قراءة في كتاب
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«الرقابة الشاملة» :حيثيات خطاب مهيمن

الكتاب« :الرقابة الشاملة»
املؤلف :أحمد سعدي
النــارش -الرتجمــة :املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة
السياســات ،قطــر2020 ،
عدد الصفحات380 :
لغة الكتاب :العربية

ُ
تشكل الخطاب
يتنــاول الجــزء األول املرحلــة االنتقاليــة التــي اســتمرت
أربــع ســنوات مــن  ،1952-1948بــدأت هــذه املرحلــة
بالحديــث عــن الطــرد الكامــل للفلســطينيني ،لكنهــا
اســتقرت عــى خيــار الضبــط -الســيطرة ،مــن الطــرد إىل
الضبــط .وقامــت هــذه املرحلــة األوىل عــى مــداوالت شــاملة
*
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حملــت اســم «التوضيــح» (بــرور بالعربيــة) .شــارك يف
تلــك املــداوالت كبــار الساســة واملســتعربني أمثــال موشــيه
شــاريت وبــن غوريــون وموشــيه دايــان ويغــآل ألــون
وإســحق بــن تســفي ،وقــد ترجمــت تلــك املــداوالت يف
مراحــل الحقــة إىل سياســات اتســمت بالصالبــة والوضــوح
تجــاه الفلســطينيني.
أحــاول كقــارئ أن أفهــم كيــف تســتطيع دولــة احتــال
التوفيــق بــن فكــر اســتعماري اســتيطاني مــن جهــة،
وأخالقيــات الدولــة عــر القيــم املتناقلــة لألجيــال الشــابة
مــن الجهــة املقابلــة؟
إن الدقــة والعمــق والشــمول يف هــذا الكتــاب أحــرت إىل
ذهنــي سـ ً
ـؤال :هــل يحتــاج الباحــث يف القضايــا السياســية
 االجتماعيــة إىل القــرب – حرفيًــا -مــن البيئــة التــييبحثهــا؟ هــل البُعــد الجغــرايف للباحــث عــن البيئــة التــي
يبحثهــا يؤثــر عــى جــودة البحــث؟
دعــم موشــيه شــاريت فكــرة التهجــر «الهــادئ»
وجعــل األمــن فــوق كل االعتبــارات ،لكنــه وبخــاف نظرية
بــن غوريــون حــول تحويــل املســلمني إىل اليهوديــة ،عــاد
إىل فكــرة دمــج الفلســطينيني تدريجيًــا يف املجتمــع ،وذلــك
مــع عــدم إخفائــه للمخــاوف مــن أن يكــون هــذا الدمــج
ً
انطالقــا مــن أن الفلســطينيني -
مجــرد خيــال ،وذلــك
حســب تعبــره  -بمثابــة «طابــور خامــس» ،وبالتــايل
فــإن انقالبهــم عــى الدولــة هــو مســألة وقــت .لذلــك
دعــا شــاريت إىل إقامــة أقســام عربيــة يف كل اإلدارات
الحكوميــة ،مــا يعنــي إقامــة بريوقراطيــة منفصلــة
للفلســطينيني تضمــن التحكــم والســيطرة املطلقــة يف كل
جوانــب الحيــاة مــن جهــة ،وتضمــن توصيــل رســالة إىل
الفلســطينيني تبــن لهــم مــن هــو ويل نعمتهــم يف هــذا
البــاد ،فلربمــا يســاعدهم هــذا عــى التأقلــم وقبــول
العيــش تحــت االحتــال.
ومــن الواضــح أن هــذه الفكــرة القائمــة عــى إنشــاء
أقســام عربيــة يف اإلدارات والــوزارات هــي اســراتيجية
وليســت مجــرد تكتيــك مؤقــت ،فهــا نحــن وبعــد ســبعة
عقــود مــن إقامــة الدولــة نذهــب كمواطنــن مقدســيني
لتســجيل رضيبــة األرنونــا يف بلديــة القــدس ،فيتــم تحويلنــا
إىل قســم خــاص بأحيــاء رشقــي القــدس منفصــل تمامً ــا
عــن بقيــة األقســام بحجــة حاجــز اللغــة ،لكــن الواقــع
هــو أن الفلســطينيني يف القــدس الرشقيــة يتلقــون معاملــة
تعســفية ورشو ً
طــا تعجيزيــة أحيانًــا إلثبــات أحقيــة
الســكن يف القــدس ،ثــم إن مكتــب الداخليــة والتأمــن

الوطنــي ودائــرة الســر ك ّلهــا مرتبطــة بمنظومــة واحــدة
تالحــق ســكان رشقــي القــدس ،فمثـ ً
ـا طلــب الحصــول
عــى رخصــة قيــادة مــن دائــرة الســر منــوط بتثبيــت
رقــم صنــدوق الربيــد يف الداخليــة ،والداخليــة تعتمــد عــى
معطيــات التأمــن الوطنــي ،والتأمــن الوطنــي يرســل
محققــن للبيــوت للتأكــد مــن وجــود الســكان يف البيــت،
وإذا ثبــت عكــس ذلــك يفقــد املواطــن حقــه يف اإلقامــة،
وتتعطــل بقيــة املعامــات ،وكل هــذا يف إطــار منظومــة
منفصلــة مخصصــة للســكان الفلســطينيني ،منظومــة أشــد
رصامــة ودقــة مــن تلــك املخصصــة للمواطــن اإلرسائيــي.
لــم تقتــر مناقشــة وجــود الفلســطينيني عــى
األمانــة العامــة لحــزب «مبــاي» ،بــل شــارك يف النقــاش
ممثلــو الحــزب يف الكنيســت ،ولعــل تلــك النقاشــات
تتلخــص يف مــا قالــه عضــو الكنيســت عــن مبــاي
الكاتــب يزهــار سميالنســكي ،حيــث أعــرب عــن أســفه
الشــديد لبقــاء العــرب يف البــاد ،وأن عددهــم كبــر
جــدا ً يناهــز ســدس عــدد الســكان ،وأضــاف :إنــه مــن
املفضــل إنقــاص عددهــم وعــدم قبــول تذمرهــم مــن
الواقــع املعيــي ألنهــم نالــوا أكثــر ممــا يســتحقون..
وتمنــى سميالنســكي لــو كان باإلمــكان التخلــص منهــم
لكــن القانــون يحــول دون ذلــك!

«خطاب إسرائيلي عن العرب»
ولعــل مجمــل مــا يتناولــه هــذا الكتــاب يصــب يف
محاولــة اإلجابــة عــن تســاؤالت ،أبــرز تلــك التســاؤالت هــو:
كيــف اســتجاب مؤسســو إرسائيــل للتحــدي املتمثــل بوجــود
أقليــة فلســطينية؟ ومــا أنــواع الحلــول التــي طرحوهــا؟
يلخــص الكاتــب الفصــ َل األول مــن كتابــه باقتبــاس
إلدوارد ســعيد ،جــاء فيــه« :ثمــة جماعيــة ناظمــة تدعــى
الخطــاب ،تكــون مهيمنــة عــى كل فرصــة لقــول أي يشء».
ويخلــص الكاتــب بذلــك إىل أن خطــاب املواطنــة تجــاه
الفلســطينيني لــم يؤخــذ عــى محمــل الجــد يف املرحلــة
األوىل للدولــة (الســنوات األربــع األوىل) ،حيــث تمــت ترجمــة
الخطــاب إىل صــور ذهنيــة ومبــادئ رســمية توجــه الخطــط
والسياســيات واملمارســات يف تلــك املرحلــة ،املرحلــة التــي
تمثلــت باإلقصــاء واإلرشاف والضبــط والرقابــة ،اعتمــدت
إرسائيــل تلــك السياســات يف مراحلهــا األوىل تجــاه األقليــة
الفلســطينية غــر املرغــوب بهــا ،وذلــك يــوم تعــذر التهجــر
ألســباب قانونيــة.

السياسات
يتنــاول الفصــل الثانــي ســبل تطبيــق السياســات
واملنطلقــات التــي تناولهــا الفصــل األول ،وذلــك بتقليــل
عــدد األقليــة الفلســطينية ،ثــم إعــادة توزيعهــا جغرافيًــا
مــع إبقائهــا تحــت رقابــة وضبــط شــديدين ،ومنــع عــودة
الالجئــن ونقــل ســكان القــرى الخاليــة جزئيًــا إىل مناطــق
حدوديــة ،وذلــك مــع العمــل عــى طــرد مــن تمكنــوا مــن
العــودة املؤقتــة .ثــم ضبــط الفلســطينيني سياســيا ً وعزلهــم
عــن األكثريــة اليهوديــة ،ومصــادرة مــا أمكــن مــن األرض
بعــد ترحيــل أهلهــا وتحويلهــا إىل مســتوطنات.
لــم تتأخــر نتائــج هــذه السياســة يف الظهــور ،فبحســب
مــا يظهــر مــن معطيــات الكتــاب ،إن ثالثمئــة وخمســن
مســتوطنة مــن أصــل ثالثمئــة وســبعني ،قــد أقيمــت عــى
أرض الفلســطينيني الغائبــن وذلــك فقــط بــن عامــي
 1948و .1954وأن أكثــر مــن ثلــث املهاجريــن اليهــود
الجــدد إىل الدولــة الحديثــة اســتقروا يف مناطــق حرضيــة
هجرهــا العــرب.
امتــازت مرحلــة العقــد األول بالبريوقراطيــة تجــاه
العــرب ،ومخاطبتهــم عــر الحاكــم العســكري والضبــاط
املســؤولني ،ال عــر الطــرق املبــارشة وال مــن خــال املكاتــب
الرســمية املركزيــة التــي تخــص ســائر مواطنــي الدولــة.
الهــدف مــن هــذه السياســة هــو تكريــس نظــام منفصــل
بمعايــر خاصــة مختلفــة عــن تلــك املخصصــة للمواطنــن
اليهــود يف الدولــة ،وذلــك لضمــان الهيمنــة يف ظــل اعتبــار
األمــن فــوق كل املعايــر.
عمــل قــادة حــزب مبــاي يف العقــد األول مــن عمــر الدولة يف
ظــل ثــاث فرضيــات :أولهــا أن التهجــر غــر ممكــن إال ضمــن
رشوط اســتثنائية ،مثــل حــرب شــاملة أو كــوارث أو تطــورات
دراماتيكيــة فجائيــة يف املنطقــة يتــم اســتغاللها للتهجــر.
الفرضيــة الثانيــة هــي أن الدمــج غــر ممكــن ،ولكــن املمكــن
هــو تعــاون جزئــي يتيــح تقــدم بعــض العــرب يف نواحــي
الخدمــات والرفاهيــة بشــكل شــخيص ال ضمــن سياســة
واضحــة تطــال الجميــع .وأمــا الفرضيــة الثالثــة فكانــت
باعتبــار األولويــة دائمًــا لالعتبــارات األمنيــة يف كل خطــوة
وتحــرك تجــاه األقليــة الفلســطينية يف هــذه الدولــة حديثــة
الــوالدة .واعتــرت هــذه الفرضيــات الثــاث خطو ً
طــا عريضــة
للسياســات تجــاه الفلســطينيني لعقــود تاليــة؛ أي العــزل
والضبــط والرقابــة بســبب تعــذُّر التهجــر يف ذلــك الحــن.
انتهجــت األمانــة العامــة لحــزب «مبــاي» عــددًا
مــن الطــرق والتكتيــكات التــي تخــدم سياســة عــزل

الفلســطينيني وضبطهــم وإحــكام الرقابــة عليهــم ،ومنهــا:
 الضبــط الســيايس بمنــع إقامــة أحــزاب أو نقابــاتأو أي تمثيــل مــن شــأنه ظهــور الفلســطينيني
بقــرار مســتقل.
 تجزئــة الفلســطينيني مــن خــال زرع املســتوطناتبــن قراهــم وإعــادة تنظيمهــم جغرافيًــا ومصــادرة
مــا أمكــن مــن أراضيهــم.
 التبعيــة االقتصاديــة بالتحكــم بــاألرض ومنــعاســتصالحها والعمــل فيهــا إال بتصاريــح خاصــة
تصدرهــا اإلدارة العســكرية وبشــكل تعجيــزي،
وفقــط ملــن تــرى أنــه ال يشــكل خط ـ ًرا عــى أمــن
الدولــة.
 توفــر الخدمــات وإجــراء تغيــرات عــى املســتوىاإلداري املحــي ،وذلــك لضمــان ربــط املواطــن
الفلســطيني بالدولــة وتذكــره جيـدًا بمــن هــو «ويل
نعمتــه هنــا».
 تعزيــز نظــام الهيمنــة ،مثــل إقامــة أنديــةشــبابية وتعليــم مهنــي يســيطر عليــه القســم
العربــي للهســتدروت ،ويكــون التطــور والتقــدم
عــى أســاس شــخيص مــن خــال املحســوبية
والتوصيــات.
ويف حديثــه عــن تعزيــز الهيمنــة كطريقــة للتحكــم
والضبــط ،يبــن الكاتــب أن إرسائيــل غــر قــادرة عــى تعميم
أيديولوجيــا مهيمنــة تمثــل مصالــح املجموعــة الصهيونيــة
الحاكمــة باعتبارهــا مصالــح مشــركة للمواطنــن جميعً ــا؛
ذلــك ألن نظــام املواطنــة اإلرسائيليــة مبنــي عــى أســاس
وضــع كل مــن اليهــود والعــرب يف مرتبتــن مختلفتــن.
وهنــا يظهــر التناقــض بــن إمكانيــة كــون إرسائيــل دولــة
يهوديــة وديمقراطيــة يف آن واحــد ،فالديمقراطيــة بالرضورة
مســاواة ،وأمــا اليهوديــة فتضــع املواطــن العربــي يف الدولــة
يف درجــة أقــل.
رأى قــادة حــزب مبــاي رضورة االلتفــات إىل الطبقــة املثقفة
اآلخــذة بالــروز يف ظــل انتشــار التعليــم الثانــوي ،فجــاءت
التوصيــات بتوظيــف العــرات مــن املثقفــن العــرب مــن
تربويــن وسياســيني وتقنيــن ،وذلــك لضمــان والئهــم ،أو عــى
األقــل للحــؤول دون إمكانيــة تحولهــم إىل معارضــة انفصاليــة.
لقــد دخــل مفهــوم اســتقطاب املثقفــن (اإلنتلجنســيا)
الفلســطينية حيــز البحــث عــام  ،1952وذلــك كأحــد ســبل
الهيمنــة دون إنــزال خيــار التهجــر عــن الطاولــة وإن كانــت
إمكانيــة تطبيقــه غــر واردة يف ذلــك الظــرف تحديــدًا.
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رأى قادة حزب مباي ضرورة االلتفات إلى الطبقة المثقفة اآلخذة بالبروز في ظل
انتشار التعليم الثانوي ،فجاءت التوصيات بتوظيف العشرات من المثقفين العرب
من تربويين وسياسيين وتقنيين ،وذلك لضمان والئهم ،أو على األقل للحؤول دون
إمكانية تحولهم إلى معارضة انفصالية .لقد دخل مفهوم استقطاب المثقفين
(اإلنتلجنسيا) الفلسطينية حيز البحث عام .1952
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لقــد رمــت خطــط الضبــط والتحكــم إىل تعديــل الهويــة
الجمعيــة للفلســطينيني بتفريــق الــدروز عــن املســلمني،
والعمــال عــن رجــال األعمــال ،واملثقفــن عــن العامــة ،وذلك
ملنــع إمكانيــة التكتــل .ولقــد عملــت الدولــة يف حينــه ً
أيضــا
عــى تغيــر أنمــاط حيــاة الفلســطينيني وإعــادة ترتيبهــم
جغرافيًــا ضمــن قــرى يســهل ضبطهــا وحتــى تهجريهــا
إن ســنحت الفرصــة لذلــك .ولقــد ربطــت الدولــة املصالــح
الشــخصية للفلســطينيني بمصالحهــا ،وكل السياســات
أعــاه مــن أجــل الحصــول أخ ـرًا عــى جماعــات صغــرة
هامشــية ،جماعــات خاليــة مــن أي إرادة أو قــدرة عــى
املقاومــة ،وتحويــل هــذه الجماعــات  -بحســب تعبــر فوكو-
إىل أجســام ط ِيعَ ــة ،وعــى ســبيل املثــال ال الحــر :تجميــع
بــدو النقــب يف منطقــة قاحلــة ال يســمح لهــم بالســكن
خارجهــا ،واملنطقــة تشــكل عــرة باملئــة فقــط مــن مجمــل
مســاحة النقــب.
كمــا يقــف الكاتــب يف بحثــه عنــد الحكومــة العســكرية،
التــي كانــت بمثابــة حلقــة الوصــل بــن الفلســطينيني
وســلطة الدولــة الرســمية ،فــكان الحاكــم العســكري
بمثابــة امللــك يف منطقتــه ،يقــرر يف شــؤون تصاريــح العمــل
واملــرور وفالحــة األرض والتنقــل مــن مــكان إىل آخــر.
جــرت مــع هــذه الصالحيــة املطلقــة تجــاوزات خطــرة مــن
جنــود الحاكــم العســكري تجــاه الســكان ،مثــل اإلهانــات
وحظــر التجــول والــرب والتوقيــف لســاعات دونمــا مــرر
عــى الحواجــز ،ولــم تكــن الدولــة تهتــم بالتجــاوزات ذاتهــا
بقــدر خوفهــا مــن انهيــار االنضبــاط يف هــذه املؤسســة،
ً
هامشــا واســعً ا لتجــاوزات
ذلــك أن حالــة الطــوارئ تركــت
كثــرة ال يعاقــب عليهــا القانــون .وينســب الباحــث غيــاب
االنضبــاط هــذا إىل كــون معظــم الجنــود هــم مــن الفائــض
البــري لــدى الجيــش ،وبالتــايل غــر صالحــن للخدمــة،

ذلــك بســبب الســن أو الصحــة أو اإلصابــات يف املعــارك،
فــكان الفســاد والفــوىض مــن املظاهــر التــي ال يمكــن
اجتنابهــا يف مؤسســة الحاكــم العســكري .بــرز يف ظــل هــذه
الظــروف قســم «املاتــام» قســم املهــام الخاصــة الــذي يعنى
بالتنســيق بــن الرشطــة والحاكــم العســكري واملخابــرات.
وتحــت عنــوان «لــذة الســيطرة» ،يتحــدث الكاتــب عــن
جــوالت الحاكــم العســكري يف القــرى الفلســطينية وتلقــي
الضيافــة يف البيــوت باعتبــار ذلــك ً
حقــا لــه وواجبًــا عــى
الســكان ،يتــم ذلــك حتــى مــن دون تقديــم وعــود بحــ ّل
قضايــا معينــة مقابــل هــذه الضيافــة التــي تأتي عــادة دون
رغبــة مــن املضيــف ،فــا يــدور الحديــث هنــا عــن عالقــات
متكافئــة وزيــارات متبادلــة بــن أصدقــاء متســاوين ،وال
عــن احــرام متبــادل ونديــة يف التعامــل .ومــع ذلــك ،فقــد
عــر مستشــار الشــؤون العربيــة يف الحكومــة (باملــون) عــن
قلقــه مــن أن هــذه الزيــارات وهــذه العالقــات مــع القــرى
العربيــة تفســد املوظفــن والضبــاط ،بســبب مــا يرتتــب
عليهــا مــن محســوبيات وابتــزاز ورشــوة مقابــل إنجــاز
معامــات أو حــل قضايــا.
عــارض حــزب مبــاي تدريجيًــا بقــاء الحكــم العســكري
منــذ مطلــع الســتينيات ،ليــس العتبــارات أخالقيــة ،لكــن
العتبــارات تتعلــق بمــدى تمثيليتــه أمــام الفلســطينيني ،وقــد
ســاهم أمــران يف تراجــع الحكــم العســكري ،األول هــو النمو
االقتصــادي باســترياد رأس املــال مــن أملانيــا ،والثانــي هــو
املعارضــة السياســية الداخليــة .ولكــن ،مــع تلــك املعارضــة
للحكــم العســكري ظــل حــزب مبــاي مــع سياســة
مصــادرة األرض مــن الســكان الفلســطينيني وتحويلهــا
لصالــح االســتيطان ،تلــك السياســة املــوكل تنفيذهــا إىل
منظومــة الحاكــم العســكري .والجديــر ذكــره أن عمــل
جهــاز الحاكــم العســكري انتهــى أواخــر العــام  1966بعــد

اقتنــاع الحكومــة أنــه اســتمر ألكثــر ممــا ينبغــي ،وقــد
نقلــت صالحياتــه إىل جهــازي املخابــرات والرشطــة.
عملــت حكومــة إرسائيــل يف تلــك األثنــاء عــى تكريــس
منظومــة الرقابــة والضبــط والتحكــم ،مــن خــال سياســة
فــرق ُ
تســد بتصنيــف املواطنــن إىل فئــات .فقــد ميــزت
اليهــود يف ملكيــة األرض ويف املســاحات املســموح بالســيطرة
عليهــا مقارنــة بالعــرب ،كمــا عمــدت إىل تعيني مديــر يهودي
يف كل اإلدارات الحكوميــة حتــى تلــك املخصصــة للعــرب مثل
مديــر الشــؤون الدينيــة للمســلمني .وبخصــوص التصنيــف
إىل فئــات ،فقــد غــرت الحكومــة اســم القســم الخــاص
باملســلمني يف وزارة األديــان إىل قســم املســلمني والــدروز
بغيــة تكريــس التمييــز وتوضيــح الحــدود بــن الــدروز
وبقيــة الفلســطينيني ،وأسســت الحكومــة كتيبــة درزيــة
داخــل الجيــش ،بعــد أن ميــزت الــدروز عــن غريهــم يف
املكانــة ،مــع أن هــذا التمييــز ســيبدو ً
الحقــا مســاواة يف
الواجبــات ال يف الحقــوق ،وقــد اعتمــدت الحكومــة عــى
الكتيبــة الدرزيــة يف الشــمال ملنــع عــودة الالجئــن الذيــن
نزحــوا بفعــل الحــرب ،واعتمــدت عليهــا يف الجنــوب لتطهــر
املناطــق الجنوبيــة وحــر البــدو يف أماكــن محــدودة ال
تتجــاوز عــرة باملئــة مــن مســاحة النقــب وتهجــر آخريــن
منهــم إىل الشــمال.
اقتــرت مهــام الكتيبــة بشــكل عــام عــى العمــل يف
مناطــق ال تشــكل حساســية أمنيــة للدولــة ،ومُنــع ضباطهــا
مــن تلقــي تدريبــات متقدمــة ومــن تــويل مهــام رفيعــة
ً
خوفــا مــن تشــكيلهم خطــ ًرا عــى أمــن الدولــة .وقــد
ُفرضــت قيــود عــى الرتقيــات ،وعــى الوحــدات التــي يســمح

للــدروز باالنضمــام إليهــا ،مثــل االقتصــار عــى وحــدات
النقــل والتزويــد .كمــا اســتمرت السياســة تجــاه الــدروز
بمنعهــم مــن اســتصالح األرايض واالســتمرار بمصادرتهــا
منهــم ،وعــدم تمييزهــم يف حقــوق اســتثنائية ،وبعــد مــرور
نصــف قــرن عــى انخــراط الــدروز يف الجيــش اإلرسائيــي
كان مــا نســبته  %40مــن الرجــال الــدروز املنخرطــن يف
ســوق العمــل اإلرسائيليــة يعملــون يف وظائــف لهــا عالقــة
باألمــن .مــا معنــاه أن هــذا الدمــج وهــذا القبــول الظاهــري
للــدروز يف حينــه كان موجهً ــا نحــو التجنيــد يف قــوى األمــن
أكثــر مــن كونــه دمجً ــا مــن أجــل الرفــاه واملواطنــة بــكل
مــا يرتتــب عليهــا مــن حقــوق وامتيــازات .أو مــا بــات
يُعــرف بعبــارة «متســاوون يف الواجبــات» .لــم يــأت كل
ذلــك صدفــة ،بــل إن جهــود الحكومــة يف منــع اســتصالح
األرايض والتضييــق عــى قطــاع الزراعــة كمصــدر رزق مهــد

الطريــق واخترصهــا أمــام الــدروز لاللتحــاق بأجهــزة
األمــن ،الجيــش عــى وجــه التحديــد.
ويف ســياق التصنيــف ذاتــه إىل فئــات ،اعتــرت أجهــزة
الرقابــة والســيطرة والضبــط أن املســيحيني فئــة «غــر
صديقــة» ،فقــد رأى فيهــم (حــويش) أقــل الفئــات صدقيــة
وموثوقيــة ،ولعــل ذلــك يعــود إىل املســتوى التعليمــي
والثقــايف الــذي تمتــع بــه املســيحيون ،يف حــن أن نفــس
املســتوى الرقابــي املســيطر واملتحكــم يعتــر الــدروز
أكثــر صدقيــة وموثوقيــة ،ذلــك ألنهــم لــم يعرفــوا التعليــم
بحســب اقتباســات الباحــث ،واقتــرت حياتهــم عــى
العمــل يف الزراعــة ورعــي املاشــية يف قــرى الكرمــل.
أمــا البــدو ،فقــد عملــت الحكومــة عــى إظهــار هويــة
خاصــة بهــم يف ســياق سياســة التفريــق والتصنيــف إىل
فئــات مــن أجــل الضبــط والهيمنــة .فقســمتهم إىل املزيــد
مــن العشــائر ،ونصبــت شــيخا ً عــى كل عشــرة يلجـا ً إليــه
النــاس يف كل معامالتهــم ليكــون بمثابــة أمــن رس للعشــرة
وحلقــة وصــل وســيطرة بينهــا وبــن الســلطات يف شــؤون
العمــل والتنقــل وتســجيل الســكان وإنجــاز املعامــات.
اســتمرت الحكومــة يف سياســة الرقابــة املتواصلــة
والضبــط ،فقامــت بتقســيم الســكان تقســيمات فرعيــة،
وذلــك مــن خــال أربــع مجموعــات إثنيــة :مســلمني،
ومســيحيني ،ودروز ،وبــدو .رأت الحكومــة يف كل هــؤالء أقلية
غــر مرحــب بهــا ،فكانــت سياســاتها تجاههــم تــراوح بــن
تعميــق النزاعــات والخصومــة والفتــن بــن املســيحيني
واملســلمني ،والرقابــة مــن خــال الحمولــة واملختــار ملــن
يحتاجــون تصاريــح وطلبــات ومعامــات ،وكذلــك الرقابــة
مــن خــال إنشــاء ملفــات القــرى (قريــة املكــر نموذجً ــا).
إضافــة إىل رشاء الصحــف املعاديــة للصهيونيــة بغيــة التأثري
يف مواقفهــا وكســب تأييدهــا.
ثــم مضــت الحكومــة ً
الحقــا يف تقســيم الفلســطينيني إىل
فئــات أقــل حجمً ا ،مــن خــال هندســة العالقــات االجتماعية
عــى أســاس الحمولــة ،والتيــارات داخــل الحمولــة ،والتأثــر
مــن خــال املجالــس املحليــة إىل حــ ّد تقديــم التســهيالت
واملشــاريع التطويريــة عــى أنهــا مكافــأة عــى حُ ســن الــوالء
للدولــة.
يف ظــل انتشــار التعليــم ونشــوء جيــل أكثــر وعيًــا بعــد
مــرور عقديــن عــى إقامــة الدولــة ،بــرزت هنالــك حاجــة
إىل فــرض الحكومــة ســلطتها عــى العقــل ورقابتهــا عــى
التعليــم ،وذلــك بغيــة التأثــر عــى الطــرق التــي يشــكل
بهــا الفلســطينيون آراءهــم ومواقفهــم ،وذلــك مــن خــال
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واآلن بعد مرور عقدين وانتشار التعليم برزت الحاجة إلى التحكم والسيطرة من
خالل التعليم وأثره الكبير في تشكيل الوعي ووجهات النظر وتعريف الذات.
ذلك أن أسر المواطنين فكريًا هو األسلوب األكثر نجاعة للسيطرة عليهم بحسب
غرامشي ،حين تهيمن السلطة الحاكمة عليهم عن طريق ترجمة مصالحها على
شكل مفاهيم يعتنقها الناس.
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التعليــم الرســمي وغــر الرســمي ،يأتــي ذلــك بعــد أن
عملــت الحكومــة مــن خــال تجنيــد الــدروز والبــدو عــى
تحقيــق األهــداف نفســها مــع الفئــات األقــل تعليمــاً:
الســيطرة مــن خــال الرتبية عــى االنضبــاط والطاعــة ،واآلن
بعــد مــرور عقديــن وانتشــار التعليــم بــرزت الحاجــة إىل
التحكــم والســيطرة مــن خــال التعليــم وأثــره الكبــر يف
تشــكيل الوعــي ووجهــات النظــر وتعريــف الــذات .ذلــك
أن أرس املواطنــن فكريــا ً هــو األســلوب األكثــر نجاعــة
للســيطرة عليهــم بحســب غرامــي ،وذلــك حــن تهيمــن
الســلطة الحاكمــة عليهــم عــن طريــق ترجمــة مصالحهــا
عــى شــكل مفاهيــم يعتنقهــا النــاس.
ال تخفــى إشــكالية فــرض التعليــم عــى صنــاع القــراء
يف الدولــة ،فقــد تحــدث يف ذلــك كل مــن لوبرانــي وتوليدانــو
حــن عمــل كل منهمــا مستشــا ًرا للشــؤون العربيــة ،فمــن
ناحيــة يفــرض لوبرانــي أن عــى العــرب البقــاء رعــاة
وحطابــن؛ ألن ضبــط املتعلمــن أصعــب كث ـرًا مــن ضبــط
األميــن ،ومــن ناحيــة ثانيــة افــرض املستشــاران وخاصــة
توليدانــو أن التعليــم للمــرأة الفلســطينية تحديــدًا مــن
شــأنه أن يضبــط النســل ،والتعليــم بشــكل عــام للجنســن
قــد يثمــر وعيًــا سياســيًا ،وهــذا الوعــي يــؤدي إىل ضبــط
وســيطرة أكثــر كفــاءة مــن خــال املؤسســات الديمقراطيــة،
ومــن هنــا قــام املستشــارون برتجيــح كفــة التعليــم عــى
األميــة؛ بمعنــى أن املشــكلة األســاس هــي ديمغرافيــة ،وال
مانــع مــن حصــول العــرب عــى التعليــم فهــذا أقــل خطـ ًرا
مــن نموهــم ســكانيًا.
عــر حــويش (رئيــس القســم العربــي يف املبــاي) تعب ـرًا
شــديد الرصاحــة ينــم عــن األزمــة  -الورطــة املتمثلــة
يف تعليــم العــرب مــن عــدم تعليمهــم ،حيــث قــال مــا
معنــاه إن تعليــم العــرب دون ضبــط وســيطرة وتأثــر مــن

املســؤولني اليهــود عــى املناهــج بمــا يخــدم مصالــح الدولــة
أشــبه بمــن يســتثمر مالــه يف تربيــة األفاعــي! مــن هنــا،
وعــى نحــو مشــابه ملفــات القــرى التــي وردت يف الفصــل
الســابق ،وجــدت أيضـا ً ملفــات للمــدارس مثــل كفــر قاســم
وجلجوليــة ،تبــن اســم املعلــم وعنوانــه واملــواد التــي
يدرســها ،إضافــة إىل ميولــه السياســية ومعارفــه وتأثــره
يف املجتمــع املحــي .واألمــر ذاتــه مــع طلبــة الجامعــات
الذيــن قســمتهم جــداول الرقابــة بــن إيجابــي وســلبي،
مــع التشــديد عــى تعيــن موظفــن يهــود يف املــدارس
والجامعــات وخاصــة اليهــود الرشقيــن الذيــن يمكــن مــن
خاللهــم تمريــر سياســة الدولــة وروايتهــا .كمــا يبــن
الباحــث أن الكثــر مــن التوصيــات لقبــول طــاب عــرب يف
الجامعــات اإلرسائيليــة مثــل جامعــة تــل أبيــب والجامعــة
العربيــة كانــت تأتــي مــن داخــل الجامعــة ،فتــويص بقبــول
طالــب معــن بعــد تحديــد اســمه ورقــم هويتــه واملــادة
ـوال
التــي يرغــب بدراســتها ،واألهــم التشــديد عــى أنــه مـ ٍ
للدولــة ،ووســمه بأنــه إيجابــي حتــى يتــم قبولــه.
أمــا عــى صعيــد النشــاط الســيايس ،فقــد منعــت
الحكومــة العــرب مــن إقامــة أحــزاب عربيــة ،أو حتــى
االنضمــام إىل أحــزاب يهوديــة صهيونيــة ،وظــل الوضــع
عــى حالــه إىل مطلــع الســتينيات ،كانــت املشــاركة
السياســية تقتــر عــى االنضمــام إىل أحــزاب قائمــة
مثــل مبــاي والحــزب الشــيوعي ،لكــن املشــاركة كانــت
متاحــة إمــا للوجهــاء الذيــن تســتطيع الدولــة مــن خاللهــم
التحكــم بالعائــات والقــرى ،وإمــا للمتعاونــن مــع الحاكــم
العســكري يف حينــه .وقــد تدخلــت الحكومــة يف تفاصيــل
حيــاة الســكان الفلســطينيني مــن خــال املرشــحني،
وكرســت العائليــة واالنقســامات بــن الحمائــل ،فــكان
وجهــاء العائلــة وأعضــاء الكنيســت بمثابــة حلقــة وصــل

للحصــول عــى خدمــات ،خدمــات ال تحتــاج إىل تدخــل
وجهــاء وال أعضــاء برملــان يف دولــة ديمقراطيــة بــل يحصــل
عليهــا املواطــن كحــق مكتســب.
أمــا الحــزب الشــيوعي فقــد كان حالــة منفــردة ،فهــو
حــزب يهــودي عربــي ،يدعــم الدولــة سياسـيًا وقــدم الدعــم
للجماعــات املســلحة ولالســتيطان يف بدايــات تأســيس
الدولــة ،لكنــه كان يعــارض ممارســاتها يف أحيــان كثــرة
ضــد العــرب.
لقــد كان انتقــال الهيمنــة والتحكــم مــن مفاصــل
الحيــاة العامــة إىل التعليــم ثــم إىل املمارســة السياســية،
هــو التكريــس ملنظومــة الهيمنــة والضبــط والســيطرة
عــى الفلســطينيني ،أمــا املشــاركة السياســية فلــم تكــن
ســوى نشــاط صــوري يفتقــر إىل الجديــة ،حــن أن
املســتعربني ورجــال الحاكــم العســكري هــم مــن يعينــون
«ممثــي» الشــعب ،وهــذا تناقــض فاضــح مــع أســاليب
الديمقراطيــة ،وال أدل عــى ذلــك مــن وصــف النــواب
العــرب أنــه مجــرد ماكينــات مخصصــة لرفــع األيــدي
أثنــاء التصويــت ،ولعــل هــذا يلخــص حكايــة املمارســة
الديمقراطيــة ،ويخــدم الهــدف العــام اإلســراتيجي القائم
عــى ضبــط الجمهــور العربــي ،والتحكــم بــه ،والســيطرة
عليــه ،وتحويلــه إىل جماعــات متناثــرة غــر قــادرة
عــى التكتــل وال عــى التأثــر ،ناهيــك عــن قــدرة هــذه
الجماهــر عــى صنــع مســتقبل ألبنائهــا.
ولقــد حــاول الفلســطينيون التصــدي لهــذه السياســات
بطــرق عــدة ،أهمهــا االحتجــاج االجتماعــي ،ومحــاوالت
الخــروج مــن البــاد بغيــة االنضمــام إىل حــركات تحــرر،
أو االنضمــام إىل حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني التــي
كانــت حديثــة الــوالدة يف تلــك الســنوات.

مالحظات نهائية
لــم تكــن األســاليب والسياســيات التــي أوردهــا
وناقشــها الباحــث مفهومــة ضمنًــا ،لــم تكــن معروفــة
لكثــر مــن النــاس ،وكانــت الدراســات والكتابــات التــي
تناولــت سياســات الدولــة تجــاه الســكان األصليــن تقــوم
عــى افرتاضــات ومواقــف مســبقة .ولعــل البــارز يف هــذا
الكتــاب وقــوف الباحــث عنــد مرحلتــن مــن حيــاة الدولــة
يف تعاملهــا مــع الســكان الفلســطينيني األصليــن ،املرحلــة
األوىل امتــدت مــن عــام  1948إىل  ،1951وكانــت هــذه
الســنوات األربــع األوىل مــن حيــاة الدولــة تتســم برتكيــز

املســتعربني والحكــم العســكري عــى إمكانيــة طــرد مــا
تبقــى مــن فلســطينيني؛ أي أن هــذه الفرصــة ال تــزال
قائمــة وبالتــايل فــإن السياســات املتبعــة تأخــذ بالحســبان
أن وجــود الفلســطينيني مؤقــت ،فتبلــورت سياســات
الطــرد والحصــار وتركيــز الســكان يف مناطــق محــددة
وحظــر التجــول ،أمــا املرحلــة الثانيــة التــي امتــدت عقـدًا
مــن الزمــان فقــد قامــت عــى افــراض أن الطــرد غــر
ممكــن وغــر وارد ،وبالتــايل انتهجــت سياســات ترمــي
إىل إدارة العالقــة بــن الدولــة واألقليــة ،فظهــر التمثيــل
الســيايس وحريــة الحركــة واســتصالح األرض والســماح
بالتعلــم والتعليــم ،علمً ــا أن هــذه التســهيالت لــم تعــرف
يف الســنوات األربــع األوىل والســبب واضــح ،ألن األولويــة
كانــت للطــرد مــن األرض ،وبالتــايل ال مــكان إلدارة عالقــة
واضحــة املعالــم.
كمــا ظهــر يف دراســة الباحــث الشــاملة والعميقــة دحض
االدعــاء القائــل بعــدم وجــود سياســة واضحــة تجــاه
الســكان ،ذلــك أن الخطــط املفصلــة بــأدق التفاصيــل تثبــت
وجــود سياســة واضحــة يف مــا يتعلــق بالعمــل والتعليــم
واملمارســة السياســية وتشــكيل الهويــة وضبــط الجانــب
الديمغــرايف وغريهــا مــن الجوانــب.
كمــا تظهــر يف األجــزاء الختاميــة مــن الكتــاب مواقــف
معارضــة لسياســات الدولــة ،مواقــف مــن سياســيني
ومستشــارين تعــر عــن أزمــة أخالقيــة تعيشــها دولــة
ديمقراطيــة مــن جانــب ،ودولــة تمــارس سياســات العنــف
والتمييــز تجــاه أقليــة محليــة مــن جانــب آخــر ،منظومــة
الحكــم العســكري التــي نــادى كثــرون بوضــع حــد لهــا ،يف
حــن دافــع آخــرون عــن ممارســات الدولــة تجــاه الســكان
مشــددين أن ال أخــاق يف الحــرب ،فهــذا بــن غوريــون مثـ ً
ـا
حــن كانــت تصلــه تقاريــر عــن تجــاوزات الجنــود بحــق
الســكان كان يعلــق ســاخ ًرا أن التقريــر مــيء باألخطــاء
اإلمالئيــة!
يــويص الباحــث يف نهايــة كتابــه بدراســة تبــن إذا مــا
كانــت إرسائيــل اســتخدمت ذات املنظومــة وذات األســلوب يف
الضبــط والســيطرة والتحكــم تجــاه الســكان الفلســطينيني
بعــد احتــال الضفــة الغربيــة يف حزيــران  .1967كمــا
ويــويص بدراســة مقارنــة بــن سياســات ضبــط الســكان
يف إرسائيــل وسياســات ضبــط الســكان يف دول أُخــرى
لديهــا أقليــات غــر مرغــوب فيهــا ،أو املقارنــة مــع حــاالت
اســتعمارية مــن املــايض.
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