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ا�ضطرابات معان :هل و�صل
«الربيع العربي» �إلى الأردن؟
} حميدي العبدالله
تجاهل اإلعالم العربي األحداث التي تشهدها
مدينة معان األردنية ،على رغم أن هذه األحداث
ال تختلف كثيرا ً عما جرى ويجري في دول أخرى
مثل سورية ومصر وتونس وليبيا قبل إسقاط
ن��ظ��ام ال��ق��ذاف��ي .وواض���ح أن التجاهل اإلعالمي
ألح��داث معان لم يكن وليد الصدفة ،فثمة دول
ع��دة تتقاطع مصالحها ورؤيتها لما يجري في
عاصمة المنطقة الجنوبية من األردن ،والسيما
لجهة األمل بوقف هذه األحداث والسيطرة عليها
من قبل السلطات األردنية .فالدول الغربية ودول
الخليج ت���رى أن االس��ت��ق��رار ف��ي األردن يخدم
مصالحها ،الدول الخليجية ترى أن األردن يشكل
سياجا ً يحميها م��ن تدفق المسلحين ،ال سيما
أولئك الذين يناهضون األنظمة العائلية الحاكمة،
والسعودية في مقدم هذه األنظمة المتضررة من
غياب االستقرار في األردن ،أو حصول تغيير في
طبيعة النظام ألن األردن يشترك مع السعودية
بحدود برية واسعة نسبياً.
أم���ا ال����دول ال��غ��رب��ي��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا ال��والي��ات
المتحدة ،فإنها ترى باالستقرار في األردن حاجة
ملحة لحماية خط وق��ف إط�لاق النار مع الكيان
الصهيوني على ام��ت��داد جبهة الضفة الغربية
التي يصل طولها إل��ى ح��وال��ى  650كيلومتراً.
وأي اضطراب في األردن قد يحمل معه إمكانية
خلق بيئة يستفيد منها الالجئون الفلسطينيون،
بالتالي يمكن أن تشكل م��م��را ً وم��ع��ب��را ً ألعمال
فدائية للضغط على ق��وات االح��ت�لال في الضفة
الغربية.
أما سورية والعراق ،وهما جارا األردن اللذان
ذاق��ا األمرين ج��راء احتضان األردن للجماعات
التكفيرية المتطرفة ،فإنهما ال يريدان أيضا ً أن
ي��ت��ح��ول األردن إل���ى ق��اع��دة وم��ع��ق��ل للجماعات
اإلرهابية ،على رغم تقاعس السلطات األردنية
في مواجهة الجماعات المتطرفة ،وتح َّول األردن
اآلن تحت تأثير ضغط ال��دول الخليجية والدول
الغربية إلى داعم لوجستي للجماعات التكفيرية
المتطرفة للقيام بالكثير من األعمال اإلرهابية في
سورية والعراق .تقاطع المصالح والرؤى الذي
يتالقى عند ضرورة أن ال يتقوض االستقرار في
األردن هو الذي يفسر تراجع االهتمام اإلعالمي
بما يحدث اآلن في معان ،ولكن هذا التجاهل ال
يلغي أهمية ومستوى تأثير ه��ذه األح��داث على
الوضع في األردن ،بالتالي التداعيات التي يمكن
أن يتركها على الوضع في المنطقة وتحديدا ً في
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الدول المجاورة لألردن.
وفي هذا السياق يمكن اإلش��ارة إلى المسائل
المهمة التالية:
أوالً ،مدينة معان كانت دائما ً حاضنة لتحركات
شعبية أفضت إلى «ربيع أردن��ي» حقيقي وليس
مثل الربيع العربي الحالي ،حدث هذا في نهاية
عقد الثمانينات عندما شهدت مدينة معان التي
ك��ان��ت ف��ي ال��س��اب��ق معقالً للنظام أول انتفاضة
شعبية ،وك��ان��ت ه��ذه االن��ت��ف��اض��ة رب��ي��ع��ا ً أردنيا ً
حقيقيا ً ألنها:
كانت تعبيرا ً عن إرادة شعبية خالصة ولم يكن
للدول األجنبية ،الخليجية أو الدول الغربية ،أي
دور فيها يشبه ال��دور الذي قامت به هذه الدول
في مصر وتونس وليبيا وسورية والعراق.
أدت ه��ذه االنتفاضة إل��ى إع���ادة إح��ي��اء الحياة
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ف��ي األردن ال��ت��ي ت��وق��ف��ت م��ن��ذ عقد
الستينات ،وتحديدا ً بعد االح��ت�لال اإلسرائيلي
للضفة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ج����زءا ً م��ن المملكة
األردنية.
ثانياً ،لم يكن للجماعات التكفيرية المتطرفة أي
دور في تلك االنتفاضة الوطنية الخالصة ،بالتالي
لم يكن هناك خوف من أن تؤدي هذه االنتفاضة
إل���ى م��ض��اع��ف��ات سلبية م��ث��ل ال��م��ض��اع��ف��ات التي
راف��ق��ت م��ا يسمى «الربيع العربي» ج��راء الدور
ال����ذي اض��ط��ل��ع��ت وت��ض��ط��ل��ع ب��ه ه���ذه الجماعات
التكفيرية.
ثالثاً ،أفضت االنتفاضة إل��ى تغيير سياسي
فعلي ،حتى وإن لم تؤد إلى سقوط النظام ،ولم
تسهم وال ع��ل��ى أي ن��ح��و بتقويض االستقرار
ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د ال���ذي ي��واج��ه أخ���ط���ارا ً وتعقيدات
ك��ث��ي��رة بسبب ع�لاق��ات��ه م��ع ال��ك��ي��ان الصهيوني
والدول الغربية ،واستضافته لماليين الالجئين
الفلسطينيين.
اليوم يصعب تقييم ما يجري في معان على
النحو ذاته الذي كانت عليه انتفاضة معان األولى
في نهاية ثمانينات القرن الماضي ،فثمة أسئلة
مقلقة تطرحها األحداث الجارية في معان:
هل وصل «الربيع العربي» بنسخته المصرية
والليبية والسورية إلى األردن؟
هل ما يجري هو الرد على عدم قيام السلطات
األردنية بعمل حاسم لمصلحة تحالف الدول التي
تستهدف س��وري��ة ،وت��ردده��ا ف��ي فتح حدودها
على مصراعيها على غرار تركيا؟
أين تكمن المطالب الحقيقية لسكان معان ،وأين
يجري استغاللها من قبل الجماعات المتطرفة؟
أسئلة من الصعب اإلجابة عليها ببساطة.

تشير تداخالت المشهد الدولي وإفرازاته
المتشابكة إل��ى درج���ة التعقيد وال��ت��وت��ر الذي
يتجاوز مرحلة الحرب الباردة إلى أن موازين
القوى االستراتيجية على الساحة الدولية تأثرت
باالصطفافات الجيوبوليتيكية الجديدة التي
أفرزتها المواجهة غير المباشرة في أكثر من
بؤرة توتر واضطراب على المستوى العالمي،
ولع ّل ما يحدث في سورية منذ أكثر من ثالث
سنوات كان المسرح األبرز الصطفافات جديدة
لم تتبلور معالمها الختامية بعد ،وه��ذا يفسر
محاولة أنصار المشروع التفتيتي في المنطقة
ف��رض قواعد اشتباك مستحدثة قبل انقشاع
دخان الحرب المفتوحة ،ويبدو أنّ المشرفين
على مركز القيادة وغ��رف العمليات الميدانية
أصبحوا على قناعة بعقم جميع الرهانات التي
انطلقوا منها لتفتيت المنطقة ،وما كان لمثل هذه
القناعة أن تظهر لوال صمود سورية وانكشاف
حقيقة العديد من القطب المخفية في أكثر من
مفصل من مفاصل هذه الحرب ،وبخاصة بعد
افتضاح حقيقة ما أسماه المايسترو األميركي
خطوطا ً حمراء ،عندما هدد أوباما بأن استخدام
السالح الكيميائي خط أحمر يقتضي التدخل
العسكري الخارجي المباشر.

تو ّرط حكومة أردوغان

اآلن ،وبعدما خفت هدير محركات األساطيل
ال��ت��ي ات��ج��ه��ت ن��ح��و ال��ب��ح��ر ال��م��ت��وس��ط لنجدة
اإلره����اب الممنهج ال���ذي ت��م تصديره لتدمير
س��وري��ة ،فتق ّوضت أرك��ان��ه تحت أق���دام رجال
ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال���س���وري ،وب��ع��د االع��ت��راف
األميركي الصريح بالعجز عن التورط في حرب
عسكرية جديدة بشكل مباشر ـ من حق المتابع
المهتم أن يتساءل :لماذا ال يتحرك المجتمع
ال���دول���ي وم��ج��ل��س األم����ن للتحقيق ع��ل��ى أق��� ّل
تقدير في صحة ما تض ّمنته مقالة الصحافي
األميركي المشهور سيمور هرش التي أكدت
أنّ حكومة أردوغان هي التي ز ّودت العصابات
اإلره��اب��ي��ة المسلحة ال��س�لاح الكيميائي الذي
استخدم في آب الماضي في الغوطة الشرقية؟
وكيف يمكن فهم ابتالع األلسن على ما نشره
الموقع األميركي»فيترانز ت����وداي» وتأكيده
أن وزارة ال��دف��اع األميركية ه��ي م��ص��در غاز
السارين ال��ذي استخدم في الغوطة الشرقية،
وق��د سلمته إل��ى حكومة أردوغ���ان التي قامت
ب��دوره��ا بتسليمه لجبهة النصرة الموضوعة
على الئحة اإلره��اب العالمي؟ وقبل هذا وذاك
هل يظن المسؤولون األميركيون أن��ه ال يزال

في إمكانهم خ��داع ال��رأي العام العالمي بعامة
واألميركي بخاصة بعد استطالعات الرأي التي
أجرتها مؤسسات أمريكية وأظهرت نتائجها أن
 % 61من األميركيين الذين استطلعت آراؤهم
يعتقدون أن رئيسهم يكذب عليهم في القضايا
المهمة والحيوية؟ وف��ي ظ��ل ه��ذه التشابكات
غير المتجانسة كيف يمكن فهم السماح لحكام
م��ش��ي��خ��ات ال���غ���از وم��م��ال��ك ال��ن��ف��ط باستمرار
المراهنة على كالب صيد مسعورة وهاربة من
المستنقع السوري الذي قضى على أعداد كبيرة
منها ،في حين يحاول من ال يزال حيا ً الفرار من
م��وت محتم حامالً معه األخ��ط��ار الجدية التي
تهدد األمن واالستقرار في أي مكان تتجه إليه؟
فهل تشهد المرحلة القريبة المقبلة عودة لحديث
المايسترو األميركي عن الخطوط الحمراء ،أم أن
جميع الخطوط على مختلف ألوانها ومسمياتها
انتهت صالحيتها ًبشكل مطلق؟
الدراسة الموضوعية لمواقف القوى الفاعلة
على الساحة الدولية تبين أنه ال يوجد في القانون
الدولي ما يسمى خطوط حمراء أو خضراء ،بل
هناك نصوص واضحة تحكم سياسات الدول
وتحدد مسؤولياتها على نحو دقيق ،وعندما
يتم تجاوزها فإن اآلليات التي يتضمنها ميثاق
المنظمة الدولية كفيلة بمساءلة مع من يخرقون
القانون الدولي واالتفاقيات الموقع عليها من
قبل األسرة الدولية ومحاسبتهم وفق القانون
ال��دول��ي ،ال وف��ق م��ا ي��ق�� ّرره أص��ح��اب ال��رؤوس
الساخنة في هذه الدولة العظمى أو تلك ،وعادة
ما تلجأ الدول المتنفذة إلى رسم خطوط حمراء
على نحو مسبق كي تعطي نفسها مشروعية
خرق القانون الدولي ،على قاعدة أنه تم التحذير
من هذا األمر ،كأن بقية دول العالم تابعة للدولة
ال��ت��ي ت��رس��م ال��خ��ط��وط ال��ح��م��راء وف��ق مزاجها
الذاتي ،والتساؤل ال��ذي يطرح نفسه هنا :من
أعطى هذه الدولة أو تلك حق مصادرة القرار
الدولي أو تنصيب نفسها شرطيا ً دوليا ً لتطبيق
القانون وفقما يفسره ساستها بغض النظر عن
مواقف بقية دول العالم؟ وه��ل يحق للمجرم
ال���ذي تثبت جريمته أن يغيب ال��ق��ان��ون عندما
يريد ،ويستحضر تفسيراته المشوهة للتدخل
ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية ل��ل��دول المستقلة وفق
أهوائه ورغباته؟

المطلوب أجوبة مقنعة

ت��س��اؤالت ع��دي��دة وجوهرية تتطلب تقديم
أجوبة مقنعة ممن استحضروا األساطيل لشن
ع��دوان عسكري ضد الدولة السورية انتقاما ً
منها على جريمة ه��م ال��ذي��ن ارت��ك��ب��وه��ا .وإذا
كانت موازين القوى الدولية تسمح لواشنطن
البقاء بمنأى عن المحاسبة الدولية فهذا ال يعني

السماح لها باستمرار العربدة التي تهدد األمن
واالس��ت��ق��رار الدوليين ،وم��ن ح��ق ك��ل حريص
على القيم اإلنسانية أن يتصور الواقع الجديد
ل��و استطاعت إدارة أوب��ام��ا تنفيذ ش��ن عدوان
عسكري خارجي على سورية بعد استخدام
العصابات اإلرهابية المسلحة غاز السارين في
الغوطة الشرقية في آب الفائت ،وأي حالة كانت
تنتظر منطقة الشرق األوس��ط برمتها؟ إالّ أن
حسابات البيادر تناقضت مع حسابات حقول
أطراف التآمر والعدوان ،وأمام العجز المركب
واالس��ت��ع��ص��اء ال���دول���ي ع���ن إح�����داث اخ��ت��راق
جوهري في االصطفافات الجديدة المتبلورة
على ضفاف الصمود السوري يصبح واضحا ً
فهم أبعاد الموقف األميركي من تحديد ما أسماه
الخط األحمر عبر النقاط اآلتية:
 - 1في آذار  2013استخدمت العصابات
اإلرهابية المسلحة السالح الكيميائي في منطقة
خان العسل وسارعت الدولة السورية لمطالبة
المنظمة الدولية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق
في ذل��ك ،ورغ��م التأخر المتعمد في بدء أعمال
اللجنة وتأخر صدور تقريرها ،إالّ أنه تضمن
تأكيد استخدام ال��م��واد الكيميائية التي أودت
بحياة عشرات المدنيين والجنود في الجيش
العربي السوري ،وكان واضحا ً للمحققين أن
« المتمردين» هم الذين استعملوا الغاز السام،
لكن هذا الموضوع لم يخرج إلى العلن ألنّ أحدا ً
لم يكن يرغب في ذلك.
 - 2حديث أوب��ام��ا ع��ن الخطوط الحمراء
ص��در بعد توافر معلومات موثقة عن امتالك
العصابات اإلرهابية المسلحة المواد الكيميائية،
وبعد قيام بعض تلك المجموعات بنشر بعض
ال��ت��ج��ارب على ال��ح��ي��وان��ات ف��ي منطقة غازي
عينتاب وإل��ق��اء السلطات التركية لقبض على
مجموعة مسلحة وبحوزتها غاز السارين ،وقد
تم التعتيم المتعمد على نتائج التحقيق.
 - 3مقالة سيمور هرش وما نشره موقع
«فيترانز توداي» يؤكد أن إدارة أوباما كانت على
علم بحقيقة من استخدم السالح الكيميائي،
وه���ذا يشير إل���ى أن ح��دي��ث أوب��ام��ا ع��ن الخط
األح��م��ر ك��ان أم��ر عمليات مباشرا ً للمسلحين
الس��ت��خ��دام ال��س�لاح الكيميائي ،ك��م��ا أن���ه أمر
عمليات لبقية األجهزة المعنية لتهيئة ما يلزم،
ومتابعة التنفيذ بدقة تفضي إلى اتهام الدولة
السورية بالقيام بذلك.
 - 4التو ّرط التركي المباشر في هذه الجريمة
وت��س��ري��ب م��ا دار ف��ي االج��ت��م��اع األم��ن��ي الذي
ض ّم أحمد داود أوغلو والمسؤولين األمنيين،
والحديث عن التخطيط لتدخل مباشر وتهيئة
البيئة المطلوبة لذلك يؤكد أن الخط األحمر

الذي تحدث عنه أردوغ��ان حول حماية ضريح
جد مؤسس الدولة العثمانية هو أم��ر عمليات
جديد لداعش وغيرها من العصابات اإلرهابية
المسلحة لتقديم الذريعة التي يحتاجها أردوغان
لتنفيذ عدوانه ،إالّأن تسريب مضمون االجتماع،
وإخفاق الهجوم على كسب في تحقيق األهداف
المرسومة فرض على أطراف التآمر والعدوان
تغيير السيناريو بعد افتضاحه.

محاوالت تبرير العدوان

من كل ما تقدم ،يتبيّن أن الخطوط الحمراء
التي يت ّم تسويقها هي خطوط مسبقة الصنع
من قبل من يتحدث عنها لتبرير قيامه بعدوان
يتناقض مع القانون الدولي وميثاق المنظمة
الدولية ،والسبب الجوهري الذي يمنع من يحدّد
تلك الخطوط الحمراء من المضي في تنفيذ ما
خططه هو العجز عن تحمل تداعيات انفجار
الوضع وتدحرج كرة اللهب التي تضع المنطقة
برمتها على كف عفريت ،وطالما أنّ المايسترو
األميركي وم��ن ي��دور ف��ي فلكه ل��م يستطيعوا
تحقيق األه��داف االستراتيجية التي وضعوها
لحربهم المفتوحة ضد ال��دول��ة السورية فإنّ
ال��م��ع��ادل الموضوعي الوحيد ال���ذي يملكونه
هو العمل على استمرار نزيف الدم السوري،
ومنع تبلور أي حل سياسي ،وه��ذا ما أعلنت
عنه المتحدثة باسم الخارجية األميركية عندما
قالت إنّ ما يجري في سورية ليس انعطافة في
مجرى الصراع بل حرب استنزاف ،والتساؤل
الموضوعي الذي يفرزه هذا الكالم هو :بين من
ومن حرب االستنزاف المذكورة؟ وهل تكون
حروب االستنزاف بين دولة ومواطنيها أم بين
دولة وأطراف خارجية؟ وماذا يعني التأكيد على
امتداد فترة هذه الحرب المفتوحة؟ أال يعني في
ما يعنيه أن واشنطن هي التي يقود هذه الحرب
وهي حريصة على إطالتها؟ وإذا كان ذلك كذلك
فهل ينتظرنّ عاقل أن تساهم واشنطن في إيجاد
ح ّل سياسي؟
األجوبة عن كل التساؤالت السابقة واضحة
ل��دى السوريين الذين حزموا أمرهم وأطلقوا
المصالحات الوطنية بدالً من انتظار من ينهش
لحمهم لتقديم الحلول ،وفي الوقت نفسه يتابع
الجيش العربي السوري تنفيذ مه ّماته الوطنية
وال��دس��ت��وري��ة ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة ف��ي م�لاح��ق��ة ما
تبقى من جسد إرهابي ودك معاقله وتخليص
ال��وط��ن وال��م��واط��ن��ي��ن م��ن ش����رور العصابات
اإلرهابية المسلحة التي تتهاوى بالجملة على
ص��خ��رة ال��ص��م��ود ال���س���وري ،وت��ت��ه��اوى معها
جميع الخطوط الحمراء التي يقولبها من يرعى
اإلره��اب العالمي ويدعي حرصه على مكافحة
اإلرهاب.
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} البروفيسورة نهلة عبدو
أثارت الحملة «اإلسرائيلية» الحديثة  -القديمة لتجنيد فلسطينيي
ال��داخ��ل ،وتحديدا ً المسيحيين منهم ،ضجة كبيرة وغضبا ً عارما ً
ل��دى األوس���اط الشعبية والشبابية والقيادية العربية ف��ي الـ.48
فرغم وجود أفراد قلة ربما يعدون على أصابع اليد الواحدة ممن
خرجوا لتأييد هذه الحملة علناً ،إال أن الغالبية الساحقة كانت وما
زال��ت تعارض بشدة وتناهض هذه الحملة .لن نتوقف كثيرا ً عند
هذه القلة وبخاصة رجلي الدين جبريل نداف ومسعود أبو حاطوم،
إذ قد نال هؤالء نصيبهم من النقد واالحتقار الجماهيري ،ال سيما
شعبيا ً وعبر اإلنترنت .يكفي هنا التذكير بمنع الشباب الناصري
(والمسيحي منه) هذا الكاهن من دخول كنيسة البشارة.
شخصياً ،ال أرى أم��را ً غريبا ً وال أستهجن وج��ود ظاهرة كهذه
في ربوعنا الفلسطينية ،وال في وسطنا العربي ،وال حتى بشكل
ع��ام .فوجود المنتفعين أو المغ ّرر بهم أو حتى المنحلّين أخالقيا ً
من رجاالت الدين من جميع الطوائف ،مسلمين كانوا أو مسيحيين
أو دروزا ً ل��ي��س ج��دي��داً .ف��ف��ي ك��ل ح��ال��ة اس��ت��ع��م��ار ،وت��ح��ت أشكال
الكولونياليات كلّها كانت تظهر طبقة معينة أو بعض أفرادها ممن
يجد في االستعمار أداة لتنفيذ مآربهم أو تحقيق مطامعهم .فما
يه ّمنا هنا ليست هذه القلة بل السياق التاريخي العام لحملة التجنيد
الصهيونية والمقاومة ال��خ�لاّق��ة وال��ش��رس��ة لهذا ال��ن��وع م��ن القهر
العنصري.

السياق التاريخي لسياسة التجنيد الصهيونية

نعلم جميعا ً أنه بعد قيام الدولة الصهيونية على أنقاض الشعب
الفلسطيني كان اله ّم األساسي لهذا الكيان أن إثبات هويتة الغريبة
على ه��ذه األرض ،وفرضها ب��ال��ق��وة ،ليس على محيطها العربي
فحسب ب��ل كذلك على نحو  20ف��ي المئة م��ن الشعب الفلسطيني
الباقي على أرض��ه .فكانت سياسات العزل الجغرافي والشرذمة
والتفريق من أساليب الهيمنة ،وتبعتها وما زالت تتبعها سياسات
م��ص��ادرة األراض����ي المتبقية ل���دى الفلسطينيين ،وه���دم القرى
والمنازل وتغيير معالم المدن والقرى الفلسطينية ،إما من خالل
التحريج أو بناء المستعمرات اليهودية .ففي عام  1956وبعد اللقاء
المشهور بين رجاالت الحكومة «اإلسرائيلية» ومشايخ من الطائفة
الدرزية والذي أفضى إلى إتفاق أجبر فيه العرب الدروز على الخدمة
اإللزامية في الجيش «اإلسرائيلي» تعهدت الدولة (مثلما يتع ّهد أي
نظام كولونيالي) بمعاملة «مميّزة» للطائفة الدرزية ،من تحسين
وضعهم االقتصادي والتعليمي ،وإعمار البنية التحتية وما الى ذلك
من سياسات تميّزهم عن بقية شعبهم .لكن كانت ه��ذه التعهدات
وبقيت كما في أي نظام كولونيالي رهينة اللحظة ...تلك اللحظة حين
ينتهي النظام من انشغاالته في قضايا مهمة أخرى ليعود ويعتني
بهذه القضية .فرغم الوعود «اإلسرائيلية» برفع مستوى التعليم
بين الدروز إالّ أن المرأة الدرزية بقيت في أدنى السلم من الناحية
التعليمية .أظ��ه��رت ف��ي م��ك��ان آخ��ر (ع��ب��دو  )2011أن��ه��ا منذ نشأة
الحركة الصهيونية وتجلياتها في قيام الدولة كانت نظرتها إلى
الرجل العربي والمرأة العربية نظرة استشراقية عنصرية ودونية،
إذ وضعت وما زالت تضع السبب في تدني مستوى المرأة العربية
ليس على سياساتها القمعية والمه ِّمشة (بكسر الميم) ب��ل على
الثقافة العربية ،والدين والعائلة .ومن هذا المنطلق االستشراقي
ال��ع��ن��ص��ري ك��ان��ت ال��ح��ك��وم��ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ت��ص��وغ سياساتها.
فمن إح��دى ظواهر «المزايا» التي قدمتها الحكومة «اإلسرائيلية»
في المجال االقتصادي للنساء الدرزيات في الجليل (حيث تقطن
الغالبية ال��درزي��ة) إق��ام��ة معامل نسيج وتشغيل أل��وف النساء أو
باألحرى استغالل ألوف األيدي العاملة الرخيصة ،في سبعينيات
القرن الفائت .لكن في مطلع تسعينات القرن الماضي وتحديدا ً
بعد اتفاقية أوسلو  1994رأت الدولة الكولونيالية أن مصالحها
الرأسمالية التوسعية يمكن أن تفيد من سياسة الباب المفتوح على

األردن باستعمال أيدي أرخص وأق ّل كلفة ،إذ ال يتمتع العمال بأي
حقوق ،فأغلقت معامل النسيج كلها وح ّولتها إلى المناطق الحدودية
ف��ي األردن .ه��ذا م��ث��ال واح���د على سياسة «إس��رائ��ي��ل» التمييزية
والمرتهنة كما ذكرنا لشروط االستعمار الكولونيالي وديناميته.
بكلمات أخرى لم تكن الوعود «اإلسرائيلية» للدروز الفلسطينيين
إالّ فتات قليالً وأوهاما ً كبيرة .فمثلما ورد في رسالة «رفض المثول
للتجنيد اإلجباري» التي بعث فيها الشاب عمر سعد إبن قرية المغار
الجليلية إلى رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» نتنياهو ردا ً على تسلّمه
أمر المثول للخدمة اإلجبارية:
«ل��ق��د َخ���دَم العديد م��ن شبابنا ضمن ق��ان��ون التجنيد اإلجباري
فعلى ماذا حصلنا؟ تمييز في جميع المجاالت ،قرانا أفقر القرى،
ص����ودرت أراض��ي��ن��ا ،ال ي��وج��د خ��رائ��ط ه��ي��ك��ل��ي��ة ،ال ي��وج��د مناطق
صناعية .نسبة خ ِّريجي الجامعات من قرانا من أدن��ى النسب في

المغرر بهم
وجود المنتفعين �أو
ّ
�أو حتى المنح ّلين �أخالقي ًا من
رجاالت الدين من جميع الطوائف
م�سلمين �أو م�سيحيين �أو دروزاً
لي�س جديداً
المنطقة ،نسبة البطالة في قرانا من أعلى النسب .لقد أ َ ْب َعدَنا هذا
القانون عن امتدادنا العربي.»...
ب��ه��ذه الكلمات المقتضبة لخص المناضل الفلسطيني الشاب
سياسة «إسرائيل» العنصرية ،وفنّد إدعاءاتها في «تمييز» األقلية
الدرزية والهادفة إلى سلخهم عن بقية شعبهم الفلسطيني.

«برافر لن يم ّر من هنا»

إن��ه الشعار ال��ذي وضعه المناضل عمر على ص��دره ،والشعار
الذي رفعه وما زال يرفعه الفلسطيني البدوي والمسلم والمسيحي
رفضا ً لسياسة نهب األراضي في النقب .فالبدو الفلسطينيون لم
تكن حالهم أفضل من ال��دروز .فمنذ عام  1958قامت «إسرائيل»
بحملة مشابهة لتجنيد ال��ب��دو ،لكن ومنذ ذل��ك ال��وق��ت وإل��ى وقتنا
ه���ذا م��ا ب��رح��ت ال��دول��ة م��س��ت��م��رة ف��ي اض��ط��ه��اده��ا ل��ل��ب��دو وقمعهم
وتهميشهم .فمنذ قيام الدولة حتى عام  1966عزل البدو عن باقي
شعبهم العربي ،وقطعتهم الدولة عن امتدادهم العربي الفلسطيني
جغرافيا ً واجتماعيا ً وثقافياً .واألن��ك��ى من ذل��ك أنها مارست وما
زالت تمارس التمييز العنصري ضدّهم .أكثر من أربعة وأربعين
قرية بدوية صنّفت بـ«غير المعترف بها» وبقيت هذه القرى التي
يقطنها أكثر م��ن  40أل��ف فلسطيني محرومة م��ن أبسط الحقوق
اإلنسانية (من دون ماء أو كهرباء أو مدارس أو عيادات طبية أو أي
نوع من الخدمات) ،وما برحت عرضة للهدم وأهلها لالقتالع .ولم
ِ
تكتف بذلك ،ففي السنوات األخيرة وافقت الحكومة «اإلسرائيلية»
على «م��ش��روع ب��راف��ر» ال��ذي يقضي بمصادرة ما يزيد على 800
أل��ف دون��م من أراض��ي البدو في النقب وترحيل  40أل��ف مواطن.
السياسات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» المجحفة ف��ي ح��ق ال��ب��دو الفلسطينيين
جعلتهم أكثر تهميشا ً وأش�� ّد فقرا ً وجعلت المرأة البدوية أقل حظا ً
بالتعليم وال��ع��م��ل ،وه�� ّم��ش��ت التركيبة االجتماعية واالقتصادية
والثقافية لهذا القطاع من فلسطينيي  .48لكن ،مثلما استهللنا هذه
المناقشة بعبارة «برافر لن يمر من هنا» ،شهدنا وم��ا زلنا نشهد
الحمالت الشعبية ،بمشاركة النساء والرجال ،المناهضة لسياسات
القمع والعنصرية «اإلسرائيلية» تجاه البدو الفلسطينيين.

«يا عدرا يا أم المسيح
ف ّكي عنا التصاريح»

م��ا زل���ت أذك����ر إل���ى ي��وم��ن��ا ه���ذا ال��ش��ع��ار ال����ذي ك���ان ي��رف��ع��ه أهل
الناصرة ف��ي المهرجانات الشعبية وف��ي األع��ي��اد .ففي السنوات
األول��ى لالحتالل «اإلسرائيلي» لفلسطين (بين  1948و )1966
حين أخضعت الدولة الصهيونية الفلسطينيين األصالنيين لنظام
الحكم العسكري ،وكان ممنوعا ً علينا مغادرة بلداتنا وقرانا ومدننا
من دون إذن من الحاكم العسكري (أو من دون تصريح) تض ّرع
الناس إلى السيدة مريم طالبين منها الشفاعة لهم عند الله .ولم يكن
هذا الشعار حكرا ً على المسيحيين ،بل كان يردّد من قبل الجميع.
فطوابير العائالت وتحديدا ً الرجال الذين كانوا يتجمعون يوميا ً
قرب أحد مقرات الحاكم العسكري في الناصرة إلصدار تصاريح
لمغادرة الناصرة أو القرى الجليلية للذهاب إلى العمل خارج منطقة
سكناهم ،ما زال حيا ً في مخيلتي .ففي طفولتي كان أبي يصطحبني
معه ونقف في هذه الطوابير الستصدار تصريح لكي نذهب إلى
حيفا ل��زي��ارة أه��ل أم��ي ،أو للذهاب إل��ى طبريا في صيف الناصرة
الحار .فالتصاريح أو أذونات التحرك المفروضة على الفلسطيني
ليست جديدة ولم تظهر بعد االحتالل «اإلسرائيلي» لباقي فلسطين
(ب��ع��د  ،)1967ب��ل م��ورس��ت على السكان األصالنيين منذ نشأة
الدولة .وفي الحقيقة لوال عدم ق��درة «إسرائيل» على إبقائنا تحت
حكمها العسكري لحاجتها إلى الجيش والعسكر في حرب 1967
لبقينا نحن وبقية شعبنا تحت حكم العسكر.
ق��ب��ل أن أت��ط��رق إل���ى ع�لاق��ة دول����ة االس��ت��ع��م��ار ال��ص��ه��ي��ون��ي مع
الفلسطينيين المسيحيين من شعبنا األصالني ،أو ّد التنويه بحقيقة
م��رة مفادها أن الفلسطيني عامة واألص�لان��ي خاصة وال��ذي كان
يفاخر دوما ً بهويتة القومية (كفلسطيني) وهويته الوطنية (كعربي
وعروبي) يضطر اآلن بسبب سياسات طمس الهوية العربية عبر
تشتيت نسيجنا االجتماعي وتمزيقه ،إلى استعمال المصطلحات
الدينية ف��ي تعريف هويتنا ال��وط��ن��ي��ة .وي��ع��زز ه��ذا التمزيق وهذا
التشتيت ص��ع��وب��ة ال��ب��ح��ث العلمي وش��ح األس��ال��ي��ب البحثية عند
التطرق ألوض��اع فلسطينيي ال��داخ��ل .فمثال عندما أجريت بحثي
عن النساء وقضية العنصرية والمواطنة في «إسرائيل» لم أستطع
الحصول على إحصائيات دقيقة عن الفلسطينيين كقومية واحدة
وموحدة .فاإلحصائيات الرسمية «اإلسرائيلية» ،مثل سياساتها
العامة ،ال تعترف بقوميتنا الفلسطينية وال حتى العربية منها مع
أنها تطلق علينا تسمية «عرب إسرائيل» أو «اإلسرائيليين العرب»،

«م�شروع برافر» ي�صادر ما يزيد
على � 800ألف دونم من �أرا�ضي البدو
في النقب وي�ؤدي �إلى ترحيل
� 40ألف مواطن
ف��ي اإلح��ص��ائ��ي��ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ال��رس��م��ي��ة ي��ت�� ّم تعريفنا بحسب
ال��دي��ان��ة :فنحن مسلمون أو مسيحيون أو دروز أو ب��دو ولسنا
عربا ً أو فلسطينيين .ومن بيننا جميعا ً ومثلما حاججت في كتابي،
تحاول السلطات إبراز المسيحيين كمجموعة أكثر ليبرالية وتقدما ً
وتعليما ً من بقية الفلسطينيين ،كأنّ ذلك واحد من إنجازات الدولة.
لكن ما تغفله الدولة أو تتغافل عنه هو أنّ نسبة التعليم األعلى لدى
ه��ذه الطائفة ،وتحديدا ً اإلن��اث منهم ،مقارنة ببقية شعبنا لم تكن

البتة منة من «اإلسرائيلي» بل نتاجا ً لتعاقب االستعمارات ومدارس
التبشيريات المسيحية .إذ لم تكن «إس��رائ��ي��ل» من أق��ام المدارس
األهلية في الناصرة أو في القدس مثالً بل أن هذه المدارس والخدمات
األخرى أنشأتها اإلرساليات الدينية اإلستعمارية األخرى .فليس
غريبا ً أن تحظى المدارس األهلية بغالبية مسيحية .فعدا مدرسة
ثانوية حكومية واحدة في الناصرة هنالك مجموعة مدارس أهلية
(مدرسة راهبات الطليان مدرسة الفرير ،مدرسة ال��روم ،مدرسة
الفرنسيسكان ،راهبات مار يوسف ،مدرسة األميركان  ...إلخ).
وعلى النسق نفسه ،وحتى هذه اللحظة ،لم تقم الدولة وال مستشفى
واحد في الناصرة ،أكبر مدينة عربية في البالد ،بل على العكس،
أنشئت مستشفيات الناصرة (المستشفى اإلنكليزي والنمساوي
والفرنسي) قبل الدولة على أي��دي المستعمرين التبشيريين .أما
ال��دور األساسي التي قامت به الدولة فهو تهميش القرى والمدن
ومحو أكثر من  500قرية وإلغاء معالمها الفلسطينية.
في حين تتباهى «إسرائيل» وتقدم ذاتها بكونها حامية أو راعية
لمصالح المسيحيين ،ال بد من تذكير أنفسنا بأن أعداد المسيحيين
الذين هجرتهم «إسرائيل» من القدس بلغوا  37في المئة مقابل 16
في المئة من المسلمين .لنذكر بعضنا أن المدن الفلسطينية والتي
سكنها الجزء األكبر من المسيحيين كان دمارها وتشريد أهلها من
أولى عمليات اإلجرام الصهيوني الممنهج .لنذكر أنفسنا بأنّ بعض
القرى التي حصلت فيها مجازر جماعية كانت عيلبون بغالبيتها
المسيحية .ل��ن��ذك��ر أنفسنا ب��أن ق��ان��ون ال��غ��ائ��ب-ال��ح��اض��ر وال��ذي
سنته ال��دول��ة م��ب��اش��رة بعد نكبة  48ط��ال ك��ل ال��ق��رى الفلسطينية
��ي إقرث
المسيحية منها واإلس�لام��ي��ة ع��ل��ى ال��س��واء .ف��م��ث��ال ق��ري��ت ْ
وكفر برعم ،البالغ عدد سكانها سنة  2010نحو  3000نسمة وما
زالوا ينتظرون العودة ،ما زال حيا ً في وجداننا .ففي غمار الحرب
الكولونيالية االستعمارية أجبرت األخيرة أهالي هاتين القريتين
على مغادرتها ،وك��ان الوعد «اإلسرائيلي» أن يغادروا هذه القرى
لمدة أسبوعين فحسب على أن يعودوا إليها بعد الحرب .فبحسب
بعض الوثائق ك��ان األم��ر العسكري يطالبهم بالرحيل إل��ى لبنان،
لكن شعور األهالي بالمؤامرة جعلهم يمكثون في القرى المجاورة،
حيث سكن الجزء األكبر منهم في قرية الجش الجليلية المجاورة.
وبحسب هذه الوثائق بعد أكثر من أسبوع من التهجير زار الحاكم
العسكري للجليل قرية الجش و«أوضح االلتباس» قائالً إن السلطات
كانت تتخوف من هجوم من لبنان ،وأنها أرادت حمايتهم وإبعادهم
من المنطقة ووعدهم بالعودة إلى قراهم بعد أسبوعين .عام ،1951
وبعد الوعود المتتابعة بالعودة وع��دم اإليفاء بها ق��دم عشرة من
أبناء كفر برعم ،بالنيابة عن بقية األهالي ،دعوة إلى محكمة العدل
العليا فأقرت األخيرة بحقهم في العودة إلى قراهم .إالّ أن السلطات
«اإلسرائيلية» رفضت السماح لهم بالعودة وص��ادرت عام 1953
أراض���ي القريتين ب��زع��م أن ه��ذه األراض����ي ل��م ي��ك��ن أص��ح��اب��ه��ا أو
مالكوها يستعملونها .لكن بعد إصرار األهالي على استرداد قراهم
والعودة إلى بيوتهم لقتل األمل في العودة ،هدمت الحكومة باسم
األمن بيوت قرية كفر برعم .ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا يطالب
أهالي القريتين بالعودة إلى قراهم ،وتبقى القرى مغلقة «ألسباب
أمنية» بحسب قانون الطوارئ البريطاني لعام  .1948هذا السرد
المقتضب يعبر ع��ن ف��ك��رة واح���دة ه��ي أن العربي الفلسطيني أيا ً
يكن انتماؤه الديني فهو في نظر «اإلسرائيلي» ع��دوا لها ويشكل
خطراعلى أمنها .أن تكون إقرث وكفر برعم قريتين مسيحيتين لم
يغير ولن يغير من سياسات الدولة الكولونيالية واالستعمارية .فإذا
كان هذا ماضي «إسرائيل» وهذا حاضرها فكيف يتسنى ألي منا،
مسيحيا ً كان أو درزيا ً أو مسلما ً أو بدويا ً أن يفكر ولو لوهلة في أن
يحظى بعطف هذه الدولة ،وكيف لنا أن نظن بأن دولة الكولونيالية
االستعمارية يمكن أن تغير سياساتها نفيا ً وإلغاء حيال سكانها
األصليين؟ ومن هنا نعود إلى قضية هذه المقالة األساسية وهو
الخطاب الفلسطيني الحالي في مناهضة التجنيد.

