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(((
ّ
املشكلة ملادة البحث التاريخي ،لقرص املسافة الزمنية بني البحث
عموما بغياب املادة األولية
يصطدم مؤرخ "الزمن الراهن"
ً

والحدث ،وعدم اكتمال حلقاته يف كثري من األحيان؛ األمر الذي يدفع البعض إىل املناداة بتأجيل البحث يف الزمن الراهن إىل حني فتح

أبواب األرشيفات ،وأخذ مسافة زمنية عن الحدث ،عىل افرتاض أن ذلك سيزيد املوضوعية بحكم عالقة املؤرخ بالواقع املعيش .لكن
ً
إضافة بالنسبة إىل من يرغب يف تأريخ "رواية املقاومة الفلسطينية املسلحة" أثناء انتفاضة األقىص ،بسبب
التأجيل واالنتظار لن يشكال
ً
خصوصا.
عموما ،وأوضاع العمل العسكري فيها
مستقبل بالنظر إىل أوضاع فلسطني املحتلة
أي مادة أرشيفية يمكن الكشف عنها
غياب ّ
ً
ً
يؤكد ذلك حديث حسام عاطف بدران ،القائد العسكري العام ملجموعات كتائب الشهيد عز الدين القسام التي نشطت يف شمال

الضفة الغربية ،يف ذروة انتفاضة األقىص خالل الفرتة (ترشين األول /أكتوبر  - 2000نيسان /أبريل  ،)2002الذي يربر فيه غياب
أرشيف لنشاط الكتائب ،وهو ما يمكن تعميمه عىل تجربة ّ
جل فصائل املقاومة يف الضفة الغربية أثناء االنتفاضة" :عمل حماس املقاوم
يف الضفة الغربية له ظروف خاصة تتطلب إجراءات استثنائية ،وأن تستمر هذه السياسة طاملا االحتالل يسيطر عىل كل املواقع وبإمكانه

الوصول إىل كل املناطق ،وال توجد بقعة آمنة بشكل كامل .وكل مجاهد يعمل يف هذه الساحة معرض لالعتقال مهما اتخذ من اإلجراءات

يدون فيه أسماء املجاهدين وألقابهم أو تفاصيل عنهم أو هيكلية العمل"(((.
األمنية [ ]...فال حجة ألحد أن يحتفظ بأرشيف مكتوبّ ،

حجة ،درب األشواك :صفحات من تاريخ املقاومة يف فلسطني((( ،والتي قدم لها قائد حركة
تكشف سرية األسري سليم محمد ّ

حماس يف قطاع غزة حينها إسماعيل هنية ،واألسريان القائدان يف كتائب القسام إبراهيم جميل حامد وعبد النارص عطا الله عيىس،

تسجل عاد ًة إزاء هذا النوع من املصادر.
أوليا
"السري" بصفتها
أساسيا ملؤرخ الزمن الراهن ،عىل الرغم من اإلشكاليات التي ّ
ً
ًّ
مصدرا ًّ
قيمة ّ
ولد حجة يف بلدة برقة الواقعة إىل الشمال الغريب من مدينة نابلس عام  .1972أنهى تعليمه الثانوي يف البلدة والتحق بجامعة النجاح

الوطنية يف نابلس عام  1991ليدرس الرشيعة اإلسالمية ،إال أن اندالع االنتفاضة األوىل دفعه إىل االلتحاق بصفوفها ،فحرمته سجون
وحكم عليه بالسجن تسع
االحتالل التخرج؛ إذ اعتقل عام  1993وعام  1994بسبب نشاطه يف إحدى خاليا حركة حماس العسكريةُ ،
تعرف أثناءها إىل املهندس أيمن عدنان حالوة أحد كوادر الكتلة
سنوات ،خُ فضت بعد استئناف الحكم إىل خمس سنوات وتسعة أشهرّ ،

اإلسالمية يف جامعة بريزيت وأحد ناشطي حركة حماس العسكريني.

خرج حجة وحالوة من السجن قبيل اندالع انتفاضة األقىص ليساهما مع عدد من كوادر حماس ،وعىل رأسهم صالح الدين نور

حجة
الدين دروزة (اغتيل يف  25تموز /يوليو  ،)2001يف إعادة تأسيس العمل العسكري للحركة إثر اندالع انتفاضة األقىص .فنشط ّ
وولد له طفل
قائدا
بصفته ً
ً
تنفيذيا ملجموعات الكتائب التي نفّذت عد ًدا من العمليات العسكرية ضد االحتالل ،وتزوج أثناء مطاردته ُ

واحد ،إىل أن اعتقله جهاز األمن الوقايئ يف  12كانون األول /ديسمرب  ،2002ثم اعتقلته قوات االحتالل بعد اجتياحها ملقر األمن الوقايئ
مؤبدا وثالثني سنة.
العام يف بيتونيا يوم  2نيسان /أبريل  ،2002لتحكم عليه محكمة االحتالل بالسجن ستة عرش ً

حجة يف نصه الذي يؤرخ لتجربته يف العمل العسكري أثناء انتفاضة األقىص املمتدة يف الفرتة (ترشين األول /أكتوبر
يسجل األسري ّ
 - 2000نيسان /أبريل  )2002ما يطلق عليه إبراهيم حامد يف تقديمه للكتاب معالم "املصنع املركزي للبارود الفلسطيني يف االنتفاضة
أي وثائق أرشيفية عن قيام الجيل الثالث من مهنديس كتائب القسام يف الضفة الغربية،
الثانية" ،فيقدم معلومات من املستبعد ً
جدا أن توفرها ّ
ٍ
مهندس مبتعث من الخارج وهو مازن مصطفى ملصة
وكيف استطاعوا تطوير قدرات الكتائب العسكرية من خالل االستفادة من خربات
ً
خصوصا جارس أسعد سمارو ونسيم شفيق أبو الروس (اغتيال
إضافة إىل خربات سابقة توارثها بعضهم،
(اعتقل يف  4حزيران /يونيو ،)2001
ً
1
2

بشأن تأريخ الزمن الراهن :املفهوم واإلشكاالت ،انظر :فتحي ليسري ،تاريخ الزمن الراهن :عندما يطرق املؤرخ باب الحارض (صفاقس :دار محمد عيل للنرش.)2012 ،
القسام ،)2010 ،ص .46
حسام بدران ،كتيبة الشمال :السباقون إىل الجنة ،تقديم خالد مشعل (غزة :املكتب اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين ّ

(عمان :مكتب إعالم األرسى – قسم
 3سليم ّ
حجة ،درب األشواك :صفحات من تاريخ املقاومة يف فلسطني ،تقديم إسماعيل هنية وإبراهيم حامد وعبد النارص عيىس ّ
الدراسات.)2015 ،
ّ
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درب
يف  22كانون الثاين /يناير  )2002عن تالميذ املهندس الشهيد يحيى عبد اللطيف عياشً ،
وأيضا من خربة مقاتل عائد من الشيشان ّ
حجة مسرية اإلنجازات النظرية ملهنديس الكتائب ،وعىل رأسهم
الشهيد فواز بشري بدران (اغتيل يف  13تموز /يوليو  ،)2001إذ يرسم نص ّ
املهندس أيمن عدنان حالوة (اغتيل يف  22ترشين األول /أكتوبر  ،)2001وظروف عملهم إلعادة تأسيس العمل العسكري لحركة حماس،
مستغلني إطالق رساح عدد كبري من أرسى الجهاز العسكري للحركة من سجون السلطة الفلسطينية ،وانعكاسها العميل الرسيع عىل عملياتهم.

حجة ،بحسب تعبري حامد ،سري "نواة حماس" الشهداء واألرسى الذين قادوا وساهموا يف العمل
إضافة إىل ما سبقّ ،
يقدم نص ّ
العسكري يف منطقة نابلس وشمال الضفة الغربية؛ إذ يطرح معلومات جديدة عن نشاط هؤالء ودورهم يف فعل االنتفاضة النضايل.
ً
أي نصوص وثائقية ،إذ ال تتوافر
تسجلها عادة ّ
فإضافة إىل تسجيله لجوانب اجتماعية وإنسانية من واقع التصاقه الحميم بهم ،والتي ال ّ
حجة أحد
كالسري أو الروايات الشفوية ،يظهر هذا الجانب من النص  -وإن ّركز عىل تفاصيل الفعل امليداين ّ
أن ّ
إال من خالل نصوص ّ
تكامليا ،واألساليب والتكتيكات املختلفة
القادة التنفيذيني املركزيني  -املدارس واإلسرتاتيجيات التي سعى أبناء "النواة" لتطبيقها تطبيقًا
ً
الربية".
يف الفعل النضايل والعيش واملطاردة ،لتربز هنا مدرستان" :مدرسة املدينة" و"مدرسة ّ

ضمت "مدرسة املدينة" عد ًدا من كوادر الكتائبّ ،
تركز نشاطهم يف مدن نابلس وجنني وطولكرم وقلقيلية ،وكان عىل رأسها كوادر
مثل حالوة ،ومهند حافظ الطاهر (اغتيل يف  30حزيران /يونيو  ،)2002وعبد الرحمن محمد حماد (اغتيل يف  14ترشين األول /أكتوبر
 .)2001ويمكن استخراج أبرز سمات هذه املدرسة من ثنايا النص يف أنها اتخذتً ،
أساسيا إلطالق ّ
جل العمليات
سالحا
أول ،املتفجرات
ً
ً
(((
مستقرا ومأوى.
وثانيا :اتخذت املدن
ً
االستشهادية التي استهدفت االحتالل يف األرايض املحتلة عام  1967واألرايض املحتلة عام ً ، 1948

وتتسم "مدرسة الربية" بالرتكيز يف عملياتها عىل املستوطنني يف األرايض املحتلة عام 1967؛ من عمليات إطالق نار واقتحام
مستقرا ومأوى .وكان الشهيد محمود محمد أبو هنود أبرز
ملستوطنات ،وتفجري آليات لالحتالل ،واتخاذ كوادرها للجبال واألرياف
ً
حجة عن أبو هنود
وجوهها؛ فقد اشتهر باتخاذه "الربية"
مستقرا وقاعدة انطالق أثناء مطاردته قبيل انطالق انتفاضة األقىص .ويروي ّ
ً
معرفته بكل األرايض املحيطة بقريته؛ جبالها ووديانها وكهوفها وينابيعها .وعمل أبو هنود وأبناء مجموعته عىل حفر عدد من املغارات
وإعداد الكهوف الصغرية للعيش فيها أثناء مطاردتهم ،واستحدثوا وسائل وطر ًقا لحفظ الطعام األسايس وتخزين املاء يف هذه املناطق(((.
أسس نرص الدين مصطفى عصيدة (استشهد يف  18آذار /مارس
ثم تعززت هذه املدرسة بكوادر جديدة مع انطالق االنتفاضة؛ إذ ّ
(((
أيضا ،طور عصيدة
لحجة ً
حجة  .ووفقًا ّ
 )2003مجموعات عسكرية قررت اتخاذ مواقعها يف "الربية" ألسباب أمنية وعملية ،يرسدها ّ
ً
إسرتاتيجية تنطلق من رضورة تفعيل الريف الفلسطيني والرتكيز عىل استهداف املستوطنني ،كما دعا عصيدة وعمل عىل تأسيس
معتقدا أن تكثيف العمل الجهادي تجاه
خاليا عسكرية ،يف كل قرية خلية ،تستهدف املستوطنني املجاورين بعملية واحدة يف العام،
ً
(((
(((
املستوطنني سيدفعهم إىل الرحيل(((؛ إذ نفذت مجموعاته عد ًدا من العمليات ،كان أبرزها عملي َتي "عمانوئيل" (و"إلون موريه" .

املركزية
"تحوالت املقاومة املسلحة لحركة حماس يف الضفة الغربية يف أثناء انتفاضة األقىص :من
 4بشأن التوزيع الجغرايف والنوعي لعمليات املجموعة ،انظر :بالل محمد،
ّ
ّ
إىل الشظايا املتفجرة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،قضية فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،ج  :1يف الهوية واملقاومة والقانون الدويل (بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص.459-456 ،439-437
حجة ،ص .85-82
5
ّ
6
7

املرجع نفسه ،ص .148-143
املرجع نفسه ،ص .217

 8عملية "عمانوئيل" األوىل ( 12كانون األول /ديسمرب  :)2001عملية تفجري وإطالق نار ضد حافلة رقم ( )189ملستوطني مستوطنة "عمانوئيل" نفذتها مجموعة من
كتائب الشهيد عز الدين القسام قرب املستوطنة شمال الضفة املحتلة ،وقد أرشف عليها الشهيد نرص عصيدة واستشهد فيها أحد مقاتليه عاصم يوسف ريحان .وقتل فيها
جنديا ومستوط ًنا وجرح  30آخرون.
وفقًا لرواية االحتالل 11
ً
 9عملية مستوطنة "إلون موريه" ( 28آذار /مارس  :)2002عملية اقتحام ملستوطنة "إلون موريه" قرب مدينة نابلس شمال الضفة املحتلة .نفذ العملية أحمد حافظ عبد
الجواد ،وهو من الجئي مخيم عسكر ،وكان الشهيد عصيدة أحد املرشفني عىل العملية .قتل يف العملية وفقًا لرواية االحتالل أربعة من سكان املستوطنة .وللمزيد عن عمليات
املجموعة انظر :محمد ،ص .459-455
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ّ
توجهه إىل مصادر أخرى
يمكن نص حجة كذلك مؤرخ املقاومة املسلحة يف انتفاضة األقىص ،بوصفها حدثًا راه ًنا ،من مفاتيح ّ

كالرواية الشفوية ،والخرب املحيل أو الصهيوين ،ولوائح االتهام الصهيونية ،وامللفات األرشيفية الصهيونية املستقبلية .وتزيد من قدرته
عىل تقييم املادة التاريخية املستخرجة من هذه املصادر ،وقراءة الحيثيات والسياقات الفلسطينية التي قادت االنتفاضة إىل العسكرة
بعيدا عن النضال الجماهريي ،ودفعت إىل إطالق عمليات كتائب القسام املختلفة.
الكاملة ً

حجة جاء بمنزلة ثالث نص سري يسجل نشاط كتائب القسام شمال الضفة الغربية خالل انتفاضة
ختاما ،يشار إىل أن كتاب ّ
ً

األقىص؛ إذ سبقه إىل هذا املجال القائد العام ملجموعات الكتائب حسام بدران بنرشه كتاب كتيبة الشمال :السباقون إىل الجنة،
يعب فيه عن رؤية القيادة العامة التي وضعت املحددات والتوجهات اإلسرتاتيجية للعمل ،وعبد الله غالب الربغويث
عام  ،2010والذي ّ

(((1
سجل فيه روايته لبعض العمليات التي شارك فيها أثناء عمله
الذي نرش كتاب أمري الظل :مهندس عىل الطريق عام  ،2012وقد ّ

األس،
مع الكتائب يف الشمال قبل التحاقه بمجموعات الكتائب يف رام الله .وعىل الرغم من أن النصوص الثالثة تشرتك يف أنها وليدة ْ

وسجلت يف ظروف استثنائية "معقدة"( ،((1فإنها كتبت من زوايا نظر مختلفة ،الختالف موقع مؤلفيها يف الكتائب ،فكان بدران القائد
ّ
ميدانيا ،والربغويث خبري متفجرات.
قائدا
وحجة ً
العامّ ،
ً

ً
عموما ،مرآة
فالسري،
يمنح هذا التعدد واختالف زوايا النظر الباحث
ً
السري من إشكاالت كذاتيتها؛ ّ
فرصة لتجاوز ما تعانيه نصوص ّ

ً
لصاحبها الذي ّ
فضل عن إشكاالت أخرى كالذاكرة وعدم قدرتها عىل اسرتجاع
يشكل قطب األحداث وملتقى الشخصيات األخرى،

(((1
لكن
املايض كما كان ،وامليل إىل تجميله وتربيجه وتجنب السلبيات ،واللجوء إىل النسيان املتعمد أو بحكم عملية االختيار يف التذكر ّ .
السري ،ووضع الفاعلني يف مواضعهم
تعدد النصوص وزوايا النظر يمنح املؤرخ والباحث قدرة عىل املقارنة واملقابلة لتحجيم "األنا" يف بعض ّ

الحقيقية ،والوصول إىل املعلومة األدق.

خصوصا يف حالة التأريخ لتجربة املقاومة الفلسطينية
السري تحقق إضافة نوعية لدى مؤرخ الزمن الراهن،
ً
وبهذا ،فإن نصوص ّ

أن تعددها وإمكانية الحصول عىل إضافات نوعية من الروايات الشفوية
املسلحة داخل فلسطني املحتلة من وجهة نظر محلية ،كما ّ
السري ،والحصول عىل رواية أدق ،والخروج بتحليل أعمق.
املتعلقة بالتجربة لراهنيتها ،سيسمح بتجاوز كثري من إشكاالت ّ

10

عبد الله الربغويث ،أمري الظل :مهندس عىل الطريق (غزة :الكتلة اإلسالمية.)2012 ،

السجن وهي كتابة "صعبة معقدة" بتعبري حسام بدران ،فالرقابة الدائمة ليل نهار ،وعمليات النقل املفاجئ والتفتيش الدائم وما يتبعها من
 11دونت النصوص الثالثة يف ّ
الرغم من دور املحرر الذي
عىل
ة،
حج
نص
عىل
بصمته
جن
الس
وترك
.8
ص
بدران،
انظر:
العمل،
هذا
مثل
إلنجاز
الالزم
النفيس
التفرغ
من
مصادرة لألوراق والكتابات تمنع
ّ
ّ
ّ
لحجة ،يف ما يبدوّ ،
االطالع عىل مجمل النص ،وإلقاء نظرة كلية عليه بعد إكماله فصوله من شأنها أن تسمح ببناء نص
يتسن
لم
إنه
إذ
النص،
لم يميز مداخالته من أصل
َّ
ّ
بنمط واحد يبتعد عن التكرار يف ما ّدته.
مصدرا لتاريخ فلسطني يف القرن العرشين" ،يف :دراسات يف التاريخ االجتماعي
والسري الذاتية
 12حول إشكاالت السري بوصفها
ً
ً
مصدرا ،انظر :خريية قاسمية" ،املذكرات ّ
لبالد الشام :قراءات يف السري والسري الذاتية ،عصام نصار وسليم تماري (محرران)( ،بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2007 ،ص 66-44؛ وبشأن إمكانيات
خصوصا يف ظل توفر وثائقها ،انظر ً
مثل :ماهر الرشيف" ،صدقية املذكرات كمصدر لكتابة تاريخ الحركة الشيوعية يف
السري وإضافتها إىل مؤرخ األحزاب والحركات السياسية
ً
فلسطني" ،يف :طريق الكفاح يف فلسطني واملرشق العريب :مذكرات القائد الشيوعي محمود األطرش املغريب ( ،)1939-1903ماهر الرشيف (محرر)( ،بريوت :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،)2015 ،ص 358-349؛ وقارن ذلك باملالحظات املنهجية املميزة التي قدمها كوثراين .انظر :وجيه كوثراين" :إشكاالت الزمن التاريخي يف قراءة
املذكرات :مذكرات جمال الدين القاسمي ومشاهداته" ،يف :دراسات يف التاريخ االجتماعي لبالد الشام ،ص .34-33
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اإلجابــة عــن بعــض األســئلة ،مثــل :هــل يســبب تطور
عا يف وترية العنف؟ أم هل
الرأساملية والحضارة ارتفا ً
يحــ ّد منه؟ وهل يكمــن العنف يف فكــرة التجاور عىل
بســاطتها؟ وهل تقترص ردة الفعل تجــاه العنف اليوم
عــى التفكّــر؟ وذلك مــن طريق ســر أغــوار األنظمة
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مقدسا ،ورسم أجندة جديدة
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ً
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ومفهرسا) ،مؤلف
صفحة ،من القطع املتوسط ،موثقًا
ً
من مقدمة وستة فصول وخامتة .يف مقدمته« ،ثوب
الطاغيــة الدامــي» ،يــرى جيجيــك أنــه إذا كان هنــاك
قاســم مشــرك بني األفكار والتأمالت الخاصة بالعنف،
فإن مفارقة مشــابهة تتطابق مع هذا املفهوم؛ «إذ
تبقــى يف عقولنــا ،وقبل كل يشء ،مــؤرشات العنف
الرصيحة الواضحة متمثلة يف أفعال اإلجرام واإلرهاب
واالضطراب األهيل ،والرصاع الدويل» .ويضيف أن علينا
أن نتعلــم فــن الرتاجع؛ فن فــك االرتباط باإلغراء املبهر لهــذا العنف الذايت املريئ مبارشة ،فمن شــأن ذلك أن
ميكننا من أن نطيح العنف« ،ما يؤدي إىل إدامة جهدنا الفعيل املك َّرس ملحاربة العنف وتعزيز التسامح».

