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رش يف زيادة الرسقات اإلرسائيلية
تضطلع السياحة ،والسيام السياحة الدينية ،بدو ٍر مبا ٍ
لألرض الفلسطينية وإضفاء الرشعية عليها .ويف حني تنتهك مساعي الضم التي تبذلها
حكومة نتنياهو اليمينية املتطرفة املدعومة من إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب
نظا َم حقوق اإلنسان العاملي والقانون الدويل انتهاكًا صارخًا ،فإن السياحة اإلرسائيلية
السياح ورشكات
يف األرض الفلسطينية املحتلة تفتح الباب للتوسع يف الرسقات وتجعل ُّ
السياحة من املتواطئني .ولذلك انتقدت منظامتٌ عديد ٌة السياح َة داخل املستوطنات
اإلرسائيلية غري القانونية ،ودو َر الرشكات يف توسع املستوطنات.
يناقش هذا املوج ُز دو َر السياحة ومساه َمتها يف نهوض الحركة الصهيونية يف املايض،
وتعزيز املرشوع االستيطاين االستعامري للدولة اإلرسائيلية يف الوقت الحارض ،والسيام
من خالل الرتويج ألفكار توراتية عن انتامء اليهود األزيل ألرض فلسطني ،ونرش روايات
عنرصية حول التفوق اليهودي-اإلرسائييل عىل العرب إداريًا وعقل ًيا .إن متجي َد إرسائيل
يف اإلعالنات السياحية اإلرسائيلية كدول ٍة حديث ٍة مذهلة ذات ٍ
ماض تورايت واستمرارية
بفضل إرادة إلهية إمنا يُخفي أفعالها املستمرة ضد الفلسطينيني من تهجريٍ وقمع
واستغالل.
يستند هذا املوجز إىل األدبيات املنشورة حول إشكالية السياحة الدينية يف إرسائيل
وفلسطني ،ويعرض دراسة حالة لتوضيح الجوانب الوخيمة لهذه الصناعة .ويُلقي نظر ًة
أيضً ا عىل دور السياحة يف حرمان الفلسطينيني حقَّهم يف تطوير قطاعهم السياحي مبا
ينفعهم اقتصاديًا ،حيث ت ُحول إرسائيل دون وصول الفلسطينيني إىل مواقعهم األثرية
والدينية والطبيعية .وأخ ًريا ،يشري هذا املوجز السياسايت إىل املبادرات الفعالة الرامية
إىل تعزيز الوعي حول َمضار صناعة السياحة اإلرسائيلية ،ويقدم توصيات لتمكني
السائحني وال ُحجاج واملجتمع املدين الدويل من دعم الفلسطينيني يف تقرير مصريهم
من خالل السياحة األخالقية.

دور السياحة يف االستعامر االستيطاين الصهيوين
ما انفك املرشو ُع االستعامري الصهيوين ،منذ وضع مؤسسوه أعينهم عىل فلسطني يف
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التفوق اإلداري والعقيل كذريع ٍة الستيطان األرض.
أواخر القرن التاسع عرش ،يدَّعي
فألقى دافيد بن غوريون ،أحد زعامء الحركة الصهيونية وأول رئيس وزراء إلرسائيل،
خطابه الشهري يف  1944بعنوان مقتضيات الثورة اليهودية ،وأشار فيه إىل أن العامل
اليهود سيصبحون املعلمني الذين سيجلبون “املعارف الثقافية والعلمية والتقنية
الحديثة” ليك “تزدهر األرض املقفرة” .ويتجىل ذلك يف الرسومات والتصويرات
الصهيونية من مطلع القرن العرشين التي تعكس فكرة تفوق التنمية اليهودية واليد
العاملة العربية .وقد ردَّد موشيه شريتوك ،ثاين رؤساء الوزراء يف إرسائيل ،هذه الفكرة

بآرائه امل ُحت ِقرة للعرب“ :ما ق َِدمنا إىل ٍ
لنحتل بلدًا من شعب
أرض خالية لرنثها ،بل جئنا َّ
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يقطنها ويحكمها بلغته وثقافته الهمجية”.
استخدمت اإلعالنات الصهيونية األوىل التي أنتجتها جمعية تنمية السياحة يف فلسطني
املشاهد الحية والرمزية الدينية لتشجيع اليهود األوروبيني عىل الهجرة إىل فلسطني،
ومن أمثلتها البارزة ملصق “زوروا فلسطني” الذي رسمه فرانز كراوس يف  .1936ومل
يكن هدف امللصقات التي أنتجتها الجمعية تشجي َع الزيارات املؤقتة ،وإمنا تشجيع
الهجرة الدامئة.
ركَّزت املنظامت الصهيونية استثامرها إبان املوجات األوىل من االستيطان الصهيوين يف
فلسطني يف قطاع الفنادق ،حيث دَشَّ نت العرشات منها يف الفرتة بني  1917و.1948
واألهم أن جمعية تنمية السياحة يف فلسطني استخدمت خرائط فلسطني إلظهار
أساسا مرئيًا
املواقع اليهودية التوراتية عىل التضاريس املوجودة ً
أصل ،فأرست بذلك ً
يساهم يف تخيل االستمرارية اليهودية يف فلسطني منذ ال ِقدم وحتى الزمن الحارض ويف
تخطيط االستيطان االستعامري عىل نطاق واسع مبا يطمس واقع املِلكية الفلسطينية.
واستخدم الصهاينة عل َم اآلثار يف سعيهم الدؤوب لرشعنة ادعاءاتهم مبلكية األرض.
وترى عاملة األنرثوبولوجيا نادية أبو الحاج يف كتابها البارز “وقائع عىل األرض” أن
املنظامت الصهيونية واملجتمع اإلرسائييل األول ركَّز يف عقدي الخمسينات والستينات
عىل علم اآلثار “كهواية وطنية” كانت أساسي ًة “لتشكيل املخيلة الوطنية االستعامرية
وإثبات ادعاءاتها مبلكية األرض 3”.وأشار إدوارد سعيد إىل أن الصهاينة اجتهدوا يف
محو فلسطني والفلسطينيني من السجل التاريخي من خالل السياحة القامئة عىل علم
اآلثار االنتقايئ وتصويرات املسترشقني للعرب والفلسطينيني 4.وبعبارة أخرى ،استُخدم
علم اآلثار كأداة إلضفاء الرشعية من خالل الرتفيه السياحي والجامعي ،وإرساء األساس
ألكرث الوجهات السياحية شعبي ًة يف الوقت الحارض.
متسكت دولة إرسائيل ،منذ قيامها يف  ،1948باألجندة الصهيونية ورواية التفوق يف
اإلنتاج والفكر والبنية التحتية عىل السكان الفلسطينيني الذين تواصل اضطهادهم من
خالل االحتالل العسكري والترشيد املستمر .وعالو ًة عىل ذلك ،تستديم وزارة السياحة
اإلرسائيلية اليوم مفاهيم التقدم اإلرسائييل والتفوق العقيل مبوازاة ادعاءات تاريخية
إحساسا زائفًا باالستمرارية مع املايض.
توراتية واهية وداحضة ت ُعطي
ً
إن استخدام إرسائيل املستمر للروايات التوراتية التي تستبعد الفلسطينيني يف الجوالت
الرسمية والسياحية واضح بشكل خاص يف القدس ،مركز السياحة الدينية ،حيث
يستهدف املرشدون السياحيون اإلرسائيليون الزوار املسيحيني واليهود من خالل
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جداول الرحالت وأوصاف للمواقع املتعلقة حرصياً بالتاريخ اليهودي-املسيحي .ويف
 ،2011وصفت وزارة السياحة حي املسلمني يف القدس كام ييل“ :يوجد يف حي املسلمني
كنائس ومساجد ،وال تزال فيه العديد من البيوت واملدارس اليهودية ”،وأغفلت الوزارة
أن املنازل اليهودية يف هذا الحي ِحيزت مؤخ ًرا ،وغال ًبا بواسطة املستعمرين املستوطنني
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الصهاينة املتطرفني املدعومني من الجيش اإلرسائييل.
َوعدت الحكومة اإلرسائيلية يف اآلونة األخرية بضم غور األردن وأجزاء من الضفة
الغربية ،بينام شددت وزارة السياحة اإلرسائيلية عىل السياحة يف مستوطنات الضفة
الغربية كأحد مجاالت االستثامر االسرتاتيجي .وهذا يشمل السياحة يف املستوطنات غري
القانونية مبوجب القانون الدويل والتي تسيطر عليها إرسائيل ،ويستثني املدن والبلدات
الفلسطينية التي يُحظر عىل اإلرسائيليني دخول معظمها بقرار من الدولة اإلرسائيلية.

“إن الحمالت السياحية اإلرسائيلية يف الضفة
الغربية وتطوير املواقع السياحية األثرية يف
األرض الفلسطينية املحتلة هي مبثابة رسقة غري
قانونية جديدة لألرض الفلسطينية”.
إن الحمالت السياحية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وتطوير املواقع السياحية األثرية
يف األرض الفلسطينية املحتلة هي مبثابة رسقة غري قانونية جديدة لألرض الفلسطينية.
رسع وترية الضم
رضا يف املرشوع االستيطاين غري القانوين يُ ِّ
فانخراط السياحة سابقًا وحا ً
اإلرسائييل ضمن املرشوع االستعامري الصهيوين األشمل ،ويساهم يف حرمان الفلسطينيني
حقَّهم يف العيش عىل أرضهم وتقرير مصريهم.

اآلثار املرضة املرتتبة عىل سياحة املستوطنات
ت ُشكّل املستوطنات اإلرسائيلية غري القانونية يف األرض الفلسطينية املحتلة تهديدًا
لحق الفلسطينيني يف تقرير مصريهم ،باإلضافة اىل حرمانهم من الوصول إىل مواردهم
الثقافية والطبيعية واالستفادة منها .ويؤدي استغالل املستوطنني لتلك املوارد ألغراض
السياحة إىل إعاقة التنمية االقتصادية الفلسطينية ،والذي يخلق حال ٍة من االعتامد عىل
املساعدات األجنبية ،مام يؤدي اىل ازدهار املرشوع االستيطاين االستعامري اإلرسائييل.
أي أن نجاح مرشوع إرسائيل االستعامري واستدامته من خالل سياحة املستوطنات
يتوقف عىل االضطهاد االقتصادي والعسكري األوسع املام َرس عىل الفلسطينيني من خالل
املستوطنات.
وليتضح حجم مرشوع إرسائيل االستعامري يف األرض الفلسطينية املحتلة ،ال بد من
َ
توضيح مدى التفاوت يف الوصول إىل األرض واملوارد بني الفلسطينيني والدولة اإلرسائيلية.
تستأثر املنطقة (ج) مبا يزيد عىل  60%من أرض الضفة الغربية ،وتخضع هذه املنطقة
لسيطرة إدارية وعسكرية إرسائيلية تامة .وبحسب تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية التابع لألمم املتحدة يف  ،2017فإن أكرث من  10%من أرايض الضفة الغربية
تقع ضمن الحدود البلدية للمستوطنات ،وهي تشكِّل منطق ًة عازلة إضافية يف محيط
املستوطنات يُحظر عىل الفلسطينيني دخولها .ويف حني أن مساحة املستوطنات ال
تتجاوز  5%من أرض الضفة الغربية ،إال أن أشار تقرير مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة يف  2013أن ما يربو عىل  43%من الضفة الغربية يخضع لوالية مجالس
املستوطنات اإلرسائيلية ،التي تسيطر عىل  86%من مساحة غور األردن والبحر امليت.
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نرشت مؤسسة الحق ،وهي منظمة فلسطينية غري حكومية مستقلة ت ُعنى بحقوق
اإلنسان ،تقاري َر عدة حول االستغالل االقتصادي لألرض واملوارد الفلسطينية يف الضفة
الغربية وتسخريها ألجل سياحة املستوطنات .وتشري يف تقريرها الصادر يف نيسان/
أبريل  2020إىل تورط رشكات سياحية وبلدانها يف املرشوع االستيطاين يف الضفة الغربية،
وغريها من األرايض املحتلة .وبفضل تلك التقارير ،غدت الرشكات السياحية العاملة يف
املستوطنات اإلرسائيلية مثل  Airbnbمستهدف ًة يف الحمالت الشعبية الداعية إىل سحب
االستثامر منها ومحاسبتها عىل انتهاكات حقوق اإلنسان .وعالو ًة عىل ذلك ،انتقدت
منظمة العفو الدولية رشكات عدة لعملها يف املستوطنات اإلرسائيلية وتربُّحها من
ذلك ،ومنها أسامء كبرية يف صناعة السياحة مثل TripAdvisor - Expedia- Airbnb
. -Booking.com
ويف كانون األول/ديسمرب  ،2017أصدرت دائرة شؤون املفاوضات التابعة ملنظمة التحرير
الفلسطينية تقري ًرا يوثق اآلثار السلبية التي يُلحقها تطوير السياحة يف املستوطنات عىل
قطاع السياحة الفلسطيني .ويشدِّد التقرير عىل أن انتقال املنطقة (ج) إىل السيطرة
الفلسطينية ،كام تنص اتفاقات أوسلو ،سيُفيض إىل منو كبري يف االقتصاد الفلسطيني مبا
يعادل  35%من الناتج املحيل اإلجاميل بحسب تقديرات تقرير مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية لعام  .2017ومع ذلك ،عندما إرسائيل وافقت يف  2016عىل متويل املستوطنات
مببلغ  20مليون دوالر ،فأكدا وزير السياحة اإلرسائييل ورئيس الوزراء نتنياهو أن هذا
املبلغ محدَّد للمواقع السياحية ولبناء الفنادق يف مستوطنات الضفة الغربية .ويف كانون
الثاين/يناير  ،2020وافق وزير الدفاع نفتايل بينيت عىل إنشاء متنزهات قومية ومحميات
طبيعية يف الضفة الغربية يف إطار مبلغ يفوق  110مليون دوالر أُنفقت يف الربع األول
من العام عىل مستوطنات الضفة الغربية ،وهو أكرب مبلغ منذ عرش سنوات.
تجتهد إرسائيل أيضً ا يف منع الفلسطينيني من التنمية االقتصادية يف قطاعهم السياحي
بإعاقة حركة السائحني ،والفلسطينيني العاملني يف السياحة ،واملركبات السياحية .وقد
وثقت منظمة التحرير الفلسطينية يف تقريرها الصادر يف كانون األول/ديسمرب 2017
التفاوتَ يف إصدار الرتاخيص لدى وزارة السياحة اإلرسائيلية ،حيث فاق عدد الرخص
الصادرة للمرشدين السياحيني اإلرسائيليني للدخول إىل املواقع املنترشة يف إرسائيل
والضفة الغربية  8,000رخصة ،بينام مل تتجاوز نسبة الرتاخيص املمنوحة للفلسطينيني
فضل عىل أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلبات للحصول عىل تراخيص لتطوير
ً .0.5%
ما يزيد عىل  10مواقع سياحية يف الضفة الغربية ،ولكن إرسائيل رفضت تلك الطلبات
كام فعلت إزاء مسا ٍع فلسطينية مامثلة يف القدس الرشقية.
متثل هذه العراقيل التي تعرتض التنمية الفلسطينية استمرا ًرا للروايات الصهيونية األوىل
عن التفوق يف القدرة عىل إعامر األرض ،وهي نبوءة محقَقة الذات تُستخدَم كدليل
عىل قَدَرهم املكتوب يف التوراة .وقد أمست املستوطنات اإلرسائيلية ،باإلضافة إىل كونها
مواقع ربح للرشكات ،ساح ًة لتعزيز “ارتباط الشعب اليهودي بأرض إرسائيل”.

السياحة الدينية تدعم االستعامر االستيطاين اإلرسائييل
ت ُعد السياحة الدينية أساسي ًة للرواية الصهيونية عن الحقوق التوراتية واستمرارية
االستيطان اليهودي يف فلسطني .وتستأثر املدن الفلسطينية املتمثلة يف بيت لحم وأريحا
ونابلس ورام الله والخليل ،والقرى مثل سبسطية وبرقني بأهمي ٍة دينية كُربى يف األثر
اإلبراهيمي .وت ُع ُّد الكثري من تلك املواقع مراك َز للسياحة املسيحية التي ال تزال تلعب
مهم يف ترويج الروايات االستعامرية الصهيونية والسيام عند السياح القادمني من
دو ًرا ً
الواليات املتحدة .وبالرغم من أن تلك املواقع التاريخية تقع يف األرض الفلسطينية
املحتلة وت ُعد أساسي ًة لجذب ال ُحجاج لدعم قطاع السياحة الفلسطيني ،إال أن إرسائيل
تدَّعي إرسائيليتها.

5. Yara Hawari, “The Old City of Jerusalem; Whose Heritage? Tourism, Narratives and Orientalism” (unpublished thesis, 2011) page 22, typescript.
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ومثة العديد من املواقع اإلشكالية املتضمنة يف مسارات رحالت السياحة الدينية
الصهيونية ،مثل هريوديون وهو موق ٌع أثري ومتنزه قومي يف الضفة الغربية تطاله
الحفريات التخريبية وعمليات انتشال القطع األثرية رغم اعرتاضات السلطة
الفلسطينية وانتفاء األساس القانوين .وتتسبب تلك الحفريات أيضً ا يف قطع املياه
عن القرى القريبة لفرتات تصل إىل ثالثة أسابيع يف كل مرة .ومن تلك املواقع أيضً ا
“موديعني عيليت” ،التي اعرتفت الحكومة اإلرسائيلية بها كمدين ٍة إرسائيلية رغم
كونها مستوطن ًة غري قانونية مبنية عىل أراض تابعة لقرية بلعني الفلسطينية ،يف
انتهاك صارخ للقانون الدويل وحتى القانون اإلرسائييل نفسه .ومثل قناطر وادي
البيار ،وهي خربة رومانية عمرها  2000عام ،تُس ِّوقها إرسائيل كموقعٍ ترايث إرسائييل
مع أنها تقع عىل أرض فلسطينية محتلة لتعزيز روايات التاريخ اليهودي القديم
بغرض استدامة احتالل األرض ورشعنته .ويف العام  2014وحده ،أَد َّرت الجوالت
السياحية ملوقع القناطر عائدات بلغت  4.5مليون دوالر.
ومن األمثلة األخرى متنزه أسوار القدس القومي امل ُش َّيد يف القدس الرشقية املحتلة
والذي يُستَخدم بني الحني واآلخر لتربير هدم منازل الفلسطينيني بذريعة إخالء
املجال إلنشاء “الطريق التورايت ”.وهناك أيضً ا تل شيلوه ،وهو موقع أثري يف األرض
الفلسطينية املحتلة يجذب عرشات اآلالف من السائحني املسيحيني سنويًا ،أنشئ فيه
متنزه تورايت بتمويل من عائلة فاليك يف الواليات املتحدة ،التي تدعم مجموعات
املستوطنني اليمينية وتنمية املستوطنات .إن استيالء إرسائيل عىل هذه املواقع -
ومواقع كثرية أخرى متوزعة يف أنحاء تدعم مجموعات املستوطنني اليمينية القدس
الرشقية املحتلة مثل مدينة داوود (سلوان) وحديقة الجثامنية (جبل الزيتون)
وطريق اآلالم (البلدة القدمية)  -واستخدامها يف السياحة الدينية يعزز الروايات
الصهيونية عن االنتامء اليهودي األزيل لتفنيد ما يتعلق بترشيد الفلسطينيني.
ويف هذا السياق ،دأب كبار املم ّولني الصهاينة ومنارصو دولة إرسائيل منذ عقود
عىل ترويج السياحة الدينية إىل إرسائيل تحت شعار التواصل بني األديان أو دعم
إرسائيل أو الحج .ومن املانحني وجامعي التربعات الرئيسيني شخصيات مثل نايت
سايدوف وشيلدون أديلسون وستيف جرين وإيرا رينريت وروجر هريتوغ وسيمون
فاليك وعائلة فاليك باإلضافة إىل السفري األمرييك الحايل يف إرسائيل ،ديفيد فريدمان،
وهؤالء ميولون تطوير املستوطنات اإلرسائيلية  -مبا يف ذلك تطويرها سياحيًا من
خالل إقامة مصانع النبيذ  -ومتويل جهود املنارصة والتثقيف الصهيونية املؤازِرة
إلرسائيل يف الواليات املتحدة .وتجدر اإلشارة إىل أن العديد من هؤالء املانحني هم
ممولون موث َّقون للجامعات اليمينية املتطرفة واملعادية للمسلمني يف الواليات
املتحدة.
حني يستمر السياح الدينيني يف املشاركة يف هذه املشاريع غري القانونية والعنرصية،
فإنهم يصبحون جز ًءا من نرش االسرتاتيجية االستعامرية االستيطانية الصهيونية،
بتقديم الدعم املادي لرسقة األرض الفلسطينية واحتاللها واالنتهاكات املستمرة
لحقوق اإلنسان الفلسطيني .وتوضح دراسة الحالة التالية الرض َر الذي ألحقته صناعة
السياحة املسيحية الصهيونية بالفلسطينيني.

برنامج معابر (باسيجيز  :)Passagesدراسة حالة يف السياحة املسيحية
الصهيونية
برنامج معابر (باسيجيز  )Passagesهو برنامج تابع ملنظمة أمريكية مختصة
بالسياحة الدينية ت َع ّد زيار َة إرسائيل “واعتناق قصة إرسائيل كجزء من املعتقد
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طقسا من طقوس العبور لكل مسيحي ”.يحظى هذا الربنامج بدعمٍ
الشخيصً ...
كبري من املمولني املسيحيني واليهود املحافظني ،وهو متاح يف  157جامعة ومنظمة
يف الواليات املتحدة .ومع أن معظم تلك الجامعات هي جامعات مسيحية ،إال أنها
تضم جامعات حكومية كبرية مثل جامعة تكساس الزراعية وامليكانيكية وجامعة
والية فلوريدا وجامعة مينيسوتا وغريها .ويضم الربنامج حوايل  7,000خريج يف
جميع أنحاء الواليات املتحدة .وليس من املستغرب أن الربنامج ميتلك ِصالت علنية
بالحكومة اإلرسائيلية ويُقال إنه من بنات أفكار السفري اإلرسائييل يف الواليات املتحدة
رون ديرمر ،الذي استضاف حفل تدشينها يف السفارة اإلرسائيلية يف واشنطن العاصمة
سنة  2015بحضور السفري األمرييك للواليات املتحدة يف إرسائيل ،ديفيد فريدمان
والسفري اإلرسائييل السابق إىل الواليات املتحدة ،مايكل أورين.

“متثل هذه العراقيل التي تعرتض التنمية
الفلسطينية استمرا ًرا للروايات الصهيونية األوىل
عن التفوق يف القدرة عىل إعامر األرض ،وهي
ُستخدم كدليل عىل َق َدرهم
نبوءة محقَقة الذات ت َ
املكتوب يف التوراة”.
كشف البحث الذي أجرته منظم ُة أصدقاء سبيل أمريكا الشاملية (فوسنا) عن برنامج
معابر ،بالتشارك مع بضع منظامت جامعية متضامنة مع الفلسطينيني ،عن الجداول
اإلشكالية املتبعة يف رحالتها السياحية مبا فيها املواقع والروايات الصهيونية املسيحية
التي تروى للسائحني من بداية الرحلة وحتى نهايتهاُ 6.ي ِّجد برنامج معابر يف رحالته
إرسائيل كدول ٍة حديثة تتجىل فيها االستمرارية مع املايض التورايت عىل نحو يُخفي
ترشيد الفلسطينيني واضطهادهم وينفي عالقته بقيام إرسائيل .وتعكس هذه الرواية
َ
استغالل إرسائيل للسياحة الدينية يف إثبات صحة مرشوعها االستعامري
الصهيونية
ومتكينه ،ويف تأطري الوضع القائم تأط ًريا زائفًا كنزاع عىل األرايض (بني متفوقني
وهمجيني) وليس كاحتالل.
يشمل جدول الرحلة زيارات إشكالية ملرتفعات الجوالن املحتلة ومواقع البؤر
االستيطانية السابقة للجيش اإلرسائييل ،ويهدف أيضاً حسبام ت ُفيد فوسنا إىل إبراز
اضطهاد املسيحيني يف الرشق األوسط والتهديد املتص َّور الذي تعيشه إرسائيل ،حيث
ت ُك َّرس عدة أيام يف الرحلة لزيارة مواقع إرسائيل املهدَّدة من جريانها ،مبا فيها زيارة
إىل مدينة سديروت امل ُطلة عىل قطاع غزة .غري أن سديروت ليست ذات أهمية
دينية للزوار املسيحيني ،وهي معروفة باآلراء اليمينية املتطرفة التي يعتنقها سكانها،
فهم الذين جلسوا عىل كرايس الحدائق ملشاهدة القصف اإلرسائييل عىل قطاع غزة
إبان عدوان  2014الذي راح ضحيته أكرث من  2000فلسطيني و 73إرسائييل.
ال يُخفي برنامج معابر هدفه من إذكاء املشاعر املؤيدة إلرسائيل عند القادة
املسيحيني الصاعدين يف الواليات املتحدة .وهو منمذج عىل غرار منظمة بريث
رايت إرسائيل ،أو تاغليت ،التي تقدم رحالت ممولة بالكامل إلرسائيل لرتويج دعاية
محددة للشباب اليهود األمريكيني ،والتي شهدت يف السنوات األخرية معارض ًة من
حمالت وطنية تقودها منظامت يهودية تقدمية يف الواليات املتحدة بسبب وصفها
املضلل إلرسائيل .غري أن االنتباه الذي تسرتعيه رحالت برنامج معابر أقل بكثري ،كام
أن املوارد املكرسة لتوثيق زياراتها اإلشكالية وللتصدي لها أقل بكثري.
األهم من ذلك أن رحالت برنامج معابر تركز عىل التجربة الدينية املسيحية يف األرض

 .6حصلت منظمة أصدقاء سبيل أمريكا الشاملية ومنظامت جامعية تضامنية مستقلة عىل جدول من جداول رحالت منظمة العبور وأطلعت عليه الكاتبة ألغراض كتابة هذا املوجز السياسايت .وهذ الجدول غري منشور ،ولكن املعلومات الواردة يف هذا القسم
حول رحالت برنامج معابر مأخوذة مبارش ًة منه.
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املقدسة ،وتهدف رصاح ًة إىل ربط التواجد يف إرسائيل بدعم الدولة اإلرسائيلية ،ف ُيربز
جدول رحلة املنظمة فعاليات تتضمن التحدث إىل الجنود اإلرسائيليني ،وزيارة الكنيسيت
اإلرسائييل ،وتجارب ثقافية لفهم “ثقافة البيئة الريادية” يف ارسائيل و”محرك االقتصاد”
االرسائييل .ويف الوقت نفسه ،يُغفل جدول الرحلة  -أو يتناول سطح ًيا  -التاريخ اإلسالمي
والفلسطيني يف املنطقة ،وال يصور االحتالل غري القانوين للعديد من املواقع الدينية
املدرجة عىل جدول الزيارات يف الضفة الغربية عىل أنه مشكلة .بل مثة رواية عن
االضطهاد املسيحي واليهودي وعن اضطهاد إرسائيل كمالذ ديني تخدم مرشوع ترسيخ
غريية املسلمني املبنية عىل كراهيتهم ،وهو املرشوع السائد يف العديد من وسائل اإلعالم
األمريكية.
تعكس شهادات املشاركني يف رحالت برنامج معابر اآلراء التي تنتقيها هذه الرشكة
السياحية ،وليس من املستغرب أنها تُربز هذه الشهادات عىل موقعها اإللكرتوين .وعىل
سبيل املثال ،يكتب أحد املشاركني يف الرحالت“ :مل أعد الشخص نفسه الذي كنت قبل
سفري إىل إرسائيل .فلدي اآلن داف ٌع جديد ألقف مع إرسائيل ،وأنا أستشعر أن خطة
الرب يل بعد هذا التحدي هي أن أدعم األرض املقدسة يف مهنتي املستقبلية .وقلبي
يتشوق لالتحاد مع إرسئيل ،وهذا كله بفضل برنامج معابر ”.ومبا أن التطلع السيايس
“للوقوف مع إرسائيل” ينطوي ضم ًنا عىل استعداء االنتقادات املوجهة لدولة إرسائيل،
فإن الرحل َة كربنامج مرتكز إىل اإلميان واملعتقد تنجح يف الخلط بني التعلق التورايت
والروحاين باألرض املقدسة وبني املرشوع االستعامري الصهيوين العلامين.

“حني يستمر السياح الدينيني يف املشاركة يف
هذه املشاريع غري القانونية والعنرصية ،فإنهم
يصبحون جز ًءا من نرش االسرتاتيجية االستعامرية
االستيطانية الصهيونية”.
تؤكد إحدى املشاركات بأن رحلتها إىل إرسائيل مل تكن مميزة ألنها زارت املواقع التوراتية
وحسب ،بل ألنها منحتها الفرصة للتعرف إىل إرسئيل “كدولة حديثة” .ويعكس هذا
الوصف األجندة الصهيونية الهادفة إىل ترويج النظرة إىل شعب إرسائيل ودولتهم
ككيان مذهل ومتطور تكنولوج ًيا والتي غال ًبا ما ت ُقارن بآراء استرشاقية للعرب عىل
أنهم متخلفون .وكتبت مشارك ٌة أخرى بأن رحلتها “جعلت إرسائيل والشعب اليهودي
حارض ًة دامئًا يف خاطري حني أفكر يف معتقدي املسيحي ...فرصتُ أج ُد نفيس أتحدث عن
إرسائيل إىل كُل َمن يرغب يف االستامع ”.تحمل شهادات بعض املشاركني شعو ًرا بالعمل
الصادق املشرتك بني األديان إزاء “النزاع” ولكن مع إبداء اإلعجاب الدائم يف الوقت
نفسه بدولة إرسائيل الحديثة.
إن القاسم املشرتك بني تلك الشهادات هو التلخيص املتقن للدعاية الصهيونية حول
التقدم املتفوق يف الرشق األوسط ،ورواية العناية اإللهية املتجسدة يف الدولة اليهودية،
والعالقة الرصيحة بني التاريخ التورايت والقديم وبني دولة إرسائيل  -دون مناقشة ت ُذكر
لفرتة األلفي عام املمتدة بني هذا التاريخ وذاك والتي تزخر مبالمح التاريخ اإلسالمي
وترشيد الفلسطينيني بفعل املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين .وهذا التأطري
يطمس اضطهاد إرسائيل للفلسطينيني ويربره.
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يوضح برنامج معابر البنية التحتية األشمل للسياحة الدينية التي تخدم الرواية
االستعامرية الصهيونية وأجندة بناء الدولة اإلرسائيلية .ويتجىل هذا بوجه خاص يف سياق
مساعي الضم املتزايدة التي يبذلها نتنياهو ،فأقام عالقات سياسية وطيدة مع اإلنجيليني
األمريكيني الذين يُع ِّر ُف نحو  80%منهم عن أنفسهم بأنهم صهاينة مسيحيون .إن
برنامج معابر هو واحد من برامج عديدة تدّعي الرتويج للحوار بني األديان بينام تجتهد
يف الحشد الرصيح لدعم مرشوع إرسائيل االستعامري املايض والحارض يف فلسطني .فهذه

الرحالت تعمل عىل كتم التاريخ والروايات الفلسطينية وتكذيبها ،وتقدم الدعم املادي
لقطا ٍع سياحي يعمل عىل أرض فلسطني املحتلة دون سند قانوين ،وتق ِّوض محاوالت
الفلسطينيني الرامية إىل تحقيق استمرارية اقتصادية مستدامة.

بدائل وتوصيات
نرشت الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلرسائيل يف  2019ندا ًء من
أجل سياحة أخالقية أطلقته منظامت أهلية فلسطينية .يطلب البيان من السياح
“عدم اإلرضار” بتجنب زيارة املواقع الدينية والتاريخية يف األرض الفلسطينية املحتلة
التي تديرها السلطات اإلرسائيلية أو التي تُر َّوج عىل أنها مواقع إرسائيلية .وعىل نحو
دليل سياحيًا يدعو السياح املسيحيني
مامثل ،أصدرت منظامت مسيحية فلسطينية ً
إىل دعم رشكات السياحة الفلسطينية مثل رشكة “ ”Walk Palestineأو فلسطني س ًريا
عىل األقدام ،التي طرحها مركز رساج لدراسات األرض املقدسة يف بيت ساحور ،وتجنب
الربامج السياحية اإلرسائيلية أو املواقع التي تديرها إرسائيل يف األرض الفلسطينية
املحتلة.
تقدم منظامت أمريكية أيضً ا مثل منظمة آي ويتنس فلسطني بدائل للحجاج وغريهم
من السائحني الراغبني يف زياة فلسطني ولكن دون املشاركة يف االضطهاد واالحتالل
اإلرسائييل .وهناك عدد متزايد من مبادرات “التجول يف فلسطني” املطروحة يف جامعات
فرصا للسياحة األخالقية يف فلسطني تتفادى
مثل هارفارد وكامربيدج وبريكيل ،وهي توفر ً
الرتويج إلرسائيل باسم الدين ورفد صناعة السياحة اإلرسائيلية باملساهامت املادية .ومن
شأن هذه البدائل وغريها أن تعز َّز حقوق اإلنسان الفلسطيني وكرامته ،وتقد َم مناذج
ميكن للمجتمع املدين أن يحذو حذوها يف بحثه عن بدائل.
توصيات أخرى:
•ينبغي ملنظامت املجتمع املدين ،وال سيام املنظامت الدينية يف الواليات املتحدة،
أن ت ُقيم من منظو ٍر نقدي دو َر السياحة الصديقة إلرسائيل يف رشعنة الضم غري
القانوين وانتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيني.
•بوسع املنظامت املنارصة لفلسطني يف الجامعات األمريكية أن تضطلع بدو ٍر
رئييس يف معارضة سفر الطالب إىل األرض الفلسطينية املحتلة وغريها من األرايض
املحتلة .وميكن اتخاذ رحلة برنامج معابر هدفًا رئيس ًيا يف الحمالت ملنع التواطؤ
مع االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان ،كجز ٍء من حملة أشمل تهدف إىل
إنهاء االحتالل اإلرسائييل باشرتاط امتثال إرسائيل للقانون الدويل قبل حصولها عىل
املعونة العسكرية األمريكية.
•ينبغي أن َ
وصناع السياسات الحاج َة إىل إنهاء التعامالت
تدرك السلطات التنظيمية ُ
مع الكيانات اإلرسائيلية الواقعة فيام وراء الخط األخرض .وينبغي ،عىل أقل تقدير،
مطالبة الرشكات واملصالح التجارية العاملة يف األرض الفلسطينية املحتلة بتبني
تدابري تنظيمية رادعة تضمن عدم مساهمتها يف مشاريع االستيطان اإلرسائييل غري
القانوين أو الرتبح منها.

هالة أحمد ،عىل درجة املاجستري يف السياسة العامة من كلية إميانويل بجامعة
كامربيدج كباحثة حاصلة عىل منحة ليونيل دي جريزي هارفارد .قامت بإعداد
بحوث اسرتاتيجية يف مجال السياسات لحساب وكاالت حكومية ومنظامت غري
حكومية يف اليونان وألبانيا وبرلني والضفة الغربية وسان فرانسيسكو وشيكاغو
وبوسطن .تقود حالياً أعامل السياسة والعالقات العامة يف معهد جني فامييل،
وهو معهد أبحاث يف العلوم االجتامعية التطبيقية يف مدينة نيويورك.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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