
 لجنة ميتشيل والحمار الذي قطعته شفرة الجرافة حينما جرفت بيت صاحبه  

 

من األمور الطريفة في تاريخ القضية الفلسطينية أن أول لجنة استقصاء حقائق دوليةة للة  

اإلطةة و وفةةدت فلةة  فلسةةطين لانةةت مشةةللة مةةن لضةةوين أمةةريليين رمةةا رنةةري لينةة  وتشةةارل  

، بنةاء للة  اقتةرال الةرئي  األمريلةي 9191ببةاري  سةنة لراين. فقد تقرر في مةتتمر الصةل  

وودرو ولسون وموافقة المتتمر، فيفاد لجنةة ال اليةة نمةن بريطانيةا وفرنسةا والوايةات المتحةدة  

فل  سوريا وفلسطين بغية " ااط ع لل  وجهات نظةر السةلان ورأيهةي فةي تقريةر مصةيرري. " 

قة بالفعل أمريلية صرفة، فذلك ألن ل  من بريطانيةا أما لماذا لانت اللجنة التي وصلت فل  المنط

وفرنسةةا امتنعتةةا لةةن المشةةارلة يشةةية تسةةهيل ديةةول أمريلةةا فلةة  المنطقةةة  ولمةةا لانةةت الوايةةات 

المتحدة آنذاك في دور ااط ع وجمة  المعلومةات، ولةي تقةرر بعةد نةوع مصةالحها وا تحالفاتهةا، 

وليا ونزيها. فقد قال : فن دلوى الصهيونية فةي فإن تقرير لجنة لين  لراين جاء صادقا وموض

فلسةةطين ا تسةةتحق االتةةرار. وحةةذر مةةتتمر الصةةل  مةةن تجارةةل شةةعور األرلةةين العةةدائي تجةةا  

الصةهيونية وأوصةة  بوجةود تحديةةد الهجةرة اليهوديةةة فلةة  فلسةطين واإلقةة ع نهائيةا لةةن اليطةةة 

 التي ترمي فل  جعلها دولة يهودية. 

لمحةةامي جةةورت ميتشةةيل لديةةه وقةةت ليطلةة  للةة  مالةةل رةةذ  األمةةور ا نظةةن أن السةةناتور ا

التارييية. فهو محةاي رائةف فةي الوايةات المتحةدة، ولةان قةد للةل فةي تصةري  لةه ب مريلةا سةبد 

تةة ير  وتةة ير لجنتةةه فةةي الحضةةور منةةذ قرابةةة ال الةةة أشةةهر فلةة  ب دنةةا، ب نةةه  يةةر متفةةر  لهةةذ  

ا للمحاماة فةي الوايةات الميتلفةة، فلةان ا بةد مةن المهمة، وأنه محاي يملك أربعة ولشرين ملتب

تدبر أمر تلك الملاتد وأولئك الزبائن قبل الحضور فل  الشرو األوسط. والغريد أن اللجنة التةي 

ت يرت ذلك الت ير لله، وحضرت مرة واحدة بعد ألالر من شهرين للة  قةرار تشةليلها لةي تملةر 

قتصةر نشةاطها للة  ااسةتماع فلة  بعةر الةوزراء في الةب د ألالةر مةن المانيةة وأربعةين سالة.وا

والفعاليات والرسميين ولي تقي ب ية جولة ميدانيةة. وفةي تلةك األالنةاء اسةتمرت الجةرائي والفظةائ  

التي يقترفها لسلر باراك لل  األرر في الضفة والقطاع المحتلين تتجاوز الم لوف فةي فظةائ  

 تياات الفردية سياسةة فسةرائيلية رسةمية، أشد المحتلين بغضا ولنصرية ووحشية. فصارت اا

وجةةرى تحويةةل المةةدن الفلسةةطينية فلةة  مجمولةةة مةةن األقفةةا  البشةةرية بواسةةطة محاصةةرتها 

بالدبابات م  فط و النار لل  الفلسطينيين مةن ميتلةف أنةواع الرشاشةات ا ليةة الالقيلةة ومةداف  

ة جديدة فةي ألةداد القتلة  يوميةا، الدبابات وصواريخ طائرات الهليولوبتر، وسجلوا أرقاما قياسي

وراحةةت جرافةةاتهي تلمةةل لملهةةا نهةةارا فةةي اجتالةةار األشةةجار مةةن لةةروي زيتةةون وبيةةارات برتقةةال 

ودفيئةةات يضةةار، وتجةةرف لةةي  بيةةوت النةةا  ومصةةان  النةةا  للةة  الشةةوارع الرئيسةةية، لتتلةةرر 

ة مةال  زحةف . وفي تلك األالناء لابد النا  فةي قطةاع  ةز9191ولاي  9191م ساة رجرة لاي 

الجرافةةات للةة  جميةة  المسةةاحة التةةي قةةرر قائةةد المنطقةةة الجنوبيةةة بجةةي  ااحةةت ل أنةةه نمجةةال 

حيوي  للمستعمرات ولألوتوسترادات الياصة التي تصل بين المستعمرات بعضها وبعر والتي 

  والحةدير لةن المسةاحات المنهوبةة فةي قطةاع  ةزة حصةرا حةدير 91تصل بينها وبين أراضي 

المستعمرات التي أقيمت لل  حةدود القطةاع الشةمالية والجنوبيةة وبةين المةدن الال الةة  حدي، ألن

الرئيسية وللة  طةول الشةواطل الجنوبيةة مةن ديةر الةبل  فلة  رفة ، لةي تتةرك للمليةون فلسةطيني 

ليلةومترا مربعةا،  096مةن مسةاحة القطةاع التةي ا تتجةاوز بمجمولهةا  %96ونيف فا أقل من 

ليلومترات مربعةة، رةي األرر المتاحةة  469أشرنا فليه يعي  لل  حوالي  أي أن التعداد الذي

لإلسةةلان والزرالةةة والصةةنالة والمرافةةق والشةةوارع والمقةةابر والمسةةاحات اليضةةراء، وبعمليةةة 



ليلةومتر مربة . ويبةدو …., 4قسمة بسيطة يتض  أن معدل حصة الفرد من األرر ري حةوالي 

ا باراك تسع  فل  التضييق للة  النةا  ومةن الةي تهجيةرري أن سياسة التهجير اليفية التي يتبعه

 احقا. 

وقد بدأ ذلك لله وزاد واستفحل بينما لجنة نتقصي الحقائق  برئاسة ميتشيل جالسة في آير 

األرر ا ترى وا تسم  وا تتللي حت  شةك النةا  بة ن تمهةل ميتشةيل ولجنتةه فةي القةدوي أمةر 

لل  راحته دون أن يقلقةه وجةود ريئةة دوليةة فةي الجةوار. مقصود، أريد منه ترك ااحت ل يعمل 

الي سمعنا أن فسرائيل رفضت السمال للجنة بالحضور فا بعدما تعهد األمريليون أن ا يلون فةي 

تقرير اللجنة ما يم  ياطر باراك الرقيق من قريد أو بعيد  فلما حضرت في سياحنها الماضةية 

رة الصحة والزرالةة واإلسةلان بصةور مةن والةائقهي سالة، زودرا المستولون في وزا 91لمدة 

وفحصةاءاتهي، ولةةان بمقةدور رئةةي  اللجنةةة وألضةائها أن ي حظةةوا فذا لةةي يلونةوا مطعمةةين ضةةد 

الم حظةةة التفاصةةيل المعبةةرة التةةي رةةي أقةةوى دالةةة وأصةةدو تعبيةةرا لةةن اللةة ي العةةاي واألرقةةاي 

دمها الجي  اإلسرائيلي في قتةل وجةرل الصماء ومن آاف التفاصيل الرريبة الطريقة التي استي

األطفال الفلسطينيين، وأن يطلعةوا مةن أرشةيف المستشةفيات للة  أنةواع لسةور لظةاي الجمجمةة 

لدى ضحايا جرائي المستوطنين، ولل  الصور الشعالية التي تبين أنواع الرصا  المتفجةر فةي 

جةرف بيةوتهي بعةد رةدمها أحشاء  يرري، لما لان بمقدورري أن يس لوا أصحاد البيوت ليف تةي 

لةةي . وأن يسةة لوا صةةاحد بيةةت فةةي منطقةةة المغراقةةة بغةةزة ليةةف جرفةةت الجرافةةة بيتةةه بينمةةا لةةان 

حمار  مربوطا أماي البيت فقطعته شفرة الجرافة ولي ترحي حتة  البهيمةة اليرسةاء  وأن يسة لوا 

البل  ليف جرفت الجرافات مصةن  األلومنيةوي والبيةوت  أبناء الجعفراوي اليمسة في منطقة دير

اليمسة التي شيدورا لسلنهي اليا  ولي يسلنورا بعد. وأن يسة لوا آل أبةو رةولي ليةف اقتلعةت 

بيارات برتقالهي ولروي زيتونهي وليف ردمت آباررا في الليل البهيي، وأن يسة لوا آل أبةو رةداف 

. ولةةان بمقةةدورري أن يبعالةةوا أحةةدا مةةن السةةلرتاريا ليةةف اقتلعةةت أشةةجار زيتةةونهي أمةةاي نةةواظرري

ملتد محاماة ليسير قلي  م  القرويين رنةاك ليعةرف مةنهي  49الياصة باللجنة ممن لي  لديهي 

ليف ألق  الجي  اإلسةرائيلي برلةاي البيةوت والمصةان  المةدمرة فةي الوديةان وليةف أرةال لليهةا 

 التراد لييفي الجريمة الشنيعة. 

استقصةاء الحقةائق برئاسةة ميتشةيل فةي المةرة السةابقة دون أن تبةدي الحةد  لقد رحلةت لجنةة

األدن  من ااحتراي للشرلية الدولية التي أوفدتها بغرر وض  العالي فةي صةورة مةا يجةري فةي 

فلسطين. وبدا لما لو أن جورت ميتشيل في لجلة من أمر نالصدقة  التي يدفعها من وقته لألمةي 

روا  ولما تسم  له ظروف ملاتةد المحامةاة األربعةة والعشةرين التةي  المتحدة، فهو يبذلها وفق

 يمللها في الوايات المتحدة. 

أما في رذ  األياي، فةإن األ  وزيةر اإللة ي يعبةر لةن نييبةة األمةل  مةن أن جةورت ميتشةيل  

أللن يوي الالامن لشر من لانون الالةاني الجةاري أن لجنتةه تيطةط لزيةارة المنطقةة بعةد منتصةف 

شةةباط فبرايةةر القةةادي مباشةةرة، بينمةةا تتحةةدر الصةةحف اإلسةةرائيلية لةةن ضةةغوطات رائلةةة  شةةهر

تمارسها الحلومة اإلسرائيلية للة  اللجنةة وألضةائها لةي يتجلةوا قةدومهي فلة  المنطقةة فلة  مةا 

 بعد اانتيابات اإلسرائيلية. 

فةة الةدائرة فيةه، الي صة أننا مهما حاولنا التفالل م  السيرك السياسي العةالمي وألعةاد الي

فإن رذ  األلعاد لي تعد تجوز لل  اإلنسان الفلسطيني الذي راقبها زمنا طوي  منذ بدايات القرن 

الماضةي فافتضةحت لةه أسةرار اللعبةةة وتبةين حقةا فن األمةي المتحةةدة تعلة  صةورة مجتمة  دولةةي 

 وحيد القرن ممسو  الضمير. 



حدة بمةا يةدل  لمليةة السة ي قةد لةاد للينةا نحن نقول منذ زمن بعيد فن انفراد الوايات المت

ب ضرار لبرى. وأقل تلك األضةرار وقفةة للينتةون فةي ألقةاد فشةل قمةة لامةد ديفيةد ليقةول دون 

حياء فن الفلسطينيين رةي الملومةون فةي لةدي التوصةل فلة  نتةائف للمةتتمر. ورلةذا قلةد الحقةائق 

مرأتةه تتملةق النةايبين اليهةود فةي رأسا لل  لقد، وسار في رلاد الباطل صا را، بينما لانت ا

 نيويورك بمناداتها بفرر لقوبات ضد الفلسطينيين. 

ونفلر أحيانا فن الصواد والحال لذلك رو فديال األمي المتحدة طرفا أساسيا في العملية فةإذا 

 بنا نجد الوايات المتحدة نفسها تعود بوجه جديد مرتدية البيريه الزرقاء. 

لله أن الترليز لل  فيجاد قوة لربية فسة مية فةي المنطقةة، يلةون  ألي  من الجلي بعد ذلك

 لها وزنها وفرادتها وريبتها ومصداقيتها، رو الميرت الوحيد مما نحن فيه؟ 

 لقطات األسبوع : 

ا نعرف ماذا نفهي مةن لة ي الةرئي  األمريلةي بةو  حةين تحةدر قبةل حةوالي أسةبولين  *
ة في لهةد  قةائ  فنهةا سةتلون سياسةة متواضةعة. وحةين لن السياسة اليارجية للوايات المتحد

 قال : فننا ا نريد أن نقدي وصفات  اي الشعود. 
ن مل أن يلون في رحيل فدارة للينتون ما يبعد لنا بعر المناظر التي تبعر الغي بصةورة  *

شبه دورية، وفي مقدمتها منظر المرأة أولبرايت وري تلشف لن ساو أالناء وضعها فيذا للة  
فيذ في محضر رذا الرئي  أو ذلك المليك، ولذا منظر الغ ي البةال  أحمةر األنةف القيةل الظةل ذي 

 النظارة الطبية رو  ورو ينزل من السيارة وفي انتظار  المستقبلون. 

وبالمناسةةبة يتسةةاءل اإلنسةةان : فذا لةةان لهةةد رو  وأمالالةةه قةةد انتهةة  فةةي قسةةي الشةةرو   *
ة، فب ية صفة يستمر فةي اإلداء بتصةريحات سياسةية ل نةه مةا األوسط بوزارة اليارجية األمريلي

 زال يملك صفة ما؟ 
الةةي.. أا يةةرى المسةةتولون األمريليةةون أن الغةة ي القيةةل الظةةل بصةةق فةةي وجةةه الدبلوماسةةية  

األمريليةةة حةةين قةةال أول أمةة  لصةةحيفة جيروسةةاليي بوسةةت اإلسةةرائيلية فنةةه ورةةو اليهةةودي لةةان 

فلسةةطينيون بةةالروابط التاريييةةة اليهوديةةة بالمسةةجد األقصةة  يةة ل "يشةعر بةةاأللي لنةةدما يشةةلك ال

 المفاوضات المتعلقة بمدينة القد  ". 

نحن م  حقوو اليهود في الوايات المتحدة تماما. أن يشتغلوا بالتجارة ويجمعةوا الم يةين،  

ل رةذ  ويرسلوا تبرلات إلسرائيل.. لله من حقهي. وللن أن يعين وسيط أمريلي للس ي للة  مالة

الحساسية ضد الحق العربي واإلس مي وم  دلاوى الطرف ا ير، فذلك ما يلقةي للينةا بإلحةال 

 ستال : لماذا نقبل بوسيط مترل مبدئيا للحما  لوجهة نظر يصمنا؟ 

لو يعرف النةا  قيمةة المنةاطق التةي يطلةق لليهةا المواصةي لهانةت فةي ليةونهي أيصةد  *
 األراضي 

 اوضات الماني سنوات بقضها وقضيضها؟ مفاوضات ملالفة؟ ألالف من مف *
اشتل  والد شهيد لان قد قتل لل  يد بعر أفراد األجهزة من أن قاتلي ولد  أيرجوا من  *

السجن أالناء األياي األولة  انتفاضةة األقصة  وراحةوا يةذرلون الةدنيا جيئةة وذرابةا أمةاي نةاظري 
ون فةي السةجن فتةرة العقوبةة.. الوالد المفجوع للما ب ن المحلمةة سةبق أن أدانةتهي ولةانوا يقضة

 برسي السيد وزير العدل.. 
  

  



 

 

 

 

  

 

  

  



 


