم ي�أتي الكاتب
على �سرد ق�صة ن�شوء اجلهاد الإ�سالمي منذ �سنة � 1992إىل
اليوم .وال ين�سى الكاتب التذكري ب�أن هدف اجلهاد هو �إبادة
�إ�سرائيل ورف�ض �أية ت�سوية معها (�ص .)152 -129 :ال يتم
احلديث عن حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي دون التوقف
عند العمليات اال�ست�شهادية �أو «العمليات االنتحار ّية» كما
ت�سمى يف ال�ق��ام��و���س الإ��س��رائ�ي�ل��ي وال�ت��ي ي�شرحها الكاتب
(حامو) يف الف�صل اخلام�س -العمليات االنتحارية� -أنهار
احلليب والع�سل يف اجل ّنة الذي يعترب عنوانه �أكرث �إثارة من
م�ضمونه ال��ذي يبد�أه بتقييم �أح��د رج��االت حما�س القائل
«ك��ان��ت غ�ل�ط��ة» ،وي�ضيف �أن �إي �ق��اف العمليات ج��اء نتيجة
فقدان حما�س الت�أييد ال��دويل حني ب��ات كل متزنر بحزام
نا�سف ُيقرن مع حركة داع�ش .هذا التف�سري ال يقبله الكاتب
ويعطي تف�سريات �أكرث معقولية مثل بناء اجلدار العازل بني
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مناطق ال�ضفة الغربية ّ
وغزة و�إ�سرائيل ،وتطور قدرة اجلي�ش
واال�ستخبارات الإ�سرائيلية والتن�سيق الأمني الفل�سطيني-
الإ�سرائيلي على ر�صد و�إف�شال غالبية العمليات التي ُخطط
ل�ه��ا ،ن��اه�ي��ك ع��ن ال�ع�ق��اب ال���ش��دي��د وال�ث�م��ن ال�ب��اه��ظ ال��ذي
تدفعه �أ�سر املنتحرين واملجتمع .وي�ضيف الكاتب �أن �سبب
بداية العمليات االنتحارية �سنة  1992وتوقفها �سنة ،2005
هو طرد  450نا�شطاً من حما�س واجلهاد �إىل مرج الزهور يف
لبنان �سنة  1992ولإف�شال اتفاقيات �أو�سلو ل�سنة  1993التي
متت بني (م .ت .ف) و�إ�سرائيل .وعن �سبب امل�شاركة فيها
يتبنى الكاتب وجهة النظر الإ�ست�شراقية -دون االك�تراث
ملا قاله حمدثوه -فيعزيها �إىل املكاف�أة املالية التي حت�صل
عليها عائلة املُنتحر والوعد باجل ّنة و�أنهار الع�سل واحلليب
فيها .ويف النهاية يخل�ص �إىل ال�ق��ول ب ��أن ه��ذه العمليات
حتولت �إىل «انتحارية» فقط دون �أي هدف �سيا�سي �أو ديني
(�ص.)170 -153 :
يف الف�صل ال�ساد�س -فتح -ال�سفينة التي تغرق يقول الكاتب
�أن فتح هي العمود الفقري ل�ـ(م .ت .ف) التي تعترب ج�سم
احلركة الوطن ّية الفل�سطينية .ثم يخربنا عن ن�ش�أتها يف
�ستينيات القرن املا�ضي وبدايات �ضعفها ب�سبب ن�شوء حركات
املقاومة الإ�سالمية واتفاقية �أو�سلو حني «تال�شى كثرياً
املا�ضي املتوهج ل �ـ(م .ت .ف) يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ويذكر
�أن احل��رك��ة ال��وط�ن� ّي��ة الفل�سطين ّية ب��ات��ت يف �أزم ��ة عميقة
وجوهرية� ،إىل درجة اخلطر الوجودي .هنالك �أ�سباب عدّة،
لكن ح�سب فهمي �إن امل�شكلة ذات الأه�م�ي��ة ال�ك�برى التي
تتعامل معها حركة فتح هي الأيديولوجيا واحللم اللذان
و�صال �إىل طريق م���س��دود» .ويف النهاية يقتب�س م��ن �أح��د
الفتحاويني �أقوا ًال ال ميكن لأحد نفيها �أو ت�أكيدها « »...ماذا
�سيح�صل غ��داً؟ �إذا مل تعرتف ب��ي ،م�ستقبلنا وم�ستقبلكم
�سيكون �أ�سود ،يف كل حلظة من املمكن �أن يتغري �شيء هنا»
(�ص.)196 -171 :
ي�شتهر ال �ك��ات��ب (ح ��ام ��و) ك��ون��ه �أب� ��رز ال�صحفيني ال��ذي��ن
يغطون خميمات الالجئني ولعالقاته العميقة والوثيقة
مع كل الأطراف :االحتالل ،الأجهزة الأمنية الفل�سطين ّية،
امل�سلحني يف املخيمات وال�ق��ادة والنا�س ال�ع��ادي�ين .ي�ستهل
الف�صل ال�سابع -خميمات الالجئني� -أزقة الغ�ضب بالقول
«�إن خميمات الالجئني هي القلب الناب�ض لل�صراع» .ثم
ي�صف الب�ؤ�س والفقر بالقول« :الإح�سا�س العام «فيها» هو
بالفقر والإه �م��ال» .وي�ق��وم بتغطية �أح ��داث املخيمات بناء
على طلب امل�سلحني �أحياناً لتغطية ن�شاط �أو عر�ض م�شكلة
لهم مع ال�سلطة الفل�سطينية �أو مواجهة مع �إ�سرائيل .كما
�أن��ه يبادر �إىل �إع��داد تقارير حول موا�ضيع يحجم الإع�لام
الفل�سطيني وال�ع��رب��ي اخل��و���ض فيها م�ث��ل الأ��س�ل�ح��ة غري
ال�شرعية ،وال�صدامات املُ�سلحة مع �أج�ه��زة �أم��ن ال�سلطة،
وال�صدامات بني عنا�صر حما�س وفتح .وينقل عن �أبي �صالح

احلياة يعي�شون على هام�ش املجتمع متلحفني بعارهم ،وقد
هرب بع�ضهم �إىل الداخل املحتل  1948وهناك �شنّ الأهايل
حرباً �شعواء �ضدهم .كذلك يرف�ضهم اليهود؛ من يحب
خائن �شعبه؟ وينقل عن �أبي �أكرم �أن ن�صف البغايا يف املناطق
الفقرية يف (تل� -أبيب) عرب ّيات .ثم ي�سرد الكاتب (حامو)
بع�ض جرائم العمالء و�أ�شهرها ت�سليم خلوي مفخخ �إىل
املهند�س يحيى ع ّيا�ش ( )1996 -1966الذي كان م�س�ؤو ًال عن
�إعداد الأحزمة النا�سفة يف حركة حما�س .ويلخ�ص بالقول
�أن العمالة التي يتحدث عنها لي�ست العمالة التقليدية التي
تعرفها الأمم وال�شعوب ،وي�صفها بعمالة بنيو ّية «تبد�أ من
فوق ،على جمتمعني مي�سك الواحد برقبة الآخر ،وهي غري
قابلة للح ّل» (�ص .)254 -225 :لكن اليهودي ميكنه خنق
العربي.
يف الف�صل الأخ�ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب -ال�ع��ودة �إىل  -87تلخي�ص
امل�سرية ي�شرح الكثري عن ال�صعوبات والعقبات التي يواجهها
الفل�سطينيون اب�ت��دا ًء من االنتفا�ضة الأوىل التي اندلعت
يف دي�سمرب  1987ومواجهة �إ�سرائيل لها بالقمع والتقتيل
وال�سجن وم�صادرة الأرا�ضي ومنع العمل يف داخل فل�سطني
� 1948إىل اتفاق �أو�سلو ال��ذي مل ي�ستجب �إىل احل� ّد الأدن��ى
م��ن امل�ط��ال��ب الفل�سطينية ب��إق��ام��ة دول ��ة لهم ب�ج��وار دول��ة
�إ��س��رائ�ي��ل وتقطيع �أوا� �ص��ر ال�ضفة وغ ��زة مب�ئ��ات احل��واج��ز
مت تتويجها باجلدار الفا�صل بني مناطق الأر���ض املحتلة
 1967و 1948وحتويلها �إىل جيتوات باتت احلياة فيها �أ�شبه
ب�سجن كبري .ويف النهاية يخل�ص الكاتب (حامو) �إىل ما
يلي« :احلقيقة هي �أن غالبية الفل�سطينيني يريدون العودة
�إىل �سنة « 87قبل االنتفا�ضة الأوىل»� ،إىل واقع تلتحم فيه
املناطق «املحتلة  »1967ب�إ�سرائيل حتى يعود ق�سما البالد
وي�صبحان واح ��داً» (���ص .)284 -255 :بهذا امل��وق��ف ينهي
الكاتب كتابه ت�أكيداً ملا ذكرته يف املقدمة �أال وهو م�صادرة
ال���ص��وت الفل�سطيني وزرع ال���ص��وت الإ��س��رائ�ي�ل��ي مكانه.
فالعودة �إىل و�ضع ما قبل  1987هي عودة ال�سيادة اليهودية
على فل�سطني دون رتو�ش �أو مواربة ليعود االحتالل مبا�شراً
على كل فل�سطني ولرمبا جعله �أبد ّياً.

من خميم قلنديا �شمايل مدينة القد�س ب�أن «الفل�سطينيني
ه��م ي�ه��ود ال�ع��امل ال�ع��رب��ي لأن�ه��م «�أق�ل� ّي��ة م �ط��اردة تعمل يف
ويلخ�ص املوقف الفل�سطيني من اللجوء
ظ��روف �صعبة».
ّ
باقتبا�س ما يقوله �أب��و حميد من خميم الأم�ع��ري جنوبي
مدينة رام اهلل بالقول« :حتى تفهموا �أنتم الإ�سرائيليون
ب�أننا مت�ساوي احلقوق وت�سمحوا لنا بالعودة �إىل بيوتنا.
دون ّ
حق العودة لن يكون هناك حل .هذه كرامتنا ،الرتاث،
الدين ،ويف الأ�سا�س الهوية» (�ص .)224 -197
يخ�ص�ص الكاتب الف�صل الثامن للحديث عن �أكرب اجلرائم
التي يقرتفها االحتالل ّ
بحق النا�س العاديني بتحويلهم �إىل
ح�صان طروادة ومكمن مقتل ال�شعب الفل�سطيني -العمالء-
يعي�شون بني عاملني .يق ّر بالعدد الهائل من العمالء الذين
جندهم االحتالل لأ�سباب �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية
و� �ص �ح � ّي��ة و�أخ�ل�اق �ي ��ة ومل ي �ت�رك � �س �ب �ب �اً �إال وا��س�ت�خ��دم��ه
لتجنيدهم .وينقل عن العميل �أبو �أك��رم الرجوب من دورا
اخلليل قوله ب�أن هناك خم�سة مناذج من العمالء :الذين
ي�شعرون �أنهم �أقرب �إىل �إ�سرائيل؛ الذين ف�شلوا يف حياتهم
ورف�ضهم املجتمع الفل�سطيني؛ و«الطماعون» الذين يحبون --------------------------------
املال؛ و�أنا�س «عاديون» جتاوزوا الأخالق املتعارف عليها «على •الكتاب :على السطح -الفلسطينيون:
خلفية خيانة زوجة ،ممار�سة املر�أة اجلن�س قبل الزواج� ...أو نظرة من الداخل
�سفاح حمارم .كاتب هذا املقال ر�صد قبل � 30سنة  21عمي ً
ال •المؤلف :أوهاد حامو
بينهم � 19أدان�ه��م املجتمع ب�سفاح امل�ح��ارم!» ومن��وذج اجليل •إصدار :كيتر ،مستعمرة بن شيمن
ِ
ال�شاب الذي ينخرط يف حركات املقاومة والن�شاط ال�سيا�سي
•سنة اإلصدار2020 :
ال��ذي ب��ات هدفاً هاماً لإ�سرائيل .يتلقى العميل �أب��و �أك��رم
حماية خا�صة من قوى الأمن الفل�سطينية عندما يزور �أهله •عدد الصفحات 296 :صفحة باللغة
يف دورا ب�صفته ابن �إح��دى العائالت الكبرية والقوية .من العبرية.
املعروف �أن املقاومة قتلت املئات من العمالء وتعامل �سلطة
* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم
�أو�سلو بع�ضهم معاملة عادية ،والذين ظلوا منهم على قيد
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