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دانيئيل دي مآلخ*

 الكيبوتسات وصراع السيطرة اليهودية على األرض: 

حرب 1967 كرافعة للنمو، عملية السالم كمسببة لألزمة 

ت
اال

مق

ُتثير فضول  فريدٌة  الكيبوتسية هي ظاهرٌة اجتماعيٌة  احلركة 

الباحثني منذ سنوات طويلة. وكان إسحاق طبينكني، الذي تولى 

بضع  تعاونية(  قرية  )كيبوتس:  املوحد«  »الكيبوتس  حركة  رئاسة 

عشرات من السنني، يحمل مفهومًا مبلورًا ومتكاماًل بشأن دورها 

وأهميتها. وكان يعتقد أّن »الكيبوتس هو جسم استيطاني. وطبقًا 

لتراتبية املزايا التي تشكل قيمته، حتتل هذه امليزة موقع الصدارة. 

إنها العالمة الفارقة األوضح له، التي ال وجود له بدونها« )طبنكني 

19٧4، 16(. وعرّف طبنكني ماهية االستيطان بأنها »االستيالء على 

مساحٍة من الطبيعة بغية العيش فيها« )طبنكني 196٧، أ، 160(. ولم 

يكن االستيطان في نظره حالة سكونية ثابتة وجامدة، بل سيرورة 

دائمة ومتواصلة: »قمنا، كحركة، من أجل توطني البالد باالستيطان 

اليهودي. توطينها، وليس اجللوس فيها« )طبنكني 1981، و، 105(. 

هل حقًا كان ثمة استيطان يهودي في صلبه االستيالء على 

الكيبوتسية؟ سأُحاول في  للحركة  األرض كعالمٍة مميزٍة واضحٍة 

هذه املقالة تبيان أن اجلواب عن هذا السؤال هو باإليجاب. التقلبات 

التغييرات  العام 196٧ تعكس  بعد  التي طرأت على هذه احلركة 

التي حصلت في آليات الدولة وأدواتها لتعزيز السيطرة اليهودية 

على األرض. مجريات حرب األيام الستة وعملية االستيطان التي 

تلتها كانتا، إلى حد بعيد، نتيجًة للنشاط السياسي الفعال الذي 

مارسته القيادة الكيبوتسية. وفي هذه االدعاءات خروج عن املألوف 

املتبع في األدبيات البحثية التي متايز، عادة، بني تاريخ الكيبوتس 

وتاريخ الصراع اليهودي- العربي. 

بني  املتبادلة  التأثيرات  ملجمل  إثباتًا جتريبيًا  هنا  أروم  لسُت 

تطور احلركة الكيبوتسية واالستيالء اليهودي على األرض، وإمنا  * كلية اإلدارة والسياسة اجلماهيرية، الكلية األكادميية »سبير«.
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عرض حاالت اختبارية تبرز فيها هذه العالقة بصورة خاصة، ثم 

فتح الباب أمام بحٍث إضافّي. وتتمثل قوة ادعاءاتي في انسجامها، 

بني  العالقة  حول  واألشمل  األوسع  البحث  في  اًل،  مكمِّ مدماكًا 

التطورات االجتماعية في إسرائيل، من جهة، واالستيطان والصراع 

اليهودي- الفلسطيني، من جهة أُخرى.1

يبدأ املقال ببحٍث نظريٍّ موجٍز عن احلركة الكيبوتسية ومشروع 

االستيطان اليهودي في البالد، ثم عرٍض تخطيطيٍّ لتطورهما 

السيرورات  بني  العالقة  فحص  ذلك  يلي  اخلمسينيات.  حتى 

السنوات وحتى حرب حزيران  تلك  بها احلركة منذ  التي مرّت 

196٧ ونتائجها، من اجتاهني اثنني: فحص منظور مؤسسات 

الدولة وعالقتها باحلركة الكيبوتسية، من جهة، وفحص منظور 

من  الرسمية،  السياسة  بلورة  ومحاوالتها  الكيبوتسية  احلركة 

جهة أُخرى. ثم أبنّي، تالياً، أن احلركة الكيبوتسية كانت متعلقة 

باملشروع االستيطاني في كال جانبي اخلط األخضر. واالزدهار 

الذي شهدته في السنوات بني 196٧ و 1980 كان مرتبطًا باجلهد 

االستيطان  خالل  من  الدولة  حدود  لتوسيع  آنذاك  ُبذل  الذي 

بعد،  فيما  بها  عصفت  التي  األزمة  أما  التعاوني.  الزراعي- 

إلى جانب عمليات اخلصخصة في الكيبوتسات، فقد جسدت 

إقصاءها إلى هوامش املشروع االستيطاني في أعقاب تطبيق 

اتفاقية السالم مع مصر، ثم إعادة فصل سوق العمل الفلسطيني 

عن إسرائيل، وهو ما تكرس ومتأسس في إطار اتفاقيات أوسلو. 

وفي اجلانب اآلخر، كان للحركة الكيبوتسية تأثير عميق على 

مسار الصراع على األرض واحلدود في الستينيات والسبعينيات. 

زعماء  خاصة  قادتها،  مارسه  الذي  السياسي  النشاط  وشّكل 

»الكيبوتس املوحد«، عاماًل مركزيًا في بلورة السياسة األمنية ما 

قبل 196٧، وفي تقرير مجريات احلرب، ثم في دفع االستيطان 

الذي كرس االحتالل الحقاً.  

خلفية نظرية وتاريخية 

تبلورت احلركة الكيبوتسية في بدايات عهد االنتداب البريطاني 

في البالد. وقد كانت لها، منذ بداية طريقها، ميزتان أساسيتان: 

األُولى أنها كانت احتاد كميونات )كومونة( قروية ومجموعات نشطت 

لتطبيق أفكار تعاونية، أُديرت بأمناط الدميقراطية املباشرة وطمحت 

إلى تشكيل منوذج ُيحتذى به في بناء مجتمع املستقبل. والثانية 

املجهود  في  فاعٍل  بدوٍر  استيطانيًة اضطلعت  كانت حركًة  أنها 

الصهيوني لتعزيز السيطرة اليهودية على األرض )بن أفرام 1986. 

نير 2008(. وكانت أفضلية الكيبوتسات من الناحية االستيطانية، 

قياسًا بأشكال االستيطان الزراعي األُخرى مثل »موشاف« )قرية 

بداية  منذ  وواضحًة  معروفًة  )مستعمرة(،  »موشافاه«  أو  زراعية( 

الطريق: أتاح إخالص أعضائها مواجهة وخوض حتدياٍت ومهماٍت 

ُملّحٍة وكثيرة املتطلبات لم يكن باإلمكان النهوض بها على قاعدة 

نير   .90  ،19٧5 )شبيرا  خاصة  فرديٍة  أرباٍح  جني  إلى  السعي 

2008(. وكانت نواقصها وسلبياتها، أيضاً، معروفًة وواضحة: في 

ل أعباء ديون كبيرة تطلّب  أوقات الضائقة، كانت متيل إلى حتمُّ

تسديُدها احلصوَل على معوناٍت ماليٍة من املؤسسات الصهيونية 

وحيال  هذا،  وفوق   .)Joint Palestine Survey Commission 1928(

متطلبات احلياة التعاونية، وجدت صعوبًة في حتقيق االستقرار 

قواها  وتعزيز  زيادة  إلى  دائمٍة،  فاحتاجت، بصورٍة  بني سكانها، 

البشرية )لندسهوط 1944، 61. نير 2008(.     

كانت احلركة الكيبوتسية، منذ الثالثينيات، منظمًة ضمن 

أربع منظمات ُقطرية.2 وميكن وصف العالقات بني هذه املنظمات 

بأنها كانت  )الهستدروت(  العمال  واملنظمة الصهيونية ونقابة 

املؤسسات  هذه  من  املنظمات  حصلت  فقد  تبادلية.  عالقات 

على تعهٍد مبسؤوليتها عن تأهيل وإعداد مرشحني للهجرة، ثم 

مرشحني للخدمة في »الناحال« )»الشبيبة الطالئعية احملاربة«(، 

 أروم هنا إثباتًا تجريبيًا لمجمل التأثيرات المتبادلة بين تطور الحركة 
ُ

لست

الكيبوتسية واالستيالء اليهودي على األرض، وإنما عرض حاالت اختبارية تبرز 

فيها هذه العالقة بصورة خاصة، ثم فتح الباب أمام بحٍث إضافّي. وتتمثل 

البحث األوسع واألشمل  ، في 
ً

ال ادعاءاتي في انسجامها، مدماكًا مكمِّ قوة 

حول العالقة بين التطورات االجتماعية في إسرائيل، من جهة، واالستيطان 

خرى.
ُ
والصراع اليهودي- الفلسطيني، من جهة أ
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أيضاً، في وقٍت الحق. وكان من شأن هذه املسؤولية أنها أتاحت 

الكيبوتسات وفرض  إلى  بقوة بشرية  الدفع  املنظمات  لرؤساء 

ُسلطتها عليها، فيما رّدت هي للقيادة الصهيونية بتجنيد أعضاء 

إقامة  مثل:  مختلفة،  مهمات  لتنفيذ  واملتواصل  الدائم  احلركة 

كيبوتسات أخرى جديدة، وتنظيم الهجرة واستيعابها، و«احتالل 

العمل« في املستعمرات، ومهمات أمنية متنوعة )روزوليو 1999، 

36- 46. دي مآلخ 2002(. وقد كان لتجند الكيبوتسات دور حيوي 

في تطوير اليشوف اليهودي وإنشاء دولة إسرائيل، ثم لبناء الدولة 

بعد قيامها )نير 2008(. وكان على رأس املنظمات الكيبوتسية، 

إجماالً، قيادة أوليغاركية ثابتة )شبيرا 2013(، استمدت قوتها 

في الكيبوتسات من سيطرتها املطلقة في كل ما يتعلق بتوزيع 

املوارد املادية، من جهة، ومن ضعف القيادات احمللية في كل 

واحد من الكيبوتسات، الناجم عن أمناط التناوب والدميقراطية 

املباشرة، من جهة أُخرى )دي مآلخ 2002(.3 وقد مّكنتها قوتها 

ومكانتها كممثلة للكيبوتسات جتاه اخلارج من العمل، بصورٍة 

حثيثٍة، في احللبة السياسية أيضا )نير 2008(. 

أيديولوجية  خالفات  الكيبوتسية  احلركة  أوساط  داخل  وبرزت 

د للمشروع الصهيوني  وسياسية، كان في مركزها التوتر بني التجنُّ

الواسع وبني ضرورة تنمية وتطوير حياة السكان في الكيبوتسات. 

وكانت هذه املسألة مرتبطة، أيضاً، مبسألة سلطة املنظمات القطرية 

على املجموعات السكانية في الكيبوتسات واحلجم املرغوب، عددياً، 

لهذه املجموعات. وفي هذا، دعت قيادة الكيبوتس املوحد، التي طرحت 

د  د واملوحَّ املوقف الصهيوني األكثر إحلاحاً، إلى اعتماد التنظيم املجنَّ

د بلداٍت كبيرًة ومتناميًة، ويعمل، على الدوام، في توسيع  الذي يوحِّ

االستيطان واستيعاب الهجرات اليهودية. في املقابل، أولى رؤساء 

بني  الداخلي  لإلمناء  أكبر  أهميًة  األُخرى  الكيبوتسية  املنظمات 

مجموعات سكانية محدودة احلجم أو »عضوية«. لكّن هذه الفوارق، 

التي تقلصت منذ الثالثينيات فصاعداً، كانت ال تزال باديًة بوضوٍح 

حتى بعد مرور خمسني عامًا )روزنر 1989(.  

بعد قيام الدولة، فقدت أفضلية الكيبوتسات األمنية من أهميتها، 

ولم تنجح، خالل فترة الهجرات اجلماهيرية، إال في استيعاب جزء 

ضئيل من املهاجرين الذي لم يكونوا في حاجٍة، بعد، إلى تأهيٍل 

مسبٍق قبل قدومهم إلى البالد. احتلت القرى الزراعية )املوشافيم( 

اليهودي  االستيطان  توسيع  جهود  في  املركزي  الصدارة  موقع 

)Schwartz 1999(، فيما دخلت الكيبوتسات في أزمٍة جديٍة، لكنها 

بقيت، على الرغم من هذا، العامل املركزي في ضمان أمن احلدود 

واستقرارها، نظرًا ألنها كانت الوحيدة القادرة على االستيطان في 

ظروٍف اقتصاديٍة وأمنيٍة قاسيٍة بشكٍل خاص. وقد متتعت احلركة 

الكيبوتسية بدعٍم متنوٍّع؛ سياسيٍّ وماليٍّ وبشرّي. ورغم املصاعب 

املتواصلة في عدد سكانها  الزيادة  واملتفاقمة، استمرت  املتزايدة 

حتى العام 195٧، خاصة بفضل استيعاب أعضاء خاليا »الناحال« 

املشاة اإلسرائيلي(  الطالئعية احملاربة- فرع من سالح  )الشبيبة 

وحركات شبابية أُخرى )نير 2008، 422- 438(. ويبحث املقال هنا 

في تطور احلركة الكيبوتسية خالل العقود التالية، خاصة بعد العام 

196٧، من خالل التركيز على موقعها في إطار مشروع االستيطان 

اليهودي في البالد. 

حظي الدور املركزي الذي لعبه االستيطان في تشكيل املجتمع 

اإلسرائيلي وبلورته باالعتراف والتقدير منذ بداية الطريق. ففي مؤلفه 

الكالسيكي عنه، ساوى نوح آيزنشتات املجتمع اإلسرائيلي مبجتمعات 

استيطانية أُخرى، خاصة الواليات املتحدة والدومينيونات البريطانية 

الوظيفي الذي وضعه  التحليل  أبرز  )آيزنشتات 196٧، 354(. وقد 

الثوري  األيديولوجي  الدافع  وأهمية  دور  نهجه  ومكملو  آيزنشتات 

الصهيوني في تشكيل املجتمع اإلسرائيلي وبلورته في مقابل الطابع 

التقليدي للسكان للعرب )آيزنشتات 196٧. هروفيتس وليسك 19٧٧(. 

وكانت أفضلية الكيبوتسات من الناحية االستيطانية، قياسًا بأشكال 

»موشافاه«  أو  زراعية(  )قرية  »موشاف«  مثل  خرى 
ُ
األ الزراعي  االستيطان 

أعضائها  إخالص  أتاح  الطريق:  بداية  منذ   
ً

وواضحة  
ً

معروفة )مستعمرة(، 

يكن  لم  المتطلبات  وكثيرة  ُملّحٍة  ومهماٍت  تحدياٍت  وخوض  مواجهة 

باإلمكان النهوض بها على قاعدة السعي إلى جني أرباٍح فرديٍة خاصة )شبيرا 

1975، 90. نير 2008(.
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أما البحث االجتماعي النقدي للصهيونية، الذي تطوَّر في البالد منذ 

أوائل الثمانينيات، فساوى بني إسرائيل وتلك املجتمعات الكولونيالية. 

ومع ذلك، فقد وضع في مركز التحليل الصراَع االقتصادي والسياسي 

بني اليهود والفلسطينيني، الذي نشأ على خلفية الطابع االستثنائي 

الفريد لالستيطان اليهودي.4 هكذا، مثالً، ربط غرشون شفير احتدام 

الصراع في فترة الهجرة الثانية بالتطبيق الكامل ملبدأ »احتالل العمل« 

في دغانيا ومستوطنات أُخرى وبالقيود التي ُفرضت على تشغيل عرٍب 

في أراٍض مبلكيٍة يهودية )Shafir 1989(. وشددت األبحاث النقدية ملشروع 

االستيطان اليهودي ما بعد 1948 على حقيقة أن واضعي السياسة 

لم يعتبروا إنشاء الدولة جتسيدًا إلمتام املشروع، وإمنا رافعة لتعزيزه. 

وتعميق  تكريس  أجل  من  هذا  يومنا  حتى  الدولة  تعمل  ذلك،  وعلى 

السيطرة اليهودية على األرض، سواء في »املناطق احلدودية املفتوحة«، 

في املناطق احملتلة، أو في »املناطق احلدودية الداخلية«، أي املناطق 

السيادية ضمن حدود الدولة، مثل: النقب واجلليل، التي يعتبر صناع 

السياسة أن نسبة العرب الفلسطينيني فيها أعلى من املرغوب فيها 

بتحليل  االدعاءات  هذه  حظيت  وقد   .)2010 تسفاديا   .1993 )شفير 

شامل ضمن أبحاث جغرافية- سياسية وصفت دولة إسرائيل بأنها 

دولة إثنوقراطية استيطانية، وبّينت أن أعمال التهويد التي تعتمدها إمنا 

تقوم بعملية التنضيد االجتماعي بني املجموعات السكانية املختلفة في 

إسرائيل/ فلسطني.5 وقد تطور في خارج إسرائيل، مؤخراً، منحى أكثر 

نقدية جتاه الصهيونية يّدعي أّن طابعها احلصري بكونها استعمارًا 

السكان  بطرد  في جوهره،  منوٌط،   )settler colonialism( استيطانيًا 

.)Wolfe 2006; Veracini 2011( األصليني

متعددة  رؤيٍة  تكوين  في  إليها  أشرت  التي  املؤلفات  وُتسهم 

اجلوانب ومتنوعٍة ملشروع االستيطان اليهودي. ومع ذلك، تعرض هذه 

املؤلفات هذا املشروع كأنه أُدير وُنّفذ في مساٍر معروٍف مسبقًا تأثر، 

على األكثر، بسيرورات خارجية ومصالح شخصية فردية. ولم حتَظ 

الصراعات التنظيمية والسياسية حول أهداف االستيطان بتحليٍل 

يتم  لم  فيما  فقط،6  قليلٍة  حاالٍت  في  إال  منهجيٍّ  سيوسيولوجيٍّ 

فحص ضلوع احلركة الكيبوتسية في هذه الصراعات في فترة ما 

بعد قيام الدولة، إطالقاً. ويجسد هذا النقص مشكلًة أكبر وأوسع 

في مجال األبحاث االجتماعية حول الكيبوتس- الفصل بينه وبني 

مسألة االستيطان االستعماري وتطور الصراع اليهودي- العربي.  

مسألة دور الكيبوتس في الصراع ُطرحت للبحث السيوسيولوجي 

غرشون شفير  أجراه  الذي  البحث  في  عامًا  عشرين  من  أكثر  قبل 

)Shafir 1989(، وبنّي من خالله أّن مبدأ العمل الذاتي، الذي كان ُيعتبر 

عماد الكينونة الكيبوتسية، قد تطور خالل العهد العثماني في دغانيا 

وبني مجموعات أُخرى كجزٍء من اجلهد العام إلقصاء الفلسطينيني عن 

سوق العمل الزراعي ولضمان السيطرة اليهودية على األرض. وعلى 

ضوء التجربة التي تراكمت خالل تلك الفترة، أّيدت املنظمة الصهيونية 

مبدأ العمل الذاتي حتى بعد تأسيس االنتداب، وُأقيمت على أراضي 

عشرات  ليسرائيل«(  كييمت  )»كيرن  اليهودي«  القومي  »الصندوق 

الكيبوتسات واملوشافيم التي لم تشّغل عمااًل عرباً. وبفضل الطابع 

اجلماعي لالقتصاد الكيبوتسّي، متتعت الكيبوتسات بأفضليٍة أمنيٍة 

على املوشافيم، فحظيت باعتراٍف ودعٍم متزايدين كلما احتدم الصراع 

اليهودي- الفلسطيني. »الكيبوتس، يقول شفير، هو التجسيد األوضح 

الستراتيجية احتالل األرض واحتالل العمل التي اعتمدها املستوطنون 

العاملون في أرض إسرائيل«) شفير 1993، 112(.   

في األبحاث التي عاجلت فترة ما بعد قيام الدولة، ميكن حتديد 

توجهني اثنني مختلفني بشأن ادعاء شفير حول دور الكيبوتس في 

الصراع على السيطرة اليهودية على األرض. فالباحثون النقديون 

حيال االستيطان اليهودي تعاملوا مع هذا الدور باعتباره حقيقة 

معروفة،٧ وفي املقابل، لم حتظ هذه املسألة بأّي بحٍث منهجيٍّ بني 

أوساط باحثي الكيبوتس املعروفني الذين تركزوا في بحث الكيبوتس 

ر في البالد منذ  أما البحث االجتماعي النقدي للصهيونية، الذي تطوَّ

أوائل الثمانينيات، فساوى بين إسرائيل وتلك المجتمعات الكولونيالية. 

ومع ذلك، فقد وضع في مركز التحليل الصراَع االقتصادي والسياسي بين 

اليهود والفلسطينيين، الذي نشأ على خلفية الطابع االستثنائي الفريد 

، ربط غرشون شفير احتدام الصراع في 
ً
لالستيطان اليهودي. هكذا، مثال

الكامل لمبدأ »احتالل العمل« في دغانيا  الثانية بالتطبيق  فترة الهجرة 

خرى.
ُ
ومستوطنات أ
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بوصفه مجموعًة تعاونيًة، ولم يتطرقوا إال ملامًا إلى طابع احلركة 

الكيبوتسية االستيطاني وإلى دورها في منع تشغيل العرب في 

الزراعة وإلى ضلوع قادتها في بلورة سياسة إسرائيل اإلقليمية.8 وقد 

برز هذا امليل بوجٍه خاصٍّ في األبحاث حول فترة ما بعد 196٧، التي 

ورد فيها ذكر النشاط االستيطاني الكيبوتسّي في سياق احلديث 

عن إخفاقاته فقط.9 وهو متربٌط، إلى حدٍّ ما، باجلهد البحثي القليل 

حول نشاط املنظمات الكيبوتسية القطرية )رزوزليو 1999، 1٧- 20. 

شبيرا 2013(. ومع هذا، فحتى في املؤلفات التي أولت نشاط هذه 

املنظمات اهتمامًا ملحوظاً، بقي االستيطان موضوعًا هامشّيًا فيما 

لم يحَظ الصراع اليهودي- العربي بأي ذكر على اإلطالق، تقريباً.10  

أود، في هذه املقالة، فتح كوٍة للتجسير على الفصل، أو القطيعة، 

بني األبحاث حول تطور احلركة الكيبوتسية بعد العام 196٧ واألبحاث 

حول الصراع اليهودي- الفلسطيني. 

نقطة انطالقنا في هذا املبحث هي أن الطابع التعاوني للحركة 

في  أفضليتها  خلفية  على  الدولة  من  بدعٍم  حظي  الكيبوتسية 

تقليص  في  ومساهمتها  واالقتصادية  األمنية  املصاعب  مواجهة 

عدد الفلسطينيني العاملني في الزراعة.11

وعلى هذا، فقد كانت لدى القيادة الكيبوتسية مصلحٌة بنيويٌة 

في توسيع وزيادة إمكانيات االستيطان الزراعي املرتكز إلى »العمل 

التحليل  ويتمحور  النائية.  األطراف  املناطق  في  خاصًة  الذاتي«، 

العربي،  اليهودي-  الصراع  في  مفتاحية  أحداث  ثالثة  حول  هنا 

كان لكلٍّ منها تأثيراٌت مختلفة على هذه اإلمكانيات: حرب األيام 

الستة )حزيران 196٧( واتفاقية السالم مع مصر واتفاقيات أوسلو. 

ويستند وضع هذه األحداث الثالثة في مركز البحث والتحليل، من 

الوجهة املنهجية، إلى رؤية وليام سيويل بأّن علينا السعي نحو 

»سوسيولوجيا غنيٍة باألحداث« تفرد اهتمامًا خاّصًا لنقاط التحول 

  .)Sewell 2005( في تطور السيرورات االجتماعية

تأثير صراع السيطرة على األرض على
الحركة الكيبوتسية

التعافي في أعقاب حرب األيام الستة )1967- 1980(

شّكل العقد الذي سبق حرب حزيران 196٧ فترًة معقدًة وأزموّيًة 

بالنسبة للحركة الكيبوتسية التي وجدت صعوبًة جمًة في التأقلم 

انطالق  مع  اخلمسينيات،  أواخر  وفي  احلدود.  استقرار  حلالة 

استولت  التي  الزراعية  األراضي  الحتياطي  األولي  االستخدام 

عليها الدولة إبان العام 1948، توقفت كلياً، تقريباً، أعمال إنشاء 

مستوطنات جديدة. توقفت الزيادة في عدد سكان الكيبوتسات، بل 

تقلص العدد وشهد الوضع املالي في الكيبوتسات تدهورًا ملحوظًا 

)روزوليو 1999، 90. حكيم 2009، 9٧- 99(. وفي العام 195٧، قامت 

حتقيق  في  الكيبوتسات  مساهمة  مدى  أدركت  التي  احلكومة، 

السيطرة اليهودية على األرض وتخوفت من انخراط عمال عرب في 

العمل الزراعي، بتعيني جلنٍة شعبيٍة برئاسة محافظ »بنك إسرائيل« 

مقترحاٍت  لوضع  هوروفيتس  دافيد  إسرائيل(  في  املركزي  )البنك 

وتوصياٍت بشأن السبل الكفيلة بتحسني ربحية القطاع الزراعي. 

وقد دعت هذه اللجنة في توصياتها إلى تسوية ديون املستوطنني 

)الكيبوتسات واملوشافيم(، وتعزيز الرقابة عليهم، واعتماد اعتبارات 

اجلدوى االقتصادية والتخصيص املدروس للحصص اإلنتاجية )جلنة 

هروروفيتس 1960(. وفي بداية الستينيات، أثمر تطبيق التوصيات 

بتحسني ربحية الزراعة بلوَغ الكيبوتسات حالًة من االستقرار املالي 

وتقليصًا جدّيًا في تشغيل عمال أجيرين في هذا القطاع.12 وفي 

املجال الدميغرافي، أيضاً، مت جلم األزمة الكيبوتسية، وفي العام 

196٧، بلغ عدد السكان في مجمعات احلركة الكيبوتسية 82.000 

نسمة، ما يعادل، بل يفوق، عددهم قبل ذلك بعشر سنوات )80.000(، 

رغم أّن عدد الكيبوتسات بقي على حاله ولم يتغير إطالقاً، تقريباً، 

في   
ٌ

بنيوية  
ٌ

مصلحة الكيبوتسية  القيادة  لدى  كانت  فقد  هذا،  وعلى 

الذاتي«،  »العمل  إلى  المرتكز  الزراعي  االستيطان  إمكانيات  وزيادة  توسيع 

 في المناطق األطراف النائية. ويتمحور التحليل هنا حول ثالثة أحداث 
ً

خاصة

 مختلفة على 
ٌ

 منها تأثيرات
ٍّ

مفتاحية في الصراع اليهودي- العربي، كان لكل

هذه اإلمكانيات: حرب األيام الستة )حزيران 1967( واتفاقية السالم مع مصر 

واتفاقيات أوسلو. 
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خالل العقد املذكور. الرسم البياني رقم 1، الذي يعرض معطياٍت 

عن عدد الكيبوتسات وعدد السكان فيها في الفترة بعد قيام الدولة، 

ُيجسد منحى االستقرار.13

الرسم البياني رقم 1: تغييرات في عدد الكيبوتسات وفي 

عدد سكانها في فترة ما بعد قيام الدولة
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عدد الكيبوتسات 

)احملور األيسر(

عدد سكان الكيبوتسات 

)احملور األمين(

املصدر: كتاب اإلحصاي السنوي اإلسرائيلي. تعديالت حسب هنري نير )2008، 60٧(

بداية  في  الكيبوتسات  في  اخلطيرة  األزمة  جلم  من  الرغم  على 

الستينيات، بقي ميزان الهجرة سلبيًا حتى العام 196٧، ولم يتحقق 

االستقرار في عدد السكان إال نتيجة حتويل عدٍد من أبناء الكيبوتسات 

الفترة  تلك  إلى أعضاء جدد )بافني 2004(. وكان ثمة من الحظ في 

ظاهرة االنتقائية السلبية بني السكان ومياًل للهجرة لدى األكثر كفاءًة 

من بينهم )Bettelheim 1969, 28(. وحيال مصاعب احلركة في إيصال 

الكيبوتسات الصغيرة إلى حالٍة من االستقرار وفي إقامة كيبوتسات 

ر االستقرار في تلك الفترة بكونه جموداً، وعّبر العديد عن  جديدة، ُفسِّ

  .)Ben-David 1964( القلق على مستقبل هذه الكيبوتسات

استولت إسرائيل في حرب األيام الستة على مساحاٍت إضافيٍة 

أُخرى من األراضي، وتهيأت فرص جديدة للتوسع اإلقليمي الثابت. 

وعملت احلكومة اإلسرائيلية، برئاسة حزب »العمل«، على استغالل 

هذه الفرص وحتقيقها من خالل االستيطان في املناطق احملتلة، إذ 

تركز املجهود االستيطاني في إقامة كيبوتسات وموشافيم جديدة 

نسبّياً.  واسعٍة،  أراٍض  على  السيطرة  تكريس  على  قادرًة  كانت 

وكما سُأبني الحقاً، متثلت النتيجة في إجناز انتعاٍش دراماتيكيٍّ 

يكن  لم  ودميغرافيٍّ  اقتصاديٍّ  وازدهاٍر  الكيبوتسية  احلركة  في 

يتوقعهما أحٌد قبل احلرب. خالل السنوات 196٧- 19٧٧، ُأقيمت 

في هضبة اجلوالن وغور األردن و«غوش عتصيون« وسيناء ومشارف 

رفح 19 كيبوتسًا و12 موشافًا تعاونيًا و31 موشاَف ُعمال )أدموني 

كمراكز  طريقها  اجلديدة  املستوطنات  هذه  غالبية  وبدأت   .)1992

ـ«الناحال« )الشبيبة الطالئعية احملاربة(، ومن أجل تعزيزها  تابعٍة ل

وترسيخها، متت زيادة عدد املجندين لهذا اللواء، وُخصص جزٌء من 

خدمتهم العسكرية للتواجد في الكيبوتس. وقد ساهم هذا التوسع 

في تنامي الكيبوتسات من الناحية الدميغرافية. 

الكيبوتسات: بداية مَقّنعة لالستيالء على االرض.
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أُخرى  إضافية  وموشافيم  كيبوتسات  إلقامة  املتجددة  اجلهود 

وتعزيزها أحدثت انعطافًة بعيدة األثر في سياسة إسرائيل الزراعية. 

موجهًة  السياسة  هذه  كانت   ،196٧ حرب  سبق  الذي  العقد  ففي 

االقتصادية.  اجلدوى  اعتبارات  أهمية  وإعالء  اإلنتاج  سقف  لتحديد 

شهدت  فقد  فصاعداً،   19٧0 العام  منذ  خصوصًا  احلرب،  بعد  أما 

هذه السياسة انقالبًا بتوجيه اجلهود، مرًة أُخرى، نحو زيادة اإلنتاج 

على حساب ربحية االقتصاد القومي.14 وفي السنوات 196٧- 1980، 

تضاعف الدعم للزراعة أربع مرات، بالقيمة احلقيقية، وتضاعفت مرتني 

حصته من الناجت الزراعي من 40% إلى 80% )دي مآلخ 2002(. وقد 

كانت هذه زيادًة كبيرًة والفتًة بشكٍل خاصٍّ حيال حقيقة حتسن أوضاع 

املستوطنني املالية في تلك الفترة، إذ كان التضخم املالي املتفاقم قد 

شطب، كليًا تقريباً، الديون الباهظة التي كانت قد تراكمت عليهم خالل 

عقود سابقة )غولدشميت 1982. شفارتس 1995(.

لالستيطان  املتزايد  االقتصادي  للدعم  الدوافع  أحد  متثل 

التعاوني، كما يبدو، في التخوف من تشغيل عمال فلسطينيني في 

الزراعة. وقد تعزز هذا التخوف في أعقاب دمج سكان املناطق احملتلة 

في االقتصاد اإلسرائيلي. وفي العام 1968، انطلقت جهود تشريعية 

رمت إلى منع هذا التشغيل، لكنها لم تكتمل، فيما جنحت املنظمات 

الكيبوتسية القطرية في منع حصول أي زيادة جدية في تشغيل 

عمال أجيرين في الزراعة )تسور 19٧9 - 1986، د، 325(. أما في 

املوشافيم، في املقابل، فقد كان تشغيل الفلسطينيني أوسع بكثير. 

وفي محاولٍة ملواجهة هذه الظاهرة، ُأقرت في السبعينيات أوامر 

جديدة عزّزت من قدرة اجلمعيات التعاونية على مراقبة أعضائها 

)أدموني 1992، 112- 114. شفارتس 1995، ٧8(. وفي موازاة ذلك، 

للزراعة في حتقيق مستوى معيشيٍّ  املعونات احلكومية  ساعدت 

أفضل، نسبياً، بني املستوطنني على أساس العمل الذاتّي أيضاً.  

رأت البنوك في الدعم السخي للزراعة التزامًا من جانب الدولة 

مبنع إفالس املوشافيم والكيبوتسات، وكانت النتيجة أنها زادت بصورٍة 

دراماتيكيٍة حادٍة حجم االعتمادات املالية املمنوحة للزراعة، ابتداًء من 

النصف الثاني من السبعينيات )زوسمان وآخرون 1990. شفارتس 

الكيبوتسية  املنظمات  بني  وثيٍق  تعاوٍن  إلى  أفضى  ما   15،)1995

القطرية والبنوك. فقد استعانت البنوك بهذه املنظمات لتجاوز الرقابة 

احلكومية على أنشطتها وااللتفاف عليها، وللدفع نحو تعزيز النمو 

املالي في االقتصاد )جلنة بيسكي 1986، 85- 103؛ روزوليو 1999(، 

أسهم  في  طائلة  مبالغ  جانبها  من  الكيبوتسات  استثمرت  فيما 

البنوك أدرّت عليها في السنوات 198٧- 1983 أرباحًا بنسبٍة بلغت 

نحو 20% سنويًا بالقيمة احلقيقية )جلنة بيسكي 1986، 225(. وعلى 

ٌن كبيٌر وحادٌّ في أوضاعها املالية، حتى أنها  هذه اخللفية، طرأ حتسُّ

جنحت، للمرة األولى في تاريخها، في جمع رأسماٍل ذاتيٍّ كبيٍر )حكيم 

2009(. الرسم البياني رقم 2 يعرض معطياٍت عن هذا التجميع، نقاًل 

عن البحث التفصيلي الذي أجراه ران حكيم )2005(.16 

الرسم البياني رقم 2: رأس املال الذاتي في الكيبوتس، 

متوسط 1948- 1994 
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املصدر: حكيم 2005 

خرى وتعزيزها 
ُ
الجهود المتجددة إلقامة كيبوتسات وموشافيم إضافية أ

 بعيدة األثر في سياسة إسرائيل الزراعية. ففي العقد الذي 
ً

أحدثت انعطافة

 لتحديد سقف اإلنتاج وإعالء 
ً

سبق حرب 1967، كانت هذه السياسة موجهة

أهمية اعتبارات الجدوى االقتصادية. أما بعد الحرب، خصوصًا منذ العام 1970 

خرى، نحو 
ُ
 أ

ً
فصاعدًا، فقد شهدت هذه السياسة انقالبًا بتوجيه الجهود، مرة

زيادة اإلنتاج على حساب ربحية االقتصاد القومي.
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الكيبوتسات أدى  املالي في  الوضع  الذي طرأ على  التحسن 

في السبعينيات إلى ارتفاٍع ملحوٍظ في مستوى معيشة أعضائها 

منها.  الهجرة  وتقليص  آخرين  أعضاء  واستيعاب   )2009 )حكيم 

وتبدل اجلمود في عدد السكان بزيادة سريعة، من 82.000 نسمة 

في العام 196٧ إلى 110.000 في العام 1980 )نير 2008، انظروا 

الرسم البياني رقم 1(. وجتسدت الوجهات اإليجابية في هذه الفترة، 

أيضاً، في غياب االنتقائية السلبية بني أبناء الكيبوتس، فيما تساوى 

الباقني من حيث رأس املال البشري )نتان وآخرون  املغادرون مع 

1981(. وهكذا، فقد أدت انطالقة االستيطان التي تلت االحتالل إلى 

انتعاٍش اقتصاديٍّ ودميغرافيٍّ في احلركة الكيبوتسية.

وبّشر صعود الليكود إلى سدة احلكم في العام 19٧٧ بتغييٍر 

في  االستيطان  سياسة  وفي  اإلسرائيلية  اإلقليمية  املطامح  في 

املناطق. وخالل املفاوضات مع مصر، وافقت احلكومة اإلسرائيلية 

على االنسحاب حتى احلدود الدولية وإخالء سيناء، مبا في ذلك 

املستوطنات في مشارف رفح، التي كانت في معظمها موشافيم 

طموح  مع  تعاطفًا  الليكود  حكومة  أبدت  ذلك،  ومع  وكيبوتسات. 

عناصر مختلفة لالستيطان في مناطق محتلة لم تكن تتوفر فيها 

أراٍض زراعية تسمح بإقامة كيبوتسات أو موشافيم. وكان أبرز تلك 

املناطق في الضفة الغربية في منطقة »ظهر اجلبل« )هي املنطقة 

من  الشرق  إلى  الواقعة  التالل  وفي  نابلس(  جبال  من  الشرقية 

القطاع الساحلي )»على ُبعد خمس دقائق من مدينة كفار سابا«(. 

وقد تبنت احلكومة اجلديدة، أيضاً، أيديولوجية ليبرالية أولت أهميًة 

كبيرًة ملسؤولية الفرد عن عمله ومعيشته. وتبعًا لهذا، عملت بصورٍة 

تدريجيٍة على إزالة العوائق والقيود القانونية واإلدارية التي أعاقت، 

حتى ذلك الوقت، إقامة مستوطنات ذات طابٍع مرٍن ميكن أن تتالءم 

مع تطلعات املستوطنني الفردية وتلبيها )أفلبوم ونيومان 1989(. 

ورغم هذا كله، ظل التغيير الفعلي في أمناط االستيطان محدودًا 

طوال السنوات الثالث األُولى من حكم الليكود. ففي منطقة »ظهر 

اجلبل« تأجلت إقامة مستوطنات جديدة حيال املفاوضات السياسية 

التي كانت جاريًة آنذاك ونشوب خالفات في الرأي داخل احلكومة 

واستمرار اإلجراءات القانونية املعقدة في تسجيل أراض إضافية 

أُخرى كـ »أراضي دولة« )إلدار وزرطال 2004؛ Gordon 2008(. أما 

في اجلليل، فقد تأجلت إقامة مستوطنات غير تعاونية جراء عقبات 

وترددات من جانب الوكالة اليهودية )أفلبوم ونيومان 1989، 30(. 

بل  التعاونية،  املستوطنات  إنشاء  انطالقة  تواصلت  املقابل،  وفي 

بني  أُنشئت  أُخرى،  مستوطنات  جانب  فإلى  وتسارعت.  توسعت 

السنوات 19٧8- 1980 كيبوتسات جديدة في اجلليل والنقب وغور 

األردن، كما مت توطني كيبوتٍس إضافيٍّ آخر في مشارف رفح )نير 

2008، 543- 544، وانظروا الرسم البياني رقم 1(. وعلى خلفية هذه 

ن في وضع احلركة الكيبوتسية املالي،  االنطالقة، استمر التحسُّ

وبلغ جناحها في هذا املجال ذروته في العام 1980 في عهد حكم 

الليكود حتديداً.

األزمة في أعقاب تطبيق اتفاقية السالم مع مصر 
)1990 -1981(

أّن  بيد  ما،  حدٍّ  إلى  عشوائية  نقطة  هي  حتول  نقطة  كل 

العامني 1980- 1981 مّثال تغييرًا جوهريًا بعيد األثر في النشاط 

االستيطاني اإلسرائيلي )أفلبوم ونيومان 1989، 32(. ففي العامني 

والبيروقراطية  والقانونية  السياسية  العوائق  أُزيلت  املذكورين، 

تعاونية،  غير  مستوطناٍت  وتعزيز  إنشاء  أعاقت  التي  األخيرة 

وسمحت احلكومة، للمرة األولى، ببناء مستوطناٍت جديدٍة على 

التي  اجلديدة  املبادرة  بعد،  فيما  وحملت،  بيتك«.  »ابِن  طريقة 

أطلقتها الدولة للتوطني املكثف في الضفة الغربية اسم »خطة 

ثة  املائة ألف« )هناك، 48(، وعّبرت عن الرؤية االستيطانية احملدَّ

في  بتغييٍر   1977 العام  في  الحكم  سدة  إلى  الليكود  صعود  ر 
ّ

وبش

المطامح اإلقليمية اإلسرائيلية وفي سياسة االستيطان في المناطق. وخالل 

حتى  االنسحاب  على  اإلسرائيلية  الحكومة  وافقت  مصر،  مع  المفاوضات 

الحدود الدولية وإخالء سيناء، بما في ذلك المستوطنات في مشارف رفح، 

التي كانت في معظمها موشافيم وكيبوتسات. ومع ذلك، أبدت حكومة 

الليكود تعاطفًا مع طموح عناصر مختلفة لالستيطان في مناطق محتلة 

لم تكن تتوفر فيها أراٍض زراعية تسمح بإقامة كيبوتسات أو موشافيم.
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التي تبلورت كعبرة من إخالء املستوطنات في سيناء ومشارف 

رفح. واعُتبرت الزيادة الكبيرة في عدد سكان املستوطنات ضرورًة 

حيويًة لتكريس السيطرة على املناطق، سويًة مع ترسيخ االعتقاد 

بأن املناطق املتاحة للتوسع اإلقليمي بواسطة فالحة األراضي 

االستيطان  مكانة  تراجعت  الرؤية،  هذه  وبتأثير  جداً.  محدودة 

املتمثل بالكيبوتسات واملوشافيم وأهميته. 

تطورت  التي  املتنوعة،  اجلديدة  االستيطان  أشكال  وجتّمعت 

في أواخر السبعينيات ضمن سيرورٍة من التجريب واخلطأ، في 

بداية الثمانينات في منوذٍج جديد: »االستيطان اجلماهيري«. ففي 

املستوطنات من هذا الصنف، ُمنحت مجموعة املؤسسني حق اختيار 

املستوطنني اجلدد املنضمني إلى املستوطنة، ما أتاح احملافظة على 

- ثقافيٍّ في بعض احلاالت أيضاً. ومقابل  ، بل إثنيٍّ جتانٍس قوميٍّ

ذلك، لم ُتفرَض أيُّ قيود على مصادر رزق املستوطنني في املستوطنة 

اجلماهيرية. كانوا معفيني، إذاً، من قيود التشارك أو التعاون التي 

مّيزت الكيبوتسات واملوشافيم. وبهذا، أُزيل العائق املركزي أمام زيادة 

عدد السكان القرويني. وفي األعوام 1981- 1984، ُأقيمت عشرات 

املستوطنات اجلماهيرية في »ظهر اجلبل« وفي اجلليل وفي جانبي 

»اخلط األخضر«. ووفقًا ملا كان متبعاً، فقد مت إنشاء هذه املستوطنات 

في املناطق النائية، البعيدة عن مركز البالد، حتت رعاية املنظمة 

الصهيونية والوكالة اليهودية. أما في املناطق األُخرى، التي كان 

فيها طلٌب أكبر على الشقق السكنية، فقد ُعهد بإقامة املستوطنات 

إلى مبادرين مستقلني أو إلى وزارة البناء واإلسكان )أفلبوم ونيومان 

Shafir 1984 .1989(. وهكذا، شكلت انطالقة إنشاء املستوطنات 

الصراع على  تاريخ  إذأً، حتواًل دراماتيكيًا حادًا في  اجلماهيرية، 

السيطرة اليهودية على األرض: بعد عشرات السنوات من احتالل 

االستيطان التعاوني مركز الصدارة في هذا الصراع، انتقلت األولوية 

إلى شكٍل استيطانيٍّ آخر.   

التحول االستيطاني في العامني 1980 و1981 انعكس بصورٍة 

فوريٍة في السياسة االقتصادية احلكومية في القطاع الزراعي. وعلى 

خلفية التراجع في دوره وأهميته في مساعي السيطرة اليهودية على 

األرض، تقلص أيضًا الدعم احلكومي لهذا القطاع بصورٍة حادة. 

ودلت اخلطة اخلمسية التي نشرتها وزارة الزراعة في مطلع العام 

1980 على أّن النظرة األساسية لدى واضعي السياسة في الوزارة 

بقيت على حالها دون أي تغيير. فاألهداف املركزية التي مّت التأكيد 

عليها في تلك اخلطة متثلت في زيادة اإلنتاج الزراعي وزيادة التصدير 

واحملافظة على »العمل الذاتي«. أما مسألة اجلدوى االقتصادية، فلم 

حتَظ بأّي ذكٍر على اإلطالق )سلطة تطوير وتخطيط الزراعة 1980(. 

خذت، بعد وقٍت قصيٍر، جملٌة من اإلجراءات التي  ومع ذلك، فقد اتُّ

أجهضت تطبيق هذه اخلطة وسببت أضرارًا جسيمة للكيبوتسات 

واملوشافيم، ومنها إلغاء تسوية صناديق التقاعد مع »شركة العمال« 

في العام 1980، وهي التي شكلت أحد املرّكبات املهمة في تطوير 

الصناعات الكيبوتسية )بروم 1986(. وكان اإلجراء األكثر أهميًة الذي 

خذ في تلك السنة ربط االعتمادات املالية املمنوحة للمستوطنني  اتُّ

االعتمادات  حجم  واصل  فقد   .)1995 )شفارتس  األسعار  بجدول 

املالية االزدياد خالل النصف األول من ذاك العقد، نظرًا ألّن البنوك، 

كما الكيبوتسات واملوشافيم أيضاً، لم تكن قد استوعبت، بعد، أّن 

تقليص الدعم احلكومي للمزارعني يعبر عن نهٍج جديٍد بعيد املدى، 

ويندرج في إطاره )هناك، ٧3- ٧6(. وفي نظرٍة إلى الوراء، من الواضح 

ّي في تلك السنوات كّبد الكيبوتسات أضرارًا فادحة،  أّن االنفراج املال

وهي التي استغلت جزءًا كبيرًا من التمويل إلنشاء كيبوتساٍت جديدٍة 

لم تعد احلكومة متحمسًة لها، على األقل، فيما رصدت جزءًا آخر 

الستثماراٍت إنتاجيٍة لم يتّم فحص جدواها االقتصادية بصورٍة كافية 

لتوسيع بناء الشقق السكنية ولزيادة االستهالك في الكيبوتسات. 

وكانت النتيجة أّن ديون الكيبوتسات ازدادت بصورة كبيرة وحادة منذ 

 
ً
تحوال  ،

ً
إذأ الجماهيرية،  المستوطنات  إنشاء  انطالقة  شكلت  وهكذا، 

دراماتيكيًا حادًا في تاريخ الصراع على السيطرة اليهودية على األرض: بعد 

هذا  في  الصدارة  مركز  التعاوني  االستيطان  احتالل  من  السنوات  عشرات 

الصراع، انتقلت األولوية إلى شكٍل استيطانيٍّ آخر.   
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العام 1981، فيما تآكل رأس املال الذاتي الذي راكمته خالل سنوات 

قليلة )روزوليو 1999. حكيم 2009(. الرسم البياني رقم 2 ُيبنّي هذا 

التطور. ولهذا، شّكل العام 1981 نقطة التحول املركزية، ليس فقط في 

سياسة االستيطان، وإمنا أيضًا في وضع احلركة الكيبوتسية املالي 

بصورٍة عامة. فبعد أكثر من عقٍد من النمو واالزدهار االقتصاديني، 

بدأت الكيبوتسات بالتدهور واالنزالق نحو أزمٍة حادة. 

ّي في  وحصل تفاقٌم إضافيٌّ آخر في وضع الكيبوتسات املال

العام 1985، في أعقاب »خطة االستقرار االقتصادي« التي تبنتها 

»حكومة الوحدة الوطنية« برئاسة شمعون بيرس من حزب »العمل«. 

فقد مّت تقليص مخصصات الدعم احلكومي املالي للزراعة وفرض 

قيود مشددة على االعتمادات املالية املمنوحة لها، ما أدى إلى رفع 

الفائدة احلقيقية بنسبة عشراٍت باملائة في السنة. وخالل  نسبة 

السنوات األربع التالية، ازدادت مصروفات الكيبوتسات على التمويل 

)متويل الفوائد البنكية على االعتمادات املالية( إلى نسبٍة ُتضاهي 

ُثلث مجمل إنتاجها، ما أدى إلى مضاعفة الدين املُستَحّق عليها، 

الذي كان مرتفعًا أصاًل منذ بداية تلك الفترة )روزوليو 1999. حكيم 

2009، 141- 143(. وتبدلت الزيادة السكانية، التي ميزت احلركة 

الكيبوتسية منذ العام 1968، بتقلصها في أواخر الثمانينيات، وهو 

ما لم ينجح في جلمه أيضًا استيعاب سكاٍن من غير األعضاء في 

احلركة الكيبوتسية )انظروا الرسم البياني رقم 1(. وقد كان التطور 

الدميغرافي في تلك الفترة خطيرًا بشكل خاص، ألن الهبوط في عدد 

األعضاء متيز بانتقائيٍة سلبيٍة بارزةـ  فالذين غادروا )الكيبوتسات( 

كانوا، بوجٍه عام، من ذوي القدرة على حتقيق مداخيل مرتفعة، أكثر 

بكثير من الباقني فيها )Abramitzky 2011(. وعلى هذه اخللفية، 

تعالت في الكيبوتسات املطالَبة بإجراء تغييراٍت جذريٍة وبإعادة النظر 

في الترتيبات التعاونية التي كانت تتميز بثباٍت نسبيٍّ خالل العقود 

السابقة )بن رفائيل 1996(. 

غارقًة،  الكيبوتسية  احلركة  كانت  الثمانينيات،  أواخر  في 

إذاً، في أزمٍة عميقة. على الصعيد االقتصادي، كانت غالبية 

اإلفالس  املالي وحد  العجز  عمليًا في حالٍة من  الكيبوتسات 

)العجز عن سداد الديون(. وعلى الصعيد الدميغرافي، فقدت 

بوتائر سريعٍة أعدادًا كبيرًة من سكانها الشباب. وعلى الصعيد 

االجتماعي، ثارت شكوك عميقة حول مبادئ كيبوتسية كانت 

ذلك  وحتى  السنني  عشرات  طوال  وبديهيًة،  أساسيًة  تعتبر 

من  أوسع  وجهاٍت  تعكس  كانت  األزمة  تلك  أّن  ورغم  احلني. 

اخلصخصة، فإنه من غير املمكن الفصل بني تقليص الدعم 

احلكومي للحركة الكيبوتسية في تلك الفترة، والتراجع احلاد 

في دورها وأهميتها في مساعي السيطرة اليهودية على األرض. 

ومع ذلك، كان الفلسطينيون ال يزالون مندمجني في االقتصاد 

اإلسرائيلي، ما جعل احلكومة تنظر بعني األهمية إلى احلفاظ 

على مبدأ العمل الذاتي، الذي دعمته الترتبيات التعاونية. وتبعًا 

لهذا، ففي اتفاقيات تسوية الديون التي جرى التوقيع عليها بني 

السنوات 1986- 1989، مت إلغاء تسويات الكفاالت املتبادلة بني 

الكيبوتسات، لكن مت في الوقت ذاته، أيضاً، رصد موارد مالية 

النظام  أّي تغييراٍت في  لها من دون مطالبتها بإجراء  كبيرة 

الداخلي املعتمد بني سكانها )رزوزليو 1999(.  

   

الخصخصة عقب إعادة فصل سوق العمل 
الفلسطيني واتفاقيات أوسلو )1991(

الكيبوتسات  دور  في  التراجع  تواصل  التسعينيات،  خالل 

واملوشافيم في مساعي توسيع حدود دولة إسرائيل. وفي أعقاب 

على ضرورة  توافٌق  السياسة  لدى صناع  تبلور  أوسلو،  اتفاقيات 

ترسيم خط )حدودي( يكون من الوارد إخالء املستوطنات ما وراءه، 

التراجع في دور الكيبوتسات والموشافيم  خالل التسعينيات، تواصل 

في مساعي توسيع حدود دولة إسرائيل. وفي أعقاب اتفاقيات أوسلو، تبلور 

 على ضرورة ترسيم خط )حدودي( يكون من الوارد 
ٌ

لدى صناع السياسة توافق

رحت على جدول البحث فكرة االنسحاب 
ُ

إخالء المستوطنات ما وراءه، كما ط

عملية  في سياق  التشديد،  وأصبح  الجوالن.  هضبة  في  المستوطنات  من 

االستيطان في المناطق المحتلة، على تعزيز الكتل االستيطانية المدينية 

»الخط األخضر«  والجماهيرية المحاذية لـ
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كما ُطرحت على جدول البحث فكرة االنسحاب من املستوطنات في 

هضبة اجلوالن. وأصبح التشديد، في سياق عملية االستيطان في 

املناطق احملتلة، على تعزيز الكتل االستيطانية املدينية واجلماهيرية 

على  طرأت  املقابل،  وفي   .)2008 )بن  األخضر«  ـ»اخلط  ل احملاذية 

سوق العمل حتوالٌت أفضت إلى تغييٍر عميٍق في السياسة حيال 

املستوطنات التعاونية ذات األقدمية، أيضاً. فعلى خلفية اخلشية 

املتصاعدة من وقوع أعمال تخريبية، ُفرضت في أعقاب حرب اخلليج 

الثانية )سنة 1991( إغالقاٌت عسكريٌة متواترٌة على الضفة الغربية 

وقطاع غزة، أدت تدريجيًا إلى إعادة عزل الفلسطينيني عن سوق 

 Farsakh( العمل اإلسرائيلي، وهو ما متأسس في اتفاقيات أوسلو

من  الفلسطينيني  تشغيل  تقييد  وترافق   .)2002; Gordon 2008

العمل«  »مهاجري  لتشغيل  التصاريح  ازدياد  مع  احملتلة  املناطق 

املؤقتني من بلدان بعيدة )كمب ورايخمان 2008(. وكان لهذا التطور 

آثار وانعكاسات بعيدة املدى على طابع الزراعة اإلسرائيلية وعلى 

سياسة احلكومة حيالها. فتشغيل »مهاجري العمل« في هذا القطاع، 

وكانت غالبيتهم من تايلند، لم يشكل في نظر واضعي السياسة 

خطرًا يهدد السيطرة اليهودية على األرض، ما دفع إلى اعتماده 

حاًل مالئمًا ملا اعُتبر »مشكلة العمل العربي«. وعلى خلفية شرعنة 

تشغيل »مهاجري العمل«، وجهت حكومة إسحاق رابني التي تشكلت 

في العام 1992 جهودها نحو زيادة عدد السكان القرويني اليهود، 

أيًا كان طابع املستوطنات. وحتّولت وزارة الزراعة في تلك السنة إلى 

»وزارة الزراعة والتطوير القروي«، كما ُأسِقط من قائمة أهدافها مبدأ 

»العمل الذاتي«، وُألِغيت حصص اإلنتاج في غالبية فروع القطاع 

الزراعي، وُمنح سكان املوشافيم تصاريح لتأجير مزارع تابعة لهم 

فوريٍة  زيادٍة  النتيجة حتقيق  وكانت  الزراعة 199٧، 5- 6(.  )وزارة 

وحادٍة في تشغيل عماٍل أجيرين في الزراعة، سواء في املوشافيم 

أو في الكيبوتسات )هناك، 10(، ثم اتسع التخلي عن مبدأ »العمل 

الذاتي« في الكيبوتسات ليشمل، أيضاً، فروع الصناعة واخلدمات 

)روزوليو 1999، 233- 235(، حتى أصبح يشكل مرّكبًا مركزيًا في 

الكيبوتسية،  التي تطورت في احلركة  املكثفة  عملية اخلصخصة 

رفائيل  )بن  أيضًا  أُخرى  إضافيٍة  راٍت  تغيُّ تسريع  إلى  أدى  بل 

1996؛Russell et al. 2013(. وقد تعمقت عملية اخلصخصة، أيضاً، 

كانت جنحت  التي  الُقطرية  املنظمات  اعترى  الذي  الوهن  بسبب 

في السابق، إلى حدٍّ كبيٍر، في احلفاظ على الترتيبات التعاونية. 

 1989 العام  في  عليها  التوقيع  مت  التي  الديون،  تسوية  فاتفاقية 

بني احلكومة والبنوك واملنظمات الكيبوتسية الُقطرية، كانت منوطًة 

بإلغاء الصناديق املالية اخلاصة بها، التي أتاحت فرض السلطة 

على الكيبوتسات طوال عشرات السنني )روزوليو 1999، 1٧1(. وقد 

حاول  حينما   ،1992 العام  في  الُقطرية  املنظمات  تكشف ضعف 

رؤساؤها، عبثاً، منع الكيبوتسات من اعتماد نظام األُجور التفاضلية 

)هناك، 224- 225(. }األجر التفاضلي: األجر املختلف الذي ُيدفع 

طبقًا للمساهمة الفردية التي يقدمها العامل الفردي، خالفًا لألجر 

العام املدفوع للجميع بصورٍة متساوية{.

انقلبت اآلية: إذا كانت التعاونيات اعُتبرت في السابق عاماًل 

أصبحت  فقد  األرض،  على  اليهودية  للسيطرة  وحيويًا  ضروريًا 

في  الفلسطينيني  تشغيل  من  اخلشية  تضاؤل  مع  اآلن،  تعتبر 

الزراعة، عائقًا أمام مساعي زيادة السكان القرويني اليهود. اعتمد 

ممثلو الدولة، منذ العام 1992، موقفًا واضحًا مؤيدًا إلجراء تغييرات 

بنيوية في الكيبوتسات، واتخذوا خطواٍت عمليًة ملساعدتها في 

التحرر من عبء الترتيبات التعاونية )روزوليو 1999، 1٧4. درومي 

2012(. وفي العام 1996، أصبح تغيير السياسة رسميًا وثابتاً، 

بإقامة  تسمح  أنظمًة  إسرائيل«  أراضي  »إدارة  وضعت  حينما 

أحياء جماهيرية بجانب الكيبوتسات وتسجيل الشقق السكنية 

فيها على أسماء أعضاء الكيبوتسات. وكانت هذه األنظمة جزءًا 

من تسويٍة جديدٍة للديون، مت التوقيع عليها بني الدولة والبنوك 

الكيبوتسات من اخلروج، ولو جزئيًا  والكيبوتسات، بغية متكني 

على األقل، من الضائقة املالية التي كانت تعاني منها. ثم جرى 

حتديد تفاصيل هذه التسوية الحقاً، على مدار السنوات اخلمس 

عشرة التالية، من خالل مفاوضاٍت جرت بني البنوك وكل واحد من 

الكيبوتسات على حدة، حتت مراقبة هيئة جديدة هي: »هيئة تسوية 

ديون الكيبوتسات«، التي متتع رؤساؤها الذين عّينتهم الدولة بقوٍة 

فائقٍة، مقارنًة بالبنوك وباملنظمات القطرية والكيبوتسات، وكان في 

مقدورهم احلسم في القضايا والنقاط اخلالفية )روزوليو 1999، 

200- 201(. ومع أّن تفاصيل املفاوضات وحيثياتها كانت سرّية، 

فإنه باإلمكان التعرُّف على طابعها من خالل الشهادة التي أدلى 

بها يسرائيل عوز، الذي ترأس تلك الهيئة في السنوات 2003- 2010: 

ـ 135، التي شملتها التسوية، كانت ُتدار،  »جميع الكيبوتسات، ال

عملّياً، بصورٍة ُطفيليٍة اتكاليٍة إلى أن مت إبالغها بإقفال احلنفيات، 

في  سابقه  أما   .)2012 )كورتس  التغيير«  على  ُمجَبرون  وبأنهم 

املنصب داني تسيدون، فقد أوضح أمام اللجنة الشعبية لشؤون 

التي شكلتها احلكومة في سنة 2002: »محاوالت  الكيبوتسات، 

إلى  تؤدي  قد  الكيبوتسات  في  التغيير  عرقلة، مسيرة  أو  جلم، 

حلها وتفكيكها ]...[ الكيبوتس الذي ال ينفذ خطوات تغييرية لن 

يستطيع حتمل أعباء الديون والعجز املالية« )بن رفائيل وطوبل 

2009، 204(. ويبدو أّن رؤساء الهيئة استغلوا القوة الكبيرة التي 

منحتهم إياها الدولة، فمارسوا الضغوط على الكيبوتسات للدفع 
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بإجراءات اخلصخصة. وقد مت تسريع هذه اإلجراءات، بدرجٍة عاليٍة، 

حقاً، خالل فترة تطبيق التسوية، حتى أن 80% من الكيبوتسات 

أصبحت تعمل، في العام 2009، بنظام »الكيبوتس املتجدِّد« أو 

من  األقل  على  واحدًا  مرّكبًا  يشمل  الذي  املختلَط«  »الكيبوتس 

منظومة األجور التفاضلية )انظروا الرسم البياني رقم 3(، إلى 

جانب قرار عدٍد كبيٍر منها إنشاء أحياء سكنية جماهيرية ووضعها 

.)Russell et al. 2013( حتت تصرف أعضائها

        

الرسم البياني رقم 3: انتشار األجور التفاضلية في الكيبوتسات 

)نسبة الكيبوتسات التي تبنت التغيير(

 Russell et املصدر: معطيات املسح الذي أجراه »معهد أبحاث الكيبوتس«، لدى

al. 2013, 99

في أعقاب هذه التغييرات، استوعبت الكيبوتسات أعضاء وسكانًا 

جدداً، وسجل عدد السكان فيها زيادًة كبيرًة خالل العقد األول من 

سنوات األلفني )انظروا الرسم البياني رقم 1(، وهو ما انسجم بالطبع 

مع مصلحة الدولة في تعزيز السيطرة اليهودية على األرض )تسفاديا 

الكيبوتسات،  جميع  في  اخلصخصة  عملية  تقدم  ورغم   .)2005

إجماالً، فإّن انتشارها كان محدودًا وبطيئًا في الكيبوتسات املتمكنة 

اقتصاديًا وفي تلك القائمة في املناطق النائية، خاصة في النقب 

)Russell et al. 2013(. وميكننا بسهولٍة تفسير االستقرار النسبي 

في أمناط التعاون في الكيبوتسات األكثر غنى، التي لم تكن شريكًة 

في التسوية. فقد كانت الضغوط فيها وعليها لالنخراط في عملية 

اخلصخصة أقل من تلك التي كانت في الكيبوتسات األُخرى، إلى 

جانب امتالكها قدرًا أكبر من احلرية حيال الدولة. غير أن األكثر 

لم  التي  النقب،  كيبوتسات  أبدتها  التي  »احملافظة«  هنا هو  إثارًة 

تكون  أن  احملتمل  ومن  اآلن.  حتى  وكاٍف  مناسٍب  بتفسيٍر  حتظ 

هذه، أيضاً، من ثمار السياسة احلكومية التي استهدفت تكريس 

السيطرة اليهودية على األرض وتعزيزها. ونظرًا ألن الطلب على الدور 

السكنية في منطقة النقب واملناطق النائية عمومًا أقل مما هو عليه 

في املناطق األخرى من البالد، ليس في وسع خصخصة الكيبوتسات 

فيها وإقامة أحياء جماهيرية ضمان االنتعاش الدميغرافي، ما يبعث 

على االعتقاد أّن موقف ممثلي احلكومة حيال هذه الكيبوتسات كان 

مختلفًا عن املوقف حيال الكيبوتسات في املناطق ذات الطلب املرتفع، 

الحركة  تطور  أّن  الفصل  هذا  في  قدمناه  الذي  العرض  ُيبّين 

في  الداخلية  التعاون  وأنماط  والديمغرافي،  االقتصادي  الكيبوتسية، 

التي حصلت على  بالتحوالت  إلى حدٍّ كبيٍر جدًا  تأثرا  المستوطنات، قد 

صعيد النزاع اإلسرائيلي- العربي. فخالل العقد السابق لحرب األيام الستة، 

األراضي  الحتياطي  األولي  واالستنفاد  الحدود  استقرار  خلفية  وعلى 

الكيبوتسات  أوضاع  تدهورت  الدولة،  تصرف  تحت  كان  الذي  الزراعية 

طرية، فغرقت في أزمة،
ُ

ومنظماتها الق

الكيبوتسات: منظومة تأثير متكاملة.
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التي تتمتع بحريٍة أكبر في تصريف شؤونها الداخلية، حتى لو كان 

وضعها االقتصادي غير مستقر. لكّن هذا االعتقاد يبقى في حاجٍة 

إلى اإلثبات التجريبي، بالطبع.   

أّن تطور احلركة  الفصل  قدمناه في هذا  الذي  العرض  ُيبنّي 

الكيبوتسية، االقتصادي والدميغرافي، وأمناط التعاون الداخلية في 

املستوطنات، قد تأثرا إلى حدٍّ كبيٍر جدًا بالتحوالت التي حصلت 

السابق  العقد  فخالل  العربي.  اإلسرائيلي-  النزاع  صعيد  على 

حلرب األيام الستة، وعلى خلفية استقرار احلدود واالستنفاد األولي 

الحتياطي األراضي الزراعية الذي كان حتت تصرف الدولة، تدهورت 

أوضاع الكيبوتسات ومنظماتها الُقطرية، فغرقت في أزمة، أو في 

حالٍة من اجلمود على األقل. وخالل السنوات بني 196٧ و1980، 

ازداد الدعم احلكومي واتسع لالستيطان الزراعي التعاوني على 

خلفية اجلهود الرامية إلى توسيع حدود الدولة إلى مناطق بعيدٍة 

عن املراكز السكانية واحلد من تشغيل الفلسطينيني من املناطق 

احملتلة في القطاع الزراعي، ما أدى إلى انتعاش احلركة الكيبوتسية، 

اقتصاديًا ودميغرافياً. وخالل السنوات 1981- 1990، وعلى خلفية 

إخالء املستوطنات في سيناء ومشارف رفح وحتويل االهتمام إلى 

تراُجعًا حاداً،  للزراعة  العام  الدعم  االستيطان اجلماهيري، شهد 

فغرقت احلركة الكيبوتسية في أزمٍة اقتصاديٍة ودميغرافيٍة أشّد 

وطأًة من سابقاتها. ثم في التسعينيات، في أعقاب عزل العمال 

الدولة  ألغت  اإلسرائيلي،  العمل  سوق  عن  ُمجددًا  الفلسطينيني 

دعمها للعمل الذاتي وللطابع التعاوني في الكيبوتسات، فاجتهت 

هذه- بتشجيٍع مباشٍر وقويٍّ من الدولة- إلى عملية خصخصٍة 

بعيدة األثر. ومن هنا، يظهر أّن اجلهود احلكومية لتعزيز السيطرة 

اليهودية على األرض كانت بالغة التأثير في ازدهار الكيبوتسات 

خالل السبعينيات، ثم في األزمة التي عصفت بها، وفي عملية 

اخلصخصة التي تبعتها الحقاً.

تأثير القيادة الكيبوتسية على صراع السيطرة 
اليهودية على األرض

مرتبطًة  بكونها  ومنظماتها  الكيبوتسات  عرضُت  هنا،  إلى 

وبكونها  األوسع،  واالجتماعية  العسكرية  السياسية،  بالتطورات 

احلركة  أّن  احلقيقة  لكّن  التطورات.  هذه  في  مؤثرٍة  غير  خاملًة 

أيضاً.  فاعلة  كانت  بل  فقط،  بها  مفعواًل  تكن  لم  الكيبوتسية 

حاول مبعوثوها ممارسة التأثير على أهداف مشروع االستيطان 

اليهودي وبلورة طابعه. وفي إطار هذه املقالة احملدودة ليس في 

وسعي تقدمي عرٍض شامٍل للنشاط السياسّي الذي قام به رؤساء 

احلركة، وإمنا تسليط الضوء عليه فقط في جانب املصلحة البنيوية 

بشأن توسيع االستيطان الكيبوتسي. ولهذا، يتمحور التحليل هنا 

ع  حول حقبتي الستينيات والسبعينيات، وهي السنوات التي متتَّ

وحول  كبيرة،  سياسيٍة  بقوٍة  خاللها  الكيبوتسية  احلركة  رؤساء 

التطورات ذات العالقة املباشرة أو الفترة الزمنية القصيرة السابقة 

حلرب العام 196٧- التصعيد الذي أدى إلى نشوب احلرب، وإلى 

تسيير مجرياتها، ثم إلى االستيطان وفق »خطة ألون«. أما فيما 

يتصل بالفترة الزمنية الالحقة، فسأكتفي بعرض موجٍز يتطرق 

إلى تالشي التأثير السياسي للحركة.  

تأثير قيادة »أحدوت هعفودا« على التصعيد 
تمهيدًا لحرب األيام الستة وعلى إدارتها

متشيًا مع رؤية طبنكني، الذي وضع توسيع االستيطان والسيطرة 

اليهودية على األرض على رأس أهداف احلركة الصهيونية، متسكت 

قيادة »الكيبوتس املوحد« مببدأ »وحدة البالد الكاملة«. وفي أعقاب 

االنسحاب من سيناء ومن قطاع غزة في العام 195٧، عمل رئيس 

تمشيًا مع رؤية طبنكين، الذي وضع توسيع االستيطان والسيطرة 

الصهيونية، تمسكت  الحركة  رأس أهداف  اليهودية على األرض على 

أعقاب  وفي  الكاملة«.  البالد  »وحدة  بمبدأ  الموحد«  »الكيبوتس  قيادة 

االنسحاب من سيناء ومن قطاع غزة في العام 1957، عمل رئيس الحكومة 

دافيد بن غوريون على تثبيت الحدود )بار- أون 1995(. وفي المقابل، كان 

قادة »أحدوت هعفودا« )»وحدة العمل«(، الحزب الذي سيطرت عليه آنذاك 

السعي  يواصلون  غليلي،  يسرائيل  بزعامة  الموحد«  »الكيبوتس  حركة 

نحو توسيع الحدود.
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احلكومة دافيد بن غوريون على تثبيت احلدود )بار- أون 1995(. 

العمل«(، احلزب  )»وحدة  »أحدوت هعفودا«  قادة  كان  املقابل،  وفي 

الذي سيطرت عليه آنذاك حركة »الكيبوتس املوحد« بزعامة يسرائيل 

غليلي، يواصلون السعي نحو توسيع احلدود.1٧ االستراتيجية التي 

هًا لهم كانت تلك التي صاغها يغئال ألون في كتابه  اعتمدوها موجِّ

»ستار رملّي« )1959(. فقد اعتبر الكتاب تقسيم البالد »جرحًا خبيثاً« 

يعيق مهمة الدفاع عن الدولة وحمايتها. »إذا ما نشبت احلرب ثانية«، 

ورد هناك، »فال ينبغي وقف احلرب قبل إحراز النصر التام وحتقيق 

وحدة البالد كاملة« )هناك، 82(. »الهجوم املضاد من األمام«، ُعرض 

هناك، باعتباره »الوسيلة األفضل لقدرة إسرائيل الدفاعية«. »ومتهيدًا 

له«، قيل، »ينبغي تنظيم وإعداد اجليش )اإلسرائيلي(« و«شن املعركة 

اإلعالمية والكفاحية في احللبتني الداخلية والدولية« )هناك، ٧6(. وعّدد 

الكتاب ثماني علل تبرر مثل هذا الهجوم، من بينها أحداث عبرت 

عن الوضع السائد في تلك الفترة، مثل: منع احلركة اإلسرائيلية 

في شارع لطرون وفي قناة السويس )هناك، 342- 354(. ومع ذلك، 

عبر الكتاب أيضًا عن الوعي بأّن هجومًا كهذا سيكون ممكنًا وقاباًل 

للتنفيذ في ظّل ظروٍف سياسيٍة مالئمٍة، فقط.   

من خالل متسكهم بنظرية »الهجوم املضاد االستباقي«، عّبر 

رؤساء »أحدوت هعفودا« في تلك الفترة عن تفضيلهم اقتناء أسلحٍة 

تقليديٍة على تطوير سالٍح نووّي )ينيف، 1994(. وحني ُطرحت في 

تبنى  احلدود،  على  باملواجهات  تتعلق  قضايا  احلكومة  جلسات 

هؤالء، بصورٍة ثابتٍة ومثابرٍة، املواقف األكثر فاعلية وقتالية،18 بل 

طالبوا باتخاذ قراٍر مسبٍق يقضي باالستيالء على الضفة الغربية، 

إذا تبّدل احلكم أو دخل »جيش أجنبي«.19 وأوضح ألون في جلسة 

احلكومة أنه »على خلفية مشكلة السكان العرب في الضفة الغربية 

]..[، تعنّي على التخطيط العسكري أن يبقي منفذًا للهرب، دائماً«.20  

حتى العام 1963، كان تأثير قادة »أحدوت هعفودا«، السياسي 

لطموحهم  تكن  لم  ولهذا  جداً،  محدودًا  احلكومة  على  والعسكري، 

بشأن توسيع حدود إسرائيل أيُّ أهميٍة فعلية. غير أّن الوضع تغير 

بعد احتالل ليفي أشكول مكان دافيد بن غوريون في منصب رئاسة 

احلكومة وتعيني إسحاق رابني، الذي اعُتبر مقربًا للحزب ورئيسًا لهيئة 

أركان اجليش. وجد حزب »مباي« في تلك السنوات صعوبًة بالغًة في 

احملافظة على ُسلطته في الهستدروت )نقابة العمال العامة(، فنشب 

في داخله صراٌع حادٌّ بني بن غوريون والشباب الذين أّيدوه، من جهة، 

والقيادة برئاسة أشكول، من جهٍة أُخرى. وعلى هذه اخللفية، تعمقت 

في  فأكثر  أكثر  تعمقت  ثم  »أحدوت هعفودا«،  بحزب  القيادة  تبعية 

العام 1965 إثر تأسيس »املعراخ«، باحتاد »مباي« و«أحدوت هعفودا«، 

»أحدوت  )يناي 1969(. من جهتهم، واصل رؤساء  »رافي«  وتأسيس 

هعفودا« و«الكيبوتس املوحد«، الذين كانوا يتمتعون بهيبٍة أمنيٍة رفيعة، 

احملافظة على عالقٍة وثيقٍة مع قادة اجليش الذين كان معظمهم قد 

خدم في صفوف »بلماح« )»بلوغوت ماَحتس«/ السرايا الصاعقة( حتت 

قيادة يغئال ألون. في تلك الظروف، أصبحت استراتيجية »الضربة 

املكتوبة  غير  »العقيدة  عملياً،  ألون،  يتبناها  كان  التي  االستباقية« 

»أحدوت  ملطالبة  واستجابًة   .)200  ،1994 )ينيف  أشكول«  حلكومة 

هعفودا«، ازدادت امليزانية العسكرية التقليدية بصورٍة كبيرٍة جدًا خالل 

السنوات 1963- 196٧، ومّت متديد فترة اخلدمة العسكرية اإللزامية 

 .)Peri 1983 .148 -146 ،1994 من 26 شهرًا إلى 36 شهرًا )ينيف

ابتداًء من العام 1965، بادر اجليش اإلسرائيلي إلى تنفيذ عمليات 

عسكرية على احلدود السورية، من خالل تغيير الوضع القائم الذي 

كان هّشًا في املناطق املنزوعة السالح )غلوسكا 2004، 10٧- 108، 

إعاقة  في  الرغبة  أساسيٍة،  بصورٍة  خلفيتها،  وكانت   .)118  -11٧

اإلجراءات السورية حلرف مسار نهر األردن، إلى جانب الرغبة أيضًا 

في ردع التنظيمات الفلسطينية ومنعها من تنفيذ »عمليات تخريبية«. 

وفي صيف العام 1966، توصلت قيادة أركان اجليش إلى االستنتاج 

بأن الطريقة الوحيدة للجم »العمليات التخريبية« هي توجيه ضربٍة 

عسكريٍة حاسمٍة إلى سوريا، وصرح رئيس هيئة أركان اجليش إسحاق 

رابني بأّن هدف إسرائيل هو تغيير النظام احلاكم في الدولة )غلوسكا 

2004، 144. شالوم 200٧(. غير أّن القيادة السياسية، في املقابل، لم 

تقبل بهذا املوقف، فسعى رئيس احلكومة إلى كبح اجليش، بل فحص 

إمكانية فصل رئيس هيئة األركان. ورغم ذلك، ارتدع أشكول عن اتخاذ 

إجراءاٍت حازمٍة ضد قادة اجليش، حيال الدعم القوي الذي وفره لهم 

وزراء »أحدوت هعفودا«، الذي كانت حكومته منوطة بهم )غولدشطاين 

2003. شالوم 200٧، 1٧5(. وبينما قلل كثيرون من أهمية »العمليات 

التخريبية«، عّبر ألون في تلك الفترة عن موقف مغاير: »إذا استمرت 

حرب العصابات ضد إسرائيل، فمصيرها أن تتسع وتتصاعد ]...[ 

إنها أحد األخطار األكثر جسامًة في نظري، أخطر حتى من حرٍب 

شاملة«.21 يتفق باحثو تلك الفترة على أّن قيادة »أحدوت هعفودا« 

و«الكيبوتس املوحد« اضطلعت بدوٍر مركزيٍّ في بلورة سياسة التصعيد 

اإلسرائيلية في تلك الفترة.22 لكنها، مع ذلك، لم حتَظ دائمًا بالتعاون 

األُخرى.  الكيبوتسية  املنظمات  في  السياسيني  القادة  جانب  من 

عمل رؤساء »الكيبوتس الُقطري« في »هشومير هتسعير«، من خالل 

احلكومة أحياناً، على كبح ردود اجليش، حتى وإن بصورٍة أقل حزمًا 

من اآلخرين )شالوم 200٧، 1٧9- 180، 183(. 

عشية احلرب، مت تعيني موشي ديان وزيرًا لألمن، نتيجة جهوٍد 

بذلتها أوساط مختلفة، في مقدمتها حزب »املفدال«، في محاولة للحد 

كان  ألون  لكن   .)432  -431 ،340  ،2004 )غلوسكا  ألون  تأثير  من 
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رٍة مت تشكيلها إلدارة احلرب، إلى جانب رئيس  عضوًا في جلنٍة مصغَّ

احلكومة ووزير األمن ويغئال يادين. وقد عمل من خالل هذه اللجنة، 

بصورٍة مستمرٍة ومثابرٍة، على الدفع نحو اتخاذ خطواٍت عسكريٍة تخدم 

هدف توسيع اإلمكانيات االستيطانية وزيادتها. على اجلبهة املصرية، 

متحورت اخلطط التي أعدها اجليش مبشاركة ألون حول جهوٍد أوليٍة 

مركزٍة في قطاع غزة، هدفت إلى دفع السكان إلى الهرب نحو شبه 

جزيرة سيناء، لكن مت تغيير هذه اخلطط الحقًا بتعليماٍت من وزير 

األمن، فتحولت اجلهود األولية واألساسية إلى سيناء.23 أما على اجلبهة 

األردنية، فقد عمل ألون بنجاح، سويًة مع مناحيم بيغن، للدفع نحو 

احتالل القدس الشرقية- البلدة القدمية والضفة الغربية كلها )هابر 

198٧. غولدشطاين 2003(. وعلى اجلبهة السورية، كان له وممثلني 

آخرين عن احلركة الكيبوتسية تأثيٌر كبيٌر جداً. وبينما عارض وزير 

األمن، بشدة، أي هجوم بري على هذه اجلبهة، طالب ألون، الذي حظي 

بتأييد رئيس احلكومة، باحتالل هضبة اجلوالن، على األقل. بواسطته، 

ُدعي إلى حضور جلسة احلكومة رؤساء املجالس اإلقليمية في الشمال 

وأعضاء كيبوتسات ممن كانوا يهددون مبغادرة املستوطنات إذا لم تتم 

إزالة تهديد القذائف التي كانت تتعرض لها. وقد حظي هؤالء بدعم 

وتأييد غالبية أعضاء احلكومة، مبن فيهم ممثلو احلركة الكيبوتسية. 

وردًا على ذلك، حتّدى وزير األمن بأنه مستعدٌّ للتخلي عن املستوطنات 

لتجنب اتساع احلرب، لكنه عاد بعد ساعاٍت قليلٍة وألغى معارضته، 

فاحتلت إسرائيل هضبة اجلوالن )غلوسكا 2004. غوالن 200٧(. 

أدى طرد مئات آالف العرب إبان حرب األيام الستة في أعقابها 

إلى زيادة وتوسيع فرص االستيطان خالل السنوات التالية، بصورٍة 

، في املناطق القروية التي كان  كبيرٍة جداً. وبرز األمر، بوجٍه خاصٍّ

املجال فيها مفتوحًا لتطوير زراعٍة شاملٍة متتد على مساحاٍت واسعٍة 

من األراضي: هضبة اجلوالن، غور األردن، جبال اخلليل ومنطقة 

    24.)Harris 1978 .٧3 -٧2 ،1984 اللطرون )إفرات

نظر  في  جدًا  قلياًل  احلرب  إبان  والتهجير  الطرد  حجم  كان 

ألون، فوّجه سهام انتقاداته إلى ما وصفه بـ«كبح الهروب«.25 ورغم 

ذلك، خلص احلرب، في نهايتها، بأنها كانت »تطبيقًا كاماًل ووفّيًا 

بثماني سنوات،  ذلك  قبل  كتابه  في  التي صاغها  لالستراتيجية 

وكانت مقبولًة على قيادة »أحدوت هعفودا«.    

تأثير القيادة الكيبوتسية على االستيطان في 
المناطق المحتلة وتطبيق خطة ألون

حتى العام 196٧، كان قادة »أحدوت هعفودا« وحيدين في السعي 

إلى اعتماد سياسٍة خارجيٍة وأمنيٍة تتيح استئناف انطالقة االستيطان 

الكيبوتسي. ثم انضمت إليهم، بعد احلرب، قيادات احلركة الكيبوتسية 

كلها. في متوز 196٧، طرح يغئال ألون خطة سياسية ُعرفت فيما بعد 

باسمه: »خطة ألون«، التي دعت إلى ضم القدس الشرقية وهضبة 

اخلليل«  »جبال  من  وأجزاء  عتصيون  وغوش  األردن  وغور  اجلوالن 

وقطاع غزة، ثم منطقة مشارف رفح الحقاً، إلى إسرائيل. ورغم أن 

احلكومة لم تتنبَّ هذه اخلطة بصورة رسمية، فإنها عملت وفقها خالل 

العقد التالي. فقد دفعت اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان، بصورٍة 

دائمٍة وحثيثٍة، نحو تكثيف البناء االستيطاني طبقٍا خلطة ألون، وفق 

اتفاٍق مت بينه وبني رئيس احلكومة.26 هذه اللجنة، التي كان ممثلو 

الكيبوتسات يشكلون أغلبية أعضائها2٧  َمَنعت أيضاً، أو أرجأت على 

األقل، محاوالت استيطانية في ما خلف احلدود التي مت ترسيمها 

في اخلطة، كانت منوطة إجمااًل بأشكال تنظيمية غير تعاونية.28 ومن 

جانبها، أحبطت احلكومة أّي خطوة سياسية كان من شأنها عرقلة 

تنفيذ اخلطة )بدهتسور 1996. كيبنيس 2012(.  

ُعرضت خطة ألون على اجلمهور، وال يزال كثيرون يعتبرونها، 

إسرائيل  احتياجات  تأمني  نحو  للتطلعات  اليوم، جتسيدًا  حتى 

حتى العام 1967، كان قادة »أحدوت هعفودا« وحيدين في السعي 

إلى اعتماد سياسٍة خارجيٍة وأمنيٍة تتيح استئناف انطالقة االستيطان 

الكيبوتسي. ثم انضمت إليهم، بعد الحرب، قيادات الحركة الكيبوتسية 

كلها. في تموز 1967، طرح يغئال ألون خطة سياسية ُعرفت فيما بعد 

باسمه: »خطة ألون«، التي دعت إلى ضم القدس الشرقية وهضبة الجوالن 

وغور األردن وغوش عتصيون وأجزاء من »جبال الخليل« وقطاع غزة، ثم 

منطقة مشارف رفح الحقًا، إلى إسرائيل. 
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األمنية وفتح باٍب أمام التسوية السياسية وجتنب االتساع نحو 

مناطق تتميز بكثافٍة سكانيٍة عربيٍة )فاغنر وآخرون 2010(. غير أن 

هذه االعتبارات ال تنسجم، مطلقاً، مع املسار الذي رسمته خطة ألون 

ومع املبررات التي طرحها ألون نفسه لدى عرض خطته هذه على 

احلكومة. من الواضح، متاماً، من الناحية االستراتيجية العسكرية 

أّن السيطرة على غور األردن أقل أهميًة من السيطرة على منطقة 

»ظهر اجلبل«. وهذا ما اعترف به ألون، حّقاً، في سياق الشرح الذي 

قدمه أمام احلكومة )ألون 1989، 20(. كذلك فإّن االدعاء بأن اخلطة 

جاءت في إطار اجلهد لفتح الباب أمام تسويٍة سلميٍة هو ادعاء عاٍر 

عن الصحة وال أساس له. وقد جزم ألون، في سياق الشرح إياه، 

أنه »من الصعب تصّور قبول حكومة األردن بهذا احلل وموافقتها 

السنوات  طيلة  هذه  بخطته  التمسك  واصل  لكنه  )هناك(،  عليه« 

الالحقة، رغم رفض امللك حسني والفلسطينيني لها رفضًا قاطعاً، 

مرارًا وتكرارًا )Shemesh 2010(.29 االدعاء بأّن اخلطة أُعّدت لتحقيق 

»أكثر ما ميكن من األرض مع أقل ما ميكن من السكان« ينطبق 

على مناطق هضبة اجلوالن وغور األردن، التي ُطرد منها العرب إبان 

احلرب وبعَدها )Harris 1978(. ومع ذلك، عارض ألون، سوية مع 

قيادة »املعراخ«، وحتى  العام 19٧0 على األقل، أيَّ تنازٍل عن قطاع 

« لالجئني من قطاع غزة في  غزة. فطبقًا خلطته، ينبغي »إيجاد حلٍّ

الضفة الغربية وفي سيناء، سوية مع ضم 100.000 من سكان قطاع 

غزة كمواطنني إلى إسرائيل )تسور 19٧9- 1986، د، 131- 132(. 

وعليه، فقد كان االعتبار الدميغرافي في هذه اخلطة يستند إلى 

مفهوم »الترانسفير«، ولم يكن يحظى بأهميٍة نافذٍة على الدوام.  

يتضح منطق هذه اخلطة أكثر لدى النظر فيها على خلفية 

تطلُّع إسرائيل إلى ضم اجلزء األكبر من مساحات األراضي املالئمة 

للزراعة احلديثة، مبا ينسجم مع السعي إلى تقليص عدد العمال 

األجيرين العاملني في الزراعة. وكانت قيادة الكيبوتس املوحد قد 

أشارت، منذ العام 194٧، إلى منطقة غور األردن باعتبارها املنطقة 

األكثر مالءمًة إلقامة الكيبوتسات )كفكفي 198٧، 35(. وفي أعقاب 

احلرب، احتلت هذه املنطقة رأس سلم األولويات االستيطانية لدى 

ألون. وكانت منطقة الرمال في قطاع غزة ومشارف رفح ذات أهليٍة 

محتملٍة مماثلٍة، أيضاً. أما توسيع رواق القدس، فقد اعتمد على 

األراضي الزراعية في منطقة اللطرون، التي ُطرد منها السكان. 

وكان ضم منطقة »جبال اخلليل«، أو جزٍء منها، مالئمًا هو أيضًا 

صراحًة،  اخلطة،  في  تبريره  ومت  زراعية،  أراٍض  في  لالستيطان 

بالقول إّن »املنطقة تنطوي على فرص استيطانية غير قليلة« )ألون 

1989، 22(. ويبدو تفضيل األراضي الزراعية على النحو األبرز في 

حقيقة أّن خطة ألون رفضت إقامة مستوطنات في تالل السامرة 

)جبال نابلس( احملاذية للخط األخضر، رغم أّن بعضها كان مأهواًل 

بأعداٍد قليلٍة من السكان. وقد امتنع ألون بصورة منهجية، خالل 

مناسباٍت علنيٍة شارك فيها، عن استخدام أّي مبرراٍت استيطانيٍة 

لتبرير مشاريعه الرامية إلى تصميم احلدود، موضحًا ذلك بأّن ثمة 

فيها »أكثر من ُثمن كولونيالي« )كفكفي 198٧، 5٧(. ومع ذلك، 

ايغال الون مع شمعون بيريس في صورة تعود للعام 19٧8.

االستيطان  توسيع  مساعي  مع  ألون  خطة  انسجام  وحيال 

الكيبوتسية على  الحركة  السياسية في  القيادات  الكيبوتسي، عملت 

إنشاء  في  د  تجسَّ ما  وهو  ومثابرة،  موحدٍة  بصورٍة  وتكريسها،  دفعها 

الكيبوتسات والموشافيم، من جهة، وفي إجهاض خطواٍت  عدٍد من 

سياسيٍة كانت تتعارض مع الخطة أو تنطوي على عرقلتها، من جهٍة 

 
ٌ

خرى. وعلى المستوى الخطابي، ظهرت بين أعضاء الكيبوتسات خالفات
ُ
أ

 في الظاهر، فتعرضت الخطة إلى انتقاداٍت الذعٍة وحاّدٍة 
ٌ

 وجوهرية
ٌ

جدية

من جانب »حمائم« و »صقور«، على حد سواء.
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تدل املقابالت التي ُسمح بنشرها الحقًا أن االعتبارات االستيطانية 

كانت، في نظره، هي االعتبارات احلاسمة )منور 1982، 88(. 

االستيطان  توسيع  مساعي  مع  ألون  خطة  انسجام  وحيال 

الكيبوتسي، عملت القيادات السياسية في احلركة الكيبوتسية على 

د في إنشاء عدٍد  دفعها وتكريسها، بصورٍة موحدٍة ومثابرة، وهو ما جتسَّ

من الكيبوتسات واملوشافيم، من جهة، وفي إجهاض خطواٍت سياسيٍة 

كانت تتعارض مع اخلطة أو تنطوي على عرقلتها، من جهٍة أُخرى. 

وعلى املستوى اخلطابي، ظهرت بني أعضاء الكيبوتسات خالفاٌت جديٌة 

وجوهريٌة في الظاهر، فتعرضت اخلطة إلى انتقاداٍت الذعٍة وحاّدٍة من 

جانب »حمائم« و«صقور«، على حد سواء.30 مع ذلك، وعلى خلفية البنية 

األوليغارشية في املنظمات الكيبوتسية الُقطرية، لم تكن لهذه االنتقادات 

أو املعارضة أيُّ أهميٍة جدية. بقي يسرائيل غليلي، الذي شّكل الذراع 

الُيمنى لرؤساء احلكومة: ليفي أشكول وغولدا مئير وإسحاق رابني، 

الشخصية املركزية واملقررة في حركة الكيبوتس املوحد. وطبقًا لشهادة 

مدير دائرة االستيطان في الوكالة اليهودية، فقد كان )غليلي( »األكثر 

وفاًء للخطة املسماة خطة ألون، أكثر من ألون نفسه« )أدموني 1994، 

144(. وعلى خلفية موقف غليلي املهيمن، لم يتحرك أيضًا إسحاق 

طبنكني، أحد دعاة أرض إسرائيل الكاملة، في ما يتعارض مع سلم 

أولويات احلكومة في مجال االستيطان، في حني أّيدها إسحاق بن 

أهارون، الذي كان ُيعتبر »حمائمياً«، بقوة وثبات )تسور 1982(. كذلك 

وزير  مواقف  تواجه  فلم  والكيبوتسات،  املجموعات  احلال في احتاد 

الزراعة حاييم غفاتي وإجراءاته في اللجنة الوزارية لشؤون االستيطان 

أيَّ معارضة حقيقية. وفي العام 1969، أفسح انضمام »مبام« إلى 

»املعراخ«، سويًة مع حزب »العمل«، املجال أمام ممثلي قيادة الكيبوتس 

الُقطري السياسيني لدفع خطة ألون، بدعٍم نشٍط ومباشٍر من يعقوب 

حزان )إملليح 2010(. ورغم إطالق مئير يعري وآخرين من أعضاء القيادة 

تصريحاٍت معارضًة لالستيطان في غور األردن، فإّن معارضتهم هذه 

كانت عدمية اجلدوى الفعلية حيال متسكهم بـ«املعراخ«. وقد وصفت 

أفيفا حلميش املداوالت التي أجراها حزب »مبام« حول خطته للسالم، 

وتعارضت مع خطة ألون، بأنها كانت »مداوالت عبثية« )حلميش 2013، 

21٧(. فقد أقامت حركة الكيبوتس املوحد في املناطق التي كانت حتت 

السيطرة السورية حتى احلرب ثالثة كيبوتسات جديدة، هي: ْسنير 

وْغشور وَنطور، فيما أّيد ممثلوها في احلكومة االستيطان في قطاع 

غزة، بل وفي مشارف رفح، على الرغم من املعارضة التي أثارها نهب 

األراضي من سكانها العرب بني أعضاء الكيبوتسات املجاورة )إدموني 

1992. تساحور 199٧(. 

وسّهل االزدهار االقتصادي في احلركة الكيبوتسية على قيادتها، 

كثيرة،  ماليٍة  وموارد  بشرّيٍة  قوى  مهمة جتنيد  السبعينيات،  في 

واستغاللها، من ثم، ملمارسة تأثيٍر بعيد األثر على حزب »العمل«، 

وهو الذي وصفه داني روزوليو، أحد كبار قادة الكيبوتس املوحد، بأنه 

»تأثيٌر حاسم«، في كل ما يتعلق مبسألة حدود الدولة، على األقل 

)روزوليو 1999، 256(. ومن هنا، فقد اضطلعت احلركة الكيبوتسية، 

واالستيطانية  اإلقليمية  السياسة  رسم  في  حاسٍم  بدوٍر  أيضاً، 

اإلسرائيلية حتى العام 19٧٧، ومن ضمن ذلك، بالطبع، في كل ما 

يتعلق مبأسسة االحتالل وتكريسه. 

  

تالشي التأثير السياسي للقيادات الكيبوتسية
منذ مطلع الثمانينيات

جاءت اتفاقية السالم مع مصر متعارضًة مع خطة ألون، وعشية 

ق الذي مارسته  التوقيع عليها بلغ النشاط السياسي املوحد واملنسَّ

القيادات الكيبوتسية نهايته الفعلية. امتنع ممثلو الكيبوتس املوحد عن 

التصويت في الكنيست إلقرار االتفاقية، فيما أّيدها ممثلو املنظمات 

الكيبوتسية األُخرى، ثم تعّمقت الفوارق السياسية بني أعضاء القيادة 

مبعوثو  عمل   ،1981 العام  في  التالية.  السنوات  خالل  الكيبوتسية 

احلركة الكيبوتسية املوحدة )تكام(31 من أجل بسط السيادة اإلسرائيلية 

على هضبة اجلوالن، في حني أبدت قيادة الكيبوتس الُقطري معارضًة 

واضحة. وفي العام 1984، أيد رؤساء »تكام« االنضمام إلى حكومة 

»الوحدة الوطنية« فعبروا، بذلك، عن املوافقة على االستيطان في ما 

وراء احلدود التي رسمتها خطة ألون، فيما رفضت قيادة الكيبوتس 

تفكيك  في  وشاركت  احلكومة،  إلى  االنضمام  املقابل،  في  الُقطري، 

»املعراخ«. وفي العام 1988، جّددت حركة الكيبوتس الُقطري تنافس 

حزب »مبام« بقائمٍة انتخابيٍة مستقلٍة عّبر برنامجها االنتخابي عن 

معارضٍة صريحٍة لالستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

خالل العقود التالية، خَفَت نشاط احلركة الكيبوتسية السياسي، 

وبدأ قادتها ينشطون، عملياً، كممثلني ملصالح قصيرة املدى )بن 

رفائيل 1996، 158. روزوليو 1999، 1٧1، 250(. وكان هذا التطور 

النشاط  أبرزها:  معاً،  اجتمعت  مختلفة  لعوامل  مباشرًة  نتيجًة 

املنفصل والضعف االقتصادي وفقدان الهيبة. كان النشاط املنفصل 

انعكاسًا لتناقض املصالح بني الكيبوتسات في املناطق النائية، 

من جهة، وتلك التي في مركز البالد، من جهٍة أُخرى. األولى كانت 

ال تزال حتتل واجهة الصراع اليهودي- الفلسطيني على األرض، 

وكانت القيمة املالية لألراضي التي في حوزتها متدنية، ما دفعها 

إلى السعي نحو حتقيق تسويٍة تقوم على استمرار الدعم احلكومي، 

على قاعدة )مقابل( دورها ومساهمتها في ضمان السيطرة اليهودية 

عن  تخليها  مقابل  الكيبوتسات  ديون  شطب  كان  األرض.  على 
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مساحاٍت من األراضي أمرًا مشروعًا في نظرها، شريطة أن يتّم 

تقسيم العوائد على جميع املستوطنات بصورٍة متساويٍة، فقط. غير 

أّن مصلحة »كيبوتسات العقارات« في مركز البالد، التي كانت لها 

الغلبة في نهاية املطاف، كانت تقتضي تسويًة انفراديًة لكل واحٍد 

من الكيبوتسات على حدة، بحيث تشمل شطب الديون طبقًا لقيمة 

مساحة األرض التي يتخلى عنها )روزوليو 1999، 201- 202(. وقد 

أدى تطبيق هذه التسويات االنفرادية إلى املّس، عميقاً، بهيبة أعضاء 

احلركة جميعهم، إذ ال يزال كثيرون، مبن في ذلك بني أوساط السلطة 

أيضاً، يعتبرونهم »جتار عقارات« )بن رفائيل وآخرون 2011، 34(. 

نقاش وتلخيص 

جرى البحث األكادميي حول تطور احلركة الكيبوتسية منذ العام 

196٧ حتى اآلن مبعزٍل عن البحث حول الصراع اليهودي- العربي، 

بينهما،  التبادلية  العالقات  أوليًة على  ألقينا نظرًة  إجماالً. وهنا، 

وطرحنا، على أساسها، تساؤالٍت تتعلق مبنظوراٍت مقبولٍة ومعتمدٍة 

بحثياً، سواء بالسنبة للكيبوتس أو بالنسبة لتطور الصراع.  

عالج القسم األول من املقال انتعاش احلركة الكيبوتسية في 

السبعينيات واألزمة التي عصفت بها، ثم التغييرات التي طرأت 

عليها الحقاً. وجاء التحول االقتصادي والدميغرافي اإليجابي في 

الدعم  الزدياد  نتيجًة  الستة  األيام  أعقاب حرب  في  الكيبوتسات 

على  اإلسرائيلية  السيطرة  تكريس  إلى  للزراعة، سعيًا  احلكومي 

املناطق احملتلة. وقد أكدت املعطيات التي عرضناها هذا التفسير. 

االستيطاني  التحوُّل  بني  للعالقة  التام  التأكيد  يتطلب  ذلك،  ومع 

اًل للتطورات  والنمو االقتصادي في احلركة الكيبوتسية فحصًا ُمكمِّ

في قطاع الصناعة الكيبوتسي، الذي تنامى هو أيضًا في تلك الفترة 

)إملليح 2009(. التجديد في هذا الرأي، الذي ُطرح هنا، ال ينحصر 

في تفسير التحول اإليجابي الذي حصل في احلركة الكيبوتسية 

في أعقاب احلرب فقط، وإمنا يشمل أيضًا توجيه االنتباه إليه، إذ 

لم يحَظ بأّي انتباٍه بحثيٍّ حتى اآلن. هكذا، مثالً، عنَوَن هنري نير 

عرضه لتطور احلركة الكيبوتسية بني 1954 و19٧٧ بـ«نحو االزدهار« 

و«حيرة االزدهار« )نير 2008(، وجتاهل، بذلك، حقيقة أن ذروة األزمة 

االقتصادية والدميغرافية في احلركة الكيبوتسية كانت في أواخر 

اخلمسينيات، فيما استمر االزدهار حتى العام 1980. وأشار ران 

حكيم، في ختام مؤلفه الشامل حول تطور االقتصاد الكيبوتسي 

في  سلبيتني  نقطتي حتول  بكونهما  و19٧٧   1949 العامني  إلى 

مواقف املُمّول الرسمي. وبذلك، فقد قفز عن التحول اإليجابي الذي 

طرأ بينهما )حكيم 2009، 1٧9- 180(. وعلى املنوال نفسه، أيضاً، 

بحث داني روزوليو األزمات التي ظهرت في أواخر اخلمسينيات وفي 

الثمانينيات من دون حتليل النمو الكيبوتسي في السبعينيات.

شرحنا األزمة االقتصادية والدميغرافية التي عصفت باحلركة 

الكيبوتسية في أواسط الثمانينيات، هنا، على خلفية التغيرات التي 

حصلت في السياسة االستيطانية في أعقاب التوقيع على اتفاقية 

السالم مع مصر. وبعد االنسحاب من سيناء، انتقل مركز الثقل في 

اجلهود االستيطانية اليهودية من االستيالء على أراٍض زراعيٍة واسعٍة 

إلى السيطرة على منطقة »ظهر اجلبل« وتغيير امليزان الدميغرافي 

بني اليهود والعرب في مناطق »استراتيجية« من كال جانبي اخلط 

األخضر. ونظرًا حملدودية قدرة الكيبوتسات على تغيير هذا امليزان 

في املناطق اجلبلية، فقد شكل التغيير في السياسة االستيطانية، 

لها.  احلكومي  الدعم  تقليص  مسألة  في  املركزي  العامل  برأيي، 

ويشذ هذا التفسير عن التحليل السائد واملقبول، عموماً، بشأن 

التغييرات التي حصلت في موقف الدولة جتاه الكيبوتسات، الذي 

يتركز بصورٍة أساسيٍة وعامٍة في صعود »الليكود« إلى احلكم وفي 

التحول االقتصادي النيوليبرالي في إسرائيل، خاصة، وفي العالم 

بأسره، عامة.32 ومن غير نفي تأثير هذه العوامل أو جتاهلها، يجدر 

االنتباه إلى محدوديتها والتوقف عندها. ففي السياق الدميغرافي، 

كما عرضناه آنفاً، بلغ جناح احلركة الكيبوتسية االقتصادي ذروته 

التدهور  فيما حصل  بالذات،  األولى  »الليكود«  فترة حكومة  إبان 

»العمل«  حزب  كان  التي  السنوات  خالل  بأكثره،  أوضاعها،  في 

للدولة  قائدًا وحيدًا  أو  السلطة )1984- 1990(  فيها شريكًا في 

)1992- 1996(. أما في السياق االقتصادي، فقد كان تراجع الدعم 

احلكومي للقطاع الزراعي في إسرائيل خالل العقود األخيرة أعمق 

وأشّد وطأًة بكثيٍر منه في مرّكبات امليزانية العامة األُخرى، ومغايرًا 

ملا هو متَبٌع وسائٌد في دوٍل متطورٍة أُخرى.33

أما سيرورات اخلصخصة املكثفة في الكيبوتسات، التي شهدت 

تسارعًا الفتًا خالل التسعينيات، فشرحناها هنا على خلفية الفصل 

بني سوَقي العمل اإلسرائيلي والفلسطيني، وهو ما تكرّس ومتأسس 

تشغيل  من  اخلوف  تبدد  أعقاب  وفي  أوسلو.  اتفاقيات  ضمن 

عن  الدولة  توقفت  ودون ضوابط،  عشوائية  بصورة  الفلسطينيني 

اعتماد مبدأ العمل الذاتي وتطبيقه. وطبقًا لهذا، عمدت إلى تنفيذ 

إجراءات اخلصخصة في الكيبوتسات، خالل التسعينيات، سعيًا 

منها إلى تقليص املوارد العامة الالزمة لضمان بقائها وإلى تسهيل 

منوها الدميغرافي الذي يساهم في تعزيز السيطرة اليهودية على 

األرض. وقد توقفت الدراسات التي بحثت موضوع الكيبوتسات عند 

رات التي  العالقة بني إجراءات اخلصخصة في الكيبوتسات والتغيُّ

حصلت في سياسات األراضي )بن رفائيل وطوبل 2009. بن رفائيل 
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وآخرون 2011(. ومع ذلك، لم حتَظ العالقة بني هذه السيرورات والنزاع 

العربي- اإلسرائيلي إال بقدٍر قليٍل من االنتباه واالهتمام، حتى اآلن. 

وعلى خلفية البينات التي مت التوصل إليها بشأن ارتباط احلركة 

الكيبوتسية بطابع صراع السيطرة اليهودية على األرض، بحثنا 

في القسم الثاني من هذا املقال النشاط السياسي الذي مارسته 

وتركز  عليه.  والتأثير  الصراع  هذا  لتوجيه  احلركة  هذه  قيادات 

توسيع  استهدفت  التي  اجلهود  على  السياق،  هذا  في  االنتباه، 

األيام  عشية حرب  التعاوني  االستيطان  وفرص  إمكانيات  وزيادة 

الستة، خاللها وفي أعقابها. 

تتفق األدبيات البحثية على أّن قادة »أحدوت هعفودا« اضطلعوا 

بدوٍر مهمٍّ في بلورة السياسة األمنية اإلسرائيلية خالل السنوات 

1963- 196٧، وفي مركزها انتقال التشديد إلى القدرات العسكرية 

التقليدية. وأشار كثيرون، أيضاً، إلى أهمية الدعم الذي قدموه لقادة 

املواجهات على احلدود عشية  إلى تصعيد  الذين عمدوا  اجليش 

حرب األيام الستة، فساهموا، بذلك، في اندالع احلرب.34 اقترحُت 

فهم حتركات مممثلي الكيبوتس املوحد غليلي وألون ورفاقهما هذه، 

على خلفية تطلعهم املعلَن إلى توسيع احلدود ووضع االستيطان 

التعاوني في مركز اهتمام الدولة وأنشطتها. هذا االدعاء، الذي قد 

يبدو سخيفًا بعض الشيء، غير مقبول في األدبيات البحثية. تعرُض 

هعفودا«  »أحدوت  قادة  اتخذها  التي  السياسية  املواقَف  األبحاُث 

بكونها تعبيرًا عن أيديولوجيٍة قوميٍة مجردٍة عن اعتباراٍت عسكريٍة 

مهنية، أو عن خصاٍل شخصيٍة مثل: التهور والعنجهية والتبريرية 

اإلذعانية )ينيف 1994، 202(. ويبدو أن الباحثني قد تبّنوا خطاب 

ألون األمني ومنطقه متجاهلني حقيقة نشاطه، سويًة مع غليلي، 

في إطار حزٍب سيطرت عليه حركة »الكيبوتس املوحد«.

وفي البحث حول حرب األيام الستة، لفتُت االنتباه إلى تأثير 

املصالح الكيبوتسية على توسيع االحتالالت، خاصًة في هضبة 

اجلوالن. كما آثرُت، هنا، احتمال أن تكون هذه املصالح قد أّثرَت 

على أعمال الطرد والتهجير إبان احلرب وفي أعقابها. وهي أسئلٌة 

طرحها للبحث موشي ديان )19٧6(، لكنها لم ُتِثر أصداًء بحثية. 

فعلى خلفية اخلصومة بينه وبني ألون، ُعرضت اخلالفات حول إدارة 

احلرب في سياق مصالح شخصية، بوجٍه عام )مثالً: هابر 198٧. 

نطاق  لتوسيع  أّن مساعيه  ألون  مؤيدو  ادعى  وقد  غوالن 200٧(. 

االحتالل خالل احلرب جّسدت تطلعًا للحصول على »أوراق مساومة« 

متهيدًا ملفاوضات سالٍم محتملٍة مستقبالً.35 غير أّن هذا االدعاء ال 

ينسجم، إطالقاً، مع تطلّعه املعلن لتحقيق »وحدة البالد الكاملة« 

من خالل احلرب ومع جهوده لدفع االستيطان الثابت واملستدمي في 

املناطق احملتلة )ألون 196٧ ب(.

التي  ألون،  خطة  في  ترّكزُت  املقال،  من  الثاني  القسم  في 

العقد  العربي خالل  اليهودي-  الصراع  في  البحث  مركز  احتلت 

تناغم  هنا  أوردناه  الذي  التحليل  أبرز  وقد  االحتالل.  بعد  األول 

هذه اخلطة مع املصلحة في تعزيز احلركة الكيبوتسية، كما ربط 

به  الذي قامت  والفاعل  املوّحد  أيضًا بني هذه املصلحة والنشاط 

قيادة احلركة الكيبوتسية في اجتاه دفع هذه اخلطة والترويج لها. 

وهنا، أيضاً، لم يكن التجديد في وصف النشاط السياسي الذي 

مارسه قادٌة مثل: غليلي وألون أو حزان، وإمنا في شرحه وتفسيره. 

فامليل السائد في األبحاث يتجه نحو حتليل نشاط هؤالء كتعبيٍر 

عن أيديولوجية مجردة أو عن مصالح شخصية، ومع القفز عن 

املصلحة الكيبوتسية- احلركية وجتاهلها.36 أبرزت املؤلفات القليلة 

تكريس  في  االجتماعية  واملجموعات  املنظمات  دور  عاجلت  التي 

األمن  جهاز  أُخرى-  وجهاٍت  هيئاٍت  مصالح  ومأسسته  االحتالل 

)غرينبرغ  دينية  ومجموعات  العامة(  العمال  )نقابة  والهستدروت 

1993. إلدار وزرطال 2004(، غير أّن مصلحة احلركة الكيبوتسية 

الصراعات  بشأن  أيضاً،  التساؤالت،  تثير  اإلقليمي  التوسع  في 

 االنتباه إلى تأثير المصالح 
ُ

وفي البحث حول حرب األيام الستة، لفتت

 ،
ُ

 في هضبة الجوالن. كما آثرت
ً

الكيبوتسية على توسيع االحتالالت، خاصة

والتهجير  الطرد  أعمال  َرت على 
ّ
أث المصالح قد  أن تكون هذه  احتمال  هنا، 

 طرحها للبحث موشي ديان )1976(، 
ٌ

إبان الحرب وفي أعقابها. وهي أسئلة

ِثر أصداًء بحثية. فعلى خلفية الخصومة بينه وبين ألون، ُعرضت 
ُ

لكنها لم ت

الخالفات حول إدارة الحرب في سياق مصالح شخصية، بوجٍه عام.
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السياسية التي خاضها وقادها قادة الكيبوتس املوحد والكيبوتس 

الُقطري خالل فتراٍت أُخرى، واستهدفت تقليص احليز االستيطاني. 

فمن املعروف أنهم نشطوا قبل قيام الدولة ملنع تقسيم البالد، ثم 

رفضوا- بعد قيامها- اتفاقيات وقف إطالق النار، وكانوا الوحيدين 

الذين قاوموا إخالء قطاع غزة في العام 195٧.   

احلركة  تطور  بني  هنا  توثيقها  مت  التي  العالقة  عمق  يثير 

مسألة  جديد،  من  األرض،  على  اليهودي  واالستيالء  الكيبوتسية 

أشغلت أعضاء الكيبوتسات: هل يشكل الكيبوتس، أوال وقبل أي شيء 

آخر، وسيلة لتحقيق أهداف صهيونية، أم تكمن أهميته األساسية 

هذه  في  نشبت  فقد  أبرام 1986(.  )بن  التعاوني؟  احلياة  في منط 

املسألة خالفاٌت مستمرٌة، ليس فقط بني املنظمات الُقطرية املختلفة، 

وإمنا أيضًا بني القيادات واألعضاء في كلٍّ منها. فبينما شدَّد قادة 

احلركة على دور الكيبوتس ومساهمته في مهماٍت خارجية، اعتبر 

األعضاء العاديون حياة التعاون هدفًا في حد ذاته، أواًل وأخيراً. شّكل 

ـ »معاً« الكيبوتسي، إجمااًل وبشكٍل عامٍّ، الدافع املركزي النضمام  ال

هؤالء إلى الكيبوتسات واختيارهم مواصلة العيش فيها، فيما نظروا 

إلى املساهمة التي يقدمها الكيبوتس للدولة بعني الشّك غالباً، بل 

بسخريٍة واستخفاٍف أحياناً.3٧ ولم يجتذب النشاط االستيطاني الذي 

أعقب حرب األيام الستة، ووضعه قادة احلركة الصهيونية في رأس 

سلم اهتماماتهم وأولوياتهم، أعضاء الكيبوتسات القدماء بشكٍل عام، 

وقالئل من بينهم فقط هم الذين شاركوا فيه. 

ونظرًا لكون الكيبوتسات تشكيالٍت سكانيًة اختياريًة ودميقراطية، 

فقد متت مالءمة البنى التنظيمية التعاونية، بوجٍه عام، لتصورات 

أعضائها ورؤاهم، وكانت منوطًة بها. التحليل السياسي- االقتصادي 

الذي عرضناه هنا، والذي أبرََز الظروف اخلارجية لتطور الكيبوتسات، 

ابتغى إذًا استكمال، ال استبدال، التفسيرات والتحليالت الشائعة 

تؤكد  ذلك،  ومع  فيها.38  حصلت  التي  التحوالت  بشأن  واملقبولة 

ادعاءات  األقل،  على  ظاهرّيًا  ولو  هنا،  عرضناها  التي  الشهادات 

طبنكني كما وردت في مستهل املقال. فقد شّكل االستيطان عالمًة 

يكن  لم  وإن  حتى  الكيبوتسية.  للحركة  وفارقًة،  واضحًة  مميزًة، 

االستيالء  في  دورهم  فإّن  دائماً،  احلقيقة  هذه  مدركني  أعضاؤها 

والسيطرة اليهوديني على األرض شّكل عاماًل مركزيًا في جناحهم 

في تطبيق احلياة التعاونية ومواصلتها.   

في  الوحيدة  اجلهة  ليست  الكيبوتسية  احلركة  أن  املؤكد  من 

إسرائيل التي كان تطورها التاريخي مرهونًا بسيرورات االستيطان. 

نأمل أن يفتح هذا املقال بابًا أمام أبحاٍث سوسيولوجيٍة- تاريخيٍة 

إضافيٍة أُخرى حول مسيرة االستيطان اليهودي. فمن شأن مثل 

هذه األبحاث أن تخدم، أيضاً، هدفًا أوسع صّوبُت نحوه: سبر أغوار 

اإلمكانيات واالحتماالت الستبدال السيطرة اليهودية على األرض، 

مستقبالً، بسيطرٍة مدنيٍة دميقراطية. 

)ترجمه عن العبرية: سليم سالمة(

_ نشر هذا املقال باللغة العبرية في دورية »تيئوريا وبيكورت« 

)نظرية ونقد(، 45، شتاء 2015.

مالحظة من الكاتب: أوجه الشكر العميق لكلٍّ من: غادي إلغازي، 

إيتان بار- يوسف، ليف غرينبرغ، إيرز تسفاديا، موشي شفارتس، 

يهودي شنهاف، وإلى القارئ املجهول من طرف »تيئوريا وبيكورت«. 

مالحظاتهم الثاقبة على صيغ مختلفة من هذه الورقة ألزمتني إعادة 

التفكير في عدٍد كبيٍر من ادعاءات هذا البحث وإعادة صياغتها 

من جديد. أما املسؤولية عما يتضمنه هذا املقال، فهي مسؤوليتي 

أنا وحدي، بالطبع.

الكيبوتسية  الحركة  تطور  بين  هنا  توثيقها  تم  التي  العالقة  عمق  يثير 

واالستيالء اليهودي على األرض، من جديد، مسألة أشغلت أعضاء الكيبوتسات: 

هل يشكل الكيبوتس، أوال وقبل أي شيء آخر، وسيلة لتحقيق أهداف صهيونية، 

أم تكمن أهميته األساسية في نمط الحياة التعاوني؟ )بن أبرام 1986(. فقد 

طرية 
ُ

، ليس فقط بين المنظمات الق
ٌ

 مستمرة
ٌ

نشبت في هذه المسألة خالفات

 منها.
ٍّ

المختلفة، وإنما أيضًا بين القيادات واألعضاء في كل
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