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* رئيس قسم العلوم السياسية في "جامعة بن غوريون" في بئر السبع. املقال مترجم 

عن العبريـة.

نيف غوردون )*(

عن "املهر" و"العروس":

حتليل بنيوي لالحتالل اإلسرائيلي

ملخص
 يسعى هذا املقال، عن طريق حتليل أجهزة وآليات السيطرة التي 
ساعدت إسرائيل في حكم وإدارة السكان الفلسطينيني، إلى كشف 
احملتلة  املناطق  في  الدراماتيكية  التغييرات  إلى  أدت  التي  األسباب 
خالل العقود األربعة األخيرة. واألطروحة املركزية التي أنطلق منها 
مؤداها أن بنية االحتالل، وليس سياسة هذه احلكومة )اإلسرائيلية( 
أو تلك، هي التي أدت إلى املتغيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وسأزعم، بشكل أكثر حتديدًا وملموسية،  أن العالقات املتبادلة داخل 
أجهزة وآليات السيطرة وفيما بينها، وكذلك األعراض والتناقضات 
التي أفرزتها هذه اآلليات، تساهم في إيضاح التغيرات في تكوين 
أنواع القوة التي استخدمتها إسرائيل. فالتغيير في تكوين القوة يتيح 

بدوره فهم ملاذا أكد احلكم العسكري بعد حرب العام 1967، على 
اليوم  نشهد  وملاذا  االحتالل،  تطبيع  إلى  الهادفة  احلياة"،  "سياسة 
من  بحثا  إن  القتلى.  من  متزايد  ع��دد  بسقوط  تتسم  فظيعة  سياسة 
هذا النوع ميكننا من رؤية ما وراء ستار دخان التصريحات والبيانات 
السياسية، ومن الوقوف على الظروف التي تطور فيها النزاع بالشكل 

الذي تطور فيه.
"عندما سألت أشكول ما الذي سنفعله مع مليون عربي، أجابني 

قائال: )أفهم... أنك مهتمة باملهر وليس بالعروس!(".
غولدا مئير في لقاء حلزب مباي بعد ثالثة أشهر من حرب األيام الستة 

 .)Gazit 1995: 135(

من  معدودة  ساعات  وبعد   ،1967 حزيران  من  الثامن  في   )*(
احتالل قوات اجليش اإلسرائيلي ل� "جبل الهيكل" )احلرم القدسي 
الشريف(، زار املكان وزير الدفاع في ذلك الوقت، موشيه ديان. 
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املسجد  قبة  على  اإلسرائيلي  العلم  رفعوا  اجلنود  أن  الح��ظ  وح��ني 
األقصى،  طلب من أحد اجلنود إزالته بدعوى أن عرض رمز األمة 
لزوم  ال  استفزازيا  عمال  يشكل  اجلميع  من  مرأى  على  اإلسرائيلية 
املناطق  له )Gazit 2003:162(، هذا مع أن كل من زار ويزور 
بناية  ك��ل  ف��وق  ترتفع  إسرائيلية  أع��الم��ا  ش��ك  دون  يالحظ  احملتلة 
إسرائيلية.   مستوطنة  كل  ف��وق  أيضا  وكذلك  إس��رائ��ي��ل،   تشغلها 
فضال عن ذلك فقد ارتفع علم إسرائيل، طوال سنوات الثمانينيات 
والتسعينيات ]من القرن العشرين[، على هوائيات معظم سيارات 
اجليب العسكرية والعربات املصفحة التي جابت القرى الفلسطينية. 
وميكن أن تعتبر زيارة أريئيل شارون إلى احلرم القدسي الشريف، في 
اندالع  إلى  تغطية إعالمية، وأّدت  أيلول 2000، والتي صاحبتها 
االنتفاضة الفلسطينية الثانية، مبثابة آخر مرحلة أفضت إلى إلغاء تركة 

ديان اإلستراتيجية هذه.
هناك تغيير مهم آخر حصل خالل سنوات االحتالل،  يتعلق بتعاطي 
وموقف احلكومة اإلسرائيلية جتاه األشجار التي متثل رمز احلياة.  ففي 
الوقت الذي ساعدت فيه إسرائيل الفلسطينيني في العام 1967 على 
غرس قرابة 618 ألف شجرة في قطاع غزة وزودت املزارعني هناك 
بأنواع محسنة من بذور اخلضروات واالشتال،  فقد دمرت إسرائيل 
في السنوات الثالث األولى من االنتفاضة الثانية أكثر من 10% من 
األراضي الزراعية في القطاع واقتلعت ما يزيد عن 220 ألف شجرة

 Coordinator of Government Operations in(  
 the Administered Territories 1969: 39؛ Amnesty

.)International 2004: 18

إن رفع األعالم من جهة واقتالع الشجر من جهة أخرى يرمزان 
السكان  ع��ل��ى  إس��رائ��ي��ل  س��ي��ط��رة  ط���رق  ف��ي  اجل��وه��ري  التغيير  إل���ى 

الفلسطينيني.
أن  على  الصحافية  التقارير  من  وسلسلة  عسكرية  وثائق  وت��دل 
االحتالل كان في الستينيات والسبعينيات مختلفا جدًا عن االحتالل 
في العقدين التاليني.  وحني باشرت ببحثي حول اإلحتالل، تساءلت 
عن الشيء الذي جعل إسرائيل تغير مبثل هذه احلدة والتطرف شكل 
إدارة السكان الفلسطينيني في سنوات االحتالل األولى؟ ملاذا غيرت 
طريقة اإلدارة؟ وما هي الصلة بني التغيير في أشكال السيطرة وبني 

التغييرات التي حدثت في الساحة السياسية؟  
ل��ع��ل ال��س��ب��ب ف��ي أن���ي ل��م أع��ث��ر ع��ل��ى إج��اب��ات م��رض��ي��ة ع��ن ه��ذه 
األكادميي  البحث  نوعية  في  اعتقادي،  حسب  يكمن،  التساؤالت 

الذي تناول االحتالل اإلسرائيلي.
إن جميع الباحثني تقريبا الذين اعتنوا بهذا املجال اختاروا واحدة 

من وجهات النظر الثالث اآلتية:
إسرائيل  بني  السالم  وم��ب��ادرات  املختلفة  الدبلوماسية  امل��ب��ادرات 
الدولية  السيرورات  وانعكاسات  تأثير  إلى  إضافة  والفلسطينيني، 

إسرائيل في مواجهة الفلسطينيني: أدوات مركبة إلحكام السيطرة.
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ال��ث��ورة  و1982،   1973 ح��رب��ي  )م��ث��ل  االح��ت��الل  على  وال��ع��امل��ي��ة 
)اإلسالمية( في إيران، قمة عمان في العام 1987، حربي اخلليج 

ونهاية احلرب الباردة(1. 
في  املركزية  األيديولوجية  والتيارات  السياسية  املؤسسات  تأثير 

إسرائيل2.
املقاومة الفلسطينية، وال سيما االنتفاضتني الفلسطينيتني )األولى 

في 1987، والثانية في 2000(3.
لفهم جوانب  الواقع حيوية ومهمة جدًا  في  تعتبر  األبحاث  هذه 
معينة لالحتالل.  غير أن اجلزء األكبر منها يصور السلطة العسكرية 
احتالل  على  ي��دور  احلديث  أن  لو  كما  ثابتة،   كظاهرة  اإلسرائيلية 
مستقر.  أما األبحاث القليلة، التي تتناول التغييرات التي حصلت 
في املناطق احملتلة،  فتعزو هذه التغييرات إلى التغييرات في السياسة 
العاملية، وإلى املقاومة الفلسطينية أو إلى سيرورات عاملية.  بصورة 
عامة فإن البحث الذي تراكم حتى اآلن في هذا املجال أنتج معلومات 
مفيدة، ولكن غير مرضية بعد، وهذا راجع باألساس إلى كون الدولة 
تطرح في الغالب كجهة مستقلة تنتهج سياسة محايدة في املجاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وإلى جانب ذلك يطرح قادة 
املقاومة الفلسطينية كأناس يتموضعون في حيز ال وجود فيه لعالقات 
وموازين قوى، وأن أفعالهم وقناعاتهم لم تتشكل بواسطة االحتالل 

ووسائل السيطرة اإلسرائيلية.
تيموثي  طروحات  من  عدد  إلى  سأستند  القادمة  الصفحات  في 
Mitchell(، الذي ينتقد الفهم القائل بأن الدولة  ميتشيل )1991 
التي  التغييرات  من  الكثير  أن  هي وحدة حتليلية مستقلة، وسأزعم 
حصلت في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت وما زالت نتاج سياسات 
السيطرة التي تسم احلياة حتت االحتالل.  وعلى الرغم من أن دولة 
إسرائيل تبدو كالعب حر في اختيار سياسة معينة وكذلك في تغييرها 
امتداد  السياسة على  وتبديلها أحيانا، فإن نظرة عن قرب تظهر أن 
السنوات، تتشكل بواسطة وسائل السيطرة.  هذا األمر صحيح أيضا 
و"حماس"  "فتح"  مثل  الفلسطينية  املقاومة  مبنظمات  يتعلق  فيما 
واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وكذلك بالنسبة لالعبني دوليني مثل 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )التابعة لألمم املتحدة( 
أن  حتديدًا،  أكثر  شكل  في  وأعتقد،  الدولي.   األحمر  والصليب 
العالقات املتبادلة والظواهر والتناقضات التي أفرزتها وسائل السيطرة 
اإلسرائيلية تساعد في فهم التغيرات الدراماتيكية التي حدثت مبرور 
السنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ميكن بواسطتها أيضا 

أعداد  في  مطرد  بازدياد  تتسم  التي  الراهنة  الرهيبة  السياسة  تفسير  
القتلى.  حني أقول "وسائل السيطرة" فإنني ال أقصد فقط القوى 
واألجهزة التي تستخدم الفرض واإلكراه من أجل منع وإقصاء وقمع 
الناس، وإمنا تشكيلة أو منظومة املؤسسات والسياسات االجتماعية 
واألجهزة البيروقراطية  واإلستراتيجيا القانونية ومنظومات التخطيط 
الفرد  على  س��واء  مجتمعة  تعمل  والتي  للحيز،  اجلسدي  امل��ادي- 
السلوك  من  جديدة  أشكال  خلق  بهدف  السكان  مجموع  على  أم 
الذي  الوقت  وف��ي  والرغبات.   والتطلعات  واألم��زج��ة  وال��ع��ادات 
تعمل فيه بعض املؤسسات املدنية، مثل جهازي التعليم والصحة، 
كأجهزة سيطرة مستقلة، حتاول أحيانا دفع  مشروع التطبيع، فإنها 
تستخدم أيضا كوكالء لبث وترويج طائفة من سياسات وممارسات 
السيطرة الدقيقة.  أما هدف وطريقة أداء أجهزة السيطرة فتتحدد في 
الكثير من األحيان بواسطة السياق، حيث أن في مقدورها توسيع أو 
تقليص مدى اإلمكانيات املتاحة أمام مستخدمها.  وتدخل القوة في 
جميع أشكال السيطرة، التي ال تستخدم فقط من أجل دفع أهداف 
مؤسسات معينة، وإمنا تصوغ أيضا مواقف سياسية وتطلعات سياسية 
معينة )excesses(.  فضال عن ذلك فإنها، في ذات الوقت الذي 
تقيد وتصوغ فيه سلوك الوكالء االجتماعيني،  تولد أيضا مقاومة.  
فوسائل السيطرة تطبق في احملصلة على البشر، أي على أشياء.  بعبارة 
أخرى فإن أجهزة السيطرة ال تفترض وحسب مقاومة الناس الذين 
يتعني عليها حكمهم وإدارتهم، بل وتساهم أيضا في نشوء املقاومة.  
إلى االشكالية  القادمة  الصفحات  في  أشير  بناء على ذلك، سوف 
املستخدمة  السيطرة  وسائل  بأن  القائل  السائد،  الفهم  في  الكامنة 
إسرائيلية  لسياسة  مباشر  نتاج  هي  احملتلة  )الفلسطينية(  املناطق  في 
أو ملقاومة فلسطينية، وسأدعي أن العالقات املتبادلة بالذات داخل 
وبني أجهزة السيطرة، وكذلك الظواهر والتناقضات التي تفرزها،  
ساعدت في تشكيل السياسة اإلسرائيلية واملقاومة الفلسطينية على 
حّد سواء.  وسأعرض، بغية إسناد هذا الطرح، عدة أمثلة تاريخية 
جتسد الطريقة التي حكم فيها السكان الفلسطينيون.  إن بحثا من هذا 
النوع يتيح رؤية ما وراء ستار دخان التصريحات السياسية، وهو بذلك 
يبني ويفسر ملاذا تطور النزاع بالشكل الذي تطور فيه.  وأود التوكيد، 
مع ذلك، على أنني ورغم تركيزي على وسائل السيطرة،  ال أقترح 
بأية حال من األحوال جتاهل تأثير الالعبني السياسيني على التغييرات 
التي حدثت على مر السنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ولكن، 
نظرًا ألن باحثني ومحللني آخرين سبق أن أكدوا على أدوار الالعبني 
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عاش   ،1967 العام  احتلت  التي  األراضـــي،  أن  في  متثلت  املشكلة  أن  غير 
فيها عدد كبير من السكان.   في العام 1948 قامت إسرائيل بأعمال وممارسات 
نسميها اليوم »تطهيرا عرقيا«، طرد خاللها بالقوة أو اضطر إلى الهرب قرابة 
750 ألف فلسطيني من أصل 900 ألف )Pappe 2006(. لكن في العام 1967 
"طهرت" إسرائيل منطقتني فقط في الضفة الغربية من سكانهما الفلسطينيني: 
منطقة غور األردن )باستثناء أريحا( ومنطقة اللطرون. في منطقة الغور أقدمت 
إسرائيل على هذا العمل بهدف ضمان حدودها مع األردن، في حني طرد السكان 
الفلسطينيون من منطقة )جيب( اللطرون نظرا ألن اجليش اإلسرائيلي رفض 
وجود قرى فلسطينية في موقع ميكن أن يهددوا منه الطريق )الشارع( الرئيس 

املؤدي إلى القدس6.

املختلفني الضالعني في النزاع،  وناقشوا تأثير القوى اخلارجية على 
هذا النزاع،  فإن غاية هذا املقال هي استكمال مثل هذه األبحاث من 

خالل إبراز البعد البنيوي لالحتالل.

خلفية
املشكلة  م��ج��ددًا ج��ذوة  لتؤجج  ج��اءت ح��رب ح��زي��ران 1967 
أصبحت   1948 ال��ع��ام  ح��رب  منذ  األول���ى  فللمرة  الفلسطينية4. 
االنتدابية، وعادت  فلسطني  تسيطر على كامل  قوة سيادية واحدة 
املنصة  ص��دارة  في  مكانها  لتحتل  واح��د"  بلد  "شعبان-  مشكلة 
Dowty and Rubenstein 1990؛ Black and Mo -(

الضفة الغربية  مناطق  إلى  وباإلضافة   ،)ris 1991: 206-235

التي كانت جزءا من فلسطني حتت  وقطاع غزة والقدس الشرقية، 
احلكم البريطاني، احتلت إسرائيل أيضا )في حرب 1967( هضبة 
اجلوالن وشبه جزيرة سيناء. وقد عمدت إسرائيل، قبل أن تضع 
احلرب أوزارها، إلى إقامة وحدات إدارة عسكرية في املناطق التي 
بصورة  أشكول  ليفي  حكومة  تعاملت  ذات��ه  الوقت  في  احتلتها. 
إلى  البداية،  منذ  بذلك،  وأوم��أت  االحتالل،  مناطق  مع  مختلفة 
وجود نوايا واضحة لدى إسرائيل فيما يتعلق بكل منطقة من مناطق 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مناطق  وضعت  فقد  ه��ذه.   االح��ت��الل 
وشبه جزيرة سيناء حتت حكم عسكري، ولم تكن هناك أية نية لضم 
سكان هذه املناطق إلى إسرائيل ذاتها )في حدود ما قبل 1967(، 
وفي 27 حزيران من العام ذاته، وبعد أسبوعني فقط من احلرب، 
قامت إسرائيل بضم القدس الشرقية ومساحات واسعة من حولها 
)64 كيلومترا مربًعا( تعود ل� 28 قرية فلسطينية في الضفة الغربية، 

معلنة فرض وتطبيق قوانينها على كامل هذه املنطقة.  وكان ثمن ضم 
املجتمع  الشرقية في  القدس  الدمج اجلزئي لسكان  املنطقة هو  هذه 
اعتبرت منطقة محتلة )جرى ضمها  اإلسرائيلي5. هضبة اجلوالن 
الغربية  للضفة  تام  بخالف  ولكن   )1981 سنة  فقط  إسرائيل  إلى 
وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء طبق عليها منذ اللحظة األولى القانون 
 Levi( العسكري  القائد  ع��ن  ص���ادرة  أوام���ر  بواسطة  اإلسرائيلي 
1982(.  وكان معظم سكان اجل��والن قد هربوا أو ط��ردوا خالل 

احلرب، مما حول قرابة 100 ألف من سكان الهضبة املسلمني إلى 
ل� 5875 درزيا و385 علويا  الجئني،  في حني سمحت إسرائيل 
و300 من سكان القنيطرة، غالبيتهم من الشركس، بالبقاء، وقد 
حتول السكان الباقون في الهضبة، رغم إرادتهم ومعارضتهم، إلى 

  .)Harris 1978 مواطنني إسرائيليني )3: 
ومبا أن إسرائيل تعاملت مع كل منطقة بطريقة مختلفة،  فإن هذا 
التي  املناطق  وهي  غ��زة،  وقطاع  الغربية  الضفة  على  سيركز  املقال 
يتواجد فيها معظم الفلسطينيني الذين احتلوا في العام 1967. وقد 
هذه  من  االنسحاب  في  رغبتها  عدم  البداية  منذ  إسرائيل  أظهرت 
املناطق آملة في إحلاقها وضمها في وقت الحق. هذه الرغبة ميكن أن 
نعزوها إلى نوعني من التفكير:  عسكري ومسيحاني. فمن منظور 
عسكري اعتبرت املناطق التي احتلت للتو ضرورية للدفاع عن حدود 
في  املياه  مصادر  اعتبرت  كذلك  خارجية،  هجمات  أم��ام  إسرائيل 
الضفة الغربية مستودعا أمنيا حيويا الحتياطي إسرائيل الشحيح من 
املياه. ومن منظور مسيحاني- خالصي، كانت املناطق احملتلة تعتبر 
لليهود. هذه  تعود  فهي  التوراتية، وعليه  إسرائيل  جزءا من أرض 
التيارات الفكرية تضافرت في الكثير من األحيان في جبهة موحدة 
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)بايغا Gordon 2004 ،2002(. وعلى سبيل املثال، بعد حتول 
إسرائيل مباشرة إلى دولة مستقلة اتفقت األحزاب اليمينية والصهيونية 
وقسم من األحزاب العمالية على أن حدود وقف إطالق النار في العام 
1949 هي حدود مؤقتة، وأن إسرائيل ستسعى مستقبال إلى توسيع 
حدودها. هذا التطلع استمد لدى قسم من هذه األحزاب، من رؤية 
عسكرية، ولدى قسم آخر من رؤية مسيحانية، واستمد لدى الباقي 

من كلتا الرؤيتني معًا.
غير أن املشكلة متثلت في أن األراضي، التي احتلت العام 1967، 
عاش فيها عدد كبير من السكان.   في العام 1948 قامت إسرائيل 
بأعمال وممارسات نسميها اليوم "تطهيرا عرقيا"، طرد خاللها بالقوة 
أو اضطر إلى الهرب قرابة 750 ألف فلسطيني من أصل 900 ألف 
)Pappe 2006(. لكن في العام 1967 "طهرت" إسرائيل منطقتني 
فقط في الضفة الغربية من سكانهما الفلسطينيني: منطقة غور األردن 
)باستثناء أريحا( ومنطقة اللطرون. في منطقة الغور أقدمت إسرائيل 
على هذا العمل بهدف ضمان حدودها مع األردن، في حني طرد 
اللطرون نظرا ألن اجليش  الفلسطينيون من منطقة )جيب(  السكان 
يهددوا  أن  في موقع ميكن  فلسطينية  قرى  اإلسرائيلي رفض وجود 

منه الطريق )الشارع( الرئيس املؤدي إلى القدس6. في احملصلة بلغ 
مجموع الفلسطينيني الذين نزحوا إلى األردن في أثناء احلرب أو بعد 
انتهائها مباشرة، ما بني 200- 250 ألف الجئ، يشكلون أكثر من 
30% من مجموع سكان الضفة الغربية )قسم كبير منهم الجئون من 
العام 1948( وسمح فيما بعد ل� 17 ألف نازح منهم بالعودة إلى الضفة 
الغربية )Gazit 1995:45(. على أية حال فقد بقي قرابة مليون 
فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فأدركت إسرائيل بسرعة أنه 
يتعني عليها إقامة جهاز حكم )عسكري( داخلي في هاتني املنطقتني. 
وعدم الرغبة في اقتراح املواطنة اإلسرائيلية على السكان الفلسطينيني 
في الضفة والقطاع نبع في شكل أساس من اعتبارات دميغرافية. فقد 
اليهود  "وط��ن"  هي  إسرائيل  أن  دائما  اإلسرائيلية  احلكومة  ادعت 
مناطقها.  في  واضحة  أغلبية  يشكلوا  أن  اليهود  على  يتعني  لذلك 
أعطيت  لو  وفيما  يهودية،  دول��ة  هي  إسرائيل  فإن  احملصلة،  وفي 
السكان  فإن  احملتلة،  املناطق  في  للفلسطينيني  اإلسرائيلية  املواطنة 
اليهود سيكفون خالل بضعة عقود عن كونهم األغلبية. لهذا السبب 
أحكمت إسرائيل منذ بداية االحتالل سيطرتها على املناطق وسط متييز 
واضح بني األرض التي احتلت وبني السكان الذين عاشوا عليها، أو 
كما قال ليفي أشكول في االقتباس الذي أوردته في مستهل املقال "بني 
 Aronson 13-18؛   :2004 وإلدار  والعروس" )زرطال  املهر 
31-9 :1987(. في أعقاب ذلك جرى تطوير سلسلة أجهزة كان 

الهدف منها هو استغالل األرض احملتلة دون ضمها بشكل تام7، كما 
مورست آليات ووسائل مختلفة استهدفت إدارة حياة الفلسطينيني 
دون االضطرار إلى دمجهم في املجتمع اإلسرائيلي. ويعكس اجلهد 
املتواصل لفصل األرض احملتلة عن سكانها، والذي يعني عمليا إحلاق 
الضفة الغربية وقطاع غزة مبناطق دولة إسرائيل، "التسوية الوظيفية" 
التي نادى بها موشيه ديان، والتي صيغت خالفا للتسوية االقليمية 
التي دعا إليها يغئال ألون، والداعية إلى رسم حدود الدولة بشكل 
يتيح احلصول على "أقصى حد من األمن واألرض إلسرائيل مع أدنى 
عدد من العرب"، في حني لم يسارع ديان نحو التسوية اإلقليمية، 
مقترحا عوضا عن ذلك منح السكان الفلسطينيني إمكانية إقامة شكل 
احلكم الذاتي. لقد حتولت عدم رغبة إسرائيل في ضم الفلسطينيني 
اخلاضعني لالحتالل والتمييز الذي أقامته بني السكان وأرضهم في 
يطرأ  لم  والذي  املنطق احملرك لالحتالل،  إلى  فترة وجيزة  غضون 

عليه مبرور السنوات أي تغيير ذي بال.
لم تكن السرعة النسبية التي أقيمت وطبقت فيها أجهزة وآليات 

فصل الفلسطينيني عن األرض: عنف صامت وفاعل.
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لم تكن السرعة النسبية التي أقيمت وطبقت فيها أجهزة وآليات السيطرة 
املختلفة عفوية، وإمنا كانت  نتاج ظروف تاريخية.  فأوال، وحتى حرب 1967 
كانت الضفة الغربية ملحقة باألردن فيما كان قطاع غزة حتت سلطة مصرية، 
وبالتالي فقد أعادت إسرائيل ببساطة تفعيل عدد من املؤسسات واإلجراءات 
التي استخدمت سابقا من قبل الدولتني املجاورتني.  ثانيا، قبل بضع سنوات 
الغربية  الضفة  في  إسرائيل خطة حلكم عسكري  أعــدت  احلــرب،  نشوب  من 
وقطاع غزة »في حال« وقوع املنطقتني في قبضتها8.   ففي أوائل الستينيات 
نظم اجليش اإلسرائيلي حلقات دراسية أجريت خاللها محاكاة حلال انتهاج 
حكم عسكري في هذه املناطق.  إضافة إلى ذلك فقد أعد مسبقا دليل شامل 
تضمن تعليمات وتوجيهات إلقامة مؤسسات قانونية وإدارية لسلطة عسكرية، 

جرى توزيعه على اجلنود قبل انتهاء احلرب.

السيطرة املختلفة عفوية، وإمنا كانت  نتاج ظروف تاريخية.  فأوال، 
وحتى حرب 1967 كانت الضفة الغربية ملحقة باألردن فيما كان 
قطاع غزة حتت سلطة مصرية، وبالتالي فقد أعادت إسرائيل ببساطة 
تفعيل عدد من املؤسسات واإلج��راءات التي استخدمت سابقا من 
نشوب  م��ن  س��ن��وات  بضع  قبل  ثانيا،  امل��ج��اورت��ني.   الدولتني  قبل 
الغربية  الضفة  في  عسكري  حلكم  خطة  إسرائيل  أع��دت  احل��رب، 
أوائل  املنطقتني في قبضتها8.   ففي  وقطاع غزة "في حال" وقوع 
نظم اجليش اإلسرائيلي حلقات دراسية أجريت خاللها  الستينيات 
إلى  إضافة  املناطق.   هذه  في  عسكري  حكم  انتهاج  حلال  محاكاة 
ذلك فقد أعد مسبقا دليل شامل تضمن تعليمات وتوجيهات إلقامة 
مؤسسات قانونية وإدارية لسلطة عسكرية، جرى توزيعه على اجلنود 
قبل انتهاء احلرب. قسم من هذه اخلطط، واملنطق القابع خلفها، سهال 
مهمة إنشاء جهاز حكم مركب في املناطق عقب احتاللها فعليا على 
يدي إسرائيل )Shamgar 1982 ؛ رونني 1989:18(.  أخيرا 
فقد استخلص اجليش اإلسرائيلي أيضا دروسا من جتربته في إدارة 
السكان الفلسطينيني داخل إسرائيل ذاتها وكذلك من الفترة القصيرة 
الحتالل غزة في العام 1956 وبداية 91957. وفي الواقع فإن عددًا 
احلكم  تطبيق  أثناء  في  استخدمت  التي  واإلج���راءات  األجهزة   من 
احملتلة  املناطق  إل��ى  نقلت   )1966  -1948( الداخلي  العسكري 
املختلفة  واالجتماعية  السياسية  ال��ظ��روف  أن  غير   )1967 )ال��ع��ام 
للمنطقتني، كذلك أيضا التطلعات املختلفة لدى إسرائيل حيالهما، 
جعلت النموذج الذي نشأ داخل إسرائيل يستخدم ألغراض املقارنة 

أكثر من استخدامه ألغراض احملاكاة.
في احملصلة فقد بقيت نسبة ضئيلة من الفلسطينيني في ما حتول إلى 

إسرائيل بعد العام 1948. معظم الزعماء واملثقفني نزحوا أو طردوا 
من املراكز احلضرية التي أصبحت خاوية تقريبا، في حني انتمت غالبية 
الفلسطينيني الذين لم ينزحوا، إلى جمهور الريف غير املنظم. كذلك 
قررت إسرائيل بعد فترة قصيرة من احلرب عرض املواطنة واالندماج 
املجتمع  في  األقل،  على  جزئية  بصورة  الفلسطينيني،  هؤالء  على 
اإلسرائيلي. هذه الظروف هي التي صاغت طرق وأشكال السيطرة 
التي انتهجت في احلكم العسكري الداخلي. في املقابل فإن غالبية 
السكان في املناطق احملتلة )سنة 1967( ظلت في مكانها، أو على 
حالها، فالزعامة املدنية والريفية لم تطرد ولم تهرب، ولم يكن في 
نية إسرائيل بتاتا إعطاء اجلنسية أو املواطنة للفلسطينيني احملتلني للتو. 
واالجتماعية  السياسية  الفوارق  هذه  فإن  إسرائيل،  نظر  وجهة  من 
استدعت شكال مختلفا من احلكم،  فقرر ديان انتهاج سياسة أكثر 
السياسة  الظاهر، من  في  املناطق احملتلة، وأقل تدخال  في  انفتاحا 
إسرائيل10.  دولة  مناطق  داخل  الفلسطينيني  إدارة  في  اتبعت  التي 
كانت  إسرائيل  أن  احلرب  بعد  نشرت  تقارير عسكرية  من  ويستدل 
تنوي إتباع سياسة تطبيعية عن طريق تشجيع إقامة حكم ذاتي ميكن 
"السكان في هذه املناطق من مواصلة حياتهم ونشاطاتهم كما كان 
 Coordinator( "1967 عليه الوضع حتى اخلامس من حزيران
 of Government Operations in the Administered

)Territories 1970: 3

أنواع القوة 
من املدهش جدًا أن بحثي يظهر بأن معظم الوسائل واإلجراءات، 
التي استخدمت ألغراض السيطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة في 
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السنوات األولى لالحتالل، ظلت تستخدم من قبل إسرائيل طوال 
أربعة عقود الحقة. فقد جلأ اجليش اإلسرائيلي إلى فرض إغالقات 
وقام بطرد الزعماء والقادة وهدم البيوت وشن اعتقاالت وتعذيب 
املوقوفني وفرض قيود على التنقل، سواء مباشرة بعد حرب 1967 
Black and Morris 1991:261-( أم في بداية األلفية اجلديدة

262(.  معظم هذه الوسائل واإلجراءات ليست قيد االستخدام حتى 

اآلن وحسب، بل ولم تضف إليها على إمتداد السنوات املاضية سوى 
القليل جدًا من الوسائل اجلديدة. على هذه األرضية أزعم أن التغيير 
الدراماتيكي، الذي طرأ على الطريقة التي تسيطر فيها إسرائيل على 
سيطرة  وأساليب  طرق  استبدال  من  ينبع  ال  الفلسطينيني،  السكان 
معينة بأخرى، وإمنا هو باألساس نتاج البنية احملدودة ألنواع القوة 

في كل فترة وأخرى.  
ما أدعيه هنا هو أن آليات وطرق السيطرة املختلفة املتبعة في املناطق 
 ،)discipline( احملتلة تتأثر بثالثة أنواع قوة أساسية - االنضباط
املتغيرة  األهمية  وأن  والسيادة-   ،)Bio-power( احليوية  القوة 
ألنواع القوة هذه، وليس استخدام وسائل سيطرة جديدة، هي التي 
على  اإلسرائيلي  االحتالل  شهدها  التي  التغيرات  أساس  في  تقف 
للبنية  كان  وقد    .)Foucault 1979، 2003( السنوات  امتداد 

املتغيرة ألنواع القوة هذه انعكاسان مباشران: نوعي وكمي.
من ناحية نوعية، على الرغم من أنه جرى على امتداد السنوات 
استخدام نفس آليات وطرق السيطرة، إال أن التشديد على نوع معني 
من القوة هو الذي صاغ الطريقة التي استخدمت بها آليات وأجهزة 
السيطرة.  ومن الناحية الكمية،  على الرغم من أن جميع وسائل 
السيطرة تقريبا استخدمت منذ بداية االحتالل، فقد جرى التأكيد في 

فترات معينة على القوة السيادية.
ف��ي ال��س��ن��وات األول���ى ل��الح��ت��الل ش���ددت إس��رائ��ي��ل على القوة 
الضابطة والقوة احليوية. والقوة الضابطة هي قوة متواصلة متتد على 
كامل مساحة احليز االجتماعي. كما أنها تعمل ومتارس على أبسط 
مكونات وعناصر التفاعالت اليومية بهدف خلق ونشر مدى كامل 
الضبط  ويعمل  االجتماعية.   واملسلكيات  والعادات  القواعد  من 
من أسفل في محاولة إللغاء وإزالة الفوارق السلوكية والفكرية بني 
وسائل  فإن  ذاته  الوقت  في  خانعني.  أناس  إلى  وحتويلهم  السكان 
السيطرة التي يحركها هذا النوع من القوة متكن من التمييز بني السكان 
وحتديد الكفاءات والسمات اخلاصة لكل فرد، وكذلك أيضًا أنشطته 
الضبط  قوة  أن  وأعماله "الشاذة" )Gordon، 2002a( . رغم 
تسعى إلى خلق تطبيع عن طريق تأطير وضبط احلياة اليومية، وذلك 

القوة.. ومزيد من القوة.
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في السنوات األولى لالحتالل شددت إسرائيل على القوة الضابطة والقوة 
احليوية. والقوة الضابطة هي قوة متواصلة متتد على كامل مساحة احليز 
االجتماعي. كما أنها تعمل ومتارس على أبسط مكونات وعناصر التفاعالت 
واملسلكيات  ــعــادات  وال الــقــواعــد  مــن  كامل  مــدى  ونشر  خلق  بهدف  اليومية 
الفوارق  وإزالــة  إللغاء  محاولة  في  أسفل  من  الضبط  ويعمل  االجتماعية.  
السلوكية والفكرية بني السكان وحتويلهم إلى أناس خانعني. في الوقت ذاته 
فإن وسائل السيطرة التي يحركها هذا النوع من القوة متكن من التمييز بني 
السكان وحتديد الكفاءات والسمات اخلاصة لكل فرد، وكذلك أيضًا أنشطته 

)Gordon، 2002a( "وأعماله "الشاذة

في أحيان متقاربة بواسطة زيادة اإلنتاجية االقتصادية للسكان وسط 
تقليص مهاراتهم السياسية، يجدر التوكيد هنا بأن وسائل السيطرة 
 Foucault( األح��ي��ان  م��ن  الكثير  ف��ي  منطقية  ت��ك��ون  ال  الضابطة 
97-88 :1990(. وعلى سبيل املثال فقد سمحت إسرائيل للسكان 

اخلاضعني لالحتالل بفتح العديد من اجلامعات وبذلك ساهمت في 
إيجاد شريحة مهنية من اجلامعيني، لكنها حصرت إمكانيات تشغيل 
هؤالء املثقفني الفلسطينيني في األعمال غير املهنية، األمر الذي ولد 
الكثير من املرارة في صفوف خريجي اجلامعات الذين وجدوا أنفسهم 
عاطلني عن العمل أو يعملون في غير مجال تخصصهم وتأهيلهم. 
األمر  يتعلق  احلالة  هذه  وفي  الضبط،  لوسائل  ميكن  الطريقة  بهذه 
تنهار  وأن  البعض،  بعضها  تناقض  أن  العمل،  وسوق  باجلامعات 
أو تتفكك. ومن هنا فإنها تخلق مساحات للمناورة واملقاومة، وقد 
تكون موجهة ألهداف تتناقض مع الهيمنة التي كرست هذه الوسائل 

.)Mitchell 1991: 91( خلدمتها
في  االنضباطية  القوة  تأكيد  إل��ى  إسرائيل  سعي  من  الرغم  على 
النوع من وسائل  السنوات األولى لالحتالل، فقد كان تطبيق هذا 
من  أخ���رى  أم��اك��ن  ف��ي  تطبيقها  ع��ن  مختلفًا  امل��ن��اط��ق  ف��ي  السيطرة 
وحكم  إدارة  الضابطة  القوة  استهدفت  ال��دول  غالبية  ففي  العالم. 
الناس عن طريق دمجهم في حياة الدولة وحتويلهم إلى مواطنني. 
ولكن مبا أنه لم تكن هناك قط نية حقيقية لدمج السكان الفلسطينيني 
وحتويلهم إلى مواطنني إسرائيليني، فإن غاية الضبط لم تكن أبدًا ضم 
الفلسطينيني إلى املجتمع اإلسرائيلي وإمنا حتويلهم إلى رعايا تابعني 
لقوة االحتالل. ذلك هو أحد األسباب في كون وسائل السيطرة التي 
الفلسطينيني داخل إسرائيل ذاتها  السكان  إدارة  استخدمت لغرض 

كانت مختلفة جدًا عن تلك التي استخدمت في املناطق احملتلة.
بل  االن��ض��ب��اط،  ف��رض  تلغي  احل��ي��وي��ة ال  ال��ق��وة  أن  أرى  م��ن هنا 

تتضمنه وتصوغه، لكنها ُتستخدم بحجم مختلف، وجُتسد سلسلة 
من األدوات والوسائل اخلاصة. كذلك فإن القوة احليوية متواصلة 
وموزعة في كامل احليز االجتماعي، ولكن إذا كان هدف الضبط هو 
إدارة الرعايا كأفراد، فإن القوة احليوية تدير الفرد بكونه فقط جزءًا 
من مجموعة سكانية. وتتناول القوة احليوية توجيه سيرورات مرتبة 
معدالت  السكاني،  التكاثر  األع��م��ار،  متوسط  الوفيات،  بنسب 
اإلجناب، النواحي الصحية والتطعيمات الوقائية واألمراض املنتشرة 
العمر  مبصطلحات  التشغيل  وأمناط  البطالة  ومعدالت  السكان  بني 
واجلنس ومجاالت التشغيل والدخل للفرد وهلمجرا. وعلى سبيل 
املثال فإن جهود إسرائيل لزيادة نسبة الوالدات التي تتم في املستشفيات 
أجل  فمن  النوع.   هذا  من  قوة  ممارسة  عن  تعبير  هي  الفلسطينية، 
السيطرة على السكان، تستخدم القوة احليوية وسائل إحصائية وطرق 
علمية. وهي تعمل من خالل سلسلة من املؤسسات املالئمة، تنظم 
الطبي والسياسة والسلوك االقتصاديني وما شابه،  العالج  وتضبط 
وهي في الوقت ذاته حتدد وتصوغ احلياة السياسية وتطبع مجاالت 

.)Foucault 2003: 246-247( املعرفة
التأثير على سلوك  ليس   )bio power( القوة احليوية إن هدف 
أحد  واس��ع��ة.  اجتماعية  اجت��اه��ات  على  التأثير  وإمن��ا  ك��ف��رد،  ال��ف��رد 
االقتصاد  تشجيع  الوفيات،  معدالت  خفض  ذل��ك،  على  األمثلة 
للسكان،  اجلمعية  الهوية  وتشكيل  صوغ  االقتصادي،  واالزده��ار 
قوة  الفلسطينية.  وكما في  الوطنية  الكيانية  بهدف قمع  وكل ذلك 
الضبط، فإن األجهزة واآلليات التي تستخدمها القوة احليوية تستهدف 
اخلاضعني  السكان  لدى  الكامنة  االقتصادية  الطاقة  استغالل  أيضًا 
لالحتالل، ولكن عوضًا عن ضبط الفرد فإن القوة احليوية تنظم نشاط 
السكان كافة.  في السنوات األولى بعد احلرب جرى التأكيد على 
القوة احليوية، وكذلك على قوة الضبط، بهدف تطبيع االحتالل عن 
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طريق خلق ازدهار اقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.  كذلك 
بذلت جهود جمة حملو جميع الرموز املرتبطة بالوطنية الفلسطينية، 

وكانت إسرائيل تأمل في أن يتأقلم الفلسطينيون مع االحتالل.
في املقابل، لم متتنع إسرائيل قط عن استغالل نوع القوة التقليدية 
أكثر، أي قوة ذراع السيادة، أي القدرة على فرض منظومة قوانني 
"سلطة  ف��رض  أج��ل  من  والشرطة  اجليش  واستخدام  وتشريعات 
القانون" أو تعليقها )Foucault 2003: 246-247(. هذا النوع 
من القوة يعمل بواسطة األذرع القانونية والتنفيذية للدولة، وهو يعمل 
في الغالب األعم من أعلى إلى أسفل، بشكل متقطع، مبعنى أنه مييل 
للظهور فقط في احلاالت التي ُينتهك فيها القانون على أيدي أفراد 
معينني في املجتمع أو يتم تعليق عمله من قبل اجلهة السيادية. وفي 
القوة هو تطبيق منظومة قانونية ترى في كل  حالتنا فإن مغزى هذه 
أشكال املقاومة الفلسطينية إرهابًا، واستخدام قوات األمن لقمع أي 
مظهر من مظاهر "اإلرهاب". في ذات الوقت حتولت هذه املنظومة 
القانونية إلى وسيلة نهب سلبت إسرائيل بواسطتها أراضي وممتلكات 

الفلسطينيني.

من  السابع  ف��ي  العسكري  احل��اك��م  أص���دره  ال��ذي  الثاني  املنشور 
حزيران 1967، يوم إقامة احلكم العسكري )في األراضي الفلسطينية 
احملتلة(، يشكل مثااًل على تفعيل القوة السيادية.  وقد ورد في هذا 
املنشور: "إن جميع صالحيات احلكم والتشريع والتعيني واإلدارة 
بالنسبة للمنطقة أو سكانها ستكون من اآلن فصاعدًا من اختصاصي 
من  يعمل  أو  يعني  م��ن  قبل  م��ن  أو  فقط  قبلي  م��ن  وتستخدم  فقط 
طرفي"11. وميضي هذا املنشور مؤكدًا أن جميع القوانني التي كانت 
تتناقض مع  أنها ال  قائمة قبل االحتالل ستبقى سارية املفعول طاملا 
بذلك  املنشور  ويؤكد  العسكري.  للحاكم  آخر  أمر  أي  أو  املنشور 
قوانني  وتطبيق  سن  ليس  العسكري  احلاكم  مقدور  في  أن  حقيقة 
 Schmitt( قوانني  يجمد  أو  يلغي  أن  أيضًا  وبإمكانه  بل  وحسب 
بعد  Agamben 2005 ؛Agamben 1998 ؛2006(. 

استخدام  تقلص  احملتلة،  املناطق  في  اإلسرائيلية  السلطة  استقرار 
وتتشكل  تصاغ  السيطرة  وسائل  معظم  وص��ارت  السيادية،  القوة 
القوة  اآلخرين،  القوة  نوعي  بواسطة  سنوات  عشر  من  أكثر  طوال 

الضابطة والقوة احليوية.
الغالب  في  تعمل  الثالثة  القوة  أن��واع  أن  هنا  نؤكد  أن  بنا  جدير 
العصرية  احل��ك��م  أش��ك��ال  م��ن  يتجزأ  ال  ج���زءًا  وتشكل  ب��ال��ت��وازي، 
)Foucault 1991(. إن حكمًا بهذا املعنى ال يتناول فقط مؤسسات 
وأساليب عمل تخص الدولة، بل ويشمل تشكيلة واسعة من األجهزة 
السلوك  إلى صوغ وتشكيل سلوك  الهادفة  واإلج��راءات  واآلليات 
)Conduct of conduct(. وال يدور احلديث فقط على مؤسسات 
شابه،  وم��ا  واالقتصاد  والدين  والقضاء  القانون  قبيل  من  مختلفة 
 Dean 1999:( التي يحكم فيها كل فرد نفسه وإمنا أيضًا الطرق 
11(.  فاحلكم في الضفة الغربية وقطاع غزة يعني تشكيل وتوجيه 

وإدارة املؤسسات االقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية القائمة 
هناك، وكذلك أيضًا ميول وهوية وسلوك كل فرد من السكان.  أحد 

إن هدف القوة احليوية )bio power( ليس التأثير على سلوك الفرد كفرد، 
وإمنا التأثير على اجتاهات اجتماعية واسعة. أحد األمثلة على ذلك، خفض 
معدالت الوفيات، تشجيع االقتصاد واالزدهار االقتصادي، صوغ وتشكيل الهوية 
اجلمعية للسكان، وكل ذلك بهدف قمع الكيانية الوطنية الفلسطينية.  وكما 
في قوة الضبط، فإن األجهزة واآلليات التي تستخدمها القوة احليوية تستهدف 
أيضًا استغالل الطاقة االقتصادية الكامنة لدى السكان اخلاضعني لالحتالل، 

ولكن عوضًا عن ضبط الفرد فإن القوة احليوية تنظم نشاط السكان كافة.

ذراع "السيادة" تطال اجلميع.
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األفــراد  به  تدير  الــذي  الشكل  كونها حتدد  في  البنية  وتكمن خصوصية 
واملجموع، ولكن ليس هناك أي شيء جامد، فهناك سيرورات معينة ميكن أن 
تؤثر على العالقات بني أنواع القوة، وعلى الطريقة التي يدار ويحكم املجتمع 
بها.  التغيير في بنية وتكوين أنواع القوة ال يقود بالضرورة إلى تغيير وسائل 
السيطرة املستخدمة في إدارة السكان، لكنه يغير الطريقة التي تعمل بها هذه 
الوسائل. وعلى سبيل املثال، في السنوات األولى لالحتالل استخدمت املدارس 
في املناطق )احملتلة( لنقل مجاالت معرفة للتالميذ بهدف تطبيع االحتالل. 
ولكن فيما بعد، وعندما كان هؤالء التالميذ يقومون في طريق عودتهم من 
املدرسة إلى البيت، بإلقاء احلجارة على مكاتب احلكم العسكري، جلأ اجليش 

اإلسرائيلي إلى إغالق املدارس.

العصرية هو األمن، وليس فقط  املركزية ألشكال احلكم  األهداف 
باملعنى الضيق الستخدام اجليش والشرطة وجهاز املخابرات.  فاألمن 
في مفهومه الواسع يشمل إدارة االقتصاد والصحة والتعليم والرفاه 
املؤسسات  جميع  بالتالي  يشمل  فهو  وعليه  للسكان.  االجتماعي 
الدميغرافية  ال��س��ي��رورات  وتعزيز  حماية  إل��ى  الهادفة  والسياسات 
 Dean 1999:( السكان  لدى  القائمة  واالجتماعية  واالقتصادية 

.)19-20

على الرغم من أن أنواع القوة الثالثة تعمل بصورة عامة جنبًا إلى 
التي حتدد شكل  بنيتها احملددة هي  جنب، فإن ما أدعيه هنا هو أن 
والقوة  الضبط  ق��وة  على  ما  حكم  يؤكد  أن  احملتمل  فمن  احلكم.  
احليوية وأن يعطي وزنًا ضئياًل نسبيًا للقوة السيادية، في حني ميكن 
القوة احليوية والقوة السيادية وأن يكرس  أن يشدد حكم آخر على 

موارد أقل للضبط12.
وتكمن خصوصية البنية في كونها حتدد الشكل الذي تدير به األفراد 
واملجموع، ولكن ليس هناك أي شيء جامد، فهناك سيرورات معينة 
ميكن أن تؤثر على العالقات بني أنواع القوة، وعلى الطريقة التي يدار 
ويحكم املجتمع بها13.  التغيير في بنية وتكوين أنواع القوة ال يقود 
بالضرورة إلى تغيير وسائل السيطرة املستخدمة في إدارة السكان، 
لكنه يغير الطريقة التي تعمل بها هذه الوسائل. وعلى سبيل املثال، في 
السنوات األولى لالحتالل استخدمت املدارس في املناطق )احملتلة( 
لنقل مجاالت معرفة للتالميذ بهدف تطبيع االحتالل. ولكن فيما 
من  عودتهم  طريق  في  يقومون  التالميذ  ه��ؤالء  كان  وعندما  بعد، 
املدرسة إلى البيت، بإلقاء احلجارة على مكاتب احلكم العسكري، 
جلأ اجليش اإلسرائيلي إلى إغالق املدارس. لقد حتولت املدرسة بهذه 
الطريقة من مؤسسة وظيفتها تشجيع متثل وتذويت قواعد ومجاالت 

 Graham-Brown( جماعية  عقاب  وسيلة  إل��ى  معينة  معرفة 
1984(.  بعبارة أخرى، فإن نفس مؤسسة السيطرة التي استخدمت 

لنقل قواعد معرفية حتولت إلى وسيلة عقاب، عندما رفض السكان 
مع  إسرائيل.  أملتها  التي  واألع���راف  القواعد  قبول  الفلسطينيون 
ما على  تاريخية  اعتمدت في حلظة  أن إسرائيل  التأكيد  ذلك يجدر 
نوع معني من القوة أكثر من اعتمادها على أنواع قوة أخرى، لكن 
ذلك ال يلغي حقيقة أن جميع أنواع القوة املذكورة تعمل جنبًا إلى 
جنب، وأن هناك تواصال دائما للسيطرة، دون توقف ودون وجود 
 Foucault 1980: 107-108القوة )؛ مناطق حرة مجردة من 

 .)Deleuze 1992

ظواهر مرافقة وتناقضات
التغيير في  بنية القوة يفسر  إن ما أطرحه ال يتلخص في أن تغيير 
املرافقة  والظواهر  املتبادلة  العالقات  أن  في  وإمن��ا  االحتالل،  طابع 
التي  السيطرة هي  أجهزة ووسائل  داخل وبني  القائمة  والتناقضات 
بشكل  فيها  أبتعد  التي  النقطة  هي  تلك  القوة.  أن��واع  بنية  صاغت 
ال��دول��ة وح���دة حتليلية مستقلة  ف��ي  ي��رى  ال���ذي  التوجه  ع��ن  واض���ح 
)Weizman 2007 ؛Segal and Weizman 2003(. إن 
تتبع تسلسل وسائل السيطرة اإلسرائيلية، وحتليل العالقات املتبادلة 
فيما بينها، يدالن على أن الظواهر املرافقة والتناقضات التي أفرزتها 
تلك الوسائل ساهمت في صرف وتغيير التأكيد من نوع قوة معني 
ن��وع آخ��ر، وأن��ه ج��رى بواسطة ذل��ك ص��وغ وهندسة السياسة  إل��ى 
اإلسرائيلية واملقاومة الفلسطينية على حّد سواء.  ذلك هو اإلدعاء 

الرئيس الذي أود توطيده.
وال أقصد ب� "الظواهر املرافقة أو اجلانبية" النتائج التي ال تشكل 
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جزءًا من الهدف األصلي لوسائل السيطرة. وعلى سبيل املثال فإن 
فرض حظر التجول يقيد حركة السكان إلى منطقة معينة، لكنه يولد 
أيضًا مقاومة؛ كذلك فإن إقامة مستوطنة على قمة جبل أو تلة تهدف 
إلى مصادرة أراض وتقسيم احليز ومراقبة القرى الفلسطينية الواقعة 
مؤقتًا  ليس  االحتالل  أن  حقيقة  أيضًا  تؤكد  أنها  غير  التلة،  أسفل 
 Benvenisti and Khayat 1987: 112-113؛ Roy((

Lein 2002: 18 ؛175-181 :1995(.

لغاية العام 1978 جنحت إسرائيل في مصادرة حوالي 40% من 
أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة نحو 125 مستوطنة في 
هاتني املنطقتني، ضمت قرابة 60 ألف مستوطن. فكيف أثر األمر 
على الفلسطينيني، الذين كانوا من جهة شهودًا على سلب أراضيهم 
وقدوم آالف املواطنني اليهود من إسرائيل إلى مناطق الضفة والقطاع، 
ومن جهة أخرى قيل لهم إن االحتالل سينتهي بسرعة؟! إضافة إلى 
املتبادلة بني أجهزة السلطة نوعني من  ذلك، فقد أفرزت العالقات 
التناقض  ولعل  ذاته.  السلطة  جهاز  داخل  نشأ  األول  التناقضات. 
الداخلي األبرز هو التناقض الذي جنم عن مشروع بناء املستوطنات. 
والبحر  األردن  نهر  بني  ال��واح��دة  ال��دول��ة  حل  أضحى  فقد  هنا  من 
فأكثر،  أكثر  منطقيًا  فيها،  أغلبية  اليهود  يكون  لن  التي  املتوسط، 
عقب مصادرة املزيد من األراضي ونقل عشرات اآلالف من اليهود 
جراء  نشأ  التناقض  من  اآلخ��ر  النوع  احملتلة.   املناطق  في  لإقامة 
بدخول  فالسماح  املختلفة.  السيطرة  أجهزة  بني  املتبادلة  العالقات 
عمال فلسطينيني إلى إسرائيل، والذي استهدف فيما استهدف خلق 
ازدهار اقتصادي في املناطق احملتلة ومن خالل ذلك تطبيع االحتالل، 
انتهى كما سنالحظ الحقًا بتقوية وتعزيز احلركة الوطنية الفلسطينية، 

التي قادت االنتفاضة واملقاومة ضد إسرائيل.
هذا النوع من الظواهر اجلانبية والتناقضات كان له ضلع في هندسة 
الساحة السياسية، حيث أيقظ املقاومة الفلسطينية التي أثرت بدورها 
على تغير سياسة إسرائيل. من هنا فقد كان لوسائل السيطرة ذاتها 
املتغير  تأثير حاسم على السيرورات السياسية احمللية وعلى الطابع 
وأدق  أفضل  فهم  إل��ى  الوصول  وبغية  السبب،  لهذا  لالحتالل.  
التي  الطريقة  وإب��ان��ة  السيطرة  وس��ائ��ل  تفحص  ينبغي  لالحتالل، 
خلقت بها متغيرات داخلية وصاغت بالتالي بنية االحتالل والسياسة 

اإلسرائيلية جتاهه على حد سواء14.
التوكيد على أن تصوير اإلسرائيليني  مع ذلك من األهمية مبكان 
والفلسطينيني كما لو كانوا مواضيع للتاريخ وليسوا أبطاله أو صناعه، 

إيجاد  عن  املسؤولون  هم  فاإلسرائيليون  ومضلل.  مغلوط  أمر  هو 
مسؤولون  الفلسطينيون  بينما  نتائجه،  مواصلة  وع��ن  االح��ت��الل، 
اإلسرائيليني  وتطلعات  مصالح  أن  بيد  ونتائجها.   املقاومة  ع��ن 
والفلسطينيني، وكذا طريقة سلوكهم، تتشكل، في جانب منها على 

األقل، بواسطة أجهزة وآليات السيطرة.

السنوات األولى
حتول  إل��ى  السيطرة  وس��ائ��ل  فيها  أدت  ال��ت��ي  الطريقة  رؤي���ة  بغية 
االحتالل عن طريق هندسة السياسة اإلسرائيلية واملقاومة الفلسطينية، 
ال بد من إبانة تسلسل السيطرة، وسط تأكيد العالقات املتبادلة بني 
أجهزة السيطرة املختلفة وتطورها على امتداد السنوات. هذا النوع 
من التحليل التاريخي يتعدى بكثير حدود هذا املقال، وقد خصصت 

له كتابًا كاماًل سيرى النور قريبًا.  
في نطاق مشروعي البحثي املوسع قسمت االحتالل إلى خمس 
فترات: فترة احلكم العسكري )1967-1980(، فترة اإلدارة املدنية 
 ،)1993  -1988( األول��ى  االنتفاضة  فترة   ،)1987  -1981(
الثانية  االنتفاضة  فترة  وأخ��ي��رًا   )2000  -1994( أوسلو  سنوات 
)2001 ولغاية اآلن(.  بطبيعة احلال فإن هذه الفترات مرتبطة عضويًا 
ومتداخلة فيما بينها، وميكن تقسيم بعضها إلى فترات ثانوية. وعلى 
الرغم من أنها حتدث في موازاة أحداث تاريخية، ولذلك يخيل أنها 
تنبع من الرؤية الدوالنية، إال أن تفحصًا دقيقًا يظهر أن كل فترة تتسم 
بتأكيد وسائل سيطرة معينة.  القوة، وبالتالي  ببنية خاصة ألشكال 
السياسة  أن  هو  برمته،  البحث  صلب  في  املاثل  الطرح  فإن  وعليه 
اإلسرائيلية واملقاومة الفلسطينية اللتني متيزان كل فترة تشكلتا، بصورة 
أفرزته من ظواهر  السيطرة وما  بواسطة أجهزة  جزئية على األقل، 
باستعراض  هنا  سأكتفي  املجال  اتساع  ولعدم  وتناقضات.   جانبية 
عام لسنوات االحتالل األولى، وذلك من أجل إبانة كيف خلقت 

بني "الكانتونات".
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أشكال السيطرة هذه، والتي استخدمت في إدارة السكان خالل العقد 
األول، سلسلة من التناقضات التي أدت إلى املقاومة الفلسطينية وإلى 

تغيير السياسة اإلسرائيلية، على حّد سواء.
قبل أن تضع حرب 1967 أوزارها، أدرك وزير الدفاع اإلسرائيلي 
في حينه، موشيه ديان، أن قوة إسرائيل تصبح كبيرة جدًا عندما تكون 
مموهة، وعندما يكون هدفها املعلن هو "جعل االحتالل غير مرئي".  
وكما أشار شلومو غازيت، الذي عني بعد احتالل 1967 مباشرة 
منسقًا ألعمال احلكومة في األراضي الفلسطينية، فإن هدف احلكم 
العسكري كان خلق وضع "يستطيع فيه املقيم في املنطقة أن يلد في 
يتزوج  أن  تعليم،  وعلى  ميالد  شهادة  على  يحصل  وأن  املستشفى 
وينجب أوالده وأحفاده ويعيش حياة كرمية، وكل ذلك بدون مساعدة 
من أي موظف أو صاحب منصب  إسرائيلي، وحتى من دون أن يرى 
Coordinator of Government Oper - )شخصًا كهذا" 

.)tions in the Administered Territories 1970: 4
بطبيعة احلال، لم تتورع إسرائيل عن اللجوء إلى وسائل اإلكراه 
احتاللها.  حتت  الواقعني  السكان  إلدارة  جهودها  نطاق  في  العينية 
على سبيل املثال، مت بعد احلرب مباشرة إغالق حدود الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وقامت قوات األمن اإلسرائيلية بقمع املقاومة الداخلية 
التجول  حظر  نظام  فرض  إلى  اإلسرائيلي  اجليش  جلأ  وقد  بالقوة. 
وقام بطرد قادة وزعماء وهدم منازل وأغلق مدارس ومحال جتارية 
)Black and Morris 1991: 261-262(.  غير أن مثل هذه 

األولني  العامني  في  الغربية  الضفة  في  املمارسات واألعمال جرت 
نظم  غزة  قطاع  في  أقدامه.  االحتالل  ثبت  أن  إلى  خاص،  بشكل 
في  املقاومة  هذه  تصفية  بعد  ولكن  مسلحة،  مقاومة  الفلسطينيون 
لتلك  مشابهة  وسائل  بانتهاج  هناك  إسرائيل  ب��دأت   ،1971 العام 

التي استخدمتها في الضفة الغربية15.
وكانت إسرائيل قد سيطرت أيضًا، مباشرة بعد انتهاء احلرب، على 
جميع املؤسسات املدنية التي تستخدم في إدارة مجتمعات عصرية. 
على سبيل املثال، فقد شرعت السلطات اإلسرائيلية منذ شهر متوز 
وتعابير  مظاهر  ك��ل  منها  وشطبت  التعليم  كتب  بتفحص   1967
التاريخ والوطنية الفلسطينيني، واقتصرت مناهج التعليم على مواد 
برنامج  بإثراء  للمدرسني  يسمح  ولم  مسبقًا،  املقرة  التدريس  كتب 
التعليم. ولم يكن مفاجئا أن تكون هبة املقاومة الفلسطينية الواسعة 
كتب  استبعاد  إسرائيل  محاولة  على  فعل  ك��رد  ج��اءت  قد  األول��ى 
تدريس استخدمت في مدارس فلسطينية17. في الوقت ذاته حرمت 
إسرائيل املعلمني الفلسطينيني من حق مزاولة أي نشاطات سياسية، 
ابتداًء من االنضمام لألحزاب وانتهاء بالتعبير عن تأييد حزب معني، 
كما حظرت عليهم املشاركة في اإلضرابات أو مهرجانات ومسيرات 
مسبق  إذن  دون  الصحف  في  مقاالت  ونشر  كتابة  أو  االحتجاج، 
جتسد  امل��م��ارس��ات  ه��ذه    .)Graham-Brown 1984: 77(
إقصاء وتهميش  الفلسطينيني عن طريق  إسرائيل لضبط  محاوالت 

القضية الوطنية.

حياة يومية حتت "العنف الزاحف".
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بديلة  متاثل  أش��ك��ال  إس��رائ��ي��ل  شجعت  االجت���اه،  لهذا  اس��ت��م��رارًا 
خلقت انقسامات في املجتمع الفلسطيني. هذا ال يعني أن إسرائيل 
اخترعت أو أدخلت إلى املناطق احملتلة أشكااًل جديدة من التماثل، 
وإمنا حاولت تعزيز وتعظيم عدد من األشكال القائمة بهدف مواجهة 
النهوض املتجدد للحركة الوطنية الفلسطينية.  متشيًا مع ذلك شجعت 
)إسرائيل( التماثل مع "احلمولة" أو العشيرة، ومنحت وجهاء هذه 
وأشكال  املؤسسات  تقوية  بهدف  زائدة  وحقوقا  امتيازات  احلمائل 
 Aronson 1987؛ Hiltermann 1991التماثل التقليدية )؛
Ma‘oz 1984(. كذلك فإنها شجعت التماثل الديني عن طريق دعم 

الزعماء واملؤسسات الدينية، سواء بهدف كبح احلركة الوطنية التي 
كانت علمانية في جوهرها أو بهدف تأكيد الفوارق بني الفلسطينيني 
املسلمني واملسيحيني، وبالتالي خلق احتكاك بني املجموعات الدينية. 
وبالفعل فقد ادعى ضباط إسرائيليون طوال سنوات عديدة أن صعود 
األصولية اإلسالمية في املناطق احملتلة من شأنه أن يحد من تأثير ونفوذ 
منظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك فقد دعموا اإلخوان املسلمني، 
حيث سمحت إسرائيل لهؤالء )حركة "اإلخوان"( بالسيطرة على 
األم��الك  من   %10 قرابة  على  سيطرت  التي  اإلسالمية،  األوق��اف 
الكثير من األمالك والعقارات في  والعقارات في قطاع غزة وعلى 
 .1990 ويعاري  )شيف  املوظفني  مئات  وشغلت  الغربية،  الضفة 
225-223 ؛Tamari 1990(.  أخيرًا فقد شجعت إسرائيل أيضًا 

التماثل مع احليز اجلغرافي احمللي، محاولة بهذه الطريقة تأليب سكان 
الريف ضد سكان املدن، والسكان احملليني ضد الالجئني.  تأكيد 
أنه استهدف إضعاف وحدة  إذ  التماثل هذه كان مقصودًا،  أشكال 
احلركة  الستنهاض  الرامية  احملاوالت  وإفشال  الفلسطيني  املجتمع 
الوطنية الفلسطينية.  كان الهدف متكني الزعامة التقليدية من البقاء 

في مراكز الزعامة.

مع ذلك فقد كانت السمة األبرز، التي ميزت سنوات االحتالل 
األولى، هي محاولة إسرائيل حتسني مستوى معيشة السكان وحتقيق 
انتعاش اقتصادي، حتى وإن كانت قد سعت في الوقت ذاته إلحباط 

وتقويض احملاوالت الفلسطينية إليجاد اقتصاد مستقل.
أنه  تظهر  ال��س��ن��وات(  تلك  )ف��ي  العسكرية  التقارير  مطالعة  إن 
وخلق  البطالة  مستوى  خفض  سبل  حول  مستمرة  نقاشات  جرت 
ملنع  وسيلة  العسكري  احلكم  نظر  في  اعتبر  ما  وهو  اقتصادي،  منو 
الفلسطينيني،  الغليان االجتماعي واملقاومة.  فقد زودت إسرائيل 
ومنع  احملاصيل  إنقاذ  بهدف  زراعية  بخدمات  احل��رب،  خضم  في 
نفوق احليوانات الداجنة.  وبعد أن هدأت املعارك نفذت إسرائيل 
عددا من اخلطط لتحسني اإلنتاجية االقتصادية. وعلى سبيل املثال 
فقد ورد في تقرير عسكري كتب في العام 1969: "خالل نشاط 
مجموعها  بلغ  التي  البقر،  قطعان  جميع  )تعليم(  دم��غ  مت  بيطري 
حوالي 30 ألف رأس، كما جرى حقنها ضد وباء احلمى القالعية. 
العسكري  احلكم  وق��ام  السل،  لفحوصات  األب��ق��ار  خضعت  وق��د 
بشراء األبقار املصابة لذبحها من دون التسبب بخسارة للمزارعني. 
كذلك جرى تطعيم جميع فروع الطيور- قرابة نصف مليون - ضد 
بشكل  انخفضت  التطعيمات  لهذه  نتيجة  "ن��ي��وك��اس��ل".   م��رض 
متواصل حاالت نفوق الطيور إلى حاالت معدودة مقارنة مع %60 
في املاضي.  كذلك أبيدت آالف الكالب ملنع انتشار داء الكلب" 
 Coordinator of Government Operations in the(

 )Administered Territories 1970: 11

إن هذا االقتباس يدل على أن إسرائيل طبقت بصورة فورية طرق 
مراقبة حديثة، ومن الواضح أنه كانت هناك مصلحة إلسرائيل في 
منع تفشي األمراض املعدية. غير أنه كانت لها مصلحة أيضًا في زيادة 
إنتاجية املزارعني الفلسطينيني. فضاًل عن ذلك فإن سياسة شراء البهائم 

إن هذا االقتباس يدل على أن إسرائيل طبقت بصورة فورية طرق مراقبة 
حديثة، ومن الواضح أنه كانت هناك مصلحة إلسرائيل في منع تفشي األمراض 
املعدية. غير أنه كانت لها مصلحة أيضًا في زيادة إنتاجية املزارعني الفلسطينيني. 
فضاًل عن ذلك فإن سياسة شراء البهائم املريضة من املزارعني تدل على أنه كانت 
هناك مصلحة إلسرائيل في تأمني معيشة السكان الفلسطينيني. ويخيل أن 
املنطق القابع خلف ذلك كان محاولة تكريس إذعان وخنوع السكان اخلاضعني 
لالحتالل عن طريق رفع مستوى حياتهم وتغيير عاداتهم االستهالكية. وقد 
حتولت أشكال اإلدارة التي شجعت سياسة احلياة إلى أشكال مركزية منذ أن 

أكدت إسرائيل على "قوة الراعي"
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املريضة من املزارعني تدل على أنه كانت هناك مصلحة إلسرائيل في 
تأمني معيشة السكان الفلسطينيني. ويخيل أن املنطق القابع خلف ذلك 
كان محاولة تكريس إذعان وخنوع السكان اخلاضعني لالحتالل عن 
طريق رفع مستوى حياتهم وتغيير عاداتهم االستهالكية. وقد حتولت 
أشكال اإلدارة التي شجعت سياسة احلياة إلى أشكال مركزية منذ أن 
أكدت إسرائيل على "قوة الراعي" )Pastoral Power(. فهذه 
القوة، حسب ميشيل فوكو، ال تتطلع إلى حتقيق خالص شخصي 
في العالم اآلخر )"عالم اآلخرة"( وإمنا هي موجهة لتحقيق خالص 
سالمته  وضمان  تأمني  طريق  عن  العالم،  ه��ذا  في  بأسره  املجتمع 

.)Foucault 1982( الصحية ورفاهيته وازدهاره
لغاية العام 1976 عرضت إسرائيل أيضًا على السكان احلصول 
 Roy 1995:( تطوير لشراء معدات وآالت زراعية على قروض 
222(.  في أعقاب ذلك ارتفعت اإلنتاجية الزراعية في املناطق بني 

سنوات 1968- 1972 بنسبة 16% مبعدل سنوي.  وبني 1973 - 
1976 استقر النمو الزراعي، ثم عاد بني سنوات 1977- 1980 
اإلسرائيلي  املركزي  اإلحصاء  )مكتب  سنويًا   %11 بنسبة  ليرتفع 
1996:20(. فضاًل عن ذلك فإن دخول العمال الفلسطينيني إلى 
قوة العمل اإلسرائيلية لم ُيوفر فقط عماًل رخيصًا للسوق اإلسرائيلية، 
أيضا  أثرَّ  وإمنا  االقتصادية،  إسرائيل  الحتياجات  استجاب  وبذلك 
وبشكل حاسم على مستوى معيشة السكان )الفلسطينيني(. ووفقًا 
لبنك إسرائيل فقد كان دخول العمال الفلسطينيني إلى سوق العمل 
اإلسرائيلية "العامل الرئيس وراء حركة التطور )في املناطق احملتلة( 
في السنوات األولى" )Meron 1983: 6(.  وجتدر اإلشارة، في 
هذا السياق، إلى سرعة اندماج هؤالء العمال. ففي العام 1968، 
أي بعد سنة واحدة على احلرب، وجد 6% من قوة العمل الفلسطينية 
في  عملوا  الذين  ع��دد  بلغ   1974 العام  وف��ي  إسرائيل،  في  عماًل 
العمل  قوة  مجمل  من   %33 شكلوا  فلسطيني،   69400 إسرائيل 
في األراضي الفلسطينية. عشية االنتفاضة األولى )1987( تألفت 

قوة العمل الفلسطينية من 277700 عامل، عمل منهم 108900 
شخص في إسرائيل )2ر39%(، وهي ظاهرة ال نظير لها في العالم 
إلى أن  املركزي لإحصاء 1996: 125(. جتدر اإلشارة  )املكتب 
فقط  تتناول  أنها  إذ  الظاهرة،  حجم  كامل  تعكس  ال  األرق��ام  ه��ذه 
العمال الذين وجدوا عماًل عبر قنوات رسمية، وال تشمل العمال 
غير املسجلني. فالعمال غير املسجلني الذين دخلوا إلى إسرائيل تغير 
التقديرات فإن نسبتهم تزيد عن  عددهم مبرور السنوات، وحسب 

.)Lein 1998: 8( 40%- 70% عن األرقام املذكورة أعاله
في السنوات األولى على األقل كسب الفلسطينيون الذين عملوا في 
إسرائيل مبالغ أكثر بعشرة أضعاف وحتى 100 ضعف )تبعًا للمهنة( 
عن املبالغ التي حصل عليها الذين عملوا في املناطق الفلسطينية في 
الفترة ذاتها.  في ضوء ذلك ارتفع األجر اليومي املتوسط للعاملني 
في الضفة الغربية بنسبة 35% في الفترة الواقعة بني 1970 و 1974، 
وبنسبة 13% في الفترة الواقعة بني 1974 و1979.  في قطاع غزة 
بنسبة 50% وبنسبة 4ر18% في  الفترة األولى،  كان االرتفاع، في 

.)United Nations 1980( الفترة الثانية
في سنوات 1968-1972 ارتفع الناجت احمللي اخلام سنويًا بنسبة 
16% في الضفة الغربية وب� 20% في قطاع غزة.  وفي فترة 1973- 
1980 استمر النمو االقتصادي، وإن بوتيرة بطيئة أكثر، حيث بلغت 
نسبة منو الناجت احمللي اخلام 9% سنويًا في الضفة الغربية و 6% في قطاع 
غزة )مكتب اإلحصاء املركزي اإلسرائيلي 1996: 18(. في موازاة 
هذا النمو االقتصادي السريع طرأ أيضًا ارتفاع الفت في االستهالك 
الشخصي مبعدل سنوي بلغ 13% في الضفة الغربية و15% في قطاع 
غزة )مكتب اإلحصاء املركزي 1996: 17(. وفيما بلغ اإلنفاق على 
االستهالك للفرد في العام 1968 ما قيمته 517 شيكال في الضفة 
الغربية و222 شيكال في قطاع غزة )بأسعار العام 1968( فقد وصل 
هذا اإلنفاق حتى العام 1974 إلى 1033 شيكل في الضفة و 474 
شيكال في قطاع غزة )مكتب اإلحصاء املركزي 1996: 86،105(. 

عدد القتلى الفلسطينيني17

الفترة
حزيران 1967- كانون 

األول 1987
كانون األول 

1987-أيلول 2000
أيلول 2000- كانون 

األول 2006
املجموع

عدد القتلى 
650149140466187الفلسطينيني

32106674املعدل السنوي
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مرتبط  الفردي  االستهالك  نفقات  في  السريع  االرتفاع  أن  صحيح 
بشكل واضح بالنمو االقتصادي، ولكن يجدر التأكيد على أن النمو 
لم ينبع من تطور اقتصادي، وإمنا عكس عمليًا درجة تبعية الفلسطينيني 
إلسرائيل، ذلك أنه نبع باألساس من دخول العمال الفلسطينيني إلى 

سوق العمل في إسرائيل.
إجمااًل، ميكن االستنتاج بصورة مؤكدة أن إسرائيل رفعت، في 
السنوات األولى التالية للحرب، مستوى املعيشة في املناطق احملتلة 
عن طريق خلق ازدهار اقتصادي. في الوقت ذاته استخدمت إسرائيل 
وسائل سيطرة مختلفة قمعت أي مظهر وطني وعززت مكانة النخب 

التقليدية بشتى الطرق.
مبصطلحات  الفلسطينيني  السكان  إنتاجية  زي��ادة  هو  الهدف  كان 
اجلدوى والنجاعة االقتصادية وفي الوقت ذاته قمع الدافع الوطني. 
السيطرة  شبكة  وكانت  االحتالل.  تطبيع  االقتصادي  الهدف  كان 
كل  شملت  حيث  ج��دًا  واسعة  السكان  إدارة  أجل  من  نشرت  التي 
التدخل  استهدف  وقد  استثناء.  دومن��ا  الفلسطينيني  حياة  مجاالت 
)اإلسرائيلي( املقنع توجيه طاقة السكان في اجتاهات اعتبرت مفيدة 
أشكال  كل  لقمع  العنف  استخدام  ج��رى  أن��ه  صحيح  إلسرائيل. 
املقاومة، ولكن ذلك كان محدودًا في احملصلة، إذ استندت وسائل 
تفحص  إن  احليوية.  والقوة  الضابطة  القوة  إلى  باألساس  السيطرة 
أعداد الفلسطينيني الذين قتلوا على امتداد السنوات يدعم هذا الطرح 
ويبني التغيير الدراماتيكي الذي حدث إبان سنوات االحتالل. ففي 
العقدين األولني لالحتالل قتلت قوات األمن اإلسرائيلية حوالي 650 
فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة، مبعدل 32 شخصًا )قتياًل( في 
السنة، في املقابل، خالل السنوات الست بني 2001 و2007 قتلت 
إسرائيل ما معدله 674 فلسطينيًا في كل سنة، ما يعني أنها قتلت في 
هذه الفترة في كل سنة عددًا أكبر من الفلسطينيني الذين قتلتهم طوال 

العشرين سنة األولى. 

التناقضات املتعلقة بدمج العمال 
الفلسطينيني في سوق العمل اإلسرائيلية

لقد بات من الواضح واملعروف لدينا أن إسرائيل فشلت في حتقيق 
أهدافها. ومما ال ريب فيه أن السيرورات الدولية وتقوية املؤسسات 
الوطنية الفلسطينية في األراضي احملتلة وخارجها، وكذلك الظروف 
من  حصل  ما  في  كافتها  ساهمت  إسرائيل،  في  املتغيرة  السياسية 
اجلانبية  ال��ظ��واه��ر  لكن  غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  الضفة  ف��ي  تغييرات 

والتناقضات التي أفرزتها وسائل السيطرة ساعدت في صوغ وبلورة 
املقاومة الفلسطينية واملتغيرات التي طرأت على سياسة إسرائيل في 

املناطق )احملتلة(.
َ كيف أن  ولعدم اتساع املجال سأركز على العمال الفلسطينيني أُلَبنينِّ
دمجهم في سوق العمل اإلسرائيلية أفرز سلسلة من التناقضات التي 
عجلت، بل وصاغت تلك التغييرات.  بادئ ذي بدء، من األهمية 
الفلسطينيني في  العمال  تشغيل ودمج  في  أرى  أنني  مبكان توضيح 
سوق العمل اإلسرائيلية وسيلة سيطرة. وقد كان ذلك العامل األهم 
الذي أدى إلى االزدهار االقتصادي خالل العقد األول لالحتالل، 
اإلسرائيليني،  القادة  رأي  كان حيويًا، حسب  الذي  االزده��ار  هذا 
لقمع كل مظاهر املقاومة.  وتثبت استطالعات الرأي أن دمج العمال 
على  حاسم  تأثير  له  كان  اإلسرائيلية  العمل  سوق  في  الفلسطينيني 
االستهالك الشخصي في املناطق احملتلة )زيادة بنسبة 100% في سبع 
سنوات(، األمر الذي أدى بدوره إلى تغيير سريع في مستوى املعيشة 
ومنط احلياة )مكتب اإلحصاء املركزي 1996: 86، 105(. مع ذلك 
ال��دوام جزئيًا فقط.  ففيما عدا أجورهم  الدمج على  فقد كان هذا 
املتدنية، لم يسمح لهم أيضًا باالنضمام إلى نقابات العمال القائمة 
في إسرائيل وال حتى إقامة نقابات خاصة للعمال املشغلني في إسرائيل 
)غرينبرغ 1993(.  ويدل الدمج االقتصادي اجلزئي وانعدام األمن 
الوظيفي )التشغيلي( الناجم عنه، على أن الفلسطينيني لم يحصلوا 
على حقوق سياسية ولذلك لم يتمكنوا من التمتع باحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية املكفولة للعمال اإلسرائيليني18.
وحسب  عاجزين  الفلسطينيون  العمال  يكن  لم  ذلك،  ضوء  في 
إزاء نزوات وجموح أرباب عملهم، بل وكانوا أكثر حساسية وضعفا 
في حاالت حدوث تغيرات لألسوأ في قوى السوق.  وعلى سبيل 
املثال فإن انعكاسات األزمة اإلقتصادية التي اجتاحت إسرائيل في 
احملتلة،  املناطق  في  الفور  على  أثرها  تركت  الثمانينيات،  أوائ��ل 

التصاريح: أداة استقواء".
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أيضًا  نفسه  اإلسرائيلية عن  العمل  الدمج اجلزئي في سوق  َر  َعبَّ كذلك 
حرفية،  غير  يدوية  أعمال  في  أساس  بشكل  الفلسطينيني  وتشغيل  دمج  في 
قررته  الوظائف  عرض  واخلدمات.  والزراعة  والصناعة  البناء  فروع  في  مثال 
االحتياجات االقتصادية إلسرائيل، وكان من مترتبات ذلك أن الفلسطينيني 
 Roy( لم يلقوا تشجيعًا لتوسيع مدى مهاراتهم املهنية أو اكتساب تعليم عال
218 :1995(.  معظم الفلسطينيني الذين حصلوا بالفعل على تعليم عال 
اضطروا للبحث عن عمل في ما وراء البحار، وأحيانًا في دول اخلليج، إذ أنه لم 

تكن تتوفر وظائف مهنية كافية في املناطق احملتلة

وفي  ضمانات  أي��ة  الفلسطينيني  للعمال  تتوفر  تكن  ل��م  ألن��ه  ذل��ك 
الكثير من احلاالت كانوا أول الذين فصلوا من العمل.  لهذا السبب 
كان يتعني على الفلسطينيني في األزمات أن يكونوا حذرين بصورة 
خاصة. معنى ذلك، أنه كان يتعني أيضًا على العمال الفلسطينيني، 
باإلضافة إلى تبني أمناط عمل مالئمة، كاجلدية والطاعة واالنضباط، 
انتهاج سلوك سياسي مالئم، تتمثل سمته األبرز في قمع وكبت كل 
التطلعات القومية/ الوطنية. ويدور احلديث هنا على وسيلة سيطرة 
قواعد  وترويج  بث  طريق  عن  أساس  بشكل  تعمل  أقل،  مدركة- 
املمكنني  النشاط  أو حقل  السلوك  لهندسة سواء  ُمَخصصة  ومعايير 

للفرد الفلسطيني.
العمل اإلسرائيلية عن نفسه  الدمج اجلزئي في سوق  َر  َعبَّ كذلك 
أيضًا في دمج وتشغيل الفلسطينيني بشكل أساس في أعمال يدوية 
واخلدمات.  والزراعة  والصناعة  البناء  فروع  في  مثال  حرفية،  غير 
وكان  إلسرائيل،  االقتصادية  االحتياجات  قررته  الوظائف  عرض 
مدى  لتوسيع  تشجيعًا  يلقوا  لم  الفلسطينيني  أن  ذلك  مترتبات  من 
  .)Roy 1995: 218( ع��ال  تعليم  اكتساب  أو  املهنية  مهاراتهم 
تعليم عال اضطروا  بالفعل على  الذين حصلوا  الفلسطينيني  معظم 
للبحث عن عمل في ما وراء البحار، وأحيانًا في دول اخلليج، إذ 
 Hamed( أنه لم تكن تتوفر وظائف مهنية كافية في املناطق احملتلة
 and Shaban 1993: 118؛ Diwan and Shaban 1999:

 .)3-4

على  فقط  ليس  اإلسرائيلية،  املتطلبات  أثرت  فقد  احلال  بطبيعة 
الفرد الفلسطيني، بل كان لها تأثير مضر بعيد املدى على االقتصاد 
الفلسطيني برمته، وقد ساعد عامل اجلذب )Factor Pull(، الذي 
تركز بأكمله في العمل غير احلرفي، في اإلبقاء على االقتصاد غير 
املناطق احملتلة، بل وأدى عمليًا إلى تراجع في الوضع  املتطور في 

االقتصادي.
في السنوات العشرين األولى لالحتالل كانت احلدود بني املناطق 
احملتلة وإسرائيل مفتوحة بصورة عامة، ما عدا لفترات قصيرة أثناء 
العملية العسكرية اإلسرائيلية في غزة عام 1971 وأثناء حرب "يوم 
الغفران" في )تشرين األول( 1973. كان في استطاعة كل فلسطيني 
تقريبًا أن يبحث عن عمل في إسرائيل، كما أن تصاريح العمل منحت 
بصورة أوتوماتيكية تقريبًا، واستخدمت فقط ألغراض املراقبة وجباية 
الضرائب )Lein 1999: 27(.  من هنا جنحت منظومة العالقات 
بني رب العمل والعامل خالل بضع سنوات في خلق "منط السلوك 
املالئم" للعمال الفلسطينيني، األمر الذي أكد على وسائل السيطرة 
اندالع  الدخول بعد  بداية استخدام تصاريح  بقوة الضبط.   املتأثرة 
االنتفاضة األولى كانت إشارة واضحة إلى أن منظومة العالقات بني 
رب العمل والعامل لم تعد كافية، وأن بنية أشكال القوة تغيرت. 
املرتبطة  التناقضات  من  سلسلة  نتاج  رأيي  في  هو  التغيير  هذا  لكن 
بأنظمة وعقود العمل التي أخذت تظهر في وقت سابق. وألن املجال 
ضيق، سأتطرق إلى أربعة من هذه التناقضات. ولكن قبل أن أتوجه 
للخوض في التناقضات، أود التأكيد على أن دمج العمال الفلسطينيني 
في سوق العمل اإلسرائيلية لم يؤثر بالصورة ذاتها على الضفة الغربية 
وعلى قطاع غزة، وذلك بسبب الفوارق في املكانة االجتماعية للعمال 
في كل منطقة، فمعظم العمال من الضفة العربية أتوا من التجمعات 
القروية، التي يقطنها 70% من سكان الضفة، في حني أتى معظم 
العمال من قطاع غزة من مخيمات الالجئني.  جتدر اإلشارة أيضًا إلى 
أن قرب املنطقتني من مراكز العمل )في إسرائيل( ميكن معظم العمال 
من االستمرار في عالقاتهم املتواصلة مع بيئتهم البيتية والعائلية، إذ 
أن غالبيتهم توجهت إلى العمل يوميًا من البيت، وبالتالي لم يكن 

.)Tamari 1981: 33( هؤالء مهاجرو عمل
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التناقض األول
يقول يوئيل مغدال إن دمج العمال الفلسطينيني في سوق العمل 
اجتماعيني  شرخني  السبعينيات،  أوائ��ل  منذ  أوج��د،  اإلسرائيلية 
م��رك��زي��ني ف��ي ق���رى ال��ض��ف��ة: ف��ج��وات األج���ي���ال وف���ج���وات األج��ر 
)Migdal 1980: 62(.  هذه الفجوات أفضت في نهاية املطاف 
إلى إضعاف الزعامة القروية التقليدية، ذلك أن العمال الذين عملوا 
في إسرائيل أصبحوا مستقلني اقتصاديًا وطالبوا بإسماع صوتهم في 
مكانة  األحيان  بعض  في  العمال  هؤالء  بلغ  وقد  احمللية.  السياسة 
اقتصادية أقوى من مكانة النخب القدمية. هذه العملية أفضت فيما 
إذ أن إحدى  العمال،  إلى إضعاف سيطرة إسرائيل على  بعد أيضًا 

الطرق للسيطرة عليهم كانت بواسطة النخب.
بإجراء  فيه إسرائيل  الذي سمحت  العام  العام 1976، وهو  في 
من  الكثيرين  أن  تبني  الغربية،  الضفة  في  )بلدية(  محلية  انتخابات 
من  وذل��ك  امل��دن،  في  الوطنية  العناصر  مع  حتالفات  أقاموا  العمال 
أجل كسب قوة سياسية تعكس صعود وتنامي قوتهم االقتصادية. 
للنخب  ضربة  موجهة  االنتخابات،  في  الوطنية  القوى  فازت  وقد 
فشل  فإن  أخرى  بعبارة  اإلسرائيلي.   العسكري  واحلكم  التقليدية 
امتيازات  إعطاء  طريق  عن  السكان  على  السيطرة  إسرائيل  محاولة 
للنخب القدمية نبع إلى حد كبير من حقيقة أن دمج الشبان في سوق 
الذين  العمال  من  للكثيرين  وطاقة  ق��وة  أعطى  اإلسرائيلية  العمل 
إلى  االقتصادية  ومكاسبهم  إجنازاتهم  لتحويل  طريقة  عن  بحثوا 
قوة سياسية. من هنا فإن دمج العمال، الذي كان من املفروض أن 
يستخدم كوسيلة لكبح السكان، عمل ضد وسيلة سيطرة أخرى، 
التطلعات  وكبح  املنطقة  إدارة  في  القدمية  النخب  استخدام  وه��ي 

الوطنية الفلسطينية.

التناقض الثاني
في  ليبرالية"  "سياسة  إسرائيل  انتهجت  السبعينيات  أوائ��ل  في 
املناطق احملتلة، منح السكان في إطارها تصاريح لفتح جامعات.  
فتحولت "بير زيت" من كلية، مدة الدراسة فيها سنتان، إلى جامعة، 
وذلك في العام 1972، وفتحت جامعة بيت حلم أبوابها في العام 
1973، وحتولت "النجاح" من كلية إلى جامعة في العام 1977، 
قائمة ككلية منذ  التي كانت  بالنسبة جلامعة اخلليل،  وكذلك احلال 
العام 1971، واجلامعة اإلسالمية في غزة في العام 1978. خالل 
شريحة  اجلامعات  هذه  ّجت  َخرَّ نسبيًا  القصيرة  الزمنية  الفترة  هذه 

مهنية كبيرة جدًا من ذوي األلقاب األكادميية. لكن املشكلة هي أن 
محدودة  كانت  اجلامعات  خريجي  أمام  املتاحة  التشغيل  إمكانيات 
للغاية، وبالتالي لم يتمكن الكثيرون من اخلريجني من إيجاد أعمال 
تتالءم مع كفاءاتهم. فسوق العمل اإلسرائيلية كانت معنية فقط بعمال 
احملاوالت  جميع  إسرائيل  أحبطت  فيما  مثقفني،  أو  متعلمني  غير 
الفلسطينية الرامية إلقامة صناعة مستقلة وقطاع خدمات عصريًا.  وقد 
ولَّد نقص العمل سخطًا عارمًا ومرارة في صفوف اخلريجني العاطلني 
أو الذين يعملون في مجاالت تأهيلهم، والذين وصل عددهم إلى 
حوالي 15000 خريج في بداية االنتفاضة األولى )شيف ويعاري 
1990: 91(. بعبارة أخرى فإن اقتصار الدمج التشغيلي على عدميي 
التأهيل فقط، إلى جانب القيود واملوانع املفروضة على تطوير فروع 
االقتصاد احمللي، ناقضا في نهاية املطاف "السياسة الليبرالية" في 

موضوع فتح جامعات.

التناقض الثالث
العمل  س��وق  ف��ي  الفلسطينيني  العمال  دم��ج  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
الغليان  منع  في  ساعد  وبالتالي  اقتصاديًا،  من��وًا  خلق  اإلسرائيلية 
للسلطة  املقاومة  النهائية  احملصلة  في  شجع  أن��ه  إاّل  االجتماعي، 
اإلسرائيلية وأضحى واحدًا من العوامل احلاسمة التي أدت إلى اندالع 
االنتفاضة األولى. وال بد في هذا السياق من التوكيد على نقطتني 
مركزيتني: أواًل، أن تشغيل عمال فلسطينيني في إسرائيل أدى إلى 
احتكاكهم اليومي بالوطنية اإلسرائيلية.  ثانيا، أن الدمج اجلزئي فقط 

للعمال الفلسطينيني أدى إلى استغاللهم.
العمال  اح��ت��ك  ف��ق��د  ج����دًا.  واض��ح��ة  األول����ى  النقطة  أن  اع��ت��ق��د 
التي  وثقافته،  اإلسرائيلي  املجتمع  مع  يومية  بصورة  الفلسطينيون 
هذا  واحل��ي��وي��ة.  ال��ن��ش��اط  ف��ي  مفرطة  قومية  بأيديولوجيا  اتسمت 
الوطنية وإلى  العاطفة  أو  ازدياد حده احلساسية  إلى  االحتكاك أدى 

مسرب العمل اإلجباري إلسرائيل.



48

خطابًا  يستخدمون  أخ��ذوا  الذين  الفلسطينيني  العمال  بني  تعزيزها 
يتعلق  وفيما  التقليدية.  ال��ق��روي��ة  للزعامة  مواجهتهم  ف��ي  وط��ن��ي��ًا 
باستغالل العمال، فقد أمكن لزئيف شيف وإيهود يعاري الوصول 
إلى ملفات حتقيق جهاز املخابرات الداخلية )الشاباك( والتي أظهرت 
أن القاسم املشترك ملعظم املعتقلني الفلسطينيني خالل األشهر األولى 
من االنتفاضة متثل في أنهم عملوا في السابق في إسرائيل.  "عندما 
طلب منهم شرح دوافعهم لالنضمام لالضطرابات، قدم املعتقلون، 
كل على حدة، تفسيرًا مشابهًا: الشعور بأنهم تعرضوا لظلم شخصي 
قاس من جانب أرباب عملهم اليهود أو زمالئهم في أماكن العمل. 
وقد تكررت القصص واحلكايات التي تصف أشكال الظلم واملعاناة، 
وسلب  وصفع..(،  )رك��ل  جسدية  وتعديات  كالمية  إهانات  من 
احلال عن مضايقة  بطبيعة  ناهيكم  يحتمل،  األجرة وعمل شاق ال 
ومالحقة الشرطة للعمال واعتقالهم دون متييز بعد كل حادث. كما 
شكا اجلميع من اإلذالل واإلهانات التي تعرضوا لها طوال سنوات 
احل��دود"  حرس  شرطة  وحواجز  العسكرية  التفتيش  حواجز  على 

)شيف ويعاري 1990: 74- 75(.
في  دمجوا  الذين  الفلسطينيني  العمال  أن  حقيقة  ساهمت  وق��د 
وليس  املجتمع  طبقات  مختلف  من  كانوا  اإلسرائيلية  العمل  سوق 
فقط من الطبقات الدنيا، إضافة إلى أن النظرة جلميع العمال اتسمت 
الطبقية االجتماعية  التركيبة  تغيير  الدرجة من االحتقار، في  بنفس 
بني  الفجوات  وزالت  الطبقية  الفوارق  تقلصت  حيث  الفلسطينية، 
احلمائل املختلفة، وكذلك بني مالك األراضي وغير املالك، كل ذلك 
ساهم أيضًا في تقوية وتعزيز احلركة الوطنية الفلسطينية. وكما أشار 
يوست هيلترمان، فقد كان هناك قرار واع بإرساء "وحدة وطنية بني 

الطبقات" بهدف إيجاد مناخ يتيح النضال بشكل موحد ضد العدو 
.)Hiltermann 1991: 8( املشترك

التناقض الرابع
بحثًا  إسرائيل  إلى  دخلوا  الذين  للفلسطينيني،  املتزايد  العدد  إن 
عن عمل، أدى أيضًا إلى هبوط كبير في عدد العمال الذين بقوا في 
املناطق )احملتلة( لفالحة األرض الفلسطينية.  فإذا كان عدد الذين 
عملوا في الزراعة في العام 1972 قد بلغ 42500 فلسطيني في الضفة 
الغربية، فقد انخفض هذا العدد في العام 1980 )بنسبة 30% تقريبًا( 
اإلسرائيلي  املركزي  اإلحصاء  )مكتب  زراع��ي  عامل   28900 إلى 
1996: 135(.  وكان بحث ميداني أجراه يوئيل مغدال في مطلع 
املناطق  بعض  في  يفلحوا  لم  امل��زارع��ني  أن  وج��د  قد  السبعينيات، 
 Migdal( سوى 20% من األراضي الزراعية )في الضفة والقطاع(
67 :1980(.  وبحسب تقرير نشره احلزب الشيوعي اإلسرائيلي، 

فقد بقي، في العام 1969، 238 ألف دومن من األراضي الزراعية 
دون فالحة، وفي العام 1970 ارتفع الرقم إلى 354 ألف دومن.  
ووفقًا للتقرير ذاته فقد حقق العمال الفلسطينيون دخاًل أكبر من العمل 
أعمال  عن  للتخلي  السبب  هو  ذل��ك  وأن  إسرائيل،  ح��دود  داخ��ل 

.)Ryan 1974: 13( الفالحة الزراعية في املناطق
أح���د خ��ب��راء االق��ت��ص��اد امل��ع��روف��ني ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة أك���د ه��ذه 
املعطيات، وأشار في مقابلة معه في العام 1977، قائاًل: "لم يعد 
مجديًا للفالح رعاية أشجار الزيتون أو شعاب أرضه الصخرية. فهو 
يختار التصرف بصورة منطقية أكثر: البحث عن عمل في مكان آخر.  
فالحو الضفة الغربية تركوا حقولهم تتحول إلى حقول بور جرداء 

احتك العمال الفلسطينيون بصورة يومية مع املجتمع اإلسرائيلي وثقافته، 
التي اتسمت بأيديولوجيا قومية مفرطة في النشاط واحليوية. هذا االحتكاك 
أدى إلى ازدياد حده احلساسية أو العاطفة الوطنية وإلى تعزيزها بني العمال 
الفلسطينيني الذين أخذوا يستخدمون خطابًا وطنيًا في مواجهتهم للزعامة 
العمال، فقد أمكن لزئيف شيف  التقليدية. وفيما يتعلق باستغالل  القروية 
وإيهود يعاري الوصول إلى ملفات حتقيق جهاز املخابرات الداخلية )الشاباك( 
والتي أظهرت أن القاسم املشترك ملعظم املعتقلني الفلسطينيني خالل األشهر 
األولى من االنتفاضة متثل في أنهم عملوا في السابق في إسرائيل.  "عندما 
طلب منهم شرح دوافعهم لالنضمام لالضطرابات، قدم املعتقلون، كل على حدة، 
تفسيرًا مشابهًا: الشعور بأنهم تعرضوا لظلم شخصي قاس من جانب أرباب 

عملهم اليهود أو زمالئهم في أماكن العمل.
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 Husseini( بأراضيهم"  االعتناء  عن  نهائيًا  وتخلوا  فأكثر،  أكثر 
املياه في  1977(.  هذا االجت��اه تعاظم عقب حتديد صارم حلصص 

أوائل السبعينيات والتي لم تتغير طوال أكثر من عشر سنوات، وعقب 
رفع رسوم )تعرفة( املياه بشكل كبير للمزارعني الفلسطينيني، أكثر 
بأربعة أضعاف من الرسوم التي متت جبايتها من املزارعني اإلسرائيليني 
)Benvenisti 1986: 10(. لذلك ليس مفاجئًا أنه مت في العام 
الزراعية مما كانت عليه  أقل من األراض��ي  1984 فالحة مساحات 
احلال في العام 1968، على الرغم من ازدياد السكان بحوالي %30 
)Benvenisti 1986: 8-9(.  مع ذلك فإن االنخفاض في حجم 
العام  فلغاية  اإلنتاجية.   في  هبوط  إلى  يؤد  لم  املزروعة  األراض��ي 
1982 كان هناك عمليًا ارتفاع في اإلنتاجية وذلك بفضل تغيير وتطوير 
طرق الزراعة وتوسيع املكننة وحتسني التكنولوجيا الزراعية واستبدال 
عدد من احملاصيل القليلة القيمة مبحاصيل ربحية أكثر، ومن هنا فقد 
كانت الزراعة الفرع األكثر استقرارًا في االقتصاد الفلسطيني في الضفة 
الغربية.  بعد العام 1982 طرأ هبوط مطرد في مساهمة الزراعة في 

االقتصاد الفلسطيني.
التي  األراض��ي  مصادرة  وآليات  أجهزة  خدمت  التغييرات  ه��ذه 
طورتها إسرائيل على امتداد السنوات، والتي ميكن مبوجبها قانونيًا 
مصادرة أرض لم تزرع طوال عدة سنوات. من هنا فقد ساعد تشغيل 
األراض��ي من أصحابها  إسرائيل في سلب  الفلسطينيني في  العمال 
الفلسطينيني. فيما بعد، وحني منع العمال الفلسطينيون من الدخول 
إلى إسرائيل، حاول هؤالء العودة إلى العمل الزراعي، لكنهم لم 
يتمكنوا حينئٍذ من توسيع األراضي املعبدة نظرًا ألن كل قطعة أرض 
إسرائيل. في ضوء ذلك واجه  قبل  مهملة كانت قد ص��ودرت من 
الذي  األم��ر  بكرامة،  أنفسهم  إعالة  في  صعوبة  العاطلون  العمال 
نرى هنا وسيلتي سيطرة  التوتر والغليان االجتماعي. ونحن  أجج 
أكملت إحداهما األخرى في فترة معينة، ولكن ناقضت إحداهما 

األخرى في فترة أخرى.

خالصة
إن تفحص تاريخ االحتالل يكشف عن املتغيرات التي حدثت في 
وسائل السيطرة التي مارستها إسرائيل في املناطق )احملتلة( على مّر 
السنوات. وقد قبعت أسباب مختلفة في أساس هذه املتغيرات، لكن 
ما أدعيه هو أن الظواهر اجلانبية والتناقضات الناجمة عن استخدام 
التحول.   إل��ى  أدت  مركزية  ق��وة  شكلت  املختلفة  السيطرة  وسائل 

فمن جهة، استخدمت إسرائيل طائفة منوعة من األجهزة واآلليات 
واألساليب بهدف تطبيع االحتالل وقمع الهوية الوطنية الفلسطينية 
الكثير من  الفلسطيني. من جهة أخرى، أفرزت  وتفكيك املجتمع 
في  ب��ال��ذات  ساهمت  وتناقضات  جانبية  ظ��واه��ر  السيطرة  وس��ائ��ل 
تعزيز الهوية الوطنية والوحدة الفلسطينية. ويستدل من هذا التحليل 
التاريخي أن وسائل السيطرة ذاتها لعبت دورًا مهما في تشكل وبلورة 
والتي  االحتاللية،  إسرائيل  سياسة  بدورها  صاغت  التي  املقاومة، 
نوع  إلى  القوة  أن��واع  التأكيد من أحد  نقل  قراراتها في  انبثقت عنها 

آخر.
اجلانبية  الظواهر  أن  بينت   )Gordon 2008( آخ��ر  مقال  ف��ي 
والتناقضات أدت في مرحلة معينة إلى تغيير عميق أكثر أفضى إلى 
استبدال املبدأ املوجه لالحتالل من مبدأ االستعمار إلى مبدأ الفصل.  
وأقصد ب� "مبدأ االستعمار" ذلك الشكل من السلطة أو احلكم الذي 
يحاول احملتل بواسطته إدارة حياة اخلاضعني لالحتالل وفي الوقت 
ذاته استغالل موارد املنطقة احملتلة19.  القوى االستعمارية ال حتتل 
احمللية،  السكانية  املجموعات  على  السيطرة  أج��ل  من  األراض���ي 
ولكنها تضطر في النهاية إلى إدارة حياة السكان للتسهيل على نفسها 
الستة"  بعد ح��رب "األي��ام  رأينا  امل���وارد.  كما  استغالل  في مهمة 
عن  املسؤولية  عاتقها  على  إسرائيل  أخذت  فقد   )1967 )حزيران 
مصير السكان اخلاضعني لالحتالل، وشرعت في تفعيل املؤسسات 
املدنية املركزية التي تدار بواسطتها حياة املجتمعات العصرية.  في 
ومبصادرة  الرخيصة  العمل  قوة  باستغالل  )إسرائيل(  بدأت  املقابل 
األراضي ومصادرة املياه الفلسطينية التي كانت أهم مصادر الطبيعة 

في املنطقة.
التناقضات والظواهر اجلانبية الناجمة عن وسائل السيطرة أفضت 
في مرحلة معينة إلى اندالع االنتفاضة األولى، والتي أدركت إسرائيل 
مبلور  يعد يصلح لالستخدام كمبدأ  لم  أن مبدأ االستعمار  خاللها 
وموجه لسيطرتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فشرعت في البحث 
عن مبدأ آخر ميكنها من مواصلة االحتالل. وقد تبني أن التطلع إلى 
تطبيع االحتالل وقمع الوطنية الفلسطينية، مبساعدة سلسلة من أجهزة 

وآليات الضبط املسنودة عند الضرورة بقوة الذراع، ليس واقعيًا.
بعد مرور عدة سنوات تبلورت سياسة واضحة، اعتمد مبوجبها 
في  بصراحة  نوقش  الذي  االستعمار،  ملبدأ  وخالفًا  الفصل.  مبدأ 
م��رارًا وتكرارًا.  ولعل  الفصل  نادرة فقط، فقد نوقش مبدأ  أحيان 
العبارة التي جتسد هذا املبدأ، أكثر من أي شيء آخر هي "نحن هنا، 
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بعبارة أخرى، فإن صيغة "نحن هنا، هم هناك" ال تعني انسحاب القوات 
اإلسرائيلية من املناطق احملتلة )مع أن األمر فهم على هذا النحو لدى اجلمهور 
اإلسرائيلي( وإمنا هي تؤدي إلى طمس احلقيقة أن إسرائيل أعادت انتشار قواتها 
في املناطق )احملتلة( بهدف مواصلة السيطرة على مواردها.  إن قراءة متأنية 
التفاقيات أوسلو، والتي كانت نتاجًا مباشرًا لالنتفاضة األولى، وكذلك التغييرات 
التي طرأت على الظروف االقتصادية والسياسية في الساحة الدولية، تثبت أن 

احلديث يدور على إعادة تنظيم للقوة وليس سحبها.

هم هناك"، و "نحن" تعني اإلسرائيليني )اليهود( بينما تعني "هم" 
الفلسطينيني.

إذا كان املبدأ األول ميثل مبدأ االحتالل، فإن الثاني يقترح ، كما 
يزعم، حاًل لإحتالل.  بعبارة أخرى، فإن صيغة "نحن هنا، هم 
هناك" ال تعني انسحاب القوات اإلسرائيلية من املناطق احملتلة )مع 
النحو لدى اجلمهور اإلسرائيلي( وإمنا هي  أن األمر فهم على هذا 
تؤدي إلى طمس احلقيقة أن إسرائيل أعادت انتشار قواتها في املناطق 
متأنية  ق��راءة  إن  مواردها.   على  السيطرة  مواصلة  بهدف  )احملتلة( 
األولى،  لالنتفاضة  مباشرًا  نتاجًا  كانت  والتي  أوسلو،  التفاقيات 
وكذلك التغييرات التي طرأت على الظروف االقتصادية والسياسية 
في الساحة الدولية، تثبت أن احلديث يدور على إعادة تنظيم للقوة 
وليس سحبها.  من هنا يجب فهم هذه االتفاقيات باعتبارها استمرارًا 
لالحتالل بوسائل أخرى، أو كما قال ميرون بنفينستي قبل سنوات 
بعد"   عن  التحكم  بواسطة  "احتالل  من  نوع  هي  أوسلو  طويلة: 
 Usher 1999؛ انظر أيًضا هاس 1996؛ ؛Benvenisti 1995(

.)Said 1996؛ Gordon 2002b

بناء على ذلك فإن مغزى مبدأ الفصل ليس إنهاء السيطرة، وإمنا 
استبدالها من طريقة تقوم على إدارة حياة السكان اخلاضعني لالحتالل 
التجليات  أحد  إن  الفلسطينيني.  السكان  بحياة  تهتم  إلى طريقة ال 
اإلحصاء  "مكتب  عمل  في  نالحظه  أن  ميكن  التغيير  لهذا  املهمة 
التطورات  ورصد  متابعة  عن  توقف  الذي  اإلسرائيلي،  املركزي" 
املتعلقة بالسكان الفلسطينيني في املناطق احملتلة. وثمة تعبير آخر ميكن 
أن جنده في موقف إسرائيل إزاء القانون. ففي الوقت الذي سيطرت 
فيه إسرائيل، لغاية أيلول 2000، على السكان اخلاضعني لالحتالل 
احلقيقة  في  شملت  والتي   - قانونية  منظومات  عدة  تطبيق  بواسطة 
واملعتقلني  األس��رى  آالف  واحتجاز  اعتقال  أج��ازت  تعسفية  قوانني 
وتعذيب  منازل  وه��دم  ط��رد  عمليات  تنفيذ  إل��ى  إضافة  السياسيني 
وفرض إغالقات طويلة وأشكال أخرى من العقوبات اجلماعية- فإن 

تتمثل في  الفصل،  الثانية وملبدأ  البارزة لالنتفاضة  السمات  إحدى 
ال� 33 سنة األولى لالحتالل كان  التعليق الواسع للقانون.  خالل 
أي تعليق للقانون يعتبر حدثًا شاذًا، على الرغم من أن تطبيق القانون 
 Hajjar 2005؛( قيمة  أو  بال  ذات  عدالة  أية  إحقاق  يتطلب  لم 
القانون  تعليق  حتول  الثانية  االنتفاضة  في    .)Kretzmer 2002

إلى قاعدة. وأحد األمثلة على هذا التعليق، احلجم الواسع لعمليات 
اإلعدام دون محاكمة. إن حقيقة كون أي جندي إسرائيلي لم يحاكم 
بسبب عمليات القتل هذه وحتولها إلى جزء من سياسة علنية، يدالن 
على أن قسمًا من السكان اخلاضعني لالحتالل حتول إلى ما وصفه 
الفيلسوف اإليطالي جورجيو أغامبني “homo sacer”، أي أناس 
  .)Agamben 1998( ميكن قتلهم من دون أن يعتبر األمر جرمية
في مكان آخر َبيَّنت أن مبدأ الفصل يخلق فعال منطق سيطرة مختلفا 
  .)Gordon 2008( متامًا عن املنطق الذي ينتجه مبدأ االستعمار
فإذا كانت إسرائيل قد حاولت في العقد األول لالحتالل خفض عدد 
العاطلني الفلسطينيني عن العمل بهدف السيطرة على السكان، فإن 
إسرائيل تعمل في األلفية الثانية على خلق بطالة مقصودة في املناطق 
احملتلة.  وفي حني بلغت نسبة املشغلني في إسرائيل في العام 1992 
حوالي 30% من قوة العمل الفلسطينية، فقد انخفضت هذه النسبة في 
العام 1996 إلى 7%، ووصل معدل البطالة في املناطق إلى 6ر%32، 

أي أكثر ب� 11 ضعفًا مقارنة مع 3% بطالة في العام 201992.
كذلك، إذا كانت إسرائيل قد زودت في السنوات األولى لالحتالل 
تطعيمات لألبقار والطيور، فقد خلقت في العام 2006 ظروفًا حتول 
دون حصول البشر على التطعيمات الضرورية.  وللحقيقة فإن اجلسد 
الفلسطيني لم يعد يعتبر في ظل مبدأ الفصل موضوعًا يجب التدخل 
فيه أو العمل على صوغه وتشكيله.  وعليه فإن استخدام إسرائيل 
اليوم لعنف أكثر فتكًا، ليس ناجتًا عن تكتيك محلي يتبع لغرض حتقيق 
أهداف معينة، من قبيل قمع االنتفاضة الثانية. كذلك ال ميكن تفسير 
عنف إسرائيل وبطشها كرد فعل على مقاومة أكثر عنفًا. إن التغيير في 
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توليفة أو هيكلية وسائل العنف يعكس االنتقال أو التحول من مبدأ 
االستعمار إلى مبدأ الفصل، وهذا التحول هو نتيجة مباشرة للظواهر 
اجلانبية والتناقضات الناجمة عن وسائل السيطرة التي طبقتها إسرائيل 

في املناطق )الفلسطينية احملتلة(.
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