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فهد أسود :قصة حياة رءوبين أبرجيل
ٌ
تمار فيرتا  -زهايف

أحمد أشقر *
تعترب ال�سرية الذاتية م�صدر ًا هام ًا من م�صادر الت�أريخ والتاريخ ،لأنَّ معا�صري و�صنّاع الأحداث التاريخية هم �أف�ضل ُكتّابها ُ
و�ش ّراحها ،والكتاب الذي بني �أيدينا
هو واحد من هذه امل�صادر الغائبة عادة �ضمن الأدبيات العرب ّية التي قلما تنقل ما ُيحيط ب�إ�سرائيل ويجري فيها من �أحداث داخلية ،وال يعتربها علم الت�أريخ
واالجتماع العرب ّيني وال�سيا�سيني ذات �أهمية كربى.
يعترب (رءوب�ي�ن) �أو (روب�ي�ن) -كما يناديه معارفه والنا�س-
واح��دا من �أه��م م�ؤ�س�سي وقيادات حركة الفهود ال�سود التي
ن�ظ� ّم��ت اح�ت�ج��اج��ات ال�ي�ه��ود ال���ش��رق�ي�ين � �ض � ّد ��س�ي��ا��س��ة دول��ة
�إ�سرائيل الأ�شكنازية يف �سنة  .1971والكتاب امل�شار �إليه يتحدث
عن �سرية (روبني) ومواقفه بدقة بالغة يف قالب �أدبي ي�شبه
الروايات الت�سجيل ّية .و�س�أقوم بعر�ضه عن طريق حتقيبه �إىل
فرتات وحمطات تاريخية خمتلفة يربز فيها ال�صراع الإثني
يف (�إ�سرائيل) مُعلقاً عليها و�شارحاً لها بناء على معرفتي بهذا
ال�صراع الذي اطلعت على �أدبياته منذ مطلع ثمانينات القرن
املا�ضي.
(دي .دي .تي) يف حيفا
يتذكر الطفل (روب�ي�ن) امل��ول��ود يف ال��رب��اط �سنة  1946حياة
م�ستقرة دون ت��وت��رات م��ع ج�يران��ه ال�ع��رب ،حيث ك��ان وال��ده
يعمل يف �صيانة بيوت الفرن�سيني ،إ���ض��اف��ة لكونه م��ن رواد
احلفالت التي كانت تقيمها زهرة الفا�س ّية ،مطربة يهودية
كانت تغني يف ق�صر امللك حممد اخلام�س .وعرف �صدفة �أن
عمته (�أ�ستاريا) ،ع�ضوة يف حركة �صهيونية �سر ّية رتبت �أمر
هجرة العائلة (واليهود) �إىل فل�سطني .ومت نقلهم �س ّراً من
الرباط �إىل اجلزائر ،وفيها التقى لأول مرة مبندوبي الوكالة
اليهودية الذين حتدثوا مع والده «بق ّلة �أدب» .دام االنتظار يف
اجلزائر �أكرث من �سنة (�ص  .)39 -9وفيما بعد يف (�إ�سرائيل)
�ستتحول زه ��رة ال�ف��ا��س� ّي��ة �إىل رم ��ز م��رك��زي يف �أدب اليهود
املغاربة ،حتديداً عند ال�شاعر ( إ�ي��ري��ز بيطون) ال��ذي تعرف
عليه (روبني) يف خ�ضم احتجاجات حركة «الفهود ال�سود».
وم��ن اجلزائر مت نقلهم �إىل (ت��ول��وز) بفرن�سا جللبهم فيما
بعد �إىل «الأر� ��ض املقد�سة» .وه�ن��اك ج��اءت ف ّ�لاح��ة فرن�س ّية
عر�ضت على اليهوديات العمل معها يف قطاف الأر�ضي �شوكي.
رف�ضت الن�ساء �إال وال��دة (روب�ين) قائلة «يجب �شراء �أحذية
ومالب�س للأبناء» .ورغم معار�ضة زوجها ،بد�أت (�أم روبني)
بالعمل خ��ارج املنزل لأول م��رة يف حياتها (���ص  .)46 -40ما
ح��دث ل �ـ(�أم روب�ي�ن) يف (ت��ول��وز) مقدمة مل��ا �سيحدث جلميع
املهاجرات ال�شرقيات يف فل�سطني .مع الوقت حت ّول امل�صطلح:
« َم ُّر ِّكو ّية»� ،أي امر�أة مغربية (و�ضيعة)� ،إىل �شتيمة بني العرب
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واليهود يف فل�سطني.
مت نقلهم من (تولوز) �إىل ميناء (مار�سيه) ،وبعدها �إىل ميناء
حيفا .قبل نزولهم من الباخرة ارتدت عائلة (روبني) مالب�س
العيد .لكن فرحتهم بالو�صول �إىل «الرتاب املقد�س» مل تدم
�سوى حلظات داهمهم بعدها رجالن يلب�سان مالب�س بي�ضاء
ّ
ور�شوهما مبادة بي�ضاء .كان ذلك يف �أيار �سنة �( 1950ص -47
 .)51فيما بعد َع َرف املهاجرون اليهود �أن هذه املادة عبارة عن
مبيد ح�شرات يدعى (دي .دي .تي)� ،سيتحول فيما بعد �إىل
عالمة على احتقار ال�صهيون ّية الأ�شكنازية لليهود ال�شرقيني.
يف امل�صرارة
مت �شحن العائلة من ميناء حيفا �إىل م�ستعمرة (بردي�س حانه)
�إىل اجل�ن��وب م��ن حيفا ،و�إ�سكانهم يف مع�سكر م� ؤ�ق��ت يدعى
(معرباه) .هناك ُ�صدم املهاجرون من تدين م�ستويات العي�ش،
وال�سكن واخلدمات العامة �إىل درجة «رغبة بع�ضهم بالتقي�ؤ»،
فالأر�ض املقد�سة بدت لهم «جهنم» .ا�ضطر الرجال للعمل
يف امل�ي��اوم��ات ال�شاقة التي مل يعهدوها يف امل�غ��رب مب��ا فيهم
(�أب��و روب�ين) ال��ذي ب��د�أ يعمل بتعبيد الطرق .من (املعرباه)
حي امل�صرارة يف القد�س وتوطينهم
مت «تهريب» العائلة �إىل ّ
يف بيوت الالجئني العرب .حينها ع ّلق (روبني) مت�سائ ً
ال« :يف
البداية هربنا من املغاربة ،بعدها من اجلزائريني ،بعد ذلك
من الفرن�سيني والآن من اليهود الإ�سرائيليني ...هل كلهم
�أع��دا ؤ�ن��ا؟ م��اذا فعلنا لهم؟»� .أفرغتهم ال�شاحنة يف امل�صرارة
�أمام منزل لعائلة عرب ّية مت طردها �أثناء حرب  ،1948و�سرعان
ما فهموا �أن امل�صرارة عبارة عن مركز دفاع عن مركز املدينة
«الأ�شكنازي» .فيها أُ��سكنت العائلة يف غرفة واحدة ببيت مكون
من طابقني أُ��سكنت فيه عدة عائالت .يف هذه املرحلة ،ا�ضطر
الطفل (روبني) ابن ال�سابعة لبيع طوابع الربيد التي جمعها
عربي
يف امل�غ��رب و��ش��راء بع�ض الكتب خب�أها يف زاوي ��ة ببيت ّ
مهجور .وعندما اكت�شف مدير مدر�سته «مكتبة» (روب�ين)
�ضربه لأنه اعتقد �أنه �سرق الكتب .هرب (روبني) من املدر�سة
ومل يعد �إليها .يف امل�صرارة مت ج� ّز �شعره و َر َه�م��ت املمر�ضة
ر�أ�سه مبادة حارقة �ضد احلزاز «�أكرث �إيالما من ل�سعة مليون
نحلة» ،ثم قام «�سفاحون» وو�ضعوا ر�أ�سه داخل قبعة (�ص -52

 .)74هنا بد أ� (روبني) وال�شرقيون يدركون �أن جنة ال�صهيونية
امل��وع��ودة يف فل�سطني حتولت �إىل «جهنم» .و�أُ�ضيفت ق�ضية
رهم ر�ؤو�سهم مب��ادة �ضد احل��زاز �إىل حادثة ّ
ر�شهّم بالـ(دي.
دي .تي) يف حيفا .كان بقا�ؤهم يف امل�صرارة � 5 -4سنوات عبارة
ال�سلم االجتماعي االقت�صادي
عن تثبيت حالهم ومكانتهم يف ُّ
حتت م�ستوى الأ�شكناز .فيما بعد �أ�سكنتهم الدولة يف �أحياء
وم�ستعمرات ثابتة يف جنوب �شرق و�شمال فل�سطني كي يكونوا
مبواجهة دائمة مع العرب -كما �سرنى الحقاً.
مثلما عاملونا هناك« ...يف �أملانيا الناز ّية»]
ا�ضطر (روب�ي�ن) ووال��دت��ه للعمل يف بيوت �أغنياء الأ�شكناز،
الذين نظروا �إليهما بعني ّ
ال�شك والريبة .ومل ميكنهما الأجر
كاف للأ�سرة ،لذا كان
ال�ضئيل الذي تقا�ضياه من �شراء طعام ٍ
ينام �أف��راده��ا ج�ي��اع�اً .ك��ان مولعاً ب�ق��راءة (ت�شارلز ديكينز)
الذي حتدث عن الفقر يف لندن �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر.
حني بلغ (روب�ين) الثانية ع�شرة من عمره ،كان يعمل يف كل
�شيء ممكن �أن يُربح فل�ساً مل�ساعدة العائلة .نتيجة العتقاالته
املتكررة مت �إر�ساله �إىل العاملة االجتماعية (ليئه هولت�سر)
التي كتبت �أنها �ستفعل كل ما يف و�سعها كي ال يتم �إدخاله �إىل
�سجن الفتيان اجلنائيني( .هولت�سر) ،الناجية من املحرقة
الناز ّية ،تعاطفت مع (روب�ين) وك�شفت له �أنها عوملت مثله
يف �أملانيا النازية ،وكتبت يف ملفه ما يلي�« :إذا وا�صلتُ احلديث
مع ر� .أبرجيل �س�أمتكن من كتابة بحث ق ّيم ينفي ادع��اءات
عميد كل ّية الرتبية يف اجلامعة� .أنا مت�أكدة �أنه مل يتحدث مع
فتى ممن يكتب عنهم� .أنا مت�أكدة �أنه مل ي�سمعهم .مل يُ�ص ِغ
لهم .مل يولدوا �أقل ذكا ًء وجناحاً من الأوالد الآخرين .هناك
من اهتم جلعلهم هكذا» .وقالت ذات مرة« :نعام ُل «الدولة»
القادمني من الدول العربية مثلما عاملونا هناك« ...يف �أملانيا
النازية» .عندما تيقنت �أخته الكربى (�أوديت) �أن بقا َء �أخيها
يف امل�صرارة واعتقاالته املتكررة من قبل ال�شرطة �ست�ؤدي به
�إىل ال�سجن وعامل الإجرام ،مت �إر�ساله �إىل (كيبوت�س) ليحظى
برعاية �أف�ضل (�ص  .)164 -94هذه املحطات و�إن كانت مكثفة
ف��إن�ه��ا ه��ي ال�ت��ي �صاغت وع��ي (روب �ي�ن) �إىل يومنا ال��راه��ن،
و�أف�ه�م�ت��ه �أن دول ��ة �إ��س��رائ�ي��ل م�ك��ون��ة م��ن الأ� �س �ي��اد الأ��ش�ك�ن��از
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والعبيد ال�شرقيني ،وم��ن أ�ج��ل الق�ضاء على ه��ذه الو�ضعية
يجب على ال�شرقيني �أن يخو�ضوا �صراعهم �ضد الأ�شكناز.
ع�صيان وادي ال�صليب
يف ( )1959 .7 .8اندلعت مظاهرات من قبل مهاجرين يهود
�أ�سكنتهم �إ��س��رائ�ي��ل يف ح � ّ�ي وادي ال�صليب ال�ع��رب��ي بحيفا،
احتجاجاً على الب�ؤ�س واجل��وع� .سرعان ما انت�شرت وتو�سعت
�إىل م�ن��اط��ق أ�خ � ��رى ،ويف امل �� �ص��رارة ان��دل �ع��ت م��واج �ه��ات مع
ال�شرطة مل تكن مب�ستوى عنف وادي ال�صليب ،كان (روبني)
�أحد حمركيها (�ص  .)169 -165نتيجة لهذا الع�صيان قامت
ال��دول��ة ببع�ض الإ��ص�لاح��ات حل��ال�ه��م ،ال ��ذي ال ي ��زال ي�شكل
املحطة الأوىل من حمطات ال�صراع الإثني يف �إ�سرائيل.
حركة الفهود ال�سود
بعد ع��دوان حزيران  1967واحتالل القد�س �سارع (روب�ين)
لزيارة �صديقه القدمي �إ�سماعيل بيتوين ال��ذي افتتح فيما
بعد ه��و وعائلته ثالثة م�ق��ا ٍه ف�أ�صبح زب��ون�اً دائ�م�اً عندهم،
و� �س��رع��ان م ��ا دخ ��ل ع��ام��ل آ�خ ��ر ع�ل��ى ال �� �ص��راع الأ� �ش �ك �ن��ازي-
ال�شرقي ،وه��و العمال العرب الذين ب��د�أ امل�شغلون الأ�شكناز
ي�ستخدمونهم ب�أجر �أقل من �أجر اليهودي ال�شرقي .عندما
تزوج (روبني) من (رينا) �سكنا يف تخ�شيبة بامل�صرارة ف�ساعده
�إ�سماعيل مباله وعمل �أ��ص��دق��ا�ؤه بفتح ب�سطة تعتا�ش منها
عائلته .بعد ثالث �سنوات ب��د�أت الدولة ببيع بيوت امل�صرارة
العربية للمقاولني وجتار العقارات اليهود فطردت ع�شرات
العائالت ال�شرقية منها .فهم (روبني) و�أمثاله �أن م�صريهم
الطرد من امل�صرارة التي انطلقت منها �أول مظاهرة احتجاج
للفهود ال�سود يف ( )1971 .3 .3قالت عنها ال�شرطة �أن هذه
االحتجاجات �ستوحد �أحياء وم�ستعمرات الفقر يف الدولة،
وه ��ذا م��ا ح�صل .ك��ان (روب �ي�ن) أ�ح ��د منظميها وع�ضو وفد
احلركة الذي اجتمع برئي�سة احلكومة (جولدا مئري) ،التي
و�صفتهم ب�أنهم «م�ش لطفاء» ف�أ�صبح هذا الو�صف ماث ً
ال يف
الأدبيات عن الفهود ال�سود .ويف ( )1971 .5 .8اندلعت موجة
احتجاجات ثانية �شاركت فيها جماميع �أخرى ت�ضامناً معهم.
واجهت ال�شرطة هذه الأح��داث مثل ع�صيان وادي ال�صليب
بالقمع واالعتقاالت ومطاردة الن�شطاء .وب�سبب اجلوع قامت
جمموعات من الفهود ال�سود بـ»�سرقة» احلليب واخلبز من
احل��وان�ي��ت وامل�خ��اب��ز لتوزيعها ع�ل��ى اجل �ي��اع م��ن ال�شرقيني
(�ص  .)245 -170بعد هذه االحتجاجات عملت الدولة على
بع�ض الإ�صالحات �إال �أنها مل تكن كافية لأن الفروقات بني
الأ�شكناز وال�شرقيني باتت بني ّوية .يف بحثه «لي�سوا فا�شلني
ب��ل مُف�شلني :ال�شرقيون والأ��ش�ك�ن��از يف إ���س��رائ�ي��ل» -حتليل
اج�ت�م��اع��ي وحم ��ادث ��ات م��ع ن���ش�ط��اء ون��ا��ش�ط��ات 1981 ،ي��ؤك��د
الباحث (�شلومو �سفري�سكي)� ،أن يف �إ�سرائيل ثالثة م�سارات
منف�صلة حتددها بُنية ال ميكن اخرتاقها تبد�أ من الأ�سفل:
ال �ع��رب ،ث��م ال���ش��رق�ي��ون ،والأ��ش�ك�ن��از ال��ذي��ن ي�سيطرون على
الرثوات.
حماولة الق�ضاء على (روبني)
ب�ع��د ت�ل��ك الأح � ��داث ع��ا���ش (روب �ي�ن) «��س�ب��ع ��س�ن��وات ���سِ �م��ان».

تبعتها «ال�سبع العجاف» بعدما اعتقلته ال�شرطة (وثالثة
م��ن �إخ ��وت ��ه ،ح�ي��ث ق�ضت املحكمة ب�سجنهم ع ��دة ��س�ن��وات).
وبالنتيجة مت �إب �ع��اده �إىل حيفا مل��دة �سنة ،ف�خ��رج م��ن هذه
التجربة حمطماً ي��رت��اب منه ك��ل م��ن ي ��راه م��ن ال�شرقيني
ومدمناً على املخدرات ُفطِ م عنها �أثناء رحلة عالج بفرن�سا.
وال يزال يعي�ش يف القد�س ،حيث يحا�ضر عن الن�ضال ال�شرقي
وي�ساعد �أ�صدقاءه بح ّل م�شاكلهم اليومية (�ص .)271 -246
ا�ستخدمت ال��دول��ة �ضدهم �سالح امللفات اجلنائية لغالب ّية
�أبناء اجليلني الأول والثاين منهم ،مما حرمهم من االندماج
والعمل يف م�ؤ�س�ساتها.
عرب �ضد العرب
ً
ال تزال ال�صهيونية تدعي �إقامة دولة �إ�سرائيل وطنا لكل يهود
العامل .لذا يُطرح ال�س�ؤال :مل��اذا ال ت��زال الدولة الأ�شكنازية
تعاملهم على هذا النحو؟
ب ��ات وا��ض�ح�اً م��ن م��ذك��رات رواد ال�صهيونية و إ���س��رائ�ي��ل �أن
«ال�ي�ه��ود ال �ع��رب» -كما ي�سمونهم -مل يكونوا يف احل�سابات
ال�صهيونية قبل حمرقة اليهود يف احل��رب العامل ّية الثانية.
لكن بعدها مت ا�ستجالبهم على عجل دون ا�ستعداد و إ�ع��داد
م�سبقني .وحتى نهاية ثمانينيات القرن املا�ضي مت التعبري
ع��ن ه��ذه احل��ال��ة ب �ن��وادر �شعب ّية م�ث��ل� :أح���ض��روا العراقيني
ك�ق�ط��ع غ �ي��ار ل�ل�غ��رب�ي�ين ،وامل �غ��ارب��ة ل�ل�ع��راق�ي�ين ،واليمنيني
للعراقيني ،والأثيوبيني لليمنيني.
مت توطني اليهود ال�شرقيني يف املناطق املحاذية لأحياء عرب
 48يف القد�س وي��اف��ا وال�ل��د وال��رم�ل��ة ،وامل�ستعمرات املحاذية
لقطاع غزة يف اجلنوب ،وغور الأردن واجلليل الأعلى .ويو�ضح
�أحد أ�ب��رز منظري الفهود ال�سود (كوخايف �شيمي�ش) ال�سبب
بقوله« :ي�شكل ال�شرقيون رافعة معادية للعرب� .إذا كان اجلزء
الأكرب من ميزانية الدولة موجهاً �إىل ال�صراع الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني والدول العرب ّية ،فمن الوا�ضح �أن الكثري من �أبناء

ال�شبيبة و�سكان ال�ضواحي «اليهود ال�شرقيني» �سيحاولون
االندماج يف امل�ؤ�س�سة الأمن ّية .وبالفعل ،يخدم الكثري من
ال�شرقيني يف اجلي�ش وال���ش��رط��ة ك�ض ّباط �أو يف اخلدمة
ال��دائ�م��ة يف ال�شرطة ،ويف م�صلحة ال�سجون و«امل�ؤ�س�سات
الأمن ّية» .من يتابع هذا امللف ميكنه مالحظة ما يلي :يف
ال�ستينيات ك��ان اليهود ال�شرقيون يف منطقة م�ستعمرات
غ��ور الأردن ه��دف�اً لعمليات الفدائيني ال��ذي��ن ت�سللوا من
الأردن ،ويف الثمانينيات -الت�سعينيات ه��دف املقاومة من
لبنان يف اجلليل الأع �ل��ى ،وب�ع��د االن���س�ح��اب م��ن غ��زة �سنة
 2005حت��ول��وا �إىل ه��دف ��ص��واري��خ امل�ق��اوم��ة م��ن غ ��زة .بدا
هذا �أكرث و�ضوحاً يف املواجهة الأخرية (� 21 -10أيار )2021
عندما كثفت املقاومة ق�صف م�ستوطنات جنوب فل�سطني
بال�صواريخ الأمر الذي اعتربه املحللون الإ�سرائيليون �أكرث
النقاط �ضعفاً يف اجلبهة الداخلية للكيان.
ت�ق��ول ال�ب��اح�ث��ة ال�ي�ه��ودي��ة ال�ع��راق�ي��ة (حبيبة ��ش��وح��ط) �أن
العرب هم ال�ضحايا املركزيون للنكبة و�أن اليهود ال�شرقيني
هم ال�ضحايا الثانويون لها .قمعتهم ال�صهيونية الأ�شكنازية
ف�أق�صت اليهود العرب منها ،من خالل الق�ضاء على الثقافة
ال�شرقية اليهودية .وهنا ُيطرح �س�ؤال :ملاذا مل يتفق العرب
وال�شرقيون على ن�ضال م�شرتك �ضد امل�ؤ�س�سة الأ�شكنازية؟
يف �سبعينيات القرن املا�ضي �أوكلت (م .ت .ف) ملف اليهود
ال�شرقيني �إىل حممود ع ّبا�س (�أبو مازن) الذي �أ�صبح فيما
بعد ،رئي�س ال�سلطة الفل�سطين ّية ،وفقط! �أما عرب  48فقد
�سيطر احل��زب ال�شيوعي الإ�سرائيلي على �ضبط �إيقاعهم
ال�سيا�سي (الن�ضايل) ،ال��ذي اعترب ال�صراع طبق ّياً ولي�س
�إثن ّياً .فيما بعد �ض ّم �إىل قائمته االنتخابية بع�ض ال�شرقيني،
وف �ق��ط! (روب �ي��ن) ��ش�خ���ص� ّي�اً غ��ا��ض��ب ج ��داً ع�ل��ى ال �ق �ي��ادات
العربية لأنها مل تتجاوز القيادة اليهودية الأ�شكنازية يف
احلزب ال�شيوعي ،ويف الذكرى ال�ستني للنكبة� ،سنة ،2008
�أ�صدر بياناً طالب فيه �إعادة الالجئني العرب �إىل فل�سطني،
و�إع��ادة املجلوبني اليهود ال�شرقيني �إىل �أوطانهم العربية،
عندها �سيعود اليهود الأ�شكناز �إىل �أوطانهم ،ونبقى نحن
العرب واليهود العرب يف البالد لبناء حياة ج��دي��دة -كما
ي�ؤكد دائماً.
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