ال�سيطرة الإ�سرائيلية على الأرا�ضي
الفل�سطينية وال�سورية المحتلة �سنة 1967

�أحمد عز الدين �أ�سعد ومنير فخر الدين

مقدمة
يتناول هذا الفصل االحتالل اإلسرائيلي ،كنظام هجين ومنظومة سيطرة متعددة

األوجه ،تدمج (أ) االحتالل العسكري ،أي كون االحتالل سيطرة عسكرية لدولة على
إقليم دولة ُأخرى ،في (ب) االس�تيطان – اإلحاللي ،كعملية اس�تبدال ش�عب بش�عب

آخر ،و(ج) الحكم االس�تعماري ،أي كدولة اس�تعمارية تحكم مجتمع ًا آخر ،فتس�لبه

الس�يادة وتس�تغل م�وارده الطبيعي�ة والبش�رية اقتصادي� ًا .والوجه الغالب ف�ي منظومة

س�نبين ،على األقل منذ صعود اليمين اإلس�رائيلي
التحك�م ه�ذه ،ف�ي الحقيقة ،وكما
ّ

في العقود األخيرة وفي الوقت المنظور ،هو الوجه االستيطاني – اإلحاللي والفصل
العنصري.

1

فمنظومة السيطرة االحتاللية تسخّر ما يُفيدها من القانون الدولي لهذه

بناء على تفس�يراتها الخاص�ة التي تنقض ما ُيجم�ع عليه معظم
الغاي�ة ،فتتعام�ل مع�ه ً
ّ
تستل أدوات الحكم االستعماري التقليدية وتطورها ،بغية
فقهاء القانون الدولي .كما

حماية عملية اإلحالل تلك وتطبيعها .لكن هذه العملية اإلحاللية ليس�ت تامة بطبيعة
الحال ،وليس تطبيعها محسوم ًا ،ما دام هناك مقاومة فلسطينية ،وبالتالي لم ِ
تنتف عن

االحتلال األوج�ه ُ
األخ�رى .كما أن ّأي ًا م�ن هذه األوجه أو الجوان�ب الظاهرة ،ليس
باألم�ر البس�يط أو الثابت ،بل تنطوي جميعها عل�ى عوامل ومتغيرات متعددة .فالنظر

إلى االحتالل من منظور القانون الدولي ُيفضي إلى أسئلة وإشكاليات متجددة ،فقهية

وسياس�ية ،وخصوص ًا في ظل غياب أدوات تنفيذية ،ونتيجة ارتباط المحاكم الدولية
1

أشارت هنيدة غانم إلى أن منظومة الحكم الهجينة اإلسرائيلية متعددة ،ومتداخلة بين االستعمار
االستيطاني واألبارتهايد واالحتالل العسكري .وهذا األمر أوجد واقع ًا متشابك ًا في فلسطين ،تتقاطع
فيه أنساق إدارية تن َّظم وفق مبدأ الفوقية القومية اليهودية والسيادة الحصرية على المكان والسكان.
انظر :هنيدة غانم« ،التأطير المركّ ب لنظام هجين :جدلية االستعمار االستيطاني واالحتالل واألبارتهايد
في فلسطين» ،في :هنيدة غانم وعازر دكور (إعداد وتحرير)« ،إسرائيل واألبارتهايد :دراسات مقارنة»
(رام اهلل :مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،)2018 ،ص .31

889

 890دليل إسرائيل العام2020 ،

بموازي�ن الق�وى الدولي�ة .كذل�ك ،فإن ظاه�رة االس�تيطان اإلحاللي ال تتخ�ذ أبعاد ًا

أحادي�ة جامدة ،فه�ي عملية عمرانية وإداري�ة واقتصادية واجتماعي�ة معقدة ،ومتعلقة
ِ
المس�تعمرة ،ومجتمعها المدني،
بعوام�ل ودواف�ع ومتغيرات داخل الدولة المحتلة –
وأيديولوجيتها ونظامها السياس�ي واالقتص�ادي والثقافي ،باإلضافة إلى تأثرها بالبعد

الجيو – سياسي والبعد الدوليّ .أما من جهة الحكم االستعماري ،فلقد بدأ االحتالل
م�ع خط�اب حكم أبوي وعرقي ،انطلق من فرضية «الحكم االس�تعماري المس�تنير»،

المس�تعمرين وتطويع
والقادر على توفير الس�يطرة والهدوء ،عبر ادعاء رعاية مصالح
َ
المس�تعمرين بموج�ب ثقافته�م الخاص�ة وبناه�م
أدوات «أنثروبولوجي�ة» (كحك�م
َ
المستعمرين ،في مختلف
التقليدية ،إلخ) .لكنه أعاد ترتيب أدواته حين واجه مقاومة
َ
ِ
المستعمر المستنير إلى خطاب
أشكالها العسكرية والمدنية ،وتحول من خطاب حكم
المعاهدات والحكم الذاتي ،فعمل على تطويق الفلس�طينيين في كانتونات محش�ورة
ومفكك�ة ،ه�ي أكثر من حكم بلديات منفصلة وأقل من دولة ذات س�يادة .وانس�حب

إداري� ًا ،عبر ه�ذه العملية ،من مناطق معينة (غزة) ،واعتبرها كيان ًا أجنبي ًا معادي ًا ،وضم
أج�زاء ُأخ�رى (القدس والجوالن) واعتبر س�كانها جزء ًا من س�كان إس�رائيل ،ضمن
تصنيف�ات ديموغرافي�ة وجغرافية قائمة على تميي�ز قومي مقونن وخفي .والهدف من

ذلك كله واضح ،وهو حماية عملية االستعمار اإلحاللي وكسب أكبر مساحة ممكنة
من فائض األرض من دون سكان.

ّ
المركبة عبر مس�ارد وصفي�ة وتحليلية ،اعتماد ًا
يع�رض هذا الفصل هذه الظاهرة

على األدبيات والمصادر المتوفرة ،وعلى المشاهدة اليومية للواقع أيض ًا .ويقدم لمحة
تاريخي�ة عام�ة عن االحتلال ،في أبعاده الجيو – سياس�ية والجغرافي�ة والديموغرافية

والقانونية واإلدارية واالقتصادية .ويحلل ظاهرة االستيطان اإلحاللي ومكانتها الخاصة
في مجمل المشهد اإلسرائيلي ،من الناحيتين األيديولوجية والسياسية ،ويسلط الضوء

على النقاش المركزي بشأن مستقبل هذه المكانة الخاصة والنزعة اليمينية لحسمها عبر
الضم ،وارتباط ذلك بس�ؤال مركزي آخر بش�أن السيناريوهات المطروحة للتعامل مع
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الوجود والفعل الفلس�طينيين في السياس�ة اإلس�رائيلية .ويتناول هذا الفصل ،لتوضيح

هذا الموضوع األخير ،منظومة الحكم االس�تعماري والس�يطرة على الحيز الفلسطيني
والجس�د الفلس�طيني والوعي الفلس�طيني ،واألدوات المتبعة في ذلك ،من األساليب
ش�به الناعمة ،إلى الجلفة ،والخش�نة ،والدامية ،والقاتلة .ويس�لط الضوء على السؤال
الفلسطيني المركزي ،والمتعلق بعوامل ديمومة االحتالل في مقابل عوامل إزالته.

أوالً :االحتالل جيو – سياسي ًا :الحروب والمعاهدات
أ – حرب سنة  :1967جذورها وتبعاتها

2

أعلنت مجموعة من المنظمات الصهيونية التي ش�اركت في حرب النكبة ،قيام

دول�ة إس�رائيل بتاري�خ  ،1948/5/14على مس�احة  78في المئة من مس�احة فلس�طين

وهجرت تلك المنظمات ،آنذاك ،ما يقارب  800,000فلسطيني ،وهدمت
االنتدابيةّ .
نح�و  531قري�ة ُأزيلت ُ
وطهرت عرقي ًا 3.ثم خضع َمن تبقّ ى من الفلس�طينيين ،ممن
ظلوا تحت سيطرة الدولة الوليدة ،لحكم عسكري جائر ،استمر حتى سنة .1966

4

وضم قطاع
ُض َّم�ت الضف�ة الغربية بعد النكب�ة إلى المملكة األردنية الهاش�ميةُ ،

غزة إلى جمهورية مصر العربية ،وبقي األردن ومصر يحكمان الضفة والقطاع من سنة
 1948حتى عش�ية الرابع من حزيران/يونيو  ،1967بحيث أكمل العدوان اإلس�رائيلي

احتلال م�ا تبقّ ى من فلس�طين (الضف�ة الغربية بما فيها ش�رقي الق�دس وقطاع غزة)،
2

في األدبيات اإلسرائيلية ،انظر بصورة خاصة:

3

انظر :وليد الخالدي (محرر)« ،كي ال ننسى :قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة  1948وأسماء
شهدائها» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية)1997 ،؛ إيالن بابه« ،التطهير العرقي في فلسطين»،
ترجمة أحمد خليفة (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ط)2012 ،5؛ يائير أورون« ،المحرقة،
(االنبعاث) ،النكبة» ،ترجمة أسعد زعبي (رام اهلل :مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية،
.)2015
عن الحكم العسكري في إسرائيل ،انظر :عادل مناع« ،نكبة وبقاء :حكايات فلسطينيين ظلوا في حيفا
والجليل( »1956 – 1948 ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2016 ،

4

Tom Segev, 1967: Israel, the War, and the Year that Transformed the Middle East
(New York: Metropolitan Books, 2007).
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ومس�احة كبيرة من محافظة القنيطرة الس�ورية (أو مرتفعات الجوالن) ،وش�به جزيرة
سيناء المصرية.

ُعق�د مؤتم�ر قم�ة عربية ف�ي الخرطوم س�نة  ،1967في أعق�اب الحرب ،وصدر

عنه «الالءات» الثالث (ال سالم مع إسرائيل؛ ال اعتراف بإسرائيل؛ ال مفاوضات مع

إسرائيل) ،وبرز خطاب عربي يدعو إلى إزالة آثار العدوان؛ أي إلى العودة إلى حالة ما
قبل النكسة (.)1967

5

وش ّنت مصر وسورية حرب ًا على إسرائيل سنة  ،1973وحققت

الدولتان في بدايات المعارك تفوق ًا ،عس�كري ًا وميداني ًا ،فاس�ترجعت القوات السورية

الج�والن ،وقطع�ت القوات المصري�ة الجبهة الش�رقية لقناة الس�ويس .لكن التدخل

األميركي لمصلحة إس�رائيل قلب ميزان المعركة ،فأعادت إس�رائيل احتالل الجوالن

م�ن جدي�د ،ث�م ج�رى االتفاق على وق�ف إطالق النار في س�نة  1974بوس�اطة وزير

الخارجي�ة األميرك�ي آن�ذاك هنري كس�ينجر .وأبقى االتفاق أغلبي�ة الجوالن المحتل
(قرابة  1000كم )2تحت الس�يطرة العس�كرية اإلس�رائيلية الكاملةُ ،
وأنشئ حزام أمني

منزوع السالح داخل األراضي السورية شرقي الجزء المحتل .وما زالت هذه االتفاقية
قائم�ة عملي� ًا حتى يومنا هذاّ .أما على الجبهة المصرية ،فأفضت الحرب والمباحثات

السياسية بالوساطة األميركية إلى زيارة الرئيس المصري آنذاك أنور السادات للقدس

المحتلة سنة  ،1977وتبعها توقيع اتفاق سالم بين إسرائيل ومصر في سنة ُ ،1978عرف
باسم اتفاق كامب ديفيد.

نجح�ت إس�رائيل في اس�تثمار اتفاقية السلام م�ع مصر ،فج�رى تحييد الجبهة

الغربي�ة عن�د الحدود المصرية ،وتم إخراجها من معادلة الحرب الميدانية المباش�رة.
وأتاح ذلك إلس�رائيل تعزيز قدراتها العسكرية وس�يطرتها ،عسكري ًا واستيطاني ًا ،على

المناط�ق الفلس�طينية المحتل�ة ،وخصوص ًا القدس المحتلة ،بحيث صادق الكنيس�ت

اإلس�رائيلي س�نة  1980على «قانون أس�اس :أورش�ليم القدس عاصمة إسرائيل» ،في
5

«مؤتمرات القمة العربية :قراراتها وبياناتها ،»1985 – 1946 ،إعداد مكتب األمين العام ،مركز التوثيق
والمعلومات (تونس :جامعة الدول العربية ،األمانة العامة ،)1987 ،ص .47 – 46
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خط�وة للتوس�ع والض�م والس�يطرة الحصرية عل�ى القدس بص�ورة قانوني�ة .وانتقل

االحتلال ،ف�ي الضفة الغربية وقطاع غ�زة ،من منظومة اإلدارة العس�كرية (في الفترة

 ،)1981 – 1967إل�ى اإلدارة المدني�ة (ف�ي الفت�رة  .)1993 – 1981وتح�اول إس�رائيل

تعزيز س�يطرتها على الس�لطة الفلس�طينية ،وإدامة س�يطرة عليا لها على كل المناطق
الفلس�طينية ،منذ توقيع اتفاقيتي أوس�لو وإعادة انتش�ار الس�لطة الفلسطينية وأجهزتها

التنفيذي�ة ف�ي المرحلة األولى في غزة وأريح�ا ،والحق ًا في الضفة الغربية وقطاع غزة
م�ع صالحي�ات محدودة في المناطق (ج) ،وذلك من أجل منع قيام دولة فلس�طينية،

أو كيانية كاملة السيادة على األرض والحدود والسكان.

اس� ُتغل االتف�اق م�ع مصر أيض� ًا لتعزيز قوة االحتلال في الجبهة الش�مالية عند

الح�دود الس�ورية – اللبنانية .وصادق الكنيس�ت ،في س�نة  ،1981عل�ى تطبيق القانون

اإلس�رائيلي عل�ى الج�والن الس�وري المحت�ل (أو ما ُيع�رف بقانون الض�م) .وما زال
المش�هد االستيطاني يتوسع ويتعمق هناكّ .أما الجبهة اللبنانية ،فشهدت حرب ًا خاطفة،
ُس�ميت عملية الليطاني س�نة  ،1978وكانت حرب ًا استكش�افية لخوض الحرب الكبرى

على لبنان وضد منظمة التحرير الفلس�طينية وقواعدها العس�كرية والتنظيمية فيه س�نة
 ،1982والتي انتهت بخروج المنظمة وقواتها العس�كرية والتنظيمية من لبنان وتش�تتها

في دول عربية متعددة ،مثل تونس والجزائر واليمن وغيرها.

6

ب – االنتفاضة الفلسطينية سنة :1987

  فك االرتباط؛ مدريد؛ مفاوضات واشنطن
تراج�ع حض�ور القضية الفلس�طينية في الس�احتين اإلقليمي�ة والدولية،

7

بعد

خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان سنة  .1982لكن ،في ظل انشغال المنظمة
6
7

انظر :يزيد صايغ« ،الكفاح المسلح والبحث عن الدولة :الحركة الوطنية الفلسطينية،»1993 – 1949 ،
ترجمة باسل سرحان (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2002 ،
داود تلحمي« ،الفكرة والدولة :صراع الحضور الفلسطيني في زمن االنتكاسات» (بيروت :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،)2017 ،الجزء األول ،ص .366
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وفصائلها في الفترة  ،1982 – 1968في الشتات ،عسكري ًا ودبلوماسي ًا وسياسي ًا وإعالمي ًا،

كان هن�اك ع�ودة لهـ�ا إل�ى العم�ل ف�ي األرض المحتلة عبـ�ر عملي�ات فدائية ،ومن

خلال تأس�يس قواع�د ارتكاز ف�ي الضف�ة الغربية ،لتك�ون نقطة تح�رك ونضال ضد
العدو الصهيوني .وقد َأولى الحزب الش�يوعي الفلسطيني العمل الجماهيري اهتمام ًا
غي�ر مس�بوق .وش�رعت حركة «فت�ح» والجبهة الش�عبية لتحرير فلس�طين ،في مطلع

الثمانيني�ات ،في تأس�يس لجان الش�بيبة للعم�ل االجتماعي («فت�ح») ،وجبهة العمل
الطالبي (الجبهة الش�عبية) .كما ُأسس�ت كتل وحركات ش�بابية وجماهيرية ُأخرى من
جان�ب فصائل منظمة التحرير ،كالجبهة الديمقراطية لتحرير فلس�طين وغيرها .فكان

الخروج من لبنان سنة  1982نقطة تحول للعودة إلى العمل من داخل األرض المحتلة.
وبات�ت الهوية الفلس�طينية ،بفعل التراكم المؤسس�اتي والعمل الجماهيري الواس�ع،

مح�رك ًا لقطاع�ات واس�عة م�ن األهالي ضد االحتالل اإلس�رائيلي ومش�اريع الحكم
الذات�ي واإلدارة المدني�ة و«رواب�ط الق�رى» (التي س�عى من خالله�ا االحتالل إلبراز

الهويات المحلية وتقويض الوعي الوطني الفلسطيني) .ونشبت االنتفاضة سنة 1978
تتويج ًا لهذا المس�ار الطويل من مراكمة العمل الوطني ،جماهيري ًا وش�عبي ًا .وتبلورت
معها حركتا «حماس» والجهاد اإلسلامي فاعلين قويين في النضال الفلس�طيني ضد
االحتالل ،لكن خارج إطار المنظمة.

8

وأعلنت المملكة األردنية الهاشمية فك االرتباط القانوني بالضفة الغربية سنة

 ،1988في سياق االنتفاضة الفلسطينية المتصاعدة ،ومطالبة الفلسطينيين بحق تقرير
8

انظر :ساجي خليل« ،الحركة الجماهيرية في األراضي المحتلة« ،»1987 – 1967 ،الفكر الديمقراطي»،
العدد )1988( 2؛ ليزا تراكي« ،قبل الطوفان :تطور الوعي السياسي في المناطق المحتلة تمهيد ًا
لالنتفاضة« ،»1987 – 1967 ،آفاق فلسطينية :مجلة أبحاث جامعة بيرزيت» ،العدد ( 5صيف .)1990
لمطالعة وجهة النظر اإلسرائيلية عن االنتفاضة ،انظر :زئيف شيف ،إيهود يعاري« ،انتفاضة» ،ترجمة
ديفيد سيغف (القدس وتل أبيب :دار شوكن للنشر)1990 ،؛ Zeev Schiff, Ehud Yaari, Intifada:
The Palestinian Uprising – Israel’s Third Front (New York: Simon and Schuster,

)1990؛ آرييه شاليف« ،االنتفاضة :أسباب ..خصائص ..انعكاسات» ،ترجمة عليان الهندي (القدس:
جمعية الدراسات العربية.)1993 ،
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المصير واالس�تقالل وإقامة الدولة الفلس�طينية .وكانت ه�ذه الخطوة األردنية نتاج

مس�ار قمة الرباط س�نة  ،1974عندما اعترفت بالمنظمة ممث ً
ال ش�رعي ًا للفلس�طينيين،
وف�ي س�ياق تجس�يد مطال�ب االنتفاض�ة بدولة فلس�طينية ُأعل�ن يوم اس�تقاللها في

الجزائر بتاريخ  .1989/11/15وهكذا ،أعطت االنتفاضة المنظمة فرصة لفك عزلتها

وعقد مؤتمر مدريد س�نة  ،1991كما ه�و معروف ،إطار ًا
من�ذ الخ�روج من بيروتُ .

للمفاوضات ،وش�ارك وفد فلس�طيني م�ن األرض المحتلة ضمن وفد فلس�طيني –

أردن�ي مش�ترك ،وج�رت المفاوضات في مدري�د ،والحق ًا في واش�نطن ،في الفترة

 ،1993 – 1991م�ن دون الخ�روج بنتائ�ج واضح�ة .إ ّ
ال إن قي�ادة المنظم�ة كانت قد

فتح�ت بالتوازي قناة حوار س�رية مع الحكومة اإلس�رائيلية ف�ي العاصمة النرويجية
أوسلو ،أفضت إلى ما ُيعرف باتفاقيتي أوسلو وبروتوكول باريس ومسار مفاوضات

عسيرة ومبتورة.

9

ج – مسار المفاوضات منذ اتفاقيتي أوسلو
ُولدت اتفاقية إعالن المبادئ ،المعروفة باس�م اتفاقية أوس�لو  ،1سنة  ،1993بين

قيادة منظمة التحرير الفلس�طينية وإس�رائيل ،على قاعدة :األرض في مقابل السلام.
وقسمت األرض الفلسطينية إلى ثالث مناطق (أ ،ب ،ج) (انظر :الملحق ،الخريطة رقم
ّ
 :1الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ،سنة  .)2019وكانت االتفاقية مرحلية،

ومن المفترض أن ُتفضي خالل خمسة أعوام إلى حل نهائي لقضايا سيادية عالقة بين

الطرفين (القدس ،الالجئون وحق العودة ،الدولة ،المستعمرات) .وجرى توقيع ،في

سياق ترتيبات عملية السالم ،بروتوكول باريس االقتصادي سنة  ،1994كاتفاق تعاقدي
ّ
ويعتبر جزء ًا من اتفاقية
ينظم العالقات االقتصادية بين الس�لطة الفلسطينية وإسرائيلُ ،
9

انظر :أحمد قريع (أبو عالء)« ،الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات ،من أوسلو إلى خريطة الطريق:
( )1مفاوضات أوسلو ( »1993بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية)2005 ،؛ ليف غرينبرغ« ،سالم
متخيل حول الخطاب والحدود ،السياسة والعنف» ،ترجمة جواد الجعبري (رام اهلل :مدار ،المركز
ّ
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.)2007 ،
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إعلان المبادئ .اس�تغلت إس�رائيل بروتوك�ول باريس لتعميق التبعية الفلس�طينية لها

ولمؤسس�اتها ،اقتصادي� ًا وسياس�ي ًا ومالي� ًا ،وم�ن أجل «ش�رعنة» الهيمن�ة االقتصادية

اإلسرائيلية.

10

ُو ّقعت اتفاقية أوسلو ( 2القاهرة) سنة  ،1994بعد توقيع بروتوكول باريس ،لترتيب

انسحاب الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة وأريحا ،وتس ُّلم قوات الشرطة الفلسطينية
مس�ؤولية األم�ن فيهم�ا ،ثم تالها توقي�ع اتفاقية طابا س�نة  1995لترتي�ب االنتخابات

وو ّقع بروتوكول الخليل سنة 1997
والعالقات الفلسطينية – اإلسرائيلية ،أمني ًا ومدني ًاُ .

إلعادة االنتشار اإلسرائيلي خارج مدينة الخليل وتو ّلي السلطة الفلسطينية صالحيات
مح�دودة للحك�م فيها ،ثم ُوقع اتفاق واي ريفر  1س�نة  1998لترتيب بعض العالقات

األمني�ة والقانوني�ة واالقتصادية بين الس�لطة الفلس�طينية والحكومة اإلس�رائيلية .كما

ُو ّقع�ت اتفاقي�ة ش�رم الش�يخ ،أو واي ريف�ر  2س�نة  ،1999لتفس�ير القضاي�ا الخالفية
ف�ي واي ريف�ر  .1انقض�ت الفترة االنتقالي�ة المنصوص عليها في اتفاقيتي أوس�لو في

معالج�ة إش�كاليات نق�ل الحكم والصالحي�ات والمفاوضات الجديدة مع إس�رائيل
من دون القدرة على تحقيق سيادة فعلية على أرض الواقع فلسطيني ًا ،إلى أن انهارت
المفاوض�ات ف�ي أعق�اب محادث�ات كامب ديفيد س�نة  ،2000فاندلعت ف�ي أعقابها

انتفاض�ة األقص�ى في إثر زيارة اس�تفزازية قام بها أريئيل ش�ارون للمس�جد األقصى.
وبرز ،منذ ذلك الحين ،النهج األحادي اإلسرائيلي ،في ظل محاوالت دولية متكررة

غط�اء للتفرد اإلس�رائيلي ،وخصوص ًا اللجن�ة الرباعية
تعد ع�ن كونها
للوس�اطة ،ل�م ُ
ً
(األمم المتحدة ،روس�يا ،الواليات المتحدة األميركية ،االتحاد األوروبي)ُ .
وأنش�ئت
هذه اللجنة في مدريد سنة  2002لمعالجة الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي ،وعملت
على اس�تئناف العملية السياس�ية بين الس�لطة الفلس�طينية والحكومة اإلس�رائيلية بعد

الح�رب عل�ى الع�راق س�نة  ،2003وفق رؤية الرئي�س األميركي آن�ذاك جورج بوش
 10طارق دعنا« ،مدخل لفهم االقتصاد السياسي لألراضي الفلسطينية المحتلة»« ،عمران للعلوم
االجتماعية» ،العدد  ،30المجلد  ،)2019( 8ص .70
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االبن ،والتي تدعو الى إقامة دولة فلس�طينية ذات حدود موقتة ،في نهاية س�نة .2005

وافقت السلطة الفلسطينية على الخطة من دون تحفظات ،ووافقت إسرائيل عليها مع
تعديالت وتحفظات عن بنود كثيرة فيها .إ ّال إن هذه الخطة لم تنجح في إحداث أي
تقدم في المسار السياسي.

د – االنسحاب األحادي من غزة وتبعاته

وتبدل الموقف األميركي في عهد ترامب

كان مقرر ًا إجراء انتخابات تش�ريعية فلس�طينية سنة  ،2006بعد ركود االنتفاضة

الثاني�ة ،وتو ّل�ي محم�ود عباس الس�لطة الفلس�طينية س�نة  .2005وقاد ش�ارون خطة
االنفصال/االنس�حاب ُ
األحادي الجانب من قطاع غزة في آب/أغس�طس  ،2005في
س�ياق إعالنه الحرب على «اإلرهاب» ورفضه التعامل مع الفلس�طينيين ،بحجة أنه ال

يوجد شريك فلسطيني للسالم .وجرى تفكيك مجموعة من المستعمرات التي كانت
موجودة في قطاع غزة .وأظهر شارون للجنة الرباعية أنه يعمل من أجل السالم وينفّ ذ

االنس�حاب اإلس�رائيلي من قطاع غزة ،كأنه لم يعد محت ً
ال .وانس�حب أيض ًا من أربع
مستعمرات صغيرة في شمال الضفة الغربية.

يبق مس�توطنون وال جنود داخل قطاع غزة بعد االنس�حاب اإلس�رائيلي منه،
لم َ

لكن القطاع ال يمكن دخوله أو الخروج منه إ ّال عبر المعابر اإلسرائيلية ،وهناك مراقبة

دائمة للحدود ،أو عبر معبر رفح عند الحدود المصرية – الفلسطينية .كذلك احتفظت
إسرائيل بانتشارها األمني عند حدود غزة ،وبسيطرتها على المجالين الجوي والمائي.
جرت االنتخابات التشريعية الفلسطينية سنة  ،2006وفازت حركة «حماس» بما

يقارب ثلثي مقاعد المجلس التش�ريعي الفلس�طيني ،وألفت الحق ًا ،برئاسة إسماعيل

تعرضت لمش�كالت وأزمات داخلية وخارجية ،في ٍ
نواح إدارية
هنية ،حكومتها التي ّ
ومالية وسياسية وغيرهاُ .
وألفت بعدها حكومة وحدة وطنية برئاسة إسماعيل هنية بعد

تعمر طوي ً
ال ،وفشلت في إدارة
اتفاق مكة المكرمة في شباط/فبراير  ،2007إ ّال إنها لم ّ
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الشؤون الفلسطينية اليومية والحياتية ،وعلى رأسها أزمة رواتب موظفي القطاع العام،

نتيجة أسباب داخلية وإقليمية ودولية ،ثم أقيلت بموجب مرسوم رئاسي.

قامت حركة «حماس» وأجهزتها األمنية وقوتها التنفيذية ،في إثر ذلك ،بالسيطرة

العسكرية على قطاع غزة صيف سنة  .2007فسيطرت عليه ،سياسي ًا وأمني ًا واجتماعي ًا

وثقافي� ًا ،وج�رى تكري�س االنقس�ام بي�ن الضفة وغ�زة ،وبالتال�ي بين حركت�ي «فتح»

و«حماس» ،جغرافي ًا وسياسي ًا ونفسي ًا واجتماعي ًا .واستمرت حكومات حركة «حماس»
وع ِّين
في الحكم المباش�ر ،في الفترة  ،2014 – 2007وكانت برئاس�ة إس�ماعيل هنيةُ .

سالم فياض ،في الضفة الغربية ،رئيس ًا لحكومة الطوارئ ،لتسيير األعمال ،في الفترة

ذاتها .جرت مش�اورات فلس�طينية ،بعد حرب س�نة  2014على قطاع غزةُ ،
وش�كلت

حكومة وحدة وطنية برئاسة رامي الحمد هلل ،واستمرت في الحكم في الفترة – 2014

 ،2019ثم تولى محمد اشتيه رئاسة الحكومة خلف ًا لرامي الحمد هلل .وعلى الرغم من

الجهود الكثيفة في تأليف حكومة وحدة وطنية ،وخوض جوالت مكوكية للمصالحة

في القاهرة والدوحة وإس�تانبول ومكة ،فإن جهود المصالحة لم تك َّلل بالنجاح .وما
زالت حركة «حماس» تمارس السيطرة الفعلية على مفاصل الحكم في قطاع غزة.

في س�ياق االنقس�ام الفلس�طيني والتعثر السياس�ي وضيق األفق ،وتوقف عملية

السلام ،وخصوص� ًا بع�د تو ّل�ي بنيامي�ن نتنياه�و الحكم في إس�رائيل وتبني�ه «عقيدة
الالحل» ،كما وصفها أنطوان شلحت،
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صعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب

إلى قيادة البيت األبيض س�نة  ،2016عبر خطاب ش�عبوي وعنصري ،وأعلن االنحياز
الكامل والعلني إلى جانب رؤية اليمين اإلس�رائيلي ،كاس�ر ًا بذلك القواعد التقليدية
للدبلوماس�ية األميركي�ة من�ذ مؤتمر مدريد .وعمل ترامب عل�ى إغالق مكتب منظمة

التحري�ر ف�ي واش�نطن ،وأوق�ف التموي�ل األميرك�ي لألون�روا ،وأعلن نقل الس�فارة
األميركي�ة إل�ى الق�دس ،واعترف بض�م الجوالن إلى إس�رائيل .وان ُتخب في تش�رين
 11انظر ،أنطوان شلحت« ،بنيامين نتنياهو :عقيدة الالحل» (رام اهلل :مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات
اإلسرائيلية.)2015 ،
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الثاني/نوفمب�ر  2020المرش�ح الديمقراط�ي جوزي�ف باي�دن ليخلف ترامب رئيس� ًا

ويعرف بايدن بصداقته إلس�رائيل ،لذا علينا
للوالي�ات المتح�دة في الوالية المقبل�ةُ .
التريث لنرى إن كانت واليته س ُتحدث أي تغيير نوعي في النهج الذي تركه ترامب.

هـ – البعد العربي :من مبادرة جامعة الدول
  العربية إلى موجة التطبيع الراهنة

أعلن�ت جامع�ة الدول العربي�ة مبادرة السلام العربية ،في القم�ة العربية الرابعة

عش�رة في بيروت س�نة  ،2002وفي ظل وه�ج االنتفاضة الثاني�ة (انتفاضة األقصى).
ويتم ّث�ل جوه�ر ه�ذه المب�ادرة في انس�حاب إس�رائيل الكامل من األراض�ي المحتلة
س�نة  ،1967تنفي�ذ ًا لقراري الجمعية العامة ومجلس األم�ن ذوي الرقمين  242و،338

عززتهما قرارات مؤتمر مدريد س�نة  ،1991ومبدأ األرض في مقابل السلام،
واللذين ّ

وقي�ام دول�ة فلس�طينية وعاصمته�ا الق�دس الش�رقية ،وذلك ف�ي مقابل إقام�ة الدول
العربية عالقات طبيعية بإسرائيل في إطار سالم شامل معها .وطالب مجلس الجامعة

إسرائيل باالنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة ،بما فيها الجوالن السوري
واألراض�ي اللبناني�ة المحتل�ة ،والع�ودة إلى ح�دود الرابع م�ن حزيران/يونيو ،1967
والتوص�ل إل�ى حل عادل لمش�كلة الالجئين الفلس�طينيين وفق ق�رار الجمعية العامة

لألم�م المتحدة رقم  ،194وقبول قيام دولة فلس�طينية مس�تقلة عل�ى حدود الرابع من

حزيران/يونيو  ،1967وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

12

بقيت مبادرة السالم العربية إطار أي تحرك سياسي رسمي عربي يتعلق بالقضية

الفلس�طينية أو العالق�ة بإس�رائيل ،عل�ى الرغ�م من وج�ود عالقات أمنية وعس�كرية
واقتصادية إسرائيلية ببعض الدول العربية ،إ ّال إن تلك العالقات كانت في ظل الكتمان،

وعالق�ات خجول�ة ،ولم تظه�ر بصورة واضحة ف�ي اإلعالم .وفي ظ�ل االنتفاضات
« 12مبادرة السالم العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت»« ،مجلة الدراسات الفلسطينية» ،العدد
( 51صيف  ،)2002ص .187
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والتغي�رات الجيوسياس�ية ،والحروب األهلية التي تغذيها ال�دول اإلقليمية والعالمية

ف�ي المنطق�ة ،اس�تغل تحالف ترام�ب – نتنياهو ه�ذا الوضع الخ�اص للذهاب نحو

التطبيع المعلن مع اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والس�ودان والمغرب
وغيره�ا .وج�رى ،في هذا الس�ياق ،إعالن بي�ان التحالف األميركي – اإلس�رائيلي –

اإلماراتي ،بتاريخ  13آب/أغس�طس  ،2020وو ّقعت إس�رائيل ،بتاريخ ،2020/9/15
اتفاقي سالم مع مملكة البحرين واإلمارات العربية المتحدة برعاية الرئيس األميركي
ترام�بُ .
وأعل�ن بتاريخ  23تش�رين األول/أكتوبر  2020اتفاق لتطبي�ع العالقات بين
إس�رائيل والس�ودان ،بعد ضغط الرئيس ترامب على الس�ودان للمضي ُقدم ًا في مسار

التطبيع ،ووعده في المقابل بأن يتم رفع اسمه من قائمة الدول التي تدعم «اإلرهاب»،
وك�ي يحظ�ى بالمس�اعدات األميركية .وي�دور الحديث عن خط�وات مقبلة مع دول
غيرها ،وخصوص ًا الس�عودية .وهذا كله ُيلقي ظال ًال ثقيلة على القضية الفلس�طينية في

لتغول االس�تيطان والهيمنة العنصرية
عمقها العربي ،ويترك الفلس�طينيين عرضة أكثر ّ
اإلسرائيليين.

ثاني ًا :االحتالل جغرافي ًا وديموغرافي ًا:
المستعمرات والمستوطنون وتفتيت الحيز الفلسطيني
إن االحتالل اإلسرائيلي ليس مجرد احتالل عسكري ،بل هو واقع استعماري –

إحالل�ي مركَّ �ب .ته�دف المس�تعمرات إلى الس�يطرة عل�ى أكبر مس�احة من األرض
الفلس�طينية آهلة بأقل عدد ممكن من الس�كان الفلس�طينيين ،وفق منطق :أرض أكثر

وسكان أقل .كما أن مشهد المستعمرات ُم َع ٌّد لتجزئة المكان الفلسطيني ضمن منطق
الفصل العنصري ،أو األبارتهايد .وعلى الرغم من أن جزء ًا من بنية االحتالل قائم على

االس�تغالل االقتصادي ،فإن المنطق االقتصادي ،كما يرد في فصل فضل النقيب في

يوجه دائم ًا ليتكامل مع الهدف االستيطاني وتفكيك الفلسطينيين ،أرض ًا
هذا الكتابَّ ،

وش�عب ًا .وس�نعرض في هذا الفصل أبرز مالمح المش�هد االستعماري – االستيطاني،
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ونبين أثره البنيوي في المشهد الفلسطيني.
من ناحيتين جغرافية وديموغرافيةّ ،

13

أ – مراحل االستعمار وميزات كل مرحلة

المس�تعمرة س�نة  1967بأربع مراحل
م�ر االس�تيطان اإلس�رائيلي ف�ي األراضي
َ

رئيسية:

y yالمرحلة األولى (ُ :)1976 – 1967أنش�ئت المستعمرات بصورة انتقائية ،وفق
الك�م .وتركزت المس�تعمرات ف�ي القدس
سياس�ة تعتم�د عل�ى الكي�ف ال
ّ

والغور (غور األردن) بوحي من خطة يغآل ألون (.)1980 – 1918

14

y yالمرحل�ة الثاني�ة ( :)1984 – 1977تزامن�ت م�ع صع�ود ح�زب الليك�ود إلى
الحك�م ف�ي إس�رائيل ،وم�ع ازدياد نف�وذ حركة غ�وش إيموني�م ،القومية –
الديني�ة األصولي�ة ،وبالتزامن مع توقيع اتفاق كامب ديفيد مع مصر وما تبعه

من إخالء مس�تعمرات ش�به جزيرة سيناء .وش�هدت هذه المرحلة طفرة في

بناء المس�تعمرات والتوس�ع األفقي في انتشارها ،واستندت إلى خطة ألون،
التي تتضمن إقامة تكتل اس�تيطاني يقطع الضفة الغربية طولي ًا ،من الش�مال
إل�ى الجن�وب ،وتمتد منه قطاعات عرضية واس�عة ،وخطة متتياهو دروبلس

(س�نة  )1978التي هدفت إلى إس�كان  120,000مستوطن من خالل بناء 50

مس�تعمرة تقام في األماكن االس�تراتيجية في فلسطينّ .أما خطة حركة غوش

إيموني�م فتركز على االس�تيطان ف�ي المناطق التي أهملتها الخطط الس�ابقة،
وخصوص ًا قرب التجمعات السكانية الفلسطينية التي تعتبرها قائمة في مدن
ومواقع تاريخية يهودية قديمة.

 13لمزيد ،انظر :أرون يفتاحئيل« ،اإلثنوقراطية :سياسات األرض والهوية في إسرائيل/فلسطين» ،ترجمة
سالفة حجاوي (رام اهلل :مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية)2012 ،؛ أرئيال أزوالي
وعدي أوفير« ،نظام ليس واحد ًا :االحتالل والديمقراطية بين البحر والنهر» ،ترجمة نبيل الصالح (رام
اهلل :مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية.)2012 ،
 14بشأن خطة ألون ،انظر« :الموسوعة الفلسطينية» ،القسم العام ،المجلد األول (أ – ث) (دمشق :هيئة
الموسوعة الفلسطينية ،)1984 ،ص .30 – 29
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y yالمرحلة الثالثة ( :)1990 – 1985انخفضت وتيرة تأس�يس المس�تعمرات من
حي�ث الكم ،بس�بب تضارب المصالح االس�تعمارية في صف�وف االئتالف
الحاك�م (ح�زب العم�ل وح�زب الليك�ود) ،إلى جان�ب األزم�ة االقتصادية
الخانقة التي عصفت باالقتصاد اإلسرائيلي.

15

يالح�ظ أن وتي�رة االس�تيطان زادت ف�ي
y yالمرحل�ة الرابع�ة (َ :)2018 – 1991
الضف�ة الغربي�ة بعد توقيع اتفاقي�ة إعالن المبادئ ،المعروفة باتفاقية أوس�لو

 .1وكش�ف تقرير لمركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية،
أن ع�دد المس�توطنين تضاع�ف أربع م�رات منذ ذلك الوق�ت .لقد ضاعف

االحتالل عدد المستعمرات اإلسرائيلية في أراضي الضفة الغربية – بما فيها
القدس الش�رقية – وقطاع غزة ،من  144مس�تعمرة قبل اتفاقيتي أوس�لو ،إلى
 515مس�تعمرة وبؤرة استعمارية حتى س�نة  ،2018وارتفع عدد المستوطنين

اليه�ود اإلس�رائيليين ،الذي�ن اس�توطنوا األراضي الفلس�طينية المحتلة س�نة
 ،1967م�ن  252,000قب�ل اتفاقيت�ي أوس�لو س�نة  1993إلى نح�و 834,000
س�نة  ،2018أي عل�ى نحو يزيد على ثالثة أضع�اف العدد قبل توقيعهماّ .أما

مس�احة األراضي ،التي تم االس�تيالء عليها لمصلحة االس�تيطان اليهودي،
وبلغت قبل اتفاقيتي أوسلو نحو  136,000دونم ،فأصبحت نحو 500,000
دونم سنة  ،2018بزيادة تفوق ثالثة أضعاف ما كانت عليهُ .يضاف إلى ذلك

اإلمع�ان ف�ي تقطيع أوصال الضفة الغربية ،وإنش�اء جدار الفصل العنصري،
ونشر نحو  839حاجز ًا لعزل التجمعات الفلسطينية ،بعضها عن بعض.

16

 15بشأن األزمة االقتصادية اإلسرائيلية في عقد الثمانينيات ،انظر :فضل النقيب« ،االقتصاد اإلسرائيلي في
إطار المشروع الصهيوني :دراسة تحليلية» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)1995 ،
 16مركز أبحاث األراضي« ،أوسلو :اتفاقية سالم أم خدعة صهيونية؟» ،بيان صادر عن مركز أبحاث
األراضي في الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية أوسلو .اس ُترجع بتاريخ .2020/10/11

https://www.lrcj.org/publication–8–1018.html
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ب – لمحة ديموغرافية – جغرافية عامة
أنش�أت إس�رائيل  151مستعمرة منذ احتاللها فلسطين س�نة  1967حتى نهاية سنة

 ،2019توزعت على النحو التالي 26 :مس�تعمرة في القدس ( 16مس�تعمرة في القدس

 ،17J1و 10مس�تعمرات ف�ي الق�دس )18J2؛  26مس�تعمرة ف�ي رام اهلل والبي�رة؛ 20

مستعمرة في الخليل؛  17مستعمرة في أريحا واألغوار؛  13مستعمرة في بيت لحم؛ 13
مستعمرة في سلفيت؛  13مستعمرة في نابلس؛  8مستعمرات في قلقيلية؛  7مستعمرات
في طوباس واألغوار الشمالية؛  5مستعمرات في جنين؛  3مستعمرات في طول كرم.

19

ضم�ت إس�رائيل  25مس�تعمرة م�ن مجم�وع المس�تعمرات إل�ى إس�رائيل (16

مس�تعمرة في القدس  6 ،J1مس�تعمرات في رام اهلل والبيرة ،مس�تعمرتين في الخليل،

مس�تعمرة واحدة في قلقيلية)ّ .أما المس�تعمرات التي لم ُت َضم إلى إس�رائيل ،وعددها

 126مستعمرة ،فتتبع مجلس «يشع».

20

وهناك ،إلى جانب تلك المستعمرات128 ،

ب�ؤرة اس�تيطانية ُ(بنيت بقرار غي�ر حكومي ،لكنها تلقّ ت دعم ًا م�ن بعض الوزارات)،

17

18

19
20

وفق اإلحصاء الفلسطيني ،تشمل منطقة « J1ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل
االسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله الضفة الغربية سنة  .1967وتضم منطقة  J1تجمعات (كفر عقب،
بيت حنينا ،مخيم شعفاط ،شعفاط ،العيسوية ،شيخ جراح ،وادي الجوز ،باب الساهرة ،الصوانة،
الطور (جبل الزيتون) ،القدس (بيت المقدس) ،الشياح ،راس العمود ،سلوان ،الثوري ،جبل المكبر،
السواحرة الغربية ،بيت صفافا ،شرفات ،صور باهر ،أم طوبا)» .انظر :الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني« ،المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين؛ التقرير اإلحصائي السنوي( »2019 ،رام اهلل:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) ،ص .19
أما منطقة « J2فتضم تجمعات (رافات ،مخماس ،مخيم قلنديا ،قلنديا ،بيت دقو ،جبع ،الجديرة،
ّ
الرام وضاحية البريد ،بيت عنان ،الجيب ،بير نباال ،بيت إجزا ،القبيبة ،خرائب أم اللحم ،بدو ،النبي
(تجمع بدوي)،
صموئيل ،حزما ،بيت حنينا البلد ،قطنة ،بيت سوريك ،بيت إكسا ،عناتا ،الكعابنة
ُّ
الزعيم ،العيزرية ،أبو دِيس ،عرب الجهالين (سالمات) ،السواحرة الشرقية ،الشيخ سعد)» ،أي خارج
حدود دولة إسرائيل ،وخارج نفوذ بلدية القدس الكبرى .المصدر نفسه ،ص .19
المصدر نفسه ،ص .47 ،21
مجلس «يشع» (اختصار ليهودا وشومرون وغزة) يمثل المستوطنين في الضفة الغربية ،باستثناء ذلك
الجزء من محافظة القدس ،والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله الضفة الغربية سنة
 .1967وتتبع هذا المجلس عدة سلطات محلية ،تسمى مجالس إقليمية.
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و 26بؤرة آهلة ،وتم اعتبارها أحياء تابعة لمستعمرات قائمة.

21

عدد المستعمرات في الضفة الغربية بحسب المحافظة 22سنة 2019
طول كرم

ُأقيمت  16مس�تعمرة في قطاع غزة ،وأربع مس�تعمرات شمال الضفة الغربية ،تم

تفكيكها س�نة  2005ضمن «خطة االنفصال» التي نفذها رئيس الحكومة اإلس�رائيلية
أريئيل شارون.

ّأما في الجوالن فيبلغ عدد المس�تعمرات  33مس�تعمرة ،يس�كن فيها ،بحس�ب

التقديرات الرسمية لدائرة اإلحصاء المركزي اإلسرائيلية سنة  ،2019أكثر من 23,000

مستوطن.

23

بلغ عدد المس�توطنين  688,262مس�توطن ًا في الضفة الغربية والقدس ،بحس�ب

إحصاءات سنة  .2019ويتركز معظمهم في محافظة القدس ،بواقع  316,176مستوطن ًا،

بينهم  232,093مس�توطن ًا في منطقة  .J1ويس�كن في المستعمرات المقامة في أراضي
محافظ�ة رام اهلل والبي�رة  136,954مس�توطن ًا ،وفي المس�تعمرات المقام�ة في أراضي
 21المصدر نفسه.
 22المصدر نفسه،ص .21

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2020/2.shnatonpopulation/st02_07x. 23
pdf
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محافظ�ة بيت لحم 89,244 ،مس�توطن ًا .ويس�كن  47,233مس�توطن ًا في المس�تعمرات
المقامة في أراضي محافظة سلفيتّ .أما أقل أعداد المستوطنين فكان في المستعمرات

المقامة في أراضي محافظة طوباس واألغوار الشمالية ،بواقع  2465مستوطن ًا.

ويس�كن  250,564مس�توطن ًا ف�ي المس�تعمرات الت�ي ُضمت إلى إس�رائيلّ .أما

المس�توطنون الذي�ن يس�كنون ف�ي المس�تعمرات الت�ي تتب�ع مجلس يش�ع ،فعددهم
 437,489مستوطن ًا.

عدد المستوطنين (باآلالف) في المستعمرات اإلسرائيلية
24
في الضفة الغربية ،بحسب المحافظة ،سنة 2019
طول كرم
�أريحا والأغوار

تبلغ نس�بة المس�توطنين إلى نسبة سكان الضفة الغربية  22,8في المئة؛ أي يوجد

 23مس�توطن ًا في مقابل كل  100فلس�طيني .إ ّال إن المس�تعمرات كلها (المستعمرات،

الب�ؤر ،الب�ؤر التي اع ُتبرت أحياء ومناطق صناعية وس�ياحية وخدماتية ،كمعس�كرات
الجي�ش وغيرها) تس�يطر على مس�احات تق�در ب�ـ 541,5 كيلومتر ًا مربع ًا من مس�احة

تقدر بـ 5844 كيلومتر ًا مربع ًا ،وتش�كل  21,6في المئة من مس�احة
الضفة الغربية التي َّ

 24الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني« ،المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين ،»...مصدر سبق ذكره،
ص .22
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فلسطين التاريخية.

25

تتوزع المستعمرات في الضفة الغربية ،بحسب نوع المستعمرة ،على  61حاضرة

(مس�تعمرة يزي�د عدد س�كانها عل�ى  2000مس�توطن ،أو تقع داخل ح�دود )J1؛ 43

مس�تعمرة جماعية (مس�تعمرة ريفية تتم إدارتها بصفة هيئة تعاونية ،وال يملك سكانها
الح�ق ف�ي زراع�ة األراضي ،ويت�م تحديد النش�اط التعاوني من جانب الس�كان)؛ 17
موش�اف (مس�تعمرة ريفية تتم إدارته�ا بصفة هيئة تعاونية ،ويملك س�كانها الحق في

ٍ
أراض زراعية)؛ 8
زراعة األراضي المص َّنفة من جانب إدارة أرض إسرائيل ،على أنها

موش�اف جماعية (مس�تعمرة ريفية يكون فيها اإلنتاج والتسويق مشتركين – تعاونيين،
ً
خاص�ا)؛  9كيبوتس�ات (مس�تعمرة ريفية يك�ون فيها اإلنتاج والتس�ويق
واالس�تهالك
واالس�تهالك على نحو مشترك – تعاوني)؛  13مستعمرة ُأخرى (مستعمرات يقل عدد

الح َضر من إجمالي
الس�كان فيها عن  2000نس�مة) .وبلغ مجموع عدد المستوطنين َ

المس�توطنين ف�ي الضف�ة الغربي�ة  90في المئة ،ف�ي مقابل  6,9في المئة يس�كنون في

مس�تعمرات جماعية ،و 1,5في المئة يس�كنون في موشاف وموشاف جماعي ،و 1في
26
المئة يسكنون في مستعمرات ُأخرى ،و 0,6في المئة يسكنون في كيبوتسات.

تقع هذه المستعمرات في  6مجالس إقليمية ،تتبع جميعها مجلس ًا أعلىُ ،يط َلق

عليه «يشع» ،وهي:

27

y yمجلس شمرون :بلغ عدد المستعمرات التي تتبع هذا المجلس  35مستعمرة،
يس�كن فيه�ا  108,129مس�توطن ًا ،وتق�ع في أراضي محافظ�ات جنين ،طول
كرم ،نابلس ،قلقيلية ،سلفيت ورام اهلل والبيرة.

y yمجل�س آرف�وت هيردي�ن (وادي األردن) :بلغ عدد المس�تعمرات التي تتبع
هذا المجلس  19مستعمرة ،يسكن فيها  6173مستوطن ًا ،وتقع في محافظات
 25المصدر نفسه ،ص .50 – 47 ،21
 26المصدر نفسه ،ص .55 ،24
 27المصدر نفسه ،ص .62 – 61 ،27
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نابلس وطوباس واألغوار الشمالية وأريحا.

y yمجل�س مات�ي بنيامين :بل�غ عدد المس�تعمرات التي تتبع ه�ذا المجلس 32
مستعمرة ،يسكن فيها  210,306مستوطنين ،وتقع في محافظات نابلس ،رام
اهلل والبيرة ،القدس ،وفي أراضي أريحا واألغوار.

y yمجل�س ميغلي�وت :بل�غ ع�دد المس�تعمرات الت�ي تتب�ع ه�ذا المجل�س
 5مس�تعمرات ،يس�كن فيه�ا  1590مس�توطن ًا ،وتق�ع ف�ي محافظ�ات أريحا
واألغوار ،القدس ،وبيت لحم ،واألراضي التابعة لهذه المحافظات.

y yمجلس غوش عتس�يون :بلغ عدد المس�تعمرات التي تتبع هذا المجلس 16
مستعمرة ،يسكن فيها  94,474مستوطن ًا ،وتقع في محافظات القدس ،وبيت
لحم ،والخليل.

y yمجل�س ه�ار حفرون (جب�ل الخليل) :بلغ عدد المس�تعمرات التي تتبع هذا
المجلس  15مستعمرة ،يسكن فيها  16,561مستوطن ًا .وتقع هذه المستعمرات
جميعها في محافظة الخليل.

y yيج�در اإلش�ارة إل�ى أن هناك  29مس�تعمرة ال ينطبق عليه�ا التصنيف ضمن
المجال�س اإلقليمي�ة ،ويقط�ن في تل�ك المس�تعمرات ما يق�ارب 251,029

مس�توطن ًا .وه�ي المس�تعمرات التي تقع ضم�ن المس�تعمرات التي ضمتها
إسرائيل ،وضمن حدود القدس  ،J1وأغلبيتها تقع في القدس.

تنتشر المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وفق النحو التالي 28 :مستعمرة

في القطاع الش�رقي« .إن التأثيرات األساس�ية في السكان الفلسطينيين في هذا القطاع

وح َضري ًا .وبلغ
تتم ّث�ل في الحد من فرص التطوي�ر ،اقتصادي ًا (زراعي ًا بصورة خاصة) َ

ع�دد المس�توطنين في هذا القطاع  8538مس�توطن ًا ،يم ّثل�ون  1,2في المئة من مجموع

المس�توطنين ف�ي الضفة الغربية ».وتنتش�ر  33مس�تعمرة في القط�اع الجبلي .وتهدف

المس�تعمرات في هذا القطاع إلى «الس�يطرة على ش�ريان المواصالت الرئيسي الذي
يرب�ط أهم المدن الفلس�طينية في الضفة الغربية ،بعضه�ا بالبعض اآلخر (الطريق رقم
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 ،)60م�ن خلال إقام�ة تكتلات اس�تيطانية تمن�ع البناء الفلس�طيني بالق�رب من هذا

الطري�ق ،وتمن�ع التواص�ل العمران�ي الفلس�طيني إلى جانبي�ه ،باإلضافة إل�ى تطويق

الم�دن الفلس�طينية ومنع توس�عها العمراني .وبلغ عدد المس�توطنين ف�ي هذا القطاع

 61,171مس�توطن ًا ،يم ّثلون  8,9في المئة من مجموع المس�توطنين في الضفة الغربية».

وتنتش�ر  53مس�تعمرة في قطاع التالل الغربية ،بحيث «إن األهداف الرئيس�ية من إقامة

المس�تعمرات في هذا القطاع تتم ّثل في محو الخط األخضر الذي ُيعتبر حد ًا سياس�ي ًا

يفص�ل بين فلس�طين وإس�رائيل ،وخل�ق تواصل عمران�ي بين المس�تعمرات والمدن
الرئيسية في إسرائيل ،ومنع التواصل العمراني بين التجمعات الفلسطينية ».وتنتشر 37

مس�تعمرة في القدس الكبرى .ومن أهم نتائج سياس�ة االس�تيطان في هذا القطاع هي
فقدان أجزاء واس�عة من فلس�طين عبر المصادرة واإلغالق ووضع اليد وتقييد البناء.

إن نسبة األراضي المتاح البناء فيها في منطقة  ،J1ال تزيد على  8في المئة من أراضي
هذه المنطقة .كما أن من نتائج سياس�ة االس�تيطان هذه :الحد من التواصل العمراني

الجنوب�ي لمحافظ�ة رام اهلل والبي�رة ،ومن التواصل العمراني الش�مالي لمحافظة بيت
لح�م؛ من�ع التواصل الجغراف�ي بين األحياء العربي�ة داخل منطق�ة  ،J1ومنع تطورها

العمران�ي؛ فص�ل مراكز المدن الفلس�طينية الواقعة ش�مالي المدينة ع�ن تلك الواقعة
جنوبيه�ا ،وفص�ل تلك المراك�ز عن المدينة نفس�ها .وبلغ عدد المس�توطنين في هذا

القطاع  403,556مستوطن ًا ،يم ّثلون  58,7في المئة من مجموع المستوطنين في الضفة
الغربية.

28

ّأم�ا توزيع المس�تعمرات ،وفق األيديولوجيات ،فهو عل�ى النحو التالي29 :

مستعمرة ذات أيديولوجيا دينية؛  36مستعمرة ذات أيديولوجيا علمانية؛  4مستعمرات
مبين�ة هويته�ا األيديولوجية .وهذه
ذات أيديولوجي�ات مختلط�ة؛  21مس�تعمرة غي�ر َّ

المس�تعمرات ه�ي م�ن أص�ل  90مس�تعمرة ريفي�ة ف�ي الضف�ة الغربي�ة؛

29

 28المصدر نفسه ،ص .35 – 31
 29المصدر نفسه ،ص .67

أي أن
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المس�تعمرات الدينية ال تش�كل إ ّال نسبة تقارب ثلث المس�تعمرات الريفية في الضفة

الغربي�ةّ .أم�ا المس�تعمرات العلمانية فهي أكثر بنس�بة قليلة من المس�تعمرات الدينية.
وهذا أمر يش�ير إلى أن هناك أبعاد ًا سياس�ية واقتصادية وعسكرية تكمن في االستيطان

يتذرع بها.
في الضفة الغربية ،بعيد ًا عن الحجج الدينية التي ّ

ج – المستعمرات في القدس المحتلة منذ سنة 1967
ضمت إسرائيل القدس الشرقية إلى حدودها في خطوة مخالفة للقانون الدولي.

وتتعامل مع السكان الفلسطينيين في القدس ،منذ ضم شطرها الشرقي ،كمقيمين غير
وتطبق سياسة منهجية غايتها ترحيلهم (عبر ما يمكن وصفه بالترانسفير
مرغوب فيهمّ ،

البيروقراطي الهادئ) عن مدينتهم ،من خالل سلب هوياتهم ،واالمتناع من منح حق
لم ش�مل العائالت ،وتطويق المدينة وفصلها عن س�ائر الضفة الغربية عبر طوق ش�به
ّ

مغ َل�ق م�ن المس�تعمرات أو األحياء االس�تيطانية الممتدة حول المدين�ة من الجنوب

والش�رق والش�مال .وضمت إس�رائيل نح�و  70,000دون�م من األراض�ي المحيطة
إلى مس�طح نفوذ بلدية القدس ،في حزيران/يونيو  ،1967مباش�رة بعد احتالل الضفة

الغربية .وتجاوزت األراضي التي ضمتها كثير ًا مس�احة القدس الش�رقية (التي امتدت

عل�ى نح�و  6000دون�م فقط) ،إذ اش�تملت على ما يق�ارب  64,000دون�م إضافية،
ّ
مس�طح
معظمه�ا أراض ٍ تتب�ع  28قرية فلس�طينية تقع في الضفة الغربية ،وبعضها يتبع
نف�وذ بلديت�ي بيت لحم وبيت جاال .وعلى الرغم من سياس�ات الترانس�فير والتطويق

االستيطاني ،فإن  370,000فلسطيني على األقل ،وقرابة  209,000مستوطن يهودي،
يعيش�ون الي�وم ف�ي المناطق المضمومةّ .أم�ا في المجمل ،فهم يقعون تحت س�يطرة

بلدية القدس المؤيدة لالحتالل على طرفي حدود سنة  .1967وجرى ترسيم الحدود
الجديدة للمدينة وفق اعتبارات ديموغرافية – سياسية لكسب أكبر مساحة ممكنة من
األرض آهلة بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين ،من أجل ضمان وجود أغلبية

يهودية حاس�مة في المدينة .لذلك ،ضمت إس�رائيل بصورة انتقائية أجزاء من أراضي
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الكها في الجهة ُ
الق�رى المجاورة للقدسُ ،مبقي�ة ُم ّ
األخرى من الحدود .وفعلت هذا

األمر ،على سبيل المثال ،في بيت إكسا والبيرة الواقعتين شما ًال ،وفي المناطق اآلهلة

ّ
مس�طح نفوذ بلديت�ي بيت لحم وبيت س�احور
بنس�بة س�كان قليل�ة ،والواقع�ة ضمن

جنوب ًا.

30

ويس�توطن الق�دس ،وخصوص� ًا منطق�ة  ،J1وفق آخر إحصاء فلس�طيني،

 232,093مستوطن ًا إسرائيلي ًا .ويوجد فيها  16مستعمرة.

31

د – المستعمرات في قطاع غزة ()2005 – 1967
كان يعي�ش ف�ي غزة نحو  8000مس�توطن إس�رائيلي بين  1,3مليون فلس�طيني،

أغلبيته�م الجئ�ون م�ن خ�ارج القط�اع ،ووفدوا إلي�ه في إثر نكب�ة س�نة  .1948وكان
المستوطنون يتحكمون في  20في المئة من األرض ،وهي نسبة عالية جد ًا ،نظر ًا إلى

عدده�م القلي�ل جد ًا م�ن ناحية ،وكون قطاع غ�زة ،من ناحية ثانية ،يأت�ي في الترتيب

الس�ادس ضم�ن المناط�ق األكثر كثافة س�كانية ف�ي العال�م .وكان الف�رد الواحد من
المس�توطنين يس�تهلك  700في المئة من كمية المياه المخصصة للفرد الفلس�طيني.

تقسم القطاع إلى ثالثة أقسام،
وكانت الحواجز العس�كرية اإلسرائيلية والمستعمرات ّ
منفص�ل بعضه�ا ع�ن بعضه�ا اآلخر ،األمر ال�ذي جعل التنق�ل داخل القط�اع صعب ًا،

وجعل الخروج منه إلى الضفة في حاجة إلى تصريح.

32

وعلى الرغم من انسحاب

إسرائيل من قطاع غزة وتفكيك المستعمرات فيه سنة  ،2005فإنها ما زالت تتحكم في

حركة األش�خاص ،وفي الحدود ،وتس�يطر على المجالين الجوي والبحري ،وتمنع
الفلسطينيين من إنشاء ميناء ومطار.

 30بتسيلم« ،القدس الشرقية» ..https://www.btselem.org/arabic/jerusalem ،اس ُترجع بتاريخ
.2019/7/22
 31الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني« ،المستعمرات اإلسرائيلية في فلسطين ،»...مصدر سبق ذكره،
ص .62 – 61
 32غريغوري خليل« ،السياسات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة» ،في :كميل منصور (رئيس التحرير)،
«دليل إسرائيل العام( »2011 ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2011 ،ص .693

تحملا يضارألا ىلع ةيليئارسإلا ةرطيسلا/نيدلا رخف رينمو دعسأ نيدلا زع دمحأ 911

هـ – المستعمرات في الجوالن السوري
  المحتل منذ سنة 1967

ش�رعت س�لطات االحتالل ،كما فعلت في الضفة الغربية وش�به جزيرة س�يناء،
في تنفيذ مش�اريع االس�تيطان في الجوالن بعد عدة أس�ابيع من احتالله س�نة .1967
ووضعت الحكومات اإلس�رائيلية المتعاقبة عدة خطط ومش�اريع لالستيطان ،أبرزها
مش�روع التخطي�ط الزراع�ي للجوالن ،والذي يعتب�ر الزراعة قاعدة أساس�ية لمراحل
االس�تيطان األولى ،ووس�يلة سهلة للسيطرة على األرض وعلى مصادر المياه .وتشير
المصادر اإلسرائيلية إلى أن الجنرال دافيد بن – إليعيزر (قائد المنطقة الشمالية آنذاك)،
أجاز ،في  14حزيران/يونيو  ،1967لمجموعة من أعضاء الكيبوتس�ات المنتش�رة في
الجلي�ل ،الصع�ود إل�ى الجوالن واالس�تقرار في معس�كر العليقة الواقع في وس�طه.
وانتقل أفراد المجموعة ،الذين بلغ عددهم نحو خمس�ين ش�خص ًا ،في ،1967/8/31
إلى اإلقامة بمدينة القنيطرة التي ُأرغم سكانها على مغادرتها ،بحيث افتتحوا مطعم ًا،

ومركز استعالمات ،وعيادة طبية ،وبدأوا باستقبال الوافدين من داخل إسرائيل وتنظيم
جوالت س�ياحية لهم في س�ائر أرجاء المنطقة للتعرف إلى معالمها ،وتحديد األماكن
ال .وشرعت س�لطات االحتالل ّ
التي س�يتم اس�تيطانها مستقب ً
مبكر ًا في مصادرة المياه

ووضعها تحت س�يطرة ش�ركة المياه الحكومية .ومن المعلوم أن معظم مصادر المياه
يترك�ز ش�مالي الج�والن ،حيث تقع القرى الس�ورية التي ظل س�كانها فيها .لذا ،فإن
المصادرة كانت تعني منع ُم ّ
الك المياه الشرعيين من االستفادة منها ،وذلك بتحويلها

إلى جنوبي الجوالن ،حيث الس�هول الواس�عة التي ُمنحت للمس�توطنين بعد أن ُطرد
سكانها األصليون منها .وخير مثال لذلك بركة رام الطبيعية ،الواقعة بين قريتي مجدل

ش�مس ومس�عدة ،والت�ي تتس�ع لنح�و  13مليون متر مكع�ب من المي�اه ،والتي تمت
ووضعت في تصرف المستوطنينُ ،ليحرم سكان القرى العربية المجاورة
مصادرتهاُ ،
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لها والمحيطة بها االستفادة منها.

33

يوج�د حالي� ًا ،كما ورد أعاله 33 ،مس�تعمرة ،وما يقرب من  23,000مس�توطن

يهودي في الجوالن الس�وري المحتل .ووافق مجلس الوزراء اإلسرائيلي ،في كانون

الثاني/يناي�ر  ،2014عل�ى خطة لتطوير  30,000دونم ( 7400فدان) من األراضي في
الج�والن الس�وري المحتل لالس�تخدام الزراع�ي .وتتضمن تلك الخطة اس�تصالح

 750عق�ار ًا زراعي� ًا ،تس�تثمر فيها الحكومة اإلس�رائيلية  108ماليي�ن دوالر ،من أجل
توفير التدريب الزراعي ،وتحديث أنظمة المياه ،وإزالة األلغام األرضية ،خالل الفترة

 .2018 – 2014ولن يفيد هذا التوسع الزراعي المقترح سوى المستوطنين اليهود في

الجوالن المحتل ،نظر ًا إلى الس�ياقين التاريخي والسياس�ي لهذه المنطقة ،وس�يعمل
على زيادة تهميش السوريين وإضعافهم في المنطقة .ويجري التنقيب عن النفط ،إلى

جان�ب االس�تغالل الزراعي ،ويتم أيض ًا تطوير آليات الس�تثمار الم�وارد الطبيعية عبر
السياحة ،وتوليد الطاقة الكهربائية ،لتحقيق مكاسب اقتصادية إلسرائيل.

34

و – أثر اتفاقيتي أوسلو :االستيطان
في مناطق  Cو H1وH2

كان ف�ي الضف�ة الغربي�ة ،باس�تثناء الق�دس ،ف�ي أواخ�ر س�نة  ،1990نحو 150

مس�تعمرة يقطن فيها  90,000مس�توطن يهودي تقريب ًا .وتب ّنت الحكومة اإلس�رائيلية

تفرد
خط�ة اس�تيطانية ش�املةّ ،
قدمه�ا وزير البناء واإلس�كان أريئيل ش�ارون ،خلال ّ

الليكود بالحكم في إس�رائيل بالتزامن مع الهجرة من االتحاد الس�وفياتي إليها .وأدت
تلك الخطة إلى قفزة نوعية في االس�تيطان .وعلى الرغم من عقد مؤتمر السلام في
 33المرصد ،المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن« ،الجوالن تحت االحتالل :خلفية عامة».

https://bit.ly/3aEu8cE
AL–marsad, «Israeli Agricultural Settlement Expansion in the Occupied Syrian 34
Golan During the Syrian Conflict,» http://golan–marsad.org/wp–content/uploads/
Settlement–Agricultural–Expansion–in–the–Golan–Final–editedCrystal–1–1.pdf
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يحل دون اس�تمرار النش�اط
مدريد س�نة  ،1991والمفاوضات التي تلته ،فإن ذلك لم ُ

االس�تيطاني .وأدت المفاوضات الفلس�طينية – اإلسرائيلية إلى توقيع اتفاقية أوسلو 1
في أيلول/س�بتمبر  ،1993والتي نصت على مرحلة انتقالية لمدة خمس�ة أعوام ،لكنها

وصنفت المس�تعمرات مس�ألة تنا َقش في
لم تعالج موضوع مس�تقبل المس�تعمراتُ .
المرحل�ة النهائي�ة من المفاوضات ،إلى جانب موضوعات القدس والالجئين واألمن

والمي�اه والح�دود ،وبقي�ت ضم�ن الوالي�ة الجغرافية اإلس�رائيلية .كم�ا أن االتفاقية
ل�م تن�ص صراح�ة على وق�ف أعمال االس�تيطان خلال المرحل�ة االنتقالي�ة ،وإنما

اكتف�ت بالن�ص عل�ى الت�زام كل ط�رف االمتناع م�ن القيام ب�أي خطوة من ش�أنها أن
ُتجحف بالحل النهائي .ولم تلتزم إسرائيل ذلك .ومهدت هذه االتفاقية لقيام السلطة

الفلسطينية التي تسلمت زمام اإلدارة واألمن في مناطق ذات كثافة سكانية فلسطينية،
ُصنف�ت مناط�ق (أ) ،ووصلت مس�احتها س�نة  2000إل�ى  18في المئة م�ن األراضي
الفلسطينية المحتلة ،إلى جانب مناطق (ب) التي تبلغ مساحتها نحو  22في المئة من

األراض�ي الفلس�طينية المحتلة ،وتتمتع فيها الس�لطة الفلس�طينية ببعض الصالحيات
األمني�ة ،ويس�تطيع الفلس�طينيون ،ف�ي الحالتي�ن ،أن يبنوا في المناط�ق (أ) و(ب) من

دون الحصول على إذن من إس�رائيلّ .أما المس�احات المتبقية من األراضي المحتلة،
فصنفت مناطق
والتي تبلغ ما يقارب  60في المئة من األراضي الفلس�طينية المحتلةُ ،
(ج) ،واحتفظت إس�رائيل بزمام الحكم فيها إداري ًا وأمني ًا ،فال يس�تطيع الفلس�طينيون
البناء فيها من دون إذن من الس�لطات العس�كرية اإلس�رائيلية (ال يحصلون في أغلبية

األوقات على إذن البناء).

35

ف�ي المحصل�ة ،وعلى أرض الواقع ،تحولت اتفاقيتا أوس�لو ،وتقس�يم األرض

المحتل�ة إل�ى مناط�ق (أ) و(ب) و(ج) ،وتقس�يم منطق�ة الخلي�ل إل�ى  H1و ،H2إل�ى
مصفوفة ( )matrixجديدة للتحكم عبر التفتيت أو الشرذمة ،وعملت فع ً
ال على تقطيع

أوصال األراضي الفلسطينية ،وأنجزت تفتيت الحيز المكاني ،والحد من حرية التنقل
 35خليل ،مصدر سبق ذكره ،ص .673
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داخل ذلك الحيز ،من أجل السيطرة والهيمنة على الحياة داخل األراضي الفلسطينية
المحتلة؛ أي أن اتفاقيتي أوسلو جلبتا نظام عنف جديد ًا ،يقوم على إعادة تنظيم الحيز

المكاني ،وفرض القيود على ساكنيه وحرية تنقلهم.

36

يتمظهر أحد أشد جوانب تلك السيطرة وطأة في منع البناء في المناطق الموسومة

ب�ـ( ج) .وتش�كل تل�ك المناطق ما يزيد على  60في المئة من مس�احة الضفة الغربية،
وتمتد في غور األردن ،وتش�مل كل المس�تعمرات والمناطق العس�كرية والمحميات

والطرق االلتفافية .وتفصل ،نتيجة ذلك ،بين المدن والقرى المصنفة في المناطق (أ)
و(ب)؛ أي أنها تش�كل عملي ًا المحيط الذي تعوم فيه المناطق الفلس�طينية على شكل

ج�زر مفرقة ،ويتصل ه�ذا المحيط بالمناطق اإلس�رائيلية داخل الخط األخضر ،على
نحو سلس وميسر لإلسرائيليين ،عبر شبكة طرق حديثة.

تحتف�ظ إس�رائيل بالس�يطرة الحصرية على مناطق (ج) ،بم�ا في ذلك الحركة

والوصول والتخطيط والبناء وإنفاذ القانون .ويقطن ما يقارب  300,000فلسطيني
في  532منطقة سكنية تقع كلها ،أو جزء منها ،في مناطق (ج) ،في مقابل ما يقارب
 400,000مستوطن .وسجلت نسبة الموافقة على طلبات البناء أقل من  3في المئة

في الفترة  ،2016 – 2009وهدمت إسرائيل في الفترة نفسها ما يقارب  4000منزل
فلسطيني هناك ،بحجة عدم البناء .وثمة ما يقارب  12,500أمر هدم مع َّلقة في تلك
المناطق .فنظام التخطيط التقييدي الذي تطبقه إس�رائيل في مناطق (ج) يجعل من

يعوق تطور
المس�تحيل عملي ًا حصول الفلس�طينيين على رخص للبناء ،األمر الذي ّ

الس�كان وش�بكات البنية التحتية وسبل العيش ،على نحو الئق .ويتم ،في المقابل،
التدمي�ر ،أو المص�ادرة ،للمن�ازل الفلس�طينية وحظائر المواش�ي وأح�واض المياه
وش�بكات البني�ة التحتي�ة الالزم�ة لتقديم الخدم�ات ،والتي جرى بناؤه�ا من دون

 36أرئيال أزوالي وعدي أوفير« ،نظام العنف» ،في :ساري حنفي وآخرون (محررون)« ،سلطة اإلقصاء
الشامل :تشريح الحكم اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة» (بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2012 ،ص .127 – 126
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الحصول على ترخيص ،األمر الذي يس�بب تهجير ُ
األس�ر الضعيفة وتعطيل س�بل

عيش�ها .إن المجتمع�ات الفلس�طينية ف�ي مناط�ق (ج) غير موصولة ،ف�ي معظمها،

بشبكة مياه ،وتواجه عراقيل تمنع إعادة تأهيل شبكة المياه القائمة ،أو بناء آبار مياه
وإصالحه�ا .كذل�ك يفتقر أكثر من ثلث التجمعات الفلس�طينية في مناطق (ج) إلى

م�دارس ابتدائي�ة ،األمر الذي يجبر الطالب على الس�فر مس�افات طويلة للوصول
إلى أقرب مدرس�ة؛

37

أي أن إس�رائيل ّ
تعطل الحياة في  60في المئة من مس�احة

الضفة الغربية ،وهي المناطق المعروفة ،وفق تقسيم اتفاقيتي أوسلو ،بمناطق (ج).
وتعتمد عملية تعطيل الحياة في المنطقتين ُ
األخريين (أ) و(ب) بوس�ائل استعمارية
متعددة.

38

ّأم�ا مدين�ة الخلي�ل (انظ�ر :الملح�ق ،الخريط�ة رق�م  :2المنطقة المتض�ررة من

االس�تيطان في الخليل) ،فتم تقس�يمها إلى منطقتين ،في أعقاب اتفاق الخليل بتاريخ
كان�ون الثاني/يناي�ر  ،1997هم�ا :منطق�ة  ،H1التي تش�كل  80في المئة من المس�احة

ووضع هذا القسم تحت
الكلية لمدينة الخليل ،ويسكن فيها نحو  115,000فلسطينيُ ،

الس�يطرة الفلس�طينية الكاملة؛ منطقة  ،H2ويس�كن فيها نحو  35,000فلسطيني ونحو
 500مستوطن إسرائيلي .وبقيت هذه المنطقة تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية ،بينما

نُقل�ت الصالحيات المدنية فيها إلى الس�لطة الفلس�طينية .وعاد الجيش اإلس�رائيلي،
وس�يطر مج�دد ًا على منطقة  ،H1خالل انتفاضة األقص�ى ،في الفترة .2005 – 2000

وأخ�ذت األوض�اع الحياتية للمواطنين الفلس�طينيين في منطق�ة  H2بالتدهور بصورة

واضحة ،منذ بداية االنتفاضة ،وخصوص ًا في منطقة القصبة ،بسبب المستعمرات التي

أقيمت في جوارها .وتركت العائالت المقتدرة اقتصادي ًا بيوتها ،نتيجة ذلك ،وانتقلت
 37أوتشا« ،المنطقة (ج) :المخاوف اإلنسانية الرئيسية»،

https://www.ochaopt.org/ar/content/west–bank–area–c–key–humanitarian–concerns

استرجع بتاريخ .2019/7/22
 38لمزيد بشأن مشكلة التخطيط العمراني ،انظر في هذا الكتاب فصل راسم خمايسي« ،األرض والتخطيط
والعمران».
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إل�ى العي�ش ف�ي أماكن ُأخ�رى .ويتع�رض أهالي الخليل ف�ي منطق�ة  H2العتداءات

متكررة من جانب المستوطنين وحرس الحدود والجيش اإلسرائيلي.

39

ز – الشوارع االلتفافية ،الحواجز األمنية
على أنواعها ،ونظام المعابر

يش�ير المراقب�ون إل�ى أن الطرق االلتفافية أدت دور ًا مهم ًا في تثبيت االس�تيطان

ف�ي الضف�ة الغربي�ة .وكان ُوض�ع أول مخطط هيكلي ش�امل للش�وارع االلتفافية في
ِ
تكتف إس�رائيل بش�ق الش�وارع ،وإنم�ا منحتها حرم ًا
الضف�ة الغربية س�نة  .1970ولم

ويمنع على الفلس�طينيين في حرم
يبلغ متوس�ط عرضه  150متر ًا ،إلى جانبي الطريقُ ،

الشارع إقامة بناء ،أو تمديد شبكات مياه أو كهرباء أو غيرها ،إ ّال بموافقة لجنة التنظيم
الهيكل�ي األعل�ى .وبحس�ب بع�ض المعطي�اتُ ،وضع لخدم�ة كل مئ�ة كيلومتر من

الشارع ،حرم شارع يبلغ عشرة آالف دونم؛ أي أن إسرائيل صادرت  140,000دونم
إضافية من األمالك الخاصة وغيرها من أراضي الفلس�طينيين .وتش�ير خريطة الطرق
االلتفافية والطرق العرضية (ش�رق – غرب) في الضفة الغربية إلى تقس�يمها إلى أربعة

أقسام؛ اثنين في الوسط ،واثنين في الشمال والجنوب ،إضافة إلى ربط المستعمرات
يمزق كل المدن والتجمعات العربية في الوقت
اإلس�رائيلية بـ« إس�رائيل» ،على نحو ّ

نفسه ،ويفصلها بعضها عن بعض.

40

ّبي�ن تقري�ر س�نوي ،ص�در س�نة  2014ع�ن مركز أبح�اث األراض�ي – القدس،

أن االحتلال أنش�أ طرق� ًا التفافية اس�تيطانية ،نهب�ت أكثر م�ن  196,000دونم .وحرم

الفلس�طينيين اس�تخدام أراضيه�م القريبة م�ن تلك الطرق ،والتي تزي�د على 98,000
دونم ،ناهيك باالس�تيالء على كل الموارد الطبيعية القريبة من الطرق االلتفافية ،مثل

Shlomi Swisa, «Hebron, Area H–2 Settlements Cause Mass Departure of Palestinians,» 39
B’Tselem, 2003, p. 5.

 40عليان الهندي« ،مشاريع االستيطان وتأثيرها في تشكيل مستقبل الضفة الغربية»« ،شؤون فلسطينية»،
العددان ( 250 – 249صيف/خريف  ،)2012ص .164
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آبار المياه والينابيع،

الش�ارع).

42

41

والتي تبلغ مس�احتها اإلجمالية نحو  100,000دونم (حرم

كما أش�ار التقرير إلى التالي« :يبلغ مجموع مس�احة األراضي الضائعة

من الفلسطينيين بسبب االستيطان وحماية المستعمرات وطرقها والجدار العازل نحو
 1864كلم ،2وهذه تش�مل ما مس�احته  33في المئة من مجموع مساحة الضفة الغربية،
بما فيها القدس الشرقية».

43

وباإلضاف�ة إل�ى أن الط�رق االلتفافي�ة ترب�ط المس�تعمرات وتس�رق األرض

وتصعب
الفلس�طينية ،فه�ي أيض� ًا تس�لب الوق�ت الفلس�طيني ،إذ تزيد ف�ي التباع�د،
ّ

التواصل بين الفلس�طينيين في مختلف المناطق التي يس�كنون فيها .يضاف إلى ذلك
تقيد حركة الفلس�طينيين
ّ
ك�م كبي�ر من الحواجز العس�كرية الدائم�ة والطارئ�ة ،والتي ّ

يقس�م االحتلال الضفة الغربية ،من خالل الحواج�ز ،إلى أربعة معازل
وتعرقله�ا ،إذ ّ
رئيس�ية ،عب�ر أربع�ة حواج�ز مركزية ،هي :حاج�ز الكونتينر (يقع بي�ن محافظتي بيت

لح�م والقدس ،ويفصل جنوب الضفة الغربية عن وس�طها وش�مالها)؛ حاجزا زعترة
وح�وارة (يقع�ان ف�ي محافظة نابل�س ،ويفصالن وس�ط الضفة عن ش�مالها)؛ حاجز

الق�دس ،حي�ث يعم�ل جدار الفص�ل والع�زل العنصريين على إح�كام اإلغالق على

ش�رقي الق�دس ،ويمنع أهال�ي الضفة الغربية وغ�زة من الوصول إليه�ا إ ّال من خالل
نظام تصاريح خاص .وعزل االحتالل أيض ًا قرى ش�مالي غربي القدس (بيت إكس�ا،

ب�دو ،قطن�ة ،خ�راب اللح�م ،بيت إجزا ،بيت س�وريك) عن القدسّ .أما قرى ش�رقي

الق�دس وبلداتها والتجمعات البدوية الموجودة خارج الجدار ،فإن االحتالل يس�عى

لمصادرة مس�احات واس�عة منها لمصلحة المخطط االستعماري  .E1وهناك حواجز
 41قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية في مركز أبحاث األراضي« ،االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق
الفلسطينية في األرض والسكن :التقرير السنوي لعام ( »2014القدس :جمعية الدراسات العربية،
 ،)2015ص .105
 42مركز رؤية للتنمية السياسية« ،صورة توضيحية»https://vision–pd.org/archives/509525 ،
(اس ُترجع بتاريخ .)2020/7/9
 43قسم مراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية في مركز أبحاث األراضي ،مصدر سبق ذكره.
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األغوار الفلس�طينية ،ك�ون االحتالل ص ّنف األغوار مناطق تدريبات عس�كرية ،األمر

الذي يعرقل حركة المواطنين وتنقّ لهم في المنطقة.
(المناط�ق المغلق�ة) األربعة الرئيس�ية إل�ى معازل ُأخرى أصغر ،بحي�ث أصبح داخل
44

قس�م االحتالل المعازل
كما ّ

كل معزل/منطق�ة جزيرة أو معز ًال أصغر ،نتيجة الحواجز المتنوعة والطرق االلتفافية
وغيره�ا م�ن أدوات الع�زل والفص�ل .ويتف�ق هذا التحلي�ل مع مقال نُش�ر مؤخر ًا في

وبين كيفية عمل الط�رق االلتفافية كمح�رك لعملية
صحيف�ة «هآرت�س» اإلس�رائيليةّ ،

االس�تيطان وبناء الش�قق االس�تيطانية الجديدة وتوس�يع المس�تعمرات ،والعمل على
تطويق الضفة الغربية من خالل الطرق االلتفافية ،وتحقيق الضم الزاحف عبر الشوارع

االلتفافي�ة الت�ي س�تحول الضف�ة الغربي�ة إلى ج�زء من إس�رائيل من خلال مضاعفة
عدد المس�توطنين في الضفة الغربية ،والس�يطرة على س�كانها ،ووصول المستوطنين

إل�ى ملي�ون مس�توطن خالل الس�نوات المقبلة ،األمر ال�ذي يعزز التنمية اإلس�رائيلية

واالستيطان ،ويحد من تنمية المجتمع الفلسطيني.

45

رص�د مرك�ز أبحاث األراضي ،مع نهاية س�نة  ،2019أن عدد الحواجز المقامة

ف�ي أراض�ي الضف�ة الغربية والقدس المحتلتين أصبح يزيد عل�ى  890حاجز ًا وبرج ًا

عس�كري ًا وبواب�ة ومعبر ًا (انظر :الملح�ق ،الخريطة رقم  :3قي�ود الوصول إلى الضفة

الغربية) .وأغلق االحتالل  36طريق ًا رئيس�ية وزراعية وبوابة ،وأقام ،في مقابل ذلك،

عدد ًا من الطرق االستيطانية ،تربط بؤرة استيطانية بالمستعمرات اإلسرائيلية المنتشرة
ف�ي أراض ٍ فلس�طينية مغتصب�ة .وتتنوع أش�كال الحواجز ،ومنها :مكعبات أس�منتية،

حاج�ز دائ�م ،حواجز موقتة ،س�واتر ترابية وصخور ،بوابات حديدي�ة ،أبراج مراقبة،
بواب�ات الج�دار ،معابر الجدار .وتتوزع تلك الحواجز في المحافظات الفلس�طينية،
عل�ى النح�و التال�ي :الق�دس ( 97حاج�ز ًا)؛ الخلي�ل ( 324حاج�ز ًا)؛ بي�ت لحم (60

« 44االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الفلسطينية في األرض والسكن :التقرير السنوي لعام ( »2019القدس:
جمعية الدراسات العربية ،)2020 ،ص .66

Hagar Shezaf, «Highways to Annexation: Across the West Bank, Israel Is Bulldozing 45
a Bright Future for Jewish Settlers,» Haaretz, 11/12/2020. https://bit.ly/37eiHK6
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حاجز ًا)؛ رام اهلل ( 116حاجز ًا)؛ أريحا ( 26حاجز ًا)؛ نابلس ( 78حاجز ًا)؛ سلفيت (64

حاج�ز ًا)؛ قلقيلي�ة ( 40حاجز ًا)؛ طوب�اس ( 14حاجز ًا)؛ طول كرم ( 28حاجز ًا)؛ جنين

( 43حاجز ًا).

46

ُيض�اف إل�ى ذل�ك ما ُيع�رف فلس�طيني ًا بجدار الفص�ل العنصري ،وه�و الجدار

األس�منتي الممتد ،والذي بنته إس�رائيل كحاجز فيزيائي لمنع دخول الفلسطينيين إلى
الداخل الفلس�طيني ،والذي أقيمت أغلبيته في األراضي المحتلة س�نة  ،1967وش�كل
ويعوق الجدار حركة الفلسطينيين وسكنهم ،إذ تصبح
أداة لسلب مزيد من األراضيّ .
المناط�ق الواقع�ة بينه وبين خط الراب�ع من حزيران/يوني�و  ،1967والذي كان يفصل
إس�رائيل عن الضفة الغربية ،مناطق عس�كرية مغلقة ،وتبلغ  10في المئة من مس�احة

الضفة الغربية .إن نسبة  20في المئة فقط من الجدار تسير على الخط األخضر ،ويمر

ما تبقى داخل أراضي الضفة الغربية.

47

كانت الس�لطات العس�كرية اإلس�رائيلية ،منذ س�نة  ،1967قد حددت نوعين من
المناطق المغلقة داخل الضفة الغربيةُ ،ت َ
حظر الزراعة فيهما ،هما :المحميات الطبيعية،

ومناطق إطالق النار ،أو «مناطق عسكرية ُيحظر دخولها ».وتبلغ مساحة تلك المناطق
 28في المئة من مساحة الضفة الغربية.

48

تتنوع أشكال المعابر التي أقامها االحتالل للسيطرة على حركة الفلسطينيين في

الضف�ة الغربية والق�دس .فجدار الفصل العنصري يحوي  119بوابة .وبلغ عدد معابر

الج�دار بي�ن الضف�ة الغربية والقدس وداخ�ل الخط األخض�ر 32 ،معبر ًا.

49

وهناك

س�ت مجموع�ات م�ن المعابر التي تربط قطاع غزة بإس�رائيل ،وه�ي :معبر المنطار/

كارني؛ معبر بيت حانون/إيرز؛ معبر العودة/صوفا؛ معبر الشجاعية/ناحل عوز؛ معبر
كرم أبو س�الم/كيرم ش�الوم؛ معبر القرارة/كيسوفيمّ .أما معبر رفح فيقع جنوب قطاع

Ibid., pp. 66–68. 46
 47خليل ،مصدر سبق ذكره ،ص .685
 48المصدر نفسه.
« 49االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الفلسطينية في األرض والسكن ،»...2019 :مصدر سبق ذكره ،ص .68
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غزة ،عند الحدود الفلس�طينية – اإلس�رائيلية ،وهو تحت إش�راف الس�لطة الفلسطينية
والس�لطات المصري�ة ،وبمراقب�ة االتحاد األوروبي (انظر :الملح�ق ،الخريطة رقم :4

الدخول إلى قطاع غزة).

يت�م التحك�م ،ف�ي الضف�ة الغربي�ة ،في حرك�ة الفلس�طينيين ،عبر جس�ر الملك

المخصص لعبور الس�كان الفلسطينيين ،وسكان شرقي القدس
حس�ين/معبر أللنبي،
ّ

واألجان�بّ .أم�ا المعب�ران اآلخ�ران بي�ن األردن وإس�رائيل ُفيمنع الفلس�طينيون من
ومخصص�ان للمواطني�ن اإلس�رائيليين واألجان�ب ،وهم�ا :معب�ر نهر
اس�تخدامهما،
ّ
األردن (الش�يخ حس�ين) ومعب�ر العربة/رابي�ن .وهن�اك معب�ران مش�ابهان مع مصر،

ويس�تخدم أيض� ًا معبر ًا
أحدهم�ا معب�ر نيتس�انا،
ّ
المخص�ص أساس� ًا لعب�ور البضائعُ ،
مخصص
للدبلوماسيين وأصحاب التصريحات الخاصة .واآلخر هو معبر طابا ،وهو
ّ

لعب�ور المواطني�ن اإلس�رائيليين والمواطني�ن األجان�ب .وال يس�تطيع الفلس�طينيون
الرازح�ون تح�ت االحتالل اس�تخدام هذين المعبرين .ويوجد ف�ي الجوالن المحتل

ومخص�ص لعب�ور عناصر األمم
معب�ر القنيط�رة ،وه�و قائ�م بين إس�رائيل وس�ورية،
ّ
المتح�دة ،والطلب�ة ،ورج�ال الدي�ن ،ومجموعات س�كانية ُأخرى من أبن�اء الجوالن
المحتل (بشأن المعابر الدولية ،انظر :الملحق ،الخريطة رقم .)1

50

ثالث ًا :االحتالل قانوني ًا :القانون الدولي وقانون االحتالل
أ – القانون الدولي :واليته وحدوده،
ومثال محكمة الجدار

يوجد إجماع في الفقه القانوني الدولي على أن األراضي التي احتلتها إس�رائيل
س�نة  1967ه�ي أراض ٍ محتل�ة ،وأن االس�تيطان فيه�ا غير ش�رعي بموج�ب األعراف

والمواثي�ق الدولي�ة المعني�ة بحق�وق اإلنس�ان والقان�ون الدول�ي اإلنس�اني .ويرجع
 50موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية« ،معابر ومعابر حدودية في إسرائيل» ،اس ُترجع بتاريخ .2020/10/12

https://bit.ly/3jS0uWz
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الخب�راء ،بصورة خاصة ،إلى اتفاقية اله�اي واتفاقية جنيف الرابعة ،اللتين نصتا على
ع�دم قانوني�ة االس�تيطان ،أي نزعت�ا الش�رعية عن نقل الس�كان إلى اإلقلي�م المحتل

واالس�تيالء بالق�وة على األمالك الخاصة فيه ،إ ّال فيم�ا يتعلق بتبريرات أمنية بموجب

القان�ون الدولي.

51

وكما ظهر ف�ي قضية محكمة الجدار (إذ طلبت الجمعية العامة

لألمم المتحدة بتاريخ  3كانون األول/ديسمبر  2003من محكمة العدل الدولية إعطاء
رأي استش�اري بش�أن قانوني�ة الجدار األمني الفاصل ،والذي ش�رعت ف�ي بنائه دولة
االحتالل) ،تحاول إس�رائيل التملص من مطالب القانون الدولي العرفي بش�أن عدم

قانوني�ة االس�تيطان ،عب�ر ادعائها أن األردن لم يكن ذا س�يادة على ه�ذه المناطق قبل
توقيعه اتفاقية جنيف الرابعة س�نة  .1951إ ّال إن قرار المحكمة االستش�اري ،والصادر
بتاريخ  9تموز/يوليو  ،2004رفض ،على نحو قاطع ،هذا االدعاء.

52

ال تكتف�ي إس�رائيل ،ف�ي الحقيقة ،بمجرد محاول�ة التملص بالغي� ًا من القانون

الدول�ي ،وإنما ش�كلت ،مع م�رور الوقت ،ما أطلق عليه رجا ش�حادة قانون المحتل
(انظ�ر أدن�اه) .ويق�ول درور إتكس (خبير بش�ؤون االس�تيطان) ،في ه�ذا الصدد ،إن
«إحدى مميزات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة هي أنه بصورة رسمية يدور الحديث
ع�ن جه�از ديمقراطي لديه قوانين ومحاكم ،وأنه توجد بيروقراطية متش�عبة ومتطورة

جد ًا ،وتطورت على مدى عش�رات الس�نين .ويبدو أن كل هذه األمور من ش�أنها أن
تقيد نشاطات الدولة وتراقبها وتحدد مسارها .لكن إذا كانت المصلحة العليا ،القيمة
ّ

العلي�ا ،ه�ي تهوي�د األرض ،كما يحدث فع ً
ال ،ف�إن حكم القانون يتبخ�ر ،ألنه يوجد

منط�ق يح�رك كل ه�ذه القص�ة .والحديث هنا ال ي�دور عن حادث .ال ش�يء عفوي ًا.
والب�ؤر االس�تيطانية العش�وائية ال تقام بش�كل عفوي .ويدور الحدي�ث هنا عن جهاز
 51المصدر نفسه.
 52األمم المتحدة« ،موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية »2007 – 2003
(نيويورك :األمم المتحدة ،)2011 ،ص .60 – 59

https://www.icj–cij.org/public/files/summaries/summaries–2003–2007–ar.pdf
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يعمل بصورة منهجية ومنطقية ،بالنسبة إلى إسرائيل».

53

ب – قانون المحتل :األوامر العسكرية والقضاء
يقوم المبنى القانوني اإلس�رائيلي تجاه األرض والس�كان على منظومة األوامر
العس�كريةُ .
وأسس�ت صالحيات الحكم العسكري اإلس�رائيلي على إعالن المنشور
رقم  1في حزيران/يونيو ( 1967بش�أن تق ّلد الس�لطة من جانب الجيش اإلس�رائيلي)،

وه�ذا األم�ر العس�كري هو الذي أس�س صالحيات الحكم العس�كري اإلس�رائيلي.

وتبعه المنش�ور رقم ( 2بش�أن أنظمة الس�لطة والقضاء) ،والذي نص على أن القوانين

الت�ي كان�ت قائم�ة في الضف�ة الغربية تظل ناف�ذة المفعول «بالقدر ال�ذي ال تتعارض

في�ه م�ع ه�ذا المنش�ور أو أي منش�ور أو أم�ر» يص�در ع�ن قائ�د القوات اإلس�رائيلية
ف�ي الضف�ة الغربي�ة .كما نص المنش�ور عل�ى أن كل صالحيات الحكم ،والتش�ريع،

تخول لقائ�د القوات
والتعيي�ن واإلدارة ،والت�ي تتعل�ق بالضف�ة الغربي�ة أو بس�كانهاَّ ،
اإلس�رائيلية فقط .وأصدرت الس�لطات العسكرية اإلسرائيلية ،في غضون أشهر قليلة

غ�داة االحتلال ،سلس�لة من األوامر غطت مختلف نواحي الحي�اة في الضفة الغربية

وغيرها من المناطق المحتلة .وأضفى بعض األوامر العس�كرية الطابع القانوني على
عمليات االس�تيالء على مس�احات كبيرة جد ًا من األراضي ،بينها على س�بيل المثال:

األم�ر (بش�أن تعليم�ات األمن) الصادر بموجب المنش�ور رقم  3لس�نة  ،1967والذي

يمن�ح القائد العس�كري ع�دد ًا من األم�ور والصالحيات ،مثل :منحه س�لطة مصادرة
أراض ٍ ألغراض عس�كرية ،وإعالن مس�احات معينة مس�احات مغلقة؛ األمر رقم 58
لس�نة ( 1967بش�أن األموال المتروكة – الممتلكات الخاصة) ،والذي يضع أمالك من

يعينه
غ�ادروا المنطق�ة قب�ل حزيران/يونيو  ،1967أو خالله ،تحت إش�راف مس�ؤول ّ
 53بالل ظاهر ،مقابلة خاصة مع الباحث في شؤون االستيطان درور إتكيس« ،مشروع نهب األراضي
في الضفة الغربية ُين ّفذ من خالل قناتين رسمية وغير رسمية»« ،قضايا إسرائيلية» ،العدد ،)2015( 58
ص .110
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الحاكم العسكري إلدارتها.

54

س�اهمت األوامر العس�كرية ،والتفس�يرات األحادي�ة الجانب للقان�ون الدولي،

والتش�ريعات الس�ارية ف�ي الضف�ة الغربي�ة وقط�اع غ�زة قب�ل احتاللهم�ا ،ف�ي توفي�ر
اآلليات «القانونية» الس�تيالء االحتالل على مس�احات كبيرة من الضفة الغربية وإقامة

المستعمرات فيها .وأدت تلك األوامر والتشريعات واإلجراءات اإلسرائيلية إلى أوضاع

معقدة على مستوى التطبيق .وعلى الرغم من عدم تطبيق إسرائيل القانون اإلسرائيلي
تطبق ضمن ًا
رسمي ًا في الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج مناطق القدس الشرقية ،فإنها ّ
ما تراه مالئم ًا من القوانين والممارسات اإلدارية اإلسرائيلية ،عن طريق اإلدارة المدنية

واألوامر العسكرية واإلجراءات اإلدارية غير المعلنة .وتتبع المستعمرات إدارة مدنية
خاصة بشؤون المجالس اإلقليمية والمحلية للمستوطنين ،منفصلة عن اإلدارة المدنية
المختصة بشؤون الفلسطينيين .وتمرر هذه اإلدارة الخاصة أحكام القانون اإلسرائيلي

على المس�توطنين بطريقة غير مباش�رة.

55

وأنكرت إسرائيل انتقاد المجتمع الدولي

توس�عها االس�تيطاني م�ن خلال ادعائها أنها ال تق�وم ببناء مس�تعمرات جديدة ،وإنما
تعم�ل عل�ى إضاف�ة أحياء جديدة إلى المس�تعمرات القائمة ،لمراعاة ما تس�ميه «النمو

الطبيع�ي» للس�كان.

56

كما أن هناك دائرتي�ن منفصلتين لتنظي�م األراضي ،إحداهما

للقط�اع الفلس�طينيُ ،
واألخ�رى للقطاع اإلس�رائيلي .لك�ن هاتين الدائرتين ترأس�هما

شخصيتان إسرائيليتان .وما زال التحكم في شؤون األراضي في مناطق (ج) يتبع دائرة
تخص
األراض�ي ف�ي اإلدارة المدنية .وما يحتاج إلي�ه المواطن ،من معامالت وأوراق
ّ
أرضه ،يحتم عليه مراجعة دائرة األراضي في اإلدارة المدنية اإلسرائيلية.
بل�غ ع�دد األوامر العس�كرية ،التي أصدره�ا الجيش اإلس�رائيلي منذ االحتالل

س�نة  1967حت�ى أيلول/س�بتمبر  ،2019م�ا مجموع�ه  1820أمر ًا عس�كري ًا .لكن هذا
 54خليل ،مصدر سبق ذكره ،ص .662 – 661
 55المصدر نفسه.
 56المصدر نفسه.
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الرق�م خ�ادع ،فثم�ة أوامر ل�م تأخذ أرقام ًا .ويقول ،في هذا الش�أن ،رجا ش�حادة «إن

كث�رة التش�ريعات ف�ي الضف�ة الغربية – وتض�م األوامر العس�كرية غي�ر المر َقمة التي
ُتعتبر تش�ريعات مس�اعدة متفرعة من األوامر المر ّقمة – ال ُتنش�ر أبد ًا ،أو ال ُتنش�ر إ ّال

بع�د وق�ت طويل .وهناك ،أيض ًا ،أوامر وتوجيهات ش�فوية ال يعرف المرء ش�يئ ًا عنها
إ ّال عن�د مواجهت�ه للموظفي�ن أو الس�لطات»؛

57

أي أن األوامر العس�كرية ال يمكن

حصر عددها ،ويمكن تطويرها وتعديلها باستمرار على نحو يخدم منظومة االحتالل

واالستعمار.

تم�ارس إس�رائيل ،ف�ي المحصلة ،نظام ًا قانوني� ًا معقّ د ًا ،يم�زج ك ً
ال من القوانين

واألوام�ر العس�كرية ،بالقواني�ن المتوارثة م�ن القان�ون العثماني والقان�ون االنتدابي
تفسر وفق ما يتماشى مع المصلحة االستعمارية.
البريطاني والقانون األردني ،والتي َّ

وإذا ل�م تج�د منظوم�ة االحتلال إط�ار ًا قانوني ًا لممارس�ة أعمالها االس�تعمارية ،فإن

منظوم�ة االحتلال ُتص�در أمر ًا عس�كري ًا كناظم قانون�ي لتبرير األعمال االس�تعمارية
وش�رعنتها؛ أي أن النظ�ام القانون�ي الفعل�ي ،الذي تمارس�ه منظومة االس�تعمار ،هو

شرعنة األعمال االستعمارية وقوننتها ،األمر الذي ُيعتبر تجاوز ًا لكل القوانين المحلية
السارية على األراضي المحتلة وللقوانين واألعراف الدولية.

وبي�ن ش�حادة أن�ه يوج�د ف�ي الضف�ة الغربية ثالث�ة أنواع م�ن المحاك�م أدارها
ّ

االحتلال :المحاك�م المدني�ة والديني�ة والعس�كرية ،وبقيت األخيرة فعال�ة حتى بعد

نش�وء الس�لطة الفلس�طينية .األول هو جه�از المحاكم الفلس�طينية .وله�ذه المحاكم

صالحي�ات القض�اء ف�ي بعض األمور التي ته�م الفلس�طينيين ،وصالحيات محدودة
ج�د ًا بالنس�بة إل�ى اإلس�رائيليين المس�توطنين ف�ي الضف�ة الغربي�ة .الثاني ه�و جهاز

المحاك�م اليهودي�ة المحلي�ة ،وال�ذي ينظر ف�ي قضايا المس�توطنين اليه�ود ،ويتولى
الش�ؤون الحاخامي�ة والبلديةّ .أما الجه�از الثالث فهو المحاكم العس�كرية التي تضم
 57رجا شحادة« ،قانون المحتل :إسرائيل والضفة الغربية» ،ترجمة محمود زايد (بيروت :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،)1990 ،ص .207
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أيض ًا لجان االعتراضات .كما تنش�غل المحاكم العس�كرية وتنظر في طيف واسع من
الشؤون التي ُتعتبر «ذات عالقة باألمن» ،بينما تنظر لجان االعتراضات العسكرية في

شؤون األراضي واستخدام المياه ،وموظفي السلك المدني ،والضرائب ،وغيرها من
الش�ؤون .وإن اس�تثنينا المخالفات المدنية ،فإن المستوطنين اليهود يخضعون لقضاء
المحاكم اإلسرائيلية ،ويتمتعون بالحقوق المدنية الكاملة التي يتمتع بها المواطن في

إسرائيل.

58

يخول القانون الدولي الس�لطة المحتلة إنش�اء محاكم عسكرية ،للنظر في قضايا

المتهمي�ن بالقي�ام بأعم�ال تمرد تهدد أمن س�لطات االحتالل .وتس�تغل
األش�خاص
َ

إس�رائيل ه�ذا األم�ر لتحارب حرية التعبير السياس�ية وإرادة الش�عب الفلس�طيني في
التحرر وتقرير المصير .وهكذا ،أنشأت إسرائيل ،في  8حزيران/يونيو  ،1967محاكم

عس�كرية للنظ�ر في المخالفات األمني�ة في الضفة الغربية ،بموجب األمر العس�كري
رق�م  ،3واس� ُتبدل به الحق� ًا األمر رقم ُ .378
وأنش�ئت ،بمرور األي�ام ،هيئات قضائية
ُأخرى خاضعة للس�لطة العس�كريةُ .أنش�ئت المحاكم العس�كرية في خمس مدن في

الضف�ة الغربي�ة ،وكان�ت ُتعق�د ف�ي مق�ر الحاكم العس�كري ف�ي كل مدين�ة .وتولت

المحاك�م العس�كرية النظ�ر ف�ي س�ائر القضاي�ا الجزائية ،بموج�ب قان�ون العقوبات

األردني.

59

وتبي�ن أن ه�ذه المحاكم ،وفق تقرير لمنظمة بتس�يلم ،ما زالت تمارس
ّ

صالحياته�ا حت�ى الي�وم ف�ي الضف�ة الغربية ،باس�تثناء القدس الش�رقية الت�ي ضمتها

إسرائيل ،وباستثناء غزة التي توقفت المحاكم العسكرية عن العمل فيها بعد انسحاب
إسرائيل منها سنة .2005

60

وف�ي خط�وة قانونية بات�ت َمعلم ًا ونموذج� ًا لقضاء االحتلال ،أتاحت محكمة

الع�دل العلي�ا للفلس�طينيين تقدي�م دع�اوى مدني�ة خ�ارج نظ�ام القضاء العس�كري،
 58المصدر نفسه.
 59المصدر نفسه ،ص .92 – 91
 60بتسيلم« ،المحاكم العسكرية» 11 ،تشرين الثاني/نوفمبر .2017

https://www.btselem.org/arabic/military_courts
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وخصوص� ًا ف�ي قضايا النزاع على األراضي مع المس�توطنين .وبغض النظر عن مدى
ج�دوى توجه هذا المس�ار القضائي بالنس�بة إلى الفلس�طينيين عبر العق�ود الماضية،

إ ّال إن هناك مس�اعي ملحة مؤخر ًا من سياس�يي اليمين اإلس�رائيلي ،وخصوص ًا وزيرة

العدل من حزب البيت اليهودي ،في الحكومة اإلس�رائيلية ،أييلت ش�اكيد ،للحد من
هذه القدرة ،من خالل توزيع الصالحيات الحصرية للمحكمة العليا ،وتحويل أغلبية

قضاي�ا األرض إل�ى المحكم�ة المركزية في القدس .ويهدف ه�ذا التغيير إلى تحويل

قضايا األرض والس�كان ف�ي الضفة الغربية ،ضمن اختصاص�ات المحكمة المركزية
تب�ت القضايا وفق األدلة والش�هود ،من دون الحساس�يات المفترض أن تم ّثلها
الت�ي ّ

محكم�ة الع�دل العليا إزاء القانون الدولي والبعد السياس�ي للصراع .ويجب التأكيد،
مرة ُأخرى ،أن دور محكمة العدل العليا ،من وجهة نظر كثيرين من الفلس�طينيين ،ال
يعدو كونه دور المش�رعن والمقونن لممارس�ات االحتالل واالس�تيطان ،وال يحتكم

إلى األعراف القانونية الدولية.

رابع ًا :االحتالل االقتصادي
ثمة أوجه متعددة للربح االقتصادي من االحتالل ،نعالجها عبر المداخل التالية،

والتي تشمل :استغالل المستعمرات للموارد الطبيعية؛ قوة العمل الفلسطينية؛ السيطرة
على الس�وق؛ التجارة واالس�تيراد الفلس�طينيين .وسنش�ير أيض ًا إلى ربح الش�ركات
التكنولوجية الخاصة من االس�تيطان وصناعة األمن ،واس�تفادة الطبقات الضعيفة في

الس َلم االقتصادي – االجتماعي اإلسرائيلي من االنتقال إلى المستعمرات.

أ – استغالل الموارد الطبيعية
تعرضت فلسطين الستغالل استعماري صهيوني قبل النكبة وإعالن دولة إسرائيل

سنة  ،1948فلقد منح االستعمار البريطاني في فلسطين ،في الفترة  ،1948 – 1920حقوق ًا

وامتيازات لش�ركات يهودية صهيونية من أجل اس�تغالل فلسطين ومواردها وعمالها.

تحملا يضارألا ىلع ةيليئارسإلا ةرطيسلا/نيدلا رخف رينمو دعسأ نيدلا زع دمحأ 927

ومنح�ت ش�ركة اليهودي الروس�ي بنحاس روتنب�رغ امتياز توليد الكهرب�اء من نهري
ُ
ومنحت شركة فلسطين للبوتاس (وهي شركة بريطانية –
اليرموك واألردن سنة ُ .1921

صهيونية) امتياز استثمار أمالح من البحر الميت سنة  .1929وساهمت تلك المشاريع
في االس�تغالل االقتصادي االس�تعماري ،والتمهيد لعملية االس�تيطان االس�تعماري
لفلس�طين ،وفي تصليب البنى االستعمارية االستيطانية االقتصادية والعسكرية والبنى
التحتية وغيرها ،والتي س�اهمت الحق ًا في التأس�يس لبنى استعمار استيطاني ،تم ّثلت

في دولة االستعمار االستيطاني إسرائيل .وعملت المنظمات الصهيونية على استغالل

م�وارد فلس�طين ،وحارب�ت العمالة الفلس�طينية ضمن الرؤية الصهيوني�ة القائمة على

«العم�ل العبري» و«احتالل العمل»،

61

وانطالق ًا من رؤية أيديولوجية صهيونية ترى

في العمل الصهيوني عملية إحياء لـ« أرض إسرائيل».

ال تعمل إس�رائيل على اس�تغالل الموارد الطبيعية الفلسطينية فحسب ،بل أيض ًا

تس�لب الفلس�طينيين إم�كان الوص�ول إل�ى الموارد ،حت�ى تلك الواقعة ف�ي المناطق
المحتلة س�نة  ،1967والتي من ش�أنها أن تش�كل بنية الدولة الفلس�طينية ومصادرها،

كمعادن البحر الميت والمياه الجوفية الضخمة الموجودة في الضفة الغربية .وينطبق

اس�تغالل الموارد الطبيعية المكثف واالس�تعماري على مرتفعات الجوالن الس�ورية
أيض ًا.

ب – الزراعة والصناعة والسياحة
عملت المنظمات الصهيونية ،خالل حقبة االنتداب البريطاني ،على بناء اقتصاد

اس�تيطاني يهودي ،في ظل دعم االنتداب البريطاني وحمايته وتش�جيعه .فسعت ،في
مرحل�ة م�ا قب�ل الدولة ،لبناء أس�س االقتصاد اإلس�رائيلي ،من صناع�ة وزراعة وبنية
تحتية اقتصادية .وكانت هذه النهضة الصناعية والزراعية على حساب تعويق االقتصاد

 61المصدر نفسه.

 928دليل إسرائيل العام2020 ،

الفلسطيني وإضعافه وتشويه بناه.

62

س�يطرت المنظمات الصهيونية والمؤسس�ات اإلس�رائيلية بعد النكبة أيض ًا على

ماليي�ن الدونم�ات من األراضي والبي�ارات والمزارع الفلس�طينية ،التي ُه ّجر ُمالكها

والمس�تفيدون منها خالل النكبة .واس�تولت إس�رائيل ،بعد احتالل س�نة  ،1967على
ٍ
أراض واسعة في الضفة الغربية ،وخصوص ًا مصادر المياه فيها.
أحدث احتالل س�نة  1967تحو ًال كبير ًا في هيكلية االقتصاد الفلس�طيني ،فجزء

كبي�ر م�ن اقتص�اد األراض�ي المحتل�ة كان قائم ًا على الح�واالت الخارجي�ة من دول

الخلي�ج العرب�ي والمهجر العالمي ،والجزء األهم م�ن الدخل تم َّثل في تحول أجزاء
كبي�رة م�ن ش�رائح المزارعين وصغ�ار التج�ار ِ
ٍ
كأي�د عاملة في
والح َرفيين إلى العمل
الس�وق اإلس�رائيلية ،ألن األجرة التي كان يتلقاها العامل الفلس�طيني أعلى من أجرة
والم�زارع في األراضي الفلس�طينية .وأدى هذا التحول إلى تش�وه في هيكلية
العام�ل ُ

االقتصاد الفلسطيني وزيادة االعتماد على العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

عملت إسرائيل على تهميش قطاع الصناعة الفلسطينية بعد النكبة في األراضي

الفلسطينية المحتلة سنة  .1948ولم يكن هناك صناعات قوية في الضفة الغربية ،وكان

االقتص�اد ذا طاب�ع زراع�ي .وتركزت الصناعات ،في الفت�رة  ،1967 – 1948في مدينة
عمان ومحيطها ،كجزء من السياسة األردنية القائمة على تشجيع االستثمار في الضفة
ّ

الش�رقية .ولم تنهض الصناعة الفلس�طينية ،بعد االحتالل س�نة  ،1967نظر ًا إلى تحكم

إس�رائيل في االقتصاد والمواد األولية واالس�تيراد والتصدير .ونما بعض الصناعات

والصدف واإلس�فنج
الصغيرة ،المتمثلة في المش�اغل ،مثل مش�اغل خش�ب الزيتون َّ

والباط�ون والبل�وك واأللب�ان ،وغيرها م�ن الصناع�ات الصغيرة ،لكنه�ا ظلت تحت
مستهدفة من دوائر الضرائب
قيود إس�رائيلية وس�يطرتها .وكانت الصناعة الفلس�طينية
َ
اإلسرائيلية والترخيص وغيرها.

يعتمد قطاع الس�ياحة الفلس�طينية على س�ياحة ذات طابع ديني ،على نحو كبير،

 62المصدر نفسه.
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بس�بب ارتباطه باألماكن الدينية في القدس وبيت لحم .وتحكمت إس�رائيل فيه ،من

حي�ث تراخيص المكاتب الس�ياحية والتأش�يرات الس�ياحية ،ومن خلال التحكم في
الصناع�ات الس�ياحية وتصديرها .ويش�كل البحر الميت أحد أهم الموارد الس�ياحية

التي تحتكرها إسرائيل وتمنع الفلسطينيين من استغاللها.

63

ج – قوة العمل الفلسطينية :االستغالل والهيمنة
اس�تغلت إس�رائيل العمالة العربية ،في األراضي المحتلة س�نة  ،1967في العمل

ف�ي القطاع�ات االقتصادي�ة اإلس�رائيلية ،وخصوص ًا قطاع�ات اإلنش�اءات والزراعة

والصناع�ة .ويش�مل ذل�ك داخل إس�رائيل والمس�تعمرات في األرض المحتلة س�نة
 ،1967عل�ى ح�د س�واء .ويق�وم ه�ذا االس�تغالل عل�ى إهم�ال الس�كان ،أو التعامل
ٍ
كأي�د عاملة قليل�ة التكلفة مقارنة
معه�م بمنطق استش�راقي اس�تعماري – اس�تغاللي،

بالعمالة األجنبية الوافدة من أوروبا الش�رقية والصين ودول ُأخرى ،إذ تس�اهم العمالة
الفلس�طينية في بناء المجتمع االس�تعماري اإلس�رائيلي على األرض الفلسطينية التي

اس� ُتعمرت .ويؤدي هذا االستغالل االس�تعماري إلى استغالل االقتصاد الفلسطيني،
وإلحاق�ه بنيوي� ًا باالقتصاد اإلس�رائيلي المهيمن .وتؤدي تلك العملية االس�تعمارية –

المس�تعمرة بالمركز االس�تعماري ،إسرائيل ،من خالل
االس�تغاللية إلى ربط األرض
َ
األوام�ر العس�كرية وجه�از اإلدارة المدني�ة والعمل�ة المتداول�ة ومنظوم�ة التصاريح

والعطل واألعياد اليهودية ،وغيرها.

64

يعتبر الباحثون أن لحظة استعمار سنة  1967هي لحظة حاسمة في إعادة ترتيب

المش�روع االس�تعماري اإلس�رائيلي وبنائه ،ضمن عالقة جدلية كاس�تعمار استيطاني

اس�تغاللي ،وخل�ق حالة تفاعل وتمفصل بين الطابعين :االس�تعماري – االس�تيطاني
 63المصدر نفسه.
 64أحمد عز الدين أسعد« ،صناعة التبعية :الهيمنة االستعمارية االسرائيلية ( )1993 – 1967ومحاوالت
االنفكاك عنها»« ،شؤون فلسطينية» ،العددان ( 279 – 278شتاء  2019وربيع  ،)2020ص .49
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واالستعماري – االستغاللي.

65

وبلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات في

سنة  ،2019وفق اإلحصاء المركزي الفلسطيني 133,000 ،عامل فلسطيني.

66

وهذا

الرق�م يمك�ن اعتباره تقريبي� ًا ،ألن هناك فئة كبي�رة من الفلس�طينيين يعملون من دون

تصاريح ،سواء ممن هم من حملة الهوية المقدسية ،أو َمن يعملون من دون تصاريح،

لم الش�مل والتجارة،
أو َم�ن يعمل�ون بتصاري�ح غير مخصصة للعم�ل ،مثل تصاريح ّ
وتصاريح طبية ،وغيرها.

تتوزع العمالة الفلسطينية (أعمار  15عام ًا وأكثر) سنة 2019
67
في إسرائيل على عدد من النشاطات االقتصادية
النشاط االقتصادي

البناء والتشييد

%64,2

التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

%12,8

الزراعة والصيد والتحريج وصيد األسماك
الخدمات والفروع األُخرى

%5,9

%4,6

المجموع

%100

التجار والمطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت

التوزيع النسبي

%10,8

%1,7

ش�هدت وتيرة العمالة الفلس�طينية في إس�رائيل جملة من التغيرات في الفترة – 1967

 .2020ومن أهم تلك التغيرات :التحول من العمالة غير الماهرة في بدايات االحتالل،
إل�ى العمال�ة الماه�رة والعمالة الفلس�طينية الحاصل�ة على تعليم ٍ
عال بس�بب األجرة
 65أحمد عز الدين أسعد« ،العمال وكورونا ..مختبر ًا لالستعمار االستيطاني االستغاللي اإلسرائيلي»،
«شؤون فلسطينية» ،العدد ( 290صيف  ،)2020ص .123
 66الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني« ،الواقع العمالي في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للعمال
.2020/4/30 ،»2020/05/01
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3729

 67الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني« ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي( »2019 ،رام
اهلل :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،)2020 ،ص .75
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المرتفعة مقارنة باألجور في الضفة الغربية؛ تقييد دخول العمالة الفلس�طينية من غزة

من�ذ االنتفاضة الش�عبية س�نة  1987عندما اش� ُترط على العمالة الغزي�ة امتالك البطاقة

الممغنط�ة ،إل�ى أن وصل�ت الحال ال�ى منع العمال�ة الغزية من العمل في إس�رائيل؛
تح�ول ف�ي منظوم�ة الدخ�ول والخ�روج من أج�ل العمل ،ورب�ط العم�ل بالتصريح
والموافقة األمنية اإلس�رائيلية وغيرهما من الش�روط المعقدة والمتغيرة من حين إلى
آخر؛ قيود على العمل ،وشروط مرتبطة باألوضاع السياسية والوطنية والصحية ،كتأثر

العمل باالنتفاضة األولى ،وحرب الخليج الثانية س�نة  ،1991وانتفاضة األقصى س�نة
 ،2000وتشييد جدار الفصل العنصري ،وجائحة كورونا ،وغيرها من األوضاع.

68

تقع السياس�ات اإلسرائيلية المتعلقة باستغالل العمل الفلسطيني ضمن منظومة

الس�يطرة األمنية ،فال يقتصر األمر على اس�تغالل العامل الفلس�طيني وس�رقة جهده،
وجعل�ه يعم�ل في أوضاع عمل ش�اقة ،وبأجور متدنية مقارن�ة بالعمالة األجنبية (مثل

العمالة اآلسيوية ،والتركية ،والرومانية) فحسب ،بل تتعدى هذه السياسات أيض ًا عملية

االس�تغالل المباشر إلى االستغالل الخفي ،أو الهيمنة والسيطرة السياسيتين ،واللتين
تقوم بهما المنظومة االستعمارية تجاه المجتمع الفلسطيني ككل .فالعامل الفلسطيني

مرتهن لسياسات تصاريح وبطاقات ممغنطة وغيرها ،تجبره هو وأسرته على االبتعاد
َ

عن السياسة والشأن العام الفلسطيني ،خشية حرمانه من تصريح العمل.

69

ويؤدي

ه�ذا إل�ى حالة من االغتراب والس�لب للعامل الفلس�طيني ،نفس�ي ًا وسياس�ي ًا ،وجعله
يعي�ش ف�ي ح�ال دائمة من القل�ق والخوف على مص�در رزقه .وهذا الخوف يس�مح

 68لمزيد عن التحوالت والتغيرات في العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستعمرات ،انظر :ليلى فرسخ،
«العمالة الفلسطينية في إسرائيل ومشروع الدولة الفلسطينية ،»2007 – 1967 ،ترجمة سام برنر (رام اهلل،
بيروت :مواطن ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية)2010 ،؛

Andrew Ross, STONE MEN: The Palestinians Who Built Israel (New York: Verso,
2019).

 69لمزيد عن أرق العامل وعائلته والخوف على التصريح ،انظر :بسام الجرباوي (إخراج)« ،المعبر»
( checkpointفيلم  26دقيقة) (رام اهلل :مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية ،برنامج البحث
والتطوير التربوي ،مؤسسة عبد المحسن القطان.)2016 ،
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وتقبل
ل�ه بقب�ول العمل الش�اق ُ
والمجهد ،والتغاضي عن اس�تغالله وإه�دار حقوقهّ ،

العمل والنوم في أوضاع غير الئقة .ولوحظت س�طوة هذا الوضع مع انتش�ار جائحة
كورونا،
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فلقد جرى اس�تغالل العامل الفلسطيني من جانب الشركات اإلسرائيلية

خالل الجائحة على نحو صارخ .وعلى الرغم من األوضاع الصحية والوبائية الخطرة،

والمخاوف العامة من انتش�ارها ،فإن المجال ُترك على غاربه للش�ركات اإلس�رائيلية
ّ
الموظفين ،إ ّال شكلي ًا ،تقديم المرافق
للعمل من دون قيود أو شروط ،ولم ُيطلب من

المالئم�ة إلي�واء العمال .وظه�رت المصلحة االقتصادية للمش�غّ ل اإلس�رائيلي على

ف�ج ،على حس�اب صحة العامل الفلس�طيني وكرامته .وي�دور الحديث هنا عن
نح�و ّ
المحدد كي ال
نجز في موعده�ا
َّ
مجموع�ة كبيرة من الش�قق الس�كنية الت�ي يجب أن ُت َ
تبي�ن ،بصورة عامة،
تخس�ر الش�ركات اإلس�رائيلية غرامات التأخير .لكن المعطيات ّ

أن قطاع اإلنش�اءات ،الذي تعمل فيه نس�بة كبيرة من العمال الفلس�طينيين ،يساهم في
نسبة  12 – 11في المئة من إجمالي الناتج المحلي اإلسرائيلي ،وفق ما أظهرت وثيقة
نُشرت في موقع الكنيست اإلسرائيلي ،سنة .2020
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تعود األجور واألموال التي تتلقاها العمالة الفلس�طينية بالفائدة االقتصادية على

االقتصاد اإلس�رائيلي ،كون االقتصاد الفلس�طيني مرتبط ًا بدورة االقتصاد اإلسرائيلي،

وبالعملة اإلس�رائيلية أيض ًا .لذلك ،تفضل الس�لطات االستعمارية اإلسرائيلية العمالة

الفلس�طينية عل�ى العمال�ة األجنبية ،كون األخيرة ترس�ل جزء ًا كبير ًا م�ن أجورها إلى

البلد األم ،وال تتم االستفادة من كل المبلغ الذي يتلقاه العامل األجنبي ،في حين أن

أغلبية العمالة الفلسطينية تصرف أجورها في الضفة الغربية والقدس ،وهما مرتبطتان
بالبنية االقتصادية اإلسرائيلية؛ أي يجني االقتصاد اإلسرائيلي أرباح ًا أعلى من العمالة

 70انظر :أحمد عز الدين أسعد« ،من وحي الحياة اليومية للعامل الفلسطيني :مالحظات أولية عن
االغتراب»« ،شؤون فلسطينية» ،العددان ( 276 – 275ربيع وصيف .)2019
 71لمطالعة الوثيقة ،انظر :مقر السالمة في فرع البناء« ،ورقة موقف بشأن حماية عمال البناء من فايروس
كورونا – مقر سالمة الفروع» (مقدمة للنائبة عايدة توما رئيسة اللجنة الخاصة لشؤون الرفاه والعمل)،
 30آذار/مارس ( 2020بالعبرية).
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الفلسطينية ،بحيث يكون االستغالل مزدوج ًا ،لجهة استغالل العامل وجهده أو ًال ،ثم
استغالل أمواله الحق ًا.

تحظى منظومة العمل اإلس�رائيلية االس�تغاللية ،إلى جانب ذلك كله ،بمس�اندة

منظوم�ة الحكم االس�تعمارية في اإلدارة المدنية ،وتحدي�د ًا الدور الذي يؤديه مكتب
منسق أعمال الحكومة في األراضي الفلسطينية ،من خالل الترويج المتصاعد لتطبيع

الفلس�طينيين ،اقتصادي ًا وثقافي ًا ونفسي ًا وسياس�ي ًا ،وخصوص ًا في قطاع العمال ،وذلك

ك�ون إص�دار التصري�ح ومتابعة أخبار الحواجز والعطل الرس�مية يتم�ان عبر صفحة
«المنس�ق» على الفيس�بوك .وبالتالي ،تس�جل الخوارزمية الفيس�بوكية لتلك الصفحة

مئات اآلالف من أيقونات «اإلعجاب» (الاليكات) والتعليقات! ووصل المتابعون لها

إلى  600,000متابع (تفوق نس�بة المتابعة والمش�اهدة لصفحة «المنسق» واإلعجاب
بها صفحات بعض وكاالت األخبار الفلس�طينية) .وتطورت قضية التطبيع والتدجين
وغس�ل األدمغ�ة والتالع�ب بالعق�ول البت�كار تطبيق خ�اص باألجهزة الذكية باس�م

«المنس�ق» ،وه�ذا م�ا يعزز عالق�ات التبعية واالغتراب واالس�تغالل والمحو ،نفس�ي ًا

وثقافي ًا واجتماعي ًا وسياسي ًا .ومن المثير للقلق ،بصورة خاصة ،أن هذا التطبيق يعمل،

عند تثبيته على األجهزة الذكية ،على اختراقها ،أمني ًا ومعلوماتي ًا.

د – هيمنة السوق وحركة البضائع:
االستيراد والتصدير

و ّقع�ت الس�لطة الفلس�طينية والحكوم�ة اإلس�رائيلية «بروتوك�ول العالق�ات

االقتصادية» سنة  ،1994وصار ُيعرف باسم «بروتوكول باريس االقتصادي» .والهدف
المنص�وص علي�ه في ه�ذا البروتوكول هو نقل االقتصاد الفلس�طيني ،بالتدريج ،نحو

االس�تقالل ،لك�ن الغاي�ة الخفية من بنود االتفاق كانت بعك�س ذلك تمام ًا ،إذ تهدف
إلى تعميق تبعية االقتصاد الفلس�طيني للس�يطرة االقتصادية اإلس�رائيلية ،وعدم قدرته
عل�ى التعاف�ي أو االنفكاك عن االقتصاد اإلس�رائيلي ،وبقائه في حال تبعية له ،بحيث
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تكون فروع االقتصاد الفلسطيني وبناه استهالكية .وعندما ُيسمح لها بأن تكون إنتاجية

بس�يطة ،فم�ن المهم البحث ف�ي األهداف ،وخصوص ًا تخفي�ف األعباء عن االقتصاد

اإلسرائيلي ،من ناحية القوة العاملة وتلوث البيئة وغيرهما من االلتزامات األخالقية؛

أي أن ج�زء ًا م�ن إنتاجي�ة االقتص�اد الفلس�طيني في مج�االت معينة ،مث�ل :صناعات
البالستيك والنايلون ،تقع ضمن منظومة االستغالل اإلسرائيلي.
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ت�رى هال�ة الش�عيبي أن أب�رز م�ا تضمن�ه االتفاق بي�ن الطرفين ه�و اإلبقاء على

نظ�ام االتحاد الجمرك�ي بين االقتصادين الفلس�طيني واإلس�رائيلي ،وغياب الحدود

االقتصادي�ة بي�ن الطرفين .ونقل االتفاق العالقات االقتصادية التي كانت قائمة منذ ما
وحولها من أمر واقع إلى عالقة تعاقدية
قبل االتفاقات السياس�ية (أوس�لو – باريس)ّ ،
َ
متف�ق عليه�ا بين الجانبين .ويقوم االتحاد الجمركي على أس�اس حرية حركة التجارة

بين األراضي الفلس�طينية واإلس�رائيلية ،والتزام الطرفين سياس�ة تجارية واحدة تجاه
األط�راف ُ
األخ�رى ،م�ع بعض االس�تثناءّ .
ونظ�م البروتوك�ول آلية جباي�ة الضرائب،
وتقاص الضرائب والجمارك بين إس�رائيل والس�لطة الفلسطينية ،وتناول بعض البنود
ّ
التي تنظم عمل العمال في إسرائيل.

73

تكم�ن إش�كالية البروتوك�ول ،وف�ق رؤي�ة الش�عيبي ،ف�ي أن بن�وده عام�ة ج�د ًا

وفضفاض�ة ،ويعتم�د تطبيقه�ا ،بصورة أساس�ية ،عل�ى االلتزام األخالق�ي من جانب

الطرفين الفلس�طيني واإلس�رائيلي .وتكمن إش�كاليته أيض ًا في تع ّثر المس�ار السياسي

وزيادة الوتيرة االستيطانية ،وتو ّقف انعقاد اللجنة الفلسطينية – اإلسرائيلية المشتركة،

والمك َّلف�ة تنفي�ذ بروتوك�ول باري�س ومعالجة المش�كالت المتعلقة به ،وع�دم التزام
إسرائيل تطبيق بنوده ،واالنتقائية في تطبيق بعضها .كما تشترط إسرائيل على السلطة

 72انظر :تقرير منظمة بتسيلم:

=https://www.btselem.org/arabic/press_releases/201712_made_in_israel?fbclid
IwAR1io MKvr8Q04Kmx6qsi36kgHB6fgYYI8lssVIHI4RmjHgSq0ogdxHUPxA4

 73هالة الشعيبي« ،بروتوكول باريس االقتصادي :مراجعة الواقع التطبيقي» (رام اهلل :ماس ،معهد أبحاث
السياسات االقتصادية الفلسطيني ،)2013 ،ص .1
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الفلس�طينية الكمي�ات الت�ي ترغب في اس�تيرادها .وتتطل�ب عملية االس�تيراد موافقة

إس�رائيلية ،وخصوص� ًا اس�تيراد المنتوج�ات من ال�دول العربية واإلسلامية ،التي ال
تقيم عالقات بها.
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وتعرقل إس�رائيل عملية االس�تيراد المباش�ر ،في أحيان كثيرة،

المورد اإلس�رائيلي بش�راء الس�لع،
م�ن أج�ل أن يت�م االس�تيراد عبره�ا؛ أي أن يقوم
ّ

الموردين والتجار اإلسرائيليين ،بهدف زيادة الربح
ويشتريها التجار الفلسطينيون من
ّ
اإلسرائيلي ،واستمرار الهيمنة على االقتصاد الفلسطيني.

ُت ّبين بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس�طيني (س�نة  )2018أن هناك تفاوت ًا

كبي�ر ًا بي�ن قيم�ة الصادرات الفلس�طينية إلى إس�رائيل وال�واردات منه�ا ،بحيث يميل
المي�زان التج�اري إلى مصلحة إس�رائيل عل�ى نحو كبير وبص�ورة عميقة .وتجاوزت

الواردات الفلس�طينية من إس�رائيل  3,61مليارات دوالر في س�نة  ،2018بينما قاربت

الصادرات الفلس�طينية إليها  967مليون دوالر .وتتركز الواردات الفلس�طينية ،بصورة

أساس�ية ،على البترول والمعادن ( 39في المئة) ،منتوجات األغذية ( 15,3في المئة)،
معدات وأجهزة آلي�ة ( 7,3في المئة) ،حيوانات حية
منتوج�ات نباتي�ة ( 9,5في المئة)ّ ،
( 7,2في المئة) .كما اس�توردت الس�وق الفلسطينية ،في سنة  ،2018بعض المخ ّلفات

اإلس�رائيلية (النفاي�ات) ،كمخلف�ات حيواني�ة ،بقيمة  260مليون دوالر ،واس�توردت

خردة معدنية بقيمة  16مليون دوالر.
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تبي�ن بيان�ات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس�طيني الهيمن�ة الكبيرة للواردات
ّ

اإلسرائيلية التي تغزو السوق الفلسطينية؛ أي أن البنى االستغاللية والبنى االستعمارية
اإلس�رائيلية تعتب�ر الضف�ة الغربي�ة وقطاع غزة س�وق ًا اس�تهالكية ضخم�ة لمنتوجاتها

السلعية والخدماتية .وتساهم تلك الواردات في استغالل أموال الفلسطينيين ،وضرب
النس�ق اإلنتاجي الفلس�طيني ،زراعي ًا وصناعي ًا ،كون الواردات تأتي في المرتبة الثانية

 74المصدر نفسه ،ص .6 – 1
« 75إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة :السلع والخدمات :2018 ،نتائج أساسية» (رام اهلل :الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،)2019 ،ص .47 – 39
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م�ن حي�ث االس�تهالك اليومي بع�د قطاع البت�رول ،وخصوص� ًا المنتوج�ات الغذائية

(المش�روبات واأللبان والخضروات والفواكه واللحوم وغيرها) .وال تقوى الصناعة
والزراعة الفلس�طينيتان على منافس�ة القوة اإلنتاجية اإلس�رائيلية ،وال على مقاومتها.

وجزء من الغزو االس�تهالكي مرتبط بضعف ثقافة المقاطعة للمنتوجات اإلس�رائيلية
لدى المواطن الفلس�طيني الذي يعتبر أن المقاطعة ال تؤثر في االقتصاد اإلس�رائيلي.

ويمك�ن أيض� ًا رصد مظه�ر مؤلم في ال�واردات اإلس�رائيلية ،وهو توري�د «النفايات»
كمخ ّلفات حيوانية ،وتوريد الحيوانات الميتة أيض ًا لتصنيعها أعالف ًا ،واستيراد الخردة؛
أي أن المنظومة االستغاللية اإلسرائيلية تتخلص من مخ ّلفاتها ونفاياتها عبر تسويقها

في السوق الفلسطينية ،وبيعها لها.

هـ – ربح الشركات اإلسرائيلية واالستثمارات الدولية

ومغف ً
َ
ال من ربح الشركات اإلسرائيلية من العمل في
ّبين غادي ألغازي جانب ًا مهم ًا
المستعمرات ،فقد لجأت شركات إسرائيلية ِ
منتجة للبرمجيات إلى حل أطلقت عليه
اس�م «إنشاء ش�ركة أجنبية داخل البالد» ،أي داخل الحديقة الخلفية في المستعمرات

اإلسرائيلية .ووفق المبدأ والسياسة ذاتيهما ،أنشأت شركة ماتركس ،وهي إحدى أكبر

الشركات اإلسرائيلية في مجال تقنية الشبكة العنكبوتية ،مراكز تطوير لها في مستعمرة

موديعين عيليت (غربي رام اهلل ،وبالقرب من الخط األخضر) ،ووظفت فيها عامالت
إس�رائيليات متزمتات ديني ًا ،بأجور أقل من معدل الدخل اإلس�رائيلي .و ُتعتبر ش�ركة

ماتركس ،عبر ش�ركتها الفرعية س�يبام ،من أكبر مزودي الجيش اإلس�رائيلي وأجهزة
األمن اإلسرائيلية والوزارات وقطاعات الطاقة والنقل والكنيست بتقنيات تكنولوجيا
وتقدم خدمات استش�ارية إلى معظم المصارف اإلس�رائيلية؛
المعلوماتّ ،
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أي أن

العم�ل واالس�تثمار في المس�تعمرات في الضف�ة الغربية لهما م�ردود اقتصادي على

 76غادي ألغازي« ،شركة ماتركس في بلعين :الرأسمالية اإلسرائيلية في األراضي المحتلة» ،في :ساري
حنفي وآخرون (محررون)« ،سلطة اإلقصاء الشامل :تشريح الحكم اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية
المحتلة» (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2012 ،ص .633 – 632
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رأس المال اإلس�رائيلي ،من خالل اس�تغالل التسهيالت في المستعمرات ،وتوظيف
يد عاملة إسرائيلية رخيصة األجر ،مثل المتدينات اإلسرائيليات ،أو تشغيل عمال من

الضفة الغربية في األعمال الشاقة ،والتي تتطلب مجهود ًا كبير ًا.
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تقي�م ش�ركات تكنولوجيا معلومات إس�رائيلية ،إلى جانب ذل�ك ،تعاقدات من

الباطن ،الس�تغالل اليد العاملة الفلس�طينية الماهرة والمهنية في مجال التكنولوجيا،
من خالل عملها وتوظيفها في ش�ركات فلس�طينية للتكنولوجيا تكون وجهة للعمل،

لكن عمل هذه الش�ركات الفلس�طينية هو تعهد وتضمين للعمل لمصلحة الش�ركات
اإلس�رائيلية الكبرى ،والتي تحصل على تكنولوجيا عالية الجودة بأس�عار زهيدة عند

مقارنة عمل هذه العمالة الفلسطينية بتشغيل مهندس تكنولوجيا إسرائيلي في الشركة
ُ 78
اإلسرائيلية األم.
كما أن هناك عالقات بين الش�ركات الخاصة وبنية األمن اإلس�رائيلي االحتاللي.

وأح�د األمثل�ة لهذا التع�اون األمني هو وحدة  8200التي تتجس�س على الفلس�طينيين

وتراقبهم من خالل أحدث أدوات التكنولوجيا ،وعمل ضباطها ،في أغلبيتهم ،الحق ًا بعد

إنهاء خدمتهم في شركات االتصاالت اإلسرائيلية وشركات التكنولوجيا والمعلومات.
وأصبح يعقوب بيري (رئيس الموساد سابق ًا) مدير ًا لشركة سلكوم لالتصاالت ،وشغل

إفرايم هليفي (رئيس الموساد سابق ًا) عدة مناصب في شركات اتصاالت؛ أي أن هناك

عالق�ة ّ
مركب�ة ومعق�دة داخل إس�رائيل بين رأس الم�ال ومنظومة األم�ن .كما أن هناك

عالقات تعاقدية وعرفية ومصلحية بين السياس�ة واألمن واالقتصاد في إس�رائيل ،أدى
الدور األساسي والمهيمن فيها قطاع االقتصاد ،في السنوات القليلة الماضية.

 77انظر :تقرير ًا خاص ًا لصحيفة «العربي» عن صناعة المالبس واألحذية لمصلحة جيش االحتالل:

/https://www.alaraby.co.uk

التطبيع-االقتصادي-مصانع-فلسطينية-تزود-االحتالل-بالمالبس-واألحذية
 78بشأن هذه الظاهرة ،انظر :بيان ًا لحركة مقاطعة إسرائيل:

https://bdsmovement.net/ar/hightech-normalization?fbclid=IwAR1zGabgcMcAB
dZ_CVmFFo6wYkKqzs46NzumvFIzHFZi65WrRn6ul2cj9bc
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ويخلص المراقبون إلى وجود تورط كبير لشركات إسرائيلية ودولية في انتهاكات

الحقوق الفلس�طينية ،وفي انتهاكات حقوق اإلنس�ان في األراضي المحتلة ،وتحقيق
أرباح ،بطرائق مباش�رة وغير مباش�رة ،من خالل االس�تثمار في األراضي الفلس�طينية

المحتلة .وش�مل هذا األمر تورط الش�ركات في عدد من المظاهر ،بينها« :المش�اركة
في الزراعة والصناعة في المس�تعمرات ،والبناء في أراض ٍ محتلة ،وتقديم الخدمات
للمس�تعمرات ،واس�تغالل إنت�اج وم�وارد األرض المحتل�ة ،والتحكم في الس�كان،
وش�ركات أمن خاصة تعمل في أراض ٍ محتلة ،وبناء جدار الضم والفصل العنصري،
فض ً
[وقسمت جلسة محكمة راسل
ال عن توفير معدات وخدمات متخصصة ُأخرى.
ّ
المعنية بفلس�طين ،والتي ُعقدت في لندن ،انتهاكات الش�ركات لحقوق اإلنس�ان إلى

ثلاث فئ�ات ،هي ]:توري�د معدات ومواد ومركبات عس�كرية اس�تخدمتها إس�رائيل
خلال الع�دوان على غزة ،وتوفير معدات أمنية اس� ُتخدمت في نقاط التفتيش المقامة

ف�ي الط�رق المؤدي�ة إلى بن�اء جدار الض�م ،وتوريد مع�دات أمنية إلى المس�تعمرات

اإلس�رائيلية ف�ي األراضي المحتل�ة؛ األنواع المتع�ددة من المس�اعدات المقدمة إلى

المس�تعمرات ف�ي األراض�ي المحتل�ة؛ أش�كال المس�اعدة ف�ي بناء ج�دار الضم في

األراضي المحتلة».
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تتبع وزار َة االقتصاد اإلسرائيلية ٌ
هيئة تحمل اسم هيئة التعاون الصناعي وتطوير

االس�تثمار الخارجي .وتضع س�لطة االس�تثمارات األجنبية والتعاون الصناعي هدف ًا
لها ،هو تطوير االس�تثمارات األجنبية المباش�رة ،تحت اس�م «اس�تثمر في إس�رائيل»

( ،)Invest in Israelإذ تقوم الس�لطة بتطوير اس�تثمارات أجنبية مباش�رة ،من أجل أن

ويعتبر موضوع االس�تثمارات
تعزز التش�غيل ونمو الس�وق االقتصادية في إس�رائيلُ .
األجنبي�ة المباش�رة ( ،)FDI – Foreign Direct Investmentالي�وم ف�ي العالم ،إحدى
الرافع�ات األساس�ية لنمو االقتص�ادات بصورة عام�ة ،واقتصادات ال�دول الصغيرة

 79وسيم غنطوس وجيسيكا بنزوني« ،تواطؤ الشركات في انتهاكات القانون الدولي في فلسطين» (بيت
لحم :بديل ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين ،)2015 ،ص .16 – 15
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بص�ورة خاص�ة .وتؤدي عملية عولمة اإلنتاج وتطوي�ر المنتوجات في األماكن ذات
األفضلي�ة التكنولوجي�ة ،إل�ى تعزي�ز العالق�ة بي�ن االس�تثمارات العالمي�ة والتجارة

العالمي�ةّ .أم�ا الوظائ�ف المتأتية من خالل مش�روع االس�تثمار في إس�رائيل ،فتتمثل

ف�ي« :تطوير اس�تثمارات الش�ركات من قوميات متع�ددة؛ تطوير االس�تثمارات التي
تخلق أماكن تشغيل في المناطق البعيدة عن المركز ،و/أو تطور تشغيل مجموعات
خاصة؛ إنش�اء جهاز وش�بكة من الش�ركاء لمعالج�ة أوضاع المس�تثمرين األجانب؛

مرافق�ة ش�خصية ومس�تمرة للمس�تثمرين األجانب؛ تش�ييد بنية تحتي�ة في مجاالت
المعرف�ة واإلعلام؛ تطوير االس�م التجاري «إس�رائيل» في العال�م؛ تمثيل الدولة في

المنظمات العالمية لتطوير االس�تثمارات؛ المس�اعدة على تحديد سياسة الوزارة في
مجال االس�تثمارات؛ المس�اعدة على مواءمة أدوات الوزارة لتش�جيع االستثمارات

األجنبي�ة؛ إنت�اج أدوات وم�واد إعالمية تش�جع على االس�تثمار في إس�رائيل ،مثل:
مخصص للمستثمرين؛ تسويق أفالم قصيرة تصف قدرة العمل الكامنة
موقع إنترنت
ّ

مخصص للمس�تثمرين؛ عرض
والمضمنة في دولة إس�رائيل؛ تحضير ملف مضامين
ّ
ّ
قصص نجاح لمس�تثمرين أجانب في إس�رائيل؛ تس�ويق عرض ش�رائح ()SHINE؛

إنتاج معلومات عن مختلف الصناعات ،بالتعاون مع جهات خارجية؛ عرض قصص

نجاح ومبادرات إسرائيلية ،وغير ذلك».
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كما يمكن رصد مجموعة من الشركات العالمية من :الصين ،الواليات المتحدة

األميركية ،اليابان ،المملكة المتحدة ،كوريا الجنوبية ،ألمانيا ،هولندا ،إسبانيا ،جنوب

أفريقيا ،فرنس�ا ،كندا ،المكس�يك ،سويسرا ،السويد ،وغيرها .وهذه الشركات تستثمر

ف�ي األراض�ي المحتل�ة ،وتس�تفيد وتربح من االحتالل اإلس�رائيلي ،وبينها ش�ركات
تقوم بمش�اريع مباش�رة واس�تثمارات في مجاالت متعددة ،أو تستفيد من بيع معدات

وتكنولوجيا ومركبات وصناعة تخدم االحتالل .ومن تلك الخدمات والسلع :هندسة
 80وزارة االقتصاد اإلسرائيلية .اس ُترجع بتاريخ .2020/11/6

https://www.gov.il/ar/departments/units/ica
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مش�اريع الطاقة والنقل والصناعة والمياه والبيئ�ة والطاقة؛ معدات البناء والحافالت؛
س�يارة الهم�ر العس�كرية ذات الدف�ع الرباع�ي؛ صناع�ة أدوات كهربائي�ة والروب�وت

واإللكترونيات؛ آالت زراعية وهندس�ية؛ أنظمة فحص األمتعة؛ تزويد خدمات أمنية
وعس�كرية؛ معدات بناء ،وغيرها من الخدمات والس�لع والمشاريع؛

81

أي أن تلك

الش�ركات تس�اهم ،بطريقة مباش�رة وغير مباش�رة ،في االحتالل واألرباح الناتجة من

استمراره ومن االستثمار في المستعمرات المقامة في األراضي الفلسطينية المحتلة.

و – المستعمرات كرافعة اقتصادية اجتماعية لإلسرائيليين
اليهود من الطبقتين الوسطى والضعيفة

ي�رى عمي�د صعابن�ة أن األه�داف السياس�ية واأليديولوجي�ة لالس�تيطان كانت

دائم� ًا حاض�رة في كل مرحلة من مراحل االس�تيطان اإلس�رائيلي .لكن برزت عوامل
بنيوية ُأخرى ،وس�اهمت في دفع عجلة االس�تيطان ،مثل القرب من المدن والمراكز
االقتصادي�ة .وأدت ه�ذه العوام�ل دور ًا مهم� ًا ف�ي التحك�م ف�ي وتي�رة الهج�رة إل�ى

المس�تعمرات والس�كن فيها .ولم تعد الهجرة إلى المس�تعمرات ،بعد عدة عقود من
االس�تيطان ،هي العامل الرئيس�ي في الزيادة السكانية ،بل أصبح دور الزيادة السكانية

الطبيعية هو المؤثر األكبر في زيادة أعداد المس�توطنين ،ألن قدرة المس�تعمرات على

المحافظة على الش�بان الذين ُولدوا وتربوا فيها مرهونة ،أساس� ًا ،باس�تمرار جاذبيتها،

أمني ًا واقتصادي ًا ،للمس�توطنين وغيرهم من الس�كان .وهذا األمر يتطلب قوة سياس�ية
لجمه�ور المس�توطنين لضم�ان دعم الدولة الس�خي والكبير للمس�تعمرات ،في ظل

تقلص سياسات الرفاه والخدمات االجتماعية ،والتي أضرت بالطبقة الفقيرة وشرائح
من الطبقة الوسطى في إسرائيل.
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 81موقع يرصد الرابحين والمستفيدين من االحتالل .اس ُترجع بتاريخ .2020/11/6

https://whoprofits.org/global-/presence/global

 82عميد صعابنة« ،التحوالت في العمق في المجتمع اإلسرائيلي :تغييرات في خريطة التقسيمات
االجتماعية – السياسية» ،في :جميل هالل وآخرون (محررون)« ،مراجعة السياسات اإلسرائيلية تجاه =
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يعاني قطاع اإلس�كان أزمة خانقة في إس�رائيل ،نتيجة عدد من األسباب ،أهمها:

ارتف�اع أس�عار الش�قق ف�ي الم�دن اإلس�رائيلية الكب�رى والمراكز الحضري�ة .لذلك،

عملت الحكومة اإلسرائيلية على توفير مساكن وشقق بأسعار معقولة للفقراء والطبقة
الوسطى والفئات االجتماعية؛ أي التي ال يمكنها السكن في المراكز والمدن الكبرى.
تقدم الحكومة اإلسرائيلية ومختلف أذرعها ،كاألمن والسكن والمالية والمجالس
ّ

اإلقليمية ،خدمة الس�كن في المس�تعمرات كحل س�كني اقتصادي لألزواج الش�بان،
وللفئات من الطبقة الوس�طى ،وتشجعهم على االنتقال للسكن في المستعمرات ،في

س�ياق خطتها الهادف�ة إلى اللعب على البعد األيديولوج�ي ،والبعد االقتصادي الذي
ُيعتب�ر األهم ،من حيث تش�جيعهم وتقدي�م حوافز إليهم ،مثل التس�هيالت الضريبية،
وقروض إسكان طويلة األمد ،وخصومات في التعليم والمواصالت ،وغيرها.

خامس ًا :المستعمرات في السياسة اإلسرائيلية
وسيناريوهات المستقبل
أ – مكانة المستعمرات في األيديولوجيا
والسياسة اإلسرائيليتين

ي�رى أم�ل جم�ال أن «تطبي�ع حياة المس�توطنين ه�و انعكاس لمص�در قوتهم،

ولي�س نتيج�ة التج�اوزات القانوني�ة واألخالقي�ة التي يق�وم بها بعضه�م .فالنظر إلى
يغيبا
االنفالت القانوني والس�لوكيات غير اإلنس�انية لبعض المس�توطنين ال يمكن أن ّ

ديناميكية القوة القائمة في العالقة بين المس�توطنين والمؤسس�تين األمنية والعسكرية

اإلس�رائيليتين ك�رأس حربة للدولة اإلس�رائيلية».
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ويحاج جم�ال في أنه ال يوجد
ّ

= القضية الفلسطينية» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2017 ،ص .141 – 140
 83أمل جمال« ،شرعية االستيطان في العقلية األيديولوجية والسياسية اإلسرائيلية وانعكاساتها المعيارية
واالستراتيجية» ،في :جميل هالل وآخرون (محررون)« ،مراجعة السياسات اإلسرائيلية تجاه القضية
الفلسطينية» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2017 ،ص .153 – 152

 942دليل إسرائيل العام2020 ،

معرفة قانوني ًا وسياس�ي ًا ،عن
هن�اك إم�كان لفص�ل هوية الدولة اإلس�رائيلية ،كما ه�ي ّ
حركة االستيطان والتوسع ،وتفريغ األرض من سكانها األصليين.

ويشير جمال إلى أن هناك مجموعة من مصادر قوة يحظى بها المستوطنون :مصادر

القوة األيديولوجية؛ مصادر قوة أمنية؛ المصادر السياس�ية واالقتصادية.

84

ويكثف

ه�ذا الموض�وع في قوله« :إن مصادر قوة المس�توطنين متنوع�ة ويغذي بعضها بعض ًا،

وه�ي مبني�ة على العالق�ة بين األيديولوجي�ا القومي�ة – الدينية – اإلثني�ة المهيمنة في
إس�رائيل ،وبي�ن مفاهي�م األمن القومي ال�ذي ال يقتصر على المفهوم العس�كري ،بل

يق�وم أساس� ًا عل�ى تعزيز وحماية المش�روع اإلثن�ي – القومي في بناء األم�ة أيض ًا ،إذ

يش�كل االس�تيالء على األرض والس�يطرة عليها واس�تيطانها ،المجال الحيوي لبقاء
األمة ،نقطة مركزية .وفي هذا الس�ياق ،فإن للمس�توطنين دور ًا (طالئعي ًا) ،حتى عندما
كتح�د للدول�ة وأجهزتها ،فهو يالق�ي الدعم م�ن جانب هذه
يت�م تص�ور ه�ذا الدور
ّ
األجهزة نفسها ،وحتى من أغلبية الجمهور اليهودي اإلسرائيلي ،بمن في ذلك أقسام

م�ن ه�ذا الجمهور التي يتم تصويرها على أنها األكث�ر (تنور ًا) .إنها العالقة المفاهيمية

واأليديولوجية العميقة بين بناء الدولة وبناء األمة واألمن الوطني ،والتي تقدم أفضل
تفس�ير للقوة الهائلة للمشروع االس�تيطاني .وهذا يعني أن شرعية االستيطان مستمدة
م�ن ش�رعية إس�رائيل والعك�س صحي�ح ،وكذلك إن س�حب الش�رعية عن مش�روع
االس�تيطان في األراضي التي اح ُتلت في س�نة ُ 1967يعتبر في ذهن مجموعات كبيرة
جد ًا من المجتمع اإلس�رائيلي س�حب الشرعية عن المش�روع الصهيوني برمته ،وهو

ما يضع الدولة اإلس�رائيلية في تناقض هائل بين هويتها وجوهر سياس�اتها من جهة،

وإمكانية التعايش مع دولة فلسطينية في األراضي التي اح ُتلت في سنة  1967من جهة
ُأخرى 85».يمكن القول إن االس�تيطان والمس�تعمرات والمس�توطنين هم جزء من

بني�ة الدول�ة وفكرها وممارس�اتها وتخيالتها وطموحاتها ورؤيتها ومس�تقبلها؛ أي أن

 84المصدر نفسه ،ص .172 – 158
 85المصدر نفسه ،ص .179

تحملا يضارألا ىلع ةيليئارسإلا ةرطيسلا/نيدلا رخف رينمو دعسأ نيدلا زع دمحأ 943

االستيطان ثابت ،وليس متحو ًال في المشروع االستيطاني اإلسرائيلي.

يفيد هنا عرض لمحة عامة عن التبريرات األيديولوجية والسياسية ،التي ا ّتبعتها

التيارات الحاكمة في إس�رائيل ،منذ بداية االحتالل واالس�تيطان .لقد بدأ االس�تيطان

ف�ي األراض�ي المحتل�ة س�نة  ،1967من منطلق�ات وذرائع أمنية ،وخصوص ًا مش�روع

أل�ون الذي يهدف أساس� ًا إلى بناء حاجز اس�تعماري أمني لص�د أي هجوم عربي من

الجبهة الشرقية إلسرائيل .وهدفت تلك الرؤية األمنية من االستيطان في غور األردن،
يعوق أي
وص�و ًال إل�ى الحمة وحول القدس وجبال الخلي�ل ،إلى إيجاد حاجز مادي ّ

هج�وم عس�كري بري .كم�ا ركزت رؤية أريئيل ش�ارون ،عندما كان وزي�ر ًا للزراعة،

على االس�تيطان في قمم الجبال في الضفة الغربية ،من أجل تحقيق تفوق إس�رائيلي،

عس�كري ًا وأمني ًا ،في أي مواجهة ،وبهدف تحقيق التفوق االس�تعماري والهيمنة على

المستعمر الفلسطيني أيض ًا ،وإبقائه تحت مجهر المراقبة والمعا َقبة.
َ

86

بعد االنقالب السياس�ي في إس�رائيل س�نة  ،1977وس�يطرة حزب الليكود على

الحك�م فيه�ا ،ب�دا الخطاب الرس�مي أقرب إل�ى اس�تخدام المب�ررات األيديولوجية

الدينية لعملية توسع االستيطان في األراضي المحتلة ،كون الضفة الغربية ،وفق رؤية
الحزب ،هي «أرض اآلباء واألجداد وأرض التوراة» ،ويرى قادته أن «أرض إسرائيل

الكاملة» هي من حقهم ،وواجب ديني اس�تعمارهاّ .أما بش�أن العرب/الفلس�طينيين،
ف�إن خط�اب حزب الليك�ود ،تاريخي ًا ،يدور ح�ول الحديث عن حك�م ذاتي لهم من

دون أي سيادة على األرض ،باعتبار أن األرض هي أرض إسرائيل (إيرتس يسرائيل).

وه�ذا م�ا تم إق�راره في قانون أس�اس الدولة القومي�ة مؤخر ًا (س�نة .)2018

87

ولم

يعت�رض ح�زب العمل ،تاريخي ًا ،على التوس�ع االس�تيطاني بأي ص�ورة جوهرية ،بل

جارت سياس�اته سياس�ات حزب الليكود في السباق اس�تيطاني ًا ،لتكثيف االستيطان،
 86لمزيد عن المشاريع االستعمارية وآلية عمل االستيطان ،انظر :إيال وايزمان« ،أرض جوفاء :الهندسة
المعمارية لالحتالل اإلسرائيلي» ،ترجمة باسل وطفة (بيروت ،القاهرة :الشبكة العربية لألبحاث
والنشر ،مدارات لألبحاث والنشر.)2017 ،
 87انظر فصل القانون ،ألسامة حلبي وموسى أبو رمضان ،في هذا الكتاب.
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وتعزيز مكانتيهما لدى الجمهور اإلسرائيلي ،وكسب أصوات الناخبين.

ُيعتب�ر دور الحكوم�ة اإلس�رائيلية االقتص�ادي داخل الخط األخضر («إس�رائيل

المرك�ز») مغاير ًا لدورها في المس�تعمرات المقامة في األراضي الفلس�طينية المحتلة

سنة  ،1967كون االستثمار الحكومي في الخدمات العامة والسلطات المحلية مرتفع ًا
به�دف تحفي�ز انتقال/هجرة الس�كان إلى المس�تعمرات ،وضمان بقاء المس�توطنين
الذين انتقلوا ألس�باب غير عقائدية ،أي انتقلوا ألس�باب اجتماعية واقتصادية ،كتوفير

مس�توى حياة أفضل ألن الس�كن والخدمات العامة داخل المس�تعمرات أرخص مما
هي عليه داخل «إسرائيل المركز» ،باإلضافة إلى تقليص الدولة في المركز الخدمات
العامة وسياس�ة الرفاه داخل إس�رائيل .ورصدت الحكومات اإلس�رائيلية الميزانيات

الضروري�ة من دون الس�ؤال ع�ن النجاعة والجدوى االقتصاديتي�ن لصرفها ،أو النظر

في مس�ألة العدالة االجتماعية ،أو التفكير في المس�اواة في تقسيم الموارد ،ألن قضية
االستيطان إسرائيلي ًا – كما أشار جمال سابق ًا – هي قضية استراتيجية ومصلحة قومية،

تف�وق أهميتهم�ا الجوان�ب االقتصادي�ة وتتجاوزها .كم�ا تقوم الحكومة اإلس�رائيلية

بتقديم تمويل حكومي إلى المس�تعمرات في المجاالت التالية« :ميزانيات الس�لطات

المحلي�ة ،ميزاني�ات وزارة اإلس�كان ،البناء اإلس�كاني وش�ق الش�وارع ،التس�هيالت
الضريبية للمستوطنين ،المواصالت ،تطوير المناطق الصناعية ،تطوير البنية السياحية،

فعاليات غير حكومية ».وترصد الحكومة اإلس�رائيلية ،كل س�نة ،مليارات الدوالرات

لميزانية االستيطان والمستعمرات والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة،
به�دف تش�جيع المس�توطنين على الس�يطرة عل�ى ما نُهب م�ن األرض الفلس�طينية،

والتمسك به.

88

ّ
ومركبُ ،س�مي الصهيونية الجدي�دة .ولهذا
ب�رز توج�ه صهيون�ي جديد معق�د

التوجه مقومات واضحة المعالم ،ومترابطة ،ويغذي بعضها البعض .ويعتبر هذا التيار
 88إمطانس شحادة وحسام جريس« ،دولة رفاه المستوطنين :االقتصاد السياسي للمستوطنات» (رام اهلل:
مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،)2013 ،ص .32 – 31
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أن فك�رة الوع�د اإللهي مصدر ش�رعي ألحقية اليه�ود في أرض إس�رائيل .وبالتالي،
تش�كل الحاجة إلى تخليص األرض ممن «اعتدوا» عليها ،واس�تعادتها منهم ،صلب
التوج�ه الفك�ري للصهيوني�ة الجدي�دة وجوهرها .إن ق�وام هذا التي�ار روافع علمانية

ّ
والمركبة والمتنوعة هي التي
ليبرالية ،وروافع دينية مس�تحدثة .وهذه الفكرة المعقدة

أدت إلى بروز مكانة كل من االستيطان والمستوطنين في الفكر السياسي الصهيوني.
«إن توسيع الحيز الجغرافي للهيمنة اليهودية ير ّقي عملية االستيطان إلى درجة الفضيلة

ويحول المس�توطنين إلى مقاتلين أساس�يين باس�م الش�عب اليهودي ،الذين ُيعتبرون
ضمان�ة مركزي�ة ألمنه ومس�تقبل أجيال�ه المقبلة .تختم ه�ذه الفكرة الفص�ل الحيزي
والديموغراف�ي بي�ن أبن�اء ش�عب اهلل المختار وس�كان البالد الفلس�طينيين وتس�خير

زمانهم ومكانهم لتحقيق اإلرادة اإللهية المتجسدة في عودة شعب إسرائيل إلى أرض

بناء
وبين التحليل الس�ابق كيفية اس�تعمال وتس�خير عملية القوننة الدستورية ً
أجدادهّ .
عل�ى أحقي�ة األغلبي�ة الديمقراطية في تفريغ مب�دأ حكم األكثرية م�ن مضمونه ونقل
الس�يادة على الدولة ومواردها من المواطنين إلى الش�عب اليهودي برمته .وهذا يعني

أن الصهيوني�ة الجدي�دة هي توجه فكري متجدد يحمل ف�ي طياته أفكار ًا قديمة ،لكنه
يعطيه�ا زخم� ًا جديد ًا وتفس�ير ًا أكث�ر تطرف ًا ،معمو ًال عل�ى قدرة إس�رائيل االقتصادية
والعس�كرية من أجل تحقيق اإلرادة اإللهية والتفوق األخالقي للشعب اليهودي على
محيطه لما في ذلك من رس�الة لإلنس�انية جمعاء ،متغاضي ًا عن اإلس�قاطات البش�رية

لهذا الفكر االستعالئي».

89

نجح�ت إس�رائيل أيض� ًا ف�ي تجنيد إعالمه�ا لدعم االس�تيطان والمس�توطنين،

والتغطية على جرائمهم وممارس�اتهم وأعمالهم المناقضة للقانون واألعراف الدولية
والمخلة بها .وس�اهم التجنيد اإلعالمي في «تحويل المش�روع االس�تيطاني من حالة

احتلال إل�ى حالة اعتيادية ،وكأن المس�تعمرات جزء من إس�رائيل والتعامل معها يتم
 89أمل جمال« ،الفكر الصهيوني في متاهات التجديد والتحديث :جدلية التناقضات الداخلية وانعكاساتها
العملية» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2016 ،ص .51 – 50

 946دليل إسرائيل العام2020 ،

ُأس�وة بالتعامل مع مكونات المجتمع في إس�رائيل».

90

وعلى الرغم من األصوات

المنتقدة والمسموعة في إسرائيل ،فإنها لم تؤد ،في أي حال من األحوال ،إلى تغليب

الرأي العام ضد االستيطان.

ب – تيارات المستوطنين ومشاركتهم السياسية
أضحى المس�توطنون قوة سياس�ية واجتماعية فاعلة في المجتمع اإلس�رائيلي،

م�ع تنام�ي المس�تعمرات ف�ي الضفة الغربي�ة ،وخصوص ًا ف�ي مدينة الق�دس ومحيط

بي�ت لح�م ورام اهلل والبي�رة ،وبات له�م حضورهم في األح�زاب والجيش والقضاء
واإلعلام ومختل�ف مؤسس�ات الدول�ة .والمث�ال لذلك رئي�س حزب إس�رائيل بيتنا

أفيغدور ليبرمان ،وهو وزير للخارجية ووزير للدفاع س�ابق ًا؛ عضو كنيس�ت بتس�لئيل
س�موتريتش ،وهو وزير مواصالت سابق؛ موش�يه فيغلين ،وهو عضو كنيست سابق.
وثمة أمثلة ُأخرى لهذا التداخل في بنية الدولة ومؤسساتها السياسية.
كما ساهم قرب عدد من المستعمرات من مدينة القدس ومن المراكز الخدماتية

والثقافي�ة والجامعي�ة فيه�ا ،ف�ي إقبال مجموع�ات من المس�توطنين عل�ى التعلم في

الجامعات ،والتواصل الثقافي مع المركز اإلسرائيلي .باإلضافة إلى ذلك ،كان لتطور
جامع�ة أريئي�ل ،واس�تقاللها عن جامعة بار – إيلان ،وبحكم وجودها في مس�تعمرة

أريئيل ،دور في جذب طالب من المستعمرات إلى التعلم فيها.

إ ّال إن المس�توطنين ليس�وا ضمن نس�ق سياس�ي واحد ،إذ تنقس�م آراؤهم فيما

يتعلق بمشروع االستيطان ،على النحو التالي:

91

– التيار الديني الصهيونيُ :يس�توطن بهدف االس�تيطان ،ويش�كل أنصاره بين 33
ف�ي المئة و 35في المئة من إجمالي مس�توطني الضف�ة الغربية .ويحصل على

 90جوني منصور« ،إسرائيل واالستيطان :الثابت والمتحول في مواقف الحكومات واألحزاب والرأي
العام( »2013 – 1967 ،رام اهلل :مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،)2014 ،ص .89 – 88
 91برهوم جرايسي« ،الخارطة السياسية في مستعمرات الضفة الغربية :انتخابات الكنيست  2013و،»2015
«سلسلة أوراق إسرائيلية ( »67رام اهلل :مدار ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،)2015 ،ص .37
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دعم قس�م من العلمانيين .وأتباع هذا التيار يس�توطنون نتيجة أهداف سياس�ية
وأيديولوجي�ة من أجل الس�يطرة عل�ى األرض ،وضمان قيام «أرض إس�رائيل

الكاملة».

– التيار الديني المتزمت («الحريديم») :يش�كل أنصاره أيض ًا نس�بة تتراوح بين 32

في المئة و 34في المئة .لكن وتيرة تزايدهم أكبر .ويتمثل هدفهم من االستيطان
بالحصول على تجمعات سكنية مغ َلقة وخاصة بهم ،وأن تكون قريبة جد ًا من

الق�دس المحتل�ة .وقد يش�كلون بعد عقد من الزمن ،بحس�ب وتي�رة تزايدهم
السكانية ،نصف عدد المستوطنين.

– المستوطنون العلمانيون (المنسلون من التيار الصهيوني العمالي) :يقطنون في

المستعمرات الصغيرة ،مثل مستعمرات الغور .وستتراجع نسبة هذه الشريحة

بوتيرة س�ريعة في الس�نوات المقبلة ،في ضوء االرتفاع الحاد في أعداد أنصار

تيارات الحريديم والتيار الديني الصهيوني.

ج – السيناريوهات اإلسرائيلية لمصير االحتالل
ي�رى رائ�ف زري�ق أن هن�اك مجموع�ة م�ن الس�يناريوهات المحتمل�ة لمصي�ر

االحتلال ،ه�ي :ض�م فعل�ي من دون ض�م قانوني (اس�تمرار الوض�ع الحالي)؛ ضم
جزئي لمناطق (ج)؛ ضم كامل لكل أراضي الضفة؛ اإلمارات الس�بع؛ محاولة إحياء

حل الدولتين ،وعودة الحديث عن اس�تئناف المفاوضات .إن س�يناريو الضم الفعلي

هو جزء من سياس�ة بنيامين نتنياهو في الس�نوات األخيرة ،ويقوم على إدارة الصراع،

ضم ما يقارب  50,000نسمة
ال ح ّلهّ .أما سيناريو الضم الجزئي لمناطق (ج) ،فيعني ّ

م�ن مناط�ق (ج) ،وإعطاء مناطق (أ) نوع� ًا من اإلدارة الذاتية .ويمكن لس�يناريو يقوم
على ضم كامل لكل أراضي الضفة ،أن يكون على عدة أش�كال ،منها :ضم كامل من

دون ضم الس�كان الفلس�طينيين؛ ضم كامل مع جزء من الس�كان؛ ضم كامل مع ضم

جميع الس�كان .وينطلق س�يناريو اإلمارات السبع ،من جعل كل مدينة فلسطينية دولة
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مديني�ة قائمة بذاتها ،اقتصادي ًا وإداري ًا ،م�ن خالل تعزيز الوالءات المحلية واإلقليمية
والعشائرية بهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني .كما أن سيناريو محاولة إحياء

حل الدولتين من جديد غير قائم تقريب ًا.

92

الفلس�طينيين ،فيمكن أن تتراوح بين :سيناريو
ّأما س�يناريوهات الفعل والمبادرة
َ

الوضع الراهن؛ سيناريو حل السلطة؛ سيناريو انتفاضة جديدة .إن المقصود بسيناريو

الوضع الراهن هو اس�تمرار اعتماد االس�تراتيجيا الفلس�طينية التي ترى أن هناك أفق ًا
للعملية السلمية بهدف اإلبقاء على السلطة ،والتمسك بالمفاوضات باعتبارها الطريقة
الرئيس�ية للوص�ول إل�ى اتفاق مع إس�رائيل على إقامة دولة فلس�طينية .وهو س�يناريو

تأجي�ل األزم�ة ،كون�ه ال يؤدي إلى قيام دولة ،وال إلى إيقاف االس�تيطان ،وفي إمكان
حد ذاته ،استراتيجيا
إسرائيل التعايش معه .كذلك ال يشكل سيناريو حل السلطة ،في ّ

متكاملة ،إذ إنه يقوم على النفي والغياب ،وال يقدم البديل على نحو صريح وواضح:

ه�ل الع�ودة إل�ى الثورة المس�لحة ،أم التقدم إلى نضال مدن�ي جماهيري ،هو ما يقود
إلى حل الدولة الواحدة .ويمكن أن يكون خيار إسرائيل ،في حال حل السلطة ،إعادة

إحي�اء اإلدارة المدني�ة ،أو محاول�ة بناء قيادات محلي�ة ذات مكونات عبارة عن مزيج
من العشائرية والعسكرية ،وتحظى بامتيازات اقتصادية معينة تقدمها إسرائيل .وتكون
هذه القيادات بمثابة وكالء األمن اإلس�رائيلي (كنموذج روابط القرى ،وقد تكون في

الوقت الحالي روابط مدن ،أو ش�خصيات اقتصادية – أمنية – سياس�ية ،تعمل بصورة
منف�ردة ،وترتب�ط بقوى إقليمية) .وهناك خيار العمل على منح الس�كان الفلس�طينيين

حقوق ًا سياس�ية ومدنية متس�اويةّ .أما سيناريو انتفاضة جديدة ،فهناك أكثر من احتمال
لهذا األمر :انتفاضة مع وجود للس�لطة ،وتس�اهم فيها ،أو انتفاضة مع حل الس�لطة.

وربم�ا يمت�د خي�ار االنتفاضة إلى كل الجغرافيا الفلس�طينية ،وي�زول الخط األخضر،
ويش�ترك فيها الفلس�طينيون في إس�رائيل .وربما نع�ود إلى نقطة البداي�ة ،كصراع بين

 92رائف زريق« ،سيناريوهات محتملة» ،في :جميل هالل وآخرون (محررون)« ،مراجعة السياسات
اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2017 ،ص .380 – 376
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حركة تحرر وطني ومش�روع اس�تعمار اس�تيطاني .وربما يكون الحل قيام دولة ثنائية

القومية في مجمل فلسطين ،أو كونفدرالية مع األردن ،أو من خالل حل الدولتين مع
إعادة ترسيم الحدود مجدد ًا.
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في مجمل األحوال ،نعتقد أن من المهم استكمال

الحدي�ث ع�ن آلي�ات الس�يطرة اإلس�رائيلية ،كي نرى األرضي�ة التي تق�وم عليها هذه

السيناريوهات وإمكانات مواجهة االحتالل.

سادس ًا :أدوات السيطرة على الوعي والجسد
والحياة السياسية للفلسطينيين
أ – المعرفة االستعمارية :بنية وممارسة

ب�دأ االس�تعمار اإلس�رائيلي اس�تخدام أدوات الق�وة الناعم�ة واألنثروبولوجي�ا

االس�تعمارية بعد احتالل س�نة  .1967وبرز ،في العقد األول من االحتالل ،جانب من
ِ
«المستعمر – المستنير» الذي يعمل بهدوء على إعادة ترتيب حياة السكان
أيديولوجيا

ّ
وش�كل رئيس
الفلس�طينيين ف�ي مج�االت التعلي�م والصحة والبني�ة التحتية وغيرها.

الحكومة اإلس�رائيلية ليفي إش�كول ،ضمن هذا التوجه ،بعد حرب س�نة  ،1967لجنة
سميت «لجنة األساتذة» ،وضمت أكاديميين ،مثل ِ
عالم االجتماع اإلسرائيلي شموئيل
ُ
نوح أيزنش�تات ( ،)Shemuel Noah Eisenstadtواالقتصادي ميشيل برونو (Michael
وعالم الديموغرافيا روبيرتو باكي (ِ ،)Roberto Baki
ِ ،)Bruno
وعالم الرياضيات أرييه

دفوتس�كي ( ،)Aryeh Dvoretzkyوباحثي�ن آخري�ن ،وجميعه�م مقربون من الس�لطة

اإلس�رائيلية الرس�مية .وتم ّثلت مهمة هؤالء في دراس�ة أحوال الس�كان الفلس�طينيين

ف�ي األراض�ي المحتلة حديث ًا ،في المدن والق�رى والمخيمات .وتمت ،في إطار هذا

الموجه سياس�ي ًا ،مقابلة الناس والحديث معهم ،واالستفس�ار عن
المش�روع البحثي
َّ
حياته�م وحاجاته�م ورغباتهم .وكان الهدف من ذلك ،ال الدراس�ة لغرض التخطيط

أو التنمي�ة ،مثلم�ا ُيعهد ،ع�ادة ،إلى األكاديميين في هذه التخصصات ،وإنما هندس�ة
 93المصدر نفسه ،ص .382 – 380
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الضب�ط ،وفه�م طبيعة الفلس�طينيين ف�ي األرض المحتل�ة .وتم ّثل الهدف األساس�ي

للحكومة اإلسرائيلية آنذاك في العمل على خفض عدد السكان في األراضي المحتلة،
عب�ر تروي�ج هج�رة العمل .وجرى ،فعلاً ،العمل على تفكيك بع�ض المخيمات في

قطاع غزة ،من أجل تشجيع الفلسطينيين على الهجرة إلى الخارج.

94

وكان م�ن أب�رز افتراض�ات لجن�ة األس�اتذة ،أو منطلقاته�ا ،الق�ول إن تحديث

المجتم�ع الفلس�طيني يتع�ارض مع المصالح اإلس�رائيلية؛ أي أنه كلم�ا زاد تحديث

السكان الفلسطينيين ازداد احتمال خطر المقاومة .واكتشفت اللجنة أن معدل البطالة

مرتفع نتيجة ندرة العمل ،واعتبرت أن هذا األمر يساعد على هجرة الفلسطينيين إلى
ال�دول العربي�ة المجاورة ،مثل األردن والكوي�ت .وكانت إحدى توصياتها ،من أجل
تقليص عدد السكان في األراضي المحتلة ،السماح ألي شخص يرغب في مغادرتها

بالس�فر ،مع إبقاء خيار العودة ،وهذا يعني انفصاله عن عائلتهُ .
وطبقت هذه التوصية

وغيرها من خالل التواصل المباشر بين الحكومة ولجنة األساتذة ،وبالتشاور مع كل

من الشاباك (جهاز األمن العام) والجيش اإلسرائيلي.

95

لم تقف الس�يطرة االس�تعمارية عن�د هذا الحد؛ أي محاول�ة التحكم في القوى

الديموغرافية الفلس�طينية فحس�ب ،بل درجت على اختراق الوعي الفلس�طيني أيض ًا.

إذ اعتقدت إس�رائيل أن في إمكانها إدارة الفلس�طينيين وضبطهم ،من خالل سياسات
معين�ة هدفه�ا خل�ق ش�عور عام بأن مج�رى حياتهم ل�م يتغير بعد االحتلال ،إ ّال إلى

األفضل .وحتى اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى سنة  ،1987كانت ترى أنه يمكن
تطبيع العالقة االحتاللية مع الفلسطينيين ،بحيث يتحول االحتالل ،بالنسبة إليهم ،إلى
احتلال «متنور – مس�تنير» ،ومرغوب فيه ،كما لو أنه يع�ود عليهم بالمصلحة والخير

Edo Konrad, «The Israeli Academics Who Helped Design Palestinian Emigration,» 94
June 18, 2019. http://bit.ly/2XSoyle

اس ُترجع بتاريخ .2019/7/15

Ibid. 95
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والرفاه.

96

وال ش�ك في أننا نلحظ أثر ًا ملموس� ًا لظاهرة «ولع المغلوب بالغالب»،

المس�تعمر .فإل�ى جان�ب النظر إلى
وف�ق منط�ق اب�ن خل�دون ،أو ازدواجي�ة الوع�ي
َ
ِ
ِ
«المستعمر
المس�تعمر كحالة من الطغيان والس�لب ،نجد مقوالت ش�عبية متعددة عن

المس�تنير» ،كمرجعي�ة ،أو ق�دوة ،أو الخبير الذي يعرف عن�ا أكثر مما نعرف نحن عن
أنفس�نا .ومن هذه المقوالت مث ً
ال ،أن ضابط االس�تخبارات اإلس�رائيلي «يعرف بلدنا

أفضل منا» ،وأنه خبير بس�لوكنا وتفكيرنا ،ويجيد قراءة دواخلنا وتحليل ش�خصياتنا،
ِ
«المستعمر المستنير»« ،المع ّلم
ويعلم بمطالبنا وحاجاتنا وطرائق تفكيرناّ .أما في حالة
وتؤول
تفس�ر
َّ
اليه�ودي» ،أي رب العم�ل اإلس�رائيلي ،فهن�اك مقوالت قديمة جديدة َّ
وتح َّلل من منظور «قال المع ّلم اليهودي»...

نشهد مؤخر ًا عودة إلى هذا الخطاب في األدوار التي يؤديها «المنسق»

97

وغيره

م�ن أدوات االحتلال والس�يطرة االس�تعماريين اإلس�رائيليين ،م�ن خالل وس�ائل
ِ
المس�تعمر في غزو المجال االفتراضي ،وخصوص ًا
التواصل االجتماعي .لقد نجح
حي�زي فيس�بوك وتويت�ر ،عب�ر بن�اء جبه�ة إلكترونية ضخم�ة ،يفوق ع�دد منصاتها

ونوافذها اإللكترونية  800منصة وقناة وموقع ،وتمارس الدبلوماس�ية االس�تعمارية
والتطبيعي�ة والقهرية ،بأس�لوبي الصالفة والوقاحة .وتقوم ،م�ن خالل هذه الجبهة،
بني�ة عن�ف رم�زي وعن�ف إلكترون�ي ،وتم�ارس الهيمنة والس�يطرة االس�تعماريين

عب�ر الق�وة الناعم�ة ،والمس�اندة للعن�ف الم�ادي المباش�ر ،والتي تهدف إلى كس�ر
الهوية الفلس�طينية وتطبيع الوعي الفلس�طيني والوعي العربي ،بحيث تظهر العالقة
اإللكتروني�ة – الفيس�بوكية كأنه�ا عالقة ش�به طبيعية ،س�واء في منصات «المنس�ق»

Neve Gordon, Israel’s Occupation (Berkeley: University of California Press, 2008), 96
p. 212.

 97كنية «المنسق» هذه تأتي من «المنسق :وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق» ،وهي الجهة المخولة
تطبيق سياسة الحكومة في الضفة الغربية «يهودا والسامرة» وقطاع غزة .وتتبع هذه الوحدة وزير
الحرب اإلسرائيلي ،ويترأسها المنسق ،وهو برتبة ميجر جنرال وعضو في هيئة األركان التابعة للجيش
اإلسرائيلي.
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المتعددة ،أو عبر صفحات ضباط الش�اباك اإلس�رائيلي .فلكل ضابط منطقة صفحة

في فيس�بوك ،مثل صفحة «كابتن وس�ام أبو أيوب االس�تخبارات اإلس�رائيلية مدينة
بيت لحم» ،وغيرها.

إ ّال إن خل�ف ه�ذا ال�دور الذي تؤديه وحدة «المنس�ق» في الس�يطرة ،توجد بنية

مؤسس�اتية إبس�تمولوجية عميقة إلنتاج المعرفة والخبرة االستعماريتين؛ بنية مؤسسة
االستشراق اإلسرائيلي المستمرة منذ عقود .وتضم هيكلية وحدة «المنسق» مستشار ًا

ٌ
مدرسة تدرب الكوادر على مهمات التنسيق
للش�ؤون الفلسطينية ،وتتبع هذه الوحدة
واالرتب�اط ،ومهمته�ا ،وف�ق صفحة «المنس�ق»« :التنس�يق واالرتب�اط وتأهيل الجنود

والضباط في وحدة تنس�يق أعمال الحكومة في المناطق للقيام بجميع المهمات التي

تدخ�ل ضمن إطار التنس�يق واالرتباط هذين .ويت�درب الجنود والضباط ،خالل فترة

التعليم والتأهيل في المدرس�ة ،على آليات يكتس�بون من خاللها معلومات واس�عة،
لتلبية جميع مس�تلزمات الس�كان ف�ي قضايا متعددة .ويتضم�ن التدريب موضوعات

متنوعة :اإلسلام؛ المس�يحية؛ الوعي الخدماتي؛ اللغتين العربية واإلنكليزية؛ تنس�يق ًا

مدني ًا والتعارف مع المجتمع الدولي».

98

إن وج�ود مدرس�ة للتنس�يق واالرتب�اط ،تابع�ة لوحدة «المنس�ق» ،هو اس�تمرار

للمعرفة األنثروبولوجية االس�تعمارية ،كون هذه المدرس�ة تؤهل ضباطها لتعلم ثقافة

المجتمع الفلس�طيني ولغته من أجل فهمه بهدف الس�يطرة المباش�رة عليه .وتش�ترك
مؤسسات ُأخرى في هذه المهمة االستعمارية ،مثل المراكز الجماهيرية التابعة لشرطة

االحتالل ،ومؤسس�ات بحثية وأكاديمية كبرامج دراس�ات الش�رق األوسط في بعض

الجامعات اإلس�رائيلية ،والتي تتعاون مع أجهزة األمن اإلس�رائيلية وتنس�ق معها ،من

خالل تدريس ضباطها بهدف تعميق معارفهم االستشراقية بالمجتمع الفلسطيني.
 98صفحة إلكترونية :وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.

https://www.gov.il/ar/departments/about/aboutcogat
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ب – أدوات العقاب الجماعي والثورة المضادة

لم تتوقف مقاومة الشعب الفلسطيني ضد االستعمار اإلسرائيلي ،منذ االحتالل

س�نة  ،1967س�واء م�ن خلال العملي�ات الداخلية (كاغتي�ال العملاء) ،أو الخارجية

العس�كرية ،والتي كانت تقوم بها الفصائل الفلس�طينية ،وتضرب بها أهداف ًا صهيونية.

وق�ام أهال�ي األراضي المحتلة ،إلى جانب تلك المقاومة ش�به النظامية والعس�كرية،

بعملي�ات فردي�ة وجماعية وبمقاومة ش�عبية وحربية ضد االحتالل اإلس�رائيلي .ومن
األمثلة لتلك المقاومات :مقاومة الشهيد باجس أبو عطوان في منطقة الخليل؛ مقاومة

الش�هيد ش�ادي درويش في منطقة بيت لحم؛ اإلضراب والعصيان ضد ضريبة القيمة

هبة الربيع س�نة
المضاف�ة س�نة 1976؛ تش�كيل خالي�ا مقاوم�ة متعددة في قط�اع غزة؛ ّ
 ،1981وغيره�ا م�ن أعم�ال المقاومة التي س�اهمت في إطالق االنتفاضة الفلس�طينية

الش�عبية س�نة  .1987وكان�ت الس�لطات اإلس�رائيلية تق�وم باس�تمرار بتطوي�ر أدواتها

القمعي�ة والعقابي�ة ضد الفلس�طينيين ،من خالل العقوبات الجماعية والس�جن وهدم
المن�ازل ومن�ع التجول ،وعب�ر انتهاج سياس�ة القبضة الحديدية ،وغيرها من أش�كال
الس�يطرة اإلس�رائيلية المباش�رة ،أو إيج�اد جه�از س�يطرة عميل ،مثل رواب�ط القرى،

كي يتولى تنفيذ اعتداءات واس�عة ضد الفلس�طينيين .ونفّ ذت روابط القرى ،في أكثر
م�ن ح�ادث ،سياس�ة اغتياالت ضد نش�يطين فلس�طينيين ،ودمرت أمالك ًا فلس�طينية،
بتعليمات وحماية إسرائيلية.

ش�كلت االنتفاضة الفلس�طينية ،التي اندلعت سنة  ،1987نقطة تحول مركزي في

النض�ال الفلس�طيني الجماهيري الش�عبي ،كونه�ا تصاعدت بعد م�رور  20عام ًا على

احتلال الضف�ة الغربي�ة وقطاع غزة في س�نة  .1967وبرز جيل فلس�طيني جديد آنذاك

( 20 – 15عام� ًا تقريب� ًا) ُول�د بع�د االحتالل ،ونما ف�ي ظالله ،وتمرد عل�ى منظومته،
وكانت االنتفاضة وبرنامجها محاولة لتأسيس فكرة االستقالل الفلسطيني وبلوغ حق

تقري�ر المصير ،من خالل انتهاجها عدد ًا من األس�اليب ،م�ن المقاومة المتنوعة ،مثل

العصيان المدني (عدم دفع الضرائب؛ مقاطعة مؤسس�ات االحتالل؛ اس�تقالة موظفي
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اإلدارة المدنية الفلسطينيين؛ مقاطعة البضائع اإلسرائيلية؛ اإلضرابات؛ القرى المحررة

متجسدة في مجموعتي «الفهد األسود» و«النسر
وغيرها) ،ومقاومة عسكرية محدودة،
ّ

األحم�ر» في ش�مال الضفة الغربية ،وإلقاء الحج�ارة والقنابل الحارقة (المولوتوف)،
وغيره�ا م�ن األدوات الت�ي كان�ت تهدف إلى إرب�اك االحتالل اإلس�رائيلي ،وتعطيل
الموحدة لالنتفاضة هي الناظم
سيطرته على الضفة الغربية وقطاع غزة .وكانت القيادة
َّ

المركزي لسلوكها والمرشد لها.
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انتهجت المنظومة اإلس�رائيلية سياسات عنيفة جد ًا في مرحلة ما قبل االنتفاضة

وخالله�ا ،م�ن أجل الس�يطرة على الفلس�طينيين ،وكس�ر االنتفاض�ة وروح المقاومة
لديه�م .وم�ن تل�ك األدوات والسياس�ات واألس�اليب :العص�ا والج�زرة؛ القبض�ة
الحديدي�ة؛ اإلبعاد والنفي؛ الس�جن واالعتقاالت الكثيفة؛ ه�دم المنازل؛ منع دخول

أموال الصمود الفلسطيني والتحويالت المالية من الخارج؛ حملة ضرائب وغرامات
ومص�ادرات اقتصادي�ة؛ رقاب�ة مش�ددة عل�ى الطباع�ة والنش�ر؛ منع التج�ول؛ إغالق

المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات؛ وثيقة براءة الذمة ،وغيرها من األدوات
التي هدفت إلى تركيع الفلسطينيين وكسر االنتفاضة وتعميق تبعيتهم لمنظومة الحكم
اإلسرائيلي .كما عمل االحتالل على إيجاد أدوات ضبط ُأخرى ،كالشائعات والحرب
النفسية ،فاستخدم خالل االنتفاضة سالح البيانات المزورة إلرباك الشعب الفلسطيني

الموحدة النتفاضته.
والقيادة
َّ

والجزر ،حتى ُعقد مؤتمر للسلام في
اس�تمرت االنتفاضة في التصاعد ،والمد َ

مدريد س�نة  ،1991بمش�اركة قيادة منظمة التحرير الفلس�طينية والقيادة اإلسرائيلية في
وو ّقعت اتفاقية السلام
مس�ار المفاوض�ات الس�رية ف�ي العاصمة النرويجية أوس�لوُ .

وعرفت باتفاقية أوس�لو
الفلس�طينية – اإلس�رائيلية برعاية أميركية في البيت األبيضُ ،
 1س�نة  .1993وكان جوه�ر ه�ذه االتفاقي�ة إقام�ة حكم ذاتي فلس�طيني ف�ي قطاع غزة

 99لمزيد عن االنتفاضة ،انظر :روجر هيكوك وعالء جرادات (تقديم وتحرير)« ،انتفاضة  :1987تحول
شعب» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2020 ،
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والضفة الغربية ،مع انس�حاب إس�رائيلي بالتدريج من المناطق الفلس�طينيةُ .
وأجلت

القضايا الرئيس�ية (القدس؛ الحدود والدولة؛ المس�تعمرات؛ ح�ق العودة؛ الالجئون)
وصعدت إسرائيل هجمتها االستعمارية االستيطانية في
إلى مفاوضات الحل النهائي.
ّ
الضفة الغربية ،خالل الفترة االنتقالية  ،1999 – 1993من أجل السيطرة على األراضي

الفلسطينية ،عبر تكثيف المستعمرات والشوارع االلتفافية والمرافق االستعمارية ،من
أجل ضرب إمكان قيام دولة فلسطينية على أرض الواقع .ووقعت انتفاضات ،محدودة

هب�ة النفق س�نة  .1996وكانت
الزم�ان والم�كان ،خلال هذه الفت�رة االنتقالي�ة ،منها ّ

إس�رائيل تس�تغل االنتفاضات واألحداث في كل مرة ،وتعلن توس�يع المس�تعمرات
كعقاب أو رد على ما تسميه «االعتداء» الفلسطيني!

ج – السجن داخل السجن :نظام المحاكمات
األمنية واإلدارية واألسر

عل�ى الرغ�م من تجذر الهيمن�ة الناعمة ،فإنها ال تنجح تمام� ًا بطبيعة الحال ،بل

تو ّل�د المقاومة واالخت�راق والثورة .ويلجأ االحتالل اإلس�رائيلي ،في مواجهة ذلك،
إلى اعتقال الفلسطيني عقابي ًا (جنائي ًا) ،وردعي ًا (إداري ًا) ،بهدف تقويض النضال العادل
من أجل الحرية وتجريمه ،وتغريم المقاوم الفلسطيني ثمن ًا إنساني ًا باهظ ًا.

اعتقلت الس�لطات اإلس�رائيلية مليون فلس�طيني في الفترة  ،2019 – 1967بينما

اس ُتش�هد  221أس�ير ًا في الس�جون اإلس�رائيلية .وبين األس�رى الذين اس ُتش�هدوا73 :
اس ُتش�هدوا بس�بب التعذي�ب ،و 63نتيج�ة اإلهم�ال الطب�ي ،و 7معتقلي�ن اس ُتش�هدوا

بس�بب القم�ع وإطلاق الن�ار المباش�ر عليهم من جن�ود إس�رائيليين ،بينما اس ُتش�هد

 78أس�ير ًا نتيج�ة القتل المتعمد والتصفية المباش�رة واإلع�دام الميداني بعد االعتقال

مباش�رة 100.ويعيش األس�رى الفلس�طينيون ف�ي أوض�اع صعب�ة ف�ي الس�جون
والمعتقلات اإلس�رائيلية ،وخاض�ت الحركة األس�يرة الفلس�طينية نض�ا ًال طوي ً
ال من
« 100االحتالل يعتقل مليون فلسطيني منذ عام  ،2019/4/14 ،»1967عرب https://bit.ly/2Jt6yHS .48
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أج�ل تحس�ن أوضاع األس�رى الفلس�طينيين وحياته�م ،ونفّ ذت إضراب�ات كثيرة عن

الطعام لتحقيق مطالبهم .وأدى وهن الحالة السياسية الفلسطينية بعد اتفاقيتي أوسلو،
تحول ش�كل نضال الحركة األس�يرة من نضال جماعي
واالنقس�ام الفلس�طيني ،إلى ّ
إلى نضال فردي ،وتحديد ًا نموذج اإلضراب عن الطعام الفردي من جانب مجموعة

م�ن األس�رى المحكومي�ن إداري� ًا .كذلك عق�دت الحرك�ة الوطنية الفلس�طينية ،قبل
اتفاقيت�ي أوس�لو ،بع�ض الصفقات لتحرير األس�رى الفلس�طينيين والعرب .وعقدت
حرك�ة «حم�اس» ،بعد توقيع اتفاقيتي أوس�لو وحدوث االنقس�ام الفلس�طيني ،صفقة

تب�ادل أس�رى ُعرفت باس�م «صفقة ش�اليط» .وعلى الرغم من إنج�از صفقات تحرير

المحرر من
األسرى ،أو انتهاء محكومية بعضهم ،فإن االحتالل يعود ويعتقل األسير
َّ

تجدد كل  3أشهر أو  6أشهر.
جديد ،فيبدأ هذا األسير عملية اعتقال إداريةَّ ،
يش�كل االعتقال اإلداري س�لي ً
ال مباش�ر ًا من الموروث الس�لطوي الكولونيالي

ّ
وتوظفه إسرائيل على نطاق واسع وممنهج .ويمتد االعتقال من دون تهمة
االنتدابي،

حتى  6أش�هر قابلة للتجديد ،بحيث ُيحرم المعتقل ومحاميه معرفة أس�باب االعتقال.

وال يكون هناك ،نتيجة هذه اإلجراءات ،دفاع فعال ومؤ ّثر من ناحية قانونية أو قضائية.

ويت�م في الغالب تجديد أمر الحبس اإلداري بحق المعتقل عدة مرات.

101

ويصدر

ّ
يخ�ل بمبدأ المحاكمة
األم�ر عن طريق الس�لطة التنفيذية ،ال الس�لطة القضائية ،وهذا
العادل�ة .وبل�غ ع�دد المعتقلي�ن اإلداريين في س�جون االحتالل في س�نة  2018نحو
الصورية الش�كلية ،وتجري
 500معتق�ل .كم�ا تش�به المحاكم�ة اإلداري�ة المحاكم�ة
َ
فيه�ا الم�داوالت بص�ورة بعي�دة عن أص�ول المحاكم�ات العادلة .وعل�ى الرغم من

تقدم الئح�ة اتهام ،وال ُتتاح
حض�ور القاض�ي والمحامي
ّ
وم�د ٍع عام ومعتقل ،فإنه ال َّ
ويقدم في المحكمة ملف سري ُيمنع المعتقل
مساحة كافية للدفاع ومناقشة الشهودَّ ،

ومحاميه من االطالع عليه .ويبقى قرار تمديد االعتقال أو إلغائه في المستقبل في يد
 101لمزيد عن االعتقال اإلداري ،انظر :عبد الرازق فراج« ،االعتقال اإلداري في فلسطين كجزء من المنظومة
االستعمارية :الجهاز القضائي في خدمة األمن العام» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2020 ،
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االستخبارات اإلسرائيلية.

102

صع�دت دول�ة االحتلال حملات االعتق�االت التعس�فية بح�ق المواطني�ن
ّ

الفلس�طينيين نهاية س�نة  .2018وجرت االعتقاالت من خالل اقتحام قوات االحتالل
المنازل ومداهمتها الليلية لها ،وعبر نصب الحواجز العسكرية ،والتوغل في مختلف

وتعرض مواطني
م�دن الضف�ة الغربية وبلداتها ،واعتقال الصيادي�ن في عرض البحرّ ،

قط�اع غ�زة لالعتقال خالل مرورهم بمعبر بيت حانون/إيرز .وقد بلغ عدد األس�رى
داخل س�جون االحتالل اإلس�رائيلي  6000أسير في نهاية س�نة  ،2018موزعين على

ال ومركز توقيف ،وبينهم  250طف ً
 22سجن ًا ومعتق ً
ال وفتاة قاصرة ،و 54امرأة وفتاة ،و8
ال إداري ًاّ .
نواب في المجلس التشريعي ،و 27صحافي ًا ،و 450معتق ً
شكل أسرى الضفة
الغربية قرابة  87في المئة من مجموع األسرى 8 ،في المئة منهم من مدينة القدس ،و5

في المئة من قطاع غزة .وهناك  48أس�ير ًا مضى على اعتقالهم أكثر من عش�رين عام ًا
بصورة متواصلة ،بينهم  27أسير ًا اع ُتقلوا منذ قبل توقيع اتفاقيتي أوسلو.

103

د – نظام التصنيفات البيومترية (الذكية):

أنواع الهويات والتصاريح وسلب الحقوق

104

أوج�د نظام االحتالل مجموعة تصنيفات من أج�ل التفرقة والتجزئة والتحكم،

سياس�ي ًا وإداري ًا ،في الس�كان في المناطق المحتلة س�نة  ،1967فمنح س�كان القدس

الش�رقية الت�ي ُضم�ت إلى نفوذ بلدية القدس ،صفة المقيم الدائم بإس�رائيل ،وس�مح
« 102تقرير انتهاكات حقوق األسيرات واألسرى في سجون االحتالل( »2018 ،رام اهلل :مؤسسة الضمير
لرعاية األسير وحقوق اإلنسان ،)2019 ،ص .34
« 103وضع حقوق اإلنسان في فلسطين :التقرير السنوي الرابع والعشرون( »2018 ،رام اهلل :الهيئة المستقلة
لحقوق اإلنسان – ديوان المظالم ،)2018 ،ص .19 – 18
 104للتوسع في هذا الموضوع ،انظر :أسامة حلبي« ،الفلسطينيون تحت السيطرة اإلسرائيلية :ترصد ومراقبة
وتضييق حدود الحراك المتاح» ،في :جميل هالل ومنير فخر الدين وخالد فراج (محررون)« ،مراجعة
السياسات ٍ
اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية» (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،)2017 ،
ص 254 – 221؛ خليل هندي ،تعقيب على ورقة «الفلسطينيون تحت السيطرة» ،في :المصدر نفسه،
ص .264 – 257

 958دليل إسرائيل العام2020 ،

له�ذه الفئ�ة بالتنقل داخل إس�رائيلّ .أما س�كان ق�رى القدس ُ
األخ�رى ،مثل أبو ديس
والعيزري�ة ،فكان�وا يحمل�ون الهوية ذات الغالف البرتقالي ،مثل س�ائر س�كان الضفة

الغربية ،أي أنهم سكان «يهودا والسامرة» .وكان بين السكان أشخاص يحملون بطاقة
هوي�ة لونه�ا أخضر ،وهي للداللة على أن هؤالء األش�خاص مقاومون ولديهم ملف

أمني لدى الجهات األمنية اإلسرائيليةّ .أما سكان قطاع غزة فحملوا بطاقة الهوية التي

له�ا غلاف أحمر ،وكان مكتوب ًا على غالف البطاقة الملون والبالس�تيكي ،والخاص

ب�كل مجموعة س�كانية ،ش�عار الجيش اإلس�رائيلي .وه�ذا تأكيد مفاده ب�أن مرجعية
األراض�ي المحتل�ة كان�ت خاضعة للجيش اإلس�رائيلي ،باس�تثناء المقدس�يين حملة
الهوي�ة الزرق�اء ،فمرجعتيهم هي أجهزة وزارة الداخلية اإلس�رائيليةّ .أما في مرحلة ما

بعد أوس�لو ،فحمل المواطنون ،في الضفة الغربية وقطاع غزة وقرى القدس وبلداتها
غي�ر التابع�ة لبلدي�ة القدس ( ،)J2بطاقات ش�خصية صادرة عن الس�لطة الفلس�طينية،

وذات ل�ون أخض�ر ،بينما كان المقدس�يون ،الذين لهم صفة المقي�م الدائم ،يحملون

بطاق�ات ش�خصية تصدر ع�ن وزارة الداخلية اإلس�رائيلية ،وذات لون أزرق .وما بين

اللوني�ن األزرق واألخض�ر خلق االحتالل تراتبيات اجتماعية واقتصادية ،وعزز روح
ومتخيلة من جانب الفلس�طينيين بش�أن بعضهم
الفصل والتفريق ،وو ّلد صور ًا نمطية
َّ

البعض ،نتيجة عمليات الفصل وإعادة التصنيف تلك ،بحيث بات الفضاء الفلسطيني
مجز ًأ ومرا َقب ًا.
سجن ًا كبير ًا َّ
عمل�ت إس�رائيل دائم ًا عل�ى إيجاد سياس�ات تمييزية وتصنيفية م�ن خالل لون
بطاقة الهوية أو محتوياتها التصنيفية .فأهالي القدس مث ً
ال ،الذين يحملون صفة المقيم

الدائ�م ،وله�م بطاق�ات ذات ل�ون أزرق ،لم ُتكتب كلمة «إس�رائيلي» ف�ي بند القومية
داخل الهوية ،وإنما اس ُتبدلت بها ثماني نجوم (********) في البطاقات الصادرة

قبل سنة  ،2005وتمت بعدها إزالة بند القومية من بطاقة الهوية للمقدسيين .كما ُيمنح
(لم الشمل) ،رقم هوية يميزه بأنه
الفلسطيني ،الذي يحصل على هوية القدس الزرقاء ّ

لم الشمل ،من خالل بدء رقم الهوية برقم ( )08كتمييز له من
حصل على الهوية عبر ّ
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ويكتب بند الجنسية (عربي/
لم الش�ملُ .
س�ائر المقدس�يين ،مكتسبي الهوية من دون ّ
يسميه أهل القدس «عقد
عربية) ،وال ُيكتب فلسطيني أو أردني ،في عقد الزواج الذي ّ

زواج إسرائيلي ًا» ،كونه َّ
ينظم ويتبع المحاكم الشرعية التابعة لوزارة العدل اإلسرائيلية.
أصبح لون البطاقة الشخصية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق القدس

( )J2أخضر ،بعد نش�وء الس�لطة الفلسطينية .وال يستطيع سكان الضفة الغربية السكن
ويعتبر أمر ًا مستحي ً
ال تغيير العنوان من الضفة إلى غزة،
في قطاع غزة ،والعكس أيض ًاُ .

أو العكس ،إ ّال في حاالت نادرة قد ينجح التغيير فيها .كما أن عنوان السكن في بطاقة

الهوية الفلس�طينية يتم من خالله التحكم في اإلنس�ان ،فال يس�تطيع أحد دخول قرية
بيت إكسا شمالي غربي القدس مث ً
ال ،إ ّال األشخاص الذين ُكتب في بطاقات هوياتهم

ويعتب�ر رق�م بطاقة الهوي�ة الش�خصية للفلس�طيني ،حتى تلك
العن�وان :بي�ت إكس�اُ .

الصادرة بختم الس�لطة الفلس�طينية ،هو ذاته رقم ملفه لدى االستخبارات اإلسرائيلية.
فالهوية بطاقة تعريف ش�خصية ،ال يمكن للفلس�طيني االس�تغناء عنها ،وخصوص ًا في

تنقل�ه بين مدن األرض المحتلة .وال تس�تطيع الس�لطة الفلس�طينية ،عملي� ًا ،أن تمنح
أرقام هويات للفلس�طينيين العائدين ،أو المواليد الجدد ،إ ّال بموافقة إس�رائيلية ،وهذا
لم الش�مل أو رجوع أبناء
ما تس�تغله إس�رائيل من أجل تحكمها الديموغرافي ،ومنع ّ
الشتات إلى وطنهم.

ُيعتب�ر نظ�ام التصاري�ح أداة للتحك�م ف�ي عبور س�كان الضفة وغ�زة إلى الخط

األخض�ر .و ُتمن�ح التصاري�ح وفق� ًا لمعايي�ر كثي�رة ،مث�ل الجن�س والس�ن والوض�ع

العائل�ي وم�كان اإلقام�ة والمهن�ة والغ�رض م�ن الطلب.

105

األلوان

106

وهن�اك ع�دد م�ن

وتقس�م
واألنواع للتصاريح ،تخلق تمايزات وتراتبية داخلية فلس�طينية،
ّ

الفلس�طينيين إلى أصناف ليس�هل الس�يطرة عليهم .ووفق المصادر اإلسرائيلية ،هناك
 105خليل ،مصدر سبق ذكره ،ص .688
 106بشأن ألوان التصاريح ،لقد تغيرت أكثر من مرة ،وبأكثر من لون ،بحسب ما أفاد به مدير مديرية االرتباط
المدني الفلسطيني في محافظة بيت لحم.
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 74نوع� ًا م�ن التصاريح،

107

بينها :تصاريح الش�خصيات المهمة ()BMC؛ تصاريح

عم�ل؛ تصاري�ح بحث عن عم�ل؛ تصاريح حاجات خاصة (لقاء عم�ل ،زيارة عائلة،

الخ�روج إل�ى مستش�فى)؛ تصاري�ح األعي�اد والمناس�بات الدينية؛ تصري�ح للمطار؛

تصري�ح زراع�ي؛ تصري�ح تج�اري؛ تصري�ح مع م�رور مركبة خاصة لبع�ض األطباء
والش�خصيات ،وه�ذا الن�وع م�ن التصاري�ح يطلق عليه الفلس�طينيون ع�ادة «تصريح

يخول حامله دخول القدس من أغلبي�ة الحواجز – المعابر .وهناك نوع
ق�دس» ،ألن�ه ّ
يس�ميه الفلس�طينيون «تصريح مس�توطنة» ،لون�ه برتقالي غامق،
آخ�ر م�ن التصاريح،
ّ

مس�جل في
يخول حامله ،فقط ،دخول المس�تعمرة المس�موح له دخولها ،وفق ما هو
ّ
ّ
التصريح .وهناك نوع من تصاريح المس�تعمرات ،مثل تصريح مس�تعمرتي عطروت

وبسغات زئيف ،يسمح لحامله بالمرور عبر حاجز قلنديا.

108

يحمل العامل الفلسطيني ،الذي يعمل داخل فلسطين المحتلة سنة  ،1948بطاقتين:

مدونة فيها المعلومات األساس�ية
«التصري�ح» و«البطاق�ة الممغنطة» التي هي بطاقة ذكيةَّ ،

للعامل الفلس�طيني ،مثل االس�م الرباع�ي ،رقم الهوية ،تاريخ الميالد ،صورة ش�خصية،
العن�وان ،تاري�خ اإلصدار وتاريخ انتهاء الصالحية؛ أي أن البطاقة تحوي بيانات بيومترية

شاملة عن صاحبها .وتصبح البطاقة الممغنطة أداة تعريف المواطن أمام كاميرات البوابات
اإللكتروني�ة ،والت�ي ُوضعت عند الحواجز – المعابر اإلس�رائيلية ،التي ُأعيد تأهيلها وفق

متطلبات األمن الجديدة (وهي حواجز قلنديا ،قلقيلية 300 ،شمالي بيت لحم ،وغيرها).
ُتفتح البوابة لمرور العامل بعد أخذ بصمة عينه .وتوجد مجسات عند أطرافهاُ ،ت ِ
غلق تلك

البوابات تلقائي ًا بعد مرور أول شخص ،حتى ال يمر شخص آخر عبرها ،إ ّال بعد الخضوع
لعملية الفحص ذاتها .وهذا النمط من منظومة الس�يطرة والهيمنة ،هو وس�يلة تقنية أمنية

عنصرية ،تعتمد على تقنيات الضبط والعقاب في السجون بامتياز ،بحيث ال يرى العامل
 107موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية .اس ُترجع بتاريخ https://bit.ly/3nhGJcG .2020/12/13

 108لمزيد بشأن هذا الموضوع ،انظر:

Yael Berda, Living Emergency: Israel’s Permit Regime in the Occupied West Bank
(Stanford: Stanford University Press, 2017).
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أو المواطن الفلس�طيني الجندي اإلس�رائيلي الموجود في غرف زجاجية ،والذي يراقب

حركات كل من هو في محيطه من خالل شاشة وكاميرات.

109

ّأم�ا البطاق�ة الثانية ،فهي «تصري�ح العمل» ،ولونه زهري ،ليمي�زه من التصاريح

ُ
األخ�رى .ويحص�ل العام�ل على هذا التصري�ح إذا كان ملفه األمن�ي ،وفق التصنيف
اإلس�رائيلي« ،نظيف� ًا» .و«نظافة» ملفه األمني تعتمد أيض ًا عل�ى «نظافة» ملفات أقربائه

م�ن الدرج�ة األولى ،وأقربائه من الدرجتين الثانية والثالثة أحيان ًا .ويحتاج العامل إلى

رب عمل (مقاول ،سمسار ،شركة ،مصنع ،إلخ) من أجل إصدار التصريح له .وتبلغ
تكلفت�ه م�ن جانب المش�غّ ل مبلغ ًا ال يتجاوز  700ش�يكل في الش�هر للعامل الواحد،
يدفعها رب العمل إلى مكتب العمل اإلسرائيلي .لكن التصريح ُيحتسب على العامل

بمبل�غ يت�راوح بي�ن  2000و 2700ش�يكل ( 770 – 570دوالر ًا ،إذ إن قيم�ة ال�دوالر

تساوي  3,5شيكالت).

110

خلق�ت منظوم�ة التصاري�ح والبطاق�ة الممغنط�ة والهوي�ات حال�ة م�ن الهيمنة

والحص�ار الفيزيائيي�ن والجغرافيين .وه�ذه المنظومة االس�تعمارية قائمة على منطق
أن الفلس�طينيين ف�ي س�جن كبي�ر .ويمث�ل التصريح والهوي�ة الزرقاء بطاق�ة الخروج

م�ن الس�جن ودخول�هّ .أم�ا َمن ال يملك تصريح� ًا أو بطاقة هوية زرق�اء ،فيبقى داخل

الس�جن الكبير وال يس�تطيع دخول القدس ،أو أراضي فلس�طين المحتلة س�نة .1948
كم�ا أن هن�اك تخوف ًا يتملك أهالي القدس م�ن بطاقات الهوية الجديدة الذكية ،والتي
تصدرها وزارة الداخلية اإلسرائيلية للمقدسيين ،ألن في إمكانها تحديد مكان عيش –

ووجود – المقدسي الذي يعاني أزمة السكن ورقابة سلطة التأمين الوطني اإلسرائيلي
ووزارة الداخلية وغيرهما من مؤسسات الضبط والرقابة والهيمنة والتحكم.

هـ – السيطرة والمالحقة األمنية في الحيز االفتراضي

تس�يطر المؤسس�ة اإلسرائيلية الرس�مية وشركات االتصاالت اإلس�رائيلية على

 109أسعد« ،من وحي الحياة اليومية ،»...مصدر سبق ذكره ،ص .158 – 157
 110المصدر نفسه ،ص .158
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الحيز االفتراضي الفلسطيني (شبكتا الهاتف واإلنترنت وغيرهما) .وهناك عالقة قوية
بين البنية األمنية اإلسرائيلية واالتصاالت اإلسرائيلية ،وثمة تعاون أمني وتكنولوجي

بي�ن الطرفي�ن .وتحتك�ر إس�رائيل إمكان�ات تش�غيل الجيلي�ن الراب�ع والخام�س من

اإلنترنت في األراضي الفلسطينية .ونجحت الشركات الفلسطينية ،قبل سنوات قليلة
ج�د ًا ،ف�ي تش�غيل خدمة الجيل الثال�ث ،لكنه يعاني مش�كالت كثي�رة ،أهمها ارتفاع
تكلفته بالنس�بة إلى المس�تهلك الفلس�طيني .كما تسيطر إس�رائيل على هوائيات البث

للهات�ف المحم�ول ،فحي�ن يتجول الفلس�طيني في مناطق (ج) ،أو يم�ر بمنطقة قريبة
م�ن مس�تعمرة ،فإن�ه يتلقى رس�الة تخبره بأنه يتج�ول في منطقة تغطيها ش�بكة هاتف

إس�رائيليةُ .يضاف إلى ذلك إغراق الش�ركات اإلسرائيلية الس�وق الفلسطينية بشرائح
وخدمات إلكترونية إس�رائيلية ،بتكلفة أقل من تكلفة الخدمات الهاتفية الفلس�طينية،

وخصوص� ًا ف�ي مناطق (ج) والمناطق المصنفة ضمن ح�دود بلدية القدس ،مثل كفر
عقب ومخيم شعفاط وغيرهما.

111

تتابع األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية ،على نحو كثيف ،الحيز االفتراضي

الفلسطيني ،وتعمل على التفاعل معه ومراقبته عبر منصات يقودها ضباط استخبارات

إس�رائيليون .وقام�ت الش�رطة اإلس�رائيلية والجيش اإلس�رائيلي ،ف�ي الفترة – 2014
 ،2017بحمل�ة اعتقاالت كبيرة في صفوف الفلس�طينيين ،بس�بب منش�ورات أو ٍ
أغان
بهب�ة القدس/الس�كاكين آن�ذاك .وعملت
أو تعليق�ات عل�ى موق�ع فيس�بوك ،تتعلق ّ

إس�رائيل ،إل�ى جان�ب ذل�ك كله ،عبر عالقاتها بش�ركة فيس�بوك ،أو نتيج�ة ضغوطها

المتكررة عليها ،على تقييد المحتوى الفلس�طيني والرواية الفلس�طينية ،وحذفهما من
المنش�ورات والتعليقات والصور في الفضاء األزرق ،إلى جانب اس�تهداف حسابات

وصفحات إلعالميين وناش�طين وسياس�يين وباحثين ومتابعين فلسطينيين وإغالقها،
بسبب نشاطهم في النشر الداعم للقضية الفلسطينية.

 111محمد وتد وعوض الرجوب« ،حرب االتصاالت ..كيف تغزو الشركات اإلسرائيلية السوق
الفلسطيني؟» الجزيرةhttps://bit.ly/36ERqAe .2020/2/3 ،
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و – وسائل التجسس والمراقبة،

واإلسقاط ،والتنسيق األمني
يتعام�ل العق�ل األمني اإلس�رائيلي مع الفلس�طينيين وفق منط�ق الخطر األمني،

ويش�ارك ف�ي عملي�ة «األمنن�ة» ( )securitizationاإلس�رائيلية الجيش وأجه�زة األمن

والشرطة ،وشركات التكنولوجيا واالتصاالت ،وشركات اقتصادية ربحية ،ومقاولون،

ومراكز البحث والدراس�ات ،والجامعات وأساتذتها ومخابرها البحثية ،وغيرهم؛ أي
اإلس�رائيليين تجاه الفلس�طينيين،
أن عملية «األمننة» جزء من بنية التفكير والممارس�ة
َ

للتعامل معهم كذوات أمنية وتهديدات دائمة.

عملت أجهزة األمن اإلسرائيلية ،من أجل إنجاح الرقابة األمنية على الفلسطينيين،

عل�ى تجني�د العملاء بص�ورة كثيفة ،وإس�قاط عدد من الفلس�طينيين ،من أج�ل مراقبة

مجتمعه�م الفلس�طيني وأف�راده ،ونق�ل المعلوم�ات واألس�ماء والص�ور والخرائ�ط،
ورص�د مختلف األه�داف التي يك َّلف القيام بها العميل/الجاس�وس من جانب ضابط
االستخبارات اإلسرائيلي .وأدت ظاهرة العمالة إلى ضرب جزء من النسيج االجتماعي

الفلس�طيني ،وإث�ارة الش�كوك والخ�وف عل�ى نحو دائم داخ�ل المجتمع الفلس�طيني،

وتر ّت�ب عنه�ا اغتي�االت واس�عة وكبي�رة لك�وادر سياس�ية وحزبي�ة وثقافية وعس�كرية

فلس�طينية ،ونشر الش�ائعات والبلبلة ،وخلق طابور خامس من أجل خلخلة المعنويات
ويضاف إلى هذا كله ،في العقد األخير ،انتش�ار واس�ع للكاميرات الذكية
الفلس�طينيةُ .

وأدوات التجسس اإللكتروني ومراقبة الحيز االفتراضي ووسائل التواصل االجتماعي.

ب�رز ،م�ع توقي�ع اتفاقيت�ي أوس�لو ،مفه�وم «التنس�يق األمن�ي» ضم�ن بنودهما

وبروتوكوالتهم�ا .وه�ذا المفه�وم قائم عل�ى التعاون األمني بين المؤسس�ات األمنية
اإلس�رائيلية وأجه�زة األمن الفلس�طينية ،وعلى تبادل المعلومات بي�ن الطرفين .وبرز

التنس�يق األمن�ي ،بص�ورة كثيف�ة ،على الس�طح وف�ي الخط�اب الفلس�طيني ،إعالمي ًا

وسياسي ًا ،بعد االنقسام بين حركتي «فتح» و«حماس» ،في سياق الصراع على السلطة.
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وأصبح هناك تبادل لالتهامات بشأنه ،وهو يشكل إحدى أكثر القضايا حساسية وقلق ًا
بالنسبة إلى الفلسطينيين.

ز – العدوان الممنهج على غزة :مثال

لسياسات القتل ()necro politics
شنت إسرائيل ثالث حروب على قطاع غزة في السنوات  2008و 2012و،2014

خ ّلف�ت ضحايا ودمار ًا كبير ًا ،بش�ري ًا وعمراني ًا ،وف�ي البنية التحتية واألراضي الزراعية

والصح�ة النفس�ية ،وغيره�ا .وهدفت تلك الح�روب إلى تدمير أفق الحياة اإلنس�انية

ف�ي القط�اع ،وتكري�س تهميش�ه وحص�اره .وت ّتبع إس�رائيل في ذلك وس�ائل متعددة

وس�جلت انته�اكات ترق�ى إل�ى جرائم
و«سياس�ات قت�ل» ّ
مروع�ة (ُ .)necro politics

ح�رب ،ف�ي طريقة اس�تهداف المدنيي�ن وكيفيته ،من خلال القصف الج�وي ،وعبر
منهجي�ات ُأخ�رى ،مث�ل قن�ص المتظاهري�ن الش�بان ِ
والفتي�ة في مناطق حساس�ة من

أجس�ادهم إلح�داث إعاقات دائمة فيها (مثل سياس�ة اس�تهداف الركب�ة) .وبلغ عدد

ضحايا هذه السياسات آالف ًا من الشبان الغزيين.

112

م ّثل العدوان المنهجي ضد غزة ش�ك ً
ال مكثف ًا ومركز ًا لسياس�ة كسر العظام التي

انتهجه�ا االحتلال بقي�ادة رابين ف�ي االنتفاضة األول�ى ،وكذلك لسياس�ات العقاب
الجماع�ي وتدمي�ر المن�ازل واالقتحام�ات األمني�ة الت�ي تأخ�ذ أش�كا ًال متع�ددة في
جمي�ع المناط�ق المحتل�ة ف�ي الضفة والق�دس ،وتس�تهدف ضرب مقوم�ات العيش
والوجود الفلسطينيين ،وشعور الفلسطيني بأنه يحيا في أمان في أرضه .كما تأتي هذه

 112عن استهداف ركب المتظاهرين ،انظرُ 52« :ركبة في يوم واحد ..قناصة االحتالل يتباهون بإصابة
المتظاهرين وإعاقتهم في غزة»« ،وكالة وطن لألنباء».2020/9/20 ،
https://www.wattan.net/ar/news/320205.html

ِ
والمستوطن
بشأن ظهور هذه السياسات في حالة وباء كورونا ،انظر :غسان أبو ستة« ،الڤيروس
والحصار :غزة في زمن كورونا»« ،مجلة الدراسات الفلسطينية» ،العدد ( 123صيف  ،)2020ص – 109
 .134وقد صدر باإلنكليزية بعنوان«The virus, the Settler, and the Siege: Gaza in the Age :
of Corona,» Journal of Palestine Studies, vol. XLIX, no. 4 (Summer 2020).
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السياس�ات لتوفر الغطاء لعنف المستوطنين المباش�ر والمستشري بوتائر مرتفعة ضد

الفلس�طينيين (انظ�ر :الملح�ق ،الخريط�ة رق�م  :5العن�ف المتصل بالمس�توطنين في

الضف�ة الغربي�ة ،كان�ون األول/ديس�مبر  ،)2018بحيث يت�م التنكي�ل بالمزارعين في
حقوله�م واقتالع أش�جارهم وإح�راق مراعيهم تحت عين جي�ش االحتالل وبحماية

ويتعرض األفراد النتهاكات واعتداءات شرس�ة في بيوتهم وش�وارعهم من دون
منه.
ّ
أن يحظوا إ ّال بأدنى درجات العدالة القضائية من جالديهم.

وعدا غاية اإلخضاع والقمع في سياس�ة تش�ويه الجسد الفلسطيني تلك ،يهدف

العدوان المتكرر على غزة إلى تعميق االنقسام ،نفسي ًا واجتماعي ًا ،بين مجتمع الضفة
الغربي�ة ومجتم�ع قط�اع غ�زة ،إذ أصبحت هناك ص�ورة نمطية تعززت بعد االنقس�ام

س�نة  ،2007وبس�بب العدوان المتكرر على القطاع ،وفحواها وجود ش�رخ «طبيعي»،

اجتماعي� ًا وسياس�ي ًا وطبقي� ًا وجغرافي� ًا ،بي�ن أبناء الش�عب الواحد .وتعم�ل الحروب

المتكررة واالقتحامات والعدوان اليومي على قطاع غزة ،على إفشال أي إمكان فعلي
وتق�وض بالتالي فرص
للتواف�ق والمصالح�ة الفلس�طينيين ،والمصالحة المجتمعية،
ّ

الموحد من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
النضال
َّ

سابع ًا :أسئلة بشأن عوامل ديمومة االحتالل وزواله
المستنتجة من النقاش الفلسطيني العام
نطرح ،في باب الخالصة ،بعض األفكار
َ

والراهن ،بش�أن عوامل الديمومة لالحتالل ،أو عوامل إضعافه ومقاومته ،والمرتبطة
كلها بأوضاع الفلسطينيين أنفسهم وفاعليتهم.

أ – التبعية االقتصادية
ما زال االحتالل اإلسرائيلي هو المتحكم في البنية االقتصادية الفلسطينية بسبب

هيمنته على األرض بصورة أساسية ،وتحكمه في الموارد الطبيعية والمياه ،والصادرات

والواردات ،وإغراق السوق الفلسطينية بالسلع والمواد اإلسرائيلية ،وضعف المنافسة
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الفلس�طينية للمن َت�ج اإلس�رائيلي في ظ�ل بروتوكول باري�س االقتصادي .كما نش�هد

تصاع�د ًا ف�ي الممارس�ات العنيف�ة للمس�تعمرين – المس�توطنين ض�د الفلس�طينيين
ومزارعهم النباتية والحيوانية في الضفة الغربية بهدف ضرب بنية الوجود الفلس�طيني
َ
على األرض .وتمارس إسرائيل هيمنتها على مصدر الدخل الرئيسي لميزانية السلطة،

المقاص�ة ،بحيث تتحكم ف�ي االقتطاعات ،وتأخذ عمول�ة على الجباية،
وه�و أم�وال
ّ

وتبتز الفلس�طينيين في الخصومات ،كفاتورة عالج في المستش�فيات اإلس�رائيلية ،أو
خصم ما ُيدفع إلى عائالت األسرى والشهداء والجرحى ،أو خصومات كتعويضات
للعمالء الهاربين إلى داخل إسرائيل.

نم�ت طبقات وش�رائح عمالية وتجارية وصناعية وخدماتية فلس�طينية مرتبطة

بعالقات تبعية اقتصادية للمش�اريع والش�ركات والتجار اإلسرائيليين؛ أي أن التبعية

االقتصادي�ة غي�ر مقتصرة عل�ى تبعية الجانب الرس�مي الفلس�طيني اقتصادي ًا ،وإنما

تجاوزت ذلك لتعزيز التبعية عبر ش�ركات واس�تثمارات وعالقات بتجار ومتمولين

وش�ركات اقتصادي�ة وتكنولوجي�ة وإنتاجي�ة وصناعي�ة ف�ي الضفة الغربي�ة ،وأحيان ًا

ف�ي قط�اع غ�زة .وراجت في الس�نوات القليل�ة الماضية ،أو ُبعثت م�ن جديد أفكار

االنتع�اش االقتصادي ،أو السلاح االقتصادي ،أو التنمي�ة من أجل االزدهار ،وهي
جميعها مداخل أو اس�تمرار لعقلية مش�اريع التبعية االقتصادية إلس�رائيل والهيمنة

االقتصادية – السياس�ية .وعلى الرغم من محاولة الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة
االنف�كاك ع�ن االحتلال بالتدري�ج ،والعمل عل�ى التنمية بالعناقي�د ،فإنها واجهت
أزمات وعقبات داخلية وخارجية ،ذاتية وموضوعية ،وضغوط ًا إسرائيلية ومن مراكز

ضغ�ط فلس�طينية وعربية ،حال�ت كلها دون تحقيق نتائج ملموس�ة أو واضحة حتى

نهايات سنة .2020

تف�رض ه�ذه المعطي�ات على الفلس�طيني أس�ئلة صعبة بش�أن آلي�ات االنفكاك

االقتصادي ،في ظل فش�ل البنية السياس�ية الفلس�طينية الراهنة في توفير المخرج ،إذ

تذه�ب أص�وات نقدي�ة متعددة ف�ي المجتم�ع الفلس�طيني ،إلى الحديث ع�ن طبيعة
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االقتصاد السياس�ي الفلسطيني ،وتب ّنيه عقيدة الس�وق الحرة واالنفتاح ،وربط النضال
م�ن أج�ل إنهاء االحتالل واالس�تعمار اإلس�رائيليين بإع�ادة النظر ف�ي الفكر والنهج
السياسيين الفلسطينيين الرسميين السائدين حالي ًا.

ب – التفاوض والتنسيق والحالة البينية
إن تعث�ر خي�ار المفاوضات ومس�ار عملية التس�وية ،ودخول الفلس�طينيين نفق

االنقس�ام الداخل�ي ،وع�دم قدرته�م على الخ�روج منه بع�د عقد ونص�ف العقد من
االنقس�ام ،أم�ور جعلت ج�زء ًا كبير ًا م�ن الفواعل الفلس�طينية المركزي�ة تتكيف وفق

االنقسام ،وتعيد إنتاجه .وبرز خطاب التخوين سياسي ًا واجتماعي ًا وأمني ًا ،في ظل هذا

الوض�ع الح�رج .وع�زز حالة من البينية في فلس�طين خطاب التنس�يق األمني ،واتهام
طرفي االنقسام ،أحدهما اآلخر ،بممارسته ،سواء التنسيق األمني المباشر للسلطة في
رام اهلل ،أو التنسيق األمني غير المباشر لسلطة األمر الواقع في قطاع غزة.

إن غياب التوافق الفلسطيني على أبجديات المشروع الوطني الفلسطيني ،وأدوات

عمله ،أفقد الفلسطينيين أفق التحرك والنضال الرسميين والشعبيين ،وفشلت الفواعل
المركزية الفلس�طينية في تحقيق أهداف فلس�طينية حقيقية على أرض الواقع ،في ظل

أزمة يعيش�ها طرفا االنقسام الفلس�طيني ،وغياب وجود إجماع وطني فلسطيني ،سواء
على المفاوضات ،أو على المقاومة الش�عبية ،أو بش�أن الكفاح المس�لح ،أو المقاطعة

االقتصادية ،أو فيما يتعلق بأي مشروع فلسطيني آخر .وتعمقت الحالة الضبابية البينية
لفلسطين والفلسطينيين ،وأضحت حالة تتأرجح بين الالحرب والالسلم.

ج – البحث عن العمق االستراتيجي
المفقود ،داخلي ًا وخارجي ًا
م�ن الواضح أن هناك مجموعة من العوامل الضرورية لتحقيق نضال فلس�طيني

فاع�ل وحاس�م ،ومنه�ا :جماعي�ة النض�ال الفلس�طيني ل�كل الفلس�طينيين ،وف�ي كل
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الجغرافيات في فلسطين والشتات؛ طوعية النضال الفلسطيني ،بمعنى اقتناع الفلسطيني

بالنضال ومش�اركته الحرة فيه ،ومش�اركة طبقات وشرائح واسعة من الفلسطينيين في
النض�ال الطوع�ي والجماهي�ري على نحو تراكمي ونوعي؛ علنية النضال الفلس�طيني
الش�عبي ،م�ن خالل إع�ادة تجديد الحركة الوطنية الفلس�طينية والحرك�ة الجماهيرية

الفلس�طينية؛ الجم�ع بين مختلف أدوات النضال وش�روطها وإمكاناته�ا وأوضاعها،
فلكل موقع فلس�طيني وجغرافيا فلس�طينية أوضاعه الموضوعية والذاتية ،والتي تحتم
علي�ه أس�لوبه النضالي ،بناء على تقدي�رات الفواعل المركزية واألطر النضالية في كل

جغرافيا.

ُيعتب�ر م�ن البديه�ي الق�ول إن نقط�ة التح�ول ف�ي النض�ال الفلس�طيني تبدأ من

فلسطين ومن نضال الفلسطينيين على األرض ،سواء بالكفاح المسلح ،أو بالمقاطعة

والعصيان المدني ،أو عبر المقاومة الش�عبية ،في جميع أش�كالها .ومن غير الممكن
التضامن ،عربي ًا وإقليمي ًا وإسلامي ًا وعالمي ًا ،مع القضية الفلس�طينية ،من دون التحرك

الفلس�طيني على أرض الواق�ع وتحقيق الوحدة الوطنية الفلس�طينية الميدانية ،وليس
فق�ط المؤسس�اتية ،وطبع� ًا ليس المصالحة الش�كلية .ففي إمكان النضال الفلس�طيني

المس�تمر والتراكمي ،والتقش�ف ،والنض�ال الجماعي والجماهيري ،بدعم ومس�اندة
ومش�اركة م�ن الفواعل المركزية الفلس�طينية ،كالس�لطة ومنظمة التحري�ر والفصائل

الفلس�طينية والمؤسس�ات الجماهيرية بعد إعادة إحيائها ،أن تدفع النضال الفلسطيني

حتى الذروة .إن االحتالل اإلس�رائيلي الراهن للضفة الغربية وقطاع غزة غير مكلف،
ب�ل مرب�ح .وم�ن الصعب تخي�ل الرض�وخ اإلس�رائيلي واالنس�حاب م�ن األراضي

الفلسطينية المحتلة سنة  ،1967من دون كسر هذه المعادلة.
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المالحق
2019  الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية سنة:1 الخريطة رقم

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/the_west_bank_including_east_
jerusalem_and_the_gaza_strip_jan_2019.pdf 

 المنطقة المتضررة من االستيطان في الخليل:2 الخريطة رقم

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/h2_fs_2018_v3_arabic_11_2.pdf

 قيود الوصول إلى الضفة الغربية:3 الخريطة رقم

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/westbank_a0_25_06_2020_final.
pdf 

 قيود الوصول إلى قطاع غزة:4 الخريطة رقم

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/gaza_access_and_movement_
october_2020.pdf

/ كانون األول، العنف المتصل بالمستوطنين في الضفة الغربية:5 الخريطة رقم
2018 ديسمبر

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/wb_thematic_3_0.pdf

